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لقد لقى بنك الدوحة تقدير واإ�صادة العديد من املوؤ�ص�صات امل�صرفية املتخ�ص�صة نظًرا لأدائه املايل القوي وملبادراته املبتكرة على �صعيد املنتجات 
ا املوؤ�ص�صات املانحة للجوائز.  واخلدمات امل�صرفية. ومتثل ا�صرتاتيجية بنك الدوحة للتو�صع الدويل اأحد اأهم عوامل جناحه وهو ما تتفق عليه اأي�صً
وتعترب اجلوائز املمنوحة للبنك دلياًل على التزام بنك الدوحة الدائم بالرتقاء مب�صتوى منتجاته وخدماته، اإلى جانب متيزه الكبري يف جمال خدمة 

العمالء.

ت�صمنت اجلوائز التي ح�صل عليها البنك يف عام ٢٠١٨ ما يلي:

جــوائــــز

بـنــــك الــدوحــة

اأف�سل بنك يف جمال التمويل التجاري يف قطر - ٢٠١٨

جلوبال بانكنج اأند فينان�س

اأف�سل جمموعة للخدمات امل�سرفية التجارية يف قطر - ٢٠١٨

جلوبال بانكنج اأند فينان�س

جائزة التميز يف الأعمال - ٢٠١٨

جملة قطر اليوم

الطاوو�س الذهبي العاملية للم�سوؤولية الجتماعية لل�سركات - ٢٠١٨

معهد املديرين

اأف�سل بنك على �سعيد مركز راأ�س املال - ٢٠١٨

قمة الع�صر اجلديد امل�صرفية

البنك الأكرث متيزًا يف الأعمال - ٢٠١٨

CV Magazine

اأف�سل بنك حملي يف جمال التمويل التجاري - ٢٠١٨

 اآيجيان بانكنغ اآند فاينن�س

�سندوق موؤ�سر قطر التابع لبنك الدوحة و�سركة اأموال اأول �سندوق 

موؤ�سرات متداول يف قطر - ٢٠١٨

بور�صة قطر

امل�سرف الأقوى يف التوا�سل مع العمالء وخدمة العمالء - ٢٠١٨

جوائز التميز والإجناز امل�صريف العربي

فرع بنك الدوحة في دولة الكويت
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2016, 2014, 2013

2017

Best Business Bank MEA 
Qatar Business Excellence Bank

2017 2017, 2016, 2012, 2011, 2010
2017,2016,2015, 2014, 2013, 2010

2009, 2007 & 2006 2017

2017, 2016, 2010

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

الجمعية ا�وروبية ل�عمال

2017

2017

 أفضل بنك تجاري في قطر
إنترناشيونال فاينانس أورد

2016, 2015

أفضل خدمة مصرفية عبر
ا�نترنت/ الجوال

بانكر ميدل إيست

أكثر البنوك ابتكار� 
في الشرق ا�وسط

إي أم إي آي فاينانس

أفضل بنك محلي في قطر
إي أم إي آي فاينانس

جائزة الحوكمة العالمية
جلوبال جود جوفرنانس أوردز

أفضل بنك في مجال الحوكمة
كابيتال فاينانس إنترناشيونال

2018

البنك ا�كثر تميز� في ا�عمال
CV Magazine

2018

أفضل بنك على صعيد مركز
رأس المال 

قمة العصر الجديد المصرفية

أفضل بنك في مجال
التمويل التجاري في قطر  

جلوبال فينانس
2018 2018

المصرف ا�قوى في التواصل
مع العمالء وخدمة العمالء

 جوائز التميز وا�نجاز المصرفي العربي

أفضل مجموعة للخدمات
المصرفية التجارية في قطر
جلوبال بانكنج أند فينانس

أفضل بنك في مجال التمويل
 التجاري في قطر

جلوبال بانكنج أند فينانس

جائزة التميز في ا�عمال
مجلة قطر اليوم

صندوق مؤشر قطر التابع لبنك الدوحة
وشركة أموال أول صندوق مؤشرات

متداول في قطر
بورصة قطر

20182018 2018 2018

2018, 2017, 2016, 2014

أفضل بنك محلي في مجال
التمويل التجاري

 آيجيان بانكنغ آند فايننس

أفضل بنك محلي في مجال
تمويل المشاريع

 آيجيان بانكنغ آند فايننس

2018, 2016, 2015
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ال�سبكــــة

العــــاملـــيـــة

قطر  .1
دبي  .٢

اأبو ظبي  .٣
مدينة الكويت  .٤

مومباي  .٥
كوت�سي  .٦

ت�شيناي  .٧
لندن  .٨

فرانكفورت  .٩
ا�سطنبول  .١٠
�سنغافورة  .١١

�سنغهاي  .١٢
�سيول  .١٣

طوكيو  .١٤
هونغ كونغ  .١٥

�شيدين  .١٦
تورنتو  .١٧

جوهان�سربغ  .١٨
دكا  .١٩

كولومبو  .٢٠
كامتاندو  .٢١
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إحدى أولى مكينات الصراف اآللي 
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املــوؤ�ســــــرات

املـالــيـــة

اأهم املوؤ�سرات املالية

(مليون ريال قطري)
٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

التباين % 

 ١٨‘ مقابل ١٧‘

%٧٥٫٥١٨٨٣٫٢٨٩٩٠٫٣٦٥٩٣٫٤٩٥٩٦٫١٣٢٢.٨اإجمايل املوجودات

%٠.٠١-٤٨٫٥٥٩٥٥٫٥٩٥٥٩٫١٨٦٥٩٫٨٠٤٥٩٫٧٩٨�صايف القرو�س وال�صلفيات

%٦.٧-٤٥٫٩٤٧٥٢٫٧٦٧٥٥٫٧٣٠٥٩٫٤٦٨٥٥٫٤٦٠ودائع العمالء

%١٤.٠-١١٫٢٩٣١٣٫١٨٧١٣٫٣٨١١٤٫٨٠٧١٢٫٧٣٣اإجمايل حقوق امل�صاهمني

%٣٫٥١٧٣٫٧٠٨٣٫٩٥٠٤٫٤٢٨٤٫٦٢٨٤.٥اإجمايل الإيرادات

%٢٥.٢-١٫٣٥٩١٫٣٥٤١٫٠٥٤١٫١١٠٨٣٠�صايف الربح

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨  الن�سب الرئي�سية (٪) 

%٨.٩%١١.٩%١٢.١%١٥.٩%١٦.٥العائد على متو�صط حقوق امللكية

%٠.٨٨%١.٢١%١.٢١%١.٧٠%١.٩٣العائد على متو�صط املوجودات

%١٧.٠١%١٧.٥١%١٥.٥٧%١٥.٧٣%١٥.٠٣ن�صبة كفاية راأ�س املال

%١٣.٢%١٥.٨%١٤.٨%١٥.٨%١٥.٠اإجمايل حقوق امللكية اإلى اإجمايل املوجودات

%٦٢.٢%٦٤.٠%٦٥.٥%٦٦.٧%٦٤.٣�صايف القرو�س اإلى اإجمايل املوجودات

%١٠٧.٨%١٠٠.٦%١٠٦.٢%١٠٥.٤%١٠٥.٧�صايف القرو�س اإلى اإجمايل الودائع
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كلمة �سعادة رئي�س 

جمـل�س الإدارة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،،،

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

احل�سور الأفا�سل،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

دعوتنا حل�صور  تلبيتكم  على  والمتنان  ال�صكر 
هذا الجتماع، كما واأود اأي�صًا اأن ا�صكر ال�صادة 
اأع�صاء املجل�س و الإدارة التنفيذية على ما مت 

حتقيقه من اإجنازات خالل عام ٢٠١٨.

�صاحب  حل�صرة  الر�صيدة  القيادة  وبف�صل 
اأمري   - ثاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ  ال�صمو 
الدولة  موؤ�ص�صات  جميع  وتعاون  املفدى  البالد 
تخطي  من  تعالى«  اهلل  »وبحمد  متكّنا  فقد 
وجتاوز التحديات الإقت�صادية وال�صيا�صية التي 

متر بها املنطقة.

ُتظهر البيانات املالية املدققة للبنك لعام ٢٠١٨ 
مليار   96.١ بلغ  قد  املوجودات  اإجمايل  باأن 
قد  وال�صلف  القرو�س  �صايف  واأن  قطري  ريال 
باأن  ُتظهر  كما  ريال قطري.   مليار  بلغ ٨.59 
قد  املالية  الأدوات  يف  ال�صتثمارات  حمفظة 
زيادة  بن�صبة  قطري  ريال  مليار   ٢٠.6 بلغت 
ودائع  واأن  ال�صابق،  العام  عن   ٪١7.4 تعادل 
العمالء كما يف نهاية العام قد و�صلت اإلى مبلغ 
حقوق  اإجمايل  واأن  قطري  ريال  مليار   55.5
امل�صاهمني قد و�صل اإلى مبلغ ١٢.7 مليار ريال 

قطري.

يف  الربح  �صايف  باأن  الدخل  بيان  ويظهر  كما 
قطري  ريال  مليون   ٨3٠ بلغ  قد  العام  نهاية 
عام  قطري  ريال  مليون   ١.١١٠ مع  باملقارنة 
بالتحوط  البنك  قيام  ب�صبب  وذلك   ٢٠١7
القرو�س  لتغطية  مادية  خم�ص�صات  واأخذ 
غري العاملة يف كل من قطر والفروع اخلارجية 
الدويل  املعيار  متطلبات  تلبية  اإلى  بالإ�صافة 
ومتطلبات   IFRS9 اجلديد  املالية  للتقارير 
املركز  وتقوية  تعزيز  اأجل  من  املركزي  البنك 
على  العائد  متو�صط  بلغ  كما  للبنك.   املايل 
وبلغت  ريال قطري،  الأرباح 97.١  ال�صهم من 
امل�صاهمني  حقوق  متو�صط  على  العائد  ن�صبة 
املوجودات  متو�صط  على  العائد  ون�صبة   ٪9
اتخذ  النتائج،  هذه  على  واعتمادًا    .٪٠.٨٨
جمل�س الإدارة قرارًا برفع تو�صية اإلى اجلمعية 
على  نقدية  اأرباح  توزيع  على  للموافقة  العامة 
لل�صهم  قطري  ريال   (١) بواقع  امل�صاهمني 
الواحد اأي ما يعادل ن�صبة ١٠٪ من راأ�س املال 

املدفوع.

البنك  ا�صرتاتيجية  اعتماد  العام  خالل  ومت 
جمل�س  قبل  من  املقبلة  �صنوات  للخم�س 
التعديالت  بع�س  اإدخال  مت  حيث  الإدارة، 
يتعلق  فيما  وخا�صة  الأعمال  ا�صرتاتيجية  على 
املنت�صرة  التمثيل  ومكاتب  اخلارجية  بالفروع 
اخلطة  ت�صمنت  وقد  العامل.  دول  مبختلف 
فعالة  ا�صرتاتيجيات  تطبيق  للبنك  امل�صتقبلية 
يف جمال اإدارة املخاطر على امل�صتويني املحلي 
والدويل وعلى ا�صتقطاب الكوادر القطرية ورفع 
اخلربات  ا�صتقطاب  خالل  من  الأداء  م�صتوى 
قنوات  م�صتوى  وحت�صني  العالية  والكفاءات 
حت�صني  اإلى  بالإ�صافة  هذا  اخلدمات،  تو�صيل 
وتنويع  البنك  يف  احلوكمة  م�صتوى  وتطوير 
املايل  املركز  وتقوية  وتعزيز  الدخل  م�صادر 
للبنك للو�صول اإلى اأعلى م�صتوى من الكفاءة يف 

الأداء الت�صغيلي. 

من  يلزم  مبا  البنك  قام  اأخرى  جهة  ومن 
حيث  احلوكمة،  نظام  لتعزيز  اإجراءات 
وم�صوؤوليات  واجبات  اإلى  بالإ�صافة  اعتمدنا 
املجل�س  عن  املنبثقة  واللجان  الإدارة  جمل�س 

من  امل�صكلة  اللجان  وواجبات  وم�صوؤوليات 
الإدارة ومبادئ املهنة الأخالقية دليل �صيا�صات 
ال�صركات  حلوكمة  العام  الإطار  واإجراءات 
مفهوم  تعزيز  على  وحر�صنا  البنك،  يف 
ال�صفافية  ومفهوم  البنك  يف  الداخلية  الرقابة 
وحقوق  امل�صاهمني  وعالقات  والإف�صاحات 
بهذا  وفرنا  وقد  وغريها.  امل�صالح  اأ�صحاب 
حوكمة  عن  الإدارة  جمل�س  تقرير  الجتماع 
واعتماده  عليه  لالإطالع   ٢٠١٨ لعام  ال�صركات 
والوقوف على معايري احلوكمة التي مت اتباعها 

من قبل البنك خالل العام املن�صرم.

ال�صادة  وبا�صم  با�صمي  اأتقدم  اأن  اأود  واأخريا، 
ال�صكر  اأع�صاء جمل�س الإدارة الكرام بخال�س 
والعرفان ملقام ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ/ 
املفدى  البالد  اأمري  ثاين،  اآل  حمد  بن  متيم 
اآل  نا�صر  بن  اهلل  عبد  ال�صيخ/  �صعادة  واإلى 
�صعادة  واإلى  الوزراء  جمل�س  رئي�س   - ثاين  
املالية  وزير   - العمادي  �صريف  علي  ال�صيد/ 
واإلى �صعادة ال�صيد/ علي بن اأحمد الكواري - 
ال�صيخ/  �صعادة  واإلى  وال�صناعة  التجارة  وزير 
واإلى  املحافظ   - ثاين  اآل  �صعـود  بن  اهلل  عبد 
جميع امل�صوؤولني مب�صرف قطر املركزي ووزارة 
التجارة وال�صناعة وهيئة قطر لالأ�صواق املالية 

وبور�صة قطر.

جلميع  وال�صكر  بالتحية  اأتوجه  وختاما 
امل�صاهمني والعمالء الكرام على ثقتهم بنا واإلى 
البنك  يف  املوظفني  وجميع  التنفيذية  الإدارة 
على ما اأبدوه من جهود وتعاون خالل هذا العام 

وللنتائج الطيبة التي متكنا من حتقيقها.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين

رئي�س جمل�س الإدارة
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جمـــــل�س الإدارة

ال�سيخ فهد بن حممد بن

جرب اآل ثاين

رئي�س جمل�س الإدارة

• ممثل عن �سركة فهد حممد

   جرب القاب�سة

ال�سيد اأحمد عبداهلل

اأحمد اخلال

ع�سو جمل�س الإدارة

ال�سيد اأحمد عبدالرحمن 

يو�سف عبيدان

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد حمد حممد املانع

ع�سو جمل�س الإدارة

ال�سيخ عبد الرحمن بن حممد 

بن جرب اآل ثاين

الع�سو املنتدب

ال�سيد علي اإبراهيم

عبداهلل املالكي

ع�سو م�ستقل

ال�سيخ عبد اهلل بن 

حممد بن جرب اآل ثاين

ع�سو جمل�س الإدارة

ال�سيد نا�سر خالد نا�سر 

عبداهلل امل�سند

ع�سو م�ستقل

ال�سيخ فالح بن جا�سم 

بن جرب بن حممد اآل ثاين

ع�سو جمل�س الإدارة

•  ممثل عن �سركة جا�سم وفالح

   للتجارة واملقاولت
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الإدارة التنفيـــذيـــة

ال�سيخ حممد بن فهد بن جرب اآل ثاين

رئي�س دائرة املوارد الب�سرية بالإنابة

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�سركات

ال�سيد / ماهر اأحمد علي اأحمد 

مدير فرع - املرقاب

ال�سيد / خالد لطيف

رئي�س جمموعة املخاطر

ال�سيد / خمتار عبد 

املنعم احلناوي

امل�ست�سار القانوين ملجل�س 

الإدارة و�سكرتري ال�سركة

ال�سيد / جمال الدين 

ح�شني ال�شويل

رئي�س دائرة الإلتزام

ال�سيد / حممد عمر عبد 

العزيز داوود

رئي�س التدقيق الداخلي

ال�سيد / خليفة الكعبي

رئي�س الإ�سرتداد

ال�سيد / بريك علي املري

رئي�س وحدة اخلدمات امل�سرفية

 اخلا�سة بالإنابة

ال�سيد / يو�سف اأحمد منداين

مدير الفرع الرئي�سي

ال�سيد / دارندرا كوتاري

رئي�س دائرة ال�ستثمار

ال�سيد / م. �ساثيامورثي

رئي�س اخلدمات امل�سرفية الدولية بالإنابة

ال�سيد / اأحمد علي األ حنزاب

رئي�س دائرة ال�سوؤون الإدارية

ال�سيد / ديفيد ت�سالينور

رئي�س الإدارة املالية

ال�سيد / عبد اهلل الأ�سدي

املدير التنفيذي ل�سوؤون امل�ساهمني

ال�سيد / كري�سنان �سي. كيه

رئي�س اخلدمات امل�سرفية التجارية

الدكتور / ر. �سيتارامان

الرئي�س التنفيذي
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مكـــــاتب

العالقات الدوليـــة

ال�سيد / م. �ساثيامورثي

نائب رئي�س اخلدمات امل�سرفية الدولية

ال�سيد / لوؤي فا�سل مقام�س

مدير اإقليمي - فرع الكويت

ال�سيد / اآلجا راجا

مدير اإقليمي - الإمارات 

العربية املتحدة

ال�سيد / ماني�س ماثور

مدير اإقليمي - الهند

ال�سيد / هيلتون وود

رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك الدوحة يف اأ�سرتاليا

ال�سيد / يونغ جون كواك

رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك الدوحة يف 

كوريا اجلنوبية

ال�سيد / كاجني �سينومايا

رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك الدوحة يف اليابان

ال�سيد / بيرت لو

رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك الدوحة يف ال�سني

ال�سيد / اإيفان ليو ت�سي بينج

رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك الدوحة يف هونغ كونغ

ال�سيد / نزيه اأكالن

رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك الدوحة يف تركيا

ال�سيد / مايك جيلرت

رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك الدوحة يف اأملانيا

ال�سيد / ريت�سارد وايتنج

رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك الدوحة يف بريطانيا

ال�سيد / فينكاتي�س ناجوجي

رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك الدوحة يف كندا

ال�سيد / اإيراندا وراكوون

رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك الدوحة يف �سريالنكا

ال�سيد / �سوراج �ساهي

رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك الدوحة يف النيبال

ال�سيد / اأندري �سناميان

رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك الدوحة يف جنوب اأفريقيا

ال�سيد / اآجاي �ساركر

رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك الدوحة 

يف بنغالد�س
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أول فرع لبنك الدوحة
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تــــقريـــر

جمل�س الإدارة

القت�ساد العاملي

"IMF" الأخري ال�صادر يف �صهر  وفقًا لتقرير �صندوق النقد الدويل 
بن�صبة 3.5٪ يف عام  ينمو  اأن  العاملي  ُيتوقع لالقت�صاد  يناير ٢٠١9، 
القت�صاديات  تنمو  اأن  وُيتوقع   .٢٠٢٠ عام  يف   ٪3.6 ون�صبة   ٢٠١9
يف   ٪١.7 اإلى  تنخف�س  اأن  قبل   ٢٠١9 عام  يف   ٪٢ بن�صبة  املتقدمة 
النا�صئة  الأ�صواق  اقت�صاديات  تنمو  اأن  املتوقع  من  كما   .٢٠٢٠ عام 
والقت�صاديات النامية بن�صبة 4.5٪ يف عام ٢٠١9 وبن�صبة 4.9٪ يف 

عام ٢٠٢٠. 

انخف�صت اأ�صعار النفط يف الربع الأخري من عام ٢٠١٨ ب�صبب ارتفاع 
الكمية املعرو�صة من الوليات املتحدة الأمريكية. وتفيد التوقعات باأن 
عام ٢٠١9 �صوف ي�صهد ا�صتمرار عملية التذبذب باأ�صواق املال وتوتر 
العالقات التجارية بني الوليا٢�صت املتحدة الأمريكية وال�صني، هذا 
عدا عن التحديات التي �صتفر�صها عملية خروج بريطانيا من الحتاد 

الأوروبي واملخاوف املتعلقة بالنمو العاملي.  

التوجهات املحلية

 ،٢٠١٨ اأكتوبر  �صهر  يف  ال�صادر  الدويل  النقد  �صندوق  تقرير  ح�صب 
مت تعديل ن�صبة النمو املتوقع لالقت�صاد القطري خالل عام ٢٠١٨ اإلى 
٢.7٪. وُيتوقع لدولة قطر اأن ترفع من اإنتاج الغاز الطبيعي امل�صال اإلى 
١١٠ مليون طن �صنويًا. وت�صمل الإ�صالحات العديدة املطّبقة يف قطر 
الغذائي،  والأمن  الدائمة،  الإقامة  وقانون  القطري،  ال�صتثمار  قانون 
اإ�صدار  اأبرز التطورات الرئي�صية  وم�صروع مرتو الأنفاق. بينما ت�صمل 

قطر ل�صندات دين حكومية. 

التحتية  والبنية  والتعليم  ال�صحة  قطاعات  نالت  اأخرى،  ناحية  ومن 
الن�صيب الأكرب من موازنة قطر لعام ٢٠١9 حيث خ�ص�صت املوازنة 

مليار   ٢٢.7 ومبلغ  التعليم،  لقطاع  قطري  ريال  مليار   ١9.٢ مبلغ 
ريال قطري لقطاع اخلدمات ال�صحية، ومبلغ 33 مليار ريال قطري 
البنية التحتية، ومبلغ ١6.4 مليار ريال قطري لقطاع النقل  مل�صاريع 
تبواأت  الدويل،  للبنك  الأخرية  الت�صنيفات  وبح�صب  والت�صالت. 
قطر املرتبة ٨3 عامليًا بني ١9٠ اقت�صادًا �صمن فئة ت�صهيل ممار�صة 
 ٢٠١٨ العاملية  التناف�صية  تقرير  ي�صري  ذلك  اإلى  وبالإ�صافة  الأعمال. 
ويف  بلدًا.   ١35 بني   3٠ املركز  لتحتل  مرتبتني  قطر  دولة  �صعود  اإلى 
دي�صمرب ٢٠١٨، اأعلنت وكالة الت�صنيف الئتماين العاملية �صتاندرد اآند 
بورز عن تعديل التوقعات امل�صتقبلية لدولة قطر من �صلبي اإلى م�صتقر. 
على  الهائلة  قطر  دولة  قدرة  التطورات  هذه  جميع  اأثبتت  وباملجمل 

ال�صمود يف وجه احل�صار القت�صادي.

جمموعة اخلدمات امل�سرفية التجارية

بالفعالية،  التجارية  تت�صم ا�صرتاتيجية جمموعة اخلدمات امل�صرفية 
اأولوياتها عملية الرقمنة ور�صى  ممت بحيث تعطي من �صمن  وقد �صُ
العمالء. ويف اإطار م�صاريع املجموعة الرامية لإثراء جتربة العمالء، 
اإجراءات  و�صع  يف  التجارية  امل�صرفية  اخلدمات  جمموعة  �صرعت 
بحيث تتيح للعمالء الطالع امل�صتمر على و�صع الطلبات التي تقدموا 

بها.

وعلى الرغم من الأزمة ال�صيا�صية امل�صتمرة التي متر بها املنطقة، اإل 
التجارية جنحت يف املحافظة على  اأن جمموعة اخلدمات امل�صرفية 
القطاعات. كما متكنت املجموعة وب�صكل  اأ�صواق خمتلف  ح�صتها يف 
ثابت من حتقيق تقدم يف عملية تطوير الأعمال مبا يتما�صى مع م�صتوى 

قبول املخاطر املعتمد من جمل�س اإدارة البنك.

اإن النجاحات املتوا�صلة ملجموعة اخلدمات امل�صرفية التجارية واملرونة 
اأثبتت مدى فاعلية ا�صرتاتيجيتها يف  اأق�صام املجموعة  التي تتمتع بها 

بنك الدوحة يح�صل على �صهادة الريادة يف تبني اأف�صل املمار�صات العاملية يف ادارة 
خدمات تكنولوجيا املعلومات.

�صعادة ال�صيخ عبد اهلل بن �صعود اآل ثاين حمافظ م�صرف قطر املركزي، و�صعادة ال�صيخ 
فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين رئي�س جمل�س الإدارة، و�صعادة ال�صيخ عبد الرحمن بن 
حممد بن جرب اآل ثاين الع�صو املنتدب، والدكتور ر. �صيتارامان الرئي�س التنفيذي لبنك 

الدوحة خالل جل�صة لتبادل املعرفة بعنوان  �صمود قطر بعد عام من احل�صار".
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التقلبات  مع  التعامل  على  والقدرة  اخلارجية  ال�صدمات  امت�صا�س 
القت�صادية والتدفقات الراأ�صمالية املتغرية الجتاه. وتتاألف جمموعة 

اخلدمات امل�صرفية التجارية من الأق�صام التالية:

ق�صم الت�صهيالت التجارية وت�صهيالت ال�صركات  •
ق�صم ت�صهيالت ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة  •

ق�صم متويل ال�صركات والتمويل املهيكل  •
ق�صم متويل القطاع العام  •
ق�صم خدمات اإدارة النقد  •

ق�صم متويل الرهن العقاري واخلدمات العقارية  •
فروع ال�صركات ومراكز اخلدمة  •

يقدم ق�صم الت�صهيالت التجارية وت�صهيالت ال�صركات جمموعة متنوعة 
يقدم  املبا�صرة  الت�صهيالت  �صعيد  فعلى  الت�صهيالت،  منتجات  من 
ت�صهيالت متويل راأ�س املال العامل وت�صهيالت اجلاري مدين وخ�صم 
الكمبيالت والقرو�س لأجل، اأما بالن�صبة اإلى الت�صهيالت غري املبا�صرة 
فيقدم الق�صم للعمالء ت�صهيالت خطابات العتماد وخطابات ال�صمان 
الت�صهيالت  ق�صم  �صاهم  وقد  واخلارجية.  املحلية  التمويل  لعمليات 
التجارية وت�صهيالت ال�صركات "الذي يعد املحرك الرئي�صي لعمليات 
جمموعة  اإيرادات  يف  وم�صتمرة  كبرية  ب�صورة  البنك"  يف  النمو 
متوازنة  منو  ا�صرتاتيجية  وانتهج  التجارية،  امل�صرفية  اخلدمات 
ومرنة اأثبتت جدواها ولديها القدرة على التفاعل مع حتديات ال�صوق 
الق�صم  ركز  كما  ال�صت�صارية.  التو�صع يف جمال اخلدمات  واإمكانيات 
وعلى  املوجودات  وجودة  قوة  ل�صمان  لالئتمان  الفّعالة  املراقبة  على 
تو�صيع قاعدة العمالء من خالل الدخول يف عالقات جديدة ومنتقاة 
بعناية مع �صركات حملية ودولية رائدة. وي�صارك بنك الدوحة بفاعلية 
ويف  الكربى  التحتية  البنية  م�صاريع  من  منتقاة  جمموعة  متويل  يف 

عمليات التمويل العقاري وغريها من عمليات التمويل الأخرى.

 "SME" واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  ت�صهيالت  ق�صم  يوا�صل 
لالأرباح. ومت دعم  املُحققة  املتو�صطة احلجم  ال�صركات  الرتكيز على 
اإحداث حتّول  �صاهم يف  الرقمية، وهو ما  الق�صم باخلدمات  عمليات 
يف طريقة التفاعل مع العمالء وتوجيههم ب�صاأن كيفية دمج التقنيات 

اجلديدة والتكيف مع عمليات املعاجلة املبا�صرة. 

يقدم ق�صم متويل ال�صركات جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات 
املوؤ�ص�صات  واإلى  واملتو�صطة  الكبرية  لل�صركات  املتكاملة  امل�صرفية 
احلكومية واملوؤ�ص�صات املالية. وقد ا�صتفاد الق�صم من التواجد الدويل 
لبنك الدوحة يف اإمتام عدد من ال�صفقات كمن�صق رئي�صي مفّو�س على 

الق�صم  بهذا  العمل  فريق  ويتبنى  كما  والدويل.  اخلليجي  ال�صعيدين 
على  مرتكزة  �صاملة  منهجية  عالية  وخربات  مبوؤهالت  يتمتع  الذي 
البحث والتق�صي فيما يتعلق بزيادة روؤو�س الأموال للعمالء مع القدرة 
على ال�صتفادة الفعالة من املركز املايل للبنك. وبالإ�صافة اإلى ذلك، 
بديلة  ومناذج  لالأموال  اأخرى  م�صادر  اأي�صًا  العمل  فريق  ي�صتخدم 

لتوزيع املخاطر بهدف حتقيق اأف�صل النتائج للعمالء.

امل�صرفية  واحللول  اخلدمات  العام  القطاع  متويل  ق�صم  ويقدم 
قطر.  يف  العاملة  احلكومية  و�صبه  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  لل�صركات 
وميتلك فريق العمل عالقات عمل قوية مع خمتلف هذه الكيانات مبا 
فيها قطاع الطريان والنفط والغاز والتعليم وال�صحة والنقل، كما اأنه 
معنٌي ب�صكل رئي�صي بتمويل م�صاريع تطوير البنية التحتية متا�صًيا مع 
ال�صتحواذ على ح�صة  اإلى  البنك  وي�صعى  الوطنية ٢٠3٠.  روؤية قطر 

اأكرب يف جمال عمليات التمويل للقطاع العام.

حلوًل  الدوحة  بنك  لعمالء  فيوفر  النقد  اإدارة  خدمات  ق�صم  اأما 
�صريعة موثوق بها ومنخف�صة التكلفة، وهي م�صممة ب�صكل يتالءم مع 
متطلبات واحتياجات العمالء من النقد. كما ت�صاهم من�صة خدمات 
للعمالء  الت�صغيلية  الكفاءة  تعزيز  يف  الإنرتنت  على  النقد  اإدارة 
الق�صم  يقدمها  التي  اخلدمات  وتت�صمن  الت�صغيلية.  التكاليف  وتقليل 
الدائنة  الذمم  واإدارة  للنقود،  الآمن  وال�صتالم  املدينة  الذمم  اإدارة 

وال�صيولة.

جمموعة  العقارية  واخلدمات  العقاري  الرهن  متويل  ق�صم  ويقدم 
وال�صركات،  الأفراد  العمالء  احتياجات  لتلبية  املنتجات  من  متنوعة 
�صواًء كان الأمر يتعلق ب�صراء اأحد العقارات اأو تطوير م�صاريع عقارية 
�صكنية اأو جتارية اأو فندقية. ويعمل الق�صم ب�صكل وثيق مع املوؤ�ص�صات 
اأن يتم النتهاء من عملية الرهن  الإقليمية والدولية الرائدة ل�صمان 

بطريقة فعالة ويف الوقت املنا�صب.

القت�صاد  بيئة  على  التاأثري  املنطقة  يف  ال�صيا�صية  الأزمة  �صتوا�صل 
الكلي خالل عام ٢٠١9. ومن بني اأهم املخاطر التي تواجهها جمموعة 
املوازنة  العجز يف  يوؤثر  اأن  اإمكانية  التجارية هو  امل�صرفية  اخلدمات 
احلكومي  الإنفاق  على  الكربى  اخلليجية  الدول  اقت�صاديات  لدى 
الئتمان  جودة  تراجع  اإلى  يوؤدي  قد  ما  وهو  اخلا�س،  وال�صتهالك 
املحافظة  اأجل  ومن  الوقت.  بنف�س  ال�صوق  يف  ال�صيولة  على  والتاأثري 
اإجراء املزيد من املراجعات املنتظمة  على جودة الأ�صول، يتم حاليًا 
للمحفظة، و�صوف ي�صاعد الكادر املعني مبراقبة وتوزيع املخاطر على 
مل�صلحة  الق�صوى  الظروف  يف  والتعر�صات  القطاع  تعر�صات  اإدارة 
ب�صكل  املطلوبات  اإدارة  يتم  كما  واملجموعات،  الأفراد  املقرت�صني 

موؤ�ص�صي بهدف دعم عمليات ا�صتقطاب الأموال بتكلفة اأقل. 

حازت حمفظة بنك الدوحة للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة على تقدير كبري عندما 
ح�صل �صتة من عمالء البنك من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة على جوائز التميز 

�صمن اأف�صل ال�صركات �صمن هذه الفئة يف قطر.

تكرمي بنك الدوحة كراٍع رئي�صي يف حملة "اأ�صبحنا اأقوى / قطر اأقوى".
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جمموعة اخلزينة وال�ستثمار

املنتجات  من  متنوعة  جمموعة  وال�صتثمار  اخلزينة  جمموعة  تقدم 
التناف�صية للعمالء، مثل القطع الأجنبي واأ�صواق النقد والدخل الثابت 
و�صناديق ال�صتثمار وو�صاطة الأ�صهم وال�صلع ل �صيما املعادن الثمينة. 

على  الرتكيز  يف  بالبنك  وال�صتثمار  اخلزينة  دائرة  ا�صتمرت  وقد 
تعزيز وتقوية اأن�صطتها من كافة اجلوانب، حيث عملت على بناء فريق 
مكر�س للمبيعات من ذوي اخلربة واملعرفة الوا�صعة بالأ�صواق املحلية 
من  به  املوثوق  ال�صريك  مبثابة  تكون  اأن  املجموعة  وت�صعى  والدولية، 
قبل العمالء يف جمال تقدمي حلول اإدارة املخاطر املوؤ�ّص�صية للمنتجات 

املتعلقة بالعمالت وال�صلع الأ�صا�صية واأ�صعار الفائدة.

ا�صتمرت جمموعة اخلزينة وال�صتثمار يف تنفيذ ال�صرتاتيجية الرامية 
اإلى تو�صيع م�صادر التمويل لدى البنك وتنويعها. وقد مت احل�صول على 
املوافقات الالزمة على اإ�صدار �صندات بقيمة ت�صل اإلى ٢ مليار دولر 
اأمريكي �صمن برنامج �صندات اليورو متو�صطة الأجل (مع التخطيط 
لإ�صدار ال�صندات بعمالت متعددة)، كما مت احل�صول على املوافقات 
الالزمة على اإ�صدارات بقيمة ت�صل اإلى 5 مليار دولر اأمريكي �صمن 

الربنامج امل�صرتك ل�صهادات الودائع والأوراق التجارية. 

قطر  بور�صة  موؤ�صر  �صندوق  البنك  اأطلق   ،٢٠١٨ مار�س   5 ويف 
ال�صندوق ٢٠٪  اإجمايل عائد  بلغ  )QETF(. وقد  املتداولة  لل�صناديق 
يف عام ٢٠١٨ متخطيًا بذلك معظم �صناديق ال�صتثمار املتداولة على 

موؤ�صرات البور�صات حول العامل. 

اإذ  واحلذر،  باحليطة  تت�صم  ال�صتثمارية  البنك  فل�صفة  تزال  ول  هذا 
ال�صيادية ذات اجلودة  الديون  زيادة ح�صته من  تركزت جهوده على 
بنك  يوا�صل  و�صوف  لل�صيولة.  جاهز  م�صدر  توفر  ل�صمان  العالية 
الدوحة تطوير اأن�صطته يف جمال ال�صتثمار واإدارة ال�صيولة ومواءمتها 

مع متطلبات بازل 3.

جمموعة اخلدمات امل�سرفية الدولية

البنك  عمليات  على  الدولية  امل�صرفية  اخلدمات  جمموعة  ُت�صرف 
الكبرية،  اخلارجية  التجارية  العمليات  ت�صهيل  يف  وت�صاعد  الدولية 
كما اأنها م�صوؤولة عن اإدارة العالقات مع اأكرث من 4٠٠ موؤ�ص�صة مالية 
ا بدور املن�صق للقرو�س وت�صارك يف  حول العامل. وتقوم املجموعة اأي�صً
ال�صرتاتيجية  املواقع  مبختلف  املالية  للموؤ�ص�صات  امل�صرتكة  القرو�س 
م�صرتك  لأجل  قر�س  معاملة  الدوحة  بنك  اأجنز  وموؤخرًا  العامل.  يف 

رئي�صي وغري م�صمون بقيمة 5٢5 مليون دولر اأمريكي مع جمموعة من 
املوؤ�ص�صات العاملية والإقليمية الرائدة. هذا وتدعم جمموعة اخلدمات 
خالل  من  اخلزينة  واإدارة  التمويلية  البنك  موارد  الدولية  امل�صرفية 
مكاتب  وتغطي  اأف�صل.  بتكلفة  البنك  ل�صالح  لأجل  قرو�س  تنظيم 
التمثيل يف كل من اأ�صرتاليا واليابان وكوريا اجلنوبية وال�صني وهونغ 
كونغ و�صنغافورة وبنغالدي�س و�صريالنكا ونيبال وتركيا واأملانيا واململكة 
بالتجارة  املرتبطة  املعامالت  جميع  وكندا  اأفريقيا  وجنوب  املتحدة 
وتطوير البنية التحتية مع الدول التي جتمعها عالقات مع كل من قطر 

والكويت والهند وذلك من خالل اإحالة املعامالت فقط. 

وتقّدم �صبكة فروع بنك الدوحة الدولية يف الكويت والإمارات العربية 
م�صرفية  باقات  ت�صيناي)  فرع  افتتاح  موؤخرًا  (مت  والهند  املتحدة 
لالأفراد  املوّجهة  امل�صرفية  واخلدمات  املنتجات  جمال  يف  متكاملة 
الأجنبي  والقطع  اخلزينة  وخدمات  التجارية  امل�صرفية  واخلدمات 
والتمويل التجاري للعمالء املحليني، كما وتلبي الحتياجات امل�صرفية 

لعمالء بنك الدوحة يف هذه الدول.

لتقدمي  البنك  اأمام  الطريق  الهند  يف  الدوحة  بنك  عمليات  مهدت 
التعاون  بدول جمل�س  الهنود  للمغرتبني  من اخلدمات  م�صتوى  اأف�صل 
اخلليجي ول �صيما احللول املتعلقة بتحويل الأموال من خالل الفروع 
اإطالق   ٢٠١٨ عام  �صهد  كما  وكوت�صي.  وت�صيناي  مومباي  يف  احلالية 
غري  للهنود  املنازل  قرو�س  منتج  ت�صمنت  الهند  يف  جديدة  منتجات 
املقيمني، ومت اإبرام �صراكات لتقدمي خدمات اإدارة الرثوات، والتاأمني، 

والتخطيط لإدارة الرتكات واملواريث والت�صرف فيها.

الهند مبدينة  الثالث يف  لفرعه  الدوحة  افتتاح بنك  �صهد عام ٢٠١٨ 
ت�صيناي ومكتبني متثيليني يف �صريالنكا ونيبال. هذا وتتما�صى عمليات 
التو�صع اخلارجية للبنك مع الروؤية ال�صرتاتيجية ملجل�س الإدارة الذي 
ي�صعى اإلى اأن يكون للبنك ح�صور على م�صتوى العامل من اأجل خدمة 
يف  بقوة  النا�صئة  وال�صوق  الكويت  يف  املتنامية  البنك  عمالء  قاعدة 
الهند وربطها مع ال�صوق القطري. وتوفر مكاتب التمثيل الدعم الالزم 
الأ�صواق  فهم  على  وت�صاعدها  واخلارجية  الداخلية  الفروع  ل�صبكة 
خدماتنا  م�صتوى  حت�صني  وبالتايل  اأف�صل  ب�صكٍل  املختلفة  الدولية 
للبنك  الدولية  ال�صبكة  تهدف  كما  ال�صركات.  من  للعمالء  املقدمة 
التجارية اخلارجية بني قطر  اأداء ال�صفقات  العمالء من  اإلى متكني 

والكويت والهند والدول الأخرى.

اخلارج،  يف  البنك  عمليات  لتو�صيع  الإدارة  جمل�س  روؤية  مع  ومتا�صيا 
ال�صعيد  على  للتو�صع  املتاحة  الفر�س  بتقييم  وبا�صتمرار  البنك  يقوم 
الدوحة  بنك  ونّظم  العامل.  حول  خمتارة  ومناطق  بلدان  يف  الدويل 
واجلولت  املعرفة  تبادل  جل�صات  من  العديد   ٢٠١٨ عام  خالل 
ونيبال  و�صريالنكا  والهند  الكويت  من  كل  يف  واملنتديات  الرتويجية 

واأ�صرتاليا (�صايبو�س) واإندوني�صيا (�صندوق النقد الدويل). 

جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد

اأعمال مربحة  تركز جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد على بناء 
وم�صتدامة يف قطر والكويت والهند وتهدف اإلى زيادة ح�صتها يف ال�صوق 
وحجم اأن�صطتها ب�صورة كلية. وقد مّثلت اأزمة ال�صيولة وارتفاع اأ�صعار 
الفائدة وعمليات اإعادة الهيكلة والتنظيم مبعظم القطاعات والأ�صعار 
اخلدمات  جمموعة  لأعمال  حتديًا  املحلية  الأ�صواق  يف  التناف�صية 
امل�صرفية لالأفراد خالل عام ٢٠١٨. ويف خ�صم هذه التحديات، فقد 

الدكتور/ ر. �صيتارامان ين�صم اإلى �صعادة الدكتور/ اإندراجيت كومارا�صوامي، حاكم 
امل�صرف املركزي جلمهورية �صريالنكا، والدكتور/ حممد عظيم، مراقب وُم�صّجل 

باإدارة الدين العام، و�صعادة ال�صيد/ اأ.�س.ب.لياناج، �صفري جمهورية �صريالنكا لدى 
دولة قطر وغريهم من كبار ال�صخ�صيات اأثناء جل�صة تبادل املعرفة بعنوان "اآفاق 

التعاون الثنائي بني قطر و�صريالنكا".
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متكنت جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد من املحافظة على اأدائها 
اإلى حد كبري يف �صوق تناف�صية للغاية، ومتكنت بنجاح من زيادة الدخل 
من الر�صوم كن�صبة من اإجمايل اإيرادات املجموعة وال�صتمرار بنف�س 
الوقت يف البحث عن �صبل جديدة لتخفي�س ن�صبة التكلفة اإلى الدخل 
القنوات  اإلى  التقليدية  الفروع  من  املعامالت  تنفيذ  عمليات  وترحيل 
الإلكرتونية املنخف�صة التكلفة وتوظيف الأ�صول من اأجل تعزيز قاعدة 

الإيرادات باملقارنة مع التكلفة.

من  وا�صعة  جمموعة  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  جمموعة  وتقدم 
مثل  متنوعة  ت�صليم  قنوات  خالل  من  لعمالئها  واخلدمات  املنتجات 
النقال  الهاتف  الفروع والفروع الإلكرتونية واخلدمات امل�صرفية عرب 
الق�صرية  الن�صية  والر�صائل  الإنرتنت  عرب  امل�صرفية  واخلدمات 
الآيل  ال�صراف  واأجهزة  الآيل  ال�صراف  واأجهزة  الت�صال  ومراكز 
املتنقلة وموقع التجارة الإلكرتونية "�صوق الدوحة". وكان بنك الدوحة 
من البنوك ال�صّباقة يف قطر يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف، 
الإنرتنت،  عرب  امل�صرفية  واخلدمات  الق�صرية،  الن�صية  والر�صائل 
واخلدمات امل�صرفية عرب اجلوال، وبطاقات الرواتب، و�صوق التجارة 

الإلكرتونية، وخدمة الدرد�صة عرب تطبيق وات�صاب للعمالء. 

ميتلك بنك الدوحة ٢7 فرًعا يف قطر بالإ�صافة اإلى فروع خارجية يف كل 
من الإمارات العربية املتحدة والكويت والهند. وت�صمل الفروع اخلارجية 
اأي�صًا فرع البنك اجلديد يف مدينة ت�صيناي الذي مت افتتاحه يف �صهر 
اأبريل من عام ٢٠١٨ بغر�س تكثيف تواجد البنك يف هذا املمر الهام 
اأكرب م�صاهم  ثاين  تعّد  التي  نادو  تاميل  الهند مع ولية  الواقع جنوب 
يف اإجمايل الناجت املحلي للهند. ميتلك بنك الدوحة اأي�صًا حوايل ١٠٠ 
اإلكرتونية يف قطر. كما  و4 فروع  و3 مكاتب دفع،  اآيل،  جهاز �صراف 
يوجد لدى البنك قنوات ت�صليم اأخرى مثل وحدات البيع، مدراء عالقات 
الريادة، مدراء عالقات اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة، مراكز الت�صال 
والتاأمني امل�صريف. كما يقدم البنك خدمة معاجلة دفعات البطاقات 
اأكرث من 5.٠٠٠ جهاز من  مّت تركيب  لأكرث من 3.٠٠٠ تاجر، حيث 

اأجهزة نقاط البيع يف دولة قطر كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨.

من  ال�صتفادة  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  جمموعة  وا�صلت  وقد 
و�صائل التوا�صل الجتماعية والرقمية، وطّورت من�صات توا�صل كاملة 
عرب جميع نقاط الت�صال، واعتمدت اأي�صًا ا�صتخدام و�صائل التوا�صل 
وبهدف  واقرتاحاتهم.  العمالء  تعليقات  على  للتعرف  الجتماعي 
جتارب  لتعزيز  الرقمية  املبادرات  اإطار  ويف  عمالئها  اإلى  الو�صول 
الوات�صاب يف  اأطلقت املجموعة خدمة الدرد�صة عرب تطبيق  العمالء، 
عام ٢٠١7 حيث قّدمت للعمالء معلومات فورية وذات طابع �صخ�صي. 
لت�صمل  للعمالء  الرقمية  تو�صيع من�صة اخلدمات  ويف عام ٢٠١٨، مت 
"في�س  بوك  في�س  املرا�صلة عرب تطبيق  "هالو دوحة" وخدمة  خدمة 

العمالء  للخدمات  املتكاملة  املن�صة  هذه  مّكنت  وقد  م�صنجر".  بوك 
من تقدمي اآرائهم وطلباتهم باأريحية با�صتخدام القنوات الرقمية. كما 
عام  امل�صريف  الإنرتنت  خلدمة  اجلديد  الت�صميم  املجموعة  اأطلقت 
املجموعة  اأطلقت  القيمة،  ذات  الرقمية  اخلدمات  اإطار  ويف   .٢٠١٨
للموقع  العربية  باللغة  ن�صخة  مع  اجلديدة  الدوحة  �صوق  من�صة 
الإلكرتوين لل�صوق وتطبيق اجلوال وتطبيق تتبع الطلبات. وبالإ�صافة 
اإلى ذلك، مت اإطالق خدمة الك�صوف الإلكرتونية التي توّفر لعمالء بنك 
الدوحة الو�صول اإلى ك�صوفهم عرب الإنرتنت امل�صريف وتطبيق اجلوال 
اخلدمة  هذه  (متثل  اأرادوا  وقت  اأي  ويف  كانوا  اأينما  واأمان  براحة 
وقد  اخل�صراء).  ال�صريفة  جمال  يف  الدوحة  بنك  مبادرات  اإحدى 
زادت املجموعة من اخلدمات امل�صرفية الرقمية لت�صمل تقدمي طلبات 
وتفعيل  الآيل،  ال�صراف  اأجهزة  عرب  ال�صيكات  دفاتر  على  احل�صول 
وتطبيق  امل�صريف  الإنرتنت  خدمة  عرب  والئتمان  اخل�صم  بطاقات 
تقدمي  من  واحلاليني  اجلدد  العمالء  متكني  اإلى  بالإ�صافة  اجلوال، 

طلبات القرو�س عرب خدمة الإنرتنت امل�صريف.

ويوا�صل فريق اخلدمات الرقمية وتطوير املنتجات والت�صويق بالتن�صيق 
مع القنوات املختلفة قيادة عملية تطوير اخلدمات امل�صرفية لالأفراد 
على  الرتكيز  مع  والكويت،  والهند  قطر  البنك يف  عمليات  كافة  عرب 
�صرائح  ل�صتهداف  املبتكرة  واخلدمات  ال�صمني  والبيع  الرقمنة 
العمالء  قاعدة  وحتويل  الر�صوم،  من  الدخل  زيادة  وبالتايل  العمالء 
اإلى �صرائح مميزة، وزيادة ا�صتقطاب العمالء اجلدد، واملحافظة على 
العمالء احلاليني، وزيادة الودائع منخف�صة التكلفة، وتعزيز م�صاهمة 
العمليات الدولية يف الإيرادات. ويف عام ٢٠١٨، اأعلنت املجموعة عن 
اإقامة حتالفات واإطالق عرو�س ت�صويقية جديدة مع �صركات مثل جيت 
الُعمانية،  اجلوية  واخلطوط  القطرية،  اجلوية  واخلطوط  اإيرويز، 
والعديد من حمالت املجوهرات واملتاجر الكبرية مثل اللولو وجزيرة 
خالل  من  للعمالء  امل�صافة  القيمة  حتقيق  يف  جنحت  وقد  البنانا، 
احلمالت املبتكرة التي مت اإطالقها مثل حملة الذهب، وحملة العر�س 
للمدر�صة،  العودة  وحملة  املجاين،  اإ�س  اإك�س  اآيفون  بجوال  اخلا�س 
وحملة ال�صيف، وحملة الإنفاق عرب البطاقات، وحملة حتويل الراتب. 

كما تت�صمن اأهداف املجموعة تعزيز عمليات الت�صويق والدعاية عرب 
التوا�صل الجتماعي. ونحن ب�صدد  الرقمية ومواقع  القنوات  خمتلف 
تعزيز نظام الت�صويق الرقمي من خالل التحالف مع عدد من �صركاء 
من  ن�صخة جديدة  اإطالق   ٢٠١7 مّت يف  كما  املجال.  هذا  الأعمال يف 
برنامج بنك الدوحة ملكافاأة الولء حتت ا�صم "اأميال الدوحة"، وقام 
بالفعل اأكرث من ١٢.٠٠٠ عميل بالت�صجيل يف هذا الربنامج. وقد مت 
تو�صيع الربنامج لي�صمل منتجات اأخرى يف عام ٢٠١٨ مع طرح برنامج 
الولء لعمالء الريادة. كما عّزز البنك من العرو�س املقدمة لالأفراد 
"ا�صرِت واحدة واح�صل على الأخرى جمانًا" عرب تطبيق اجلوال "بنك 

�صعادة ال�صيخ فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين رئي�س جمل�س الإدارة، و�صعادة ال�صيخ 
عبد الرحمن بن حممد بن جرب اآل ثاين الع�صو املنتدب، والدكتور ر. �صيتارامان 

الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة وعدد من اأع�صاء الإدارة العليا وموظفني من خمتلف 
فروع بنك الدوحة يف جميع اأنحاء الدولة خالل احتفالت اليوم الوطني القطري.

بنك الدوحة يربم اتفاقية مع بنك �صيالن يف �صريالنكا لتحويل الأموال من قطر 
اإلى �صريالنكا.
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تطبيق  من  اإلكرتونية ح�صرية  ن�صخة  وهو  بوك قطر"،  ماي  الدوحة 
"ماي بوك"، عرب اإ�صافة عرو�س املطاعم الراقية والنظام املتكامل 
بنك يف قطر يطرح عرو�س  اأول  الدوحة  بنك  ويعترب  للتجار.  املو�ّصع 
خالل  من   )B1G1F( جمانًا"  الأخرى  على  واح�صل  واحدة  "ا�صرِت 
ماي بوك قطر. كما وا�صل بنك الدوحة تو�صيع �صبكة التجار امل�صاركني 
يف عر�س "ال�صرتداد النقدي العاملي" الأول من نوعه يف قطر (لأكرث 
نوفمرب  �صهر  اإطالقه يف  والذي مت  من ٢5٠٠ عالمة جتارية عاملية) 
٢٠١7. واأ�صدر البنك نوعًا جديدًا من بطاقات اخل�صم الالتالم�صية 
بفئتيها وورلد/ وورلد اإيليت ما�صرتكارد ذات ميزة احلماية الإ�صافية 
"ما�صرتكارد �صكيور كود" وقابلية ال�صتخدام عرب نظام بوابة ال�صداد 
التابعة مل�صرف قطر املركزي مع توفري منافع وامتيازات فريدة لعمالء 
التاأمني  ال�صفر،  مثل  اخلا�صة،  امل�صرفية  اخلدمات  وعمالء  الريادة 
الطبي ونقاط املكافاآت مقابل الإنفاق الدويل، بالإ�صافة اإلى جمموعة 
من امليزات واملنافع القّيمة الأخرى. وتقّدم بطاقة ما�صرتكارد اإيليت 
اإلى  جمانية  ترقية  اخلا�صة  امل�صرفية  اخلدمات  بعمالء  اخلا�صة 
الع�صوية الذهبية للخطوط اجلوية القطرية التي ت�صمح لهم بال�صفر 
ودرجة  الأولى  الدرجة  اإلى �صالت  والدخول  لالأمتعة  اإ�صايف  وزن  مع 
رجال الأعمال. كما مت زيادة عدد �صالت املطارات املميزة حول العامل 
التي ميكن لعمالء بنك الدوحة الدخول اإليها �صمن العرو�س القيمة 

التي توفرها بطاقات اخل�صم. 

من ناحية اأخرى، يعمل بنك الدوحة حاليًا على حتويل كامل حمفظة 
)D-Pay Cards( من بطاقات مقّيدة اإلى بطاقات  بطاقات الرواتب 
 ،"WPs"الأجور حماية  نظام  عمالء  جلميع  ال�صتخدام  مفتوحة 
ويخطط لزيادة الدخل من الر�صوم من خالل تعزيز القيمة املتحققة 
للعمالء وعملية الت�صعري يف عام ٢٠١9 من خالل طرح خدمة احلوالت 

عرب تطبيق اجلوال ومنتجات وخدمات احلماية املالية. 

احلوالت،  حيث  من  املتاأتية  الإيرادات  كبرية يف  زيادة  البنك  حقق 
اآي  غلوبال  وبنك  ال�صريالنكي  �صيلون  بنك  مع  اتفاقيات  البنك  اأبرم 

اإم اإي النيبايل بخ�صو�س حتويل الأموال من قطر اإلى تلك البلدان. 

حياة  تغيري  يف  للتوفري  الدانة  برنامج  اأ�صهم  املطلوبات،  �صعيد  وعلى 
الكثري من الفائزين. ويف عام ٢٠١٨، مت تو�صيع برنامج الدانة لي�صمل 
العمالء اأ�صحاب احل�صابات اجلارية وح�صابات التوفري مع تخ�صي�س 
جوائز لعمالء الريادة و�صمان وجود فائزين من كل فرع. وا�صتمر بنك 
الدوحة يف تقدمي اأكرب اجلوائز من حيث العدد والقيمة يف قطر حيث 
طرح جائزة كربى بقيمة ٢ مليون ريال قطري لعمالء ح�صابات التوفري 
اخلدمات  جمموعة  قامت   ،٢٠١٨ العام  ويف  اجلارية.  واحل�صابات 
واحلّد من  املطلوبات،  اأزمة  ملواجهة  بو�صع خطط  لالأفراد  امل�صرفية 
الأمد.  وطويلة  م�صتقرة  ودائع  قاعدة  وبناء  الفائدة،  اأ�صعار  ارتفاع 
واأطلق البنك الإ�صدار ال�صابع من �صل�صلة ودائع اجلنى بعوائد ُمرّكبة 

بن�صبة ١٨.75٪ للودائع ذات اخلم�صة اأعوام وباإمكانية الإيداع بالدولر 
بتح�صني  البنك  وقام  الكويتي.  والدينار  القطري  والريال  الأمريكي 

عر�س منتج ح�صاب الدخار املرن من اأجل زيادة قاعدة الودائع. 

وعلى �صعيد القرو�س، اأطلقت جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد 
العمالء  ا�صتقطاب  بهدف  احلجم  كبرية  للقرو�س  خا�صة  حزمة 
للح�صول  املتقدمني  للعمالء  كحوافز  ولء  نقاط  وقّدمت  القطريني 
املهتمني  العمالء  اإلى مكافاأة  على قرو�س جديدة. ويف خطوة تهدف 
"قر�س ال�صيارة الأخ�صر"  باملحافظة على البيئة اأطلق بنك الدوحة 

لي�صاف اإلى برنامج قر�س ال�صكن وهو الأول من نوعه يف قطر. 

وفيما يتعلق بالعرو�س القّيمة اجلديدة ذات ال�صلة بالتاأمني امل�صريف، 
ال�صامل  التاأمني  ببولي�صة  مقرونًا  ال�صيارة  قر�س  عر�س  اإطالق  مت 
واحدة  دفعة  امل�صّددة  التاأمني  منتجات  اإلى  بالإ�صافة  هذا  املجانية، 
وبوال�س التاأمني اخلا�صة مب�صوؤويل ال�صركات التي ت�صتهدف املوؤ�ص�صات 
ال�صغرية واملتو�صطة احلجم والعمالء من ذوي املالءة املالية العالية. 
كما اأطلق فريق التاأمني امل�صريف منوذج الأعمال اجلديد "البيع املبا�صر 
الت�صويق  من�صة  اإلى  ت�صتند  حتليالت  على  يت�صمن  وهو  للم�صتهلك" 
املبا�صر التي ت�صتهدف عمالء بنك الدوحة لزيادة الدخل من الر�صوم. 

وو�صائل  واخلدمات  املنتجات  من  فريدة  جمموعة  الريادة  وتقدم 
ال�صريحة  هذه  حياة  ومنط  تطلعات  مواكبة  اإلى  تهدف  التي  الراحة 

املتميزة من العمالء: 

منط احلياة اخلدمات املنتجات

ال�صرتداد النقدي العاملي املوافقة على القر�س 
خالل �صاعة بطاقة فيزا اإنفينيت

عر�س ا�صرِت تذكرة �صينما 
واح�صل على الأخرى 

جمانا

فتح احل�صاب خالل 3٠ 
دقيقة وديعة الدخار املرنة

خدمة ركن ال�صيارة 
وال�صتقبال

الرد على املكاملات خالل 
3٠ ثانية خدمات التاأمني

الدخول اإلى �صالت 
املطارات حول العامل

بطاقات اخل�صم وورلد/ 
وورلد اإيليت ما�صرت كارد

عرو�صها  من  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  جمموعة  عززت  وقد 
منتجات  اإطالق  خالل  من  الهنود  العمالء  �صريحة  اإلى  املقدمة 
عام  امل�صريف يف  التاأمني  منتجات  ال�صتثمار وجمموعة من  �صناديق 
٢٠١٨. وكخدمات اإ�صافية اإلى العمالء الهنود املغرتبني، اأطلق البنك 
عرب �صركة مالية غري م�صرفية (�صركة الدوحة للو�صاطة واخلدمات 
املالية) منتجات اأوراق الدين غري القابلة للتحويل، وحمفظة �صناديق 
جمموعة  تركيز  وين�صب  للتقاعد.  الوطني  والربنامج  ال�صتثمار، 
ح�صور  من  الق�صوى  ال�صتفادة  على  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات 
البنك يف الهند لتو�صيع عرو�صها ومنتجاتها املقدمة للجالية الهندية 
املغرتبني  الهنود  بخدمات  املعني  الفريق  اأطلق  كما  والكويت.  قطر  يف 
حملة للت�صويق الرقمي وجمموعة جديدة من الأدوات الت�صويقية اخلا�صة 

بهذه ال�صريحة.

وعلى �صعيد القنوات امل�صرفية، التزم بنك الدوحة بتح�صني �صبكة فروعه 
حجم  من  والتخفيف  معامالته،  ورقمنة  منها،  ا�صتفادة  اأق�صى  لتحقيق 
على  حر�س  كما  البديلة،  القنوات  اإلى  وحتويلها  الفروع  عن  املعامالت 
ال�صتفادة من تقنيات ال�صتجابة ال�صوتية التفاعلية للتخفيف من الأعباء 

امللقاة على عاتق مراكز الت�صال.

ح�صاب "الدانة للمدخرين ال�صغار" يهدف اإلى تعزيز مفهوم الدخار منذ ال�صغر.
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وت�صعى جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد اإلى تدعيم قوتها يف قطاع 
اأحدث  وال�صتفادة من  املبتكرة،  واخلدمات  املنتجات  الأفراد من خالل 
اأف�صل  وتبّني  اخلدمة،  ذاتية  التوزيع  قنوات  وا�صتك�صاف  التقنيات، 
املمار�صات بهدف تب�صيط العمليات. كما تهدف املجموعة اإلى توفري جتربة 
غري م�صبوقة للعمالء خالل ال�صنوات القادمة مبا يتما�صى مع �صعار البنك 
"هنالك املزيد للتطلع اإليه" وتر�صيخ املركز الريادي للبنك كاأحد اأف�صل 

البنوك يف املنطقة من حيث اخلدمة املتميزة والتقنيات املتقدمة.

�صبكة  بتح�صني  الدوحة  بنك  يلتزم  امل�صرفية،  القنوات  �صعيد  وعلى 
والتخفيف  معامالته،  ورقمنة  منها،  ا�صتفادة  اأق�صى  لتحقيق  فروعه 
البديلة،  القنوات  اإلى  وحتويلها  الفروع  عن  املعامالت  حجم  من 
التفاعلية  ال�صوتية  ال�صتجابة  تقنيات  من  ال�صتفادة  اإلى  بالإ�صافة 
اإطار  ويف  الت�صال.  مراكز  عاتق  على  امللقاة  الأعباء  من  للتخفيف 
يف  جديدة  فروع  بافتتاح  البنك  قام  الفروع،  �صبكة  حت�صني  مبادرات 
مول قطر ومول دوحة في�صتفال �صيتي، وقام البنك بنقل فرع املطار. 
وبهدف حتقيق الكفاءة الت�صغيلية، قامت جمموعة اخلدمات امل�صرفية 
اأم �صالل مع  الرئي�صي، وفرع  الفرع  الهند�صة مع  لالأفراد بدمج فرع 
اأ�صباير مع فرع  فرع اخلريطيات، وفرع معيذر مع فرع الريان، وفرع 
باإغالق مكاتب  العام  ا خالل  اأي�صً طريق �صلوى. كما قامت املجموعة 
تر�صيد  مبادرات  اإطار  ويف  والنجادة.  هامور  اأبو  منطقتي  يف  الدفع 
الإلكرتوين  املوقع  بتجديد معلومات  الأعمال  تقوم وحدات  التكاليف، 
اخلا�صة مبختلف املنتجات واخلدمات ب�صكل دوري وا�صتخدامها كقناة 

فعالة جلذب العمالء املحتملني عرب الإنرتنت.

يف  قوتها  تدعيم  اإلى  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  جمموعة  وت�صعى 
وال�صتفادة  املبتكرة،  واخلدمات  املنتجات  خالل  من  الأفراد  قطاع 
من اأحدث التقنيات، وا�صتك�صاف قنوات التوزيع ذاتية اخلدمة، وتبني 
املجموعة  تهدف  كما  العمليات.  تب�صيط  بهدف  املمار�صات  اأف�صل 
مبا  القادمة  ال�صنوات  خالل  للعمالء  م�صبوقة  غري  جتربة  توفري  اإلى 
املركز  وتر�صيخ  اإليه«  للتطلع  املزيد  »هنالك  البنك  �صعار  مع  يتما�صى 

الريادي للبنك كاأحد اأف�صل البنوك يف املنطقة.

�سركة بنك الدوحة للتاأمني

من   ٢٠٠7 عام  يف  (ذ.م.م)  للتاأمني  الدوحة  بنــــك  �صركة  تاأ�ص�صــت 
ِقبـــل بنك الدوحة ليكون بذلك البنك الأول يف منطقـــة دول جملــــ�س 
التعــــاون اخلليجي الذي ميتلك �صركة تاأمني تابعة ومملوكة له بالكامل. 
مبجموعة  العمالء  تزويد  على  لل�صركة  ال�صرتاتيجية  الروؤية  وترتكز 
كبرية من املنتجات التاأمينية التي تغطي كافة احتياجاتهم وت�صمن لهم 
اأمن اأمـــوالهم من خالل احلـــر�س على معـــاجلة مطالباتهم التاأمينية 

بكفـــاءة عالية.

للمال،  قطر  مركز  قبل  من  للتاأمني  الدوحة  بنك  �صركة  ترخي�س  مت 
لتقدمي منتجات تاأمينية ُم�صنفة حتت فئة التاأمني العام، والتي ت�صمل:

التاأمني �صد احلريق وخماطر املمتلكات   •
توقف الأعمال/ اخل�صائر  •

كافة خماطر املقاولني/ اأعمال الإن�صاءات  •
الأموال/ خيانة الأمانة  •

املركبات - خا�صة/ جتاري  •
م�صوؤولية  املنتجات/  م�صوؤولية  العامة/  امل�صوؤولية   - امل�صوؤوليات   •

اأرباب العمل
تعوي�صات العمال  •

الطريان  •
البحري - بدن ال�صفن/ الب�صائع  •

العالج الطبي  •
احلوادث ال�صخ�صية  •

ال�صفر  •

املنتجات  من  جمموعة  عرب  للتاأمني،  الدوحة  بنك  �صركة  وتوفر 
التاأمينية املتنوعة، حماية تاأمينية متكاملة لكل من ال�صركات والأفراد. 
التاأمني  �صركات  اأف�صل  من  كواحدة  مكانتها  ال�صركة  ر�ّصخت  وقد 
املف�صلة للموؤ�ص�صات وال�صركات الرائدة يف قطر، وتعمل ال�صركة على 
اأو  اأو الو�صطاء  تو�صيع قاعدة عمالئها ب�صكل مّطرد �صواًء عرب البنك 

القنوات املبا�صرة.

اإيراداتـــــها ب�صكل  وبغر�س زيـــــادة ح�صـــة ال�صركة يف ال�صوق وتنمية 
اأكرب، �صوف توا�صل ال�صتفادة من ال�صمعة القوية لبنك الدوحة ومن 
التي ت�صهم بو�صوح يف بلورة وتنفيذ  حتديد عوامل النجاح الأ�صا�صية 
ومربح،  م�صتدام  منو  حتقيق  ولت�صهيل  القوية.  ال�صركة  ا�صرتاتيجية 
تلبي جميع متطلبات  لل�صركة  والتناف�صية  املتنوعة  املنتجات  باقة  فاإن 
التوزيع  �صبكة  �صمن  متوفرة  الباقات  وهذه  وغريهم،  البنك  عمالء 
ال�صغرية  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات،  (الأفراد،  للبنك  القنوات  املتعددة 
الرهون،  ومتويل  املُهيكل،  والتمويل  ال�صركات  ومتويل  واملتو�صطة، 

والتمويل التجاري) والو�صطاء والعمالء املبا�صرين.

ومنذ اإن�صاء ال�صركة منا اإجمايل حقوق امل�صاهمني ب�صورة ثابتة بف�صل 
الإدارة اجليدة لكل من عمليات الكتتاب واملخاطر واإدارة املوجودات 

بنك الدوحة ينظم حفل "جوائز املوظفني املتميزين" الأول بح�صور الدكتور ر. �صيتارامان 
الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة، وال�صيد بريك املري، رئي�س اإدارة اخلدمات امل�صرفية 

لالأفراد بالإنابة، وال�صيخ حممد فهد اآل ثاين، رئي�س ق�صم املوارد الب�صرية بالإنابة.

الدكتورر. �صيتارامان الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة وما�صتـــــركارد مبنـــا�صبة اإطالق 
جمموعة من بطـــاقات اخل�صـــم اجلديدة مبيــزات مبتكرة تقـــدم قيمـة اإ�صافية 

كبرية حلامليها.
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لزيادة ح�صة  ال�صعي  ال�صركة، مع  ال�صتثمار يف  واملطلوبات وعمليات 
مثلى  بطريقة  راأ�صمالها  على  العائد  وا�صتخدام  ال�صوق  يف  ال�صركة 

وذلك ان�صجامًا مع ا�صرتاتيجيات النمو امل�صتقبلية. 

لل�صركة عند  املايل  الت�صنيف  بتثبيت  بورز  اآند  �صتاندرد  قامت وكالة 
الدرجة BBB+ كما يف دي�صمرب ٢٠١٨.

على  تت�صمن  فهي  العامة،  التاأمني  اأعمال  كافة  تزاول  ال�صركة  وكون 
الوظائف الداخلية التالية: 

الإدارة التنفيذية   •
املبيعات والت�صويق   •

الكتتاب (تاأمني ال�صيارات وغريها من اأنواع التاأمني)   •
اإعادة التاأمني   •

املطالبات (تاأمني ال�صيارات وغريها من اأنواع التاأمني)  •
اإدارة املخاطر   •

املوارد الب�صرية وال�صوؤون الإدارية  •
اللتزام ومكافحة غ�صل الأموال   •

ال�صوؤون القانونية   •
الدائرة املالية   •

تكنولوجيا املعلومات   •

�صتبقى  وواقعية،  وا�صحة  ل�صرتاتيجية  الّفعال  التنفيذ  خالل  ومن 
هناك فر�س منو كبرية اأمام �صركة بنك الدوحة للتاأمني حتى يف ظل 

التحديات والتناف�س املحتدم الذي يت�صم به �صوق التاأمني.

اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية

وذلك   ٢٠١١ عام  يف  الإ�صالمية  امل�صرفية  اخلدمات  اإيقاف  مت 
بتاريخ  ال�صادرة  املركزي  قطر  م�صرف  ال�صادة  لتعليمات  امتثاًل 
البنوك  على  حتظر  التي   ٢٠١١/٢73/3١3 رقم  حتت   ٢٠١١/١/3١
التقليدية الدخول يف اأي اأعمال م�صرفية اإ�صالمية جديدة. هذا وقد 
قررت الإدارة الحتفاظ مبحفظة البنك الإ�صالمية احلالية اإلى حني 

النتهاء من التعاقدات املتعلقة بها.  

جمموعة اإدارة املخاطر 

عمل  اإطار  خالل  من  الدوحة  بنك  يف  املخاطر  اإدارة  جمموعة  تعمل 
الإطار  ويت�صمن هذا  املوؤ�ص�صة ككل.  املخاطر ميتّد على نطاق  لإدارة 
وجود  تكفل  التي  وهيكل احلوكمة  والأ�صاليب  والأدوات  الأن�صطة  على 
فهم وا�صح جلميع املخاطر التي مت حتديدها وو�صع التدابري املنا�صبة 
لتخفيفها. وتقوم املجموعة وب�صكل م�صتمر مبراقبة املخاطر والعمليات 
يف البنك على امل�صتوى الكلي لتحديد وتقييم وقيا�س واإدارة التهديدات 
منتظمة  ب�صورة  وتتم  البنك.  اأهداف  تعوق حتقيق  قد  التي  املحتملة 
املخاطر  اإدارة  واأنظمة  واأدوات  ومناذج  �صيا�صات  تعديل  مراجعة/ 
ال�صوق.  يف  احلا�صلة  التغريات  وعك�س  العمل  اإطار  حت�صني  اأجل  من 
وتتبع جمموعة اإدارة املخاطر ب�صورة مبا�صرة اإلى الرئي�س التنفيذي 
وتقييم  اللتزام  ومتابعة  التدقيق  جلنة  اإلى  مبا�صرة  غري  وب�صورة 
تتبع بدورها ب�صورة  والتي  البنك  اإدارة  املنبثقة عن جمل�س  املخاطر 
اإدارة املخاطر خمولة ب�صكل م�صتقل  اإن  اإلى جمل�س الإدارة.  مبا�صرة 
اأن ترفع تقاريرها مبا�صرًة اإلى جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق ومتابعة 

اللتزام وتقييم املخاطر. 

تقع م�صوؤولية اإدارة املخاطر على عاتق كافة امل�صتويات يف البنك بدًءا 
من جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية وو�صوًل اإلى كل رئي�س من روؤ�صاء 
وحدات الأعمال وم�صوؤول املخاطر. وتتوزع هذه امل�صوؤوليات بحيث ُتتخذ 
القرارات املتعلقة باملخاطر مقابل العائدات من قبل امل�صتوى الإداري 
يتم  الذي  العمل  كثب مبجال  معنًيا عن  يكون  الذي  اأي ذاك  الأن�صب 
اتخاذ القرار ب�صاأنه، على اأن تخ�صع تلك القرارات للمراجعة والنقا�س 
املوؤ�ص�صة  م�صتوى  على  املخاطر  اإدارة  عمل  اإطار  يت�صمن  كما  البناء. 
املخاطر.  لإدارة جميع  وفعاًل  و�صاماًل  وا�صحًا ومتنا�صقًا  ككل منهجًا 
�صمن  املوظفني  جميع  من  املطلوبة  الرئي�صية  الأن�صطة  اأي�صًا  ويحدد 
اإطار عمل املخاطر املوؤ�ص�صي والبيئة الرقابية لدى بنك الدوحة، كما 
ويبنّي متطلبات حمددة من امل�صوؤولني الرئي�صيني مثل رئي�س املخاطر 
والرئي�س التنفيذي، وير�صم اإطار العمل الكلي للحوكمة امل�صمم لدعم 

الت�صغيل الفّعال. 

ونظرًا لأن امل�صوؤولية عن خماطر البنك تقع ب�صكل مبا�صر على عاتق 
جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية، فقد حدد املجل�س م�صتوى املخاطر 
اإطار املخاطر املقبولة  "Risk Appetite". ويحدد  املقبولة بالبنك 
احلد الأدنى للمخاطر من الناحية الكمية والنوعية وحجم ا�صتيعابها 
وحتملها. ولهذا تهدف ا�صرتاتيجية املخاطر اإلى حتقيق التوازن ما بني 
املخاطر من ناحية وبني حتقيق الإيرادات امل�صتدامة من ناحية اأخرى 
ل�صمان حتقيق اأهداف البنك. ولذلك، عنّي املجل�س عدًدا من املهنيني 
وال�صقوف،  والإجراءات،  ال�صيا�صات  وو�صع  املجال  هذا  يف  املوؤهلني 
املراجعة،  واآلية  واللجان،  ال�صالحية،  وم�صتويات  الدنيا،  واحلدود 

بنك الدوحة يحوز على جائزة النخبة للجودة من موؤ�ص�صة "جي. بي. مورغان" وذلك 
لتميزه وتخطيه معايري الأداء اخلا�صة باملعاجلة املبا�صرة.

الدكتور ر. �صيتارامان الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة، و�صعادة ال�صيد يو�صف بن 
حممد الهيل، �صفري دولة قطر لدى جمهورية نيبال، و�صعادة ال�صيد/ رامي�س برا�صاد 
كويرال، �صفري نيبال لدى قطر، وال�صيد/ ت�صيتاماين �صيواكوتي، نائب رئي�صي ملحافظ 

بنك نيبال املركزي، بالإ�صافة اإلى ال�صيد/ عمار �صينغ، ع�صو يف جمل�س ال�صيوخ 
الهندي، والدكتور/ جايا برادا، �صفري الهند لل�صياحة والثقافة لدى دولة نيبال وع�صو 

�صابق يف الربملان الهندي.
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وال�صوابط، وامل�صوؤوليات من اأجل اإدارة املخاطر من خالل اإطار عمل 
م�صرتك ومتكامل. 

اإلى فريق  اإدارة املخاطر  اآليات واإطار عمل  اإيكال  ويف هذا الإطار مت 
على درجة عالية من اخلربة والكفاءة. ويتم تنفيذ هذا الإطار وتوجيهه 
من خالل جلان اإدارية عليا خمتلفة يراأ�صها الرئي�س التنفيذي كاللجنة 
الإدارة،  عن  املنبثقة  الئتمان  وجلنة  الإدارة،  عن  املنبثقة  التنفيذية 
اللجان  جانب  واإلى  واملطلوبات.  املوجودات  وجلنة  ال�صتثمار،  وجلنة 
الإدارية، تتولى جلنة التدقيق ومتابعة اللتزام وتقييم املخاطر املنبثقة 
التي ترد يف تقارير  الإدارة مراجعة املالحظات والنتائج  عن جمل�س 
اخلارجي  واملدقق  الداخلي  التدقيق  اإدارة  وتقارير  املخاطر  اإدارة 
التعر�صات  كافة  لتقييم  املركزي  امل�صرف  ومفت�صي  اللتزام  واإدارة 

للمخاطر على امل�صتوى املوؤ�ص�صي يف كافة جمالت الأعمال والدعم.

جلنة اإدارة املخاطر:

املختلفة  املخاطر  واإدارة  لقيا�س  عمل  فرق  جلان/  عدة  ت�صكيل  مت 
بالبنك بطريقة فعالة ومو�صوعية وتت�صمن:

اللجنة التنفيذية امل�صكلة من الإدارة  •
جلنة الئتمان امل�صكلة من الإدارة  •

جلنة املوجودات واملطلوبات  •
جلنة اإدارة املخاطر  •
جلنة ائتمان الأفراد  •

جلنة ال�صتثمار  •

وخالل الأعوام املا�صية حدثت تغيريات جوهرية بالقوانني والتعليمات 
اختبارات  اإجراء  عليها  وفر�صت  البنوك  لعمل  املنظمة  التنفيذية 
لقيا�س قدرتها على التعامل مع �صيناريوهات ال�صغط ال�صديد واختبار 

اإطار عمل احلوكمة ب�صاأن التخطيط الراأ�صمايل. 

راأ�س  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  عمل  اإطار  تطبيق 

املال ICAAP واختبارات ال�سغط، واملعايري الدولية لإعداد 

قطر  م�سرف  ال�سادة/  توجيهات  بح�سب  املالية  التقارير 

املركزي: 

الداخلي  التقييم  عملية  عن  �صامل  تقرير  اإعداد  البنك  على  يتعني 
للتوجيهات  وفقًا  واجلداول  النماذج  جميع  وتعبئة  املال  راأ�س  لكفاية 
اجلديدة وذلك بال�صتناد اإلى البيانات املالية املوّحدة واملدققة كما يف 
3٠ �صبتمرب من كل عام. وبالتايل، يحر�س البنك على تزويد ال�صادة/ 
عام.  كل  من  دي�صمرب   ١5 يف  التقرير  بهذا  املركزي  قطر  م�صرف 
ووفقًا اإلى هذا التقرير، يقوم امل�صرف املركزي بدرا�صة وتقييم العبء 
البنك  على  يتعني  والذي  القادمة  لل�صنة  املعتمد  الإ�صايف  الراأ�صمايل 
 CAR اإبقاءه �صمن ال�صقف الكلي للحّد الأدنى ملعّدل كفاية راأ�س املال

طوال الفرتة. 

داخليًا  تقييمًا  املال  راأ�س  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  وتت�صمن 
الفائدة،  اأ�صعار  وخماطر  ال�صيولة،  خماطر  مثل  الهامة  للمخاطر 
الرتكزات  وخماطر  الئتمانية،  الرتكزات  وخماطر  الدول،  وخماطر 
القطاعية، واملخاطر الئتمانية لالأطراف املقابلة، واملخاطر املتبقية، 

التقييم  يت�صمن  كما  ال�صمعة.  وخماطر  ال�صرتاتيجية،  واملخاطر 
البنك.  راأ�صمال  كفاية  على  املخاطر  لهذه  الكمي  الأثر  احت�صاب 
وبالإ�صافة اإلى ذلك، تت�صمن عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال 
م�صتوى  ومواءمة  وحتديد  املالية،  والتقديرات  املال،  راأ�س  خطة  على 
ال�صيناريوهات، وحتديد  ال�صغط، وحتليل  واختبارات  املخاطر،  قبول 
كافة املخاطر التي قد توؤثر على البنك. وبالنظر اإلى طبيعة عمليات 
البنك واملخاطر املادية املحيطة بها، فقد مت اإعداد تقييم �صامل لراأ�س 
املال للو�صول اإلى م�صتوى الزيادة املطلوبة براأ�س املال بغر�س مواجهة 
مثل هذه املخاطر املحّددة �صمن الدعامة الثانية من مقررات بازل ٢. 

تطبيق اإطار عمل خطة راأ�س املال واخلطة العالجية: 

اأ�صدر م�صرف قطر املركزي تعليماته اإلى جميع البنوك املحلية ذات 
عالجية  اإجراءات  لو�صع  قطر  دولة  يف   "DSIB" النظامية  الأهمية 
الأهمية  ذات  املحلية  البنوك  اأعمال  لإعادة  تطبيقها  ميكن  موثوقة 
النظامية اإلى و�صع م�صتقر وم�صتدام يف حالت ال�صغط ال�صديد. ويف 
حالت ال�صغط ال�صديد اأو التعرث، فال ُيتوقع من البنوك املحلية ذات 
الأهمية النظامية عند اإعداد اخلطط العالجية اأن تعتمد على م�صادر 
جهات  اأي  من  اأو  املركزي  قطر  م�صرف  من  املتوفرة  العام  التمويل 
ر�صمية اأخرى. كما اأ�صدر امل�صرف املركزي تعليماته اإلى كافة البنوك 
اإجراءات �صليمة لتخطيط راأ�س املال وتطوير خطط  يف الدولة لتبني 
راأ�صمالية تف�صيلية و�صاملة وا�صتباقية تتنا�صب مع �صجل اأعمال البنك 

ودرجة تعقيد تلك الأعمال. 

بازل Basel III" 3": اأ�صدر ال�صادة/ م�صرف قطر املركزي تعليمات 
تف�صيلية عن عمليات احت�صاب كفاية راأ�س املال اخلا�صة ببازل 3 وفقًا 
للقواعد ال�صادرة عن جلنة بازل لالإ�صراف امل�صريف. وقد تبنى البنك 
اإطار عمل بازل 3 وبداأ يف رفع تقاريره عن ن�صبة كفاية راأ�س املال اإلى 

امل�صرف ب�صكل ربع �صنوي.

يقدم بنك الدوحة تقرير تف�صيلي عن عملية التقييم الداخلي لن�صبة 
"ICAAP" يت�صمن الأثر الكمي للمخاطر املتنوعة  كفاية راأ�س املال 

املحددة يف امليزانية العمومية. 

تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير 

املالية رقم )٩(:

يقدم املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (9) منوذجًا جديدًا 
املبّكر  الت�صجيل  يف  ي�صهم  ب�صكٍل  القيمة  انخفا�س  مقدار  لحت�صاب 

ال�صيد اأحمد علي اآل احلنزاب، رئي�س ال�صوؤون الإدارية واملمتلكات لدى بنك الدوحة، 
ي�صلم �صيك التربع اإلى كل من ال�صيد/�صعد �صاهني الكعبي، مدير ادارة تنمية املوارد 

املالية، وال�صيد/ حميد حمرر، رئي�س تنمية املوارد املوؤ�ص�صية - اإدارة تنمية املوارد 
املالية، من الهالل الأحمر القطري.
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للخ�صائر الئتمانية على عك�س املعيار ال�صابق الذي كان يتطلب ت�صجيل 
اإر�صادات  اجلديد  املحا�صبي  املعيار  ويقّدم  تكبدها.  بعد  اخل�صائر 

توجيهية فيما يتعلق بالنواحي الثالث التالية: 

ت�صنيف وقيا�س الأدوات املالية. ١
انخفا�س قيمة البيانات املالية. ٢
التحّوط. 3

تكوين خم�صـــــ�صات  البنـــــك  من  ُيتوقع  املعيار اجلديد،  ومبوجــــــب 
مقابل جميع الأ�صول املالية التي تعترب ديونا بطبيعتها (مبا يف ذلك 
والقرو�س  املدينـــــة،  والذمم  وال�صتثمــــارات،  البنوك،  لدى  الودائع 
وال�صلف، والبنود املدرجة خارج امليزانية العمومية) منذ اليوم الأول 
لت�صجيلها. وينطبـــــق ذلك اأي�صًا على الأ�صول ال�صليمة املتوقع ا�صرتداد 

قيمتها بالكـــــامل.

اأ�صدر ال�صادة/ م�صرف قطر املركزي توجيهاته التنظيمية اخلا�صة 
بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (9) مطالًبا جميع 
 "ECL" املتوقعة  الئتمانية  اخل�صائر  احت�صاب  ب�صرورة  البنوك 
بانتظام وتقدمي تقرير ربع �صنوي عن اأثر تطبيق املعيار على الأ�صول 
اخل�صائر  منوذج  من  الثانية  واملرحلة  الأولى  املرحلة  �صمن  امل�صّنفة 

الئتمانية املتوقعة ا�صتنادًا اإلى اأرقام نهاية الربع. 

للمعيار  الدوحة  بنك  تطبيق  بخ�سو�س  احلا�سل  التقّدم 

الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )٩(

تعاقد بنك الدوحة مع �صركة ا�صت�صارات خارجية للم�صاعدة يف عمليات 
الدويل  املعيار  تطبيق  متطلب  ل�صتيفاء  الالزمة  والتجهيز  الإعداد 
و�صمان  املالية  الأدوات  بخ�صو�س   (9) رقم  املالية  التقارير  لإعداد 
التزامه بالتعليمات ال�صادرة عن ال�صادة/ م�صرف قطر املركزي يف 

هذا اخل�صو�س.

�صوء  يف  توجيهية  جلنة  الدوحة  بنك  يف  العليا  الإدارة  �صّكلت   •
ال�صادة/ م�صرف قطر  تعليمات  املتطلبات املن�صو�س عليها يف 
لإعداد  الدويل  املعيار  تطبيق  على  الإ�صراف  بغر�س  املركزي 
التنفيذي  الرئي�س  اللجنة  ويرتاأ�س   .(9) رقم  املالية  التقارير 
ورئي�س  املخاطر،  رئي�س  ع�صويتها  يف  وت�صّم  الدوحة،  لبنك 
ورئي�س  اللتزام،  ورئي�س  الداخلي،  التدقيق  ورئي�س  املالية، 
يف  البّت  اللجنة  م�صوؤوليات  وتت�صمن  املعلومات.  تكنولوجيا 
النواحي التي تتطلب اتخاذ قرارات ب�صاأن �صيا�صة البنك وتطوير 
من  والتاأكد   (9) رقم  املعيار  لتطبيق  التدريجي  النتقال  خطة 

اللتزام باخلطة. 

رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  تطبيق  عن  �صينجم   •
(9) ح�صول عدد من التغيريات على عمليات و�صيا�صات بع�س 
الوظائف/ الدوائر يف البنك، مبا فيها املكاتب الأمامية واملالية 
واملخاطر وتكنولوجيا املعلومات وغريها، والطريقة التي تتعاون 
البنك  وتطبيق  باعتماد  يتعلق  فيما  الدوائر  هذه  بينها  فيما 
ال�صيا�صات  بع�س  تعديل  املعيار  تطبيق  �صيتطلب  كما  للمعيار. 
اإليها.  والإجراءات وذلك باإ�صافة توجيهات حول تطبيق املعيار 
املتعلقة  والإجراءات  ال�صيا�صات  اأدلة  مراجعة  حاليا  ويجري 
بالئتمان واإدارة ال�صمانات وخدمات الدعم اخلا�صة بتكنولوجيا 

املعلومات بالإ�صافة اإلى املالية. 

 (9) رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  تطبيق  يتطلب   •
اأي�صًا اإف�صاحات نوعية وكمية �صاملة بخ�صو�س النموذج املعتمد 
الفرتا�صات  ذلك  يف  مبا  املتوقعة  للخ�صائر  البنك  قبل  من 
واملدخالت والأ�صاليب امل�صتخدمة يف تقدير اخل�صائر الئتمانية 
املتوقعة وحركة املخ�ص�صات واإف�صاحات اإ�صافية تتعلق مبخاطر 

الئتمان. 

املعنيني  املوظفني  م�صاركة  املعيار  تطبيق  ي�صتوجب  كما   •
تطبيق  من  التاأكد  بغر�س  العليا  الإدارة  وم�صوؤويل  باحلوكمة 
(مبا  الئتمان  مبخاطر  املتعلقة  ال�صحيحة  للممار�صات  البنك 
لتحديد  وذلك  الداخلية)  للرقابة  فعال  لنظام  تطبيقه  فيها 
مبوجب  املتوقعة  الئتمانية  للخ�صائر  الكافية  املخ�ص�صات 
 (9) رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  متطلبات 
و�صيا�صات البنك املعتمدة والتوجيهات التنظيمية ال�صادرة عن 

ال�صادة/ م�صرف قطر املركزي. 

بالأعمال  املرتبطة  املخاطر  لأهم  تف�صيلي  تو�صيح  يلي  فيما  نورد 
امل�صرفية: 

من  املخاطر  هذه  تنتج  اأن  ميكن  ال�سرتاتيجية:  املخاطر 

ِقبل  القرارات من  لهذه  املعيب  التنفيذ  اأو  ال�صلبية  الإدارية  القرارات 
وا�صحة  ا�صرتاتيجيات  غياب  اإلى  بالإ�صافة  هذا  الأعمال،  وحدات 
املعامل من حيث الجتاهات والأهداف التجارية اأو الإخفاق يف امتالك 
اخلا�صة  التح�صريات  كفاية  وعدم  واملنتجات  الربامج  من  يكفي  ما 
اخلاطئ  والتقييم  الكوارث  مع  للتعامل  الأعمال  ا�صتمرارية  بخطط 
خالل  من  املخاطر  هذه  من  البنك  خفف  وقد  اخلارجية.  للعوامل 
خطة  بتوثيق  وقام  املعامل،  حمددة  منو  وخطط  ا�صرتاتيجية  تنفيذ 
الطوارئ ملواجهة الكوارث، كما وفر كتيبات واأدلة مف�صلة حول ذلك 
بالتطورات  املوظفني  تزويد  م�صتمر  وب�صكل  يتم  كما  البنك.  ملوظفي 
اإدارة  وتدريبات  امل�صتمر،  والتدريب  التعليم  خالل  من  وامل�صتجدات 

ا�صتمرارية الأعمال اإ�صافة اإلى حتديث النظم.

بنك الدوحة ينظم جل�صة لتبادل املعرفة لأع�صاء وفد جمهورية جنوب اإفريقيا.

العالقات الثنائية بني قطر و�صريالنكا هي حلظة حا�صمة.
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خماطر ال�سمعة: وهي خماطر اخل�صائر النا�صئة عن ت�صرر �صمعة 

وقد  امل�صالح.  اأ�صحاب  توقعات  ا�صتيفاء  اإخفاقها يف  ب�صبب  املوؤ�ص�صة 
اأو تق�صري �صواء من جانب  تنجم هذه املخاطر نتيجة ل�صلوك اأو فعل 
اأن  اأخرى ذات عالقة. وميكن  اأطراف  قبل  اأو من  اأو موظفيه  البنك 
بالتكاليف  ارتفاع  الإيرادات،  يف  خ�صائر  اإلى  املخاطر  هذه  توؤدي 
القيمة  على  �صرر  وقوع  اأو  التنظيمية،  اأو  الراأ�صمالية  اأو  الت�صغيلية 
الدخول  بعدم  �صارم  ب�صكل  البنك  ويلتزم  هذا  للم�صاهمني.  املحققة 
اإل بعد درا�صة  اأو �صراكات  اأو اتفاقات تعاون  اأن�صطة  اأو  اأعمال  اأي  يف 

خماطر ال�صمعة والأ�صرار املحتملة واحلّد منها.

وتنتج هذه املخاطر عن �صعف م�صتويات خدمة العمالء وارتفاع معدل 
وفر�س  الرقابية  اجلهات  وتعليمات  بالقوانني  التقيد  وعدم  ال�صكاوى 
بالإ�صافة  هذا  املخالفات،  وجود  ب�صبب  البنك  على  املالية  الغرامات 
اإلى الدعاية ال�صلبية يف و�صائل الإعالم. وللتخفيف من هذه املخاطر 
اأن�صاأ البنك وحدات ومراكز ات�صال متعددة خلدمة العمالء وملراقبة 
اتخاذ  اأجل  من  التوزيع  قنوات  خالل  من  املقدمة  اخلدمات  جودة 
البنك  وميتلك  املنا�صب.  الوقت  يف  الالزمة  الت�صحيحية  التدابري 
اإدارة التزام قوية تتولى �صمان �صرامة اإجراءات اللتزام على م�صتوى 
البنك ككل وتقيد البنك التام بتعليمات ال�صادة م�صرف قطر املركزي 
وال�صلطات املنظمة الأخرى. كما وتقوم اإدارة اللتزام بتوعية موظفي 
البنك بتعاميم اجلهات التنظيمية والرقابية وتوفر لوحدات الأعمال 
الن�صح والإر�صاد والتوجيهات الالزمة ب�صاأن القرارات التي قد يكون 

لها تبعات تنظيمية ورقابية.

عمل  اإطار  تطبيق  على  الإ�صراف  البنك  يف  التنفيذية  اللجنة  وتتولى 
و�صع  اإلى  اإ�صافة  ككل  املوؤ�ص�صة  م�صتوى  على  ال�صمعة  خماطر  اإدارة 
ال�صيا�صات ور�صد املخاطر التي قد يكون لها تبعات �صلبية على �صمعة 
ومكاتب  اخلارجية  والفروع  التابعة  بال�صركات  يتعلق  وفيما  البنك. 
التمثيل فتتولى جمموعات الأعمال ذات ال�صلة م�صوؤولية اإدارة خماطر 

ال�صمعة املتعلقة مبجال عملها.

التعر�س  خماطر  القانونية  املخاطر  تت�صمن  القانونية:  املخاطر 

للخ�صائر نتيجة ف�صل البنك يف اللتزام بالقوانني املحلية اأو خمالفته 
اأو  املقابلة  الأطراف  مع  التعاقدية  واللتزامات  الأخالقية  للمعايري 
البنك  تعر�س  اإمكانية  ا  اأي�صً املخاطر  هذه  تت�صمن  كما  العمالء. 
املوّردين  مع  املربمة  العقود  تنفيذ  عدم  ب�صبب  القانونية  للمالحقات 
هذه  مثل  وقوع  ولتاليف  التنظيمية.  اجلهات  اأو  املقابلة  الأطراف  اأو 
القانونيني  امل�صت�صارين  من  داخلي  بفريق  البنك  يحتفظ  املخاطر، 
من ذوي الكفاءة بالإ�صافة اإلى التعاقد مع عدد من املكاتب القانونية 
كافة  على  امل�صادقة  مهام  عاتقهم  يقع على  الذين  والدولية،  املحلية 
التفاقيات التي يربمها البنك مع الأطراف الأخرى، ومتابعة الق�صايا 
الأطراف  ترفعها  التي  الق�صايا  اأو  العمالء  �صد  البنك  يرفعها  التي 
اخلارجية �صده، ومراجعة امل�صتندات جلميع املنتجات واخلدمات التي 
قانونية  واتعاب  ر�صوم  مقابل  املقابلة  والأطراف  العمالء  على  تطرح 

حمددة.

النا�صئة عن فر�س عقوبات على  املخاطر  خماطر اللتزام: وهي 

البنك من قبل اجلهات الرقابية وتكبده خل�صائر مالية مادية وخ�صارة 
ال�صمعة ب�صبب عدم اللتزام بالقوانني والتعليمات واللوائح ال�صادرة 
البنك.  فيها  يعمل  التي  اجلغرافية  باملناطق  الرقابية  اجلهات  من 
يتم اإدارة خماطر اللتزام يف البنك من قبل اإدارة التزام مكونة من 
وحدة مراقبة اللتزام ووحدة مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، 

وهي تعمل ب�صكل م�صتقل وتقدم تقاريرها اإلى جلنة التدقيق واللتزام 
واملخاطر وجمل�س الإدارة.

تقوم اإدارة اللتزام مب�صاعدة كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية 
الأموال  غ�صل  مكافحة  وخماطر  اللتزام  خماطر  ومراقبة  اإدارة  يف 
ومتويل الإرهاب املرتبطة بعدم اللتزام بالقوانني والتعليمات املعمول 
تقدمي  خالل  من  البنك،  بها  يعمل  التي  اجلغرافية  املناطق  يف  بها 
للتقليل  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  لتعزيز وحت�صني  املنا�صبة  التو�صيات 
الأموال  بالقوانني وخماطر مكافحة غ�صل  اللتزام  من خماطر عدم 
ومتويل الإرهاب، بالإ�صافة اإلى مراجعة املنتجات اجلديدة من حيث 
ق�صايا اللتزام ومكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، تقدمي تقارير 
"STR" للجهات الرقابية عن العمليات امل�صبوهة باملناطق اجلغرافية 
العمالء  لأ�صماء  م�صح  وجود  من  التحقق  البنك،  فيها  يعمل  التي 
 Online and Offline screening معهم  التعامل  وبعد  قبل 
اآلية ملراقبة  اأنظمة  كاإجراءات وقائية واحرتازية.  هذا ولدى الإدارة 
الأعمال  وحدات  قيام  من  التحقق  امل�صبوهة،  املعامالت  وحتديد 
حل�صابات  الالزمة  العناية  واإجراءات  عميلك"  "اعرف  باإجراءات 
على  املوظفني  تدريب  اإلى  بالأ�صافة  هذا  املرا�صلني،  وبنوك  العمالء 
ق�صايا اللتزام ومكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ب�صكل م�صتمر.

لقد مت تزويد اإدارة اللتزام مبوظفني من ذوي اخلربة والكفاءة حتى 
جيد  فهم  ولديهم  كما  اإليهم،  املوكلة  بالواجبات  القيام  من  يتمكنوا 
وال�صيا�صات  املختلفة  البنك  واأن�صطة  ال�صارية،  والتعليمات  للقوانني 
والإجراءات الداخلية. ويحر�س موظفو الإدارة على الطالع على اأية 
م�صتجدات بالقوانني والتعليمات ال�صارية. وقد مت تزويدهم بالأنظمة 
والأدوات والربامج التدريبية املختلفة لتمكينهم من القيام بواجباتهم.

اكرتاث  عدم  عن  الناجتة  املخاطر  وتعني  الئتمان:  خماطر 

قادر على  اأ�صبح غري  اأنه  اأو  البنك  بالتزاماته جتاه  بالوفاء  املقرت�س 
حمتملة  خ�صائر  اأو  فعلية  خ�صائر  اإلى  البنك  يعر�س  مما  بها،  الوفاء 
م�صحوبة برتاجع بجودة الئتمان املمنوح لهوؤلء املقرت�صني اأو الأطراف 

املقابلة و/اأو انخفا�س يف قيمة ال�صمانات التي يحتفظ بها البنك.

الأولويات  من  هي  املخاطر  واإدارة  وقيا�س  حتديد  فاإن  ولهذا 
تقييم  خالل  من  الئتمان  خماطر  اإدارة  وتتم  للبنك،  ال�صرتاتيجية 
ال�صمانات  على  احل�صول  اإلى  بالإ�صافة  لالئتمان  ومنظم  �صامل 
لل�ُصلف  امل�صتمرة  الرقابة  اإلى  بالإ�صافة  ال�صرورة، هذا  عند  الالزمة 

على م�صتوى احل�صاب واملحفظة ككل.

وبالرغم من اأن امل�صوؤولية الكلية املتعلقة باإدارة املخاطر على امل�صتوى 
تفوي�س  مت  اأنه  اإل  الإدارة  جمل�س  كاهل  على  تقع  الكلي  املوؤ�ص�صي 

بنك الدوحة يفوز بجائزة "اأف�صل بنك حملي يف جمال التمويل التجاري لعام 2018" 
خالل حفل جوائز جملة "اأي�صن بانكنغ اآند فاينن�س".
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جلنة  اإلى  للبنك  الئتمانية  الت�صهيالت  يف  املخاطر  حتديد  م�صوؤولية 
الئتمان التابعة لالإدارة، وتتولى هذه اللجنة مراجعة ما يلي واتخاذ 

القرارات الالزمة ب�صاأنها:

مع  الئتمان،  خماطر  من  البنك  يتحمله  اأن  ميكن  الذي  املدى   •
الو�صع يف العتبار قاعدة راأ�س املال وقدرة البنك على امت�صا�س 

اخل�صائر ون�صبة املخاطر اإلى العوائد واحتمالية التعرث... اإلخ.

حمفظة الئتمان، مبا يف ذلك الرتكزات الئتمانية واجتاهاتها   •
ل�صرتاتيجية  وفقا  واملتطلبات  املحفظة  وجودة  واملخ�ص�صات 

الئتمان واملخاطر املقبولة.

ال�صقوف  مع  باملقارنة  املحفظة  يف  الئتمانية  الرتكزات  �صقوف   •
ِقبل اجلهات الرقابية وال�صقوف الداخلية املحددة  املحددة من 
واملناطق  املختلفة  القت�صادية  والقطاعات  املقابلة  لالأطراف 
درجة  اإلى  اإ�صافة  وت�صنيفاتها  الأجنبية  والدول  اجلغرافية 

ال�صمانات.

حتت  املو�صوعة  (احل�صابات  املتعرثة  الئتمانية  الت�صهيالت   •
املراقبة واحل�صابات حتت الت�صوية) ومتابعة الإجراءات التي يتم 

اتخاذها حلماية م�صالح البنك.

كفاية املتطلبات املتعلقة بتكوين خم�ص�صات خ�صائر القرو�س.  •

الت�صهيالت  على  املوافقة  و�صالحيات  حلدود  هيكل  و�صع   •
الئتمانية وجتديدها.

اإعداد �صيا�صات واإجراءات ائتمانية مف�صلة اإ�صافة اإلى املبادئ   •
حدود  وو�صع  الواجبات،  بني  ال�صحيح  والف�صل  التوجيهية 
الدورية  واملراجعة  الئتمان  على  املوافقة  ل�صالحيات  وا�صحة 
من ِقبل املدققني الداخليني واخلارجيني مبا ي�صمن وجود بيئة 

من ال�صوابط والتوازنات داخل البنك.

اللتزام  اأجل  ومن  التالية  املرحلة  اإلى  بالبنك  النتقال  وبهدف   •
مبتطلبات املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (9) ومقررات 
بالتوجهات  يتنباأ  تقييم  نظام  على  احل�صول  البنك  قّرر  بازل، 
عند  ل�صتخدامه   predictive scoring model امل�صتقبلية 
منح الت�صهيالت الئتمانية لالأفراد بهدف تعزيز اإجراءات العناية 
الواجبة. وقد بداأ البنك بالفعل يف عملية اإدخال مفهوم النظام مع 

التخطيط لتطبيقه يف عام ٢٠١9.

الت�صنيف  نظام  با�صتبدال  البنك  قام   ،٢٠١٨ عام  وخالل   •
الداخلي بنظام تقييم يتنباأ بالتوجهات امل�صتقبلية.

هيكل اإدارة خماطر الئتمان: 

باقي  عن  م�صتقلة  وظيفة  تعترب  الئتمان  خماطر  اإدارة  وظيفة  اإن 
املعامالت،  واعتماد  ال�صيا�صات،  اإعداد  ت�صمل  والتي  البنك  وظائف 
واحلالت  الت�صهيالت  ومراقبة  ال�صقوف،  وحتديد  الفني،  والتقييم 
التقارير  وجتميع  ال�ُصلف،  وت�صنيف  املحافظ،  وحتليل  ال�صتثنائية، 

لرفعها اإلى الإدارة. 

وتت�صمن الأهداف الرئي�صية لإدارة خماطر الئتمان التاأكد مما يلي:

حتديد وتقييم ومراقبة خماطر الئتمان على م�صتوى البنك ككل   •
والتخفيف منها "ما اأمكن ذلك" والإبالغ عنها ب�صفة م�صتمرة 

على م�صتوى العميل وعلى م�صتوى املحفظة.

املخاطر  حدود  �صمن  تقع  املمنوحة  الئتمانية  الت�صهيالت  اإن   •
املقبولة لدى البنك واملعتمدة من ِقبل جمل�س الإدارة، مبا يف ذلك 
املقرت�صني،  ت�صنيف  واملجموعة،  باملقرت�س  اخلا�س  ال�صقف 
حتليل املحفظة، �صقوف الأطراف املقابلة، والرتكزات الئتمانية، 

بهدف قيا�س خماطر الئتمان واإدارتها بفاعلية.

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

اإدارة  خالل  من  ال�صمانات  وكفاية  الوثائق  اكتمال  من  التاأكد   •
الئتمانية  الت�صهيالت  منح  قبل  املوافقة  ل�صروط  وفقًا  الئتمان 

للعمالء.

القت�صادية  بالقطاعات  اخلا�صة  الئتمانية  الرتكزات  مراقبة   •
املختلفة واملواقع اجلغرافية والأطراف املقابلة.

جودة  حيث  من  للح�صابات  والفعالة  الحرتازية  املراقبة   •
�صلبية/  عوامل  اأي  عن  واملبكر  الفوري  والك�صف  املوجودات، 
تدهور  اإلى  املطاف  نهاية  يف  توؤدي  قد  حتذيرية  موؤ�صرات 

اإمكانيات التح�صيل وال�صرتداد.

من  يلزم  ما  مبكرة لتخاذ  الأعمال يف مرحلة  وحدات  اإ�صراك   •
اإجراءات ت�صحيحية قبل اأن تخرج الأمور عن ال�صيطرة.

لالأطراف  عليها  املتفق  الئتمانية  باحلدود  اللتزام  مراقبة   •
ال�صقوف  ومراجعة  م�صتمر  ب�صكل  وغريها  والدول  والقطاعات 

وذلك ح�صب ا�صرتاتيجية اإدارة املخاطر وتوجهات ال�صوق.

مراجعة عرو�س الأعمال يف �صوء اأداء املحفظة وخطورة املخاطر   •
التي تنطوي عليها، وتقدمي التو�صيات الالزمة للحد منها وذلك 
من اأجل ت�صجيل اأعمال م�صرفية ذات جودة عالية قبل اإطالق 

املنتجات اجلديدة.

اإدارة معاجلة احل�سابات املتعرثة 

لإدارة عملية  وفّعالة  الدوحــــة عملية من�صبطة  بنــــك  لدى  يتـــــوفـــــر 
ذات  الفعالة  املعاجلة  برامج  تعترب  اإذ  املتعرثة،  احل�صابات  معاجلة 
من  اأنه  كما  الت�صهيالت،  حمفظة  خماطر  اإدارة  يف  كبرية  اأهمية 
ال�صروري ف�صل وظيفة معاجلة الئتمان املتعرث عن اجلهة التي قامت 

برفع طلب منح الئتمان.

الت�صهيالت  حمافظ  ملراقبة  حُمكمة  عملية  الدوحة  بنك  طّور  وقد 
الإ�صارات  بر�صد  ُتعنى  الئتمانية  للرقابة  وحدة  اإن�صاء  خالل  من 
التحذيرية املبكرة يف ح�صابات العمالء. وبناًء على مدى التدهور يف 
املتعرثة  الأ�صول  معاجلة  اإدارة  اإلى  احل�صاب  حتويل  يتم  احل�صاب، 
دون  للحيلولة  الأخرى  الأعمال  وحدات  مع  م�صرتكة  ب�صورة  للعمل 
ح�صول املزيد من التدهور يف ح�صابات ال�صركات الكبرية اأو املوؤ�ص�صات 
وزيارة  احلقائق،  عن  البحث  خالل  من  وذلك  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
العمالء واللتقاء بهم، والتفاو�س معهم على �صفقات اإعادة اجلدولة 
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لأ�صباب  اإجراء حتليل  اإلى  بالإ�صافة  العمالء  الت�صوية مع  ومقرتحات 
بتخفي�س  املو�صى  مالحظات  ب�صاأنها  التي  احل�صابات  و�صع  ترّدي 
ت�صنيفها اإلى فئة القرو�س املتعرثة، والتحقق من اأ�صباب التعرث. ويتم 
اطالع وحدات الأعمال على نتائج حتليل اأ�صباب الرتدي للتعلم منها 
يف عملهم. كما قد توؤدي نتائج حتليل اأ�صباب الرتدي اأي�صًا اإلى تعديل 
اإلى اجتاهات التعرث بهدف �صمان ت�صجيل  معايري الإقرا�س ا�صتنادًا 

الأ�صول ذات اجلودة العالية يف امل�صتقبل. 

اأهداف الوحدة:

اإعادة النظر يف عالقة البنك مع املقرت�س.. ١
حتليل الظروف املالية والقت�صادية للمقرت�س مع تكوين توقعات . ٢

ب�صاأن و�صعه. 
العمل ب�صورة م�صبقة على اإعادة هيكلة واإعادة جدولة القرو�س . 3

املتعرثة. 
اقرتاح الإجراءات املنا�صبة لتح�صني واإعادة هيكلة واإ�صالح و�صع . 4

املتعرثة  احل�صابات  ت�صنيف  رفع  بهدف  املتعرثة  الت�صهيالت 
وتوفري املخ�ص�صات يف نهاية املطاف.

دائرة ا�سرتداد الديون املتعرثة 

توؤثر القرو�س املتعرثة ب�صكل كبري على اأرباح البنك. وبع�س املقرت�صني 
يخفق  بينما  ومتاأخراتهم  قرو�صهم  �صداد  يف  �صليمًا  نهجًا  يتبعون  ل 
البع�س الآخر يف ال�صداد لأ�صباب متعددة خارجة عن اإرادتهم. وتتاأثر 
يوؤدي  الذي  الأمر  القرو�س  تتعرث  عندما  �صلبية  ب�صورة  البنك  اأرباح 
على  اأي�صًا  البنك  يجرب  بل  الفوائد  من  الدخل  توقف  اإلى  فقط  لي�س 
عالوة  القرو�س.  خ�صائر  مقابل  البنك  دخل  من  خم�ص�صات  تكوين 
ولذلك  البنك،  عن  �صيئة  �صورة  املتعرثة  القرو�س  تعك�س  ذلك،  على 

يويل البنك اهتمامًا كبرًيا لعملية ا�صرتداد القرو�س املتعرثة.

التعامل مع  البنك م�صوؤولية  الديون املتعرثة يف  تتولى دائرة ا�صرتداد 
القرو�س/ املحافظ املتعرثة بهدف وا�صح يتمّثل يف ا�صرتداد القرو�س 
الأرباح من  القرو�س املتعرثة وزيادة  ن�صبة  وال�صلف املتعرثة وتقلي�س 

خالل رد املخ�ص�صات والفوائد املعلقة.

الوفاء  عن  البنك  عجز  احتمالية  وتعني  ال�سيولة:  خماطر 

بالتزاماته امل�صتحقة جتاه الأطراف الأخرى، ولهذا تربز مدى اأهمية 
الوفاء  من  البنك  يتمكن  حتى  لل�صيولة  اجليدين  والتخطيط  الإدارة 
ق�صم  يقوم  ولهذا  دائمة.  ب�صورة  الأخرى  الأطراف  جتاه  بالتزاماته 
والإدارات  املالية  املخاطر  اإدارة  مع  وثيق  ب�صكل  بالعمل  اخلزينة 
تفاعل  وهناك  لل�صيولة،  الرئي�صية  املتطلبات  وفهم  لتحليل  الأخرى 
وحوار م�صتمر بني هذه الأطراف لبحث وفهم التغريات يف مركز البنك 

النا�صئة عن اأن�صطة الأعمال والأو�صاع يف ال�صوق.

كما تقوم جلنة املوجودات واملطلوبات التي جتتمع ب�صكل منتظم بو�صع 
الإطار العام لعمل اإدارة اخلزينة حتى يكون البنك قادرًا على مواجهة 
البنك  تتاأثر قدرة  اأي وقت. ويف ظل الأزمات قد  التزاماته املالية يف 
اأو  الأموال  م�صادر  تكلفة  زيادة  ب�صبب  ال�صيولة  متطلبات  اإدارة  على 
�صعوبة ا�صتقطاب فر�س اأعمال التمويل التجاري. كما اأن اخللل الذي 
قد يحدث يف الأ�صواق قد يوؤثر على �صيولة ال�صتثمارات. ولهذا يوجد 
املوؤ�ص�صي  امل�صتوى  على  ال�صيولة  لإدارة  �صامل  عمل  اإطار  البنك  لدى 
لإدارة خماطر ال�صيولة على املجموعة ككل، ويحدد هذا الإطار خماطر 

ال�صيولة املقبولة على م�صتوى املجموعة من خالل و�صع حدود و�صقوف 
لها. ويتم رفع تقارير اأ�صبوعية اإلى جلنة املوجودات واملطلوبات حول 

مدى اللتزام بهذه ال�صقوف.

كل  يف  البنك  يحر�س  ال�صيولة،  خماطر  اإدارة  اإجراءات  �صمن  ومن 
تو�صيع  اإن  خمتلفة.  م�صادر  من  كاف  متويل  لديه  يكون  اأن  الأوقات 
الكبرية  الودائع  على  العتماد  من  والتقليل  وتنوعها  الودائع  قاعدة 
الودائع  من  منا�صب  بخليط  والحتفاظ  الرتكز  خماطر  من  للحّد 
ذات  الودائع  فيها  مبا  والطويلة  واملتو�صطة  الق�صرية  الآجال  ذات 
التكلفة املنخف�صة تعترب من معايري القيا�س التي يعتمد عليها البنك 
تنبوؤات  على  البنك  ويعتمد  هذا  للودائع.  منا�صبة  بقاعدة  لالحتفاظ 

وموؤ�صرات كمية متعددة لإدارة خماطر ال�صيولة. 

اجلودة  العالية  ال�صائلة  الأ�صول  من  كاٍف  بقدر  البنك  ويحتفظ  كما 
اإذا ما اقت�صت ال�صرورة  اإلى نقد خالل فرتة ق�صرية  ميكن حتويلها 
ذلك. وتق�صي �صيا�صة ال�صيولة يف البنك �صرورة الحتفاظ مبجموعة 
من الأ�صول ال�صائلة ميكن الو�صول اإليها ب�صهولة يف الأزمات، هذا عدا 
عن اأن لدى البنك ترتيبات مع العديد من البنوك العاملية لتوفري النقد 
يف حالة ال�صرورة. ويخ�صع مركز ال�صيولة يف البنك اإلى الفح�س حتت 
على  املحتملة  الآثار  تقييم  بهدف  ال�صغط  من  خمتلفة  �صيناريوهات 
مركز  بتقييم  واملطلوبات  املوجودات  جلنة  تقوم  وبدورها  ال�صيولة، 
الأحداث  على  ال�صيناريوهات  هذه  وتعتمد  دورية.  ب�صورة  ال�صيولة 
هذه  من  عليها  احل�صول  يتم  التي  والنتائج  والفرتا�صية.  التاريخية 
امل�صتهدفة.  ال�صيولة  خماطر  حتديد  يف  كبرية  فائدة  ذات  التجارب 
البنوك  ال�صادة/ م�صرف قطر املركزي توجيهات لكافة  اأ�صدر  ولقد 
و�صايف  ال�صيولة  لتغطية  املحددة  بالن�صب  لاللتزام  قطر  يف  العاملة 

التمويل امل�صتقر.

بالإ�صافة اإلى ذلك يوجد لدى البنك م�صادر متنوعة للتمويل وخطة 
لإدارة ال�صيولة لكل ربع �صنة تو�صح بالتف�صيل كيفية اإدارة ال�صيولة يف 
وعقب  لها.  البنك  خطط  التي  ال�صيولة  وخيارات  ال�صاغطة  الأوقات 
الأزمة الدبلوما�صية الراهنة، قّدمنا خطة الطوارئ اخلا�صة بال�صيولة 
اإلى ال�صادة/ م�صرف قطر املركزي للفرتة املتبقية من العام بغر�س 
التخفيف من خماطر ال�صيولة. ومبا اأنه ل ميكن التكهن بحدوث مثل 
هذه  الطوارئ  خطة  ت�صميم  مت  فقد  م�صبقة،  ب�صورة  الأحداث  هذه 
اإليه  اللجوء  اأكرث من خيار ميكن  توفر  الكافية بحيث  باملرونة  لتت�صم 
خالل اأزمات ال�صيولة. كما قام البنك بتطبيق نظام لإدارة املوجودات 
اآجال  تطابق  بعدم  يتعلق  فيما  اآنية  توجيهات  لتوفري  واملطلوبات 
امل�صتقر  التمويل  �صايف  ون�صبة  ال�صيولة  تغطية  ون�صبة  ال�صتحقاقات 

وغريها والذي بدوره �صي�صاعد يف اإدارة امليزانية العمومية للبنك.

بنك الدوحة ي�صت�صيف جل�صة لتبادل املعرفة بعنوان "النظام العاملي اجلديد ومنوذج 
الأعمال املتغرّي يف الكويت". 
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وميكن اإيجاز الأدوات التي يت�صمنها اإطار عمل اإدارة خماطر ال�صيولة 
يف البنك فيما يلي:

قد  التي  اخل�صائر  يف  تتمثل  التي  املخاطر  وهي  ال�سوق:  خماطر 

تنجم عن التغريات غري املتوقعة يف الأ�صعار املالية مثل اأ�صعار الفائدة 
واأ�صعار ال�صرف واأ�صعار الأ�صهم وال�صلع. وميتلك البنك نظاًما فعاًل 
دائم  اإطالع  على  ال�صتثمار  وجلنة  الإدارة  لإبقاء  املعلومات  لإدارة 
بالتغريات يف خماطر ال�صوق واآثارها على النتائج املالية للبنك. وتعترب 
خماطر  اأبرز  من  الفائدة  اأ�صعار  وخماطر  العمالت  اأ�صعار  خماطر 
ال�صوق التي توؤثر على البنك. وفيما يلي نورد التفا�صيل اخلا�صة بتلك 

املخاطر:

يتعر�س  رئي�صية  اأجنبية  عملة  اأكرب  اإن  العمالت:  اأ�سعار  خماطر 

البنك ملخاطرها هي الدولر الأمريكي. وحيث اأن �صعر الدولر مقابل 
مت  اإذا  اإل  منخف�صة  تعترب  املخاطر  هذه  فاإن  ثابت  القطري  الريال 
اإعادة النظر يف �صعر الرتباط بني العملتني. ومن اأجل مراقبة خماطر 

العمالت يقوم البنك بالإجراءات التالية:

و�صع �صقوف للتعامل خالل اليوم وخالل الليل لكل عملة.   •
العمالت  يف  باملتاجرة  اخلا�صة  اخل�صائر  لوقف  �صقوف  و�صع   •

"القطع الأجنبي".
مراقبة مراكز العمالت يومًيا.   •

بالعمالت مبا فيها عقود  للفجوات اخلا�صة  عمل حتليل �صهري   •
البيع وال�صراء الآجلة.

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

و�صع �صقوف للمتعاملني بالقطع الأجنبي لتفادي جتاوز احلدود   •
امل�صموحة ملراكز العمالت، علمًا باأن هذه ال�صقوف يتم مراقبتها 

ب�صورة فورية.
فيها  مبا  القائمة  الأجنبية  العمالت  مراكز  كافة  تقييم  اإعادة   •

ال�صفقات الفورية والآجلة والتبادلية على اأ�صا�س يومي.

من  الفائدة  اأ�صعار  خماطر  تنجم  الفائدة:  اأ�سعار  خماطر 

احتمالت التغري يف اأ�صعار الفائدة والتي من �صاأنها اأن توؤثر على قيمة 

الأدوات املالية اأو اأرباح البنك امل�صتقبلية. ويتم تقييم هذه املخاطر من 
منظورين خمتلفني اأحدهما يتعلق مبحفظة ال�صتثمار باأدوات الدخل 

الثابت لدى البنك والآخر يتعلق بكامل موجودات ومطلوبات البنك.

مبحفظة  املتعلقة  الفائدة  اأ�سعار  خماطر  تن�ساأ   •
ال�ستثمار باأدوات الدخل الثابت من تقلب اأ�صعار الفائدة 

والتي ت�صهم يف تغيري القيمة العادلة ملحفظة ال�صتثمار باأدوات 
الدخل الثابت لدى البنك. 

ال�صندات ب�صكل يومي، ويتم تقييم خماطر  هذا ويتم حتليل حمفظة 
اأ�صعار الفائدة اخلا�صة بتلك املحفظة بناًء على املدة املعّدلة للمحفظة 
املدة  على  البنك  وُيبقي  منا�صًبا.  ال�صتثمار  جلنة  تراه  ما  بح�صب 
املخاطر  اإدارة  وتقوم  امل�صموحة.  احلدود  �صمن  مبحفظته  اخلا�صة 
حتديد  ويتم  منف�صل،  ب�صكل  ال�صتثمار  طلبات  من  طلب  كل  بتحليل 
اإلى  ال�صتثمار  عر�س  تقدمي  قبل  املحتملة  ال�صوق  خماطر  وتخفيف 
جلنة ال�صتثمار للمراجعة واملوافقة. كما حتدد �صيا�صة التحوط لدى 
البنك اإطار العمل الذي يجب اتباعه للتحوط ملخاطر اأ�صعار الفائدة 
لتحديد  وذلك  بانتظام  التحوط  ن�صبة  حول  ال�صتثمار  جلنة  واإبالغ 
�صمن  للمحفظة  العادلة  القيمة  على  واملحافظة  التحوط  كفاية  مدى 

ال�صقوف املتفق عليها.

خماطر اأ�سعار الفائدة على م�ستوى البنك ككل: يتعر�س   •
البنك اإلى خماطر اأ�صعار الفائدة نتيجة الفجوات اأو عدم املواءمة 
املالية  الأدوات  اإلى  بالإ�صافة  هذا  واملطلوبات،  املوجودات  بني 
اإعادة ت�صعريها خالل فرتة  اأو يتم  خارج امليزانية التي ت�صتحق 
حمددة. وتقوم اإدارة املخاطر املالية بتقييم الإيرادات املعر�صة 
وعر�س  منتظم  ب�صكل  لالأ�صهم  القت�صادية  والقيمة  للمخاطر 
�صوء  يف  �صّيما  ول  واملطلوبات،  املوجودات  جلنة  على  النتائج 
اأي عمليات حتريك لأ�صعار الفائدة من ِقبل اجلهات التنظيمية 
الأمريكية اأو املحلية والعمل على تعديل ت�صعري املوجودات املالية 
املالية  املوجودات  معظم  اأن  ومبا  القت�صاء.  ح�صب  البنك  لدى 
للبنك مثل القرو�س وال�صلف تت�صمن خيار اإعادة الت�صعري، يتم 
اإعادة الت�صعري  اأ�صعار الفائدة يف �صوء  التحّوط طبيعًيا ملخاطر 

الفوري للودائع والقرو�س.

واإ�صافة اإلى ذلك يدير البنك خماطر اأ�صعار الفائدة من خالل مطابقة 
مع  متعددة  و�صائل  واملطلوبات عرب  املوجودات  ت�صعري  اإعادة  عمليات 
اللتزام بال�صقوف املحددة للفجوات. وقد مت ربط القرو�س بالعمالت 
الأجنبية ب�صعر الليبور (اأحد اأ�صهر موؤ�صرات القيا�س امل�صتخدم لأ�صعار 
الفائدة) ويتم اإعادة ت�صعريها بانتظام للحد من املخاطر امل�صاحبة 

لأ�صعار الفائدة.

بنك الدوحة يح�صل على جائزة "اأف�صل بنك على �صعيد مركز راأ�س املال" خالل قمة 
الع�صر اجلديد لل�صريفة 2018.

افتتاح فرع بنك الدوحة يف مدينة ت�صيناي بح�صور اأع�صاء جمل�س الإدارة، ومن بينهم 
�صعادة ال�صيخ فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين رئي�س جمل�س الإدارة، عبد الرحمن بن 
حممد بن جرب اآل ثاين الع�صو املنتدب، و�صعادة ال�صيخ عبد اهلل بن حممد بن جرب 
اآل ثاين ع�صو جمل�س اإدارة، وال�صيـد علـــي اإبـراهيم عبـداهلل املـالكي ع�صو جمل�س 

اإدارة، والدكتور ر. �صيتارامان الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة، بالإ�صافة اإلى عدد من 
اأع�صاء فريق الإدارة العليا يف البنك.

• مستوى قبول
   مخاطر السيولة   

• السقوف ا�حترازية

• اختبارات التحمل
• مؤشرات التحذير

   المبكر 
• خطة طوارئ

   أزمات السيولة

• احتياطي السيولة
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اأ�صعار  كما تتطلب توجيهات الدعامة الثانية لبازل اخلا�صة مبخاطر 
اأ�صعار  يف  التغرِي  م�صتوى  عند  الراأ�صمالية  الأعباء  احت�صاب  الفائدة 
اإيرادات  �صايف  اإلى  ا�صتناًدا  اأ�صا�س  نقطة   ٢٠٠ مبقدار  الفائدة 
تعميم  يف  ورد  ما  بح�صب  لالأ�صهم  القت�صادية  والقيمة  الفائدة 
ال�صادة/ م�صرف قطر املركزي ال�صادر يف مار�س ٢٠١6 بخ�صو�س 
بتطبيق  البنك  قام  وقد  املال.  راأ�س  لكفاية  الداخلية  التقييم  عملية 
مقايي�س/معايري خا�صة بـ "الإيرادات املعّر�صة للمخاطر" و "القيمة 
القت�صادية لالأ�صهم"، ويعمل على قيا�صها ومراقبتها ب�صكل اأ�صبوعي 

وعر�س النتائج على جلنة املوجودات واملطلوبات.

البنك  م�صتوى  على  التحمل  اختبارات  ت�صكل  التحمل:  اختبارات 

ككل جزًءا ل يتجزاأ من عملية مراجعة املخاطر وتقييمها، حيث توفر 
املخاطر  ومنظومة  املالية  ال�صالمة  حول  معلومات  الختبارات  هذه 
للتهديدات  مبكرة  حتذير  عالمات  اأي�صًا  توفر  كما  البنك،  لدى 
�صامل  عمل  اإطار  الدوحة  بنك  ويعتمد  البنك.  مال  لراأ�س  املحتملة 
املركزي.  قطر  م�صرف  ال�صادة/  لتعليمات  وفقًا  التحمل  لختبارات 
تتما�صى  بحيث  البنك  لدى  التحمل  اختبارات  �صيا�صة  اإعداد  مت  وقد 
مع امل�صتوى املقبول للمخاطر اإ�صافة اإلى التعليمات التنظيمية ومناذج 
اختبارات التحمل الداخلية. وقد مت �صياغة النماذج الداخلية لتكون 
اأثر التغيريات يف  اأجل قيا�س  زة للنماذج التنظيمية، من  مكملة ومعزِّ
املوؤ�صرات القت�صادية الكلية على عدد من املحددات املختلفة مبا يف 

ذلك على �صبيل املثال ل احل�صر:

جودة املوجودات خالل الأزمات  •
خماطر الرتكز  •

خماطر ال�صيولة مبا يف ذلك احتياطي ال�صيولة  •
خماطر اأ�صعار الفائدة  •

خماطر ال�صوق فيما يتعلق بال�صتثمارات  •
خماطر العمالت  •

مدى كفاية تغطية ال�صمانات يف ظل انخفا�س اأ�صعار العقارات  •
الن�صب الإ�صرافية يف اأوقات الأزمات  •

ويقوم البنك ب�صكل خا�س بقيا�س اأثر ال�صيناريوهات املختلفة على ن�صبة 
كفاية راأ�س املال و�صايف هام�س الفائدة والأرباح بعد ال�صرائب والعائد 
الإ�صافية.  ال�صيولة  ومتطلبات  ال�صائلة  الأ�صول  ون�صبة  الأ�صول  على 
وت�صتخدم  وتف�صيلية  منتظمة  ب�صورة  التحمل  اختبارات  اإجراء  ويتم 
فيها �صيناريوهات الأو�صاع املقبولة و�صيناريوهات الأو�صاع اخلطرية 
املوجودات  جلنة  على  الختبارات  نتائج  وتعر�س  �صواء،  حد  على 

واملطلوبات ب�صكل �صهري وعلى م�صرف قطر املركزي ب�صورة ن�صف 
على  بناًء  التحمل  لختبارات  الداخلي  العمل  اإطار  تعديل  مت  �صنوية. 
متطلبات ال�صادة/ م�صرف قطر املركزي الواردة يف التعميم اخلا�س 
مار�س  �صهر  يف  ال�صادر  املال  راأ�س  لكفاية  الداخلية  التقييم  بعملية 
٢٠١6 الذي يت�صمن اإجراء اختبارات حتمل على م�صتوى املوؤ�ص�صة ككل 

بالإ�صافة اإلى اإجراء اختبارات حتمل عك�صية. 

الناجمة عن عدم كفاية  خماطر الت�سغيل: هي خماطر اخل�صارة 

ب�صبب  اأو  الب�صرية  واملوارد  الآلية  والنظم  الداخلية  العمليات  ف�صل  اأو 
اأحداث خارجية. يعترب البنك معر�صًا للعديد من املخاطر الت�صغيلية 

ومن �صمنها: 

اأن�صطة الحتيال الداخلية واخلارجية  •
عدم كفاية العمليات وال�صوابط والإجراءات اأو اأي خلل فيها  •

تعّطل الأنظمة الأ�صا�صية للبنك وتوقف اخلدمات   •
اإلى  اخلدمة  و�صول  منع  اخلارجية  الأطراف  اأحد  حماولة   •
امل�صتخدمني اأو العبث بالبنية التحتية الداعمة ملثل هذه اخلدمة 
الأنظمة  تخّرب  اأو  تزعزع  التي  ال�صربانية  الهجمات  خماطر   •

املعلوماتية لدى البنك
عن  خارجة  حوادث  عن  الناجم  الأعمال  انقطاع  خماطر   •
والأعمال  الطبيعية  الكوارث  اأو جزئيًا مثل  كليًا  �صواء  ال�صيطرة 
الإرهابية اأو انقطاع اخلدمات العامة وغريها التي قد تت�صبب يف 

وقوع خ�صائر اأو عرقلة تقدمي 

البنك با�صتمرار، ولذلك  التي يتعر�س لها  الت�صغيلية  وتتغري املخاطر 
يتخذ البنك من جانبه كل ما يلزم للتكيف مع هذه التغيريات من اأجل 

تفادي خماطر اخل�صائر. 

ومتثل التهديدات التي ت�صكلها الهجمات ال�صربانية اأحد اأكرب املخاطر 
يف الوقت احلايل. وقد يكون البنك هدفًا لهذه الهجمات التي باإمكانها 
اأو  وكالئه  اأو  للبنك  املالية  واملعامالت  احل�صا�صة  املعلومات  تعري�س 
الأنظمة  توقف  تت�صبب يف  اأن  اأو  للخطر  اأو عمالئه  املقابلة  الأطراف 

احل�صا�صة يف البنك. وقد يرتتب على هذا الأمر اأثران:

خمالفات تنظيمية التي قد توؤدي اإلى فر�س جزاءات وغرامات   •
مالية على البنك 

ب�صكل  ذلك  انعكا�س  واحتمال  البنك  ب�صمعة  كبري  �صرر  اإحلاق   •
�صلبي على ثقة امل�صتثمرين والعمالء

�صعادة ال�صيد اأ. �س. ب. لياناج، �صفري جمهورية �صريالنكا لدى دولة قطر، وال�صيد 
اإبراهيم عبد اهلل ال�صرمي امل�صت�صار يف �صفارة دولة قطر لدى �صريالنكا، والدكتور ر. 
�صيتارامان الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة، بالإ�صافة اإلى عدد من امل�صوؤولني خالل 

اإطالق فرع البنك يف �صريالنكا.

ال�صيد را�صد املن�صوري الرئي�س التنفيذي لبور�صة قطر، والدكتور ر. �صيتارامان 
الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة، مع الفائز يف برنامج الدانة التابع لبنك الدوحة 

خالل ماأدبة ال�صحور التي اأقيمت لعمالء البنك من ال�صركات والأفراد.
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باتخاذ تدابري خمتلفة  البنك  اأعاله قام  ولتخفيف املخاطر املذكورة 
اخلطوات  وت�صمل  املعلومات.  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  حلماية 

الأ�صا�صية املتخذة من البنك يف هذا ال�صدد ما يلي:

والبنية  الرقابة  عمل  اإطار  لتقوية  طريق  خارطة  البنك  و�صع   •
ور�صد  منع  على  قدرته  تعزيز  بهدف  للتكنولوجيا  التحتية 
والتعامل مع التهديدات املتزايدة واملتطّورة للهجمات ال�صربانية.

اإيالء الأولوية الق�صوى حلماية املعلومات احل�ّصا�صة واإيكال مهام   •
مراجعة ومراقبة و�صع اأمن املعلومات يف البنك اإلى جلنة عالية 

امل�صتوى منبثقة عن الإدارة.

اإحدى  قامت  املركزي  قطر  م�صرف  ال�صادة/  تعليمات  بح�صب   •
وقام  الدوحة،  لبنك  ال�صرباين  الأمن  كفاءة  بتقييم  ال�صركات 
وتقييم  لالخرتاق  دورية  اختبارات  باإجراء  جانبه  من  البنك 
احل�صا�صة  املوجودات  لكافة  وذلك  ال�صعف  واأوجه  للفجوات 
الأمن  لعمليات  مركز  اإن�صاء  من  البنك  انتهى  كما  البنك.  لدى 

ال�صيرباين وذلك لزيادة م�صتوى مراقبة اأمن املعلومات.

على  املعلومات  اأمن  حوكمة  هيكل  تنظيم  باإعادة  البنك  قام   •
للمخاطر  فّعالة  اإدارة  وجود  ل�صمان  ككل  البنك  م�صتوى 
برامج خمتلفة  �صرع يف تطبيق  اأنه  وال�صربانية، كما  املعلوماتية 
لتعزيز اأمن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والعمليات ذات 

ال�صلة.

ح�صل البنك على بولي�صة تاأمني �صامل لالأمن ال�صيرباين.  •

واللتزام  الت�صغيلية  املخاطر  اإدارة  يف  الأ�صا�صية  امل�صوؤولية  تقع 
الوظيفية  والوحدات  الأعمال  وحدات  عاتق  على  الرقابية  باملتطلبات 
التي تن�صاأ فيها املخاطر. ويوجد لدى البنك اإطار عمل حمدد ملخاطر 
الت�صغيل ووظيفة م�صتقلة لها بالبنك. وهذه الوظيفة م�صوؤولة عن اإن�صاء 
واإر�صاء اإطار عمل اإدارة املخاطر الت�صغيلية ومراقبة م�صتوى اخل�صائر 
الت�صغيلية ومدى فاعلية البيئة الرقابية. كما اأن رئي�س اإدارة املخاطر 
ب�صكل  تقاريره  ويرفع  الت�صغيل،  خماطر  جلنة  يف  ع�صو  الت�صغيلية 
وتقوم جلنة خماطر  البنك.  املخاطر يف  رئي�س جمموعة  اإلى  مبا�صر 
وا�صتخدام  املخاطر  لإدارة  فعال  عمل  اإطار  تطبيق  مبراقبة  الت�صغيل 
من  للتحقق  املنا�صبة  والإجراءات  وال�صيا�صات  واملمار�صات  الأنظمة 
التقارير  رفع  واآلية  وتقييمها  وقيا�صها  املخاطر  حتديد  فاعلية  مدى 

واملراقبة �صمن املجموعة.

يتوفر لدى البنك �صيا�صات واإجراءات مف�صلة واأدوات لإدارة املخاطر 
الت�صغيلية ويتم حتديثها ب�صكل منتظم ل�صمان وجود بيئة رقابية داخلية 
ال�صادرة  التو�صيات  خمتلف  مبراجعة  البنك  ويقوم  بالبنك.  �صليمة 
املخاطر  ومراقبة  لإدارة  ال�صليمة  املمار�صات  ب�صاأن  بازل  جلنة  عن 
ويوا�صل  تنفيذها.  على  ويعمل  كثب  عن  عليها  والإ�صراف  الت�صغيلية 
اإدارة املخاطر وو�صع ال�صرتاتيجيات لتخفيفها،  البنك ال�صتثمار يف 
مثل اإيجاد بنية حتتية قوية للمراقبة واإدارة ا�صتمرارية الأعمال اأو من 
والإ�صناد اخلارجي. وقد بذل  التاأمني  اآليات نقل املخاطر مثل  خالل 
بنك الدوحة جهوًدا كبرية يف تعزيز وتقوية اإدارة خماطر الت�صغيل من 
ب�صكل  املخاطر  حتديد  بهدف  والأدوات  والإجراءات  العمليات  حيث 
ب�صكل عام  املوؤ�ص�صة  الرقابية يف  الثقافة  ولتقوية  ناحية  ا�صتباقي من 

من ناحية اأخرى.

عمليات  لدعم  الت�صغيلية  املخاطر  اإدارة  نظام  بتطبيق  البنك  وقام 
حتديد وتقييم املخاطر الت�صغيلية، وتقييم ال�صوابط الرقابية، واإدارة 
املخاطر  موؤ�صرات  ومراقبة  الت�صغيلية،  امل�صاكل  ومعاجلة  اخل�صائر، 
الرئي�صية وتفعيل اأن�صطة الإبالغ عن املخاطر. وقد مّكن هذا النظام 
املخاطر  لإدارة  واملنف�صلة  اليدوية  العمليات  ا�صتبدال  من  البنك 
والتكامل.  والكفاءة  الأمتتة  من  عايل  م�صتوى  حقق  بنهج  الت�صغيلية 
كما ي�صاعد نظام اإدارة املخاطر الت�صغيلية يف جتميع البيانات املتعلقة 
معلومات هامة جدًا حول هذه  لت�صبح  الت�صغيلية وحتويلها  باملخاطر 

املخاطر ت�صهم يف تعزيز عملية اتخاذ القرارات ب�صاأنها.

وبالإ�صافة اإلى ذلك تقوم اإدارة التدقيق الداخلي باإجراء تقييم م�صتقل 
ويتعنّي على كل وحدة من  العام لإدارة املخاطر،  الإطار  ملدى فاعلية 
وحدات الأعمال تطبيق اإجراءات لإدارة خماطر الت�صغيل مبا يتوافق 

مع الإطار العام املحدد لها. 

وتت�سمن اخلطوات الأ�سا�سية لإدارة خماطر الت�سغيل ما يلي:

يف  العمليات/الإجراءات  وتوثيق  للموظفني  فّعالة  برامج  توفري   •
ظل وجود ال�صوابط املنا�صبة حلماية موجودات و�صجالت البنك، 
اإجراء عمليات املطابقة والت�صويات للح�صابات واملعامالت ب�صورة 
املنتجات اجلديدة، ومراجعة  اإجراءات تقدمي  منتظمة وفعالة، 
بني  والف�صل  املعلومات،  نظم  واأمن  اخلارجي  الإ�صناد  عمليات 
الواجبات واأنظمة التقارير املالية. وما هذه الإجراءات اإل جزء 
من الإجراءات املتبعة لدى البنك يف اإدارة خماطر الت�صغيل على 

امل�صتوى املوؤ�ص�صي.

بحالت  املتعلقة  التقارير  ورفع  الالزمة  التحقيقات  اإجراء   •
كاد  التي  واخل�صائر  البنك  تكبدها  التي  (اخل�صائر  املخاطر 
ت�صاعد يف حتديد  اأنها  املحتملة)، حيث  واخل�صائر  يتكبدها  اأن 
لتقليل  املنا�صبة  الت�صويبية  اخلطط  وو�صع  اجلذرية  الأ�صباب 
تكرار حدوث مثل هذه املخاطر. كما ويتم حتليل حالت املخاطر 
اأ�صبابها اجلذرية والإبالغ عنها واحلد منها وت�صجيلها  لتحديد 
�صمن قاعدة بيانات مركزية ومن ثم يتم رفع تقارير ربع �صنوية 

عنها اإلى جمل�س الإدارة.

الأعمال  وحدات  كافة  لدى  للمخاطر"  ذاتي  "تقييم  اإعداد   •
والدعم مبا يف ذلك ال�صركات التابعة والفروع اخلارجية. ويوؤدي 
للمخاطر  ل  مف�صّ فهم  اإلى  الو�صول  اإلى  الأ�صلوب  هذا  اتباع 
الكامنة والقائمة من خالل تقييم ال�صوابط على م�صتوى البنك 
خماطر  حتديد  يف  الأعمال  وحدات  م�صاعدة  وبالتايل  ككل، 
الت�صغيل لكل ن�صاط من اأن�صطة البنك املختلفة، ويف نف�س الوقت 
يتم  التي  للمخاطر  الت�صحيحية الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  يتم 

حتديدها ويتم مراقبة تلك املخاطر ب�صكل م�صتمر.

وذلك  الرئي�صية  املخاطر  ملوؤ�صرات  خا�س  برنامج  البنك  طّبق   •
خمتلف  يف  ا�صتباقي  ب�صكل  الرئي�صية  املخاطر  جميع  لر�صد 
على  الرئي�صية  املخاطر  موؤ�صرات  اأهم  حدد  البنك،  عمليات 
م�صتوى البنك، حيث يتم مراقبتها ورفع تقارير عنها اإلى جلنة 

اإدارة املخاطر ب�صكل �صهري.
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 التوقعات

امل�ستقبلية

الدعم  القوة املالية/

 ا�ستمرارية

الأداء

 العملة

 املحلية:

 قدرة البنك

 على الوفاء

 باللتزامات

 املالية على

املدى الق�سري

 العملة

 املحلية:

 قدرة البنك

 على الوفاء

 باللتزامات

 املالية على

املدى الطويل

 النقد

 الأجنبي:

 قدرة البنك

 على الوفاء

 باللتزامات

 املالية على

املدى الق�سري

 النقد

 الأجنبي:

 قدرة البنك

 على الوفاء

 باللتزامات

 املالية على

املدى الطويل

وكالة الت�سنيف

م�ستقرة 2 A - - A2 A+ كابيتال اإنتيليجن�س

م�ستقرة - - P-2 A3 P-2 A3 موديز

م�ستقرة - - A2 BBB+ A2 BBB+ �ستاندرد اآند بورز

م�ستقرة 1 bb+ F1 A F1 A فيت�س

ا�صـــتمرت وكالت الت�صنيف الدولية يف العرتاف بقوة واأداء البنك من خالل الإبقاء على التقييمات القوية املمنوحة له.

ولأغرا�س التقييم الذاتي، ي�صّنف بنك الدوحة خماطر الت�صغيل على 
النحو التايل:

خماطر الإن�صاء والتنفيذ  •
خماطر عمليات الحتيال  •

خماطر ا�صتمرارية الأعمال  •
املخاطر التنظيمية  •

خماطر اأمن املعلومات  •
خماطر املوّردين  •

املخاطر املرتبطة برفع التقارير وحتديث ال�صجالت املالية  •
خماطر املوظفني  •

خماطر معاجلة املعامالت  •

كبرية  خ�صائر  لأية  البنك  لدى  التاأميني  الغطاء  كفاية  �صمان   
ومتوقعة واخل�صائر الناجمة عن التعر�س لظروف �صاغطة. 

اإدارة ا�ستمرارية الأعمال يف بنك الدوحة

يلتزم بنك الدوحة بالعمل على التاأكد من املحافظة على ا�صتمرارية 
نطاق  ويغطي  ُعطل.  اأي  ح�صول  عند  توقف  دون  الأ�صا�صية  الأن�صطة 
البنك  يف  الأ�صا�صية  الأعمال  وحدات  كل  الأعمال  ا�صتمرارية  اإدارة 
املبا�صرة  غري  اأو  املبا�صرة  ال�صلة  ذوي  �صركائه  ومورديه/  وموظفيه 

بعمليات البنك.

الدوحة  لبنك  الأعمال  ا�صتمرارية  اإدارة  وخطط  �صيا�صة  اإعداد  ومت 
وم�صتنداتها على م�صتوى عمليات البنك يف املنطقة بهدف التاأكد من 
اأمان ح�صابات العمالء  ا�صتمرارية عملياته الرئي�صية واملحافظة على 
واإمكانية الو�صول اإليها مهما كان نطاق احلدث الطارئ. وبالن�صبة اإلى 
مقّرات  من  اأي  اأو  الفروع  يف  العمل  توقف  فيها  يطول  التي  الأحداث 
ليتم  بديلة  عمل  مواقع  تقدم  الأعمال  ا�صتمرارية  خطة  فاإن  البنك، 
حتديد  (مت  خاللها  من  املمكنة  اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  موا�صلة 
اإلى  بالإ�صافة  واخلارجية  املحلية  الفروع  جلميع  بديلة  عمل  مواقع 
بيانات م�صمم  با�صتخدام مركز  البنك  الرئي�صي). كما يقوم  املكتب 

وفق اأحدث التقنيات (مركز بيانات من الفئة الثالثة) كموقع ملزاولة 
الأعمال يف حالت الكوارث و�صمان ا�صتمراريتها.

تدريبات  اإجراء  على  البنك  يف  الأعمال  ا�صتمرارية  خطة  وتت�صمن 
املحاكاة الدورية واإعداد الن�صخ الحتياطية للبيانات املهمة وحمايتها 
ترتيبات  وعمل  والأ�صول،  الأفراد  وحماية  ا�صرتدادها،  واإمكانية 
لالت�صال بالعمالء واملوظفني واجلهات التنظيمية، وعلى اإن�صاء مواقع 
على  واحلر�س  املهمني،  املوردين  وحتديد  للموظفني،  البديلة  العمل 
متكني العمالء من الو�صول ال�صريع اإلى ح�صاباتهم يف حال تعّذر على 

البنك موا�صلة عملياته.
جاهــــزية اإدارة ا�ستمــــرارية الأعمـال يف 

بنك الدوحة:

مت اختبار جاهزية جميع وحدات الأعمال الرئي�صية يف البنك من . ١
خالل تدريبها على حماكاة ا�صتمرارية اأعمالها يف مواقع العمل 

البديلة.
ا�صتمرارية . ٢ �صمان  كيفية  على  الدوحة  بنك  موظفي  تدريب  مت 

الأعمال واإدارة الأزمات. 
مت اختبار التطبيقات املهمة املتعلقة بالأعمال �صمن التدريبات . 3

من  (اأي  الكوارث  حالت  يف  الأعمال  معاودة  مبوقع  اخلا�صة 
خالل ت�صغيل التطبيق من هذا املوقع).

بالتطبيقات . 4 اخلا�صة   source codes الأنظمة  برامج  جميع 
املهمة حممية باإجراءات احتياطية من خالل طرف ثالث خارج 

.Escrow process البالد
اأجل . 5 من  الطوارئ  حالت  يف  لالت�صالت  خا�س  برنامج  يتوفر 

توفري اإمكانية اإجراء الت�صالت الالزمة اأثناء الأزمات.

 BI الأعمال"  توقف  مقابل  "تاأمني  بولي�صة  على  احل�صول  مت  كما 
حلماية اأعمالنا يف حالت الكوارث.

الت�سنيف الدويل

يتلخ�س ت�صنيف بنك الدوحة من قبل وكالت الت�صنيف الدولية كما 
يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨ فيما يلي:
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تكنولوجيا املعلومات

يف  كبرية  ب�صورة  البنك  يف  املعلومات  تكنولوجيا  دائرة  �صاهمت 
اإحداث تكامل وان�صجام بني الأفراد والعمليات والتكنولوجيا لإحداث 
البنك.  بها  يعمل  التي  والطريقة  يتوافق  مبا  بالإجراءات  كبري  تغيري 
تطوير  م�صوؤولية  الدوحة  بنك  يف  املعلومات  تكنولوجيا  دائرة  تتولى 
ا�صرتاتيجية البنك وخطط الأعمال املرتكزة على تكنولوجيا املعلومات 
اإ�صافة اإلى تقدمي كافة اخلدمات ذات ال�صلة اإلى املوظفني والعمالء. 
البتكار  عرب  التحولية  املبادرات  من  كبريًا  عددًا  البنك  تبنى  وقد 

وتوظيف التكنولوجيا املتطورة لدعم احتياجات العمالء.

لقد اأدخل بنك الدوحة التكنولوجيا يف عملياته كدافع لالبتكار ولتقدمي 
اأحدث املنتجات واخلدمات للعمالء، كما رفع من م�صتوى اعتماده على 
ويعّد  خدماته.  تقدمي  يف  والفعالية  الكفاءة  لتعزيز  التقنيات  اأحدث 
بنك الدوحة من البنوك الرائدة يف البتكار على �صعيد التكنولوجيا 
والأولى من  املبتكرة  املنتجات  العديد من  لعمالئه  ويقّدم  امل�صرفية، 

نوعها يف البالد.

لتنفيذ  اجلودة  عالية  موارد  املعلومات  تكنولوجيا  دائرة  ومتتلك  كما 
امل�صاريع املرتبطة بالتكنولوجيا ولدعم البنية التحتية الفنية اخلا�صة 
بها، وذلك ل�صمان التوفر الدائم لالأنظمة وثباتها وموثوقيتها اإ�صافة 
اإلى عن�صري الأمان والإدارة. ويعمل نظام اإدارة اأمن املعلومات لدى 
البنك على �صمان �صرية املعلومات وعلى دقتها وتوفــــرها ب�صــكـــل دائم 
من خالل تطبـــــيق جمموعة من العمليات وال�صوابط التي تتما�صى مع 
اأق�صى  حتقق  بحيث  الأمان  �صبكة  ت�صميم  مت  وقد  الدولية.  املعايري 
قدر ممكن من الأمن وبحيث تغطي احلــــلول الأمنية ال�صامـــلة وتوفر 
اأنظمة منع اخلروقات  جدران احلماية اخلا�صة بالتطبيقات وتطبيق 
الأمنية وال�صبكــــــات الفرتا�صيــــة مع ت�صفري �صبـكـــــات الت�صـــــالت 
لدى  املعلومـــــــات  تكنولوجيا  �صبكات  وتتميز  واخلارجية.  الداخلية 
التلقائي  والنتقال  لالأنظمة  الدائم  التوفر  ل�صمـــــان  باملرونة  البنك 
تقدمي  ا�صتمرار  بهدف  الأعطال  حدوث  حــــــالة  يف  البديلة  لالأنظمة 

اخلدمات وعدم انقطاعها.

م�صاريع  تنفيذ  الدوحة  بنك  يوا�صل  البنك،  ا�صرتاتيجية  مع  ومتا�صًيا 
العمالء كما  اإلى  املقدمة  اأجل حت�صني اخلدمات  الرقمي من  التحّول 
وّفر قنوات اخلدمات امل�صرفية الذاتية ل�صتخدامها يف اأي وقت ومن 
اأي مكان. ويف اإطار م�صاعي البنك الرامية اإلى التحّول الرقمي، حّدث 
ولغات  ميزات جديدة  باإ�صافة  امل�صريف  اجلوال  تطبيق  الدوحة  بنك 
متعددة بهدف حت�صني جودة جتربة العمالء واخلدمات املقدمة اإليهم. 
الإلكرتوين  موقعه  على  امل�صريف  الإنرتنت  خدمة  البنك  طّور  كما 

العمالء  �صرائح  جميع  تزويد  بهدف  وال�صركات  الأفراد  للعمالء 
مب�صتوى اأعلى من اخلدمة من حيث الراحة والأمان. هذا وترّكز دائرة 
الأعمال على  البنك مع �صركائها يف وحدات  املعلومات يف  تكنولوجيا 
عمليات املعاجلة الآلية املبا�صرة للمعامالت من بدايتها لنهايتها والتي 
بدورها �صتعّزز جتربة العمالء وتخّف�س الكلفة وت�صاهم يف التحول من 
بنك  ح�صل  العام،  وخالل  الرقمي.  النموذج  اإلى  التقليدي  النموذج 
الدوحة على جائزة النخبة للجودة من موؤ�ص�صة "جي. بي. مورغان" 

وذلك لتميزه وتخطيه معايري الأداء اخلا�صة باملعاجلة املبا�صرة.

بنك  اأطلق  للعمالء،  الراحة  و�صائل  وتعزيز  البتكار  لنهج  وا�صتمرارًا 
الدوحة مبادرات جديدة، منها تقدمي طلبات احل�صول على القرو�س 
الدوحة  �صوق  وموقع  الإلكرتونية،  احل�صاب  وك�صوف  الإنرتنت،  عرب 
الهنود  ح�صابات  وفتح  مبا�صر،  ب�صكل  البطاقات  واإ�صدار  الإلكرتوين، 
غري املقيمني، وخدمات الدرد�صة على الوات�صاب/ الفي�صبوك. ومتا�صًيا 
مع املتطلبات التنظيمية، قام بنك الدوحة بتطبيق املعيار الدويل لإعداد 

التقارير املالية رقم (9)، و�صريبة القيمة امل�صافة لفروع الإمارات.

والإقليمي  املحلي  ال�صوق  يف  واملناف�صة  الأعمال،  متطلبات  �صوء  ويف 
وقت  اأي  يف  اخلدمات  على  احل�صول  يف  العمالء  وتطلعات  والدويل، 
ومن اأي مكان، �صرع بنك الدوحة يف تطوير البنية التحتية وتعزيز اأمن 
software-( اخلدمات من خالل تطبيق مراكز البيانات الفرتا�صية
defined data center( با�صتخدام اأحدث التقنيات، بالإ�صافة اإلى 

اإن�صاء "مركز العمليات الأمنية".

الآيزو  �صهادة  على  يح�صل  قطر  يف  بنك  اأول  الدوحة  بنك  اأ�صبح 
٢7٠٠١ بعد اجتياز عملية التدقيق ذات ال�صلة. وتعترب هذه ال�صهادة 
وتطبيق  املعلومات  اأمن  جمال  يف  الدوحة  بنك  للتزام  تقدير  مبثابة 
املعايري العاملية اخلا�صة بحماية املعلومات اخلا�صة بالعمالء. ويعترب 
البنك املوؤ�ص�صة الأولى يف اخلليج التي ح�صلت عام ٢٠٠7 على �صهادة 
اآيزو: ISO/IEC2000 عن اخلدمات املقدمة من قبل اإدارة تكنولوجيا 

املعلومات يف البنك.

الآيزو  �صهادة  منحه  اعتماد  مت  قد  البنك  اأن  اإلى  الإ�صارة  جتدر 
ويفتخر بنك  التوايل،  للعام احلادي ع�صر على   2011-ISO20000
الذي ح�صل على هذه  الوحيدة يف قطر  املالية  املوؤ�ص�صة  باأنه  الدوحة 
ال�صهادة. كما اأ�صبح بنك الدوحة البنك الأول يف قطر الذي نال �صهادة 
الرائدة  للموؤ�ص�صات  مُتنح  ال�صهادة  وهذه   ISO9001:2015 الآيزو 
وفقًا للمعايري العاملية اجلديدة لنظم اإدارة اجلودة. وُتعد هذه ال�صهادة 
دلياًل على التزام البنك باأعلى معايري النزاهة يف عملياته واإجراءاته 

و�صعيه الدائم اإلى تطبيق املعايري العاملية يف اإدارة املخاطر الت�صغيلية.

بنك الدوحة ي�صارك يف الن�صخة الثانية من مهرجان التعليم ال�صنوي الذي نّظمته 
موؤ�ص�صة الفي�صل بال حدود، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العايل.

بــنـــك الدوحـــة ينظم عددًا من الحتفـــالت التي تروج لتـــاريخ قطر وتراثها، و�صمت 
الحتفالت عددًا من الأن�صطة مثل رق�صة العر�صة والأغاين الوطنية.
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فيما  جديدة  مبتكرة  بقنوات  الكرام  عمالءه  الدوحة  بنك  زّود  وقد 
يتعلق باخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية وخدمات الهاتف اجلوال، وهي 
والنقد  ال�صيكات  اإيداع  واأجهزة  الآيل  ال�صراف  اأجهزة  على  تت�صمن 
وذلك با�صتخدام اأحدث التقنيات التي �صّكلت عالمة فارقة مّيزت بنك 

الدوحة عن مناف�صيه.

القوية يف توفري املزيد  التكنولوجية  الأ�ص�س  البنك على هذه  و�صيعّول 
من الراحة لعمالئه وتزويدهم باملنتجات الرائعة عرب ا�صتخدام اأحدث 
�صي�صتخدم  كما  واملالية.  الرقمية  التكنولوجيا  توفرها  التي  احللول 
حتقيق  بغر�س  الداخلية  عملياته  تب�صيط  يف  التكنولوجيا  هذه  البنك 

قيمة م�صافة للموظفني والعمالء وامل�صاهمني.

اخل�صو�س  بهذا  التقدم  من  املزيد  حتقيق  على  البنك  و�صيحر�س 
خططه  تطبيق  يف  �صي�صتمر  حيث  تليه  التي  والأعوام   ٢٠١9 عام  يف 
وتطبيق  التقنيات  اأحدث  ا�صتخدام  اإلى  امل�صتندة  الأجل  املتو�صطة 
املن�صات الرقمية، الأمر الذي �صيوؤدي اإلى تطوير الطريقة التي يزاول 
بها البنك اأعماله من خالل تزويد العمالء مبنتجات وخدمات رائدة 
يف ال�صوق بالإ�صافة اإلى رفع الكفاءة الت�صغيلية وتعزيز اأمن العمليات.

املوارد الب�سرية

اأولويات  اأهم  اأحد  املوظفني  واإدماج  الب�صري  املال  راأ�س  تطوير  يعترب 
بنك الدوحة على الدوام. ويف اإطار املبادئ املوؤ�ص�صية التوجيهية التي 
يحتكم اإليها البنك، يكون كل �صريك اأعمال م�صوؤوًل عن اإدارة الأفراد 
الذين يعملون حتت قيادته، ويتم تقدمي الدعم املهني من ِقبل دائرة 
املوارد الب�صرية يف البنك يف هذا الإطار. وقد اأطلق بنك الدوحة تطبيق 
اإلكرتوين جديد ملوظفيه با�صم "تعليم" يهدف اإلى دمج موظفيه يف 

ا�صرتاتيجية التعلم الذاتي وامل�صتمر التي ينتهجها البنك.

ت�صكل  التقطري  عملية  لأن  الوظائف  بتقطري  الدوحة  بنك  يلتزم 
جانبًا مهمًا من الأهداف املوؤ�ص�صية. وبهدف �صقل مهارات املوظفني 
عدة  البنك  طّبق  امل�صتقبل،  يف  الأعمال  لقيادة  واإعدادهم  القطريني 
مبادرات وطّور لهم برامج متعددة كما عزز املبادرات القائمة بهدف 
اإيالء املزيد من  اأي�صًا  الكفاءات القطرية والحتفاظ بها. ومت  جذب 
املوظفني  اإعداد  بهدف  للقطريني  املهني  التطوير  بربنامج  الهتمام 

القطريني يف البنك.

اإن تكافوؤ فر�س العمل والتنوع هي املتغريات الرئي�صية التي يتم اأخذها 
بالعتبار يف كل خطوة من خطوات عملية التوظيف لدى بنك الدوحة. 
املوظفني  اختيار  من  التاأكد  على  البنك  يف  التوظيف  فريق  ويعمل 

الأكفاء واملنا�صبني ل�صغل كل وظيفة يف كل دائرة بعد تقييمهم تقييمًا 
وافيًا. وبهدف جذب الكفاءات املحلية والأجنبية وتعزيز �صمعة البنك 
كاأحد املوؤ�ص�صات املف�صلة للتوظيف، ا�صتخدم البنك عدًدا من قنوات 
اخلارجية،  والإعالنات  الدوحة،  بنك  توظيف  موقع  مثل  التوظيف 
والإعالنات الداخلية ملوظفي البنك، بالإ�صافة اإلى �صركات التوظيف 
تطبيق  ويتم  هذا  الجتماعية.  الإعالم  و�صائل  و�صبكات/  اخلارجية، 

مهارات الختبار النف�صي يف عملية التوظيف.

اإن حتقيق اأعلى م�صتوى من الر�صا للموظفني هو اأحد اأبرز اإجنازات 
توفري  ب�صرورة  البنك  يوؤمن  اإذ  املا�صية،  الأعوام  الدوحة خالل  بنك 
التمّيز يف كل  ي�صتمتع فيها املوظفون وت�صجعهم على  بيئة عمل جيدة 
اأن مفتاح النجاح لندماج املوظف يف  جانب من جوانب عملهم. كما 
العمل لدى البنك هو تعزيز الرتابط وامل�صاركة، وبالتايل يوؤمن البنك 
التي  للموؤ�ص�صة  وانتماءهم  للعمل  املوظفني  حما�س  باأن  را�صخًا  اإميانًا 
املوظفني  على  بالنفع  وتعود  الأهمية  غاية  يف  اأمور  هي  فيها  يعملون 
عن  توعوية  ندوة  بتنظيم  البنك  قام  املثال،  �صبيل  على  معًا.  والبنك 
لل�صرطان،  القطرية  اجلمعية  مع  بالتعاون  وذلك  الثدي  �صرطان 
الفعاليات  من  وغريها  ملوظفيه،  معرفية  م�صابقة  باإجراء  قام  كما 
يف  امل�صاركة  على  موظفيه  الدوحة  بنك  وي�صجع  الأخرى.  والأن�صطة 
تتطلب  والتي  الب�صرية  املوارد  دائرة  تنظمها  التي  املتعددة  املنا�صبات 
باأن  اأو فكرًيا، علمًا  اأو عاطفًيا  بدنًيا  �صواء  وامل�صاركة  منهم احل�صور 
تبادل  جل�صات  مثل  اجتماعية  اأن�صطة  عدة  العام  خالل  ينّظم  البنك 
املعرفة وامل�صابقات الريا�صية ومبادرات التربع بالدم وتوزيع اجلوائز 

التقديرية املتعلقة بالإجنازات وطول مدة اخلدمة.

وعماًل بالتزام البنك نحو حتقيق اأعلى م�صتوى من الأداء وامل�صي قدمًا 
يف جمال ال�صريفة اخل�صراء، ت�صعى دائرة املوارد الب�صرية با�صتمرار 
املوظفني بخدمات  تزويد  الإلكرتونية عرب  اأحدث احللول  اإلى تطبيق 
الإنتاجية  م�صتوى  زيادة  وبالتايل  الإنرتنت  عرب  عالية  كفاءة  ذات 

والت�صجيع على العمل �صمن بيئة حتّد من ا�صتخدام الأوراق. 

يف  بالتعّلم  اخلا�صة  ال�صرتاتيجية  اأثبتت  ال�صابقة  الأعوام  وخالل 
البنك.  جناح  عوامل  من  اأ�صا�صي  عامٌل  التعّلم  اأن  بو�صوح  البنك 
ويتولى القادة الكبار يف البنك دورا رياديا لفتًا يف خلق ثقافة التعلم 
تفاعلية  تدريب  برامج  الدوحة  بنك  وي�صتخدم  واإدامتها.  البنك  يف 
تدريب  اأهداف  و�صع  ويتم  واملعرفة.  وتبادل اخلربات  التعّلم  لتحفيز 
�صنوية للموظفني بغر�س ت�صجيعهم على التعّلم والتطوير امل�صتمر، اإذ 
اأن املعرفة واملهارات التعليمية لدى املوظفني هي الأ�صا�س الذي يعتمد 

عليه بنك الدوحة يف حتقيق طموحاته.

ال�صيخ حممد فهد اآل ثاين، رئي�س ق�صم املوارد الب�صرية بالإنابة، وممثل عن اجلمعية 
القطرية ملكافحة ال�صرطان خالل جل�صة للتوعية مبر�س ال�صرطان يف البنك.

الدكتور ر. �صيتارامان وم�صوؤولني من بنك الدوحة مع الفائز بال�صحب الأول جلائزة 
اأميال الدوحة املليون �صمن حملة "حتويل الراتب".
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امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات

اخلدمات  املتكاملة  املالية  املوؤ�ص�صات  اأبرز  اأحد  الدوحة  بنك  يعترب 
امل�صوؤولية  ملفهوم  الن�صطني  املوؤيدين  اأكرث  واأحد  اخلليج  منطقة  يف 
امل�صتمر  البنك  دعم  يف  التاأييد  هذا  ويتج�صد  لل�صركات.  الجتماعية 
التي  واجلماعات  الجتماعية  والأن�صطة  البيئة  حماية  ملبادرات 
الريادية  البنك  مكانة  تعّززت  وقد  امل�صتدامة.  املمار�صات  تدعم 
موؤ�صر  اإلى  لالن�صمام  اختياره  بعد  العاملية  ال�صتدامة  جمال  يف 
بت�صدره  البنك  واحتفاظ  النا�صئة،  لالأ�صواق   "FTSE4Good"
لت�صنيفات "اإي اإ�س جي اإنف�صت" يف جمال الأداء البيئي والجتماعي 
البنك  التزام  من  وانطالقًا  التوايل.  على  الثاين  للعام  واحلوكمي 
العقود  مدار  على  املجتمع  يف  والنخراط  البيئية  بالق�صايا  الرا�صخ 
املا�صية، كان بنك الدوحة اأول موؤ�ص�صة مالية يف قطر ت�صدر تقريًرا 
�صنوًيا لال�صتدامة يو�صح نهج البنك يف التعامل مع كافة الأطراف ذات 

امل�صلحة مبا يف ذلك ا�صرتاتيجيته املتعلقة بالبيئة.

ومبوجب ميثاق جمموعة بنك الدوحة يف جمال امل�صوؤولية الجتماعية 
لل�صركات، ي�صعى البنك اإلى ت�صمني قيم ومبادئ ال�صتدامة يف عملياته 
طرح  اإلى  بالإ�صافة  للبيئة  ال�صديقة  املمار�صات  تطبيق  عرب  اليومية 
املنتجات واخلدمات التي ت�صهم يف تقلي�س الأثر ال�صلبي على البيئة، 
الق�صايا  معاجلة  بغر�س  املجتمع  قطاعات  كافة  مع  بالتن�صيق  وذلك 
اأ�صباب  اأهم  اأحد  هو  وهذا  والعاملي.  املحلي  ال�صعيدين  على  البيئية 
العاملية املرموقة  ح�صول بنك الدوحة على جائزة الطاوو�س الذهبي 
اجلائزة  هذه  وتعترب  �صنوات.  لعدة  لل�صركات  الجتماعية  للم�صوؤولية 
اعرتاًفا وتقديًرا ملبادرات بنك الدوحة على ال�صعيد الجتماعي والتي 
اإلى  بالإ�صافة  البنك،  وفرها  التي  وال�صحة  التعليم  مزايا  يف  متثلت 
اإ�صهامات البنك يف الأن�صطة الجتماعية من خالل طرح العديد من 
التي مير  ال�صعبة  الظروف  واملبتكرة حتى يف ظل  املنتجات احلديثة 

بها ال�صوق.

وتغري  البيئة  بق�صايا  التوعية  جمال  يف  البنك  ريادة  من  وانطالقًا 
اخل�صراء  امل�صرفية  املبادرات  قيادة  اإلى  البنك  روؤية  تهدف  املناخ، 
اإلى اخلدمات امل�صرفية  اأ�صحاب احل�صابات على التحّول  باأن ت�صّجع 
اخل�صراء.  والقرو�س  الئتمانية  والبطاقات  واحل�صابات  الالورقية 
واإلى جانب هذه املنتجات، اأ�صبح بنك الدوحة يحتل مركز ال�صدارة 
البيئية  الق�صايا  دعم  جمال  يف  الأو�صط  ال�صرق  ومنطقة  قطر  يف 
الجتماعية  امل�صوؤولية  �صعيد  على  املتعددة  ومبادراته  اأن�صطته  عرب 
لل�صركات. كما ي�صت�صيف وُينّظم البنك العديد من الأن�صطة اخل�صراء 
لدى  البيئي  الوعي  وزيادة  امل�صاركة  العمالء على  اإلى حتفيز  الهادفة 

املجتمع وت�صجيعهم على تبني الثقافة اخل�صراء ودعم البيئة. 

خم�ص�س  وهو  البيئية  للمدار�س  اإلكرتونيًا  موقعًا  البنك  اأطلق  لقد 
يف  الفعالة  امل�صاركة  على  املدار�س  ت�صجيع  اأجل  من  البيئة  لق�صايا 
اأف�صل املمار�صات البيئية ال�صحيحة. ويكمن الهدف من هذه  تطبيق 
املبادرة يف زيادة الوعي البيئي وت�صجيع الأطفال يف املدار�س على اأن 
ي�صبحوا من املنا�صرين للبيئة واملحافظني عليها منذ ال�صغر. ويقوم 
هذا الربنامج على توجيه وم�صاعدة ودعم طلبة املدار�س والعمل معهم 
اإطار عمل  توفري  البيئية من خالل  ال�صتدامة  نحو  ال�صعي  يف خ�صم 
مبرونة  الربنامج  هذا  ويعمل  الطلبة.  عقول  يف  املبادئ  هذه  لغر�س 
املدرا�س  بها  تخطط  التي  الطريقة  والبتكار يف  الإبداع  على  وي�صجع 

للتحّول اإلى موؤ�ص�صات �صديقة للبيئة.

بيئية يف  اأن�صطة  لتقدمي  املثلى  الطريقة  البيئية  املدار�س  برنامج  يعّد 
املدار�س لالأجيال اجلديدة، حيث يوفر الربنامج بيئة تعليمية اإبداعية 
على  احلفاظ  يف  ومبادرين  ومبتكرين  بارعني  لي�صبحوا  لالأطفال 
البيئة من خالل اأ�صاليب ومناهج تعليمية خمتلفة �صواء يف املدر�صة اأو 
اأو املجتمع ككل. و�صوف ي�صاعد التح�صيل الأكادميي املكت�صب  املنزل 
من التعليم التجريبي يف تكوين معلومات ذات قيمة �صيكون لها تاأثري 

كبري ووا�صع يف حماية البيئة.

وتت�صمن م�صوؤولية البنك الجتماعية تقدمي الدعم وامل�صاندة للطالب 
ويطمح  عامة.  ب�صورة  ال�صباب  و�صريحة  خا�صة  ب�صورة  الطموحني 
يف  �صغار  قادة  مبثابة  املدار�س  طالب  ي�صبح  اأن  اإلى  الدوحة  بنك 
ق�صايا  ملنا�صرة  با�صتمرار  املدار�س  ت�صعى  واأن  البيئي،  الوعي  تعزيز 
البيئة جلعل العامل مكان اأف�صل للعي�س من خالل متكينهم من اإحداث 

تاأثري اإيجابي ل�صالح البيئة واملجتمع.

خدمات  فيه  تتوفر  واعد  م�صتقبل  اإلى  الدوحة  بنك  ويتطلع  هذا 
اأكرب  عائدات  وعلى  البنك  لعمالء  اأف�صل  م�صرفية  وخربات 
للم�صاهمني وظروف عمل اأف�صل للموظفني. وقد اأ�صبح البنك، ب�صفته 
بنك  اأول  دولة قطر،  امل�صتدامة يف  للتنمية  الرئي�صيني  الداعمني  اأحد 
قطري يقوم بالتوقيع على امليثاق العاملي لالأمم املتحدة، وهي مبادرة 
من الأمم املتحدة ترمي اإلى ت�صجيع ال�صركات يف جميع اأنحاء العامل 
البنك هو  اأن  كما  اجتماعًيا.  وم�صوؤولة  م�صتدامة  �صيا�صات  تبني  على 
"قطر نظيفة وخ�صراء"،  الوطني  الفاعلني للربنامج  الداعمني  اأحد 
ومعر�س املدار�س العربية بالتن�صيق مع وزارة التعليم وم�صابقة التغري 
اإلى  بالإ�صافة  للبرتول،  قطر  �صركة  مع  بالتن�صيق  للمدار�س  املناخي 
اخل�صراء  الأن�صطة  وتوفر  قطر.  يف  البيئية  املدار�س  لربنامج  دعمه 
بني  التعاون  تعزز  اأنها  كما  البيئة،  بق�صايا  عاملي  وعي  لبناء  قاعدة 
املنظمات وال�صركات الدولية املتخ�ص�صة يف التقنيات البيئية والطاقة 
ال�صتدامة  جمال  يف  الريادية  البنك  مكانة  تعّززت  وقد  امل�صتدامة. 
 "FTSE4Good" موؤ�صر  اإلى  لالن�صمام  اختياره  بعد  العاملية 

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

بنك الدوحة ينظم ندوة توعوية عن �صرطان الثدي بالتعاون مع اجلمعية 
القطرية لل�صرطان.
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لالأ�صواق النا�صئة، واحتفاظ البنك بت�صدره لت�صنيفات "اإي اإ�س جي 
اإنف�صت" يف جمال الأداء البيئي والجتماعي واحلوكمي للعام الثاين 

على التوايل. 

الالزمة  اجلهود  كافة  بذل  على  الدوحة  بنك  اإدارة  جمل�س  ويحر�س 
تدعم  اأن  املطاف  نهاية  يف  �صاأنها  من  والتي  البيئية  التنمية  لدعم 
تعزيز  اإلى  اأي�صًا  البنك  ويتطلع  هذا  ككل.  البالد  يف  التنمية  م�صرية 
دوره يف املحافظة على البيئة ودعم م�صاعي املنظمات الوطنية الأخرى 
التي ت�صعى اإلى احلد من تدهور الأنظمة البيئية واملحافظة على املوارد 

املتجددة وغري املتجددة.

تبنت  املعامل  وا�صحة  بيئية  �صيا�صة  الدوام  على  الدوحة  بنك  وينتهج 
ا�صتخدام  تقليل  مثل  للبيئة  ال�صديقة  الإر�صادية  املبادئ  من  العديد 
من  الدوحة  بنك  متكن  وقد  وتدويرها.  ا�صتخدامها  واإعادة  الأوراق 
يف  املتعددة  اأن�صطته  جراء  من  املجتمع  من  اأكرب  قطاع  اإلى  الو�صول 
جمال امل�صوؤولية الجتماعية لل�صركات حيث التزم البنك بالفعل بزيادة 
الوعي الجتماعي بالق�صايا البيئية وركز على التحديات القت�صادية 
التي يواجهها العامل واملنطقة. ومن بني املبادرات التي تبناها البنك 

لدعم جهود الدولة الرامية لتحقيق روؤيتها نحو "قطر خ�صراء":

اإطالق موقع اإلكرتوين خم�ص�س لل�صريفة اخل�صراء  •
برنامج املدار�س البيئية  •

تنظيف ال�صواطئ  •
وبطاقات  الإلكرتونية،  احل�صاب  وك�صوف  اخل�صراء  احل�صابات   •

الئتمان ال�صديقة للبيئة والقابلة للتحلل
املعامالت امل�صرفية الالورقية  •

املنتجات امل�صرفية اخل�صراء، مثل الرهون العقارية اخل�صراء   •
وقر�س ال�صيارة الأخ�صر

غر�س الأ�صجار  •
جلنة ال�صريفة اخل�صراء  •

جلنة املدار�س البيئية  •
امل�صاركة يف الأحداث العاملية املرتبطة بالكرة الأر�صية  •

�صباق الدانة الأخ�صر ال�صنوي للرك�س  •
حمالت التوعية من خالل اأجهزة ال�صراف الآيل  •

النماذج اخل�صراء  •
النظام الأخ�صر لالإقفال التلقائي لأجهزة احلا�صوب  •

اإعادة تدوير الأوراق  •
�صاعة الأر�س  •

التيار  ومثبتات   ،LED واأ�صواء  الطبيعية،  الإ�صاءة  ا�صتخدام   •
الكهربائي واأنظمة الإقفال التلقائي، الخ

لل�صريفة  اإلكرتوين  موقع  الدوحة  لبنك  يوجد  ذلك،  اإلى  وبالإ�صافة 
املبادرات  املوقع  هذا  ويعر�س  الإنرتنت.  �صبكة  على  متاح  اخل�صراء 
املختلفة التي اتخذها البنك والأن�صطة التي يعتزم القيام بها وامل�صاريع 
مقالت  ي�صم  كما  لإطالقها،  يخطط  التي  واملنتجات  واخلدمات 
اإطالق  والربامج  الأن�صطة  هذه  بني  ومن  البيئة.  عن  وفيديوهات 
النفايات  تدوير  واإعادة  ال�صواطئ  وتنظيف  الأ�صجار  لغر�س  حمالت 
ون�صرات  كتيبات  ت�صميم  مت  اأخرى  ناحية  ومن  واإدارتها.  واملخلفات 
ولوحات اإعالنية تت�صمن ال�صعار الأخ�صر لبنك الدوحة وهو: »حافظ 
لل�صريفة  اإلكرتوين  موقع  الدوحة  لبنك  يوجد  ذلك،  اإلى  وبالإ�صافة 
املبادرات  املوقع  هذا  ويعر�س  الإنرتنت.  �صبكة  على  متاح  اخل�صراء 
املختلفة التي اتخذها البنك والأن�صطة التي يعتزم القيام بها وامل�صاريع 
مقالت  ي�صم  كما  لإطالقها،  يخطط  التي  واملنتجات  واخلدمات 
اإطالق  والربامج  الأن�صطة  هذه  بني  ومن  البيئة.  عن  وفيديوهات 
النفايات  تدوير  واإعادة  ال�صواطئ  وتنظيف  الأ�صجار  لغر�س  حمالت 
ون�صرات  كتيبات  ت�صميم  مت  اأخرى  ناحية  ومن  واإدارتها.  واملخلفات 
ولوحات اإعالنية تت�صمن ال�صعار الأخ�صر لبنك الدوحة وهو: "حافظ 
عليك  يتعني  التي  ال�صحيحة  اخلطوة   - الدوحة  بنك  مع  البيئة  على 
القيام بها"، بهدف تو�صيل ر�صالة البنك اخل�صراء اإلى العامة وزيادة 
حجم التعاون بني القطاعات املختلفة يف املجتمع من اأجل الو�صول اإلى 
عامل اأف�صل. وقد �صارك بنك الدوحة يف معر�س قطر الزراعي الدويل 
ال�صاد�س وقام بعر�س عدد من املبادرات امل�صرفية اخل�صراء التي قام 

بتنفيذها خالل العام.

ظاهرة  ملعاجلة  خمتلفة  ا�صتباقية  تدابري  الدوحة  بنك  اتخذ  لقد 
تر�صيد  مفهوم  غر�س  على  وحر�س  وتداعياتها،  احلراري  الحتبا�س 
بنك  ي�صجع  كما  العامة.  املوؤ�ص�صة  ثقافة  من  جزءا  لت�صبح  الطاقة 
الدوحة موظفيه وبا�صتمرار على تقدمي اأفكارهم ب�صاأن تر�صيد الطاقة 
يكون  اأن  على  البنك  يحر�س  ال�صياق  عليها. ويف هذا  مكافاأتهم  وتتم 
كيانًا حمايدًا للكربون، حيث مت بالفعل حث فروع ودوائر البنك املختلفة 
واأنظمة  الأنوار  اإطفاء  الطاقة يف مقار عملهم من خالل  تر�صيد  على 
اإلى تر�صيد  اإ�صافة  التكييف واملعدات الأخرى عند عدم ا�صتخدامها، 
ال�صيارات وعدم  اأقل من  املياه والتنقل معا ل�صتخدام عدد  ا�صتخدام 
املخلفات  تدوير  اإعادة  وت�صجيع  للتحلل  القابلة  غري  املواد  ا�صتخدام 
والتخل�س ال�صحيح منها، اإ�صافة اإلى �صراء ال�صلع والب�صائع ال�صديقة 

للبيئة، وما هذه التدابري اإل خطوات ب�صيطة اإل اأنها حتقق الكثري.

الدكتور ر. �صيتارامان وم�صوؤولني من بنك الدوحة مع طالب وموظفي عدد من املدرا�س 
يف قطر خالل حفل توزيع جوائز "برنامج املدار�س البيئية 2018".

�صعادة ال�صيخ عبد الرحمن بن حممد بن جرب اآل ثاين الع�صو املنتدب لبنك الدوحة، 
و�صعادة ال�صيخة هنادي نا�صر بن خالد اآل ثاين، رئي�س جمل�س اإدارة �صركة "اأموال"، 

وال�صيد را�صد علي املن�صوري الرئي�س التنفيذي لبور�صة قطر، خالل مرا�صم قرع 
جر�س التداول اخلا�س ب اإدراج �صندوق موؤ�صر بور�صة قطر "QETF" وهو اأول �صندوق 

موؤ�صرات متداول ETF يدرج يف بور�صة قطر.



34     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

واإ�صافة اإلى ذلك مت دمج الوعي البيئي يف عمليات بنك الدوحة اليومية 
الالورقية  امل�صرفية  واملعامالت  املعرفة  تبادل  جل�صات  خالل  من 
تدريجًيا  للعمل  الجتماعية  امل�صوؤولية  ب�صاأن  التوعية  حمالت  وتنظيم 
ت�صاعد اخلدمات  املوؤ�ص�صة. كما  "الثقافة اخل�صراء" يف  على غر�س 
واملنتجات امل�صرفية الإلكرتونية التي يقدمها بنك الدوحة يف التقليل 
ب�صورة كبرية من ا�صتخدام الورق وهدره واحلّد من انبعاثات الكربون. 
اأثناء ممار�صتهم  كما ت�صجع عمالء البنك على املحافظة على البيئة 
الجتماعية على  امل�صوؤولية  مبادرات  وتركز  املختلفة. هذا  لأن�صطتهم 
الندوات وجل�صات تبادل املعرفة وحمالت التوعية بالإ�صافة اإلى دعم 
والتربعات  املدار�س  وزيارة  الإلكرتونية  والن�صرات  الثقافية  الأن�صطة 

اخلريية وغريها.

الأخ�صر  الدانة  �صباق  اإقامة  على  بانتظام  الدوحة  بنك  ويحر�س 
وتهدف  البنك  ينظمها  التي  احلمالت  اأهم  اأحد  يعّد  والذي  للجري، 
البيئة خالل  ق�صايا  منا�صرة  الأفراد على  وت�صجيع  الوعي  زيادة  اإلى 
اأن�صطتهم احلياتية اليومية، حيث يجمع م�صاركني من خمتلف الفئات 
يف  للم�صاركة  بحما�س  يقبلوا  ممن  واجلن�صيات  واملجتمعية  العمرية 
ال�صباق. وفتحت الفعالية الباب مل�صاركة املحرتفني الريا�صيني وفئات 
من  وعدد  الريا�صة  وحمبي  والرجال  الن�صاء  من  خمتلفة  عمرية 

اجلمعيات الجتماعية والثقافية. 

فــــي  الــرائــد  البنــــك  اخل�ســــراء:  ال�سيـرفــــة  جــــــوائز 

جميـــع املجالت

جائزة الطاوو�س الذهبي العاملية يف جمال امل�صوؤولية الجتماعية   •
و٢٠١3  و٢٠١٢   ٢٠١١ لالأعوام  املديرين  معهد  من  لل�صركات 

و٢٠١4 و٢٠١5 و٢٠١6

للم�صوؤولية  العربية  املنظمة  من  البيئية"  "املبادرات  جائزة   •
الجتماعية - ٢٠١4 و٢٠١5 و٢٠١6

جائزة الطاوو�س الذهبي العاملية يف جمال ال�صتدامة من معهد   •
املديرين لالأعوام ٢٠١7 و٢٠١4 و٢٠١3 و٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠

حوكمة  جمال  يف  للتمّيز  العاملية  الذهبي  الطاوو�س  جائزة   •
ال�صركات من معهد املديرين لالأعوام ٢٠١5 و٢٠١6 و٢٠١٨

الدويل  الحتاد  من  بنك عربي  اأف�صل خدمة عمالء يف  جائزة   •
للم�صرفيني العرب لعام ٢٠١٨

امل�صوؤولية  فئة جوائز  الر�صيدة �صمن  للحوكمة  العاملية  اجلائزة   •
البيئية لعام ٢٠١7

جائزة اأف�صل بنك يف جمال احلوكمة من جملة كابيتال فاينان�س   •
اإنرتنا�صيونال لعام ٢٠١7

�صهادة تقدير من وزارة البيئة ٢٠١3  •

جائزة اأف�صل برنامج يف جمال امل�صوؤولية الجتماعية لل�صركات   •
يف منطقة ال�صرق الأو�صط من جملة اإمييا فاينان�س لعام ٢٠١٢ 

اأف�صل برنامج للم�صوؤولية الجتماعية لبنك يف قطر من  جائزة   •
املنظمة العربية للم�صوؤولية الجتماعية يف عام ٢٠١٢

جائزة اأف�صل بنك يف تطبيق النظم اخل�صراء - جوائز الإبداع   •
التقني العربي ٢٠١٠ من جملة اآرابيان كمبيوتر نيوز

لعام  اإي�صت  ميدل  بانكر  جملة  من  عمالء  خدمة  اأف�صل  جائزة   •
٢٠١٠

جائزة اأف�صل قيادة بيئية من جملة قطر اليوم لعام ٢٠١٠  •

جائزة اأف�صل حملة لتوعية العامة بق�صايا البيئة من جملة قطر   •
اليوم لعام ٢٠١٠

اجلائزة اخل�صراء عن اأف�صل حملة لتوعية العامة بق�صايا البيئة   •
من جملة قطر اليوم لعام ٢٠٠9

اأف�صل بنك اأخ�صر من جملة بانكر ميدل اإي�صت لعام ٢٠٠٨  •

جائزة اأف�صل خدمات م�صرفية عرب الإنرتنت يف منطقة ال�صرق   •
الأو�صط من جملة بانكر ميدل اإي�صت لعام ٢٠٠٨
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أعضاء المجلس
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تــــقريـــر

احلـــوكـمــة

املقدمــــة

املدرجة،  ال�صركات  حوكمة  بنظام  اللتزام  متطلبات  من  كجزء 
ال�صادر عن هيئة قطر لالأ�صواق املالية وتعليمات ال�صادة م�صرف قطر 
املركزي يتوجب على بنك الدوحة ك�صركة م�صاهمة قطرية مدرجة يف 
يوؤمن  حيث  النظام،  بهذا  التزامه  مدى  عن  الإف�صاح  قطر  بور�صة 
بنك الدوحة باأن التطبيق ال�صليم لنظام ومبادئ حوكمة ال�صركات هو 
م�صتويات  اأف�صل  وحتقيق  اأهدافه  حتقيق  يف  البنك  مل�صاعدة  �صرورة 
للبنك  واخلارجية  الداخلية  العمل  بيئة  حت�صني  اإلى  بالإ�صافة  الأداء 
وحفظ حقوق ا�صحاب امل�صالح وتوزيع الواجبات وامل�صوؤوليات بطريقة 

مثلى.

احلوكمة  هيكل  تعزيز  على  الدوحة  بنك  حر�س  العام  هذا  وخالل 
ال�صادرة  احلوكمة  قواعد  اأحكام  متطلبات  مع  يتالءم  مبا  البنك  يف 
ال�صادرة من م�صرف قطر  واملبادئ  املالية  لالأ�صواق  هيئة قطر  من 

املركزي وذلك من خالل:

حتديث وتطوير النظام الأ�صا�صي لل�صركة.. ١
حتديث وتطوير اأدلة ال�صيا�صات والإجراءات اخلا�صة باحلوكمة.. ٢
حتديث وتطبيق ميثاق جمل�س الإدارة واللجان الفرعية.. 3
اتباع اأف�صل املمار�صات املتبعة يف دولة قطر بهذا ال�صاأن.. 4

نحن يف بنك الدوحة، كما هو مو�صح يف هذا التقرير، نوؤكد التزامنا 
املالية  لالأ�صواق  قطر  هيئة  من  ال�صادرة  احلوكمة  قواعد  باأحكام 
 ٢٠١٨ عام  خالل  املركزي  قطر  م�صرف  من  ال�صادرة  واملبادئ 
والإجراءات  ال�صيا�صات  تطوير  على  ونعمل  الإف�صاح،  ومبتطلبات 
وممار�صات احلوكمة لتتوافق مع قواعد واأنظمة احلوكمة ذات ال�صلة.

جمل�س الإدارة واللجان

املنبثقــــــة عـــنه

الواجبات وامل�سوؤوليات:

القيادة  توفري  وعن  البنك  عن  الأول  امل�صوؤول  هو  الإدارة  جمل�س  اإن 
الأرباح  وحتقيق  وتنميتها  الأعمال  جممل  على  لالإ�صراف  الفعالة 

بطريقة فعالة وم�صتدمية.

مت تعريف واجبات وم�صوؤوليات املجل�س كما هي واردة مبيثاق املجل�س، 
وقد مت ن�صر هذه الوثيقة على موقع بنك الدوحة الإلكرتوين وو�صعها 
اإن  العامة.   امل�صاهمني لالطالع عليها قبل اجتماع اجلمعية  مبتناول 
احلوكمة  نظام  متطلبات  مع  متوافقة  املجل�س  وم�صوؤوليات  واجبات 
وتغطي  املركزي  قطر  م�صرف  وال�صادة  املالية  لالأ�صواق  قطر  لهيئة 

املجالت التالية:

ال�صرتاتيجية  •
احلوكمة  •
اللتزام  •

اإدارة املخاطر  •
نظام الرقابة الداخلية  •

ال�صالحيات وتفوي�صها  •
التدقيق الداخلي واخلارجي  •

جلان املجل�س  •
قواعد �صلوك املجل�س  •

هيكل املجل�س  •
اجتماعات املجل�س  •

متطلبات ع�صوية املجل�س  •

هذا وقد مت حتديث وتعريف واجبات كل ع�صو من اأع�صاء املجل�س يف 
الو�صف الوظيفي الذي مت اإعداده لهذا الغر�س. كما ُطلب اأي�صًا من كل 
ع�صو يف املجل�س اأن يوفر الوقت الكايف للقيام بالواجبات املطلوبة منه، 
علما باأن التزام ع�صو جمل�س الإدارة بتوفري الوقت الكايف لي�س التزاما 

تعاقديا اإل اأنه اأمر مفهوم ومتعارف عليه من قبل جميع الأع�صاء.
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وفيما يلي الأدوار وامل�صوؤوليات العامة لأع�صاء املجل�س كما هي مو�صحة 
يف �صيا�صة احلوكمة املعتمدة يف البنك:

التنفيذي . ١ الرئي�س  على  الإ�صراف  يف  املنتدب  الع�صو  تفوي�س 
املجل�س  ويتولى  املجل�س.   وتوجيهات  قرارات  لتطبيق  للبنك 
والرئي�س  املنتدب  الع�صو  وواجبات  اخت�صا�صات  حتديد 
رئي�س  اإلى  تقاريرهما  تقدمي  واآلية  وم�صوؤولياتهما  التنفيذي 

املجل�س واملجل�س.
ال�صلطات . ٢ وعلى  للبنك  التنظيمي  الهيكل  على  املوافقة 

وال�صالحيات املمنوحة للجان املختلفة والإدارة التنفيذية وعلى 
للجان  املُخولة  ال�صالحيات  تتجاوز  التي  املالية  اللتزامات 
�صيا�صة  على  واملوافقة  التنفيذية  والإدارة  املجل�س  عن  املنبثقة 
من  املقرتحة  واملوظفني  التنفيذي  بالرئي�س  اخلا�صة  املكافاآت 
املبادرات  وعلى  املجل�س،  عن  املنبثقة  العالقة  ذات  اللجنة  قبل 
ال�صرتاتيجية مبا فيها مبادرات الأعمال اجلديدة وال�صتثمارات 
الرئي�صية وت�صفية ال�صتثمارات وعلى ادلة �صيا�صات واجراءات 
للبنك  ال�صنوية  املوازنة  اأي�صًا على  واملوافقة  ب�صكل دوري  البنك 
وعلى تو�صيات اللجان املنبثقة من املجل�س، بالإ�صافة الى تعيني 
الرئي�س التنفيذي وكبار امل�صوؤولني يف البنك مبا فيهم م�صوؤويل 

اللتزام والبالغ ورئي�س التدقيق الداخلي.
اخلطة . 3 تطوير  على  والعمل  البنك  ا�صرتاتيجية  اعتماد 

اإقت�صت  وكلما  دوري،  ب�صكل  الأعمال  واأهداف  ال�صرتاتيجية 
ال�صرورة ذلك.

ت�صكيل اللجان املنبثقة عن املجل�س وحتديد �صلطاتها وواجباتها . 4
التدقيق  جلنة  مثل  �صنوي،  ب�صكل  اأداءها  وتقييم  و�صالحياتها 
واللتزام وتقييم املخاطر واللجنة التنفيذية وجلنة الرت�صيحات 

واحلوكمة وال�صيا�صات واملكافاآت وغريها.
العادية . 5 وغري  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع  لعقد  الدعوة 

تو�صيات  رفع  الى  بالإ�صافة  الجتماعني  هذين  اجندة  واعتماد 
ومكافاأة  املوزعة  النقدية  الرباح  للموافقة على  العامة  للجمعية 
راأ�س  وزيادة  اخلارجي  املدقق  وتعيني  املجل�س  واع�صاء  رئي�س 
املال وتعديل النظام ال�صا�صي للبنك وغريها من البنود املدرجة 

�صمن قانون ال�صركات.
مع . 6 والجتماع  التابعة  وال�صركات  للبنك  املايل  الأداء  مراقبة 

تكون  قد  جوهرية  م�صاكل  ايه  على  للوقوف  اخلارجي  املدقق 
موجودة والعمل على حلها.

مناق�صة جلنة التدقيق ب�صاأن امل�صائل املت�صلة بالتدقيق الداخلي . 7
وق�صايا اللتزام ومكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب وتقارير 

م�صرف قطر املركزي والتدقيق اخلارجي والبيانات املالية.

املال . ٨ راأ�س  من  كافية  مب�صتويات  يحتفظ  البنك  اأن  من  التاأكد 
والتعليمات  ال�صليمة  التجارية  للمبادئ  وفقا  والحتياطيات 

الرقابية امل�صرفية.
املجل�س . 9 علم  اإلى  ت�صل  التي  املحتملة  امل�صاكل  عن  ال�صتف�صار 

ومتابعتها والتاأكد من معاجلتها ب�صكل �صحيح من ِقبل الإدارة.  
ال�صليمة . ١٠ الداخلية  الرقابة  اأنظمة  التاأكد من تطبيق  الإ�صراف/ 

البنك  اداء  وتقييم  العمليات  ومراقبة  التدقيق  من خالل جلنة 
وادارة املخاطر والتاأكد من توفر املوارد املالية والب�صرية الالزمة 

والكافية لتحقيق اأهداف البنك.
على . ١١ واملوافقة  البنك  يف  ال�صركات  حوكمة  على  التام  الإ�صراف 

امل�صالح  ت�صارب  �صيا�صات  ذلك  يف  (مبا  احلوكمة  �صيا�صات 
م�صالح  لتحقيق  للبنك  ال�صرية  الداخلية  املعلومات  وا�صتغالل 
�صخ�صية اأو للغري) واملبادئ املقرتحة من قبل الإدارة التنفيذية 

وامل�صت�صارين اخلارجيني ومباديء املهنة الخالقية.
خالل . ١٢ من  اأو  مبا�صر  ب�صكل  الداخلية  البنك  �صيا�صات  مراجعة 

ومنا�صبة  كافية  اأنها  من  للتاأكد  دوري  ب�صكل  ُمفو�صة  جلنة 
والعوامل  الداخلية  الأعمال  مناذج  يف  التغرّيات  مع  ومتما�صية 

اخلارجية لالقت�صاد ككل.
توجيهات . ١3 لتنفيذ  التنفيذي  الرئي�س  اإلى  ال�صلطات  تفوي�س 

الرئي�س  وواجبات  اخت�صا�صات  وحتديد  املجل�س،  وقرارات 
التنفيذي الذي يجب ان يتبع اإلى رئي�س املجل�س واملجل�س.

الأ�صا�صي . ١4 بالنظام  ملتزم  البنك  اأن  من  دوري  وب�صكل  التاأكد 
مبا  والقوانني  واللوائح  بها  املعمول  واملحلية  الدولية  والقوانني 
يف ذلك لوائح م�صرف قطر املركزي اإ�صافة اإلى تلقي التقارير 
فرتات  على  البنك  �صد  ُترفع  قانونية  ق�صايا  اأي  يف  والنظر 

منتظمة.
اتخاذ . ١5 ليتمكنوا من  منتظم  ب�صكل  باملعلومات  امل�صاهمني  تزويد 

القرارات يف اجتماع اجلمعية العامة والتاأكد من املعاملة العادلة 
جلميع امل�صاهمني وفقا للقانون ومن اأن عملية ال�صفافية وعالقات 
اإجراءات  اأ�صحاب امل�صلحة قيد التنفيذ مبا يف ذلك  الأطراف 
الإف�صاح عن املعلومات والت�صالت بالإ�صافة حلمل امل�صوؤوليات 
اأ�صحاب امل�صلحة والأطراف الأخرى  امل�صاهمني والأفراد  جتاه 

ذوي العالقة داخل البنك واملجتمع ككل.
العالقة . ١6 ذات  ال�صركات  ق�صايا  معاجلة  على  الإدارة  م�صاعدة 

والتي يثريها ممثلو املجل�س.
تعيني م�صت�صارين م�صتقلني مل�صاعدة املجل�س يف القيام مبهامه، . ١7

وللمجل�س اأن يتلقى متوياًل كافيًا من البنك وامل�صروفات الإدارية 
ذات العالقة من اجل ال�صتعانة بامل�صت�صارين امل�صتقلني.
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البيانات املالية

املجل�س  ويقوم  التنفيذية  الدارة  قبل  من  املالية  البيانات  اعداد  يتم 
قبل  الأخرى  والت�صريحات  للبنك  املالية  القوائم  وتقييم  مبراجعة 
وقائمة  امليزانية  على  التوقيع  ويتم  هذا  للم�صاهمني.  عنها  الإعالن 
والرئي�س  املنتدب  الع�صو  او  الدارة  جمل�س  رئي�س  قبل  من  الدخل 

التنفيذي.

تقييــــم املجلــــ�س واللجـــان 

املنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

جلنة  خالل  (من  املجل�س  قبل  من  الذاتي  التقييم  عملية  جترى 
املجل�س  يقوم  حيث  واملكافاآت)  وال�صيا�صات  واحلوكمة  الرت�صيحات 

�صنويا بتقييم اداء املجل�س واللجان واداء الع�صاء.

وكانت  الالزمة  التقييمات  باإجراء  املجل�س  قام   ،٢٠١٨ عام  خالل 
النتائج على ال�صكل التايل:

نتائج التقييم

اجلهة 

اخلا�سعة 

للتقييم

نتائج تقييم اأداء اأع�صاء املجل�س مر�صية وفقًا 
ل�صيا�صة التقييم املتبعة يف البنك والتي تت�صمن: 

الجتماعات املنعقدة، ح�صور الجتماعات، 
واملناق�صات، الأعمال والتو�صيات، الخ.

اأع�صاء املجل�س

نتائج تقييم اأداء اللجان الفرعية مر�صية وفقًا 
ل�صيا�صة التقييم املتبعة يف البنك، والتي تت�صمن: 

الجتماعات املنعقدة، ح�صور الجتماعات، 
واملناق�صات، الأعمال والتو�صيات الى املجل�س، الخ.

جلان املجل�س 

املعامالت اجلوهرية التي حتتاج اىل 

موافقة املجل�س:

تت�صمن �صالحيات جمل�س الدارة املوافقة على التعامالت التالية:

عن  قيمتها  تزيد  التي  الئتمانية  الت�صهيالت  على  املوافقة   •
�صالحيات اللجنة التنفيذية املنبثقة عن جمل�س الدارة.

املوافقة على ال�صقوف الئتمانية للبلدان وبنوك املرا�صلني.  •
املوافقة على ال�صتثمارات التي تتجاوز قيمتها �صالحية اللجنة   •

التنفيذية املنبثقة عن جمل�س الدارة.
املوافقة على املوازنة التقديرية ال�صنوية للبنك.  •

التنفيذية  اللجنة  �صالحية  تتجاوز  التي  النفقات  على  املوافقة   •
املنبثقة عن جمل�س الدارة.

الإدارة  جمل�س  لأع�صاء  املمنوحة  الئتمانية  الت�صهيالت   •
وعائالتهم.

مهام املجل�س وواجباته الأخرى:

اأو  خبري  اأي  ا�صت�صارة  على  احل�صول  للمجل�س  يجوز  ال�ست�سارات: 

ا�صت�صاري م�صتقل على نفقة البنك وي�صمح لأع�صاء املجل�س باحل�صول 
على ا�صت�صارات مهنية على نفقة البنك ومبوافقة املجل�س.

احل�سول على الوثائق: كما هو حمدد يف ميثاق املجل�س، يجب اأن 

يكون لأع�صاء املجل�س حرية الو�صول/احل�صول الكامل والفوري على 
املعلومات والوثائق وال�صجالت املتعلقة بالبنك.  كما يجب على اإدارة 
واملعلومات  الوثائق  بجميع  وجلانه  املجل�س  تزويد  التنفيذية  البنك 

املطلوبة املتعلقة بقرارات املجل�س.

جمل�س  اأع�صاء  تعيني  للرت�صيح/  نظاما  البنك  اأن�صاأ  الرت�سيح: 

الإدارة.  ووفقا مل�صوؤوليات وواجبات جلنة الرت�صيح واحلوكمة فيتعني 
الواجب  واخلربات  واملوؤهالت  ال�صروط  بالعتبار  تاأخذ  ان  عليها 
توافرها باملر�صح حتى يكون ع�صوا فعال مبجل�س الإدارة وبالتايل فاإن 

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

الربامج التدريبية: و�صع البنك �صيا�صات تت�صمن مبادئ توجيهية 

دورة  بعمل  بالفعل  البنك  قام  وقد  اجلدد  املجل�س  لأع�صاء  وتدريبية 
تدريبية متعلقة باحلوكمة لأع�صاء جمل�س الإدارة.

احلوكمة: �صيتم اإطالع املجل�س على م�صتجدات ممار�صات احلوكمة 

من خالل الإدارة وجلنة الرت�صيحات واحلوكمة وال�صيا�صات واملكافاآت.

يح�صرون  ل  الذين  املجل�س  اأع�صاء  اإقالة  ميكن  الع�سو:  اإقالة 

اجتماعات املجل�س على اأ�صا�س منتظم بدون عذر مقبول ا�صتنادًا اإلى 
النظام الأ�صا�صي للبنك.

لإجراء  الالزمة  والأدوات  النماذج  اعتماد  مت  الذاتي:  التقييم 

التقييم الذاتي ال�صنوي من قبل املجل�س.

التنفيذية  الإدارة  مكافاآت  تقدير  الإدارة  جمل�س  يتولى  املكافاآت: 

حتقيق  مدى  وعلى  ككل  البنك  اداء  م�صتوى  على  اعتمادا  وذلك 
الأهداف املدرجة با�صرتاتيجية البنك.

قرارات املجل�س بالتمرير: اأحيانًا ت�صدر قرارات جمل�س الإدارة 

املجل�س  على  عر�صها  ويتم  كتابيًا  املجل�س  اأع�صاء  مبوافقة  بالتمرير 
لإقرارها يف الجتماع الالحق وقد مت تعديل النظام الأ�صا�صي للبنك 
فيما يتعلق بالقرارات التي ت�صدر بالتمرير لتتوافق مع قانون ال�صركات 

التجارية.
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ت�سكــــــــيل جمل�س الإدارة

اأع�صاء تنفيذيني، 5  اأع�صاء، 4  اإدارة البنك من ت�صعة  يتكون جمل�س 
اأع�صاء غري تنفيذيني ومنهم ع�صوين م�صتقلني (بالتعيني) علما باأن 
وت�صتمر  مار�س ٢٠١7   6 بتاريخ  بداأت  للمجل�س  الدورة احلالية  بداية 
العادية  العامة  اجلمعية  يف  النتخاب  خالل  من  �صنوات  ثالث  ملده 

للم�صاهمني. 

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

ال�سيخ فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين ممثاًل عن �سركة 

فهد حممد جرب القاب�سة

رئي�س جمل�س الإدارة  •
تنفيذي، غري م�صتقل  •

رئي�س اللجنة التنفيذية  •
تاريخ التعيني يف املجل�س: 3 يونيو ١996 (ب�صفته ال�صخ�صية) و6   •

مار�س ٢٠١7 (ممثاًل عن ال�صركة)
املوؤهل العلمي/ اخلربة: خريج الأكادميية امللكية �صاندهري�صت،   •

اململكة املتحدة
جمموعة  اإدارة  جمل�س  ع�صو  الأخرى:  املجال�س  يف  الع�صوية   •

اخلليج التكافلي.
امللكية: 5.9٨6.7٨6 �صهما بن�صبة ١.93٪ كما يف 3١ دي�صمرب   •

٢٠١٨ و5.43٨.5١7 �صهمًا كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7
احل�صور: ح�صر 7 اجتماعات ملجل�س الإدارة.  •

ال�سيد اأحمد عبد الرحمن يو�سف عبيدان

نائب رئي�س جمل�س الإدارة  •
تنفيذي، غري م�صتقل   •

ع�صو يف اللجنة التنفيذية   •
تاريخ التعيني يف املجل�س: ٢٠ اأبريل ١9٨٢   •

اخلربة: مدير عام موؤ�ص�صة الواحة للتجارة واملقاولت  •
امللكية: 5.74١.٨5٨ �صهما بن�صبة ١.٨5٪ كما يف 3١ دي�صمرب   •

٢٠١٨ و5.٢69.35٨ �صهمًا كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7
احل�صور: ح�صر 5 اجتماعات ملجل�س الإدارة  •

ال�سيخ عبد الرحمن بن حممد بن جرب اآل ثاين

الع�صو املنتدب  •
تنفيذي، غري م�صتقل   •

رئي�س جلنة الرت�صيحات واحلوكمة وال�صيا�صات واملكافاآت وع�صو   •
اللجنة التنفيذية

تاريخ التعيني يف املجل�س: ٢١ دي�صمرب ١97٨   •
مي�صوري،  جامعة  مدنية،  هند�صة  بكالوريو�س  العلمي:  املوؤهل   •

الوليات املتحدة الأمريكية.
ال�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأخرى:  املجال�س  يف  الع�صوية   •
القطرية لل�صناعات التحويلية، رئي�س جمل�س اإدارة �صركة قطر 

وعمان لال�صتثمار.
امللكية: 6.٠٢6.34٠ �صهما بن�صبة ١.94٪ كما يف 3١ دي�صمرب   •

٢٠١٨ و6.٠٢6.34٠ �صهما كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7
احل�صور: ح�صر 7 اجتماعات ملجل�س ادارة  •

ال�سيخ عبد اهلل حممد بن جرب اآل ثاين

ع�صو جمل�س اإدارة  •
غري تنفيذي، غري م�صتقل   •

رئي�س جلنة التدقيق ومتابعة اللتزام وتقييم املخاطر  •
تاريخ التعيني يف املجل�س: ٢٠ اأبريل ١9٨٢   •

املوؤهل العلمي: حا�صل على بكالوريو�س  •
جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأخرى:  املجال�س  يف  الع�صوية   •

اخلليج التكافلي
بن�صبة ٠،75٪ كما يف 3١ دي�صمرب  �صهما  امللكية: 3٢5.35٠.٢   •

٢٠١٨ و٢.3٢5.35٠ �صهمًا كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7
احل�صور: ح�صر 4 اجتماعات ملجل�س الإدارة  •

ال�سيخ فالح بن جا�سم بن جرب اآل ثاين ممثاًل عن �سركة 

جا�سم وفالح للتجارة واملقاولت

ع�صو جمل�س اإدارة  •
تنفيذي، غري م�صتقل   •

ع�صو يف اللجنة التنفيذية  •
تاريخ التعيني يف املجل�س: ٢7 فرباير ٢٠١١  •

اخلربة: وزير �صابق -اخلدمة املدنية و�صوؤون الإ�صكان  •
ال�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأخرى:  املجال�س  يف  الع�صوية   •

الوطنية لالإجارة القاب�صة.
دي�صمرب   3١ يف  كما   ٪١ بن�صبة  �صهما   3.١٠٠.466 امللكية:   •

٢٠١٨و3.١٠٠.466 �صهمًا كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7
احل�صور: ح�صر 5 اجتماعات ملجل�س الإدارة  •
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ال�سيد حمد حممد حمد عبد اهلل املانع

ع�صو جمل�س اإدارة  •
غري تنفيذي، غري م�صتقل   •

ع�صو يف جلنة الرت�صيحات واحلوكمة وال�صيا�صات واملكافاآت  •
تاريخ التعيني يف املجل�س: ١3 اأبريل ١999   •

املوؤهل العلمي: حا�صل على بكالوريو�س  •
ال�صركة  اإدارة  جمل�س  ع�صو  الأخرى:  املجال�س  يف  الع�صوية   •
اإدارة  جمل�س  ع�صو  التاأمني،  واإعادة  للتاأمني  العامة  القطرية 
جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  القطرية،  املالحة  �صركة 

�صركات حممد حمد املانع.
امللكية: ٢.3٢5.65١ �صهما بن�صبة ٠.75٪ كما يف 3١ دي�صمرب   •

٢٠١٨ و٢.3٢5.65١ �صهمًا كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7
احل�صور: ح�صر 7 اجتماعات ملجل�س الإدارة  •

ال�سيد اأحمد عبد اهلل اخلال

ع�صو جمل�س اإدارة  •
غري تنفيذي، غري م�صتقل   •

ع�صو يف جلنة الرت�صيحات واحلوكمة وال�صيا�صات واملكافاآت   •
تاريخ التعيني يف املجل�س: 3 مار�س ٢٠١4   •

املوؤهل العلمي: اقت�صاد وعلوم �صيا�صية  •
بوزارة  القت�صادي  التخطيط  ق�صم  رئي�س  �صابقًا  اخلربة: عمل   •

اخلارجية وعمل بوزارة القت�صاد و�صفريًا يف اأملانيا واليابان.
دي�صمرب   3١ يف  كما   ٪٠.٨ بن�صبة  �صهما   ٢.4٨٢.٠75 امللكية:   •

٢٠١٨ و٢.3٢7.99١�صهمًا كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7
احل�صور: ح�صر 7 اجتماعات ملجل�س الإدارة  •

ال�سيد علي اإبراهيم عبد اهلل املالكي

ع�صو غري تنفيذي، م�صتقل (بالتعيني)  •
ع�صو يف جلنة التدقيق ومراقبة اللتزام وتقييم املخاطر   •

تاريخ التعيني يف املجل�س: 6 مار�س ٢٠١7   •
املوؤهل العلمي: حا�صل على بكالوريو�س علوم/ اإدارة الطريان  •

والع�صو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الأخرى:  املجال�س  يف  الع�صوية   •
بنك  �صركة  يف  اإدارة  جمل�س  ع�صو  املالكي،  ملجموعة  املنتدب 

الدوحة للتاأمني

اخلربة: رجل اأعمال  •
دي�صمرب   3١ يف  كما   ٪٠.٠4 بن�صبة  �صهمًا   ١٢3.37٨ امللكية:   •

٢٠١٨ و١٢3.37٨ �صهمًا كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7
احل�صور: ح�صر 5 اجتماعات جمل�س الإدارة  •

ال�سيد نا�سر خالد نا�سر عبد اهلل امل�سند

ع�صو غري تنفيذي، م�صتقل (بالتعيني)  •
ع�صو يف جلنة التدقيق ومراقبة اللتزام وتقييم املخاطر وجلنة   •

الرت�صيحات واحلوكمة وال�صيا�صات واملكافاآت
تاريخ التعيني يف املجل�س: 6 مار�س ٢٠١7   •

املوؤهل العلمي: حا�صل على بكالوريو�س علوم �صيا�صية من جامعة   •
جورج تاون - قطر

اخلربة: حملل مايل يف جهاز قطر لال�صتثمار  •
امللكية: ٢٠.٠٠٠ �صهمًا بن�صبة ٠.٠١٪ كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨   •

و٢٠.٠٠٠ �صهمًا كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7.
•        احل�صور: ح�صر 6 اجتماعات جمل�س اإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة امل�ستقل:

ي�صتوفيان  م�صتقلني  ع�صوين  يت�صمن  للمجل�س  احلايل  الت�صكيل  اإن 
متطلبات ال�صادة م�صرف قطر املركزي. حيث ل تزيد ملكية الع�صو 

امل�صتقل لأ�صهم البنك عن ٠.٢5٪ من راأ�س مال البنك.

واجبات اع�ساء جمل�س الإدارة الئتمانية:

يدين كل ع�صو من اأع�صاء جمل�س الإدارة بخ�صائ�س العناية والولء 
ميثاق  مع  ين�صجم  مبا  وذلك  ال�صاملة  البنك  روؤية  ودعم  والنزاهة 
اأي�صا  املجل�س  اأع�صاء  ويقوم  كما  املهني.   ال�صلوك  وقواعد  املجل�س 
باأن  البنك، علما  ودراية خلدمة م�صالح  بعلم  مبمار�صة م�صوؤولياتهم 

اع�صاء املجل�س يتمتعون باملعرفة واخلربات واملهارات املطلوبة.

واجبات رئي�س جمل�س الإدارة:

من م�صوؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة قيادة بنك الدوحة لتحقيق اأهدافه 
ال�صرتاتيجية والعائد املنا�صب للم�صاهمني،  كما ويتولى قيادة املجل�س 
اجتماعات  اعمال  جداول  واعتماد  كامل  ب�صكل  دوره  على  والإ�صراف 
بالتو�صيات  املجل�س  اع�صاء  مناق�صة  اإلى  بالإ�صافة  هذا  املجل�س 
والتح�صينات واملبادرات ال�صرتاتيجية واملوازنات التقديرية والفر�س 
به،  املنوطة  باملهام  املجل�س  قيام  من  والتاأكد  املتاحة  ال�صتثمارية 
اإ�صافة اإلى مناق�صة امور البنك العامة ب�صكل دوري مع اع�صاء املجل�س 
اإلى  بالإ�صافة  الأع�صاء  اأداء  م�صتوى  لتقييم  اآلية  وجود  من  والتحقق 
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اإلى  التوا�صل مع امل�صاهمني.  ولرئي�س املجل�س ان ينيط بع�س مهامه 
ح�صب  التنفيذي  الرئي�س  اأو  املنتدب  الع�صو  اأو  اللجان  اأو  الأع�صاء 
التنفيذي  الرئي�س  مع  بالتن�صيق  اي�صا  ويقوم  كما  منا�صبًا.  يراه  ما 
بخ�صو�س املوارد املالية والب�صرية لتحقيق الأهداف املرجوة ومراقبة 

م�صتوى اأداء البنك ب�صكل عام دوريا من خالل الرئي�س التنفيذي.

واجبات نائب رئي�س جمل�س الدارة:

الإدارة  رئي�س جمل�س  بدور من�صب  الإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  يقوم 
ب�صكل وثيق مع رئي�س املجل�س يف و�صع وتنفيذ  والعمل  يف حال غيابه 
الأخرى  امل�صوؤوليات  تنفيذ  وكذلك  البنك  اأهداف  ا�صرتاتيجيات 

املفو�صة من قبل الرئي�س.

واجبات الع�سو املنتدب

الإ�صراف على تنفيذ قرارات املجل�س وفقا لأهداف وا�صرتاتيجية   •
بنك الدوحة.

التحقق من اأن املجل�س يتلقى يف الوقت املنا�صب معلومات دقيقة   •
وكاملة لكي يتمكن من اتخاذ القرارات ال�صليمة وحتقيق الرقابة 

الفعالة وتقدمي امل�صورة.
وغريها  والعقود  والتقارير  املرا�صالت  على  /الت�صديق  التوقيع   •

من الوثائق نيابة عن بنك الدوحة.
وال�صتثمارات يف  ال�صرتاتيجية  املبادرات  تنفيذ  على  الإ�صراف   •

حدود ال�صلطة املفو�صة له من قبل املجل�س.
والنفقات يف  الئتمانية  والت�صهيالت  ال�صتثمارات  على  املوافقة   •

حدود ال�صلطة املفو�صة له من قبل املجل�س.
الإ�صراف على تنفيذ املبادرات الرئي�صية داخل البنك بالتن�صيق   •

مع الرئي�س التنفيذي والإدارة التنفيذية.
تزويد املجل�س وجلان املجل�س بالتقارير املطلوبة والإف�صاح عنها   •

يف الوقت املنا�صب ملراجعتها واملوافقة عليها.
البنك  واأن�صطة  اأداء  تقارير دورية عن  املجل�س من خالل  اإبالغ   •

املختلفة.
امل�صاركة يف جلان املجل�س املختلفة.  •

رئي�س   / املجل�س  قبل  من  بها  له  ُيعهد  اإ�صافية  م�صوؤولية  اأي   •
املجل�س.

واجبات ع�سو جمل�س الدارة غري التنفيذي 

اأو امل�ستقل

النحو  املجل�س على  لأن�صطة  توفري معلومات  بن�صاط على  العمل   •
املن�صو�س عليه يف م�صوؤوليات و واجبات جمل�س الإدارة.

امل�صاعدة يف التخطيط ال�صرتاتيجي وعملية التخطيط لالأعمال   •
ا�صرتاتيجية  ب�صاأن  مقرتحات  وو�صع  البناء  والتحدي  التجارية 

البنك.
ا�صتعرا�س اأداء البنك ب�صفة دورية وتقييم اأداء الإدارة من حيث   •

حتقيق الغايات والأهداف املتفق عليها.
مراجعة مدى م�صداقية وعدالة البيانات املالية والتحقق من اأن   •

ال�صوابط ونظم اإدارة املخاطر �صليمة وفّعالة.
ال�صركات  حوكمة  �صيا�صات  تطوير  يف  ريادي  دور  له  يكون  اأن   •

والمتثال لها.
تقارير  يف  ورد  ما  تطبيق  ب�صاأن  فّعال  ب�صكل  املجل�س  م�صاعدة   •

مراجعي احل�صابات اخلارجيني.
امل�صاهمة يف املحافظة على م�صالح البنك وامل�صاهمني، وخا�صة   •
يف حالت ت�صارب امل�صالح بني الأع�صاء التنفيذيني وغريهم من 

اأع�صاء املجل�س.
اأن يكون حا�صرا ملقابلة امل�صاهمني اإذا كان لديهم خماوف والتي   •
اأو ل ميكن حلها من خالل الت�صال مع  مل يكن بالإمكان حلها 
رئي�س املجل�س اأو الع�صو املنتدب اأو الرئي�س التنفيذي اأو اإذا كانت 

مثل هذه الت�صالت لي�صت منا�صبة.
العمل كحلقة و�صل ب�صاأن اإبالغ املجل�س عن خماوف امل�صاهمني   •

حيثما تكون قنوات الت�صال الأخرى غري مالئمة.
القيام مب�صوؤوليات اإ�صافية التي قد ُيكلف بها من قبل املجل�س /   •

رئي�س جمل�س الإدارة.
املجل�س  قرارات  عن  جماعية  م�صوؤولية  م�صوؤول  يكون  اأن   •

واإجراءاته.
•   امل�صاركة يف اللجان املختلفة مبا يف ذلك جلنة التدقيق واللتزام 

واملخاطر وجلنة الرت�صيحات واحلوكمة وال�صيا�صات واملكافاآت.

اجتماعات جمل�س الإدارة:

على  بناءًا  اأو  املجل�س  رئي�س  من  دعوة  على  بناءًا  املجل�س  يجتمع 
اأعمال  طلب اثنني من الأع�صاء على الأقل. يكون لكل اجتماع جدول 
لأغرا�س  وذلك  كاف  بوقت  الجتماع  قبل  الأع�صاء  جميع  على  يوزع 
التح�صري لالجتماع. وفقًا مليثاق املجل�س، يجتمع املجل�س ما ل يقل عن 
�صت مرات يف العام. عقد املجل�س خالل عام ٢٠١٨ �صبعة اجتماعات 

كانت على ال�صكل التايل:

تاريخ الجتماع رقم الجتماع

٢٠١٨/١/٢3 الجتماع رقم ١

٢٠١٨/3/7 الجتماع رقم ٢

٢٠١٨/5/6 الجتماع رقم 3

٢٠١٨/6/٢4 الجتماع رقم 4

٢٠١٨/9/١6 الجتماع رقم 5

٢٠١٨/١١/٢5 الجتماع رقم 6

٢٠١٨/١٢/١9 الجتماع رقم 7
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مكافاآت املجل�س:

املكافاآت  تتاح  العمومية  اجلمعية  اجتماع  وقبل  عام  كل  نهاية  مع 
اأجل  من  للم�صاهمني  الإدارة  جمل�س  واأع�صاء  لرئي�س  املقرتحة 
 ٢٠١7 لعام  املجل�س  مكافاآت  اجمايل  بلغ  عليها.  واملوافقة  مناق�صتها 
ما قيمته ١9 مليون ريال قطري �صاملة ما دفع لالأع�صاء بدل جل�صات 
عن اجتماعات املجل�س واللجان املنبثقة عنه. علمًا باأنه �صيتم حتديد 
اجلمعية  يف  اعتمادها  ثم  ومن   ٢٠١٨ لعام  الإدارة  جمل�س  مكافاآت 

العامة للم�صاهمني خالل عام ٢٠١9.

الإدارات التابعة للمجل�س

امل�ست�سار القانوين واأمني �سّر جمل�س الإدارة: ال�سيد 

خمتار احلناوي

كم�صت�صار   ٢٠٠٢ عام  الدوحة  ببنك  احلناوي  خمتار  ال�صيد  التحق 
قانوين ملجل�س الإدارة ومت تعيينه اأمنَي �صٍرّ ملجل�س الإدارة عام ٢٠٠7 
ولديه خربة تزيد عن 3١ عامًا وعمل يف مكاتب املحاماة قبل التحاقه 

بالبنك.

ال�صيد خمتار احلناوي حا�صل على �صهادة لي�صان�س حقوق من جامعة 
القانون عام ١9٨٨ ويفي  عني �صم�س منذ عام ١9٨7 وعلى دبلوم يف 

بجميع متطلبات النظام املتعلقة ب�صغله لهذا املن�صب.

يقوم امل�صت�صار القانوين ملجل�س الإدارة بدور اأمني �صر املجل�س، ويحتفظ 
باجتماعات  املتعلقة  الإجراءات  جميع  ويدير  املجل�س  وثائق  بجميع 
ذلك، ميكن  ومع  املجل�س  رئي�س  اإلى  مبا�صرة  تقاريره  ويقدم  املجل�س 

جلميع الأع�صاء احل�صول على خدمات اأمني �صّر املجل�س.

رئي�س اإدارة اللتزام: ال�سيد/ جمال ال�سويل

التحق ال�صيد/ جمال ال�صويل ببنك الدوحة عام ١997 كرئي�س لإدارة 
التدقيق الداخلي ومن ثم رئي�صًا لإدارة اللتزام منذ عام ٢٠٠٢ وحتى 
تاريخه ولديه خربة تزيد عن 3٨ عامًا وقد عمل يف التدقيق اخلارجي 
مراقبة  وحدة  اللتزام  اإدارة  حتت  ويندرج  بالبنك.   التحاقه  قبل 
يعمل  وهو  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل  مكافحة  ووحدة  اللتزام 
ب�صكل م�صتقل عن الإدارة التنفيذية ويتبع ب�صكل مبا�صر ملجل�س الإدارة.

املحا�صبة  البكالوريو�س يف  درجة  على  ال�صويل حا�صل  ال�صيد/ جمال 
واإدارة الأعمال من اجلامعة الأردنية عام ١9٨١.

رئي�س اإدارة التدقيق الداخلي: الدكتور / حممد داوود

التحق الدكتور/ حممد داوود ببنك الدوحة يف عام ٢٠١٢ كنائب مدير 
عام  الداخلي  التدقيق  لدائرة  رئي�س  وعني  الداخلي  التدقيق  اإدارة 
٢٠١6 ولديه خربة تزيد عن ٢6 عامًا يف جمال امل�صارف واملوؤ�ص�صات 

املالية قبل التحاقه ببنك الدوحة.

الدكتور/ حممد داوود حا�صل على درجة الدكتوراه يف التمويل.

الدارة التنفيذية

وم�صاعديه  التنفيذي  الرئي�س  من  البنك  يف  التنفيذيه  الدارة  تتمثل 
التنفيذي  للرئي�س  الذاتية  ال�صرية  التايل  التنفيذية.  الدوائر  وروؤ�صاء 
وم�صوؤويل الدوائر، علما بان اي من امل�صوؤولني ل ميلكون اي م�صاهمات 

او ح�ص�س يف ا�صهم البنك.

الرئي�س التنفيذي: الدكتور/ راهافان �سيتارامان

التحق الدكتور/ �صيتارامان ببنك الدوحة عام ٢٠٠٢  كم�صاعد مدير 
تاريخه،  وحتى  عام ٢٠٠7   للبنك  تنفيذيًا  رئي�صًا  ُعنّي  ثم  ومن  عام، 
ولديه خربة تزيد عن 3٨ عامًا، وقد عمل يف عدة بنوك وموؤ�ص�صات قبل 

التحاقه ببنك الدوحة منها بنك م�صقط.

الدكتور/ �صيتارامان حا�صل على �صهادة البكالوريو�س يف التجارة من 
الهند حامل »ميدالية ذهبية«، وهو حما�صب قانوين معتمد، وحا�صل 
رائدة يف  �صهادات دكتوراه فخرية من عدة جامعات  اأي�صًا على عدة 

.PHD العامل من بينها �صهادتي دكتوراه يف الفل�صفة

رئي�س اإدارة املخاطر: ال�سيد/ خالد لطيف

ال�صيد/ خالد لطيف ببنك الدوحة عام ١99٠ وقد �صغل عدة  التحق 
منا�صب منذ التحاقه بالبنك ولديه خربة تزيد عن 35 عامًا وقد عمل 
والقطاعات  امل�صريف  القطاع  يف  بالبنك  التحاقه  قبل  �صنوات  لعدة 

الأخرى يف باك�صتان.

الأعمال  اإدارة  املاج�صتري يف  ال�صيد/ خالد لطيف حا�صل على درجة 
من باك�صتان.

رئي�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية التجارية: ال�سيد/ 

�سريو�سريي كري�سنان

التحق ال�صيد/ �صريو�صريي كري�صنان ببنك الدوحة عام ٢٠٠٠ متوليًا 
ولديه  التجارية  امل�صرفية  دائرة اخلدمات  تنفيذي يف  من�صب مدير 
قبل  مالية  وموؤ�ص�صات  بنوك  عدة  وعمل يف  عامًا   34 تزيد عن  خربة 

التحاقه ببنك الدوحة.

ال�صيد/ �صريو�صريي كري�صنان حا�صل على درجة املاج�صتري يف اإدارة 
البنوك.

رئي�س املجموعة املالية: ال�سيد/ ديفيد ت�سالينور

متوليا   ٢٠٠٨ عام  الدوحة  ببنك  ت�صالينور  ديفيد  ال�صيد/  التحق 
تزيد عن ٢4 عامًا وعمل يف  ولديه خربة  من�صب م�صاعد مدير عام 

عدة موؤ�ص�صات مالية كبرية يف ا�صرتاليا قبل التحاقه ببنك الدوحة.

ال�صيد/ ديفيد ت�صالينور حا�صل على درجة البكالوريو�س يف القت�صاد 
من اجنلرتا وزميل يف معهد املحا�صبني القانونيني يف اجنلرتا وويلز.
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رئي�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية الدولية بالوكالة: 

ماهديفني �ساثيامورثي

التحق ال�صيد/ ماهديفني �صاثيامورثي ببنك الدوحة عام ٢٠٠5 وقد 
بالوكالة  الدولية  امل�صرفية  اخلدمات  جمموعة  رئي�س  من�صب  تولى 
عام ٢٠١٨.  لديه خربة تزيد عن ٢١ عامًا وقد عمل يف جمال البنوك 

قبل التحاقه بالبنك.

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

رئي�س جمموعة املوارد الب�سرية بالوكالة: ال�سيخ حممد 

فهد حممد اآل ثاين

التحق ال�صيخ/ حممد فهد اآل ثاين ببنك الدوحة يف عام ٢٠١3 كرئي�س 
وحدة متويل ولديه خربة م�صرفية �صابقة يف موؤ�ص�صات مالية خمتلفة 
وقد تولى من�صب رئي�س جمموعة املوارد الب�صرية بالوكالة خالل عام 

 .٢٠١7

يف  البكالوريو�س  �صهادة  على  حا�صل  ثاين  اآل  فهد  حممد  ال�صيخ/ 
الإدارة العامة. 

رئي�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد بالوكالة: 

ال�سيد/ بريك علي املري

اإدارة  متوليًا من�صب  الدوحة عام ٢٠١5  ببنك  بريك  ال�صيد/  التحق 
بنوك  عدة  يف  وعمل  عامًا   ٢٢ عن  تزيد  خربة  ولديه  الفروع  رقابة 
وموؤ�ص�صات مالية قبل التحاقه ببنك الدوحة وقد تولى من�صب رئي�س 

جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد بالوكالة خالل عام ٢٠١7. 

رئي�س جمموعة اخلزينة وال�ستثمار بالوكالة: ال�سيد/ 

روان لريد لوك

التحق ال�صيد/ روان لريد لوك ببنك الدوحة عام ٢٠١٨ كرئي�س اإدارة 
اخلزينة ولديه خربة م�صرفية �صابقة يف موؤ�ص�صات م�صرفية خمتلفة 
وقد تولى من�صب رئي�س جمموعة اخلزينة وال�صتثمار بالوكالة خالل 

عام ٢٠١٨. ال�صيد/ روان حا�صل على �صهادة املاج�صتري يف التجارة. 

مكافاآت الإدارة العليا:

مدى  على  العليا  الإدارة  اأداء  تقييم  عملية  تنظيم  يف  املجل�س  يعتمد 
لنتائج  ووفقًا  البنك.   با�صرتاتيجية  و�صعت  التي  الأهداف  حتقيق 
تقييم الأداء والنتائج التي يحققها البنك يتم حتديد املكافاآت واملزايا 
اجمايل  بلغ  الإدارة.  جمل�س  قبل  من  اعتمادها  يتم  والتي  الإ�صافية 
مكافاآت الإدارة العليا عن اأداء عام ٢٠١7 ما قيمته 9.595.٠٠٠ ريال 
مكافاآت  �صيتم حتديد  باأنه  علمًا  دفعها خالل عام ٢٠١٨.  قطري مت 
الإدارة العليا عن اأداء عام ٢٠١٨ واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة 

خالل عام ٢٠١9.

ف�سل من�سبي الرئي�س واملدير التنفيذي:

اإن مهام وم�صوؤولية وظيفتي رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي 
مف�صولتني يف البنك، وقد مت تو�صيح الأدوار وامل�صوؤوليات يف الو�صف 

الوظيفي اخلا�س بكل منهما.

ت�سارب امل�سالح وا�ستخدام املعلومات ال�سرية 

لأغرا�س التداول بال�سهم من قبل كبار 

املوظفني:

و�صع بنك الدوحة عدة �صوابط ملنع حدوث حالت ت�صارب امل�صالح 
�صمن  العالقة  ذات  الأطراف  �صيا�صة  اعتمد  البنك  اأن  وخا�صة 
�صيا�صات احلوكمة.  تتم املوافقة على عمليات الأطراف ذات العالقة 
ال�صركات  لقانون  اأ�صا�س ماديتها.  وفقًا  الإدارة على  من قبل جمل�س 
لعملية  امل�صالح  يف  ت�صارب  لديه  املجل�س  ع�صو  كان  اإذا  التجارية، 
ما، فاإنه ل ي�صارك يف اجتماع املجل�س عند البت يف تلك العملية، كما 
بالتمرير.  ومن  القرار يف حال احل�صول عليه  اإ�صدار  ي�صرتك يف  ل 
امل�صالح  ت�صارب  �صيا�صة  اعتمد  قد  البنك  اأن  اأي�صًا  بالذكر  اجلدير 

التي يجب اللتزام بها من قبل جميع موظفي البنك.

كبار  قبل  من  البنك  �صهم  على  التداول  ور�صد  مراقبة  حاليًا  يتم 
هذا،  مبا�صرة.  قطر  بور�صة  قبل  من  اطالع  لديهم  اللذين  املوظفني 

وقد اعتمد البنك �صيا�صة لتداول اأ�صهم من قبل كبار املوظفني.

معامالت الطراف ذوي العالقة 

يعترب اأي موظف اأو ع�صو جمل�س اإدارة ب�صكل عام طرف ذو عالقة عند 
اإجراء عمليات جتارية لبنك الدوحة مع اأحد اأفراد الأ�صرة اأو مع اأي 

جتارة يعمل فيها اأحد اأفراد العائلة.

موافقات معامالت ذات العالقة:

ذوي  معامالت  عن  الإف�صاح  الإدارة  جمل�س  ع�صو  اأو  املوظف  على 
التنفيذية  اللجنة  من  اخلطية  املوافقة  على  واحل�صول  العالقة 
للبنك.  اأما ما يخ�س اأع�صاء جمل�س الإدارة فال بد من الإف�صاح عن 
الأطراف ذوي العالقة ومناق�صتها خالل اجتماع املجل�س بغياب الع�صو 
املعني كما يتم طرحها خالل اجتماع اجلمعية العمومية التي تلي هذه 

ال�صفقة.

البنك  �صيا�صة  اإن  العالقة:  ذات  الأ�صخا�س  تعامالت  عن  الإف�صاح 
حتظر على رئي�س واأع�صاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني عقد اأي 
�صفقات بيع اأو �صراء لأ�صهم البنك خالل الفرتة املحددة من بور�صة 
قطر وحتى الإعالن للجمهور عن البيانات املالية ومل يقم اأي طرف من 

ذوي العالقة بعقد اأي �صفقات يف فرتات احلظر خالل العام.
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جلـــان املجلــــ�س

اأن�صاأت جلان املجل�س مل�صاعدة اأع�صاء املجل�س على القيام بواجباتهم، 
حيث مت اإعداد م�صوؤوليات وواجبات كل جلنة، كما مت تو�صيح واجبات 
املركزي  قطر  م�صرف  ال�صادة  لتعليمات  وفقًا  منها  كل  و�صالحيات 

ولوائح هيئة قطر لالأ�صواق املالية وممار�صات احلوكمة الرائدة.  

يوجد لدى البنك 3 جلان تابعة ملجل�س الإدارة على النحو التايل:

جلنة التدقيق واللتزام وتقييم املخاطر  •
جلنة الرت�صيحات واحلوكمة وال�صيا�صات واملكافاآت  •

اللجنة التنفيذية  •

علمًا باأنه يف تاريخ ٢٠١٨/١/٢3 قد مت دمج مهام وم�صوؤوليات جلنة 
يف  واملكافاآت  والتطوير  ال�صيا�صات  جلنة  مع  واحلوكمة  الرت�صيحات 
الرت�صيحات  جلنة  عقدت  وقد  اللجنتني.   مبهام  لتقوم  واحدة  جلنة 

واحلوكمة اجتماعًا واحدًا يف �صهر يناير ٢٠١٨ قبل اأن تدمج.

جلنة التدقيق ومتابعة اللتزام وتقييم 

املخاطر:

الع�سوية: 

غري  اإدارة  جمل�س  -ع�صو  ثاين  اآل  جرب  بن  حممد  اهلل  عبد  ال�صيخ 
تنفيذي (رئي�صًا)، ح�صر جميع اجتماعات اللجنة 

م�صتقل،  اإدارة  املالكي - ع�صو جمل�س  اإبراهيم عبد اهلل  ال�صيد علي 
ح�صر 6 اجتماعات

م�صتقل،  اإدارة  جمل�س  ع�صو   - امل�صند  اهلل  عبد  خالد  نا�صر  ال�صيد 
ح�صر جميع اجتماعات اللجنة 

الجتماعات:

 6 هو  املعتمد  احلوكمة  نظام  ح�صب  املطلوب  الجتماعات  عدد 
اجتماعات مت عقد 7 اجتماعات خالل هذا العام.

املالية  البيانات  مراجعة  عن  م�صوؤولة  اللجنة  وامل�صوؤوليات:  الواجبات 
واعمال التدقيق الداخلي واخلارجي وبيئة الرقابة الداخلية واللتزام 
تطلب  اأن  وللجنة  البنك.   يف  املخاطر  واإدارة  والقوانني  بالأنظمة 
بال�صت�صاريني  وال�صتعانة  املخاطر  لإدارة  م�صتقلة  مهنية  ن�صيحة 
بطريقة  وم�صوؤولياتها  و�صلطاتها  مهامها  ممار�صة  على  مل�صاعدتها 
�صليمة.  هذا وتقوم اللجنة مبناق�صة املدققني اخلارجيني ب�صاأن طبيعة 
ونطاق وكفاءة التدقيق الذي يقومون به وفقا ملعايري التدقيق الدولية 
ومو�صوعية  ا�صتقاللية  اإلى  اإ�صافة  الدولية،  املالية  التقارير  ومعايري 
املدققني اخلارجيني من خالل احل�صول على معلومات وبيانات منهم 

ب�صاأن العالقة بينهم وبني البنك مبا يف ذلك خدمات غري التدقيق.

هذا وتراجع اللجنة اأي�صًا البيانات املالية ال�صنوية وربع ال�صنوية وتطلع 

على التقرير ال�صنوي للبنك واملالحظات الواردة به والتقارير الرقابية 
الأخرى ذات العالقة، اإ�صافة اإلى مراجعة التقارير املالية واملحا�صبية 
الهامة مبا يف ذلك الق�صايا املعقدة والعمليات غري العادية واملجالت 

التي حتتاج اإلى درجة عالية من الجتهاد واحلكم ال�صليم.

كما وتنظر اللجنة يف فعالية اإدارة البنك للمخاطر والرقابة الداخلية 
من  وغريها  والتنظيمية  واملرحلية  ال�صنوية  املالية  التقارير  على 
واحل�صول  املعلومات  تكنولوجيا  اأمن  ذلك  يف  مبا  الرقابية  التقارير 
على تو�صيحات من الإدارة واملدققني الداخليني واملدققني اخلارجيني 
بفاعلية.   وتعمل  كافية  والت�صغيلية  املالية  الرقابة  كانت  اإذا  ما  ب�صاأن 
اأن البيانات املالية والتقارير ال�صادرة هي  وتقوم اللجنة بالتاأكد من 
قبل  من  املحددة  املحا�صبية  واملمار�صات  املعايري  مع  يتفق  نحو  على 
ال�صادة م�صرف قطر املركزي وهيئة قطر لالأ�صواق املالية، اإ�صافة اإلى 
لوائح الإدراج املعمول بها لدى بور�صة قطر ومع انظمة الإف�صاح واأية 

متطلبات اأخرى تتعلق باإعداد التقارير املالية.

جتتمع اللجنة خالل العام ب�صكل منتظم ملناق�صة تقارير اإدارة التدقيق 
الداخلي واإدارة اللتزام واإدارة املخاطر اإ�صافة اإلى التقارير ال�صادرة 
قطر  م�صرف  ال�صادة  تفتي�س  وتقارير  اخلارجيني  املدققني  من 

املركزي.

كما ت�صتعر�س اللجنة عرو�س ال�صعار املقدمة من مدققي احل�صابات 
ملراجعة ح�صابات البنك يف كل �صنة مالية وتقدم تو�صياتها بهذا ال�صاأن 
ملجل�س الإدارة لختيار مراقب احل�صابات الأن�صب اأو التجديد ملراقب 
العامة  للجميعة  تو�صية  برفع  املجل�س  قيام  احل�صابات احلايل بهدف 

للم�صاهمني.

املخالفات  عن  الك�صف  بخ�صو�س  معتمدة  �صيا�صة  وللبنك  هذا 
اأي  عن  الك�صف/الإف�صاء  على  البنك  موظفي  لت�صجيع  والنتهاكات 
التدقيق واللتزام  اإبالغ جلنة  البنك ويتم  توؤثر �صلبًا على  اأخطاء قد 
وتقييم املخاطر بالق�صايا اجلوهرية وتقوم اللجنة بالتـاأكد من اإجراء 
املجل�س  مع  خالفات  اأي  للجنة  يوجد  ل  خمالفات.  اأي  �صوب  الالزم 

خالل عام ٢٠١٨ او امور ذات تاثري هام.

املكافاآت:

بلغت اجمايل مكافاآت جلنة التدقيق ومتابعة اللتزام وتقييم املخاطر 
لعام ٢٠١٨ ما قيمته 345.٠٠٠ ريال قطري، وهي جزء من مكافاآت 

جمل�س الدارة التي مت ال�صارة اليها يف بند مكافاآت املجل�س.

جلنة الرت�سيحات واحلوكمة وال�سيا�سات 

واملكافاآت:

الع�سوية: 

ال�صيخ عبد الرحمن بن حممد بن جرب اآل ثاين - الع�صو املنتدب   •
(رئي�صًا)، ح�صر جميع اجتماعات اللجنة

(ع�صوًا)  تنفيذي  غري  ع�صو   - املانع  حمد  حممد  حمد  ال�صيد   •
ح�صر اجتماعني 
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ال�صيد اأحمد عبد اهلل اأحمد اخلال - ع�صو غري تنفيذي (ع�صوًا)   •
ح�صر جميع اجتماعات اللجنة

م�صتقل  ع�صو   - امل�صند  اهلل  عبد  نا�صر  خالد  نا�صر  ال�صيد   •
(ع�صوًا) ح�صر جميع اجتماعات اللجنة 

الجتماعات:

مت  وقد  اجتماعان  احلوكمة  نظام  ح�صب  املطلوبة  الجتماعات  عدد 
عقد ثالثة اجتماعات خالل العام. 

الواجبات وامل�صوؤوليات: تقوم اللجنة مبراجعة الرت�صيحات اإلى ع�صوية 
الدوحة،  بنك  لدى  ال�صركات  حوكمة  تطبيق  ومتابعة  الإدارة  جمل�س 
كما تقوم اأي�صًا بر�صد وتر�صيح الأع�صاء اجلدد للمجل�س ممن لديهم 
وامل�صاهمني.   البنك  عن  نيابة  ال�صليمة  القرارات  اتخاذ  على  القدرة 
املر�صحني  من  الكايف  العدد  توافر  العتبار  بعني  اللجنة  وتاأخذ 
املحتملني القادرين على اأداء واجباتهم كاأع�صاء للمجل�س، بالإ�صافة 
والأكادميية  والتقنية  املهنية  وموؤهالتهم  وخرباتهم  مهاراتهم  اإلى 
للمجل�س  املر�صحني  الأع�صاء  بتقييم  اللجنة  وتقوم  وال�صخ�صية.  
ا�صتنادًا ملعايري منها ال�صتقامة واحلكمة واخلربات املكت�صبة والقدرة 

على تكري�س الوقت الكايف لإدارة �صوؤون البنك.

البنك ومراجعة  وا�صرتاتيجيات  �صيا�صات  باملوافقة على  اللجنة  تقوم 
اإطار عمل مكافاآت الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة.  ومن م�صوؤوليات 
اللجنة اأي�صًا و�صع الالئحة العامة ملكافاآت وامتيازات املجل�س والرئي�س 
حتقيق  اأ�صا�س  على  املرتكزة  التنفيذيني  املوظفني  وكبار  التنفيذي 
اإلى  بالإ�صافة  الطويل. هذا  املدى  ذات  ال�صرتاتيجية  البنك  اأهداف 
البنك  ملوظفي  الأخرى  الوظيفية  والمتيازات  الرواتب  �صلم  مراجعة 
وتقدمي تو�صياتها بهذا ال�صاأن اإلى جمل�س الإدارة لعتمادها.  كما يتم 
عر�س خم�ص�صات وامتيازات ال�صادة رئي�س واأع�صاء جمل�س الإدارة 
يف  العامة  اجلمعية  اجتماع  يف  امل�صاهمني  على  عنه  املنبثقة  واللجان 

نهاية كل �صنة مالية للموافقة عليها.

املكافاآت:

وال�صيا�صات  واحلوكمة  الرت�صيحات  جلنة  مكافاآت  اجمايل  بلغت 
واملكافاآت لعام ٢٠١٨ ما قيمته ١65.٠٠٠ ريال قطري، وهي جزء من 
مكافاآت جمل�س الدارة التي مت ال�صارة اليها يف بند مكافاآت املجل�س.

اللجنة التنفيذية:

الع�سوية:

الإدارة  جمل�س  رئي�س   - ثاين  اآل  جرب  بن  حممد  بن  فهد  ال�صيخ 
(رئي�صًا)، ح�صر جميع اجتماعات اللجنة

جمل�س  رئي�س  نائب   - عبيدان  يو�صف  الرحمن  عبد  اأحمد  ال�صيد 
الإدارة، ح�صر جميع اجتماعات اللجنة

املنتدب،  الع�صو   - ثاين  اآل  جرب  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  ال�صيخ 
ح�صر جميع اجتماعات اللجنة

ال�صيخ فالح بن جا�صم بن جرب اآل ثاين - ع�صو جمل�س اإدارة تنفيذي، 
ح�صر جميع اجتماعات اللجنة

الجتماعات:

 4 هو  املعتمد  احلوكمة  نظام  ح�صب  املطلوب  الجتماعات  عدد 
اجتماعات خالل العام اأو يف اأي وقت بناء على طلب رئي�س اللجنة ومت 

عقد اجتماعني خالل العام.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

والتغيريات  البنك  مال  راأ�س  بهيكل  املتعلقة  التغيريات  مراجعة   •
املجل�س  اإلى  والتو�صية  والرقابة  الإدارة  هيكلي  على  املهمة 

للموافقة عليها.
البنك  اأعمال  على  ال�صاملة  وال�صيطرة  الفعالة  الرقابة  ت�صهيل   •
والفريق  عام  ب�صكل  العمالء  ائتمان  ومراجعة  تلقي  خالل  من 

امل�صرتك والتعر�س لال�صتثمار.
املوافقة على منح ت�صهيالت ائتمانية فوق احلد امل�صموح به من   •

قبل الإدارة وللحد املُفو�صة به اللجنة من قبل املجل�س. 
للجنة  به  امل�صموح  احلد  فوق  الئتمان  مقرتحات  مراجعة   •

التنفيذية وتقدمي تو�صيات اإلى املجل�س ب�صاأنها.
يف  املنا�صبة  الإجراءات  لتخاذ  املجل�س  اإلى  تو�صية  تقدمي   •
من  باأعلى  اللتزامات  اأو  املتعرثة  باملديونيات  املتعلقة  احلالت 

احلد امل�صموح به. 
الق�صايا  حالة  عن  �صنوي  ربع  اأ�صا�س  على  و  املراجعة  اإجراء   •

املعلقة واخلا�صة بالتقا�صي.  
املوافقة على ال�صراء والإنفاق ملبالغ يف حدود التفوي�س املمنوح   •

اإلى اللجنة من قبل املجل�س.
اخلريية  لالأن�صطة  وغريها  املالية  التربعات  منح  على  املوافقة   •
مبا فيها م�صاريف م�صوؤوليات ال�صركات الجتماعية على اأ�صا�س 
كما  للجنة  املفو�صة  ال�صلطة  حلدود  وفقا  حدة  على  حالة  كل 
امل�صوؤولية  ا�صرتاتيجية  كذلك  و  املجل�س  من  عليها  موافق  هي 

الجتماعية لل�صركات. 
�صمن  وال�صتثمارات  التجارية  ال�صرتاتيجية  واإقرار  مراجعة   •

ال�صالحيات املفو�صة للجنة.  
الإ�صراف على اأداء ال�صتثمارات ال�صرتاتيجية عن طريق تلقي   •

تقارير دورية من الإدارة وتقدمي التقارير اإلى املجل�س.

املكافاآت: 

بلغت اجمايل مكافاآت اللجنة التنفيذية لعام ٢٠١٨ ما قيمته 6٠،٠٠٠ 
التي مت ال�صارة  ريال قطري، وهي جزء من مكافاآت جمل�س الدارة 

اليها يف بند مكافاآت املجل�س.
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الرقابة الداخلية واللتزام 

واإدارة املخاطر والتدقيق 

الداخلي

الرقابة الداخلية:

اإن الهدف العام من اإجراءات الرقابة الداخلية يف البنك هو حماية 
الأ�صول وراأ�س املال و�صمان موثوقية ال�صجالت املالية للبنك وال�صركات 
التابعة له.  اعتمد بنك الدوحة اإجراءات رقابة داخلية بحيث ت�صمح 
لالإدارة بالك�صف عن اأية اأخطاء يف الإجراءات اأو يف حفظ ال�صجالت 
اإقامة  على  البنك  يف  الداخلية  الرقابة  عمل  اإطار  يت�صمن  املالية.  
اإدارات قوية للمالية واملخاطر واللتزام والتدقيق الداخلي التي تدعم 

اإن�صاء اإطار عمل قوي للرقابة الداخلية.

واملخاطر  التدقيق  جلنة  الداخلية  الرقابة  عمل  اإطار  على  ي�صرف 
واللتزام وتقدم اإدارات التدقيق واللتزام واملخاطر تقارير دورية اإلى 

اللجنة ب�صاأن ما يلي:

املخاطر الرئي�صية املرتبطة باأعمال اخلدمات امل�صرفية املتعلقة   •
بال�صرتاتيجية وال�صمعة واللتزام واملخاطر القانونية والئتمان 

وال�صيولة وال�صوق واملخاطر الت�صغيلية.
اللتزام العام للبنك بالقواعد واللوائح  •

تو�صيات ونتائج التدقيق الداخلي واخلارجي  •

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

اللتزام:

اإن امل�صوؤولية الرئي�صية لإدارة اللتزام يف البنك هي م�صاعدة جمل�س 
الإدارة والإدارة التنفيذية على اإدارة خماطر اللتزام بكفاءة حلماية 
البنك من تكبد اأية خ�صائر مالية »قد حتدث« ب�صبب الف�صل يف اللتزام 
الت�صريعية   / القانونية  املخاطر  اللتزام  خماطر  وت�صمل  بالقوانني.  
اإدارة  ت�صاعد  كما  ال�صمعة.   وخماطر  املادية  اخل�صائر  اإلى  اإ�صافة 
على  التنفيذية  البنك  واإدارة  الإدارة  جمل�س  من  كل  اأي�صا  اللتزام 
اللتزام  خماطر  من  حتد  التي  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  حت�صني 
اأنها تقوم بدور  اإلى  اإ�صافة  الإرهاب،  الأموال ومتويل  وخماطر غ�صل 
اأية  على  الإدارة  واإطالع  الرقابية  واجلهات  البنك  بني  ما  املن�صق 

م�صتجدات يف القوانني والأنظمة. 

التدقيق الداخلي:

ميتلك البنك اإدارة تدقيق داخلي م�صتقلة ترفع تقاريرها اإلى جمل�س 
املخاطر  وتقييم  اللتزام  ومتابعة  التدقيق  جلنة  خالل  من  الإدارة 
فريق  قبل  من  الداخلي  التدقيق  اإدارة  وتدار  دوري.   ب�صكل  وذلك 

بال�صكل  بدوره  للقيام  الكايف  والتدريب  باملهارات  يتمتع  كفوء  عمل 
املنا�صب.  ويتمتع موظفو دائرة التدقيق الداخلي ب�صالحيات الو�صول 
الالزمة لمتام عملهم،  والتقارير  وامل�صتندات  البنك  اأن�صطة  كل  اإلى 
ول ميار�س اأي من فريق التدقيق اي اعمال مرتبطة بالن�صاط اليومي 
العادي للبنك ويتم تعيني وحتديد جميع املكافاآت والمتيازات باإدارة 

التدقيق من قبل جمل�س الإدارة مبا�صرة.

تدقيق  خطة  خالل  من  مهامها  الداخلي  التدقيق  اإدارة  ومتار�س 
معتمدة من جلنة التدقيق ومتابعة اللتزام وتقييم املخاطر وتت�صمن 
ملختلف  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  وتقييم  مراجعة  على  اخلطة  هذه 

الفروع والدوائر يف البنك.

اإدارة املخاطر:

لكافة  ومراقبة  ر�صد  عمليات  باإجراء  م�صتمر  وب�صكل  البنك  يقوم 
اأنواع املخاطر لدى جميع دوائر وفروع البنك لتحديد وتقييم وقيا�س 
التي قد تعوق حتقيق  ب�صاأن املخاطر  تقارير  واإ�صدار  واإدارة املخاطر 
اأهداف البنك والفر�س املتاحة اأمامه.  ويعترب جمل�س الإدارة والإدارة 
التي  املخاطر  جميع  عن  املطاف  نهاية  يف  امل�صوؤولن  هما  التنفيذية 
بني  التوازن  حتقيق  اإلى  دائًما  ي�صعيان  فهما  ولذلك  البنك.  يتحملها 
املخاطر املالزمة للعمليات وحتقيق الإيرادات. ومن اأجل حتقيق هذه 
الأهداف فقد عنّي املجل�س عدًدا من املهنيني املوؤهلني يف هذا املجال 
واعتمد جميع ال�صيا�صات والإجراءات التي حتكم الأن�صطة امل�صرفية 
واأطر عمل منظمة،  للمخاطر  اأي�صًا بو�صع �صقوف  املختلفة، كما قام 

وقام بت�صكيل اللجان وحدد م�صوؤولياتها و�صالحياتها.

ويف هذا الإطار مت اإيكال اآليات العمل باإدارة املخاطر اإلى فريق على 
درجة عالية من اخلربة والكفاءة. ويتم تنفيذ اإطار الرقابة من خالل 
وجلنة  ال�صتثمار  وجلنة  الئتمان  جلنة  مثل  خمتلفة  اإدارية  جلان 
يراأ�صها  التي  واملطلوبات  املوجودات  اإدارة  وجلنة  الت�صغيلية  املخاطر 

الرئي�س التنفيذي للبنك.

تقييم الرقابة الداخلية:

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

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

اأي خروقات للرقابة الداخلية  اأو  مل حتدث انتهاكات رئي�صية للرقابة 
التي اأثرت اأو قد توؤثر على الأداء املايل للبنك خالل ٢٠١٨.
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التدقيق اخلارجي:

يتم �صنويًا جتديد/تعيني مدقق احل�صابات اخلارجي ملراجعة ح�صابات 
البنك من قبل اجلمعية العامة العادية للم�صاهمني وذلك اعتمادًا على 
ويراعي  الإدارة.  هذا  قبل جمل�س  للجمعية من  تقدميها  يتم  تو�صية 
البنك تعليمات اجلهات الرقابية ب�صاأن تعيني مراقب احل�صابات ب�صاأن 
عدد مرات تعيني مراقب احل�صابات كما ويقوم جمل�س الإدارة باأخذ 
مدقق/  تر�صيح  على  امل�صبقة  املركزي  قطر  م�صرف  ال�صادة  موافقة 
ويتم  للم�صاهمني.  العامة  للجمعية  خارجي  ح�صابات  مدقق  من  اكرث 
العامة  اجلمعية  قبل  من  اخلارجي  احل�صابات  مدقق  اختيار  بعد 
للم�صاهمني التعاقد مع هذا املدقق وي�صرتط �صمن هذا التعاقد تقيد 
املدقق اخلارجي باأف�صل املعايري املهنية وبذل العناية املهنية املطلوبة 
عند اإجراء التدقيق وكذلك اإبالغ اجلهات الرقابية يف حال عدم قيام 
والتي  املادية  بامل�صائل  املنا�صبة  الإجراءات  باتخاذ  (املجل�س)  البنك 
امليزانية  املدقق اخلارجي فح�س  ويتولى  قبلهم. هذا  اإثارتها من  مت 

العمومية وح�صابات الأرباح واخل�صائر.

على  واملراجعة  التدقيق  اعمال  جي  ام  بي  كي  ال�صادة  حاليا  يتولى 
ح�صابات البنك بدءًا من عام ٢٠١7 وحتى تاريخه مبا فيها ح�صابات 
الفروع اخلارجية وح�صابات �صركة بنك الدوحة للتامني بال�صافة الى 
ح�صابات ال�صناديق ال�صتثمارية والتقارير الدورية املتعلقة مبتطلبات 
لعام ٢٠١٨  التدقيق  اتعاب  بلغت  وقد  املركزي  ال�صادة م�صرف قطر 

مبلغ ٢.47٠.٠٠٠ ريال قطري.

مت  معروفني  تدقيق  مكتبي  من  اأ�صعار  عر�صي  على  ح�صلنا  وقد 
باختيار  وانتهت  للم�صاهمني  العادية  العامة  اجلمعية  على  عر�صهما 

مكتب ال�صادة كي بي ام جي ملراجعة ح�صابات البنك عن عام ٢٠١٨.

النزعات واخل�سومات والدعاوي الق�سائية:

 3٠ بقيمة  ال�صركات  من  البنك  عمالء  �صد  من/  املرفوعة  الق�صايا 
مليون ريال قطري فاأكرث اأو ما يعادلها يف حدود ٢5 ق�صية.

و�سائل الت�سال بامل�ساهمني:

اأن�صاأ  وقد  رئي�صية  م�صلحة  اأ�صحاب  م�صاهميه  الدوحه  بنك  يعترب 
ت�صاوؤلت  على  الرد  عن  م�صوؤولة  وهي  امل�صاهمني  �صوؤون  دائرة  البنك 
امل�صاهمني وا�صتف�صاراتهم وكذلك الت�صال باي م�صتثمرين يف ال�صواق 

وتكون حلقه و�صل بينهم وبني رئي�س جمل�س لالدارة.

الإف�ساحات وحقوق امل�ساهمني:

ي�صعى بنك الدوحة جاهدا لتزويد امل�صاهمني بالبيانات الكافية لتحليل 
الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  انتخابات  ب�صاأن  قرارات  واتخاذ  البنك  اأداء 
اجتماعات  اأن  الدوحة  بنك  يوؤكد  الأ�صهم.  اأرباح  مثل  اأخرى  وم�صائل 
اجلمعية العمومية واآلية الت�صويت املعتمدة هي وفقًا لقانون ال�صركات 
البيانات  مثل  عامة  معلومات  البنك  يوفر  اأن  وميكن  هذا  التجارية. 
للبنك  الداخلية  والقوانني  الأ�صا�صي  والنظام  التاأ�صي�س  وعقد  املالية 

اإلى م�صاهميه.

الإف�صاح  متطلبات  بجميع  الدوحة  بنك  يلتزم  الإف�صاح:  واجب 
ال�صادرة عن هيئة قطر لالأ�صواق املالية حيث يقوم البنك بالإف�صاح 
الإلكرتوين  البنك  وموقع  املحلية  وال�صحف  قطر  بور�صة  خالل  من 
عن جميع املعلومات املالية واأي اأن�صطة يقوم بها البنك ب�صكل �صفاف 
للم�صاهمني والعامة.  هذا ويحر�س جمل�س اإدارة البنك على اأن تكون 
تقرير  ويت�صمن  م�صللة.   وغري  و�صحيحة  دقيقة  املعلومات  جميع 
واللجان  الأع�صاء  وبيانات  الإدارة  جمل�س  ت�صكيل  تفا�صيل  احلوكمة 

املنبثقة عن املجل�س.

وفقا  اإعدادها  يتم  املالية  البيانات  جميع  اأن  الدوحة  بنك  ويوؤكد 
للمعايري الدولية للتقارير املالية وتعليمات م�صرف قطر املركزي ذات 
ال�صلة، كما ويقوم مراقب احل�صابات اخلارجي للبنك باإعداد تقريره 
وفقًا ملهام التدقيق الدولية ومتطلباتها وعلى كل املعلومات ال�صرورية 
البنك  قام  وقد  املنا�صبة.   التدقيق  واإجراءات  والتاأكيدات  والأدلة 

بتوفري كافة التقارير املالية املرحلية وال�صنوية للم�صاهمني.

اإلكرتوين  موقع  الدوحة  بنك  املعلومات: ميتلك  على  واجب احل�صول 
ُين�صر فيه جميع املعلومات اخلا�صة بالبنك مثل البيانات املالية ال�صنوية 
بالإ�صافة  احلوكمة  وتقرير  الإدارة  جمل�س  وتقرير  �صنوية  والربع 
للتقرير ال�صنوي وغريها من املعلومات املتعلقة باإدارة البنك وجمل�س 
اإجراءات  البنك  لدى  ويوجد  والفروع.  واخلدمات  واملنتجات  الإدارة 
واملعلومات  ال�صركة  وثائق  على  امل�صاهمني  بح�صول  خا�صة  داخلية 
لدى  امل�صاهمني  بتفا�صيل �صجل  يتم الحتفاظ  بانه  بها علما  املتعلقة 

�صركة قطر لالإيداع املركزي لالأوراق املالية.

النظام  يت�صمن  امل�صاهمني:  بجمعيات  يتعلق  فيما  امل�صاهمني  حقوق 
الأ�صا�صي للبنك حق لكل م�صاهم ح�صور اجتماعات اجلمعية العامة.  
ويحق للم�صاهم الت�صويت على قرارات اجلمعية العامة ويكون له عدد 
النائبون  عليهم  واملحجور  ر  الق�صّ ا�صهمه وميثل  يعادل  الأ�صوات  من 
عنهم قانونًا ويكون لكل م�صاهم مناق�صة املو�صوعات املدرجة يف جدول 
الإدارة.  جمل�س  اأع�صاء  اإلى  الأ�صئلة  وتوجيه  العامة  اجلمعية  اأعمال 
يكون الت�صويت يف اجلمعية العامة برفع الأيدي او باأي طريقة اأخرى 
القرتاع  بطريقة  الت�صويت  يكون  اأن  ويجب  العامة  اجلمعية  تقررها 
اأو  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  بانتخاب  متعلقًا  القرار  كان  اإذا  ال�صري 
رئي�س  ذلك  طلب  اإذا  اأو  عليهم  امل�صوؤولية  دعوى  باإقامة  اأو  بعزلهم 
جمل�س الإدارة اأو عدد من امل�صاهمني ميثلون ع�صر الأ�صوات احلا�صرة 

يف الجتماع على الأقل.
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ويجوز التوكيل يف ح�صور اجتماعات اجلمعية العامة ب�صرط ان يكون 
يجوز  ول  بالكتابة.   وثابتًا  خا�صًا  التوكيل  يكون  واأن  م�صاهمًا  الوكيل 
اجتماعات  ح�صور  يف  الإدارة  جمل�س  اع�صاء  اأحد  توكيل  للم�صاهم 

اجلمعية العامة نيابة عنه.

ويف جميع الأحوال ل يجوز ان يزيد عدد الأ�صهم التي يحوزها الوكيل 
بهذه ال�صفة على 5٪ من اأ�صهم راأ�س مال البنك با�صتثناء حالة ما اإذا 

كان الوكيل نائبًا اأو وكياًل عن جهاز قطر لال�صتثمار.

وتنعقد اجلمعية العامة بدعوة من جمل�س الإدارة مرة على الأقل يف 
ال�صنة يف املكان والزمان اللذين يحددهما جمل�س الإدارة بعد موافقة 
يكون  اأن  ويجب  والتجارة  الأقت�صاد  بوزارة  التجارية  ال�صوؤون  اإدارة 
للبنك.   املالية  ال�صنة  لنهاية  التالية  الأربعة  ال�صهور  خالل  النعقاد 
لذلك،  احلاجة  دعت  كلما  العامة  اجلمعية  دعوة  الإدارة  وملجل�س 
وعليه دعوتها اأي�صا متى طلب اإليه ذلك مراقب احل�صابات اأو عدد من 
امل�صاهمني ميلكون ما ل يقل عن ١٠٪ من راأ�س املال ولأ�صباب جدية 
اجلمعية  وتنعقد  الطلب.   تاريخ  من  يوما  ع�صر  خم�س  خالل  وذلك 
العامة غري العادية بناء على دعوة من جمل�س الإدارة، وعلى املجل�س 
توجيه هذه الدعوة اإذا طلب اإليه ذلك عدد من امل�صاهمني ميثلون على 

الأقل ٢5٪ من راأ�س مال البنك.

حق  للبنك  الأ�صا�صي  النظام  يت�صمن  للم�صاهمني:  املن�صفة  املعاملة 
كل م�صاهم ح�صة معادلة بح�صة غريه بال متييز يف ملكية موجودات 

البنك ويف الأرباح املق�صمة ح�صب ما ميلكه من اأ�صهم.

بعد  الإدارة:  جمل�س  اأع�صاء  بانتخاب  يتعلق  فيما  امل�صاهمني  حقوق 
اإخطار اجلهات الرقابية ذات الخت�صا�س، يتم الإعالن عن فتح باب 
تقوم  ثم  ومن  املحلية،  بال�صحف  الإدارة  جمل�س  لع�صوية  الرت�صيح 
جلنة الرت�صيحات واحلوكمة بعد اإغالق باب الرت�صيح بدرا�صة طلبات 
احل�صول  للم�صاهمني  متاح  ويكون  امل�صاهمني  من  امل�صتلمة  الرت�صيح 
اجلمعية  اجتماع  قبل  للع�صوية  املر�صحني  عن  املعلومات  جميع  على 
ذات  اجلهات  موافقة  اأخذ  وبعد  البنك،  مراجعة  خالل  من  العامة 
العادية  العامة  اجلمعية  على  الأ�صماء  هذه  عر�س  يتم  الخت�صا�س 
لع�صوية  املر�صحني  من  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  لنتخاب  للم�صاهمني 
املجل�س. اإن النظام الأ�صا�صي للبنك اأعطى للم�صاهمني حق الت�صويت 
الإدارة، وفقا  على قرارات اجلمعية وعلى املر�صحني لع�صوية جمل�س 
لقانون ال�صركات ال�صادر بالقانون رقم ١١ ل�صنة ٢٠١5 الذي اأحال يف 
ال�صادرة عن  مبادىء احلوكمة  اإلى  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  �صاأن 

هيئة قطر لالأ�صواق املالية.

الإدارة  جمل�س  يقوم  الأرباح:  بتوزيع  يتعلق  فيما  امل�صاهمني  حقوق 
وفق  عام  كل  يف  العامة  اجلمعية  على  الأ�صهم  اأرباح  توزيع  باقرتاح 
�صيا�صة البنك بتوزيع الأرباح املعتمدة من جمل�س الإدارة �صمن �صيا�صة 
احلوكمة ونظام البنك الأ�صا�صي، حيث ي�صمح النظام الأ�صا�صي للبنك 
�صايف  من   ٪١٠ ن�صبة  ا�صتقطاع  بعد  امل�صاهمني  على  الأرباح  بتوزيع 
العامة  للجمعية  ويجوز  القانوين،  الحتياطي  لتكوين  البنك  اأرباح 
من   ٪١٠٠ الحتياطي  هذا  بلغ  متى  القتطاع  هذا  وقف  للم�صاهمني 
الن�صبة  عن  القانوين  الحتياطي  قل  واإذا  املدفوع،  املال  راأ�س  مقدار 
تلك  اإلى  الحتياطي  ي�صل  حتى  ال�صتقطاع  اإعادة  وجب  املذكورة 
الن�صبة.  والحتياطي القانوين غري قابل للتوزيع اإل يف احلالت التي 
اأجازها قانون ال�صركات التجارية القطري وبعد موافقة  م�صرف قطر 
املركزي.  ويجوز للجمعية العامة بناءا على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن 
الحتياطي  حل�صاب  ال�صافية  الأرباح  من  جزء  اقتطاع  �صنويا  تقرر 
الختياري، وي�صتعمل هذا الحتياطي يف الوجوه التي تقررها اجلمعية 
ملواجهة  العامة  اجلمعية  حتددها  الأرباح  من  جزء  ويقتطع  العامة، 
يتم  ثم  العمل، ومن  قوانني  ال�صركة مبوجب  املرتتبة على  اللتزامات 
يرحل  اأو  امل�صاهمني  على  ذلك  بعد  الرباح  من  املتبقي  املبلغ  توزيع 
بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة اإلى ال�صنة التالية وذلك بعد موافقة 

اجلمعية العامة على ذلك.

م�صاهمة  �صركة  الدوحة  بنك  الكربى:  وال�صفقات  امل�صاهمني  حقوق 
قطرية براأ�س مال قدره 3.١٠٠.467.٠٢٠ رياًل قطريًا مق�صمًا اإلى 
3١٠.٠46.7٠٢ �صهمًا عاديًا اأ�صميًا قيمة كل �صهم (١٠) ريال قطري 
مطروحا للتداول يف بور�صة قطر.  وفيما عدا جهاز قطر لال�صتثمار 
»حكومة دولة قطر« يجوز اأن يكتتب ويتملك ٢٠٪ من راأ�س مال البنك، 
اأن يتملك اكرث من ٢٪ من  اأعتباري  اأو  ول يجوز لأي �صخ�س طبيعي 
يتملك  اأن  اعتباري  او  �صخ�س طبيعي  لأي  يجوز  ل  كما  البنك  اأ�صهم 
اأقل من ١٠٠ �صهم، با�صتثناء التملك بطريق املرياث. ويجوز للجمعية 
العامة غري العادية املوافقة على ت�صجيل عدد من الأ�صهم با�صم وكيل 
موؤمتن مبا ل يتجاوز ن�صبة ٢٠٪ من عدد اأ�صهم راأ�س املال وذلك يف حال 
زيادة راأ�س املال عن طريق اإ�صدار اإي�صالت اإيداع عاملية GDR وتعترب 
اإذا  �صناديق ال�صتثمار جمموعة ا�صتثمارية واحدة مهما بلغ عددها، 
كان الذي يديرها �صخ�س واحد طبيعي اأو معنوي، اأو اإذا كان املوؤ�ص�س 
يف كل منهما �صخ�س واحد طبيعي اأو معنوي ويف كال احلالتني ل يجوز 
راأ�س  اأ�صهم  عدد  ٢٪ من  من  اأكرث  ان متتلك  ال�صتثمارية  للمجموعة 
من   ٪49 حدود  يف  البنك  اأ�صهم  يف  ال�صتثمار  لالأجانب  ويجوز  املال 
باأحكام  خا�صة  ن�صو�س  الأ�صا�صي  النظام  يف  يوجد  ل  املال.   راأ�س 
اأي اتفاقات م�صاهمني  حقوق الأقلية، ويوؤكد بنك الدوحة عدم وجود 

تخ�س هيكلة راأ�س املال وحقوق امل�صاهمني.
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ملكية ال�سهم:

تتوزع ملكية ا�صهم بنك الدوحه بح�صب اجلن�صيه كما يف 3١ دي�صمرب 
٢٠١٨ على النحو التايل: 

الن�سبة عدد ال�سهم اجلن�سية

٪٨٨.١9 ٢73.43٨.644 قطر

٪٢.64 ٨.١7١.473 جمل�س التعاون

٪١.7٢ 5.3٢٠.6٢9 دول عربية

٪٠.46 ١.4١4.36٨ اآ�صيا

٪٢.6٠ ٨.٠7١.334 اأوروبا

٪٠.٠4 ١٢3.4٨٢ اأفريقيا

٪3.93 ١٢.١٨6.٠36 اأمريكا

٪٠.4٢ ١.3٢٠.736 اأخرى

%١٠٠ ٣١٠٫٠٤٦٫٧٠٢ املجموع

بلغ عدد امل�صاهمني 3،36٨ م�صاهما كما يف٢٠١٨/١٢/3١ ول يوجد اي 
م�صاهم ميتلك  اكرث من ٢٪ با�صتثناء جهاز قطر لال�صتثمار (حكومة 
بن�صبة ١7.١5٪ وذلك  دولة قطر) مب�صاهمة مبا�صرة وغري مبا�صرة 

وفق النظام الأ�صا�صي للبنك.

حقوق اأ�سحاب امل�سالح:

جلميع  وعادلة  من�صفة  معاملة  على  للحفاظ  الدوحة  بنك  ي�صعى 
اأ�صحاب امل�صالح. ويف �صبيل تعزيز ال�صلوك الأخالقي من قبل موظفي 
البنك، يجب على كل موظف ان يلتزم  مببادئ املهنة الأخالقية للبنك 
انتهاكات  اأي  يف  التحقيق  يتم  بها.  موظف  كل  تقيد  على  تن�س  التي 
والت�صحيحية  التاأديبية  الإجراءات  واتخاذ  الأخالقي  لل�صلوك 

عن  للك�صف  �صيا�صة  الدوحة  بنك  اأعد  ذلك،  على  عالوة  املنا�صبة، 
�صبهة  اأي  عن  الإبالغ  للموظفني  ميكن  بحيث  النتهاكات/املخالفات 
القت�صاء  وعند  ال�صبهات  تلك  يف  النظر  ويتم  خوف،  دون  لديهم 
التحقيق فيها وتقدمي تقارير عنها الى جلنة التدقيق ومتابعة اللتزام 

وتقييم املخاطر. 

موحدة  اإجراءات  و�صع  قد  البنك  اأن  اأي�صا،  بالذكر  اجلدير  ومن 
للمكافاآت واأ�ص�س تقييم املوظفني وذلك من خالل اعتماد نظام لتقييم 

الأداء واملكافاآت والمتيازات الأخرى. 

فروع البنك ومكاتب التمثيل 

وال�سركات التابعة:

العاملة  املحلية  الفروع  �صبكة  عدد  اإجمايل  بلغ  املحلي  ال�صعيد  على 
داخل دولة قطر �صبعة وع�صرون فرعًا وثالثة مكاتب دفع واأربعة فروع 
 (١٠3) الآيل  ال�صراف  اأجهزة  عدد  وبلغ  متنقاًل،  وفرعًا  اإلكرتونية 
املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  اأجهزة  ثالثة  �صمنها  من  جهازا 
وجهازين بدولة الكويت وثالثة اأجهزة بالهند. وعلى ال�صعيد الدويل، 
بدولة  اأبو ظبي  واإمارة  دبي  اإمارة  كل من  فروع يف  �صتة  للبنك  يوجد 
الهند  فروع يف  وثالثة  الكويت  بدولة  وفرع  املتحدة  العربية  الإمارات 
يف كل من مومباي وكوت�صي وت�صيناي حيث مت افتتاح فرع ت�صيناي يف 
4 اأبريل ٢٠١٨، هذا بالإ�صافة اإلى اأربعة ع�صر مكتبًا متثيليًا يف كل من 
�صنغافورة وتركيا واليابان وال�صني واململكة املتحدة وكوريا اجلنوبية 
وبنجالدي�س  اأفريقيا  وجنوب  كوجن  وهوجن  وكندا  واأ�صرتاليا  واأملانيا 
خالل  افتتاحهما  مت  اللذين  ونيبال  �صرييالنكا  مكتبي  اإلى  بالإ�صافة 

عام ٢٠١٨.    

وهي  بالكامل  للبنك  تابعة مملوكة  �صركات  اأي�صا  البنك  كما وميتلك 
�صركة بنك الدوحة للتاأمني يف قطر و�صركة الدوحة للتمويل املحدودة 
و�صركة بنك الدوحة لالأوراق املالية املحدودة يف جزر الكامين لغر�س 
ح�صة  اإلى  اإ�صافة  املالية،  امل�صتقات  ومعامالت  دين  �صندات  اإ�صدار 
الو�صاطة  �صركات  اإحدى  مال  راأ�س  بن�صبة 44.٠٢٪ من  ا�صرتاتيجية 
للو�صاطة  الدوحة  ب�صركة  ت�صمى  بعد  فيما  اأ�صبحت  والتي  الهندية 
واإدارة  الو�صاطة  اأعمال  يف  ن�صاطها  ومتار�س  املالية  واخلدمات 

املوجودات.

فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين

رئي�س جمل�س الإدارة
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 الهيــكــل التنظيمــي

لبنك الدوحة

لجنة التدقيق
وااللتزام والمخاطر

مجلس ا�دارة

الرئيس التنفيذي

رئيس المجموعة االستراتيجية
وا�داء المؤسسي والتسويق 

المستشار
القانوني

رئيس التدقيق
 الداخلي

الدائرة
القانونية

التخطيط االستراتيجي وا�داء المؤسسي

التسويق والعالقات العامة

الحوكمة العالمية

مكتب الرئيس
التنفيذي

دائرة االلتزام
دائرة التدقيق

الداخلي

الخدمات
المصرفية

ل�فراد
العملياتالشؤون ا�دارية

نظم
المعلومات

الموارد
البشرية

الدائرة المالية لجنة المخاطر
وا�ئتمان

الخدمات
المصرفية

الدولية

إدارة ا�فراد ذوي المالءة
 المالية العالية جداً

والخدمات المصرفية
الخاصة

الخزينة
واالستثمار

الخدمات
المصرفية

التجارية
التخطيط االستراتيجي

وا�داء المؤسسي
التسويق

والعالقات العامة
الحوكمة
العالمية

رئيس الخدمات
 المصرفية
للشركات

رئيس الخزينة
 واالستثمار

رئيس المجموعة 
المالية

رئيس الموارد
البشرية

رئيس الخدمات 
المصرفية

الدولية

رئيس مجموعة
المخاطر

رئيس المجموعة
االستراتيجية، وا�داء

المؤسسي، والتسويق

نائب
الرئيس التنفيذي

رئيس إدارة
العمليات

وتكنولوجيا
المعلومات

رئيس الخدمات
 المصرفية

ل�فراد

رئيس االلتزام

سكرتير مجلس ا�دارة
وشؤون المساهمين

مكتبي رئيس مجلس
ا�دارة والعضو المنتدب

اللجنة التنفيذية
المنبثقة عن

مجلس ا�دارة

لجنة التكولوجيا
والعمليات

لجنة
الموارد البشرية

لجنة الموجوداتلجنة ا�ئتمان
والمطلوبات

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

لجنة التعيينات
والحوكمة والمكافآت

والسياسات

كما يف ال�صنة املنتهية 3١ دي�صمرب ٢٠١٨
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النتـــائج املــــاليــة

لبنك الدوحة 

اإجمايل املوجودات

(مليون ريال قطري)

2018     2017      2016     201٥     201٤

75
،5١

٨٨3
،٢٨

9

9٠
،36

5

93
،49

5

96
،١3

٢

2018     2017      2016     201٥     201٤ 2018     2017      2016     201٥     201٤

١،3
59

١٢
،73

3

١،3
54

١4
،٨٠

7

١،٠
54 ١3

،3٨
١

١،١
١٠ ١4

،٨٠
7

٨3
٠ ١٢

،73
3

�سايف الربح

(مليون ريال قطري)
اإجمايل حقوق امللكية

(مليون ريال قطري)

�سايف القرو�س وال�سلف

(مليون ريال قطري)

2018     2017      2016     201٥     201٤

4٨
،55

9

55
،59

5

59
،١٨

6

59
،٨٠

4

59
،79

٨

ودائع العمالء

(مليون ريال قطري)

2018     2017      2016     201٥     201٤

45
،94

7

5٢
،76

755
،73

٠

59
،46

٨

55
،46

٠
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تـــقريـر حــول تدقيــق 

البيــــــانات املــــاليــة املــــــوحدة  

الـراأي

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك الدوحة (�س.م.ع.ق.) 
(»البنك«) و�صركاته التابعة (ي�صار اإليهم مًعا با�صم »املجموعة«) والتي 
تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨، وبيانات 
الدخل والدخل ال�صامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية 
املوحدة لل�صنة املنتهية بذلك التاريخ والإي�صاحات، التي ت�صتمل على 

ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة واملعلومات التف�صريية الأخرى.

من  عادلة،  ب�صورة  تظهر  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  اأن  براأينا 
جميع اجلوانب اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 3١ 
دي�صمرب ٢٠١٨، واأدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�صنة 
واأحكام  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  التاريخ  بذلك  املنتهية 

لوائح م�صرف قطر املركزي املعمول بها.

اأ�ســا�س الراأي

قمنا باأعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق. وقمنا مبزيد من 
التو�صيح مل�صوؤوليتنا وفقا لتلك املعايري يف اجلزء اخلا�س مب�صوؤوليات 
اإننا  التقرير.  هذا  يف  املوحدة  املالية  البيانات  تدقيق  عن  املدقق 
للمحا�صبني  الأخالقي  ال�صلوك  لقواعد  وفقا  املجموعة  عن  م�صتقلون 
للمحا�صبني  الدولية  الأخالقية  املعايري  ال�صادرة عن جمل�س  املهنيني 
ذات  الأخالقية  واملتطلبات  الأخالقي«)  ال�صلوك  (»قواعد  املهنيني 
املوحدة  املالية  البيانات  على  بها  نقوم  التي  التدقيق  باأعمال  ال�صلة 
الأخرى  الأخالقية  م�صوؤولياتنا  با�صتيفاء  وقمنا  قطر.  دولة  للبنك يف 
اأدلة  اأن  نرى  واإننا  الأخالقي.  ال�صلوك  وقواعد  املتطلبات  لهذه  وفقا 
التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�صبة لتكوين اأ�صا�س للراأي الذي 

تو�صلنا اإليه.

اأمــور التدقيــق الأ�سا�سيــة

اإن اأمور التدقيق الأ�صا�صية، وفقا حلكمنا املهني، هي تلك الأمور التي 
لها الأهمية الق�صوى يف اأعمال تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�صنة 
احلالية. وتناولنا هذه الأمور يف �صياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة 
راأينا  تكوين  الأمور عند  راأًيا منف�صاًل عن هذه  نقدم  ونحن ل  ككل، 

عنها.

الفرع الرئيسي 

 تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني
يف بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)
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كيفية تناول الأمر يف اأعمال التدقيق و�سف اأمور التدقيق الأ�سا�سية

النتقال اإىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٩ »الأدوات املالية« - راجع الإي�ساحات ٣)اأ(، ٣)ز(، ٣)ح(، ٣)ي(، و٣)ق( و٤)ب(، و٥)اأ(، و٥)ب( 

يف البيانات املالية املوحدة

ت�صمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر، من بني اأمور اأخرى، ما يلي:

تقييم مدى مالئمة اختيار الإدارة لل�صيا�صات املحا�صبية على اأ�صا�س متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية   •
رقم 9، وفهمنا لالأعمال واملمار�صات املتبعة يف هذا القطاع.

النظر يف مدى مالئمة نهج النتقال والو�صائل العملية املطبقة.  •
تقييم مدى معقولية الفرتا�صات / الأحكام الهامة لالإدارة حول قرارات الت�صنيف والقيا�س.  •

النظر يف العملية التي تتبعها الإدارة وال�صوابط املطبقة للتاأكد من اكتمال تعديالت النتقال ودقتها.  •
حتديد واختبار ال�صوابط ذات ال�صلة املطبقة على عملية النتقال.  •

تقييم مدى معقولية الأحكام والتقديرات الرئي�صية التي اتبعتها الإدارة يف اإعداد تعديالت النتقال، وعلى   •
وجه اخل�صو�س ذات ال�صلة بالت�صنيف واخل�صائر الئتمانية املتوقعة للموجودات املالية.

اإ�صراك متخ�ص�صني يف اإدارة خماطر املعلومات لختبار اأنظمة تقنية املعلومات اجلديدة وال�صوابط ذات   •
ال�صلة.

اإ�صراك متخ�ص�صني يف اإدارة املخاطر املالية للنظر يف الفرتا�صات/ الأحكام الرئي�صية املتعلقة بت�صنيف   •
خماطر الئتمان، والزيادة الكبرية يف خماطر الئتمان، وتعريف التخلف عن ال�صداد، واحتمال التخلف عن 

ال�صداد، ومتغريات القت�صاد الكلي، ومعدلت ال�صرتداد.
اإ�صراك متخ�ص�صني يف التقييم من اأجل تقييم املدخالت والفرتا�صات والتقنيات التي ي�صتخدمها املقيمون   •

الذين اعتمدتهم املجموعة يف تقييم ال�صمانات العقارية املتعلقة بتحديد اخل�صائر الئتمانية املتوقعة.
تقييم اكتمال ودقة ومالئمة البيانات امل�صتخدمة يف اإعداد تعديالت النتقال.  •

تقييم كفاية اإف�صاحات املجموعة فيما يتعلق بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 لأول مرة بالرجوع   •
اإلى متطلبات املعايري املحا�صبية ذات ال�صلة ولوائح م�صرف قطر املركزي.

ركزنا على هذا الأمر نظًرا لأن:

»الأدوات   9 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  طبقت  املجموعة   •
املالية« يف ١ يناير ٢٠١٨، والذي:

-  نتج عنه زيادة يف متطلبات حما�صبية معقدة، تت�صمن
    تقديرات واأحكام جديدة ي�صتند عليها حتديد التعديالت

    التي يتم اإدخالها عند النتقال،
-  نتج عنه �صيا�صات حما�صبية جديدة، تت�صمن خيارات 

    النتقال وو�صائل عملية، و
-  نتج عنه تغري جوهري يف عمليات وبيانات و�صوابط مل تخ�صع 

     �صابقا لالختبار.

للمعيار  لالنتقال  نتيجة  امللكية  حقوق  على  اأُدخل  الذي  التعديل   •
الدويل للتقارير املالية رقم 9 كان مببلغ ١.767 مليون ريال قطري 
مدين، والذي ميثل ١3.9٪ من اإجمايل حقوق ملكية املجموعة كما 
يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨، ومن ثم جزء جوهري من بيان املركز املايل 

املوحد. 

انخفا�س قيمة املوجودات املالية - راجع الإي�ساحات ٣)اأ(، ٣)ز(، ٤)ب(، ٥)اأ(، ٥)ب(، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٤، ١٩ يف البيانات املالية املوحدة

ت�صمنت اإجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر، من بني اأمور اأخرى، ما يلي:

تقييم مدى مالءمة ال�صيا�صات املحا�صبية على اأ�صا�س متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 وفهمنا   •
لالأعمال واملمار�صات املتبعة يف هذا القطاع.

تاأكيد فهمنا للعمليات والأنظمة وال�صوابط اجلديدة اأو املعدلة التي تتبعها الإدارة، مبا يف ذلك ال�صوابط   •
املطبقة على تطوير منوذج اخل�صائر الئتمانية املتوقعة.

حتديد واختبار ال�صوابط ذات ال�صلة.  •
اإ�صراك متخ�ص�صني يف اإدارة خماطر املعلومات لختبار اأنظمة تقنية املعلومات اجلديدة وال�صوابط ذات   •

ال�صلة.
تقييم معقولية الأحكام والتقديرات الرئي�صية لالإدارة يف احت�صاب املخ�ص�صات، مبا يف ذلك اختيار   •

الأ�صاليب والنماذج والفرتا�صات وم�صادر البيانات.
اإ�صراك متخ�ص�صني يف اإدارة املخاطر املالية للنظر يف الفرتا�صات/ الأحكام الهامة املتعلقة بت�صنيف   •
املخاطر الئتمانية، والزيادة الكبرية يف   املخاطر الئتمانية، وتعريف التخلف عن ال�صداد، واحتمالية 

التخلف عن ال�صداد، ومتغريات القت�صاد الكلي، ومعدلت ال�صرتداد.
اإ�صراك متخ�ص�صني تقييم لتقييم املدخالت والفرتا�صات والتقنيات التي ي�صتخدمها املقيمون الذين   •

اعتمدتهم املجموعة يف تقييم ال�صمانات العقارية املتعلقة بتحديد انخفا�س القيمة.
تقييم اكتمال ودقة ومالئمة البيانات امل�صتخدمة يف احت�صاب انخفا�س القيمة.  •

تقييم مدى مالءمة مناذج اخل�صائر الئتمانية املتوقعة املطبقة واختبار دقتها من الناحية احل�صابية.  •
تقييم واختبار معقولية التعديالت التي اأدخلت بعد اإعداد النموذج.  •

اإجراء تقييم تف�صيلي ملخاطر الئتمان لعينة من القرو�س وال�صلف العاملة وغري العاملة وفقًا للوائح   •
م�صرف قطر املركزي.

تقييم كفاية اإف�صاحات املجموعة فيما يتعلق باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 بالرجوع اإلى متطلبات   •
املعايري املحا�صبية ذات ال�صلة ولوائح م�صرف قطر املركزي.

ركزنا على هذا الأمر نظًرا لأن:

انخفا�س قيمة املوجودات املالية ينطوي على:  •

-  متطلبات حما�صبية معقدة، تت�صمن افرتا�صات وتقديرات 
     واأحكام ي�صتند عليها حتديد اخل�صائر الئتمانية املتوقعة،

-  خماطر مناذج اخل�صائر الئتمانية املتوقعة على قرارات
    املنهجية وال�صياغة،

-  قابلية التحيز من الإدارة عند اإ�صدار الأحكام لتحديد نتائج 
    اخل�صائر الئتمانية املتوقعة، و

-  متطلبات الإف�صاح املعقدة.

امليزانية  للمجموعة، يف  املالية  للموجودات  الدفرتية  القيمة  كانت   •
 ١٢١.57٨ مببلغ  الئتمان  ملخاطر  اخلا�صعة  وخارجها،  العمومية 
مليون ريال قطري، كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨، ومن ثم فهي جزء 
كان  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة  املوحد.  املايل  املركز  بيان  من  جوهري 
هذه  يف  املجموعة  به  اعرتفت  الذي  القيمة  انخفا�س  اإجمايل 
البيانات املالية مببلغ ٨64 مليون ريال قطري، يف ال�صنة املنتهية يف 
3١ دي�صمرب ٢٠١٨، والذي ميثل ١٠4.١٪ من �صايف ربح املجموعة، 

ومن ثم فهو ميثل جزء جوهري من بيان الدخل املوحد.

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)
بيـــــان الــــدخل املـــوحد

لل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اأمــور التدقيــق الأ�سا�سيــة )تابع(
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معلومات اأخرى

املعلومات  ت�صتمل  الأخرى.  املعلومات  امل�صوؤول عن  هو  الإدارة  جمل�س 
ل�صنة ٢٠١٨  ال�صنوي  البنك  الواردة يف تقرير  الأخرى على املعلومات 
ولكنها  الإدارة،  جمل�س  تقرير  ذلك  يف  مبا  ال�صنوي«)،  (»التقرير 
احل�صابات  مدقق  وتقرير  للبنك  املوحدة  املالية  البيانات  تت�صمن  ل 
ال�صادر عليها. ح�صلنا، قبل تاريخ تقرير مدقق احل�صابات هذا، على 
تقرير جمل�س الإدارة، والذي ي�صكل جزًءا من التقرير ال�صنوي، ويتوقع 
تقرير  تاريخ  ال�صنوي عقب  التقرير  من  املتبقية  الأجزاء  لنا  تتاح  اأن 

مدقق احل�صابات هذا.

ل يغطي راأينا عن البيانات املالية املوحدة املعلومات الأخرى، ول نبدي 
اأي �صكل من اأ�صكال التاأكيد عليها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، فاإن م�صوؤوليتنا هي قراءة 
وعند  لنا،  متاحة  ت�صبح  عندما  اأعاله  املحددة  الأخرى  املعلومات 
القيام بذلك، �صناأخذ يف اعتبارنا ما اإذا كانت املعلومات الأخرى غري 
املعلومات  مع  اأو  املوحدة  املالية  البيانات  مع  جوهري  ب�صكل  متوافقة 
اأنها  لذلك،  خالًفا  ات�صح،  اإذا  اأو  التدقيق،  اأثناء  عليها  ح�صلنا  التي 

ي�صوبها اأخطاء جوهرية.

التي ح�صلنا  الأخرى  املعلومات  ب�صاأن  به  قمنا  الذي  العمل  بناًء على 
عليها قبل تاريخ تقرير مدقق احل�صابات هذا، اإذا تو�صلنا اإلى وجود 
اأن  علينا  يتوجب  فاإنه  الأخرى،  املعلومات  هذه  يف  جوهرية  اأخطاء 
نف�صح عنها يف تقريرنا. لي�س لدينا ما نف�صح عنه يف تقريرنا يف هذا 

ال�صاأن.

واإذا تو�صلنا، عند قراءة التقرير ال�صنوي، اإلى وجود اأخطاء جوهرية 
فيه، يتوجب علينا اإبالغها لأولئك املعنيني باحلوكمة.

م�سوؤوليات جمل�س الإدارة عن البيانات 

املالية املوحدة

املوحدة  املالية  البيانات  هذه  اإعداد  عن  م�صوؤول  الإدارة  جمل�س  اإن 
ولوائح  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  عادل  ب�صكل  وعر�صها 
يحدد  التي  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  وعن  املركزي،  قطر  م�صرف 
جمل�س الإدارة اأنها �صرورية للتمكن من اإعداد البيانات املالية املوحدة 
اخلالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة �صواء كانت ناجتة عن غ�س 

اأو خطاأ.

املوحدة،  املالية  البيانات  اإعداد  عند  م�صوؤول،  الإدارة  جمل�س  اإن 
ال�صتمرارية،  ملبداأ  وفقا  ال�صتمرار  على  املجموعة  قدرة  تقييم  عن 
ال�صتمرارية  مببداأ  املتعلقة  الأمور  عن  القت�صاء،  عند  والإف�صاح، 
يخطط  مل  ما  ال�صتمرارية  ملبداأ  وفقا  املحا�صبة  اأ�صا�س  وا�صتخدام 
يكن  مل  اأو  عملياتها  اإيقاف  اأو  املجموعة  لت�صفية  اإما  الإدارة  جمل�س 

لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.

م�سوؤوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق 

البيانات املالية املوحدة

البيانات  كانت  اإذا  تاأكيد معقول عما  اأهدافنا هي احل�صول على  اإن 
املالية املوحدة ككل خالية من اأخطاء جوهرية، �صواء كانت ناجتة عن 
راأينا.  يت�صمن  الذي  احل�صابات  مدقق  تقرير  واإ�صدار  اأو خطاأ،  غ�س 
اأن  تاأكيد على م�صتوى عال، ولكن ل ي�صمن ذلك  التاأكيد املعقول هو 
عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايري الدولية للتدقيق �صتك�صف دائما 
اأن تن�صاأ الأخطاء عن غ�س  عن اأخطاء جوهرية حال وجودها. ميكن 
اأو خطاأ، وتعترب هامة اإذا كان ميكن، ب�صكل فردي اأو جماعي، التوقع 
يتخذها  التي  القت�صادية  القرارات  على  توؤثر  اأن  معقولة  ب�صورة 

امل�صتخدمون على اأ�صا�س هذه البيانات املالية املوحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، منار�س حكًما 
مهنًيا ونبقي على ال�صكوك املهنية يف جميع اأعمال التدقيق. كما اأننا:

املالية  البيانات  يف  اجلوهرية  الأخطاء  خماطر  ونقيم  ُنحدد   •
وننفذ  ون�صمم  خطاأ،  اأو  غ�س  عن  ناجتة  كانت  �صواء  املوحدة، 
على  ونح�صل  املخاطر،  لتلك  ت�صتجيب  التي  التدقيق  اإجراءات 
اأدلة تدقيق كافية ومنا�صبة لتكوين اأ�صا�س لراأينا. اإن خطر عدم 
اأعلى من تلك  اأخطاء جوهرية ناجتة عن غ�س هو  اأية  اكت�صاف 
الناجتة عن خطاأ، نظرا لأن الغ�س قد ينطوي على تدلي�س وغ�س، 
اأو حذف متعمد اأو حماولت ت�صويه، اأو جتاوز للرقابة الداخلية.

احل�صول على فهم للرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق من   •
ولكن  الظروف،  ح�صب  منا�صبة  تدقيق  اإجراءات  ت�صميم  اأجل 
لي�س لغر�س اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

ومعقولية  املتبعة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  مالءمة  مدى  تقييم   •
اتخذها  التي  ال�صلة  ذات  والإي�صاحات  املحا�صبية  التقديرات 

جمل�س الإدارة.
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ملبداأ  الإدارة  جمل�س  ا�صتخدام  مالءمة  مدى  على  نتيجة  نبدي   •
يتم  التي  التدقيق  اأدلة  اإلى  وا�صتناًدا  املحا�صبي،  ال�صتمرارية 
احل�صول عليها، ما اإذا كانت هناك �صكوكا جوهرية ذات �صلة 
قدرة  حول  كبرية  �صكوكا  تثري  اأن  ميكن  ظروف  اأو  باأحداث 
تو�صلنا  اإذا  ال�صتمرارية.  ملبداأ  وفقا  املوا�صلة  على  املجموعة 
اإلى اأن هناك �صكوكا جوهرية، فاإننا مطالبون بلفت النتباه يف 
تقرير مدقق احل�صابات اإلى الإف�صاحات ذات ال�صلة الواردة يف 
البيانات املالية املوحدة، اأو اإذا كان الإف�صاح عن هذه املعلومات 
غري كايف، بتعديل راأينا. اإن النتائج التي تو�صلنا اإليها تعتمد على 
تقرير مدقق  تاريخ  عليها حتى  التي مت احل�صول  التدقيق  اأدلة 
اأو الظروف امل�صتقبلية قد  احل�صابات. ومع ذلك، فاإن الأحداث 
تت�صبب يف اأن تقوم املجموعة بالتوقف عن ال�صتمرار وفقا ملبداأ 

ال�صتمرارية.
تقييم العر�س العام للبيانات املالية املوحدة وهيكلها وحمتواها،   •
املالية  البيانات  كانت  اإذا  وفيما  الإف�صاحات،  ذلك  يف  مبا 
املوحدة متثل املعامالت والأحداث ذات العالقة بالطريقة التي 

حتقق العر�س العادل.
احل�صول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�صبة فيما يتعلق باملعلومات   •
املالية من الكيانات اأو الأن�صطة التجارية داخل املجموعة لإبداء 
الراأي حول البيانات املالية املوحدة. اإننا م�صوؤولون عن التوجيه 
نزال  ل  ونحن  للمجموعة.  التدقيق  اأعمال  واإجراء  والإ�صراف 

امل�صوؤولون الوحيدون عن راأينا حول التدقيق.

يتعلق  ما  بينها  من  الأمور،  من  جملة  يف  الإدارة  جمل�س  مع  نتوا�صل 
يف  مبا  الهامة،  التدقيق  ونتائج  له  املخطط  التدقيق  وتوقيت  بنطاق 
ذلك اأي وجه من اأوجه الق�صور اجلوهرية يف الرقابة الداخلية التي 

نحددها اأثناء قيامنا بالتدقيق.

نقوم اأي�صا بتزويد جمل�س الإدارة ببيان التزامنا باملتطلبات الأخالقية 
وامل�صائل  العالقات  بجميع  ونعلمهم  ال�صتقاللية،  ب�صاأن  ال�صلة  ذات 
ا�صتقالليتنا  على  توؤثر  اأنها  معقول  ب�صكل  يعتقد  قد  التي  الأخرى 

وال�صمانات ذات ال�صلة بها، متى كان ذلك ممكًنا.

تلك  بتحديد  نقوم  الإدارة،  ملجل�س  تقدميها  التي مت  الأمور  على  بناًء 
املالية  البيانات  تدقيق  يف  الق�صوى  الأهمية  لها  كانت  التي  الأمور 
ونقوم  الأ�صا�صية.  التدقيق  اأمور  ثم،  ومن  احلالية،  لل�صنة  املوحدة 
اأو  قانون  مينع  مل  ما  احل�صابات  مدقق  تقرير  يف  الأمور  هذه  باإدراج 
نقرر يف حالت  اأو عندما  الأمر  العلني عن هذا  الإف�صاح  لئحة من 
اأمر ما يف تقريرنا نظرا لأن  الك�صف عن  اأنه يجب عدم  نادرة جدًا، 
الآثار ال�صلبية لعدم الك�صف عنه قد يتوقع ب�صكل معقول اأن تفوق منافع 

امل�صلحة العامة للك�صف عنه يف التقرير.

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية 

الأخرى

ح�صلنا على جميع املعلومات والإي�صاحات التي اعتربنا اأنها �صرورية 
لأغرا�س التدقيق. يحتفظ البنك ب�صجالت حما�صبية منتظمة وتتفق 
البيانات املالية املوحدة مع تلك ال�صجالت. اطلعنا على تقرير جمل�س 
املالية  املعلومات  تتفق  ال�صنوي.  التقرير  يف  �صيدرج  الذي  الإدارة 
اأية  وقوع  اإلى علمنا  يرد  ودفاتره. مل  البنك  �صجالت  مع  فيه  الواردة 
رقم  املركزي  قطر  م�صرف  لقانون  بها  املعمول  لالأحكام  خمالفات 
١3 ل�صنة ٢٠١٢ وقانون ال�صركات التجارية القطري رقم (١١) ل�صنة 
عليه  طراأت  تعديالت  واأية  للبنك  الأ�صا�صي  النظام  لبنود  اأو   ،٢٠١5
خالل ال�صنة ميكن اأن يكون لها تاأثري جوهري على املركز املايل املوحد 

للبنك اأو اأدائه كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨.

جوبال بال�صوبرامانيام
كي بي اإم جي

�صجل مراقبي احل�صابات رقم ٢5١
برتخي�س من هيئة قطر لالأ�صواق املالية: 

مدقق  خارجي، رخ�صة رقم ١٢٠١53

١٨ فرباير ٢٠١9
الدوحة

دولة قطر
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اعتمد جمل�س الإدارة البيانات املالية املوحدة بتاريخ ٢7 يناير ٢٠١9 ووقعها نيابة عن املجل�س:

ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من ١ اإلى 36 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

ال�سيخ / فهد بن حممد

بن جرب اآل ثاين

رئي�س جمل�س الإدارة

  ال�سيخ / عبد الرحمن بن حممد

بن جرب اآل ثاين

الع�صو املنتدب

 الدكتور راهافان

�سيتارامان

الرئي�س التنفيذي للمجموعة

٢٠١٨2017اإي�ساحات

املوجودات

8٧٫٥٨٦٫١٢٢6.669.609نقد واأر�صدة لدى م�صارف مركزية

9٦٫٢٣٠٫٠١٨7.821.983 م�صتحقات من بنوك

10٥٩٫٧٩٨٫٣٣٧٥9.80٤.17٤قرو�س و�صلف للعمالء

11٢٠٫٥٥١٫٨٨٣17.٥12.610ا�صتثمارات يف اأوراق مالية

12١٠٫٥١٠11.126ا�صتثمار يف �صركة زميلة

13٦٢١٫٤٦٩708.٥80عقارات واأثاث ومعدات

1٤١٫٣٣٤٫٠٧٢967.199موجودات اأخرى

٩٦٫١٣٢٫٤١١93.٤9٥.281اإجمايل املوجودات

املطلوبات

1٥١٩٫٤٦٢٫٩١٧11.00٥.061 م�صتحقات لبنوك

16٥٥٫٤٥٩٫٨٩١٥9.٤68.326ودائع عمالء

17٧٤٥٫٩٩٧6٥7.669�صندات دين

18٤٫٨٣١٫١٦١٥.٤32.936ت�صهيالت اأخرى

19٢٫٨٩٩٫٢١٦2.12٤.292مطلوبات اأخرى

٨٣٫٣٩٩٫١٨٢78.688.28٤اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية

٢٠٣٫١٠٠٫٤٦٧3.100.٤67 (أا)راأ�س املال

٢٠٥٫٠٩٢٫٩٤٨٥.092.762 (ب)احتياطي قانوين

٢٠١٣٧٫٢٠٠1.372.000 (ج)احتياطي خماطر

(67.555))٢٢٧٫٢٧١(٢٠ (د)احتياطي القيمة العادلة

(13.451))٥٦٫١٨٠(٢٠ (ه)احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

٦٨٦٫٠٦٥1.322.77٤اأرباح مدورة

٨٫٧٣٣٫٢٢٩10.806.997اإجمايل حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك

٢٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤.000.000 (ز)اأدوات موؤهلة كراأ�س مال اإ�صايف

١٢٫٧٣٣٫٢٢٩1٤.806.997اإجمايل حقوق امللكية

٩٦٫١٣٢٫٤١١93.٤9٥.281اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

باآلف الريالت القطرية

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

بيـان املـركز املايل املوحد
كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨
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ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من ١ اإلى 36 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

باآلف الريالت القطرية

٢٠١٨2017اإي�ساحات

21٣٫٩٢٠٫٧٥٥3.630.8٥3اإيرادات فوائد

(1.375.38٢))١٫٨٣٩٫٨٠٩(22م�صروفات فوائد

٢٫٠٨٠٫٩٤٦2.2٥٥.٤71�سايف اإيرادات الفوائد

23٤٨٩٫٦٨٢٥16.313 اإيرادات ر�صوم وعمولت

(95.9٠9))١٠٢٫٠٥٠(2٤م�صروفات ر�صوم وعمولت

٣٨٧٫٦٣٢٤20.٤0٤ �سايف اإيرادات ر�سوم وعمولت

٤٤٫٥٧٨62.31٥اإجمايل اأق�صاط التاأمني املكتتبة

(٢1.9٢5))١١٫٣٢٣( اأق�صاط التاأمني امل�صندة

(46.8٢3))٣٩٫٩٧٨( �صايف املطالبات املدفوعة

(6.433))٦٫٧٢٣(�سايف خ�سارة من عمليات التاأمني

2٥١١٥٫٣٩٢106.٥٤٤�صايف ربح حتويل عمالت اأجنبية

٤9.822)٩٫٨٤٣(26�صايف (خ�صارة) / اإيرادات من ا�صتثمارات يف اأوراق مالية

27٦٧٫١٩٤62.276اإيرادات ت�صغيلية اأخرى

١٧٢٫٧٤٣218.6٤2

٢٫٦٣٤٫٥٩٨2.888.08٤الإيرادات الت�سغيلية

(531.1٠9))٤٩٦٫٣٢٥(28تكاليف املوظفني

(98.8٢٠))٩٠٫٠٥٩(13اإهالك

(14٢.٠67))١٦٫٢٠٧(�صايف خ�صارة انخفا�س قيمة ال�صتثمارات يف اأوراق مالية

 �صايف خ�صارة انخفا�س قيمة القرو�س وال�صلف للعمالء
10)٩٥١٫٦٨٣((59٢.541)

-١٠٣٫٦٩٩�صايف رد انخفا�س قيمة موجودات مالية اأخرى

م�صروفات اأخرى
29)٣٥٠٫٣٢٧((414.9٠8)

)١٫٨٠٠٫٩٠٢((1.779.445)

٨٣٣٫٦٩٦1.108.639الربح قبل ح�سة نتائج ال�سركة الزميلة وال�سريبة

12٣٤٠1٥8ح�صة من نتائج �صركات زميلة

٨٣٤٫٠٣٦1.108.797الربح قبل ال�سريبة

1.277)٣٫٨١٤(30(م�صروف) / رد �صريبة الدخل

٨٣٠٫٢٢٢1.110.07٤الربح

 عائدات ال�سهم: 

31١٫٩٧3.02 العائدات الأ�صا�صية واملخففة لل�صهم (بالريال القطري)

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

بيـان الدخل املوحد
كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨
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٢٠١٨2017اإي�ساحات

٨٣٠٫٢٢٢1.110.07٤الربح

الدخل ال�سامل الآخر

بنود يتم اأو قد يتم اإعادة ت�سنيفها لحقا اإىل بيان الدخل:

11.٥٤0)١٨٫٧٢٤(فروقات حتويل عمالت اأجنبية عن العمليات الأجنبية

التغري يف احتياطي القيمة العادلة (اأدوات دين - املعيار الدويل للتقارير
 املالية رقم 9):

-٢٠١٢٫٧٦٦ (د)�صايف التغري يف القيمة العادلة

-)٧٫٢٧٦(٢٠ (د)�صايف املبلغ املحول اإلى بيان الدخل املوحد

  التغري يف احتياطي القيمة العادلة (موجودات مالية متاحة للبيع - معيار
املحا�صبة الدويل رقم 39):

(1٠٠.156)-�صايف التغري يف القيمة العادلة

136.013-�صايف املبلغ املحول اإلى بيان الدخل املوحد

)٤)١٣٫٢٣٤7.397

بنود لن يتم اإعادة ت�صنيفها لحقا اإلى بيان الدخل:

  �صايف التغري يف القيمة العادلة ل�صتثمارات حقوق امللكية امل�صنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر (املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9

-٢٠٤٧٫٣٦٧ (د)

٣٤٫١٣٣٤7.397اإجمايل الدخل ال�سامل الآخر

٨٦٤٫٣٥٥1.1٥7.٤71اإجمايل الدخل ال�سامل

افتتاح أول فرع لبنك الدوحة

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

بيـان الدخل ال�سامل املوحد
كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

باآلف الريالت القطرية

ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من ١ اإلى 36 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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٢٠١٨2017اإي�ساحات

التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

٨٣٤٫٠٣٦١.١٠٨.797 الربح قبل ال�صريبة
تعديالت لـ:

10٩٥١٫٦٨٣59٢.54١�صايف خ�صارة انخفا�س قيمة قرو�س و�صلف للعمالء 
١٦٫٢٠٧١4٢.٠67�صايف خ�صارة انخفا�س قيمة ا�صتثمارات يف اأوراق مالية 

   -)١٠٣٫٦٩٩(�صايف خ�صارة انخفا�س قيمة موجودات مالية اأخرى
13٩٠٫٠٥٩9٨.٨٢٠اإهالك

١٣٫١٤١44.١٢١ اإطفاء تكاليف التمويل
(١٠.57١)26٤٦٫٧٥٧ �صايف خ�صارة / (ربح) من ا�صتثمارات يف اأوراق مالية

٨3)١٨٣( (خ�صارة) / ربح من بيع عقارات واأثاث ومعدات
(١5٨))٣٤٠(12ح�صة من نتائج �صركة زميلة

١٫٨٤٧٫٦٦١١.975.7٠٠الربح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

١٣٧٫٢٢١١.663.7٢9التغري يف امل�صتحقات من بنوك
(١.٢94.6٠4))٢٫١٣٢٫٤٨٩(التغري يف القرو�س وال�صلف للعمالء

(4١.43٠))٣٦٦٫٨٧٣( التغري يف املوجودات الأخرى
(١.٢7٠.٢75)٨٫٤٥٧٫٨٥٦ التغري يف امل�صتحقات لبنوك

3.73٨.376)٤٫٠٠٨٫٤٣٥( التغري يف ودائع العمالء
(4٠.4٨3)٥٤٣٫٣٠٥ التغري يف املطلوبات الأخرى

(٢6.345))٢٧٫٧٥٢( �صندوق دعم الأن�صطة الجتماعية والريا�صية
١.٢77)٢٩٫٦٠٦(�صريبة الدخل املدفوعة

٤٫٤٢٠٫٨٨٨4.7٠5.945�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

  التدفقات النقدية من اأن�سطة ال�ستثمار

(7.634.١٢١))١١٫٥٤٤٫٦٢٦(�صراء اأوراق مالية ا�صتثمارية
٨٫٢٦٤٫١٣٧4.73١.١99متح�صالت من بيع ا�صتثمارات مالية

(36.6٨4))٢٫٩٦٠(13�صراء عقارات واأثاث ومعدات
١٩٥46متح�صالت من بيع عقارات واأثاث ومعدات

(٢.939.56٠))٣٫٢٨٣٫٢٥٤(�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة ال�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

43٨.46٢)٦٠١٫٧٧٥( 18 متح�صالت من قرو�س اأخرى
١.٢9١.٨6٠-متح�صالت من اكتتاب يف حقوق اأولوية

(١.٨٢3.٠٠٠)-�صداد �صندات دين
٨٨٫٣٢٨66١.٠7١متح�صالت من اإ�صدار �صندات دين

(١7٠.٠٠٠))٢٢٠٫٠٠٠(توزيع اإلى �صندات ال�صريحة الأولى لراأ�س املال
(775.١١7))٩٣٠٫١٤٠(توزيعات اأرباح مدفوعة

(376.7٢4))١٫٦٦٣٫٥٨٧(�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة التمويل

١.3٨9.66١)٥٢٥٫٩٥٣(�سايف )النق�س( / الزيادة يف النقد وما يعادله
١٠٫٣٠٥٫٦٧٥٨.9١6.٠١4النقد وما يعادله كما يف ١ يناير

33٩٫٧٧٩٫٧٢٢١٠.3٠5.675النقد وما يعادله كما يف ٣١ دي�شمرب

التدفقات النقدية الت�سغيلية من الفوائد وتوزيعات الأرباح:

٣٫٨٧٨٫٦٣٩3.6٠6.557فوائد مقبو�صة
١٫٧٣١٫٩٥٥١.٢9٢.٢5٢فوائد مدفوعة

٣٦٫٩١٤39.٢5١توزيعات اأرباح مقبو�صة

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

بيـان التدفقات املالية املوحد
باآلف الريالت القطريةلل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من ١ اإلى 36 جزًءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

معلومات حول البنك . ١

موؤ�ص�صة  هو  »البنك«)  اأو  الدوحة«  (»بنك  �س.م.ع.ق.  الدوحة  بنك 
ك�صركة   ١979 مار�س   ١5 بتاريخ  تاأ�صي�صها  مت  قطر  دولة  يف  مقرها 
م�صاهمة مبوجب املر�صوم الأمريي رقم 5١ ل�صنة ١97٨. يعمل البنك 
للبنك  امل�صجل  املقر  عنوان  اإن   .7١١5 رقم  التجاري  ال�صجل  مبوجب 
هو برج بنك الدوحة، �صارع الكورني�س، اخلليج الغربي، �س.ب 3٨١٨ 

الدوحة، دولة قطر.
مقره  خالل  من  التقليدية  امل�صرفية  الأن�صطة  يف  الدوحة  بنك  يعمل 
الرئي�صي يف قطر (الدوحة)، وفروعه املحلية وعددها ٢7 فرًعا، و�صتة 
واأبوظبي)  املتحدة (دبي  العربية  الإمارات  دولة  فروع يف اخلارج يف 
ودولة الكويت وجمهورية الهند (فرع يف مومباي وكوت�صي وت�صيناي)، 
ومكاتب متثيلية يف اململكة املتحدة و�صنغافورة وتركيا وال�صني واليابان 
وبنجالدي�س  وكندا  كونغ  وهونغ  واأ�صرتاليا  واأملانيا  اجلنوبية  وكوريا 
املوحدة  املالية  البيانات  ت�صمل  ونيبال.  و�صريالنكا  اأفريقيا  وجنوب 
لل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨ كال من البنك وال�صركات التابعة 

له (ي�صار اإليهم جميعًا بـ »املجموعة«).
ال�صركات التابعة الرئي�صية للمجموعة هي كما يلي:

ن�سبة امللكية
اأن�سطة 

ال�سركة

راأ�س مال 

ال�سركة

بلد 

التاأ�سي�س
ا�سم ال�سركة

2017 ٢٠١٨

٪١٠٠ %١٠٠ التاأمني العام ١٠٠.٠٠٠ قطر
�صركة بنك 

الدوحة للتاأمني 
ذ.م.م.

٪١٠٠ %١٠٠
اإ�صدار 

�صندات دين ١٨٢ جزر 
الكاميان

�صركة الدوحة 
للتمويل املحدودة

٪١٠٠ %١٠٠
معامالت 
امل�صتقات ١٨٢ جزر 

الكاميان
�صركة بنك 

الدوحة لالأوراق 
املالية املحدودة 

اأ�سا�س الإعداد  .٢

بيان اللتزام اأ( 

املالية  للمجموعة (»البيانات  املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد  مت   
عن  ال�صادرة  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفًقا  املوحدة«) 
لوائح م�صرف قطر  واأحكام  الدولية  املعايري املحا�صبية  جمل�س 

املركزي املعمول بها.

اأ�سا�س القيا�س ب( 

التاريخية  التكلفة  ملبداأ  وفقًا  املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد  مت   
بالقيمة  قيا�صها  مت  التي  التالية  املالية  املوجودات  عدا  فيما 

العادلة: 
خالل  من  العادلة  بالقيمة  امل�صنفة  املالية  ال�صتثمارات   •

بيان الدخل؛

الأدوات املالية امل�صتقة؛  •
ال�صتثمارات التي تقا�س بالقيمة العادلة من خالل الربح   •
اأو اخل�صارة (٢٠١٨) / املحتفظ بها لتداول ال�صتثمارات 

املالية (٢٠١7)؛
من  العادلة  بالقيمة  امل�صنفة  الأخرى  املالية  املوجودات   •

خالل الربح اأو اخل�صارة؛
ال�صتثمارات املالية التي تقا�س بالقيمة العادلة من خالل   •
املالية  ال�صتثمارات   /  (٢٠١٨) الآخر  ال�صامل  الدخل 

املتاحة للبيع (٢٠١7)؛ و
املوجودات املالية واملطلوبات املالية املعرتف بها وامل�صنفة   •
العادلة  القيمة  متحوط عنها يف عالقات حتوطات  كبنود 

املوؤهلة اإلى حد املخاطر املتحوط عنها.

العملة الوظيفية وعملة العر�س ج( 

وهي  القطري  بالريال  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  عر�س  مت   
متت  ما  عدا  فيما  العر�س.  وعملة  للمجموعة  الوظيفية  العملة 
املالية  املعلومات  تقريب  مت  فقد  ذلك،  بخالف  اإليه  الإ�صارة 

املعرو�صة بالريال القطري اإلى اأقرب األف ريال. 

ا�ستخدام التقديرات والأحكام د( 

الدولية  املعايري  مبوجب  املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد  يتطلب   
اأحكام وتقديرات وافرتا�صات  للتقارير املالية من الإدارة و�صع 
عنها  ال�صادر  واملبالغ  املحا�صبية  ال�صيا�صات  تطبيق  على  توؤثر 
وامل�صروفات  والإيرادات  واملطلوبات  للموجودات  التقرير 
تختلف  وقد  املحتملة.  املطلوبات  واإي�صاح  املتممة  والإي�صاحات 

النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
نحو  على  بها  املتعلقة  والفرتا�صات  التقديرات  مراجعة  تتم   
املحا�صبية  التقديرات  على  التعديالت  اإدراج  ويتم  م�صتمر. 
فرتات  اأية  يف  اأو  التقديرات  مراجعة  فيها  تتم  التي  ال�صنة  يف 
املعلومات  و�صف  التحديد  وجه  على  مت  بذلك.  تتاأثر  م�صتقبلية 
عن املجالت الهامة لل�صكوك حول التقديرات والأحكام احلرجة 
يف تطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية التي لها الأثر الأهم على املبالغ 

املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة بالإي�صاح رقم 5.
يتوافق  ب�صكل  اأدناه  املذكورة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  تطبيق  مت   
املوحدة،  املالية  البيانات  هذه  يف  املعرو�صة  الفرتات  جميع  مع 
 9 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  تطبيق  اآثار  عدا  فيما 
يناير ٢٠١٨ على   ١ رقم ١5 يف  املالية  للتقارير  الدويل  واملعيار 
طبقت  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة  3(اأ).  الإي�صاح  يف  املبني  النحو 
املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  الالحقة  التعديالت  املجموعة 
الإف�صاحات  على  املطبقة  الإف�صاحات  املالية:  الأدوات   7 رقم 
املعلومات  ذات ال�صلة ب�صنة ٢٠١٨، ولكن مل يتم تطبيقها على 

املقارنة.
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة  .٣

املعايري اجلديـــدة واملعدلـة والتف�سيـرات التي  اأ( 

طبقتها املجموعة

املعايري والتعديالت والتف�صريات التالية التي اأ�صبحت �صارية من   
١ يناير ٢٠١٨ ذات �صلة باملجموعة:

١ يناير ٢٠١٨ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 
الأدوات املالية 

١ يناير ٢٠١٨ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١5 
الإيرادات من العقود مع العمالء

١ يناير ٢٠١٨
التف�صري رقم ٢٢ حول املعامالت 

بالعمالت الأجنبية واملقابل املدفوع 
مقدما 

مل ينتج عن تطبيق املعايري اأعاله اأي تغريات على �صايف الربح اأو   
حقوق امللكية الواردة يف التقرير ال�صابق للمجموعة با�صتثناء ما 

مت ذكره اأدناه.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٩ الأدوات املالية  )١

ال�صادر   9 املالية رقم  للتقارير  الدويل  املعيار  املجموعة  طبقت   
عن جمل�س معايري املحا�صبة الدولية يف يوليو ٢٠١4 مع التاريخ 
ال�صيا�صات  يف  تغيري  عنه  نتج  مما   ٢٠١٨ يناير   ١ يف  النتقال 
املحا�صبية وتعديالت على املبالغ املعرتف بها �صابقا يف البيانات 

املالية املوحدة كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7.
تغيريات   9 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  تطبيق  عن  نتج   
والقيا�س  والت�صنيف  لالعرتاف  املحا�صبية  ال�صيا�صات  يف 
للموجودات املالية واملطلوبات املالية وانخفا�س قيمة املوجودات 
املالية. يعدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 اأي�صا وب�صورة 
كبرية املعايري الأخرى التي تتعامل مع الأدوات املالية مثل املعيار 

الدويل للتقارير املالية رقم 7 »الأدوات املالية: الإف�صاحات«.

ت�سنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية  

فئات  ثالث  على   9 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  يحتوي   
والقيمة  املطفاأة  بالتكلفة  املقا�صة  املالية:  للموجودات  ت�صنيف 
من  العادلة  والقيمة  الآخر  ال�صامل  الدخل  خالل  من  العادلة 
خالل الربح اأو اخل�صارة. عموما ي�صتند ت�صنيف املعيار الدويل 
للتقارير املالية رقم 9 على منوذج العمل الذي يدار فيه املوجود 
املحتفظ  فئات  املعيار  يزيل  التعاقدية.  النقدية  وتدفقاته  املايل 
للبيع  واملتاحة  املدينة  والذمم  والقرو�س  ال�صتحقاق  لتاريخ  بها 

املوجودة حاليا يف معيار املحا�صبة الدويل رقم 39.
كبري  نحو  على   9 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  يحتفظ   
لت�صنيف  الدويل رقم 39 احلالية  املحا�صبة  با�صرتاطات معيار 

املطلوبات املالية. ولكن على الرغم من اأنه وفًقا ملعيار املحا�صبة 
العادلة  القيمة  يف  التغريات  جميع  اإدراج  مت   ،39 رقم  الدويل 
الدخل  بيان  يف  العادلة  القيمة  خيار  حتت  املحددة  للمطلوبات 
عر�س  يتم   ،9 املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  فوفًقا  املوحد، 

التغريات يف القيمة العادلة ب�صكل عام على النحو التايل:
ين�صب  الذي  العادلة  القيمة  يف  التغري  مبلغ  عر�س  يتم   -
الدخل  يف  للمطلوب  الئتمانية  املخاطر  يف  التغريات  اإلى 

ال�صامل الآخر؛ و
يتم عر�س املبلغ املتبقي من التغريات يف القيمة العادلة يف   -

بيان الدخل املوحد.

انخفا�س قيمة املوجودات املالية  

ي�صتبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 منوذج »اخل�صارة   
بنموذج   39 رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار  يف  الوارد  املتكبدة« 
انخفا�س  منوذج  كذلك  ينطبق  املتوقعة«.  الئتمانية  »اخل�صارة 
�صمانات  وعقود  معينة  قرو�س  التزامات  على  اجلديد  القيمة 
مالية ولكن لي�س على ا�صتثمارات حقوق امللكية. مبوجب املعيار 
باخل�صائر  العرتاف  يتم  فاإنه   9 رقم  املالية  للتقارير  الدويل 
الئتمانية ب�صورة مبكرة اأكرث مما هو موجود يف معيار املحا�صبة 

الدويل رقم 39.
تطبق املجموعة منهجا مكونا من ثالث مراحل لقيا�س اخل�صائر   
الئتمانية املتوقعة عن املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة 
خالل  من  العادلة  بالقيمة  اأنها  على  امل�صنفة  الدين  واأدوات 
الدخل ال�صامل الآخر. تتحرك املوجودات خالل املراحل الثالثة 
التطبيق  منذ  الئتمان  جودة  يف  التغيري  اإلى  ا�صتنادا  التالية 

املبدئي.

 ١٢ خالل  املتوقعة  الئتمانيــة  اخل�سـائر   :١ املرحلة   

�سهًرا - مل تنخف�س القيمة الئتمانية

تت�صمن املرحلة ١ املوجودات املالية عند العرتاف املبدئي والتي   
مل يطراأ عليها زيادة كبرية يف املخاطر الئتمانية منذ العرتاف 
لهذه  بالن�صبة  منخف�صة.  ائتمانية  خماطر  لها  التي  اأو  املبدئي 
وفقا  املتوقعة  الئتمانية  باخل�صائر  العرتاف  يتم  املوجودات، 
اخل�صائر  اأ�صا�س  على  للموجود  الإجمالية  الدفرتية  للقيمة 
الئتمانية املتوقعة التي تنتج من حالت التعرث املمكنة خالل ١٢ 
اأ�صا�س  على  الفائدة  احت�صاب  ويتم  التقرير.  تاريخ  عقب  �صهر 

القيمة الدفرتية الإجمالية للموجود.

املتوقعــة على مدى  ٢: اخل�ســـائر الئتمانية  املرحلة   

عمر الدين - مل تنخف�س قيمتها الئتمانية

يف  كبرية  زيادة  عليها  طراأ  مالية  موجودات   ٢ املرحلة  تت�صمن   
املخاطر الئتمانية منذ العرتاف املبدئي ولكن لي�س هناك دليل 
مو�صوعي على انخفا�س القيمة. بالن�صبة لهذه املوجودات، يتم 

العرتاف باخل�صائر الئتمانية املتوقعة على مدى عمر الدين، 
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(  .٣

املعايري اجلديـــدة واملعدلـة والتف�سيـرات التي  اأ( 

طبقتها املجموعة )تابع(

الدفرتية  القيمة  اأ�صا�س  على  الفائدة  احت�صاب  يظل  ولكن   
الإجمالية للموجود. اخل�صائر الئتمانية املتوقعة على مدى عمر 
الدين هي اخل�صائر الئتمانية املتوقعة الناجتة من جميع حالت 
املالية. اخل�صائر  لالأداة  املتوقع  العمر  على مدى  املمكنة  التعرث 
الئتمانية  للخ�صائر  املرجح  املتو�صط  هي  املتوقعة  الئتمانية 

باحتمالية التعرث على مدى عمر الدين.

مدى  على  املتوقعة  الئتمانية  اخل�سائر   :٣ املرحلة   

عمر الدين - انخف�ست قيمتها الئتمانية

على  مو�صوعي  دليل  لها  مالية  موجودات   3 املرحلة  تت�صمن   
انخفا�س القيمة يف تاريخ التقرير. بالن�صبة لهذه املوجودات، يتم 
الدين  عمر  مدى  على  املتوقعة  الئتمانية  باخل�صائر  العرتاف 

مبوجب توجيهات م�صرف قطر املركزي.

حما�سبة التحوط  

الدويل  باملعيار  العامة  التحّوط  حما�صبة  متطلبات  حتتفظ   
حما�صبة  اآليات  من  الثالثة  بالأنواع   9 رقم  املالية  للتقارير 
التحوط الواردة مبعيار املحا�صبة الدويل رقم 39. رغم ذلك مت 
ملحا�صبة  املوؤهلة  املعامالت  اأنواع  على  املرونة  املزيد من  اإدخال 
التحوط، وعلى وجه اخل�صو�س تو�صيع اأنواع الأدوات التي توؤهل 
كاأدوات حتوط واأنواع مكونات خماطر البنود غري املالية املوؤهلة 
ملحا�صبة التحوط. بالإ�صافة اإلى ذلك مت اإ�صالح اختبار الفعالية 
اإجراء  مطلوبا  يعد  مل  القت�صادية«.  »العالقة  مببداأ  وا�صتبدل 

تقييم باأثر رجعي لفعايل التحوط.

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

ا�صرتاطات  تطبيق  يف  ال�صتمرار  اأي�صا  املجموعة  اختارت  كما   
حما�صبة التحوط الواردة مبعيار املحا�صبة الدويل رقم 39 عند 

تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9.

النتقال  

مت تطبيق التغيريات يف ال�صيا�صات املحا�صبية الناجتة من تطبيق   
فيما عدا ما  باأثر رجعي،   9 املالية رقم  للتقارير  الدويل  املعيار 

يلي:
الدفرتية  القيم  يف  الفروق  املقارنة.  فرتات  تعديل  يتم  مل  (اأ)   
للموجودات املالية واملطلوبات املالية الناجتة من تطبيق املعيار 
الدويل للتقارير املالية رقم 9 يتم العرتاف بها يف الأرباح املدورة 
املعلومـات  بناء عليه فاإن  يناير ٢٠١٨.  والحتياطيات كما يف ١ 
املعرو�صـة ل�صنة ٢٠١7 ل تظهر متطلبات املعيار الدويل للتقارير 
املالية رقم 9 وبالتايل ل ميكن مقارنتها مع املعلومات املعرو�صة 

ل�صنة ٢٠١٨ مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9.
(ب) مت اإجراء التقييمات التالية على اأ�صا�س احلقائق والظروف   

التي كانت موجودة يف تاريخ التطبيق املبدئي: 
حتديد منوذج العمل الذي تدار فيه املوجودات املالية.  •

تخ�صي�س بع�س ال�صتثمارات يف اأدوات حقوق امللكية التي   •
ل يتم الحتفاظ بها للمتاجرة على اأنها بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل ال�صامل الآخر.
تاريخ  ائتمان منخف�صة يف  الدين خماطر  لورقة  كانت  لو   •
 9 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  املبدئي  التطبيق 
عندها �صيعترب البنك اأن خماطر الئتمان على الأ�صل مل 

تزيد زيادة كبرية منذ العرتاف املبدئي.



بـنــك الـدوحــة     65

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

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

املعايري اجلديـــدة واملعدلـة والتف�سيـرات التي طبقتها املجموعة )تابع( اأ( 

تاأثري تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٩  

مت تو�صيح اأثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 كما يف ١ يناير ٢٠١٨ اأدناه:  

احتياطي القيمة العادلة الأرباح املدورة

(67.555) ١.346.779 ر�صيد الإقفال مبوجب معيار املحا�صبة الدويل رقم 39 يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7 (معدل)

الأثر على اإعادة الت�صنيف واإعادة القيا�س:

(١96.33٢) ١96.33٢ ا�صتثمارات مالية (حقوق ملكية) من املتاحة للبيع اإلى تلك التي مت قيا�صها بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل ال�صامل الآخر

(١.٢١6) - بالقيمة  قيا�صها  مت  التي  تلك  اإلى  ال�صتحقاق  لتاريخ  بها  املحتفظ  من  (دين)  مالية  ا�صتثمارات 
العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

(7.546) 7.546 ا�صتثمارات مالية (حقوق ملكية) من املتاحة للبيع اإلى تلك التي مت قيا�صها بالقيمة العادلة من خالل 
الربح اأو اخل�صارة

(7.44١) 7.44١ ا�صتثمارات مالية (�صناديق م�صرتكة) من املتاحة للبيع اإلى تلك التي مت قيا�صها بالقيمة العادلة من 
خالل الربح اأو اخل�صارة

(3٨) - ا�صتثمارات مالية (دين) من املتاحة للبيع اإلى تلك التي مت قيا�صها بالتكلفة املطفاأة

(٢١٢.573) ٢١١.3١9

الأثر على العرتاف باخل�صائر الئتمانية املتوقعة:

- (١6.9٨9) م�صتحقات من بنوك

- (١٠.١64) ا�صتثمارات مالية (دين) بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

- (١.4١٨) ا�صتثمارات مالية (دين) بالتكلفة املطفاأة

- (١.4٨4.635) قرو�س و�صلف لعمالء

- (٢5٢.767) التزامات القرو�س وال�صمانات املالية

- (١.765.973)

- ١.37٢.٠٠٠ حمول من احتياطي املخاطر

)٢٨٠٫١٢٨( ١٫١٦٤٫١٢٥ ر�صيد الفتتاح مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 بتاريخ التطبيق املبدئي يف ١ يناير ٢٠١٨

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

املعايري اجلديـــدة واملعدلـة والتف�سيـرات التي طبقتها املجموعة )تابع( اأ( 

ت�سنيف وقيا�س الأدوات املالية  

النقدي. اجلدول  اإلى حتليل خ�صائ�س تدفقها  اإ�صافة  املالية  املوجودات  لإدارة  اأعمالها  لنماذج  باإجراء حتليل مف�صل  قامت املجموعة   
اأدناه يجري ت�صوية لفئات القيا�س الأ�صلية والقيم الدفرتية للموجودات املالية وفقا ملعيار املحا�صبة الدويل رقم 39 وفئات القيا�س اجلديدة 

مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 كما يف ١ يناير ٢٠١٨.

اأثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٩

القيمة 

الدفرتية 

الأ�سلية

الت�سنيف اجلديد 

مبوجب املعيار الدويل 

للتقارير املالية رقم ٩

الت�سنيف الأ�سلي 

مبوجب معيار 

املحا�سبة الدويل 

رقم ٣٩

القيمة 

الدفرتية 

اجلديدة

اإعادة 

الت�سنيف

اإعادة 

القيا�س

املوجودات املالية

٦٫٦٦٩٫٦٠٩ - - 6.669.6٠9 تكلفة مطفاأة قرو�س وذمم مدينة نقد واأر�صدة لدى بنوك 
مركزية

٧٫٨٢١٫٩٨٣ (١6.9٨9) - 7.٨٠4.994 تكلفة مطفاأة قرو�س وذمم مدينة م�صتحقات من بنوك

٥٩٫٨٠٤٫١٧٤ (١.4٨4.635) - 5٨.3١9.539 تكلفة مطفاأة قرو�س وذمم مدينة قرو�س و�صلف لعمالء

٣٫٦٧٧٫٧٣٤ (356) - 3.677.37٨ تكلفة مطفاأة حمتفظ بها لال�صتحقاق ا�صتثمارات مالية - دين

١٫٩٨٦٫٠٩٥ - (١.٢١6) ١.9٨4.٨79 بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل ال�صامل الآخر حمتفظ بها لال�صتحقاق ا�صتثمارات مالية - دين

٣٠٫٦٢٨ - - 3٠.6٢٨ بالقيمة العادلة من خالل 
الربح اأو اخل�صارة  حمتفظ بها لال�صتحقاق ا�صتثمارات مالية - دين

٦٧٠٫٠٧٥ (١.٠6٢) (3٨) 66٨.975 تكلفة مطفاأة متاحة للبيع ا�صتثمارات مالية - دين

١٠٫٢٦٨٫٥٤٥ - - ١٠.٢6٨.545 بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل ال�صامل الآخر متاحة للبيع ا�صتثمارات مالية - دين

٦٩٨٫٥٩٩ - - 69٨.599 بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل ال�صامل الآخر متاحة للبيع ا�صتثمارات مالية - حقوق 

ملكية

١٨٠٫٩٣٤ - - ١٨٠.934 بالقيمة العادلة من خالل 
الربح اأو اخل�صارة  متاحة للبيع ا�صتثمارات مالية - حقوق 

ملكية

٩١٫٨٠٨٫٣٧٦ (١.5٠3.٠4٢) (١.٢54) 9٠.3٠4.٠٨٠

املطلوبات املالية  

لي�صت هناك تغيريات يف ت�صنيف وقيا�س املطلوبات املالية.  

)٢( املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١٥ »اإيراد العقود املربمة مع العمالء«  

طبقت املجموعة معيار العرتاف بالإيراد اجلديد هذا بدءا من ١ يناير ٢٠١٨. يوفر هذا املعيار على املنهج امل�صتند اإلى املبادئ لالعرتاف   
بالإيراد وهو يدخل مفهوم العرتاف بالإيراد للتزامات الأداء عند ا�صتيفائها. قامت املجموعة بتقييم اأثر املعيار الدويل للتقارير املالية 

رقم ١5 وتو�صلت اإلى نتيجة مفادها باأن تطبيق هذا املعيار لي�س له اأي اأثر جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

باآلف الريالت القطرية
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

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

املعايري اجلديـــدة واملعدلـة والتف�سيـرات التي  اأ( 

طبقتها املجموعة )تابع(

املعايري امل�سدرة ومل ت�سبح �سارية املفعول  

مت اإ�صدار العديد من املعايري والتعديالت على املعايري لكنها مل   
ت�صبح �صارية املفعول بعد ومل تطبقها املجموعة يف اإعداد هذه 
البيانات املالية املوحدة. فيما يلي املعايري التي قد يكون لها اأثر 
تقوم  ذلك  ومع  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  على  هام 
�صتطبق  املعايري.  هذه  اأثر  بتقييم  فعالة  ب�صورة  الآن  املجموعة 
املجموعة هذه املعايري اجلديدة يف تواريخ �صريان مفعولها ذات 

ال�صلة.

٣( املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١٦ الإيجارات  

يف يناير ٢٠١6، قام جمل�س معايري املحا�صبة الدولية بن�صر املعيار   
الدويل للتقارير املالية ١6 »عقود الإيجار«، ليحل حمل التوجيه 
احلايل املتعلق بالإيجارات، مبا يف ذلك معيار املحا�صبة الدويل 
رقم ١7 »عقود الإيجار«، وتف�صري جلنة املعايري الدولية للتقارير 
عقد  على  ي�صتمل  الرتتيب  كان  اإذا  ما  »حتديد   4 رقم  املالية 
اإيجار«، والتف�صري رقم ١5 -عقود الإيجار الت�صغيلي - والتف�صري 
للعقد«.  القانوين  ال�صكل  يف  املعامالت  جوهر  »تقييم   ٢7 رقم 
يتم  التي  تقريبا  الإيجارات  جميع  ا�صتبعاد  ذلك  عن  �صينتج 
العرتاف بها يف امليزانية العمومية من قبل امل�صتاأجر، للتفريق 
بني عقود الإيجار الت�صغيلية والتمويلية. مبوجب املعيار اجلديد، 
امل�صتاأجر)  البند  ا�صتخدام  يف  (احلق  باملوجود  العرتاف  يتم 
الوحيدة  العرتاف  اإعفاءات  الإيجارات.  لدفع  املايل  واملطلوب 

هي عقود الإيجار ق�صرية الأجل وذات القيمة املنخف�صة.
ترتيبات  جميع  مبراجعة  قام  م�صروع  فريًقا  املجموعة  اأن�صاأت   
التاأجري للمجموعة خالل ال�صنة املا�صية يف �صوء قواعد حما�صبة 

الإيجار اجلديدة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ١6.
�صتطبق املجموعة املعيار من تاريخ اعتماده الإلزامي يف ١ يناير   
ولن  املب�صط  النتقال  اأ�صلوب  تطبيق  املجموعة  تخطط   .٢٠١9
هو  كما  املعيار.  اعتماد  تاريخ  قبل  لل�صنة،  املقارنة  املبالغ  تعدل 
�صيتم   ،١6 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  مبوجب  م�صموح 
عند  الإيجار  مطلوب  مببلغ  ال�صتخدام  حق  موجودات  قيا�س 
التطبيق (بعد تعديالت اأي م�صروفات اإيجار مدفوعة م�صبًقا اأو 

م�صتحقة).
عالوة على ذلك، ا�صتخدمت املجموعة الو�صائل العملية التالية   

عند التطبيق الأويل:
التي  اأو  القائمة  للعقود  للمجموعة  ال�صابق  التقييم  ا�صتخدمت   

حتتوي على اإيجار؛
معدل خ�صم واحد مطبق على جمموعة من عقود الإيجار   -

ذات خ�صائ�س مت�صابهة ت�صابها معقول؛

يف حال كانت مدة الإيجار غري املنتهية يف تاريخ التطبيق   -
القيمة  ذات  الإيجار  عقود  اأو  �صهًرا   ١٢ من  اأقل  املبدئي 
ق�صري  اإعفاء  ا�صتخدام  املجموعة  اختارت  منخف�صة، 

الأجل لالإيجار؛
موجودات  قيا�س  من  الأولية  املبا�صرة  التكاليف  ا�صتبعاد   -

حق ال�صتخدام يف تاريخ التطبيق الأويل؛
ا�صتخدام التجارب ال�صابقة، مثل حتديد مدة عقد الإيجار   -
اإذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد عقد الإيجار اأو 

اإنهائه؛ و
غري  مكونات  اأي  عن  الإيجار  مكون  ف�صل  عدم  اختيار   -
عن  للمحا�صبة  اخليار  هذا  واأخذ  بها  مرتبطة  اإيجاريه 
عن�صر الإيجار ومكونات الإيجار غري املرتبطة به كمكون 

وحيد لالإيجار.
التاأجري  التزامات  املجموعة  لدى  التقرير،  تاريخ  يف  كما   
الت�صغيلي غري القابلة لالإلغاء مببلغ ١64.١ مليون ريال قطري. 
من التزامات الإيجار هذه ما يقرب من 3.6 مليون ريال قطري 
تتعلق باإيجارات ق�صرية الأجل و٢.3 مليون ريال قطري لعقود 
الإيجار ذات القيمة املنخف�صة والتي �صيعرتف بها بكالهما على 

اأ�صا�س الق�صط الثابت كم�صروف يف بيان الدخل.
املجموعة  تتوقع  املتبقية،  الإيجار  عقود  للتزامات  بالن�صبة   
العرتاف مبوجودات حق ال�صتخدام بنحو ١45.5 مليون ريال 
قطري يف ١ يناير ٢٠١9، ومطلوبات اإيجار مببلغ ١45.5 مليون 
ريال قطري (بعد ت�صويات املدفوعات م�صبقا ومدفوعات الإيجار 
يتاأثر  لن   .(٢٠١٨ دي�صمرب   3١ يف  كما  بها  املعرتف  امل�صتحقة 

اإجمايل �صايف املوجودات.
تتوقع املجموعة انخفا�س �صايف الربح بعد ال�صرائب بنحو 3.١   
مليون ريال قطري ل�صنة ٢٠١9 نتيجة اعتماد القواعد اجلديدة. 
 3.5 بنحو  الفوائد  اإيرادات  �صايف  ينخف�س  اأن  املتوقع  من 
اأن الفائدة على الإيجار �صتكون جزًءا  مليون ريال قطري حيث 
الأخرى  امل�صروفات  تنخف�س  و�صوف  الفوائد،  م�صروفات  من 
مدفوعات  اإدراج  يتم  حيث  قطري،  ريال  مليون   4٠.9 مبقدار 
الإيجار الت�صغيلي يف امل�صروفات الأخرى، ومع ذلك �صينخف�س 
اإطفاء  ب�صبب  قطري  ريال  مليون   3٨.7 مببلغ  الربح  �صايف 

موجودات حق ال�صتخدام.
التدفقات  ومتويل  الت�صغيلية  النقدية  التدفقات  تزيد  �صوف   
النقدية مبا يقارب 37.4 مليون ريال قطري، حيث يتم ت�صديد 
من  نقدية  كم�صاريف  الإيجار  مطلوبات  من  الأ�صا�صي  اجلزء 

اأن�صطة التمويل.
تتوقع  ل  وبالتايل  جوهرية  لي�صت  كموؤجر  املجموعة  اأن�صطة  اإن   
فاإن  ذلك،  ومع  املالية.  البيانات  على  كبري  تاأثري  اأي  املجموعة 

بع�س الإف�صاحات الإ�صافية �صتكون مطلوبة من ال�صنة املقبلة.
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اأ�سا�س توحيد البيانات املالية ب( 

للبنك  املالية  البيانات  من  تتكون  املوحدة  املالية  البيانات  اإن   
يف  كما  بـ«املجموعة«)  جميعًا  اإليهم  (وي�صار  التابعة  و�صركاته 
يكون  عندما  للمجموعة  ال�صيطرة  تتحقق   .٢٠١٨ دي�صمرب   3١
لها عائدات متغرية اأو لديها حقوق فيها من ارتباطها باملوؤ�ص�صة 
خالل  من  العائدات  هذه  على  التاأثري  وي�صتطيع  فيها  امل�صتثمر 

�صلطته على املوؤ�ص�صة امل�صتثمر فيها:

ال�صلطة على املوؤ�ص�صة امل�صتثمر فيها.  •
التعر�س ملخاطر اأو حقوق يف عائدات متغرية من ارتباطها   •

باملوؤ�ص�صة امل�صتثمر فيها.
القدرة على ا�صتخدام �صلطتها على املوؤ�ص�صة امل�صتثمر فيها   •

للتاأثري على قيمة عائداتها.
الت�صويت  اأغلبية حقوق  اأقل من  للمجموعة حقوق  يكون  عندما   
يف  املجموعة  تاأخذ  فيه،  امل�صتثمر  الكيان  يف  مماثلة  حقوق  اأو 
العتبار احلقائق والظروف ذات ال�صلة عند تقييم ما اإذا كانت 

لها �صلطة على الكيان امل�صتثمر فيه.
املوؤ�ص�صة  ت�صيطر على  اإذا كانت  تقييم ما  باإعادة  تقوم املجوعة   
اإلى تغيري يف  اأ�صارت الوقائع والظروف  اإذا  اأم ل  امل�صتثمر فيها 
توحيد  يبداأ  اأعاله.  املذكورة  الثالث  البنود  من  اأكرث  اأو  واحد 
ال�صركة التابعة عندما تفر�س املجموعة �صيطرتها على ال�صركة 
التابعة وينتهي بانتهاء اأو فقدان ال�صيطرة على ال�صركة التابعة. 
تدرج موجودات ومطلوبات واإيرادات وم�صاريف ال�صركة التابعة 
املكت�صبة اأو امل�صتبعدة خالل ال�صنة يف بيان الدخل املوحد وبيان 
الإيرادات ال�صاملة الأخرى املوحد من التاريخ الذي حت�صل فيه 
املجموعة على ال�صيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه املجموعة 

عن ال�صيطرة على ال�صركة التابعة.
تعود الأرباح واخل�صائر اأو اأي من بنود الإيرادات ال�صاملة الأخرى   
امل�صيطرة  للمجموعة واحلقوق غري  الأم  ال�صركة  على م�صاهمي 
حتى واإن نتج عن ذلك عجز يف امليزانية للحقوق غري امل�صيطرة. 
تعد هذه البيانات املالية املوحدة با�صتخدام �صيا�صات حما�صبية 
احلالت  يف  املت�صابهة  الأخرى  والأحداث  للمعامالت  موحدة 
اإدخال تعديالت يف البيانات املالية  املماثلة. عند ال�صرورة يتم 
املتبعة  تلك  مع  املحا�صبية  �صيا�صاتها  لتتطابق  التابعة  لل�صركات 
واملطلوبات  املوجودات  جميع  ا�صتبعاد  يتم  املجموعة.  قبل  من 
وحقوق امل�صاهمني والإيرادات وامل�صروفات والتدفقات النقدية 
اإعداد  عند  املجموعة  �صركات  بني  املعامالت  عن  الناجتة 

البيانات املالية املوحدة.
اأي تغيري يف حقوق امللكية ل�صركة تابعة بدون فقدان ال�صيطرة،   

تتم املحا�صبة له كمعاملة حقوق ملكية.

جتميع الأعمال وال�سهرة ج( 

يتم احت�صاب الأعمال املجمعة با�صتخدام طريقة ال�صتحواذ. يتم   
اأي عملية ا�صتحواذ باإجمايل املبلغ املحول بالقيمة  قيا�س تكلفة 
اأي ح�صة غري م�صيطرة يف  ال�صتحواذ وقيمة  تاريخ  العادلة يف 
الأعمال التي يتم ال�صتحواذ عليها. يف كل اأعمال جممعة تختار 
املجموعة اأن تقي�س احل�صة غري امل�صيطرة يف الأعمال امل�صتثمر 
اأو باحل�صة الن�صبية من �صايف املوجودات  فيها بالقيمة العادلة 
امل�صتثمر فيها. تكاليف ال�صتحواذ  تعيينها لالأعمال  التي ميكن 

املتكبدة حت�صب كم�صاريف وتدرج يف امل�صاريف الإدارية.
بت�صنيف  تقوم  اأعمال  اأي  على  املجموعة  ت�صتحوذ  عندما   
لل�صروط  وفقًا  امل�صتلمة  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات 
تاريخ  يف  اخلا�صة  والظروف  القت�صادية  والأحوال  التعاقدية 
العقود  يف  ال�صمنية  امل�صتقات  ف�صل  ي�صمل  وهذا  ال�صتحواذ. 

الأ�صا�صية لل�صركة امل�صتحوذ عليها. 
اأية مبالغ حمتملة يرغب املالك يف حتويلها يتم اإدراجها بالقيمة   
العادلة يف تاريخ ال�صتحواذ. املبالغ املحتملة التي يتم ت�صنيفها 
قيا�صها  يتم  مالية  اأدوات  عن  عبارة  مطلوبات  اأو  كموجودات 
العادلة يف بيان  القيمة  التغريات يف  اإدراج  العادلة، مع  بالقيمة 

الربح اأو اخل�صارة. 
اإجمايل  زيادة  (وهي  بالتكلفة  مبدئيًا  قيا�صها  يتم  ال�صهرة   
املبالغ املحولة واملبلغ املدرج للح�صة غري امل�صيطرة) واأية منافع 
عليها  امل�صتحوذ  املحددة  املوجودات  �صايف  على  مملوكة  �صابقة 
واملطلوبات املتكبدة. اإذا كانت القيمة العادلة ل�صايف املوجودات 
امل�صتحوذ عليها تزيد على جمموع املبلغ املحول، تقوم املجموعة 
املوجودات  كافة  بتحديد  قامت  قد  كانت  اإذا  ما  تقييم  باإعادة 
وتقوم  �صحيح  ب�صكل  املتكبدة  واملطلوبات  عليها  امل�صتحوذ 
مبراجعة الإجراءات امل�صتخدمة لقيا�س املبالغ املحققة يف تاريخ 
ال�صتحواذ. اإذا اأ�صفرت عملية اإعادة التقييم عن وجود زيادة يف 
اإجمايل  عليها عن  امل�صتحوذ  املوجودات  ل�صايف  العادلة  القيمة 

املبلغ املحول، يدرج الربح يف بيان االدخل.
خ�صم  بعد  بالتكلفة  ال�صهرة  قيا�س  يتم  املبدئي،  التحقق  بعد   
فح�س  لغر�س  القيمة.  يف  لالنخفا�س  مرتاكمة  خ�صائر  اأية 
النخفا�س يف القيمة، يتم توزيع ال�صهرة املكت�صبة �صمن اأعمال 
الإيرادات  وحدات  جميع  على  ال�صتحواذ،  تاريخ  منذ  جممعة، 
اأن ت�صتفيد من جتميع الأن�صطة  النقدية للمجموعة والتي يتوقع 
بغ�س النظر عن حتويل موجودات اأو مطلوبات اأخرى للموؤ�ص�صة 

امل�صتحوذ عليها اإلى تلك الوحدات. 
ويتم  نقدية  اإيرادات  وحدة  من  جزءا  ال�صهرة  ت�صكل  عندما   
ال�صهرة  ت�صم  الوحدة،  تلك  داخل  العملية  من  جزء  ا�صتبعاد 
وذلك  للعملية  الدفرتية  القيمة  اإلى  امل�صتبعدة  بالعملية  املتعلقة 
اأو اخل�صارة من ا�صتبعاد العملية. يتم قيا�س  عند حتديد الربح 
الن�صبية  القيم  اأ�صا�س  على  احلالة  هذه  يف  امل�صتبعدة  ال�صهرة 
للعملية امل�صتبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة الإيراد النقدي.
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ال�سركات الزميلة د( 

ال�صركات الزميلة هي ال�صركات التي يوجد لدى املجموعة نفوذا هاما عليها. اإن النفوذ الهام هو القدرة على امل�صاركة يف اتخاذ القرارات   
املالية والت�صغيلية لل�صركة امل�صتثمر فيها ولي�س ال�صيطرة عليها اأو ال�صيطرة امل�صرتكة على �صيا�صاتها.

تتم املحا�صبة عن ال�صتثمارات يف ال�صركات الزميلة بطريقة حقوق امللكية ويتم العرتاف بها مبدئيا بالتكلفة مت�صمنة تكاليف املعاملة التي   
تتعلق ب�صورة مبا�صرة بال�صتحواذ على ال�صتثمار يف ال�صركة الزميلة.

يتم  بينما  املوحد  ال�صامل  الدخل  بيان  الزميلة يف  ال�صركات  ال�صابقة ل�صتحواذ  اأو اخل�صائر  الأرباح  املجموعة يف  العرتاف بح�صة  يتم   
ال�صابقة لال�صتحواذ يف  التغريات الرتاكمية  امللكية لال�صتحواذ يف الحتياطيات. تتم ت�صوية  بالتغريات يف ح�صتها من حقوق  العرتاف 
مقابل القيمة الدفرتية لال�صتثمار. عندما تعادل ح�صة املجموعة يف خ�صائر ال�صركة الزميلة اأو تزيد عن م�صاهمتها يف ال�صركة الزميلة، 
مت�صمنة اأية ذمم مدينة بدون �صمانات، ل تقوم املجموعة بالعرتاف باأية خ�صائر اأخرى ما مل يكن لديها التزامات اأو تقم ب�صداد مدفوعات 

بالنيابة عن ال�صركة الزميلة.
يتم ا�صتبعاد املكا�صب فيما بني �صركات املجموعة الناجتة من التعامالت بني املجموعة و�صركاتها الزميلة اإلى حد م�صاهمة املجموعة يف   
ال�صركة الزميلة. كما يتم اأي�صًا ا�صتبعاد اخل�صائر فيما بني �صركات املجموعة ما مل توفر املعاملة دليال على وجود خ�صارة انخفا�س يف قيمة 

املوجود املحول.
ت�صتند ح�صة املجموعة يف نتائج ال�صركات الزميلة على البيانات املالية، واملعدلة لتتفق مع ال�صيا�صات املحا�صبية للمجموعة. يتم ا�صتبعاد   
املكا�صب من التعامالت فيما بني �صركات املجموعة اإلى حد م�صاهمة املجموعة يف ال�صركة امل�صتثمر فيها. كما يتم اأي�صا ا�صتبعاد اخل�صائر 

فيما بني �صركات املجموعة ما مل توفر املعاملة دليال على وجود خ�صارة انخفا�س يف قيمة املوجود املحول.
تت�صمن البيانات املالية املوحدة للمجموعة ال�صركة الزميلة التالية:  

اأن�سطة ال�سركة الن�سبة املئوية للملكية بلد التاأ�سي�س 

والت�سغيل

ا�سم ال�سركة

٢٠١7 ٢٠١٨

الو�صاطة املالية واإدارة املوجودات  ٪44.٠٢  %٤٤٫٠٢ الهند الدوحة للو�صاطة واخلدمات املالية املحدودة

العمالت الأجنبية هـ( 

معامالت واأر�سدة العمالت الأجنبية  

يتم حتويل املعامالت بعمالت اأجنبية اأو تلك التي تتطلب �صدادًا بعملة اأجنبية اإلى العمالت الوظيفية املعنية للعمليات مبعدلت ال�صرف   
الآنية يف تواريخ املعامالت.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بعمالت اأجنبية يف تاريخ التقرير اإلى العملة الوظيفية با�صتخدام معدلت ال�صرف الآنية ال�صائدة   
يف ذلك التاريخ. يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت الأجنبية التي تقا�س بالقيمة العادلة اإلى العملة الوظيفية ب�صعر 
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�صتخدام معدل ال�صرف يف تاريخ املعاملة.
يتم ت�صجيل فروق �صرف العمالت الأجنبية الناجتة من �صداد املعامالت بالعمالت الأجنبية والنا�صئة عن التحويل باأ�صعار ال�صرف يف نهاية   

الفرتة للموجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية يف بيان الدخل.
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العمليات الأجنبية  هـ( 

لديها  التي  املجموعة  من�صاآت  جلميع  املايل  واملركز  النتائج   
عمالت وظيفية خمتلفة عن عملة العر�س يتم حتويلها اإلى عملة 

العر�س كما يلي:
مايل  مركز  بيان  لكل  واملطلوبات  املوجودات  حتويل  يتم    •

معرو�س ب�صعر الإقفال يف تاريخ التقرير، 
•  اإيرادات وم�صروفات كل بيان دخل يتم حتويلها مبتو�صط 

اأ�صعار ال�صرف، و
الإيرادات  يف  العملة  �صرف  فروق  بجميع  العرتاف  يتم    •

ال�صاملة الأخرى.
الإبالغ  يتم  اأعاله  الطرق  من  النا�صئة  العمالت  �صرف  فروق   
عنها يف حقوق ملكية امل�صاهمني �صمن »احتياطي حتويل عمالت 

اأجنبية«.
عند التوحيد، يتم اأخذ فروق �صرف العمالت النا�صئة من حتويل   
العملة  واأدوات  والقرو�س  الأجنبية  املن�صاآت  �صايف ال�صتثمار يف 
»الدخل  اإلى  ال�صتثمارات  لهذه  كتحوطات  املخ�ص�صة  الأخرى 
ال�صامل الآخر«. عند ال�صتبعاد الكلي اأو اجلزئي للعملية الأجنبية 
من  كجزء  املوحد  الدخل  بيان  يف  الفروق  بهذه  العرتاف  يتم 

مك�صب اأو خ�صارة البيع.

املوجودات املالية واملطلوبات املالية ز( 

١( العرتاف والقيا�س املبدئي  

تاريخ  يف  مبدئيًا  املالية  واملطلوبات  باملوجودات  العرتاف  يتم   
املتاجرة، اأي التاريخ الذي ت�صبح فيه املجموعة طرفًا يف الأحكام 
التعاقدية لأداة مالية. ي�صمل ذلك »املتاجرة بالطريقة العادية«. 
التي تتطلب ت�صليم  اأو مبيعات املوجودات املالية  وهي م�صرتيات 
خالل  من  ب�صورة  املحدد  الزمني  الإطار  خالل  املوجودات 

الأحكام اأو العرف ال�صائد يف ال�صوق.
يتم قيا�س املوجودات املالية اأو املطلوبات املالية مبدئيا بالقيمة   
بالقيمة  لي�س م�صجل  الذي  للبند  بالن�صبة  اإليها،  العادلة م�صافًا 
التي  املعامالت  تكاليف  اخل�صارة،  اأو  الربح  خالل  من  العادلة 

ميكن اأن تن�صب ب�صورة مبا�صرة اإلى متلكها اأو اإ�صدارها.

الت�سنيف  )٢  

على  املبدئي  العرتاف  عند  املالية  الأدوات  ت�صنيف  يعتمد   
الغر�س منها وخ�صائ�صها ونية الإدارة يف احل�صول عليها.

املوجودات املالية  - ال�سيا�سة املطبقة بدءا من ١ يناير   

٢٠١٨

املطفاأة،  بالتكلفة  اإن�صائها:  عند  املالية  املوجودات  ت�صنيف  يتم   

بالقيمة  اأو  الآخر  ال�صامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة 
العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة.

لكال  ا�صتيفائه  حالة  يف  املطفاأة  بالتكلفة  املايل  املوجود  يقا�س   
ال�صرطني التاليني وعدم تخ�صي�صه على اأنه بالقيمة العادلة من 

خالل الربح اأو اخل�صارة:
اإلى  يهدف  اأعمال  منوذج  �صمن  باملوجود  الحتفاظ  يتم   •
الحتفاظ باملوجودات لتح�صيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و

ن�صوء  اإلى  املالية  للموجودات  التعاقدية  ال�صروط  توؤدي  اأن   •
مدفوعات  فقط  تعترب  معينة  تواريخ  يف  نقدية  تدفقات 

للمبلغ الأ�صلي والربح على املبلغ الأ�صلي القائم.
تقا�س اأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�صامل   
يتم تخ�صي�صها  التاليني ومل  ال�صرطني  ا�صتوفت  لو  الآخر فقط 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة:  
حتقيق  يتم  اأعمال  منوذج  �صمن  باملوجود  الحتفاظ  يتم   •
النقدية  التدفقات  من  كل  حت�صيل  بوا�صطة  هدفه 

التعاقدية وبيع املوجودات املالية؛ و
توؤدي ال�صروط التعاقدية للموجود املايل اإلى ن�صوء تدفقات   •
للمبلغ  فقط  مدفوعات  تعترب  حمددة  تواريخ  يف  نقدية 

الأ�صلي والربح.
يتم  ل  ملكية  حقوق  ا�صتثمار  باأداة  املبدئي  العرتاف  عند   
قابلة  غري  ب�صورة  املجموعة  تختار  للمتاجرة  بها  الحتفاظ 
�صمن  العادلة  القيمة  يف  الالحقة  التغيريات  عر�س  لالإلغاء 
اأ�صا�س كل  اإجراء هذا الختيار على  ال�صامل الآخر. يتم  الدخل 

ا�صتثمار على حدة. 
ت�صنف جميع املوجودات املالية الأخرى على اأنها مقا�صة بالقيمة   

العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة.
املجموعة  تقوم  املبدئي،  العرتاف  عند  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة   
ي�صتويف  مايل  موجود  بتخ�صي�س  لالإلغاء  قابلة  غري  ب�صورة 
متطلبات القيا�س بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل ال�صامل الآخر على اأنه بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو 
اأو يخف�س على نحو كبري  اخل�صارة لو كان القيام بذلك �صيزيل 

الفجوة املحا�صبية التي قد تن�صاأ بخالف ذلك.

تقييم منوذج العمل  

جتري املجموعة تقييما لهدف منوذج عمل الذي يتم الحتفاظ   
فيه مبوجود على م�صتوى املحفظة لأن هذا يظهر ب�صورة اأف�صل 
لالإدارة.  املعلومات  وتقدمي  الأعمال  بها  تدار  التي  الطريقة 

تت�صمن هذه املعلومات التي تتم درا�صتها:
وكيفية  للمحفظة  عليها  املن�صو�س  والأهداف  ال�صيا�صات   •

عمل هذه ال�صيا�صات فعليا؛
كيفية تقييم اأداء املحفظة واإبالغ اإدارة املجموعة عنها؛  •
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(  .٣

املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تابع( ز( 

(واملوجودات  العمل  منوذج  اأداء  على  توؤثر  التي  املخاطر   •
هذه  اإدارة  وكيفية  العمل)  منوذج  يف  بها  املحتفظ  املالية 

املخاطر؛
ما  املثال،  �صبيل  (على  الأعمال  مديري  تعوي�س  كيفية   •
للموجودات  العادلة  القيمة  اإلى  ي�صتند  التعوي�س  كان  اإذا 
التي يتم اإدارتها اأو التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم 

حت�صيلها)؛
�صابقة  فرتات  يف  املبيعات  وتوقيت  وحجم  مرات  عدد   •
واأ�صباب مثل هذه املبيعات وتوقعاتها حول ن�صاط املبيعات 
املتعلقة  املعلومات  يف  النظر  يتم  ل  اأنه،  غري  امل�صتقبلي. 
تقييم  من  كجزء  ولكن  منعزل،  ب�صكل  املبيعات  بن�صاط 
لإدارة  للمجموعة  املعلن  الهدف  حتقيق  لكيفية  �صامل 

املوجودات املالية وكيفية حتقيق التدفقات النقدية.
املوجودات املالية التي يتم الحتفاظ بها للمتاجرة اأو تتم اإدارتها   
والتي يتم تقييم اأدائها على اأ�صا�س القيمة العادلة تقا�س بالقيمة 
بها  الحتفاظ  يتم  ل  لأنه  اخل�صارة  اأو  الربح  خالل  من  العادلة 
لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية ول يحتفظ بها لتح�صيل 

التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع املوجودات املالية كليهما.

هي  التعاقدية  النقدية  التدفقات  كانت  اإذا  ما  تقييم   
فقط مدفوعات مبلغ الأ�سل والربح

لأغرا�س هذا التقييم يتم تعريف »املبلغ الأ�صلي« على اأنه القيمة   
تعريف  يتم  املبدئي.  العرتاف  عند  املايل  للموجود  العادلة 
وعن  للنقود  الزمنية  للقيمة  املدفوع  املقابل  اأنها  على  »الفائدة« 
مدة  خالل  القائم  الأ�صلي  للمبلغ  امل�صاحبة  الئتمان  خماطر 
زمنية معينة وعن خماطر الإقرا�س الأ�صا�صي والتكاليف الأخرى 
اإلى  اإ�صافة  الإدارية)  وامل�صروفات  ال�صيولة  خماطر  (كمثال 

هام�س الربح. 
هي  التعاقدية  النقدية  التدفقات  كانت  اإذا  ما  تقييم  عند   
املجموعة  ت�صع  عليه،  والفائدة  الأ�صلي  للمبلغ  فقد  مدفوعات 
اعتبارا لالأحكام التعاقدية لالأداة. يت�صمن هذا تقييم ما اإذا كان 
املوجود املايل يحتوي على �صرط تعاقدي قد يغري توقيت اأو مبلغ 
تلبي هذا  التي جتعلها ل  بال�صورة  التعاقدية  النقدية  التدفقات 
ال�صرط. عند اإجراء التقييم تدر�س املجموعة الأحداث الطارئة 
التي قد تغري مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية واملدفوعات مقدما 
املجموعة  مطالبة  من  حتد  التي  وال�صروط  التمديد  و�صروط 
تعدل  التي  واملزايا  حمددة  موجودات  من  النقدية  بالتدفقات 
معايري  ت�صتويف  ل  التي  الأدوات  للنقود.  الزمنية  القيمة  مقابل 
قيا�صها  يتم  عليه،  والفائدة  الأ�صلي  للمبلغ  فقط  املدفوعات 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة.

اإعادة الت�سنيف  

املبدئي  العرتاف  اأعقاب  املالية يف  املوجودات  ت�صنيف  يعاد  ل   
لنموذج  املجموعة  تغيري  تعقب  التي  الفرتة  يف  عدا  فيما  بها، 
اأعمالها لإدارة املوجودات املالية. تتم اإعادة الت�صنيف من بداية 

اأول فرتة تقرير مايل عقب التغري.

املوجودات املالية - ال�سيا�سة املطبقة حتى ٣١ دي�شمرب   

٢٠١٧

عند التنفيذ اأو عند العرتاف املبدئي ي�صنف املوجود املايل يف   
واحد من الفئات التالية:

القرو�س والذمم املدينة،  •
حمتفظ بها لتاريخ ال�صتحقاق،  •

متاحة للبيع، و  •
بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة   •

املطلوبات املالية  
املجموعـة �صنفت وقا�صت املطلوبـات املــــالية بالتكلفـــة املطفـــاأة.  

اإلغاء العرتاف  )٣  

انتهاء  عند  مايل  مبوجود  العرتاف  باإلغاء  املجموعة  تقوم   
اأو  املايل  املوجود  من  النقدية  التدفقات  يف  التعاقدية  احلقوق 
حتويل  فيها  يتم  معاملة  يف  املايل  املوجود  بتحويل  قيامها  عند 
جميع خماطر وحوافز ملكية املوجود املايل اأو يف احلالة التي ل 
حتتفظ فيها املجموعة ول حتول جزء كبريا من خماطر وعوائد 
يتم  املايل.  املوجود  على  بال�صيطرة  حتتفظ  ل  اأنها  كما  امللكية 
العرتاف باأية م�صلحة يف املوجودات املالية املحولة والتي توؤهل 
لإلغاء العرتاف والتي يتم اإن�صاءها اأو الحتفاظ بها من جانب 
املجموعة كموجود اأو مطلوب مايل منف�صل يف بيان املركز املايل. 
عند اإلغاء العرتاف عن موجود مايل يتم العرتاف بالفرق بني 
موجود  اأي  مت�صمنا  امل�صتلم  واملقابل  للموجود  الدفرتية  القيمة 
جديد يتم احل�صول عليه ناق�صا اأي مطلوب جديد يتم اإدراجه 

يف الربح اأو اخل�صارة.
بدءا من ١ يناير ٢٠١٨ فاإن اأي ربح / خ�صارة تراكمية معرتف   
بها يف الدخل ال�صامل الآخر فيما يتعلق بال�صتثمارات يف اأوراق 
خالل  من  العادلة  بالقيمة  اأنها  على  خم�ص�صة  ملكية  حقوق 
الدخل ال�صامل الآخر ل يتم العرتاف بها يف بيان الدخل املوحد 

عند اإلغاء العرتاف عن هذه الأوراق املالية.
موجودات  بتحويل  تقوم  بحيث  معامالت  يف  املجموعة  تدخل   
بجميع  اإما  حتتفظ  ولكنها  املايل  مركزها  بيان  يف  بها  معرتف 
اأو بجزء كبري من املخاطر والعوائد للموجودات املالية اأو جلزء 
املخاطر  من  كبري  بجزء  اأو  بجميع  الحتفاظ  حالة  يف  منها. 

والعوائد عندها ل يتم اإلغاء العرتاف باملوجودات املحولة.
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 ٣. ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(

املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تابع( ز( 

كبري  بجزء  اأو  بجميع  الحتفاظ  مع  املوجودات  حتويل  يت�صمن   
من املخاطر والعوائد، كمثال، اإقرا�س الأوراق املالية ومعامالت 

اإعادة ال�صراء.
بتحويل  تقوم  ول  املجموعة  فيها  حتتفظ  ل  التي  املعامالت  يف   
املايل  املوجود  ملكية  وعوائد  خماطر  من  كبري  جزء  اأو  جميع 
وحتتفظ بال�صيطرة على املوجود، ت�صتمر املجموعة يف العرتاف 
باملوجود اإلى حد م�صاركتها امل�صتمرة والتي يتم حتديدها باحلد 
يف  املحول.  املوجود  قيمة  يف  التغيريات  اإلى  فيه  تتعر�س  الذي 
بع�س املعامالت حتتفظ املجموعة بالتزام خلدمة املوجود املايل 
مقابل ر�صوم. يتم اإلغاء العرتاف باملوجود املحول لو حقق معايري 
اإلغاء العرتاف. يتم العرتاف مبوجود اأو مطلوب يف عقد خدمة 
ا�صتنادا اإلى ما اإذا كانت ر�صوم اخلدمة اأكرث من (موجود) كايف 

اأو اأقل من (مطلوب) كاف لأداء اخلدمة.
اأو  من  التفرغ  عند  مايل  مطلوب  عن  العرتاف  املجموعة  تلغي   

اإلغاء اأو انتهاء التزاماتها التعاقدية.

تعديل املوجودات املالية واملطلوبات املالية  )٤  

املوجودات املالية  

يف حالة تعديل اأحكام موجود مايل تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا   
كانت التدفقات النقدية للموجود املعدل تختلف على نحو كبري. 
فاإن  عندها  كبري  نحو  على  خمتلفة  النقدية  التدفقات  كانت  لو 
تعترب  الأ�صلي  املايل  املوجود  من  النقدية  التدفقات  احلقوق يف 
يلغى العرتاف عن  انتهت مدتها. يف هذه احلالة  اأنها قد  على 
املوجود املايل الأ�صل ويتم العرتاف مبوجود مايل جديد بالقيمة 

العادلة.

ال�سيا�سة املطبقة بدءا من ١ يناير ٢٠١٨  

لو مل تكن التدفقات النقدية من املوجود املعدل امل�صجل بالتكلفة   
املطفاأة خمتلفة على نحو كبري عندها لن ينتج عن التعديل اإلغاء 
للموجود املايل. يف هذه احلالة تقوم املجموعة باإعادة احت�صاب 
باملبلغ  وتعرتف  املايل  للموجود  الدفرتية  القيمة  مبلغ  اإجمايل 
اأو خ�صارة  اإجمايل القيمة الدفرتية كمك�صب  النا�صئ من تعديل 
تعديل يف بيان الدخل املوحد. لو مت القيام باإجراء هذا التعديل 
ب�صبب ال�صعوبات املالية التي تواجه املقرت�س عندها يتم عر�س 
القيمة. يف  اإلى جنب مع خ�صائر تدين  اأو اخل�صارة جنبا  الربح 

احلالت الأخرى، يتم عر�صه كاإيراد فائدة.

ال�سيا�سة املطبقة حتى ٣١ دي�شمرب ٢٠١٧  

لو مت تعديل اأحكام املوجود املايل ب�صبب ال�صعوبات املالية التي   
يقا�س  عندها  املوجود  عن  العرتاف  يلغى  ومل  املقرت�س  تواجه 

تدين قيمة املوجود با�صتخدام معدل الفائدة ال�صابق للتعديل.

املطلوبات املالية  

تعديل  يتم  عندما  املايل  باملطلوب  العرتاف  املجموعة  تلغي   
للمطلوب املعدل خمتلفة على  النقدية  التدفقات  اأحكامه وتكون 
يتم العرتاف مبطلوب مايل جديد  نحو كبري. يف هذه احلالة، 
م�صتند اإلى الأحكام املعدلة بالقيمة العادلة.  الفرق بني القيمة 
الدفرتية للمطلوب املايل املطفاأ واملطلوب املايل اجلديد باأحكام 

معدلة يتم العرتاف به يف بيان الدخل املوحد.

املقا�سة  )٥  
عر�س  ويتم  املالية  واملطلوبات  املوجودات  مقا�صة  اإجراء  يتم   
�صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املوحد، فقط عندما يكون لدى 
املجموعة احلق القانوين يف مقا�صة املبالغ املعرتف بها ورغبتها 
و�صداد  املوجود  حتقيق  اأو  ال�صايف  اأ�صا�س  على  ال�صداد  يف  اإما 

الأ�صل يف نف�س الوقت.

مبادئ القيا�س  )٦  

قيا�س التكلفة املطفاأة  

الذي  املبلغ  املالية هي  املطلوبات  اأو  للموجودات  املطفاأة  التكلفة   
اأو املطلوبات املالية عند العرتاف املبدئي  تقا�س به املوجودات 
اإليه  خم�صومًا منه مدفوعات �صداد اأ�صل املبلغ الأ�صلي م�صافًا 
معدل  طريقة  با�صتخدام  املرتاكم  الإطفاء  منه  خم�صومًا  اأو 
ومبلغ  به  املعرتف  املبدئي  املبلغ  بني  فرق  لأي  الفعلي  الفائدة 
القيمة.  النخفا�س يف  اأي تخفي�س خل�صارة  ناق�صًا  ال�صتحقاق 
الفائدة الفعلي جميع الر�صوم املدفوعة  يت�صمن احت�صاب معدل 

اأو امل�صتلمة والتي ت�صكل جزًء متممَا ملعدل الفائدة الفعلي.

قيا�س القيمة العادلة  

يدفع  اأو  موجود  لبيع  ي�صتلم  قد  الذي  الثمن  العادلة هي  القيمة   
تاريخ  يف  ال�صوق  يف  متعاملني  بني  معاملة  يف  مطلوب  لتحويل 
القيا�س. يتم قيا�س القيمة العادلة بناء على افرتا�س اأن املعاملة 

لبيع املوجود اأو لتحويل املطلوب حتدث اإما:
يف ال�صوق الرئي�صي للموجودات اأو املطلوبات، اأو  •

بالن�صبة  الأف�صل  ال�صوق  يف  رئي�صية،  �صوق  غياب  يف   •
للموجودات اأو املطلوبات.

بالأ�صواق  تداولها  يتم  والتي  املالية  لالأدوات  العادلة  القيمة   
اأو  بال�صوق  ال�صعر  اأ�صا�س  على  التقرير  تاريخ  الن�صطة يف  املالية 
اأ�صعار امل�صارب (�صعر العر�س بالن�صبة للمراكز طويلة  عرو�س 
الأجل و�صعر الطلب بالن�صبة للمراكز الق�صرية الأجل) بدون اأي 

اقتطاعات من تكلفة العمليات.
بالن�صبة لالأدوات املالية غري املتداولة يف �صوق ن�صط، يتم حتديد   

القيمة العادلة با�صتخدام تقنيات التقييم املنا�صبة. ت�صمل 
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مقارنة  املخ�صومة،  النقدية  التدفقات  طريقة  التقييم  تقنيات   
مناذج  ملحوظه  �صوقية  اأ�صعار  لديها  والتي  املماثلة  الأدوات  مع 
التقييم  مناذج  من  وغريها  الئتمان  ومناذج  ت�صعري،  خليارات 

ذات ال�صلة.
يجب قيا�س القيمة العادلة لال�صتثمارات يف ال�صناديق امل�صرتكة   
واملحافظ ذات وحدات غري مدرجة ب�صايف قيمة الأ�صول املقدمة 

من مدير ال�صناديق.
بناًء على معدلت حتويل  العمالت الأجنبية الآجلة  تقا�س عقود   
اأ�صا�س  وكذلك  ال�صلة  ذات  العمالت  عائد  ومنحنيات  ملحوظة 
العملة املنت�صرة بني العمالت ذات ال�صلة. جميع العقود م�صمونة 
نقدًا بالكامل ولذا يتم اإلغاء خماطر الئتمان لكل من املجموعة 

والطرف الآخر لتلك العقود.
حتدد القيمة العادلة للم�صتقات غري املدرجة بالتدفقات النقدية   
املخ�صومة. لغر�س اإف�صاحات القيمة العادلة، حددت املجموعة 
وخ�صائ�س  طبيعة  اأ�صا�س  على  واملطلوبات  املوجودات  فئات 
العاجلة  القيمة  تدرج  وم�صتوى  واملطلوبات  املوجودات  وخماطر 

املو�صح يف اإي�صاح 5. 

تعريف وقيا�س النخفا�س يف القيمة  )٧  

ال�سيا�سة املتبعة من ١ يناير ٢٠١٨  

للخ�صائر  بالن�صبة  اخل�صارة  مبخ�ص�صات  املجموعة  تعرتف   
تقا�س  ل  التي  التالية  املالية  الأدوات  عن  املتوقعة  الئتمانية 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة:
املوجودات املالية التي تعترب اأدوات دين؛ و  •

ارتباطات القرو�س وعقود ال�صمانات املالية  •
مل يتم العرتاف بخ�صارة انخفا�س قيمة على اأدوات دين.  

مببلغ  القيمة  يف  النخفا�س  خ�صارة  خم�ص�س  املجموعة  تقي�س   
يعادل اخل�صائر الئتمانية املتوقعة مدى احلياة، فيما عدا ما يلي، 

والذي يقا�س على اأنه خ�صائر ائتمانية متوقعة ملدة ١٢ �صهرا:
لها  اأن  حتديد  يتم  التي  الدين  يف  املالية  ال�صتثمارات   •

خماطر ائتمانية منخف�صة يف تاريخ التقرير؛ و
الأدوات املالية الأخرى والتي مل تزيد خماطرها الئتمانية   •

ب�صورة كبرية منذ العرتاف بها مبدئيا
تعترب اخل�صائر الئتمانية املتوقعة ملدة ١٢ �صهرا جزًءا اخل�صائر 
الئتمانية املتوقعة التي تنتج عن حالت تعرث من الأدوات املالية 

التي من املحتمل حدوثها خالل ١٢ �صهر عقب تاريخ التقرير.

قيا�س اخل�سائر الئتمانية املتوقعة  

اخل�صائر الئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح بالحتمال خل�صائر 
الئتمان وهي تقا�س على النحو التايل:

املوجودات املالية التي مل تتدنى قيمتها الئتمانية يف تاريخ   •
التقرير: كالقيمة احلالية جلميع حالت النق�س يف النقد 
(اأي الفرق بني التدفقات النقدية امل�صتحقة لل�صركة وفقا 
للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة ا�صتالمها)،

تاريخ  يف  الئتمانية  قيمتها  تدنت  التي  املالية  املوجودات   •
الدفرتية  القيمة  مبلغ  اإجمايل  بني  كالفرق  التقرير: 

والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية املقدرة،
بني  الفرق  اأنها  على  امل�صحوبة:  غري  القرو�س  ارتباطات   •
التدفقات النقدية التعاقدية امل�صتحقة للمجموعة يف حالة 
املجموعة  تتوقع  التي  النقدية  والتدفقات  الرتباط  �صحب 

ا�صتالمها، و
لدفعها  املتوقعة  املدفوعات  املالية:  ال�صمانات  عقود   •

حلاملها ناق�صا اأية مبالغ تتوقع املجموعة ا�صرتدادها.

املوجودات املالية املعاد هيكلتها  

يف حالة اإعادة التفاو�س على اأو تعديل اأحكام موجود مايل اأو يف 
حالة ا�صتبدال موجود مايل قائم باآخر جديد ب�صبب ال�صعوبات 
كان  اإذا  ملا  تقييم  اإجراء  يتم  عندها  املقرت�س،  لدى  املالية 
اخل�صائر  وتقا�س  املايل  باملوجود  العرتاف  اإلغاء  الالزم  من 

الئتمانية املتوقعة على النحو التايل:
اإلغاء  املتوقعة  الهيكلة  اإعادة  من  ينتج  األ  املتوقع  من  اإذا   •
التدفقات  اإدراج  يتم  عندها  احلايل،  باملوجود  العرتاف 
يف  املعدل  املايل  املوجود  من  الناجتة  املتوقعة  النقدية 

احت�صاب النق�س يف التدفق النقدي من املوجود القائم.
اإذا كان �صينتج من اإعادة الهيكلة املتوقعة اإلغاء العرتاف   •
املتوقعة  العادلة  القيمة  تعامل  عندها  احلايل،  باملوجود 
للموجود اجلديد على اأنها تدفق نقدي نهائي من املوجود 
املايل احلايل يف وقت اإلغاء العرتاف به. يتم اإدراج هذا 
من  النقدي  التدفق  النق�س يف  احت�صاب حالت  املبلغ يف 
املوجود املايل القائم والتي يتم خ�صمها من التاريخ املتوقع 
معدل  با�صتخدام  التقرير  تاريخ  اإلى  العرتاف  لإلغاء 

الفائدة الفعلي الأ�صلي للموجود املايل القائم.

املوجودات املالية التي انخف�ست قيمتها الئتمانية  

يف تاريخ كل تقرير تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كانت املوجودات 
اأدوات  يف  املالية  واملوجودات  املطفاأة  بالتكلفة  مل�صجلة  املالية 
الدين امل�صجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر 
قد انخف�صت قيمتها الئتمانية. يعترب املوجود املايل على اأنه قد 

»انخف�صت قيمته الئتمانية« عند وقوع واحد اأو اأكرث من 
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املقدرة  امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات  على  �صارا  اأثرا  التالية 
للموجود املايل:

الئتمانية  قيمته  انخف�صت  قد  ماليا  موجودا  اأن  على  الدليل 
يت�صمن البيانات التالية التي ميكن مالحظتها:

ال�صعوبات املالية الكبرية التي تواجه املقرت�س اأو امل�صدر،  •
خرق للعقد مثل حادثة التعرث اأو جتاوز موعد ال�صتحقاق،  •

اإعادة هيكلة الدين اأو ال�صلفة من جانب املجموعة بناء على   •
اأحكام ما كانت املجموعة �صتقبل بها بخالف ذلك،

اأو  اإفال�س  يف  �صيدخل  املقرت�س  باأن  املرجح  من  اأ�صبح   •
عملية اإعادة تنظيم اأخرى؛ اأو

ال�صعوبات  ب�صبب  املالية  للورقة  الن�صطة  ال�صوق  اختفاء   •
املالية

ال�سيا�سة املتبعة حتى ٣١ دي�شمرب ٢٠١٧  

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

للموجودات التي ميكن تقديرها ب�صورة موثوقة.
قد يت�صمن الدليل املو�صوعي على اأن موجودات مالية مت�صمنة 
املالية  ال�صعوبات  قيمتها،  انخف�صت  قد  امللكية  حقوق  اأ�صهم 
الكبرية لدى املقرت�س اأو امل�صدر والتق�صري اأو التاأخر من جانب 
املجموعة  جانب  من  ال�صلفة  اأو  الدين  هيكلة  واإعادة  املقرت�س 
العتبار يف ظل ظروف  لتاأخذها يف  املجموعة  تكن  ب�صروط مل 
اأخرى واملوؤ�صرات على اأن املقرت�س اأو امل�صدر �صيدخل يف اإفال�س 
اأو اختفاء ال�صوق الن�صطة للورقة املالية اأو البيانات الأخرى التي 
ميكن مالحظتها فيما يتعلق مبجموعة موجودات مثل التغريات 
ال�صلبية يف مركز الدفع لدى املقرت�صني اأو امل�صدرين باملجموعة 

اأو الظروف القت�صادية املتعلقة بحالت التعرث يف املجموعة.
القرو�س  قيمة  يف  النخفا�س  دليل  بالعتبار  املجموعة  تاأخذ 
لتاريخ  بها  املحتفظ  املالية  وال�صتثمارات  للعمالء  وال�صلف 
اجلماعي.  وامل�صتوى  املوجود  م�صتوى  من  كل  على  ال�صتحقاق 
يتم تقييم جميع القرو�س وال�صلف للعمالء وال�صتثمارات املالية 
لتحديد  فردية  ب�صفة  الهامة  ال�صتحقاق  لتاريخ  بها  املحتفظ 
ما اإذا كانت هناك خ�صائر انخفا�س يف القيمة الفردية. جميع 
بها  املحتفظ  املالية  وال�صتثمارات  للعمالء  وال�صلف  القرو�س 

لتاريخ ال�صتحقاق الهامة ب�صفة فردية والتي ل يوجد انخفا�س 
اإذا  ما  لتحديد  جماعية  ب�صورة  تقييمها  يتم  قيمتها  يف  حمدد 
كانت هناك خ�صائر انخفا�س يف القيمة يتم تكبدها ولكن مل يتم 
املالية  وال�صتثمارات  للعمالء  وال�صلف  القرو�س  بعد.  حتديدها 
ب�صورة  هامة  تعترب  ل  التي  ال�صتحقاق  لتاريخ  بها  املحتفظ 
فردية يتم تقييمها ب�صورة جماعية لتحديد ما اإذا كانت هناك 
وال�صلف  القرو�س  بتجميع  وذلك  القيمة  يف  انخفا�س  خ�صائر 
ال�صتحقاق  لتاريخ  بها  املحتفظ  املالية  وال�صتثمارات  للعمالء 

ذات خ�صائ�س املخاطر املتماثلة.
املوجودات  على  القيمة  يف  النخفا�س  خ�صائر  قيا�س  يتم 
الدفرتية  القيمة  الفرق بني  اأنها  املطفاأة على  بالتكلفة  امل�صجلة 
امل�صتقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  املايل  للموجود 
يتم  للموجود.  الأ�صلي  الفعلي  الفائدة  ب�صعر  املقدرة خم�صومة 
اأو اخل�صارة  الربح  القيمة يف  العرتاف بخ�صائر النخفا�س يف 
وال�صلف  القرو�س  مقابل  اإظهارها كح�صاب خم�ص�س يف  ويتم 

للعمالء.
عند تقييم النخفا�س اجلماعي يف القيمة، ت�صتخدم املجموعة 
اخل�صائر  جانب  اإلى  الئتماين  والت�صنيف  التاريخية  اخلربة 
القت�صادية  الظروف  تعك�صها  التي  ال�صلة  ذات  التقديرية 

والئتمانية لكل حمفظة حمددة.
القيمة  يف  النخفا�س  فاإن  املدرجة  لال�صتثمارات  بالن�صبة 
تعترب  متوا�صلة  لفرتة  اأو  التكلفة  عن  عامة  ب�صورة  ال�صوقية 

موؤ�صرات على انخفا�س القيمة.
للبيع  املتاحة  املالية  ال�صتثمارات  قيمة  يف  النخفا�س  خ�صائر 
يف  بها  املعرتف  الرتاكمية  اخل�صارة  بتحويل  بها  العرتاف  يتم 
الإيرادات ال�صاملة الأخرى اإلى الربح اأو اخل�صارة كت�صوية اإعادة 
ت�صنيف. اخل�صارة الرتاكمية التي يعاد ت�صنيفها من الإيرادات 
تكلفة  بني  الفرق  هي  اخل�صارة  اأو  الربح  اإلى  الأخرى  ال�صاملة 
والإطفاء،  للمبلغ  مدفوعات  اأي  منها  خم�صومًا  ال�صتحواذ، 
والقيمة العادلة احلالية، ناق�صا اأية خ�صارة انخفا�س يف القيمة 

معرتف بها �صابقا يف الربح اأو اخل�صارة. 
بيان  يف  بها  املعرتف  القيمة  انخفا�س  خ�صائر  مراجعة  تتم  ل 
بيان الدخل  امللكية من خالل  اأدوات حقوق  الدخل املوحد على 
املوحد. يف حالة اأدوات الدين، واإذا كانت يف فرتة لحقة، تزيد 
القيمة العادلة لأدوات الدين امل�صنفة كا�صتثمارات متاحة للبيع 
خ�صارة  اإدراج  بعد  وقع  بحدث  متعلقة  تكون  اأن  للزيادة  وميكن 
خ�صائر  عك�س  ويتم  املوحد،  الدخل  بيان  يف  القيمة  انخفا�س 

انخفا�س القيمة من خالل بيان الدخل املوحد.

النقد وما يعادله ح( 

معدنية  وعمالت  نقدية  اأوراقا  يعادله  وما  النقد  يت�صمن 
لدى  بها  حمتفظ  لقيود  خا�صعة  غري  واأر�صدة  بال�صندوق 

م�صارف مركزية وموجودات مالية عالية ال�صيولة ذات فرتات
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النقد وما يعادله )تابع( ح( 

والتي  ال�صتحواذ  تاريخ  من  اأقل  اأو  اأ�صهر  لثالثة  ا�صتحقاق 
تخ�صع ملخاطر غري هامة من التغيريات يف قيمتها العادلة ويتم 
ق�صرية  ارتباطاتها  اإدارة  يف  املجموعة  جانب  من  ا�صتخدامها 

الأجل.
املركز  بيان  يف  املطفاأة  بالتكلفة  يعادله  وما  النقد  ت�صجيل  يتم 

املايل املوحد. 

ط( م�ستحقات من بنوك وقرو�س و�سلف للعمالء

الأر�صدة لدى البنوك والقرو�س وال�صلف للعمالء هي موجودات 
مدرجة  وغري  حمددة  اأو  ثابتة  دفعات  ذات  م�صتقة  غري  مالية 
يف  اأو  الفور  على  بيعها  يف  املجموعة  ترغب  ول  ن�صطة  �صوق  يف 

امل�صتقبل القريب. 
وال�صلف  والقرو�س  البنوك  لدى  لالأر�صدة  املبدئي  القيا�س  يتم 
للعمالء ب�صعر املعاملة وهو القيمة العادلة زائدًا تكاليف املعاملة 
املبا�صرة الإ�صافية ويف اأعقاب ذلك يتم قيا�صها بتكلفتها املطفاأة 
املوجودات  عدا  فيما  الفعلي،  الفائدة  معدل  طريقة  با�صتخدام 
املالية التي ت�صنف على اأنها مقا�صة بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�صارة.

�سطب القرو�س وال�سلف للعمالء  

خم�ص�صات  (وح�صابات  للعمالء  وال�صلف  القرو�س  �صطب  يتم 
ل  عندما  كليا  اأو  جزئيا  اإما  عادة  ال�صلة)  ذات  النخفا�س 
امل�صمونة،  القرو�س  حالة  ويف  لل�صداد.  معقول  احتمال  يوجد 
اأية عائدات من ال�صمان املحقق.  يتم ذلك عموما بعد ا�صتالم 
ويف احلالت التي يتم فيها حتديد �صايف القيمة القابلة للتحقيق 
من اأية �صمانات ول يكون هناك احتمال معقول لل�صداد، قد يتم 
ال�صطب مبكرا. ت�صجل كافة عمليات ال�صطب للقرو�س والدفعات 
قطر  م�صرف  قبل  من  عليها  املوافقة  بعد  للعمالء  املقدمة 

املركزي.

ال�ستثمارات املالية ي( 

ال�سيا�سة املطبقة بدءا من ١ يناير ٢٠١٨  

تت�صمن ال�صتثمارات املالية:
ال�صتثمارات املالية يف الدين والتي تقا�س بالتكلفة املطفاأة؛   •
ويتم قيا�صها مبدئيا بالقيمة العادلة م�صافا اإليها التكاليف 
بتكلفتها  ذلك  اأعقاب  ويف  للمعاملة  املبا�صرة  الإ�صافية 

املطفاأة با�صتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي؛
تقا�س  والتي  امللكية  الدين وحقوق  املالية يف  ال�صتثمارات   •
اأو  اخل�صارة  اأو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  اإلزاميا 

الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  اأنها  على  ت�صنيفها  يتم 
اأو اخل�صارة، وهذه هي القيمة العادلة مع تغيريات القيمة 

العادلة املعرتف بها مبا�صرة يف بيان الدخل املوحد؛
ا�صتثمارات دين مقا�صة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   •

ال�صامل الآخر؛ و
بالقيمة  خم�ص�صة  ملكية  حقوق  يف  مالية  ا�صتثمارات   •

العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر.
بالن�صبة لأوراق الدين املقا�صة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الدخل  يف  واخل�صائر  بالأرباح  العرتاف  يتم  الآخر  ال�صامل 
ال�صامل الآخر، فيما عدا يف احلالت التالية التي يتم العرتاف 
املالية  املوجودات  طريقة  بنف�س  املوحد  الدخل  بيان  يف  بها 

املقا�صة بالتكلفة املطفاأة:
اإيراد الفائدة با�صتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية  •

اخل�صارة الئتمانية املتوقعة وال�صرتدادات  •
اأرباح وخ�صائر العمالت الأجنبية  •

عند اإلغاء العرتاف بورقة دين مقا�صة القيمة العادلة من خالل 
الدخل ال�صامل الآخر يعاد ت�صنيف الربح اأو اخل�صارة الرتاكمية 
امللكية  الآخر من حقوق  ال�صامل  الدخل  �صابقا يف  بها  املعرتف 

اإلى بيان الدخل املوحد.
تختار املجموعة اأن تعر�س �صمن الدخل ال�صامل الآخر التغريات 
يتم  امللكية.  حقوق  يف  ال�صتثمارات  لبع�س  العادلة  القيمة  يف 
عند  حدة  على  ا�صتثمار  كل  اأ�صا�س  على  الختيار  هذا  اإجراء 
على  يتم  ل  لالإلغاء.  قابل  غري  اختيار  وهو  املبدئي  العرتاف 
حقوق  اأدوات  من  واخل�صائر  الأرباح  ت�صنيف  اإعادة  الإطالق 
امللكية هذه اإلى بيان الدخل املوحد كما ل يتم العرتاف بخ�صارة 
العرتاف  يتم  املوحد.  الدخل  بيان  �صمن  القيمة  يف  انخفا�س 
متثل  تكن  مل  ما  املوحد  الدخل  بيان  يف  الأرباح  بتوزيعات 
ففي هذه احلالة  ال�صتثمار  تكلفة  ا�صرتداد جلزء من  وبو�صوح 
يتم العرتاف بها يف الدخل ال�صامل الآخر. يتم حتويل الأرباح 
اإلى  الآخر  المل  الدخل  يف  بها  املعرتف  الرتاكمية  واخل�صائر 

الأرباح املدورة عند ا�صتبعاد ال�صتثمار.

ال�سيا�سة املطبقة حتى ٣١ دي�شمرب ٢٠١٧  

ال�صتثمارات  عن  املحا�صبة  تتم  املبدئي،  العرتاف  بعد 
لتاريخ  بها  »حمتفظ  �صمن  اإما  ت�صنيفها  اإلى  ا�صتنادا  املالية 
ال�صتحقاق«، »بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة«، اأو 

»متاحة للبيع«.

املوجودات املالية املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق  

املوجودات املالية املحتفظ بها لتاريخ ال�صتحقاق هي موجودات 
وا�صتحقاق  للتجديد  قابلة  اأو  ثابتة  مدفوعات  ذات  م�صتقة  غري 

ثابت يوجد لدى املجموعة النية واملقدرة الإيجابية على 
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الحتفاظ بها حتى ال�صتحقاق والتي ل يتم تخ�صي�صها كقيمة 
للبيع.  متاحة  اأنها  على  اأو  اخل�صارة  اأو  الربح  خالل  من  عادلة 
مت ت�صجيل ال�صتثمارات املحتفظ بها لتاريخ ال�صتحقاق بالتكلفة 

املطفاأة با�صتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

القيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة  

بها  املحتفظ  �صمن  ا�صتثماراتها  بت�صنيف  املجموعة  قامت 
حتقيق  بغر�س  تدار  ال�صتثمارات  هذه  مثل  اأن  حيث  للمتاجرة 
خم�ص�صة  ا�صتثمارات  �صمن  اأو  الق�صري  املدى  على  اأرباح 
العرتاف  يتم  واخل�صارة.  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة 

بتغريات القيمة العادلة مبا�صرة يف الربح اأو اخل�صارة.

املوجودات املالية املتاحة للبيع  

م�صتقة  غري  ا�صتثمارات  هي  للبيع  املتاحة  املالية  املوجودات 
فئة  كاأية  يتم ت�صنيفها  اأو مل  للبيع  اأنها متاحة  خم�ص�صة على 
اأخرى من فئات املوجودات املالية. عندما تكون القيمة العادلة 
غري متوفرة ب�صكل موثوق، ت�صجل ال�صتثمارات املالية يف اأ�صهم 
النخفا�س  خ�صارة  ناق�صا  بالتكلفة  امل�صعرة  غري  امللكية  حقوق 
يف القيمة. يتم ت�صجيل جميع ال�صتثمارات املتاحة للبيع الأخرى 

بالقيمة العادلة.
يتم العرتاف باإيرادات الفائدة يف الربح اأو اخل�صارة با�صتخدام 
طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم العرتاف باإيرادات توزيعات 
الأرباح يف الربح اأو اخل�صارة عندما ت�صبح املجموعة م�صتحقة 
العمالت  �صرف  خ�صائر  اأو  مكا�صب  الأرباح.  توزيعات  لتلقي 
الأجنبية عن ال�صتثمارات يف اأوراق دين حمتفظ بها للبيع يتم 

العرتاف بها يف بيان الدخل املوحد.
الدخل  يف  العادلة  القيمة  يف  الأخرى  بالتغريات  العرتاف  يتم 
اأو تنخف�س قيمته عندها  اأن يباع ال�صتثمار  اإلى  ال�صامل الآخر 
يعاد ت�صنيف املكا�صب واخل�صائر الرتاكمية املعرتف بها �صابقا 

يف الدخل ال�صامل الآخر اإلى بيان الدخل املوحد.

امل�ستقات ك( 

املخـــــاطر  اإدارة  لأغــــرا�س  بها  املحتفـــظ  امل�ستقـــات 

وحما�سبة التحـــوط

اإدارة  لأغرا�س  بها  الحتفاظ  يتم  التي  امل�صتقات  تت�صمن 
يتم  مل  التي  امل�صتقة  واملطلوبات  املوجودات  جميع  املخاطر 
امل�صتقات  تقا�س  للمتاجرة.  مطلوبات  اأو  كموجودات  ت�صنيفها 
يف  العادلة  بالقيمة  املخاطر  اإدارة  لأغرا�س  بها  يحتفظ  التي 
امل�صتقات  بع�س  بتخ�صي�س  املجموعة  تقوم  املايل.  املركز  بيان 

املحتفظ بها لأغرا�س اإدارة املخاطر اإ�صافة اإلى بع�س الأدوات 
املالية غري امل�صتقة كاأدوات حتوط يف العالقات املوؤهلة للتحوط. 
عند التخ�صي�س املبدئي للتحوط تقوم املجموعة ر�صميًا بتوثيق 
العالقة بني الأداة اأو الأدوات امل�صتقة للتحوط والبنود املتحوط 
القيام  عند  املخاطر  اإدارة  وا�صرتاتيجية  هدف  مت�صمنا  لها، 
بالتحوط بجانب الطريقة التي �صيتم ا�صتخدامها لتقييم فعالية 
يف  البدء  عند  تقييم  باإجراء  املجموعة  تقوم  التحوط.  عالقة 
عالقة التحوط وعلى نحو م�صتمر اأي�صا للتعرف على ما اإذا كان 
من املتوقع اأن تكون اأدوات التحوط ذات فعالية عالية يف مقا�صة 
املتحوط  للبنود  النقدية  للتدفقات  العادلة  القيمة  يف  التغريات 
لها خالل الفرتة التي يتم تخ�صي�س التحوط لها وما اإذا كانت 
النتائج الفعلية لكل حتوط تقع �صمن مدى ن�صبة ترتاوح ما بني 
لتحوط  تقييم  باإجراء  املجموعة  تقوم  املائة.  يف   ١٢5 اإلى   ٨٠
احتمال  كان  اإذا  عما  متوقعة  ملعاملة  بالن�صبة  النقدي  التدفق 
يف  لختالفات  تعر�صا  وي�صكل  عاليا  املتوقعة  املعاملة  حدوث 
اأو  اأن توؤثر يف النهاية على الربح  التدفقات النقدية التي ميكن 

اخل�صارة. متت مناق�صة عالقات التحوط اأدناه.

حما�سبة التحوط

للمعيار الدويل  العامة عن التحوط  حتتفظ متطلبات املحا�صبة 
للتقارير املالية رقم 9 بالأنواع الثالثة لآلية املحا�صبة عن التحوط 
املتبعة يف معيار املحا�صبة الدويل رقم 39. على الرغم من ذلك، 
ملحا�صبة  املوؤهلة  املعامالت  لأنواع  املرونة  من  مزيد  اإدخال  مت 
كاأدوات  املوؤهلة  الأدوات  اأنواع  نطاق  تو�صيع  وحتديدا  التحوط، 
حتوط واأنواع مكونات خماطر البنود غري املالية املوؤهلة ملحا�صبة 
وحل  الفعالية  اختبار  اإيقاف  مت  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة  التحوط. 
حمله مبداأ »العالقة القت�صادية«. ومل يعد التقييم باأثر رجعي 
لفاعلية التحوط مطلوبا. اختارت املجموعة اأي�صا ال�صتمرار يف 
تطبيق متطلبات معيار املحا�صبة الدويل رقم 39 حول حما�صبة 

التحوط عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9.

حتوطات القيمة العادلة

عندما يتم تخ�صي�س م�صتقة كاأداة حتوط يف حتوط للتغري يف 
القيمة العادلة ملوجود اأو مطلوب معرتف به اأو ارتباط موؤكد قد 
القيمة  بالتغري يف  العرتاف  يتم  اأو اخل�صارة،  الربح  يوؤثر على 
العادلة للم�صتقة مبا�صرة يف بيان الدخل املوحد بجانب التغريات 
اخلطر  اإلى  تن�صب  والتي  له  املتحوط  للبند  العادلة  القيمة  يف 
اأو ممار�صة م�صتقة  اإنهاء  اأو  اأو بيع  املتحوط له. يف حالة انتهاء 
التحوط اأو عندما ينتهي وفاء التحوط مبعايري حما�صبة التحوط 
اإيقاف  اإلغاء تخ�صي�س التحوط عندها يتم  اأو  العادلة  بالقيمة 
حما�صبة التحوط باأثر م�صتقبلي. يتم اإطفاء اأية ت�صوية حتى تلك 
النقطة على البند املتحوط له والذي يتم ا�صتخدام طريقة معدل 
الفائدة الفعلي يف بيان الدخل املوحد كجزء من معدل الفائدة 

الفعلي للبند على مدى عمره املتبقي.
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امل�ستقات )تابع( ك( 

امل�ستقات الأخرى لغري املتاجرة

عندما ل تكون امل�صتقة حمتفظا بها للمتاجرة وغري خم�ص�صة 
يف  التغيريات  بجميع  العرتاف  يتم  للتحوط  موؤهلة  عالقة  يف 

قيمتها العادلة مبا�صرة يف بيان الدخل املوحد.

امل�ستقات املحتفظ بها لأغرا�س املتاجرة

اآجلة.  اأجنبي  �صرف  عقود  للمتاجرة  امل�صتقة  الأدوات  تت�صمن 
تقوم املجموعة ببيع هذه امل�صتقات لعمالء بغر�س متكينهم من 
يتم  وامل�صتقبلية.  احلالية  املخاطر  تخفيف  اأو  تعديل  اأو  حتويل 
العادلة كما يف نهاية فرتة  تقييم هذه الأدوات امل�صتقة بالقيمة 
العادلة  القيمة  التغريات ذات ال�صلة بها يف  اأخذ  التقرير ويتم 

اإلى بيان الدخل املوحد. 

العقارات واملعدات ل( 

العرتاف والقيا�س

تقا�س بنود العقارات واملعدات بالتكلفة ناق�صا الإهالك املرتاكم 
وخ�صائر النخفا�س يف القيمة املرتاكمة. 

تت�صمن التكلفة امل�صروفات التي تن�صب ب�صورة مبا�صرة لقتناء 
املواد  تكلفة  داخليًا  املكونة  املوجودات  تكلفة  تت�صمن  املوجود. 
جلعل  مبا�صرة  ب�صفة  من�صوبة  تكاليف  واأية  املبا�صرة  والعمالة 
املوجودات يف حالة عمل وفقا لأغرا�س ال�صتخدام املطلوبة منها 
اإلى  عليه  الكائنة  املوقع  واإرجاع  البنود  واإزالة  تفكيك  وتكاليف 

و�صعه ال�صابق وتكاليف القرتا�س املر�صملة. 
بع�س  من  يتجزاأ  ل  كجزء  لتعمل  امل�صرتاه  احلا�صوب  برامج 
يكون  املعدات. عندما  ر�صملتها كجزء من هذه  �صيتم  املعدات، 
تتم  خمتلفة  اإنتاجية  اأعمار  واملعدات  العقارات  بند  لأجزاء 

املحا�صبة عنها كبنود م�صتقلة للممتلكات واملعدات.
العقارات  بنود  اأحد  ا�صتبعاد  عن  الناجتة  اخل�صارة  اأو  الربح 
القيمة  مع  البيع  متح�صالت  مبقارنة  حتديدها  يتم  واملعدات 
يف  بال�صايف  بها  العرتاف  ويتم  واملعدات  للممتلكات  الدفرتية 

الإيراد الآخر / امل�صروف الآخر يف الربح اأو اخل�صارة.

التكاليف الالحقة

واملعدات  العقارات  اأحد مكونات  ا�صتبدال  بتكلفة  العرتاف  يتم 
املنافع  تدفق  املحتمل  من  كان  اإذا  للبند  الدفرتية  القيمة  يف 
القت�صادية امل�صتقبلية امل�صمنة يف ذلك املكون للمجموعة واإمكانية 
بالقيمة  يتم عك�س العرتاف  بها.  تكلفتها ب�صورة موثوق  قيا�س 
الدفرتية للجزء امل�صتبدل. يتم العرتاف بتكاليف اخلدمة اليومية 

للممتلكات واملعدات يف الربح اأو اخل�صارة عند تكبدها.

الإهالك

اأي مبلغ  اأو  املبلغ القابل لالإهالك هو تكلفة العقارات واملعدات 
بديل عن التكلفة ناق�صا قيمتها الباقية.

يتم العرتاف بالإهالك يف الربح اأو اخل�صارة بطريقة الق�صط 
بند  من  جزء  لكل  املقدرة  الإنتاجية  الأعمار  مدى  على  الثابت 
يعك�س  مقارب  اأف�صل  هي  هذه  اأن  حيث  واملعدات  العقارات 
النمط املتوقع ل�صتهالك املنافع القت�صادية امل�صتقبلية امل�صمنة 
يف املوجود وهي ت�صتند اإلى تكلفة املوجود ناق�صا قيمته الباقية 
اإيجارات  مبوجب  امل�صتاأجرة  املوجودات  اإهالك  يتم  املقدرة. 
اأيهما  الإنتاجية،  اأعمارها  اأو  الإيجار  فرتة  مدى  على  متويلية 
قيد  الراأ�صمالية  والأعمال  الأرا�صي  اإهالك  يتم  ل  اأق�صر. 

التنفيذ. 
على  املقارنة  و�صنة  احلالية  لل�صنة  املقدرة  الإنتاجية  الأعمار 

النحو التايل:

٢٠-3٠ �صنة املباين

3-١٠ �صنوات حت�صينات الأماكن امل�صتاأجرة، 
مفرو�صات ومعدات

5-٨ �صنوات ال�صيارات

الباقية  القيم  الإنتاجية  والأعمار  الإهالك  طرق  مراجعة  تتم 
للموجودات يف تاريخ كل تقرير، وت�صويتها باأثر م�صتقبلي اإن كان 

ذلك مالئما.

انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية م( 

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

املوجود.
ل  الذي  احلد  اإلى  فقط  القيمة  يف  النخفا�س  خ�صارة  رد  يتم 
تتجاوز فيه القيمة الدفرتية للموجود للقيمة الدفرتية التي كان 
من املمكن حتديدها، بال�صايف من اأي اإهالك اأو اإطفاء، يف حالة 

عدم العرتاف بخ�صارة النخفا�س يف القيمة.

املخ�س�سات ن( 

التزام  املجموعة  لدى  يكون  عندما  مبخ�ص�س  العرتاف  يتم 
قيا�صه  ميكن  �صابق  حلدث  نتيجة  حايل  ا�صتدليل  اأو  قانوين 
اأن يتطلب تدفق خارج للمنافع  ب�صورة موثوق بها ومن املحتمل 
القت�صادية ل�صداد ذلك اللتزام. يتم حتديد املخ�ص�صات عن 
طريق خ�صم التدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة مبعدلت ما 
قبل ال�صريبة التي تعك�س تقديرات ال�صوق احلالية للقيمة الزمنية 

للنقود، واملخاطر املحددة لذلك اللتزام، اإن كان ذلك مالئما.
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�س( العقود املثقلة باللتزامات

عندما  باللتزامات  املثقلة  للعقود  مبخ�ص�س  العرتاف  يتم 
تكون املنافع املتوقع للمجموعة احل�صول عليها من العقد اأقل من 
التكلفة التي ل ميكن تفاديها يف �صبيل الوفاء بالتزاماتها مبوجب 
من  املتوقعة  للتكلفة  احلالية  بالقيمة  املخ�ص�س  يقا�س  العقد. 
العقد،  يف  ال�صتمرار  من  املتوقعة  التكلفة  و�صايف  العقد  اإنهاء 
اأيهما اأقل. قبل تكوين املخ�ص�س تقوم املجموعة بالعرتاف باأية 

خ�صارة انخفا�س يف القيمة للموجودات امل�صاحبة للعقد.

ال�سمانات املالية ع( 

ال�صمانات املالية هي عقود تتطلب من املجموعة اأن تقوم ب�صداد 
يتكبدها  خ�صارة  مقابل  حلاملها  ل�صرفها  حمددة  مدفوعات 
ب�صبب عجز مدين حمدد عن الدفع عند حلول موعد ا�صتحقاقه 
للبنوك  املالية  ال�صمانات  منح  يتم  الدين.   اأداة  لبنود  وفقا 
واملوؤ�ص�صات املالية وغريها من الهيئات نيابة عن العمالء ل�صمان 

القرو�س وال�صحب على املك�صوف وت�صهيالت م�صرفية اأخرى.
بالقيمة  املالية  البيانات  يف  املالية  بال�صمانات  العرتاف  يتم 
بعد  ال�صمان  على  فيه  احل�صول  مت  الذي  التاريخ  يف  العادلة 
هذه  مبوجب  للمجموعة  املطلوبات  قيا�س  يتم  املبدئي،  التحقق 
ال�صمانات يف اأعلى حد من القيا�س املبدئي، ويتم احت�صاب اأقل 
اإهالك لالعرتاف يف بيان الدخل ودخل الر�صوم املكت�صبة خالل 
هذه الفرتة، واأف�صل تقدير للنفقات املطلوبة لت�صوية اأي التزام 

مايل نا�صئ نتيجة لل�صمانات يف تاريخ التقرير.

مكافاآت املوظفني ف( 

اخلدمة  نهاية  مكافاآت  خم�ص�صات  باحت�صاب  املجموعة  تقوم 
وي�صتند  باملجموعة،  التوظيف  ل�صيا�صات  وفقًا  للموظفني 
الحت�صاب على اآخر راتب وفرتة خدمة كل موظف كما يف تاريخ 
اإعداد التقارير. ويظهر هذا املخ�ص�س �صمن بند خم�ص�صات 

اأخرى حتت بند مطلوبات اأخرى.
جمل�س  دول  من  واملوظفني  القطريني  للموظفني  بالن�صبة 
م�صاهمتها  قيمة  املجموعة  حتت�صب  الأخرى،  اخلليجي  التعاون 
وفقا  القطريني  املوظفني  راتب  كن�صبة من  التقاعد  يف �صندوق 
لقانون التقاعد واملعا�صات رقم ٢4 ل�صنة ٢٠٠٢. وتعترب التزامات 

املجموعة جتاه �صندوق التقاعد حمدودة مببلغ م�صاهمتها.

�س( مكافاآت املوظفني ق�سرية الأجل

غري  الأ�صا�س  على  للموظفني  الأجل  ق�صرية  املكافاآت  تقا�س 
يتم  ال�صلة.  ذات  اخلدمة  تقدمي  عند  دفعها  ويتم  املخ�صوم 
املتوقع دفعه مبوجب خطط احلافز  للمبلغ  باملطلوب  العرتاف 

لدى  كان  لو  الربح  م�صاركة  خطط  اأو  الأجل  ق�صري  النقدي 
نتيجة  املبلغ  هذا  بدفع  ا�صتدليل  اأو  قانوين  التزام  املجموعة 
خلدمة �صابقة مت تقدميها من جانب املوظف ومن املمكن قيا�س 

اللتزام ب�صورة موثوق بها. 

�س( راأ�س املال والحتياطيات

تكاليف اإ�سدار راأ�س املال  )١

اإلى  مبا�صرة  ب�صورة  تن�صب  التي  الزيادة  تكاليف  خ�صم  يتم 
حقوق  لأدوات  املبدئي  القيا�س  من  ملكية  حقوق  اأداة  اإ�صدار 

امللكية.
توزيعات الأرباح لالأ�سهم العادية  )٢

يتم العرتاف بتوزيعات الأرباح لالأ�صهم العادية يف حقوق امللكية 
يف الفرتة التي يتم اعتمادها فيها من جانب م�صاهمي املجموعة. 
يتم التعامل مع توزيعات الأرباح لل�صنة التي يعلن عنها بعد تاريخ 

بيان املركز املايل املوحد يف اإي�صاح الأحداث الالحقة.

العرتاف بالإيرادات ر( 

يتم اإثبات الإيراد لدرجة اأنه من املحتمل اأن املنافع القت�صادية 
�صوف تتدفق للمجموعة، وميكن قيا�س الإيرادات ب�صورة موثوق 
بها. ويجب تلبية معايري العرتاف املحددة فيما يلي اأي�صًا قبل 

اأن قبل اإثبات الإيرادات:
اإيرادات وم�ساريف الفائدة

والتي  املطفاأة  بالتكلفة  تقا�س  التي  املالية  الأدوات  ت�صجيل  يتم 
ومتاحة  مالية  كاأدوات  امل�صنفة  املالية  املوجودات  فائدة  حتمل 
اخل�صارة،  اأو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  م�صنفة  للبيع 
واإيرادات اأو م�صروفات الفوائد با�صتخدام �صعر الفائدة الفعلي، 
وهو املعدل الذي يخ�صم الدفعات النقدية امل�صتقبلية املقدرة اأو 
فرتة  خالل  اأو  املالية  لالأداة  املتوقع  العمر  خالل  املتح�صالت 
ق�صرية، عند القت�صاء، اإلى �صايف القيمة الدفرتية للموجودات 

اأو املطلوبات املالية.
التي  املالية  للموجودات  وبالن�صبة   ٢٠١٨ يناير   ١ من  بدءا 
اأ�صبحت منخف�صة القيمة ائتمانيا يف اأعقاب العرتاف املبدئي، 
يحت�صب اإيراد الفائدة بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على �صايف 
فيها  يعترب  ل  التي  احلالة  املايل. يف  للموجود  الدفرتية  القيمة 
احت�صاب  يرجع  عندها  الئتمانية  قيمته  انخف�صت  قد  املوجود 

اإيراد الفائدة اإلى اأ�صا�س الإجمايل.
بالقيمة  املقا�صة  الدين  باأوراق  اخلا�س  الفائدة  اإيراد  يحت�صب 
العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر (٢٠١٨) / ال�صتثمارات 
املالية املتاحة للبيع (٢٠١7) واملقا�صة بالتكلفة املطفاأة (٢٠١٨) 
با�صتخدام طريقة  ال�صتحقاق (٢٠١7)  لتاريخ  بها  املحتفظ   /

معدل الفائدة الفعلي ويدرج �صمن اإيراد الفائدة.
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اإيرادات عقود التاأمني

يتم العرتاف باإيرادات عقود التاأمني (املبالغ املتحققة كاإيراد) 
على مدى فرتة تغطية عقد التاأمني، يتم اإظهار ذلك الق�صم من 
واملتعلقة  ال�صارية  العقود  على  ا�صتالمها  التي مت  التاأمني  مبالغ 
جانب  يف  متحققة  غري  كاإيرادات  الوقوع  املحتملة  بالأخطار 

اللتزامات على اأ�صا�س احت�صاب 365/١ يومًا.

اإيرادات وم�ساريف الر�سوم والعمولت

يتم اإدراج اإيراد وم�صروف الر�صوم والعمولت التي تعترب جزء 
متمما ملعدل الفائدة الفعلي على املوجود اأو املطلوب املايل عند 

قيا�س طريقة معدل الفائدة الفعلي.
مت�صمنة  الأخرى،  والعمولت  الر�صوم  باإيرادات  العرتاف  يتم 
وعمولت  ال�صتثمار  اإدارة  ور�صوم  احل�صابات  خدمة  ر�صوم 
اأداء  عند  التمويل  يف  امل�صاركة  ور�صوم  الإيداع  ور�صوم  املبيعات 
اخلدمات ذات ال�صلة بها. عندما يكون من غري املتوقع اأن ينتج 
من ارتباط قر�س اأن يتم �صحب القر�س يتم العرتاف بالر�صوم 
على  الثابت  الق�صط  اأ�صا�س  على  القر�س  بارتباط  ال�صلة  ذات 
مدى فرتة الرتباط. يف حالة هذه اخلدمات، يتم اعتبار انتقال 
ال�صيطرة مبرور الوقت نظرا لنتفاع العميل من هذه اخلدمات 
على مدى مدة اخلدمة. تتعلق الر�صوم العمولت الأخرى اأ�صا�صًا 
بر�صوم املعاملة واخلدمة، وتدرج كم�صاريف عند اأداء اخلدمة.

اإيرادات ال�ستثمارات املالية

يتم العرتاف باأرباح اأو خ�صائر بيع ال�صتثمارات املالية يف بيان 
للمقابل  العادلة  القيمة  بني  الفرق  عن  وذلك  املوحد  الدخل 

امل�صتلم والقيمة الدفرتية لال�صتثمار. 
خ�صارة  ربح/  باأي  العرتاف  يتم  ل   ٢٠١٨ يناير   ١ من  بدءا 
يتعلق  فيما  الخر  ال�صامل  الدخل  يف  بها  معرتف  مرتاكمة 
اأو  بالربح  خم�ص�صة  ملكية  حقوق  يف  مالية  با�صتثمارات 
اخل�صارة من خالل الدخل ال�صامل الآخر يف بيان الدخل املوحد 

عند العرتاف بهذه ال�صتثمارات.
ال�صتحقاق  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ  املالية  ال�صتثمارات  اإيراد 

يتم العرتاف به باإتباع طريقة معدل الفائدة الفعلي.

اإيراد توزيعات الأرباح

يف  احلق  ين�صاأ  عندما  الأرباح  توزيعات  باإيراد  العرتاف  يتم 
ا�صتالم الإيراد. 

�س( م�سروف ال�سريبة

ي�صتمل م�صروف ال�صريبة على �صريبة حالية و�صريبة موؤجلة. 
يتم العرتاف بال�صريبة احلالية وال�صريبة املوؤجلة يف الربح اأو 
اخل�صارة فيما عدا اإلى احلد الذي تتعلق فيه ببنود معرتف بها 

مبا�صرة يف حقوق امللكية اأو الإيرادات ال�صاملة الأخرى.

ال�صريبة احلالية هي ال�صريبة املتوقع �صدادها اأو ا�صتالمها من 
معدلت  با�صتخدام  لل�صريبة  اخلا�صعة  ال�صنة  خ�صارة  اأو  دخل 
ال�صريبة املطبقة اأو التي تطبق على نحو وا�صع يف تاريخ التقريب 
وتتم ت�صويتها مع ال�صريبة امل�صتحقة الدفع فيما يتعلق ب�صنوات 

�صابقة.
للقوانني  طبقا  املجموعة  على  امل�صتحقة  ال�صرائب  حتت�صب 
اإليها عمليات  واللوائح والتعليمات ال�صارية يف الدول التي متتد 
املجموعة. يتم تكوين خم�ص�س لاللتزامات ال�صريبية امل�صتحقة 
على اأ�صا�س تقييم املطالبات ال�صريبية املتوقعة، وحاليًا ل يوجد 
�صرائب على املجموعة داخل دولة قطر. مل يتم تطبيق احت�صاب 
خارج  العاملة  البنك  فروع  بع�س  على  ال�صركات  على  ال�صريبة 
لدى  وامل�صجلة  التابعة  ال�صركات  اأحد  على  وكذلك  قطر،  دولة 

مركز قطر للمال.
املوؤقتة  بالفروق  يتعلق  فيما  املوؤجلة  بال�صريبة  العرتاف  يتم 
التقارير  لأغرا�س  واملطلوبات  للموجودات  الدفرتية  القيم  بني 
املالية واملبالغ امل�صتخدمة لأغرا�س ال�صريبة. ل يتم العرتاف 

بال�صريبة املوؤجلة بالن�صبة اإلى:
اأو  باملوجودات  املبدئي  العرتاف  بني  املوؤقتة  الفروق   •
املطلوبات يف معاملة ل تعترب مبثابة جتميع اأعمال ول توؤثر 

على الربح اأو اخل�صارة املحا�صبية اأو اخلا�صعة لل�صريبة.
الفروق املوؤقتة املتعلقة بال�صتثمارات يف �صركات تابعة اإلى   •
احلد الذي يكون من املحتمل معه األ يتم ردها يف امل�صتقبل 

املنظور، و
الفروق املوؤقتة النا�صئة من العرتاف املبدئي بال�صهرة.  •

يتم قيا�س ال�صريبة املوؤجلة مبعدلت ال�صريبة املتوقع تطبيقها 
مت  التي  القوانني  على  بناًء  عك�صها  عند  املوؤقتة  الفروقات  على 

ت�صنيفها اأو على و�صك اأن ت�صنف كما يف نهاية ال�صنة املالية.
تتم مقا�صة موجودات ومطلوبات ال�صريبة املوؤجلة لو كان هناك 
حق قانوين قابل للتطبيق يف مقا�صة مطلوبات ال�صريبة احلالية 
بال�صرائب  تتعلق  وهي  احلالية  ال�صريبية  املوجودات  مقابل 
نف�س  ال�صريبي على  الخت�صا�س  نف�س  يتم حت�صيلها من  التي 
خمتلفة  �صريبية  من�صاآت  على  اأو  لل�صريبة  اخلا�صعة  املن�صاأة 
حالية  �صريبة  وموجودات  مطلوبات  �صداد  منها  يق�صد  ولكنه 
ومطلوباتها  موجوداتها  حتقيق  �صيتم  اأو  ال�صايف  اأ�صا�س  على 

ال�صريبية يف نف�س الوقت.
للخ�صائر  بالن�صبة  املوؤجلة  ال�صريبة  باأ�صل  العرتاف  يتم 
ال�صريبية غري امل�صتخدمة والأر�صدة ال�صريبية والفروق املوؤقتة 
اإلى احلد الذي يكون من املحتمل معه توفر  امل�صموح بخ�صمها 
اأرباح م�صتقبلية خا�صعة لل�صريبة ميكن ا�صتخدامها يف مقابلها. 
ويتم  تقرير  تاريخ  كل  يف  املوؤجلة  ال�صريبة  اأ�صول  مراجعة  تتم 
اإلى احلد الذي ي�صبح من غري املحتمل معه حتقيق  تخفي�صها 

املنفعة ال�صريبية ذات ال�صلة. 
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ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تابع(  .٣

العائدات على ال�سهم ت( 

تقوم املجموعة بعر�س بيانات العائد الأ�صا�صي واملخفف لل�صهم 
بالن�صبة لأ�صهمها العادية. يحت�صب العائد الأ�صا�صي لل�صهم بق�صمة 
الربح اأو اخل�صارة املن�صوبة حلاملي الأ�صهم العادية بالبنك على 
عدد املتو�صط املرجح لالأ�صهم القائمة خالل ال�صنة. يتم حتديد 
العائدات املخففة لل�صهم بت�صوية الربح اأو اخل�صارة املن�صوبة اإلى 
العادية  لالأ�صهم  املرجح  املتو�صط  العادية وعدد  الأ�صهم  حاملي 

القائمة باأثر جميع الأ�صهم العادية املخففة املحتملة.

التقارير القطاعية ث( 

مبزاولة  تقوم  التي  املجموعة  مكونات  اأحد  هو  الت�صغيل  قطاع 
اإيرادات وتتكبد  اأن�صطة اأعمال ميكن للمجموعة اأن جتني منها 
املتعلقة  وامل�صروفات  الإيرادات  ذلك  ويت�صمن  م�صروفات 
تتم  والتي  باملجموعة  الأخرى  املكونات  من  اأي  مع  بالتعامالت 
مراجعة نتائجها الت�صغيلية ب�صورة منتظمة من قبل كبري �صانعي 
القرار الت�صغيلي بهدف و�صع قرارات عن املوارد املخ�ص�صة لكل 

قطاع وتقييم اأدائه والذي تتوفر له معلومات مالية متميزة.

اأن�سطة الئتمان خ( 

املوجودات املحتفظ بها يف ن�صاط ائتماين ل تتعامل كموجودات 
املجموعة وبناء عليه ل تدرج يف بيان املركز املايل املوحد.

ال�سمان املعاد حيازته ذ( 

العمالء  ديون  �صداد  مقابل  املعاد حيازتها  ال�صمانات  اإثبات  يتم 
�صمن بيان املركز املايل املوحد حتت بند »موجودات اأخرى« بالقيمة 

الدفرتية بال�صايف من خم�ص�س انخفا�س القيمة، اإن وجد.
اأن  املجموعة  على  يجب  املركزي  قطر  م�صرف  لتعليمات  وفقا 
�صداد  مقابل  يف  عليها  م�صتحوذ  عقارات  اأو  اأر�س  اأي  ت�صتبعد 
الديون خالل فرتة ل تتجاوز الثالث �صنوات من تاريخ ال�صتحواذ 
على  احل�صول  بعد  الفرتة  هذه  متديد  ميكن  اأنه  من  بالرغم 

موافقة م�صرف قطر املركزي.

�س( اأرقام املقارنة

يتطلب  اأو  تف�صري  اأو  معيار  فيها  ي�صمح  التي  احلالت  عدا  فيما 
مع  املبالغ  جميع  عن  الإف�صاح  اأو  الإبالغ  يجب  ذلك،  خالف 

معلومات مقارنة. 

اإدارة املخاطر املالية  .٤

مقدمة وملحة عامة اأ( 

ت�صكل املخاطر جزءًا من ن�صاط املجموعة وعملياتها، ولكن يتم 
اإدارتها من خالل عملية قيا�س ومراقبة م�صتمرة بح�صب حجم 
معر�صة  املجموعة  تعترب  الأخرى.  الرقابية  والوظائف  املخاطر 
ملخاطر الئتمان وال�صيولة والت�صغيل وخماطر ال�صوق والتي متثل 
املخاطر  اإدارة  يتم  جتارية.  غري  اأو  جتارية  عمليات  خماطر 
املتعلقة بتغري العوامل املحيطة واأثر العوامل التكنولوجية وقطاع 

ال�صناعة من خالل عملية التخطيط ال�صرتاتيجي للمجموعة.
ومراقبة  حتديد  عن  امل�صوؤول  هو  املجموعة  اإدارة  جمل�س  يعترب 
املخاطر، بالإ�صافة اإلى ذلك توجد جهات اأخرى مثل ق�صم اإدارة 
وجلنة  الت�صهيالت،  جلنة  الداخلي،  التدقيق  جلنة  املخاطر، 
هذه  ومراقبة  اإدارة  عملية  عن  م�صوؤولة  واملطلوبات  املوجودات 

املخاطر.
تتم مراقبة وال�صيطرة على املخاطر بناًء على حمددات ت�صعها 
وعوامل  العمل  ا�صرتاتيجية  املحددات  هذه  وتعك�س  املجموعة، 
ال�صوق املوؤثرة يف املجموعة، وكذلك تعك�س م�صتوى املخاطر التي 

ي�صتطيع املجموعة حتملها.
با�صتخدام  املجموعة  تقوم  املخاطر،  اإدارة  عملية  من  وكجزء 
عن  الناجتة  املخاطر  لإدارة  اأخرى  مالية  واأدوات  م�صتقات 
راأ�س  وخماطر  الأجنبية  والعمالت  الفائدة  اأ�صعار  يف  التغري 
املال وخماطر الئتمان واملخاطر الناجتة عن تقدير املعامالت. 
يتم  التي  التحوط  عمليات  يف  الدخول  قبل  املخاطر  تقييم  يتم 

اعتمادها من قبل امل�صتوى الإداري املنا�صب للمجموعة.
تتبع املجموعة طريقة خا�صة لتقدير خماطر ال�صوق التي يتعر�س 
للخ�صائر  قيمة  واأعلى  بها  يحتفظ  التي  املالية  املراكز  على  لها 
املتوقعة عليها، وذلك اعتمادا على عدد من الفر�صيات والعوامل 
املتغرية يف ال�صوق وقد حددت املجموعة جمموعة من امل�صتويات 

لقيمة املخاطر املقبولة لديها، والتي يتم مراقبتها ب�صكل يومي.
ل يوجد هناك اأي تغري على م�صتوى تعر�س املجموعة ملخاطر ال�صوق 

اأو الطريقة التي يقي�س وي�صيطر بها البنك على تلك املخاطر.
املخاطر الناجتة من الأدوات املالية التي تتعر�س لها املجموعة 
وخماطر  الئتمان  خماطر  تت�صمن  والتي  املالية  املخاطر  هي 

ال�صيولة وخماطر ال�صوق واملخاطر الت�صغيلية.
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اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر الئتمان ب( 

تن�صاأ  التي  املالية  اخل�صارة  خماطر  هي  الئتمان  خماطر 
الوفاء  املالية عن  الأداة  اأو طرف مقابل يف  لعجز عميل  نتيجة 
بالتزاماته التعاقدية. ت�صكل خماطر الئتمان اجلزء الأكرب من 
خطر تعر�س املجموعة للمخاطر، ولذلك تدار خماطر الئتمان 

التي يتم التعر�س لها بعناية تعر�صها ملخاطر الئتمان. 
وتعزى خماطر الئتمان لالأدوات املالية مثل القرو�س وال�صحب 
وبع�س  الفواتري،  من  وغريها  الدين  و�صندات  املك�صوف،  على 
باأدوات  املتعلقة  لالئتمان  املعادلة  واملبالغ  الأخرى  املوجودات 

مالية خارج امليزانية املالية.
يّبني الإي�صاح رقم (١٠) من الإي�صاحات املرفقة للبيانات املالية 
التمويلية  والأن�صطة  وال�صلف  القرو�س  حمفظة  توزيع  املوحدة 
على القطاعات املختلفة. كما يت�صمن الإي�صاح رقم (4) التوزيـع 

اجلغرافـي ملخاطر ائتمان املجموعة.
١( قيا�س خماطر الئتمان

ق�صم  قبل  الئتمانية من  ال�صيا�صات  كافة  واعتماد  تتم مراجعة 
املخاطر  اإدارة  فريق  يقوم  الإدارة.  وجمل�س  املخاطر  اإدارة 
املهمة  الئتمانية  الت�صهيالت  جميع  على  باملوافقة  مركزيًا 
واأ�صواق  اخلزينة  وعمليات  ال�صركات  لكافة  الئتمان  واأ�صقف 
واملتو�صطة  ال�صغرية  واملن�صاآت  املالية  واملوؤ�ص�صات  املال  راأ�س 
التي تتعامل مع البنك. وتتم هذه املوافقات مبا يتفق مع �صقوف 
�صالحيات منح الئتمان املفو�صة للفريق وان�صجاما مع �صيا�صة 

املجموعة الئتمانية املعتمدة. 

اإدارتها  تتم  الئتمانية  الت�صهيالت  كافة  فاإن  ذلك،  اإلى  اإ�صافة 
الذي  املخاطر  اإدارة  ق�صم  قبل  من  م�صتقلة  ب�صورة  و�صبطها 

يقوم باإبالغ ق�صم العمليات ب�صكل منف�صل.
يف  التنويع  طريق  عن  املخاطر  بتحديد  اأي�صًا  املجموعة  تقوم 
التحكم  يتم  و�صناعية.  جغرافية  قطاعات  على  موجوداته 
املمنوح  لالئتمان  �صقوف  حتديد  طريق  عن  الئتمان  مبخاطر 
للطرف املتعاقد معه والتي تتم مراجعتها واملوافقة عليها �صنويًا 
من قبل جلنة اإدارة املخاطر. كما تتبع املجموعة اأي�صًا اإر�صادات 
الذي  الأمر  القرو�س  َمنح  يخ�س  فيما  املركزي  قطر  م�صرف 

يقلل من تعر�س املجموعة لأطراف مقابلة.
الئتمان  خماطر  تقييم  على  ال�صمانات  ونوع  مقدار  يعتمد 
اأنواع  للطرف املقابل. يتم تنفيذ املبادئ التوجيهية ب�صاأن قبول 

ال�صمانات ومعامالت التقييم.
رهن  طريق  عن  الئتمان  خماطر  تقليل  يتم  الإمكان،  عند 
ال�صمانات  ونوع  مبلغ  يعتمد  القرو�س.  مقابل  مقبولة  �صمانات 
املطلوبة على تقييم خماطر الئتمان املتعلقة بالطرف املتعاقد 
ال�صمانات  اأنواع  حول  الإر�صادات  اإدراج  مت  قد  اأنه  كما  معه. 
من  ال�صمانات  اأنواع  اأبرز  تتاألف  تقييمها.  وطرق  املقبولة 
والعاملية  املحلية  امللكية  وحقوق  العقاري  والرهن  النقد 
يتم  اأخرى.  ملمو�صة  تاأمينات  اإلى  بالإ�صافة  املالية  وال�صمانات 
التجارية  القرو�س  اأ�صا�صي مقابل  ب�صكل  بال�صمانات  الحتفاظ 
املخاطر  مواجهة  يف  ال�صمانات  هذه  اإدارة  وتتم  وال�صتهالكية 

املتعلقة بالقرو�س ب�صايف قيمتها القابلة للتح�صيل. 
لدي املجموعة عملية حمددة لإدارة الئتمان التي ت�صمن المتثال 
امل�صتمر ل�صمان جودة  والتوثيق وال�صتعرا�س  ل�صروط العتماد 
الئتمان وال�صمانات. يف حني يتم تقييم ال�صمانات املالية مثل 
الأ�صهم املدرجة ب�صكل منتظم، وتو�صي �صيا�صة الئتمان بتقييم 
القانوين  الرهن  التي مت احل�صول عليها عن طريق  ال�صمانات 
اإذا  اأكرث كل 3 �صنوات  اأو  على العقارات على الأقل مرة واحدة 

ا�صتدعي الأمر ذلك.
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اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر الئتمان )تابع( ب( 

٢( حتليـــل احلد الأق�ســـى للتعــــر�س ملخـــــاطر الئتمان قبل ال�سمان املحتفـــظ به اأو اأية تعزيزات ائتمانية اأخرى، 

بال�سايف من انخفا�س القيمة

يو�صح اجلدول التايل خماطر ائتمان املجموعة بقيمها الدفرتية بدون الأخذ يف العتبار اأي �صمان يتم الحتفاظ به اأو اأي دعم ائتماين 
اأ�صا�س املبلغ الدفرتي ال�صايف امل�صجل يف بيان املركز  اأدناه على  اآخر بالن�صبة للموجودات على قائمة املركز املايل والتعر�صـــات املبينة 

املايل املوحد.

٢٠١٧ ٢٠١٨

التعر�س ملخاطر الئتمان املتعلقة مبوجودات م�سجلة يف بيان 

املركز املايل كما يلي:

6.١6١.6٨7 ٧٫١٥٦٫٩٤٦ اأر�صدة لدى بنوك مركزية

7.٨٢١.9٨3 ٦٫٢٣٠٫٠١٨ م�صتحقات من بنوك

59.٨٠4.١74 ٥٩٫٧٩٨٫٣٣٧ قرو�س و�صلف للعمالء

١6.5٠9.64١ ١٩٫٩٣٦٫١٨٢ ا�صتثمارات مالية - دين

669.٨٢١ ٩٠٥٫٦٩٨ موجودات اأخرى 

9٠.967.3٠6 ٩٤٫٠٢٦٫٢٨١ الإجمايل كما يف ٣١ دي�شمرب 

التعر�س ملخاطر الئتمان الأخرى كما يلي:

١٨.3٨٠.٨4٨ ١٦٫٠٤٦٫٤٠٠ �صمانات

5.95٨.39١ ٥٫٢٧٣٫٠١٤ خطابات اعتمادات

3.737.35٨ ١٫٨٦٨٫٠٠٦ ت�صهيالت ائتمانية غري م�صتغلة

٢٨.٠76.597 ٢٣٫١٨٧٫٤٢٠ الإجمايل كما يف ٣١ دي�شمرب 

١١9.٠43.9٠3 ١١٧٫٢١٣٫٧٠١

باآلف الريالت القطرية



بـنــك الـدوحــة     83

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر الئتمان )تابع( ب( 

٣( حتليل تركز خماطر املوجودات املالية مع التعر�س ملخاطر الئتمان

القطاعات اجلغرافية

يو�صح اجلدول التايل خماطر ائتمان املجموعة بقيمها الدفرتية بدون الأخذ يف العتبار اأي �صمان يتم الحتفاظ به اأو اأي دعم ائتماين 
اإقامة  مقر  اإلى  ا�صتنادا  املناطق  على  للمخاطر  التعر�س  بتخ�صي�س  املجموعة،  قامت  اجلدول  بهذا  اجلغرافية.  املناطق  ح�صب  اآخر، 

اأطرافها املقابلة.

٢٠١٨

الإجمايل
باقي دول العامل

دول ال�سرق الأو�سط 

الأخرى

دول جمل�س التعاون 

اخلليجي الأخرى
قطر

٧٫١٥٦٫٠٤٦ ٢٦٫٤١٥ - ٢٫٢٤١٫١٩٤ ٤٫٨٨٨٫٤٣٧ اأر�سدة لدى م�سارف مركزية

٦٫٢٣٠٫٠١٨ ٢٫٨٥٠٫٥١٦ ١٩١٫٩٢٩ ٣٤٩٫٣٥٤ ٢٫٨٣٨٫٢١٩ م�ستحقات من بنوك

٥٩٫٧٩٨٫٣٣٧ ٤٫٠٤٨٫٥٩٧ ١٫٠٦٦٫٧٧٥ ٧٫٥٠٧٫١١٤ ٤٧٫١٧٥٫٨٥١ قرو�س و�سلف للعمالء

١٩٫٩٣٦٫١٨٢ ٤٠٤٫١٦٧ ٢٣٢٫٩٩٩ ١٫٦٨٢٫٩٩٦ ١٧٫٦١٦٫٠٢٠ ا�ستثمارات مالية - دين

٩٠٥٫٦٩٨ ٤٩٫١٩٣ - ٧٫٨٧٣ ٨٤٨٫٦٣٢ موجودات اأخرى

٩٤٫٠٢٦٫٢٨١ ٧٫٣٧٨٫٨٨٨ ١٫٤٩١٫٧٠٣ ١١٫٧٨٨٫٥٣١ ٧٣٫٣٦٧٫١٥٩

٢٠١٨
الإجمايل

باقي دول العامل دول ال�صرق الأو�صط الأخرى
دول جمل�س التعاون اخلليجي 

الأخرى
قطر

6.١6١.6٨7 ١5.٨75 - ١.٨66.١34 4.٢79.67٨ اأر�صدة لدى م�صارف مركزية

7.٨٢١.9٨3 ١.646.١6١ ١.4٠3.9٠4 445.٨95 4.3٢6.٠٢3 م�صتحقات من بنوك

59.٨٠4.١74 4.977.٨55 ١.١69.94٢ 7.٢34.9٠٢ 46.4٢١.475 قرو�س و�صلف للعمالء

١6.5٠9.64١ ١.١٢3.٢69 - ١.4٨7.63٢ ١3.٨9٨.74٠ ا�صتثمارات مالية - دين

669.٨٢١ ٢5.6٨٢ - ٨.47٢ 635.667 موجودات اأخرى

9٠.967.3٠6 7.7٨٨.٨4٢ ٢.573.٨46 ١١.٠43.٠35 69.56١.5٨3

٢٠١٨

الإجمايل
باقي دول العامل

دول ال�سرق الأو�سط 

الأخرى

دول جمل�س التعاون 

اخلليجي الأخرى
قطر

16.0٤6.٤00 ٤.1٤8.100 3٤٤.89٤ 2.709.3٥0 8.8٤٤.0٥6 �سمانات

٥.273.01٤ ٥70.007 267.٥39 30.137 ٤.٤0٥.331 خطابات اعتماد

1.868.006 17٥.773 - 316.2٤6 1.37٥.987 ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة

23.187.٤20 ٤.893.880 612.٤33 3.0٥٥.733 1٤.62٥.37٤

٢٠١٨
الإجمايل

باقي دول العامل دول ال�صرق الأو�صط الأخرى
دول جمل�س التعاون اخلليجي 

الأخرى
قطر

١٨.3٨٠.٨4٨ 4.4٨9.97٨ 3١١.33١ 3.467.٠79 ١٠.١١٢.46٠ �صمانات

5.95٨.39١ 46١.77٨ 35٨.34٢ ١٢9.٢35 5.٠٠9.٠36 خطابات اعتماد

3.737.35٨ ١١6.635 - 6٢٢.٢١5 ٢.99٨.5٠٨ ت�صهيالت ائتمانية غري م�صتغلة

٢٨.٠76.597 5.٠6٨.39١ 669.673 4.٢١٨.5٢9 ١٨.١٢٠.٠٠4

باآلف الريالت القطرية



84     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر الئتمان )تابع( ب( 

٣( حتليل تركز خماطر املوجودات املالية مع التعر�س ملخاطر الئتمان )تابع(

قطاعات ال�سناعة

يحلل اجلدول التايل، كتو�صيح، خماطر ائتمان املجموعة بقيمها الدفرتية قبل الأخذ يف ال�صمانات اأو دعم ائتماين اآخر م�صنفة ح�صب 
قطاعات ال�صناعة لالأطراف املقابلة للمجموعة.

٢٠١7 ٢٠١٨

٢3.966.٢٢6 ٢٨٫٤٠٤٫٦٢١ ممولة وغري ممولة

٨4٢.٨63 ٦٣٩٫٥٦٩ احلكومة وهيئات حكومية

١١.٠9١.٢9١ ١١٫٥٨٩٫٢٣٧ ال�صناعة

١7.5٠3.٠١6 ١٧٫٣٢٧٫٣٦٦ التجارة

١٠.455.93٨ ٩٫٦٣٧٫٨٨٢ اخلدمات

١7.457.955 ١٦٫٨٦٥٫٦٤٤ املقاولت

٨.43٠.7٢5 ٨٫٢٨٦٫٥٧١ العقارات

١.٢١9.٢9٢ ١٫٢٧٥٫٣٩١ ال�صخ�صية

١٨.3٨٠.٨4٨ ١٦٫٠٤٦٫٤٠٠ اأخرى

5.95٨.39١ ٥٫٢٧٣٫٠١٤ �صمانات

3.737.35٨ ١٫٨٦٨٫٠٠٦ خطابات اعتماد

١١9.٠43.9٠3 ١١٧٫٢١٣٫٧٠١ ت�صهيالت غري م�صتغلة

١١9.٠43.9٠3 ١١٧٫٢١٣٫٧٠١

باآلف الريالت القطرية



بـنــك الـدوحــة     85

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر الئتمان )تابع( ب( 

٤( جودة الئتمان

اآلية  املجموعة  تتبع  وخارجية.  داخلية  ائتمان  ت�صنيفات  با�صتخدام  املجموعة  قبل  من  املالية  للموجودات  بالن�صبة  الئتمان  جودة  تدار 
ت�صنيف داخلية للمخاطر ذات �صلة بالت�صنيفات الئتمانية التي تن�صرها وكالت الت�صنيف العاملية. ت�صعى املجموعة اإلى التح�صني امل�صتمر 
احلقيقية  الأ�صا�صية  الئتمان  لتعك�س خماطر  الئتمان  اإدارة خماطر  و�صيا�صات وممار�صات  الداخلي  الئتمان  ت�صنيف خماطر  ملناهج 
اأكرث يف حالة  وملرات  الأقل  ال�صنة على  واحدة يف  الإقرا�س مرة  تتم مراجعة جميع عالقات  املجموعة.  لدى  الئتمان  وثقافة  للمحفظة 

املوجودات غري العاملة.
يو�صح اجلدول التايل املعلومات حول جودة املوجودات املالية والرتباطات وال�صمانات املالية:

٢٠١٧ ٢٠١٨
النقد والأر�سدة لدى البنوك املركزية )با�ستبعاد النقد 

بال�سندوق( وامل�ستحقات من بنوك
الإجمايل الإجمايل املرحلة ٣ املرحلة ٢ املرحلة ١

١٢.٨١3.٨49 ١٢.969.٨49 - ١77.5٨4 ١٢.79٢.٢65 Baa3 اإلى Aaa - درجة ال�صتثمار

 ١.١69.٨٢١ 4٢٨.493 - ١34.696 ٢93.797 Ca3 اإىل Ba1 -درجة ال�صتثمار الثانوي

- - - - - دون امل�صتوى

- - - - - م�صكوك يف حت�صيلها

- - - - - خ�صارة

- (١٢.٢7٨) - (39٢) (١١.٨٨6) خم�ص�س اخل�صارة

١٣٫٩٨٣٫٦٧٠ ١٣٫٣٨٦٫٠٦٤ - ٣١١٫٨٨٨ ١٣٫٠٧٤٫١٧٦ القيمة الدفرتية

٢٠١٧ ٢٠١٨

قرو�س و�سلف لعمالء

الإجمايل الإجمايل املرحلة ٣ املرحلة ٢ املرحلة ١

35.٢٨3.٠37 ٢7.753.36١ - 3.6٠٠.٢٨٢ ٢4.١53.٠79 Baa3 اإلى Aaa - درجة ال�صتثمار

٢5.٠٨٠.4٢٠ 33.476.3٠3 - ١6.59٨.٨٨4 ١6.٨77.4١9 Ca3 اإىل Ba1 -درجة ال�صتثمار الثانوي

٢96.944 ١.١٢٨.١١6 ١.١٢٨.١١6 - - دون امل�صتوى

35٠.٨3٢ 9٨٠.٢6٠ 9٨٠.٢6٠ - - م�صكوك يف حت�صيلها

١.6١٠.9١4 ١.693.7٢١ ١.693.7٢١ - - خ�صارة

(٢.٨١7.973) (5.٢33.4٢4) (3.7٠7.٨١9) (١.3٠١.٨96) (٢٢3.7٠9) خم�ص�س اخل�صارة

٥٩٫٨٠٤٫١٧٤ ٥٩٫٧٩٨٫٣٣٧ 94.٢7٨ ١٨٫٨٩٧٫٢٧٠ ٤٠٫٨٠٦٫٧٨٩ القيمة الدفرتية

باآلف الريالت القطرية



86     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر الئتمان )تابع( ب( 

٤( جودة الئتمان )تابع(

٢٠١٧ ٢٠١٨

ا�ستثمارات مالية

الإجمايل الإجمايل املرحلة ٣ املرحلة ٢ املرحلة ١

١6.٢7٨.١55 ١9.3٨4.٢4١ - - ١9.3٨4.٢4١ Baa3 اإلى Aaa - درجة ال�صتثمار

٢٠4.4١٠ 537.55١ - ٢5.٨36 5١١.7١5 Ca3 اإىل Ba1 -درجة ال�صتثمار الثانوي

4٢.٨57 3٨.97٢ 3٨.97٢ -  - دون امل�صتوى

- - - - - م�صكوك يف حت�صيلها

- - - - - خ�صارة

(١5.7٨١) (٢4.5٨٢) (793) (793) (957) خم�ص�س اخل�صارة

١٦٫٥٠٩٫٦٤١ ١٩٫٩٣٦٫١٨٢ ٢5.٠43 ٢٥٫٠٤٣ ١٩٫٨٩٤٫٩٩٩ القيمة الدفرتية

٢٠١٧ ٢٠١٨

ارتباطات قرو�س و�سمانات مالية

الإجمايل الإجمايل املرحلة ٣ املرحلة ٢ املرحلة ١

١3.97٨.736 ١4.١3٨.٢95 - ١.١٢٨.56٨  ١3.٠٠9.7٢7 Baa3 اإلى Aaa - درجة ال�صتثمار

١4.١٠6.٠١9 ٨.٨3١.7٠٠ - 4.343.65٠ 4.4٨٨.٠5٠ Ca3 اإىل Ba1 -درجة ال�صتثمار الثانوي

- ٢١7.4٢5 ٢١7.4٢5 - - دون امل�صتوى

- - - - - م�صكوك يف حت�صيلها

- - - - - خ�صارة

 (٨.١5٨) (١6١.937) (١٢6.٢٠4) (١٢6.٢٠4) (٢7.575) خم�ص�س اخل�صارة

٢٨٫٠٧٦٫٥٩٧ ٢٣٫٠٢٥٫٤٨٣ 5.346.٠١4 ٥٫٣٤٦٫٠١٤ ١٧٫٤٧٠٫٢٠٢ القيمة الدفرتية

باآلف الريالت القطرية



بـنــك الـدوحــة     87

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر الئتمان )تابع( ب( 

٤( جودة الئتمان )تابع(

ال�سمانات الإ�سافية

على  اأخرى  وتعزيزات  اإ�صافية  �صمانات  على  املجموعة  حت�صل 
الئتمان يف اإطار الن�صاط العتيادي لالأعمال من اأطراف مقابلة. 
وعلى اأ�صا�س كلي خالل ال�صنة مل يكن هناك تدهور قابل للتمييز يف 
جودة ال�صمان الإ�صايف الذي حتتفظ به املجموعة. كما اأنه لي�صت 

هناك تغيريات يف �صيا�صات ال�صمانات الإ�صافية لدى املجموعة.
مقابل  به  املحتفظ  الإ�صايف  لل�صمان  العادلة  القيمة  كانت 
 3١ كما يف  الئتمانية  قيمتها  انخف�صت  التي  وال�صلف  القرو�س 
دي�صمرب ٢٠١٨ مببلغ 456 مليون ريال قطري (46٠ مليون ريال 

قطري يف �صنة ٢٠١7).
للعمالء  وال�صلف  للقرو�س  بالن�صبة  ال�صمان  مبلغ  اإجمايل 
 ٢٠١٨ دي�صمرب   3١ يف  كما  قطري  ريال  مليون   73.749 هي 

(57.٢٠5 مليون ريال قطري يف ٢٠١7).
ال�سمان املعادة حيازته

اقتنت املجموعة عقارات حمتفظ بها ك�صمان لت�صوية دين بقيمة 
دفرتية ١34 مليون ريال قطري كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨ (١34 

مليون ريال قطري يف ٢٠١7).
�سيا�سة ال�سطب

تقوم املجموعة ب�صطب قر�س اأو ر�صيد �صند دين ا�صتثماري واأية 
عندما  القيمة  يف  النخفا�س  بخ�صائر  �صلة  ذات  خم�ص�صات 
حتدد اإدارة الئتمان باملجموعة اأن القر�س اأو الورقة غري قابلة 

للتح�صيل وبعد موافقة م�صرف قطر املركزي.
يتم القيام بهذا التحديد بعد و�صع اعتبار ملعلومات مثل حدوث 
مثل عدم  امل�صدر  للمقرت�س/  املايل  املركز  كبرية يف  تغيريات 
كفاية  عدم  اأو  اللتزام  �صداد  على  امل�صدر  املقرت�س/  مقدرة 
بالن�صبة  بكامله.  املبلغ  ل�صداد  الإ�صايف  ال�صمان  متح�صالت 
للقرو�س القيا�صية ذات املبالغ ال�صغرية، ت�صتند قرارات ال�صطب 
كان  ا�صتحقاقه.  ملوعد  املحدد  املنتج  جتاوز  مركز  على  عموما 
ريال قطري  ال�صنة هو 3٨9 مليون  الذي مت �صطبه خالل  املبلغ 

(394 مليون ريال قطري يف ٢٠١7).

٥( املدخــالت والفرتا�ســـات والتقنيــات امل�ستخدمة 

      لتقدير انخفا�س القيمة

زيادة كبرية يف خماطر الئتمان 

اأداة مالية قد  �صداد  التخلف عن  اإذا كان خطر  ما  عند حتديد 
يف  املجموعة  تاأخذ  الأويل،  العرتاف  منذ  ملحوظ  ب�صكل  ازداد 
العتبار معلومات معقولة ومدعومة ذات �صلة ومتوفرة دون تكلفة 
اأو جهد ل لزوم له. وهذا ي�صمل املعلومات الكمية والنوعية والتحليل 
مبا يف ذلك نظام الت�صنيف الداخلي ملخاطر الئتمان، وت�صنيف 
يف  املتاأخرة  احل�صابات  وحالة  وجدت،  اإن  اخلارجية،  املخاطر 
ال�صداد، واحلكم الئتماين، وحيثما كان ممكنا، اخلربة التاريخية 
ذات ال�صلة. قد تقوم املجموعة اأي�صا بتحديد اأن التعر�س للمخاطر 
موؤ�صرات  اأ�صا�س  على  الئتمانية  املخاطر  يف  كبرية  زيادة  �صهد 
نوعية معينة ترى اأنها تدل على ذلك وقد ل ينعك�س تاأثريها ب�صكل 

كامل يف التحليل الكمي لها يف الوقت املنا�صب.
عند حتديد ما اإذا كانت خماطر الئتمان قد زادت ب�صورة كبرية 

منذ العرتاف املبدئي، يتم اأخذ املعايري التالية يف العتبار:
اأو   Baa اإلى   Aaa من  للت�صنيف  درجتني  انخفا�س  (اأ) 

.Caa اإلى Ba انخفا�س درجة واحدة للت�صنيفات من
�صهًرا  ع�صر  الثني  خالل  هيكلتها  املعاد  (ب) الت�صهيالت 

املا�صية.
يف  كما  يوما  و3٠   6٠ بعدد  ال�صداد  متاأخرة  الت�صهيالت  (ج) 

تاريخ التقرير لقرو�س ال�صركات والأفراد على التوايل.

درجات خماطر الئتمان

نوعية  عوامل  با�صتخدام  الئتمان  خماطر  درجات  تعريف  يتم 
ا�صتنادًا  العوامل  هذه  تتغري  التعرث.  خماطر  اإلى  ت�صري  وكمية 
رقابة  اإلى  القرو�س  املقرت�س. تخ�صع  ونوع  القر�س  اإلى طبيعة 
خماطر  درجة  اإلى  قر�س  اأي  حتريك  عنها  ينتج  قد  م�صتمرة 

ائتمان خمتلفة.

ا�ستخراج مدة هيكل احتمالية التعرث

املجمعة  البيانات  لتحليل  اإح�صائية  مناذج  املجموعة  ت�صتخدم 
وا�صتخراج تقديرات لحتمالية التعرث بالقرو�س وكيف يتوقع لها 
اأن تتغري نتيجة ملرور الزمن.  ي�صري هذا التحليل حتدي ومعايرة 
العالقات بني التغريات يف معدلت التخلف عن الدفع والتغريات 
املناطق  خمتلف  عرب  الرئي�صية  الكلي  القت�صاد  عوامل  يف 

اجلغرافية التي متنح فيها املجموعة قرو�صا.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر الئتمان )تابع( ب( 

٥( املدخــالت والفرتا�ســـات والتقنيــات امل�ستخدمة 

      لتقدير انخفا�س القيمة )تابع(

املوجودات املالية املعاد التفاو�س عليها

الأحكام التعاقدية للقر�س قد يتم تعديلها لعدة اأ�صباب مت�صمنة 
التغري يف ظروف ال�صوق واحتفاظ العميل وعوامل اأخرى ل تت�صل 
القائم  القر�س  للعميل.  املحتمل  اأو  الئتماين احلايل  بالتدهور 
والعرتاف  عنه  العرتاف  يلغى  قد  اأحكامه  تعديل  يتم  والذي 
بالقيمة  جديد  كقر�س  عليه  التفاو�س  معاد  بقر�س  عنه  بدل 
هيكلة  لإعادة  املجموعة  ت�صعى  ممكنا،  ذلك  كان  متى  العادلة. 
القرو�س بدل عن حيازة ال�صمانات الإ�صافية، اإن وجدت.  قد 
يت�صمن هذا توفري ترتيبات دفع وتوثيق اتفاقية قر�س ب�صروط 
املعاد  القرو�س  الإدارة ب�صفة م�صتمرة مبراجعة  جديدة. تقوم 
من  واأنه  املعايري  جميع  ا�صتيفاء  من  للتاأكد  عليها  التفاو�س 

املرجح اأن حتدث جميع املدفوعات امل�صتقبلية.
�صيتم ت�صنيف احل�صابات املعاد هيكلتها لأ�صباب ائتمانية يف الـ 

١٢ �صهرا املا�صية حتت املرحلة ٢.
تعترب املجموعة اأن املوجود املايل متعرث عندما:

التزاماته  املقرت�س  يدفع  اأن  املرجح  غري  من  يكون   •
جانب  من  الرجوع  بدون  بالكامل،  للمجموعة  الئتمانية 
يتم  كان  (لو  ال�صمان  كتح�صيل  اإجراءات  اإلى  املجموعة 

الحتفاظ باأي �صمان)؛ اأو
يكون املقرت�س قد جتاوز موعد ال�صتحقاق باأكرث من 9٠   •

يوما بخ�صو�س اأي التزام ائتماين هام للمجموعة؛ اأو 
مت ت�صنيف املقرت�س على اأنه 9 اأو ١٠.  •

املجموعة  تدر�س  متعرثا  املقرت�س  كان  اإذا  ما  تقييم  عند 
املوؤ�صرات: 

الكمية، اأي مركز جتاوز موعد ال�صتحقاق وعدم الدفع لأي   •
التزام اآخر من جانب نف�س امل�صدر اإلى املجموعة؛ و

اإلى البيانات املطورة داخليا والتي يتم احل�صول  ا�صتنادا   •
عليها من م�صادر خارجية.

متعرثة  املالية  الأداة  كانت  اإذا  ملا  التقييم  مدخالت  تتغري  قد 
اإن  الظروف.  يف  التغريات  لتعك�س  الزمن  عرب  اأهميتها  ومدى 
تعريف التعرث يتما�صى على نحو كبري مع ذلك املطبق من جانب 

املجموعة لأغرا�س راأ�س املال النظامي.

اإدراج املعلومات امل�ستقبلية

اإن اإدراج معلومات م�صتقبلية يزيد من م�صتوى احلكم عن كيفية 
تاأثري التغيريات يف هذه العوامل لالقت�صاد الكلي على اخل�صائر 
الئتمانية املتوقعة املطبقة على املرحلة ١ واملرحلة ٢ من القرو�س 
والفرتا�صات  املناهج  على  دورية  مراجعة  اإجراء  يتم  العاملة. 

امل�صتخدمة مت�صمنة توقعات الظروف القت�صادية امل�صتقبلية.
الئتمان  خماطر  يف  الكبرية  الزيادة  من  كال  تقييم  يت�صمن 
وح�صاب اخل�صائر الئتمانية املتوقعة معلومات م�صتقبلية. اأجرى 
البنك حتليل تاريخي وتعرف على املتغريات القت�صادية الرئي�صية 
التي توؤثر على خماطر الئتمان واخل�صائر الئتمانية املتوقعة لكل 
على  بها  املرتبطة  واأثرها  القت�صادية  املتغريات  هذه  حمفظة. 
اخل�صارة  ومعدل  التعرث  عند  التعر�س  وقيمة  التعرث،  احتمالية 
حكم  تطبيق  مت  كما  املالية.  الأدوات  ح�صب  تختلف  التعرث  عند 
اخلرباء يف هذه العملية. ويقدم فريق القت�صاد بالبنك توقعات 
هذه املتغريات القت�صادية (»ال�صيناريو القت�صادي الأ�صا�صي«) 
تقديرية لالقت�صاد  اأف�صل نظرة  ويقدم  �صنوي  ربع  اأ�صا�س  على 
لإبراز  �صنوات،  بعد خم�س  املقبلة.  اخلم�س  ال�صنوات  مدى  على 
املتغريات القت�صادية للعمر املتبقي الكامل لكل اأداة، يتم ا�صتخدم 
نهج الرتداد نف�صه، وهو ما يعني اأن املتغريات القت�صادية متيل 
معدل  اأو  البطالة)  (مثل  الطويل  املدى  معدل  متو�صط  اإلى  اإما 
منو املتو�صط على املدى الطويل (مثل الناجت املحلي الإجمايل) 
على مدى فرتة من ٢-5 �صنوات. مت حتديد تاأثري هذه املتغريات 
التعرث  عند  التعر�س  وقيمة  التعرث،  احتمالية  على  القت�صادية 
النحدار  حتليل  اإجراء  طريق  عن  التعرث  عند  اخل�صارة  ومعدل 
الإح�صائي لفهم تاأثري التغيريات يف هذه املتغريات تاريخيا على 
معدلت التخلف عن ال�صداد وعلى مكونات معدل اخل�صارة عند 

التعرث وقيمة التعر�س عند التعرث.
فريق  يقدم  الأ�صا�صي،  القت�صادي  ال�صيناريو  اإلى  بالإ�صافة 
اإلى  اأخرى  حمتملة  �صيناريوهات  ا  اأي�صً البنك  يف  القت�صاد 
جانب �صيناريوهات الرتجيح. يتم تعيني عدد من ال�صيناريوهات 
املنتجات  من  نوع  كل  حتليل  اأ�صا�س  على  امل�صتخدمة  الأخرى 
الرئي�صية ل�صمان عدم التقاط اخلطوط غري اخلطية. يتم اإعادة 
 ١ تقرير. يف  كل  تاريخ  و�صفاتها يف  ال�صيناريوهات  تقييم عدد 
يناير ٢٠١٨ و3١ دي�صمرب ٢٠١٨، جلميع املحافظ، خل�س البنك 
اإلى اأن الثالثة �صيناريوهات التي متثل حالت »الأ�صا�س« و«اجتاه 
لو�صع مكون  اأنها منا�صبة  �صعودي« و«اجتاه هبوطي« مت حتديد 
معلومات م�صتقبلية يف اخل�صائر الئتمانية املتوقعة. يتم حتديد 
ترجيح ال�صيناريو من خالل كال من التحليل الإح�صائي واحلكم 
الئتماين للخرباء، مع الأخذ بعني العتبار نطاق النتائج املحتملة 
التي ميثلها كل �صيناريو خمتار. كانت الرتجيحات املحددة لكل 
 ٪7٠ بن�صبة   ٢٠١٨ دي�صمبــر   3١ يف  كما  كلي  اقت�صاد  �صيناريو 
حلالة الأ�صا�س ، و١5٪ لكل من حـــالتي »اجتاه �صعودي« و«اجتاه 

هبـوطي«. يتم تقييم الزيـــــادة الكبيـــرة يف خماطر الئتمـان
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر الئتمان )تابع( ب( 

٥( املدخــالت والفرتا�ســـات والتقنيــات امل�ستخدمة 

      لتقدير انخفا�س القيمة )تابع(

لكل  وفقا  الدين  عمر  مدى  على  التعرث  احتمالية  با�صتخدام 
م�صروبة  الأخرى،  وال�صيناريوهات  الأ�صا�س  �صيناريوهات 
اجلودة  موؤ�صرات  جانب  اإلى  املرتبط،  ال�صيناريو  ترجيح  يف 
املالية  الأداة  كانت  اإذا  ما  هذا  ويحدد  احتياطية.  وموؤ�صرات 
باأكملها يف املرحلة ١ اأو املرحلة ٢ اأو املرحلة 3، وبالتايل ما اإذا 
كان يجب ت�صجيل اخل�صائر الئتمانية املتوقعة ملدة ١٢ �صهرًا اأو 
على مدى عمر الدين. بعد هذا التقييم، يقي�س البنك اخل�صائر 
املتوقعة  الئتمانية  اإما اخل�صائر  اأ�صا�س  املتوقعة على  الئتمانية 
اأو اخل�صائر  املرجحة بالحتمالت ملدة ١٢ �صهًرا (املرحلة ١)، 
الدين  املتوقعة املرجحة بالحتمالت على مدى عمر  الئتمانية 
املتوقعة  الئتمانية  اخل�صائر  هذه  حتديد  ويتم   .(٢ (املرحلة 
املرجحة بالحتمالت عن طريق ت�صغيل كل �صيناريو من خالل 
يف  و�صربه  ال�صلة  ذات  املتوقعة  الئتمانية  اخل�صائر  منوذج 

�صيناريو الرتجيح املنا�صب (على عك�س ترجيح املدخالت).
كما هو احلال مع اأي توقعات اقت�صادية، فاإن التوقعات واحتمالت 
فيها،  املتاأ�صل  اليقني  عدم  من  عالية  لدرجة  تخ�صع  حدوثها 
تلك  ب�صكل كبري عن  الفعلية خمتلفة  النتائج  تكون  قد  وبالتايل 
تقديراته  اأف�صل  متثل  التنبوؤات  هذه  اأن  البنك  يعترب  املتوقعة. 
للنتائج املحتملة وقد حللت الجتاهات غري اخلطية وعدم التناظر 
يف املحافظ املختلفة للبنك للتاأكد من اأن ال�صيناريوهات املختارة 

متثل ب�صكل منا�صب جمموعة من ال�صيناريوهات املحتملة.

اقت�سادية متغرية

اإن اأهم افرتا�صات نهاية الفرتة امل�صتخدمة لتقديرات اخل�صائر 
الئتمانية املتوقعة كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨ كانت الناجت املحلي 
 6٠.3٠  :٢٠١9 ل�صنة  النفط  (�صعر  النفط  واأ�صعار  الإجمايل 
املحلي  و(الناجت  للربميل)   6١.3١  :٢٠٢٠ للربميل،  دولر 

الإجمايل ل�صنة ٢٠١9: ٢.3١٪، و٢٠٢٠: ٢.٠4٪).

قيا�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة

هي  املتوقعة  الئتمانية  اخل�صارة  قيا�س  يف  الرئي�صية  املدخالت 
امل�صطلحات الواردة يف املتغريات التالية:

احتمالية التعرث  •
اخل�صارة يف حالة التعرث  •
القر�س املعر�س للتعرث  •

يتم ا�صتخراج هذه املعايري من مناذج اإح�صائية مطورة داخليا 
وبيانات تاريخية اأخرى. يتم تعديلها لتعك�س املعلومات امل�صتقبلية 

الواردة بالو�صف اأعاله.
معني،  تاريخ  يف  تقديرات  هي  التق�صري  احتمالية  تقديرات  اإن 
حتت�صب ا�صتنادا اإلى مناذج الت�صنيف الإح�صائية. ت�صتند هذه 
املجمعة  البيانات  على  اأ�صا�صية  ب�صفة  الإح�صائية  النماذج 
بيانات  ت�صتمل على عوامل كمية ونوعية وتدعمها  والتي  داخليا 

تقييم ائتمان خارجية متى كانت متوفرة.
التعرث هي حجم اخل�صارة املرجحة يف حالة  اخل�صارة يف حالة 
التعرث  حالة  يف  اخل�صارة  معايري  املجموعة  تقدر  تعرث.  وجود 
املقدمة  للمطالبات  التاريخية  ال�صرتداد  معدلت  اإلى  ا�صتنادا 
ت�صع مناذج اخل�صارة يف حالة  املتعرثة.  املقابلة  الأطراف  �صد 
وتكاليف  املتوقعة  الإ�صافية  ال�صمانة  قيمة  العتبار  يف  التعرث 

ا�صرتداد اأي �صمان اإ�صايف ي�صكل جزءا مكمال للموجود املايل.
يت�صمن تقييم اخل�صارة يف حالة التعرث:

احل�صابات  معدل  اأنه  على  عريفه  ويتم  املعاجلة:  معدل   (١
التي تقع �صمن التعرث والتي متكنت من الرجوع مرة اأخرى اإلى 

احل�صابات العاملة.
معدل ال�صرتداد: ويتم تعريفه على اأنه ن�صبة قيمة الت�صفية   (٢
وقت  يف  الأ�صا�صي  الإ�صايف  لل�صمان  ال�صوقية  للقيمة  بالن�صبة 
ال�صرتداد  ملعدل  اعتبارا  ت�صع  اأن  اأي�صا  يجب  اأنها  كما  التعرث 
غري  للجزء  بالن�صبة  فردية  موجودات  على  عامة  مطالبة  من 

امل�صمون من القر�س.
قيمة  فر�صة  تكلفة  اأنه  على  تعريفه  ويتم  اخل�صم:  معدل   (3
بقيمة  معدلة  التعرث  تاريخ  يف  حتقيقها  يتم  مل  التي  ال�صرتداد 

الزمن.

خم�س�س اخل�سارة

ور�صيد  الفتتاح  ر�صيد  من  الت�صويات  التايل  اجلداول  تو�صح 
الإقفال بالن�صبة ملخ�ص�س اخل�صارة ح�صب فئة الأدوات املالية. 
متثل مبالغ املقارنة ح�صاب املخ�ص�س خل�صائر الئتمان وتعك�س 

اأ�صا�س القيا�س مبوجب معيار املحا�صبة الدويل رقم 39.



90     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر الئتمان )تابع( ب( 

٥( املدخــالت والفرتا�ســـات والتقنيــات امل�ستخدمة لتقدير انخفا�س القيمة )تابع(

الإجمايل املرحلة ٣ املرحلة ٢ املرحلة ١
التعر�س للمخاطر اخلا�سعة للخ�سائر الئتمانية املتوقعة - كما يف 

٣١ دي�شمرب ٢٠١٨

٦٥٫٠٣١٫٧٦١ 3.٨٠٢.٠97 ٢٠.١99.١66 4١.٠3٠.49٨ - القرو�س وال�صلف للعمالء
١٩٫٩٦٠٫٧٦٤ 3٨.97٢ ٢5.٨36 ١9.٨95.956 - ا�صتثمارات يف اأوراق مالية (دين)
٢٣٫١٨٧٫٤٢٠ ٢١7.4٢5 5.47٢.٢١٨ ١7.497.777 - التزامات قرو�س و�صمانات مالية
١٣٫٣٩٨٫٣٤٢ - 3١٢.٢٨٠ ١3.٠٨6.٠6٢ - م�صتحق من بنوك واأر�صدة لدى بنوك مركزية

١٢١٫٥٧٨٫٢٨٧ 4.٠5٨.494 ٢6.٠٠9.5٠٠ 9١.5١٠.٢93
الر�سيد الفتتاحي لنخفا�س القيمة - كما يف ١ يناير ٢٠١٨ 

)مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم ٣٩(

٢٫٨١٧٫٩٧٣ ٢.7٠6.4١٠ ١١١.563 - - القرو�س وال�صلف للعمالء
١٤٫١٩٥ ١4.١95 - - - ا�صتثمارات يف اأوراق مالية (دين)

٨٫١٥٨ ٨.١5٨ - - - التزامات قرو�س و�صمانات مالية
- - - - - م�صتحق من بنوك واأر�صدة لدى بنوك مركزية

٢٫٨٤٠٫٣٢٦ ٢.7٢٨.763 ١١١.563 -
اأثر اخل�سائر الئتمانية املتوقعة للتطبيق املبدئي للمعيار الدويل 

للتقارير املالية رقم ٩ يف ١ يناير ٢٠١٨*

١٫٤٨٤٫٦٣٥ - ١.١39.7٠6 344.9٢9 - القرو�س وال�صلف للعمالء
١١٫٥٨٢ - ١.١١٢ ١٠.47٠ - ا�صتثمارات يف اأوراق مالية (دين)

٢٥٢٫٧٦٧ - ١46.١99 ١٠6.56٨ - التزامات قرو�س و�صمانات مالية
١٦٫٩٨٩ - ٢.٠3٢ ١4.957 - م�صتحق من بنوك واأر�صدة لدى بنوك مركزية

١٫٧٦٥٫٩٧٣ - ١.٢٨9.٠49 476.9٢4
امل�سروف و�سايف التحويل بني املراحل لل�سنة )بال�سايف من حتويل 

العمالت الأجنبية(

١٫٣٢٠٫٢٥١ 5٠.6٢7 5٠.6٢7 (١٢١.٢٢٠) - القرو�س وال�صلف للعمالء
١٦٫٢٠٧ (3١9) (3١9) 7.٨٨9 - ا�صتثمارات يف اأوراق مالية (دين)

)٩٨٫٩٨٨( (١9.995) (١9.995) (7٨.993) - التزامات قرو�س و�صمانات مالية
)٤٫٧١١( (١.64٠) (١.64٠) (3.٠7١) - م�صتحق من بنوك واأر�صدة لدى بنوك مركزية

١٫٢٣٢٫٧٥٩ ٢٨.673 ٢٨.673 (١95.395)
�سطب خالل ال�سنة

)٣٨٩٫٤٣٥( (3٨9.435) - - - القرو�س وال�صلف للعمالء
- - - - - ا�صتثمارات يف اأوراق مالية (دين)
- - - - - التزامات قرو�س و�صمانات مالية
- - - - - م�صتحق من بنوك واأر�صدة لدى بنوك مركزية

)٣٨٩٫٤٣٥( (3٨9.435) - -
ر�سيد اإقفال انخفا�س القيمة - كما يف ٣١ دي�شمرب ٢٠١٨

٥٫٢٣٣٫٤٢٤ 3.7٠7.٨١9 ١.3٠١.٨96 ٢٢3.7٠9 - القرو�س وال�صلف للعمالء
٤١٫٩٨٤ ٢٢.٨3٢ 793 ١٨.359 - ا�صتثمارات يف اأوراق مالية (دين)

١٦١٫٩٣٧ ٨.١5٨ ١٢6.٢٠4 ٢7.575 - التزامات قرو�س و�صمانات مالية
١٢٫٢٧٨ - 39٢ ١١.٨٨6 - م�صتحق من بنوك واأر�صدة لدى بنوك مركزية

٥٫٤٤٩٫٦٢٣ ٣٫٧٣٨٫٨٠٩ ١٫٤٢٩٫٢٨٥ ٢٨١٫٥٢٩

باآلف الريالت القطرية



بـنــك الـدوحــة     91

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر ال�سيولة ج( 

ا�صطراب يف ال�صوق اأو انخفا�س م�صتوى الت�صنيف الئتماين، مما يوؤدى اإلى تقلي�س بع�س م�صادر التمويل. تقع امل�صوؤولية الكاملة لل�صيطرة 
على خماطر ال�صيولة على عاتق جمل�س اإدارة البنك، والذي قد قام بو�صع اإطار عمل منا�صب لل�صيطرة على خماطر ال�صيولة لدى البنك 
بالن�صبة لحتياجاته من ال�صيولة النقدية على املدى الق�صري واملتو�صط والطويل. وبح�صب متطلبات اإدارة ال�صيولة النقدية وللتقليل من هذه 
املخاطر قامت الإدارة بتنويع م�صادر التمويل واإدارة املوجودات بعد الأخذ يف العتبار توفر ال�صيولة للحفاظ على ر�صيد كاف متوازن لكل 

من النقد و�صبه النقد والأوراق املالية القابلة للبيع فورًا بال�صوق.
تراقب املجموعة خماطر ال�صيولة عن طريق ن�صبتني رئي�صيتني، ن�صبة تغطية ال�صيولة وفقا لتوجيهات بــــازل 3 التي يتبنــــاها م�صــرف قطر 
املـــركزي ملراقبــــة قدرة حتمـــــل البنك من ناحية ال�صيولة على الأجل القريب (3٠ يــوما)، ون�صبــة ال�صيـــولة مبوجـــب توجيهــــات م�صـــرف 

قطر املركزي.
كانت ن�صبة تغطية ال�صيولة املحت�صبة مبوجب توجيهات بازل 3 التي يتبناها م�صرف قطر املركزي ١٠٢.9٪ كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨ 

(٢٠5.5٪ يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7).
كانت ن�صبة ال�صيولة املحت�صبة مبوجب توجيهات م�صرف قطر املركزي ١٢٠.5٪ كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨ (١٢3.3٪ يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7).

١( التعر�س ملخاطر ال�سيولة

التدبري الرئي�صي الذي يتم ا�صتخدامه من جانب املجموعة لإدارة خماطر ال�صيولة هو معدل �صايف املوجودات ال�صائلة اإلى ودائع العمالء. 
لهذا الغر�س يعترب �صايف املوجودات ال�صائلة على اأنه يت�صمن النقد وما يعادله و�صندات الدين يف درجة ال�صتثمار والتي يوجد لها �صوق 
ن�صط ناق�صا الودائع من البنوك و�صندات الدين امل�صدرة والقرو�س الأخرى والرتباطات التي ت�صتحق خالل ال�صهر التايل. يتم ا�صتخدام 
الرئي�صية  الرقابية  اجلهة  جانب  من  املو�صوعة  ال�صيولة  بحدود  املجموعة  التزام  لقيا�س  مطابق،  غري  ولكنه  مماثلة،  احت�صاب  طريقة 

للمجموعة، م�صرف قطر املركزي.
تفا�صيل معدل �صايف املوجودات ال�صائلة اإلى الودائع العمالء خالل ال�صنة على النحو التايل.

2017 ٢٠١٨

٪١٠٢.5٠ %١٠٨٫٩٦ املتو�صط لل�صنة

٪١٢٢.67 %١١٧٫٨٢ احلد الأق�صى لل�صنة

٪٨6.١٢ %١٠٢٫٦٠ احلد الأدنى لل�صنة



92     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر ال�سيولة )تابع( ج( 

١( التعر�س ملخاطر ال�سيولة )تابع(

حتليل ال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات )تابع(

يعك�س اجلدول التايل تواريخ ا�صتحقاق بنود موجودات ومطلوبات املجموعة بناًء على تواريخ ال�صتحقاق. وقد مت حتديد تواريخ ال�صتحقاق التي 
مت التعاقد عليها للموجودات واملطلوبات على اأ�صا�س الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل وحتى تاريخ ال�صتحقاق التعاقدي دون الأخذ 
ال�صيولة. تراقب املجموعة ب�صورة م�صتمرة  التاريخية لالحتفاظ بالودائع وتوفر  الوقائع  التي تعك�صها  الفعلية  يف العتبار تواريخ ال�صتحقاق 

ا�صتحقاقات املوجودات واملطلوبات للتاأكد من توفر �صيولة كافية.

غري موؤرخ اأكرث من �سنة الإجمايل ل�سنة
٣ اأ�سهر اإىل 

�سنة
١-٣ اأ�سهر اأقل من �سهر

القيمة 

الدفرتية

٣١ دي�شمرب ٢٠١٨

٢٫٠٠١٫٤٣٩ - ٥٫٥٨٤٫٦٨٣ - - ٥٫٥٨٤٫٦٨٣ ٧٫٥٨٦٫١٢٢ نقد واأر�صدة لدى 
م�صارف مركزية

- ١٠٥٫٦٤٥ ٦٫١٢٤٫٣٧٣ ١٫٩٦٤٫١٨٤ ١٫٣٦٨٫٠٦٣ ٢٫٧٩٢٫١٢٦ ٦٫٢٣٠٫٠١٨ م�صتحقات من بنوك 

- ٤٥٫١٩٠٫١٥٤ ١٤٫٦٠٨٫١٨٣ ٨٫٠٧١٫٦٢٥ ٢٫٩٥٣٫٦٢٤ ٣٫٥٨٢٫٩٣٤ ٥٩٫٧٩٨٫٣٣٧ قرو�س و�صلف للعمالء

٦١٥٫٦٩٨ ١٧٫٨٣٦٫٦٢٥ ٢٫٠٩٩٫٥٦٠ ١٫٥٦٨٫٦٠٤ ١٢٨٫٥٥٦ ٤٠٢٫٤٠٠ ٢٠٫٥٥١٫٨٨٣ ا�صتثمارات مالية

١٠٫٥١٠ - - - - - ١٠٫٥١٠ ا�صتثمارات يف �صركة زميلة

٦٢١٫٤٦٩ - - - - - ٦٢١٫٤٦٩ عقارات واأثاث ومعدات

- - ١٫٣٣٤٫٠٧٢ - - ١٫٣٣٤٫٠٧٢ ١٫٣٣٤٫٠٧٢ موجودات اأخرى

٣٫٢٤٩٫١١٦ ٦٣٫١٣٢٫٤٢٤ ٢٩٫٧٥٠٫٨٧١ ١١٫٦٠٤٫٤١٣ ٤٫٤٥٠٫٢٤٣ ١٣٫٦٩٦٫٢١٥ ٩٦٫١٣٢٫٤١١ الإجمايل

- ١٫١٨٩٫٩٤٦ ١٨٫٢٧٢٫٩٧١ ٢٫٧٣١٫٦٨٩ ٤٫٩٨٤٫٥٢٩ ١٠٫٥٥٦٫٧٥٣ ١٩٫٤٦٢٫٩١٧ م�صتحقات لبنوك

- ٤٫٠٨٨٫٥١٣ ٥١٫٣٧١٫٣٧٨ ١٤٫٥٤٦٫٣٨٤ ١٢٫١٦٧٫٣٠٤ ٢٤٫٦٥٧٫٦٩٠ ٥٥٫٤٥٩٫٨٩١ ودائع عمالء

- ٢٩٥٫٩٨٢ ٤٥٠٫٠١٥ ٣٧٧٫١٨٥ ٧٢٫٨٣٠ - ٧٤٥٫٩٩٧ اأوراق دين

- ١٫٩١٨٫٨٢٩ ٢٫٩١٢٫٣٣٢ ٢٫٤٨٧٫٩٧٨ ١٤٥٫٦٦٠ ٢٧٨٫٦٩٤ ٤٫٨٣١٫١٦١ قرو�س اأخرى 

- - ٢٫٨٩٩٫٢١٦ - - ٢٫٨٩٩٫٢١٦ ٢٫٨٩٩٫٢١٦ مطلوبات اأخرى

١٢٫٧٣٣٫٢٢٩ - - - - - ١٢٫٧٣٣٫٢٢٩ اإجمايل حقوق امللكية

١٢٫٧٣٣٫٢٢٩ ٧٫٤٩٣٫٢٧٠ ٧٥٫٩٠٥٫٩١٢ ٢٠٫١٤٣٫٢٣٦ ١٧٫٣٧٠٫٣٢٣ ٣٨٫٣٩٢٫٣٥٣ ٩٦٫١٣٢٫٤١١ الإجمايل 

)٩٫٤٨٤٫١١٣( ٥٥٫٦٣٩٫١٥٤ )٤٦٫١٥٥٫٠٤١( )٨٫٥٣٨٫٨٢٣( )١٢٫٩٢٠٫٠٨٠( )٢٤٫٦٩٦٫١٣٨( - فجوة ال�ستحقاق 

باآلف الريالت القطرية



بـنــك الـدوحــة     93

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر ال�سيولة )تابع( ج( 

١( التعر�س ملخاطر ال�سيولة )تابع(

حتليل ال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات )تابع(

غري موؤرخ اأكرث من �سنة الإجمايل ل�سنة
٣ اأ�سهر اإىل 

�سنة
١-٣ اأ�سهر اأقل من �سهر

القيمة 

الدفرتية

٣١ دي�شمرب ٢٠١٧

٢.٢٨٨.٨٢6 - 4.3٨٠.7٨3 - - 4.3٨٠.7٨3 6.669.6٠9 نقد واأر�صدة لدى 
م�صارف مركزية

- 799.٢96 7.٠٢٢.6٨7 ١.٠٢٨.494 ١.75٢.6٢٨ 4.٢4١.565 7.٨٢١.9٨3 م�صتحقات من بنوك 

- 43.344.٠53 ١6.46٠.١٢١ 6.٠6٢.7٨٨ ٢.٨97.٠3٨ 7.5٠٠.٢95 59.٨٠4.١74 قرو�س و�صلف للعمالء

99٠.9٢9 ١٢.٨٠9.٢٢3 3.7١٢.45٨ ٢.959.754 6٢٠.939 ١3١.765 ١7.5١٢.6١٠ ا�صتثمارات مالية

١١.١٢6 - - - - - ١١.١٢6 ا�صتثمارات يف �صركة زميلة

7٠٨.5٨٠ - - - - - 7٠٨.5٨٠ عقارات واأثاث ومعدات

- - 967.١99 - - 967.١99 967.١99 موجودات اأخرى

3.999.46١ 56.95٢.57٢ 3٢.543.٢4٨ ١٠.٠5١.٠36 5.٢7٠.6٠5 ١7.٢٢١.6٠7 93.495.٢٨١ الإجمايل

- 936.5١5 ١٠.٠6٨.546 ٢.١6٢.١6٨ ٢.33٠.76٨ 5.575.6١٠ ١١.٠٠5.٠6١ م�صتحقات لبنوك

- 4.١٨5.٨4٢ 55.٢٨٢.4٨4 ١3.45١.٠7٨ ١٨.79٠.١7٨ ٢3.٠4١.٢٢٨ 59.46٨.3٢6 ودائع عمالء

- 56٠.7٢٢ 96.947 96.947 - - 657.669 اأوراق دين

- ٢.7٠5.3١5 ٢.7٢7.6٢١ ٢.5٨٢.369 ١45.٢5٢ - 5.43٢.936 قرو�س اأخرى 

- - ٢.١٢4.٢9٢ - - ٢.١٢4.٢9٢ ٢.١٢4.٢9٢ مطلوبات اأخرى

١4.٨٠6.997 - - - - - ١4.٨٠6.997 اإجمايل حقوق امللكية

١4.٨٠6.997 ٨.3٨٨.394 7٠.٢99.٨9٠ ١٨.٢9٢.56٢ ٢١.٢66.١9٨ 3٠.74١.١3٠ 93.495.٢٨١ الإجمايل 

(١٠.٨٠7.536) 4٨.564.١7٨ (37.756.64٢) (٨.٢4١.5٢6) (١5.995.593) (١3.5١9.5٢3) - فجوة ال�صتحقاق 

باآلف الريالت القطرية



94     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر ال�سيولة )تابع( ج( 

١( التعر�س ملخاطر ال�سيولة )تابع(

حتليل ال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات )تابع(

يلخ�س اجلدول التايل تواريخ النتهاء التعاقدية للمطلوبات املحتملة للمجموعة:

اأكرث من �سنة واحدة ٣ �سهور - �سنة حتى ثالثة اأ�سهر  القيمة الدفرتية

٣١ دي�شمرب ٢٠١٨

4.34٠.44٨ 6.344.٠١9 5.36١.933 ١٦٫٠٤٦٫٤٠٠ ال�سمانات

3.٨77.6٨3 4٠١.١53 994.١7٨ ٥٫٢٧٣٫٠١٤ خطابات العتماد

٢3٢.9٨5 ١.4٨7.9٨١ ١47.٠4٠ ١٫٨٦٨٫٠٠٦ ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة

٨٫٤٥١٫١١٦ ٨٫٢٣٣٫١٥٣ ٦٫٥٠٣٫١٥١ ٢٣٫١٨٧٫٤٢٠ الإجمايل 

3١ دي�صمرب ٢٠١7

6.6٠9.٠64 6.397.5٢3 5.374.٢6١ ١٨.3٨٠.٨4٨ ال�صمانات

9.6١٢ 4.6٢٢.٢53 ١.3٢6.5٢6 5.95٨.39١ خطابات العتماد

١.63٠.357 ١.677.١7٨ 4٢9.٨٢3 3.737.35٨ ت�صهيالت ائتمانية غري م�صتغلة
٨.٢49.٠33 ١٢.696.954 7.١3٠.6١٠ ٢٨.٠76.597 الإجمايل 

 3١ املخ�صومة يف  التعاقدية  املدفوعات  التزامات  بناًء على  للمجموعة  وامل�صتقات  املحتملة  للمطلوبات  ال�صتحقاق  اأدناه  يو�صح اجلدول 
دي�صمرب:

اأكرث من �سنة 

واحدة
٣ �سهور - �سنة ١ - ٣ �سهور  اقل من �سهر 

اإجمايل 

التدفقات 

النقدية غري 

املخ�سومة 

القيمة 

الدفرتية

٣١ دي�شمرب ٢٠١٨

مطلوبات مالية غري م�ستقة 

١٫٢٠٢٫١٩١ ٢٫٧٤٨٫١١٨ ٤٫٩٩٥٫٤٦٨ ١٠٫٥٦٦٫٨٦٤ ١٩٫٥١٢٫٦٤١ ١٩٫٤٦٢٫٩١٧ م�صتحقات اإلى البنوك 

٤٫١٤٨٫٥٠٥ ١٤٫٧٩٩٫٩٢٠ ١٢٫٢٠٧٫٢١٦ ٢٤٫٦٨٩٫٣٤٠ ٥٥٫٨٤٤٫٩٨١ ٥٥٫٤٥٩٫٨٩١ ودائع العمالء

٣٠٧٫٠٠٥ ٣٧٨٫٧٤٧ ٧٣٫٣٢٤ - ٧٥٩٫٠٧٦ ٧٤٥٫٩٩٧ اأوراق دين 

٢٫٠٤٢٫٠٥١ ٢٫٥٦٠٫٥٧٩ ١٤٦٫٨٦٠ - ٤٫٧٤٩٫٤٩٠ ٤٫٨٣١٫١٦١ قرو�س اأخرى

- - - ٢٫٧٦٠٫٣٢٨ ٢٫٧٦٠٫٣٢٨ ٢٫٧٦٠٫٣٢٨ مطلوبات اأخرى 

٧٫٦٩٩٫٧٥٢ ٢٠٫٤٨٧٫٣٦٤ ١٧٫٤٢٢٫٨٦٨ ٣٨٫٠١٦٫٥٣٢ ٨٣٫٦٢٦٫٥١٦ ٨٣٫٢٦٠٫٢٩٤ اإجمايل املطلوبات
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بـنــك الـدوحــة     95

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر ال�سيولة )تابع( ج( 

١( التعر�س ملخاطر ال�سيولة )تابع(

حتليل ال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات )تابع(

م�ستقات الأدوات املالية:

اأ�صا�س  الفائدة على  اأ�صعار  تبادل  ت�صوية عقود  يتم  بينما  الإجمايل  اأ�صا�س  الآجلة على  العمالت  ت�صوية عقود �صرف  تتم  ب�صورة عامة، 
ال�صايف.

اأكرث من �سنة �سنة اأو اأقل الإجمايل ٣١ دي�شمرب ٢٠١٨

م�ستقات اأدوات مالية:

- (٨.١5١.6١٢) )٨٫١٥١٫٦١٢( خمرجات
- ٨.١46.٢99 ٨٫١٤٦٫٢٩٩ مدخالت

اأكرث من �صنة 
واحدة 3 �صهور - �صنة ١ - 3 �صهور  اقل من �صهر 

اإجمايل 
التدفقات 

النقدية غري 
املخ�صومة 

القيمة الدفرتية

3١ دي�صمرب ٢٠١٨

مطلوبات مالية غري م�صتقة 
946.٨94 ٢.١6٢.3٨٠ ٢.333.779 5.57٨.969 ١١.٠٢٢.٠٢٢ ١١.٠٠5.٠6١ م�صتحقات اإلى البنوك 

4.٢54.٠3٢ ١3.59٠.75٠ ١٨.٨4٨.64٢ ٢3.٠57.949 59.75١.373 59.46٨.3٢6 ودائع العمالء

5٨٠.9١3 97.4٢٨ - - 67٨.34١ 657.669 اأوراق دين 

٢.٨٠٠.63٨ ٢.634.٢٢7 ١5٠.6١5 - 5.5٨5.4٨٠ 5.43٢.936 قرو�س اأخرى

- - - ٢.٠76.793 ٢.٠76.793 ٢.٠76.793 مطلوبات اأخرى 

٨.5٨٢.477 ١٨.4٨4.7٨5 ٢١.333.٠36 3٠.7١3.7١١ 79.١١4.٠٠9 7٨.64٠.7٨5 اإجمايل املطلوبات

م�ستقات الأدوات املالية:

اأ�صا�س  الفائدة على  اأ�صعار  تبادل  ت�صوية عقود  يتم  بينما  الإجمايل  اأ�صا�س  الآجلة على  العمالت  ت�صوية عقود �صرف  تتم  ب�صورة عامة، 
ال�صايف.

اأكرث من �سنة �سنة اأو اأقل الإجمايل ٣١ دي�شمرب ٢٠١٧

م�صتقات اأدوات مالية:
- (7.١١١.7٨١) )٧٫١١١٫٧٨١( خمرجات
- 7.١94.٠٢٠ ٧٫١٩٤٫٠٢٠ مدخالت
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96     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر ال�سوق  د( 

تتعر�س املجموعة ملخاطر ال�صوق وهي خماطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية لأداة مالية ب�صبب التغريات يف اأ�صعار ال�صوق. 
تنجم خماطر ال�صوق من مراكز مفتوحة يف اأ�صعار الفائدة وموؤ�صرات العمالت والأ�صهم وكل ما يتعر�س لتغريات عامة اأو حمددة يف ال�صوق 
والتغريات يف م�صتوى التغريات يف معدلت اأو اأ�صعار ال�صوق مثل اأ�صعار الفائدة وهام�س الئتمان واأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية واأ�صعار 

الأ�صهم. تقوم املجموعة بف�صل تعر�صها ملخاطر ال�صوق اإلى حمافظ املتاجرة اأو غري املتاجرة.
خماطر ال�صوق الناجمة عن اأن�صطة املتاجرة واأن�صطة غري املتاجرة ترتكز يف خزينة املجموعة وتتم مراقبتها من قبل فريق خماطر ال�صوق. 

يتم رفع تقارير منتظمة اإلى اأع�صاء جمل�س الإدارة وجلنة املوجودات واملطلوبات.

اإدارة خماطر ال�سوق  )١

ت�صند ال�صالحية العامة عن خماطر ال�صوق اإلى جلنة املوجودات واملطلوبات. خماطر ال�صوق يف املجموعة م�صوؤولة عن و�صع �صيا�صات اإدارة 
خماطر مف�صلة (تخ�صع ملراجعة وموافقة جلنة املوجودات واملطلوبات) وعن املراجعة واملراقبة اليومية.

اعتمدت املجموعة اإطار �صيا�صة مف�صلة والتي مت اأعدادها وفقا للمبادئ التوجيهية مل�صرف قطر املركزي للتحكم يف حمافظ ال�صتثمارات 
و�صيا�صة  املالية  املخاطر  و�صيا�صة  وال�صتثمار  اخلزانة  دليل  تت�صمن  والتي  ال�صيا�صات  الإداري  الهيكل  ي�صمل  امللكية.  �صجل  ذلك  يف  مبا 
يتم مبوجبها  التي  املخاطرة  الرغبة يف  مع  اإلى جنب  املحدد جنبا  بالهيكل  بالتعريف  ال�صيا�صات  تلك  تقوم  وغريها.  ال�صيا�صة  التحوط 
ال�صطالع على الأن�صطة ال�صتثمارية. يركز هيكل احلدود على جمموع حدود ال�صتثمارات والتي تكون وفقا للمبادئ التوجيهية م�صرف 
قطر املركزي وهي 7٠٪ من راأ�س املال والحتياطي للمجموعة جنبا اإلى جنب مع احلدود الفرعية املختلفة مثل املركز املايل وحدود التوقف 
عن اخل�صارة لالأن�صطة التجارية. تقوم هذه ال�صيا�صات اأي�صا بالتعريف خمتلف حدود احل�صا�صية مثل القيمة املعر�صة للخطر ومدة فئات 
املوجودات املختلفة داخل حمفظة ال�صتثمار. يتم حتديث اأداء احلافظة �صد هذه احلدود ب�صورة منتظمة اإلى الإدارة العليا مبا يف ذلك 

جلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة ال�صتثمار.
تعتمد جلنة ال�صتثمار واأع�صاء جمل�س الإدارة كل قرار ا�صتثماري للمجموعة، وتناط اإدارة املخاطر املالية م�صوؤولية مراقبة ور�صد املخاطر 

واإدراجها يف املحفظة.

التعر�س ملخاطر اأ�سعار الفائدة  )٢

املخاطر الرئي�صية التي تتعر�س لها املحافظ البنكية والتجارية هي خماطر اخل�صارة من تقلبات يف التدفقات النقدية امل�صتقبلية اأو القيم 
العادلة لالأدوات املالية ب�صبب تغري يف اأ�صعار الفائدة يف ال�صوق. تتم اإدارة خماطر اأ�صعار الفائدة ب�صكل رئي�صي من خالل مراقبة فجوات 
اأ�صعار الفائدة واحل�صول على حدود موافق عليها م�صبقا لنطاقات اإعادة الت�صعري. جلنة الأ�صول واللتزامات هي اجلهة املراقبة لاللتزام 

بهذه احلدود وت�صاندها اخلزينة املركزية للمجموعة اأثناء اأن�صطة رقابتها اليومية.



بـنــك الـدوحــة     97

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر ال�سوق )تابع( د( 

التعر�س ملخاطر اأ�سعار الفائدة )تابع(  )٢

فيما يلي ملخ�س ملركز فجوة �صعر الفائدة للمجموعة على املحافظ البنكية والتجارية:

اإعادة ت�سعري يف:

غري ح�سا�سة 

للفائدة
اأكرث من �سنة ٣-١٢ �سهر اأقل من ٣ اأ�سهر القيمة الدفرتية

٣١ دي�شمرب ٢٠١٨

٤٫٧٦٠٫٧٧٢ - - ٢٫٨٢٥٫٣٥٠ ٧٫٥٨٦٫١٢٢ النقد وما يعادله

١٠١٫٤٧١ ٣٤٫٦٨٨ ١٫٠١٩٫٦٧٨ ٥٫٠٧٤٫١٨١ ٦٫٢٣٠٫٠١٨ م�صتحقات من بنوك

٤٫٢٥٣٫٤٩٦ ٧٤٫٨٠٤ ٥٠٠٫٠٢٩ ٥٤٫٩٧٠٫٠٠٨ ٥٩٫٧٩٨٫٣٣٧ قرو�س و�صلف للعمالء

٦١٥٫٦٩٨ ١٧٫٧٣٩٫٨٢٦ ١٫٨٦٢٫٩٥٨ ٣٣٣٫٤٠١ ٢٠٫٥٥١٫٨٨٣ ا�صتثمارات مالية

١٠٫٥١٠ - - - ١٠٫٥١٠ ا�صتثمارات يف �صركة زميلة

٦٢١٫٤٦٩ - - - ٦٢١٫٤٦٩ عقارات واأثاث ومعدات

١٫٣٣٤٫٠٧٢ - - - ١٫٣٣٤٫٠٧٢ موجودات اأخرى

١١٫٦٩٧٫٤٨٨ ١٧٫٨٤٩٫٣١٨ ٣٫٣٨٢٫٦٦٥ ٦٣٫٢٠٢٫٩٤٠ ٩٦٫١٣٢٫٤١١ الإجمايل

٢٤٠٫١٦٢ ٢١٤٫٢٢٦ ٢٫٣٦٤٫٨٥٦ ١٦٫٦٤٣٫٦٧٣ ١٩٫٤٦٢٫٩١٧ م�صتحقات لبنوك 

- ١٫١١٠٫٥٢٣ ١٤٫٦٦١٫٩٨٢ ٣٩٫٦٨٧٫٣٨٦ ٥٥٫٤٥٩٫٨٩١ ودائع العمالء

- - ٣٦٣٫٩٥٢ ٣٨٢٫٠٤٥ ٧٤٥٫٩٩٧ اأوراق دين 

- - - ٤٫٨٣١٫١٦١ ٤٫٨٣١٫١٦١ قرو�س اأخرى

٢٫٨٩٩٫٢١٦ - - - ٢٫٨٩٩٫٢١٦ مطلوبات اأخرى

١٢٫٧٣٣٫٢٢٩ - - - ١٢٫٧٣٣٫٢٢٩ اإجمايل حقوق امللكية

١٥٫٨٧٢٫٦٠٧ ١٫٣٢٤٫٧٤٩ ١٧٫٣٩٠٫٧٩٠ ٦١٫٥٤٤٫٢٦٥ ٩٦٫١٣٢٫٤١١ الإجمايل

)٤٫١٧٥٫١١٩( ١٦٫٥٢٤٫٥٦٩ )١٤٫٠٠٨٫١٢٥( ١٫٦٥٨٫٦٧٥ - فجوة ح�سا�سية �سعر الفائدة

- ٤٫١٧٥٫١١٩ )١٢٫٣٤٩٫٤٥٠( ١٫٦٥٨٫٦٧٥ - فجوة ح�سا�سية �سعر الفائدة املرتاكم
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98     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر ال�سوق )تابع( د( 

التعر�س ملخاطر اأ�سعار الفائدة )تابع(  )٢

اإعادة ت�صعري يف:

غري ح�صا�صة للفائدة اأكرث من �صنة 3-١٢ �صهر اأقل من 3 اأ�صهر القيمة الدفرتية

3١ دي�صمرب ٢٠١7

٤٫٨٥٨٫٤٠٩ - - ١٫٨١١٫٢٠٠ ٦٫٦٦٩٫٦٠٩ النقد وما يعادله

٦٣٠٫٧٧٩ - ٣٣١٫٦١١ ٦٫٨٥٩٫٥٩٣ ٧٫٨٢١٫٩٨٣ م�صتحقات من بنوك

٢٫٤٨٢٫٥٦٦ ٧٨٫٦٤٣ ٢٢٤٫٩٠٥ ٥٧٫٠١٨٫٠٦٠ ٥٩٫٨٠٤٫١٧٤ قرو�س و�صلف للعمالء

٩٩٠٫٩٢٩ ١٢٫٨٠٨٫٦٨٢ ٢٫٩٦٠٫٢٤٠ ٧٥٢٫٧٥٩ ١٧٫٥١٢٫٦١٠ ا�صتثمارات مالية

١١٫١٢٦ - - - ١١٫١٢٦ ا�صتثمارات يف �صركة زميلة

٧٠٨٫٥٨٠ - - - ٧٠٨٫٥٨٠ عقارات واأثاث ومعدات

٩٦٧٫١٩٩ - - - ٩٦٧٫١٩٩ موجودات اأخرى

١٠٫٦٤٩٫٥٨٨ ١٢٫٨٨٧٫٣٢٥ ٣٫٥١٦٫٧٥٦ ٦٦٫٤٤١٫٦١٢ ٩٣٫٤٩٥٫٢٨١ الإجمايل

١٤١٫١١٩ ١٨٧٫٨٥٢ ٣٫٩٧١٫٨٨٨ ٦٫٧٠٤٫٢٠٢ ١١٫٠٠٥٫٠٦١ م�صتحقات لبنوك 

- ١٫٥٨٩٫١٠٠ ١٣٫٢٤٩٫٢٠٣ ٤٤٫٦٣٠٫٠٢٣ ٥٩٫٤٦٨٫٣٢٦ ودائع العمالء

- ٥٦٠٫٧٢٢ ٩٦٫٩٤٧ - ٦٥٧٫٦٦٩ اأوراق دين 

- - - ٥٫٤٣٢٫٩٣٦ ٥٫٤٣٢٫٩٣٦ قرو�س اأخرى

٢٫١٢٤٫٢٩٢ - - - ٢٫١٢٤٫٢٩٢ مطلوبات اأخرى

١٤٫٨٠٦٫٩٩٧ - - - ١٤٫٨٠٦٫٩٩٧ اإجمايل حقوق امللكية

١٧٫٠٧٢٫٤٠٨ ٢٫٣٣٧٫٦٧٤ ١٧٫٣١٨٫٠٣٨ ٥٦٫٧٦٧٫١٦١ ٩٣٫٤٩٥٫٢٨١ الإجمايل

)٦٫٤٢٢٫٨٢٠( ١٠٫٥٤٩٫٦٥١ )١٣٫٨٠١٫٢٨٢( ٩٫٦٧٤٫٤٥١ - فجوة ح�صا�صية �صعر الفائدة

- ٦٫٤٢٢٫٨٢٠ )٤٫١٢٦٫٨٣١( ٩٫٦٧٤٫٤٥١ - فجوة ح�صا�صية �صعر الفائدة املرتاكم
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بـنــك الـدوحــة     99

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر ال�سوق )تابع( د( 

التعر�س ملخاطر اأ�سعار الفائدة )تابع(  )٢

حتليل احل�سا�سية

اإدارة خماطر اأ�صعار الفائدة مقابل حدود فجوة �صعر الفائدة مدعومة مبراقبة ح�صا�صية املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ملختلف 
ال�صيناريوهات القيا�صية وغري القيا�صية لأ�صعار الفائدة. ال�صيناريوهات القيا�صية التي توؤخذ يف العتبار ب�صكل �صهري تت�صمن ١٠٠ نقطة 
اأ�صا�س لهبوط اأو ارتفاع متوازي يف كافة منحنيات العائدات حول العامل و١٠ نقاط اأ�صا�س �صعودا اأو هبوطا يف اأكرب من جزء الثني ع�صر 
�صهرا يف كافة منحنيات العائدات. فيما يلي حتليل حل�صا�صية املجموعة لزيادة اأو نق�صان يف اأ�صعار فائدة ال�صوق بافرتا�س عدم وجود 

حركة ل متماثلة يف منحنيات العائدات ومركز مايل ثابت:

نق�سان متناظر 10 نقاط اأ�سا�س زيادة متناظرة ١٠ نقاط اأ�سا�س

ح�سا�سية ل�سايف اإيراد الفائدة

٢٫١٢٥ )٢٫١٢٥( يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

6.١54 (6.١54) يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7

نق�سان متناظر 10 نقاط اأ�سا�س زيادة متناظرة ١٠ نقاط اأ�سا�س

ح�سا�سية ل�سايف اإيراد الفائدة

٣٧٫٤٥٣ )٣٧٫٤٥٣( يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

3١.7٢٠ (3١.7٢٠) يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7

تدار املراكز ال�صاملة ملخاطر �صعر الفائدة لغري املتاجرة من قبل اخلزينة املركزية للمجموعة، والتي ت�صتخدم ال�صتثمارات املالية والدفعات 
املقدمة للبنوك والودائع من بنوك واأدوات م�صتقة لإدارة املركز ال�صامل النا�صئ عن اأن�صطة املجموعة لغري املتاجرة.

التعر�س ملخاطر ال�سوق الأخرى  )٣

خماطر العمالت

تتعر�س املجموعة لتقلبات يف اأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية. ويقوم جمل�س الإدارة بو�صع حدود مل�صتوى التعر�س لهذه املخاطر لكل عملة، 
وذلك لفرتة الليلة اأو اليوم الواحد حيث تتم مراقبتها يوميا. وفيما يلي �صايف املراكز للعمالت الرئي�صية للمجموعة:

2017 ٢٠١٨ �سايف التعر�س ملخاطر �سرف العمالت الأجنبية:

١56.5١٠ ٢٫٠٣٥ جنيه اإ�صرتليني

49.٠٢٢ ١٤٧٫١٩٧ يورو

3.٠73 ١٠٫٥٢٤ دينار كويتي

١.٢57 ٦٢٤ ين ياباين 

3.55١.6٠5 ٢٫٩١٧٫٦٧٧ عمالت اأخرى
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

خماطر ال�سوق )تابع( د( 

التعر�س ملخاطر ال�سوق الأخرى )تابع(  )٣

حتليل احل�سا�سية للعمالت الأجنبية

ذات  الأجنبية  العمالت  مقابل  القطري  الريال  �صرف  �صعر  انخفا�س  اأو  لرتفاع  مئوية  لن�صب  احل�صا�صية  تفا�صيل  التايل  اجلدول  يبني 
العالقة، با�صتثناء الدولر الأمريكي والذي مت تثبيت �صعر �صرفه مقابل الريال القطري. يت�صمن حتليل احل�صا�صية فقط العمالت الأجنبية 

التي لدى البنك وفيما يلي تاأثري التغري يف اأ�صعار ال�صرف:

الزيادة/ )النق�س( يف الربح اأو اخل�سارة

2017 ٢٠١٨

5٪ زيادة/ (نق�س) يف �صعر �صرف العملة

7.٨٢6 ١٠٢ جنيه اإ�صرتليني 

٢.45١ ٧٫٣٦٠ يورو

١54 ٥٢٦ دينار كويتي

63 ٣١ ين ياباين 

١77.5٨٠ ١٤٥٫٨٨٤ عمالت اأخرى

خماطر �سعر ال�سهم

خماطر �صعر ال�صهم هي خماطر انخفا�س القيمة العادلة لالأ�صهم نتيجة للتغريات يف م�صتوى موؤ�صرات الأ�صهم والأ�صهم الفردية. ين�صاأ 
التعر�س ملخاطر �صعر ال�صهم من اأ�صهم م�صنفة »متاحة للبيع« و »بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة«.

تتعر�س املجموعة اأي�صا اإلى خماطر �صعر ال�صهم وفيما يلي حتليل احل�صا�صية لتلك املخاطر: 

2017 ٢٠١٨

التاأثري على بيان 
الدخل

التاأثري على الإيرادات 
ال�صاملة الأخرى

التاأثري على بيان 

الدخل

التاأثري على الإيرادات 

ال�ساملة الأخرى

- ٢4.44٢ -/+ - ٦٫٩٠٦ -/+ زيادة/ )نق�سان( بن�سبة ٥% يف بور�سة قطر

- 4.64١ -/+ - ١٫٨٠٣ -/+ زيادة/ )نق�سان( بن�سبة ٥% يف غري بور�سة قطر

- ٢9.٠٨3 -/+ - ٨٫٧٠٩ -/+

مت اإعداد التحليل اأعاله على افرتا�س بقاء كافة املتغريات الأخرى ثابتة مثل اأ�صعار الفائدة واأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية الخ. وي�صتند 
اإلى الرتباط التاريخي لأ�صهم حقوق امللكية باملوؤ�صر ذي ال�صلة. قد تكون التغريات الفعلية خمتلفة عن املعرو�صة اأعاله.
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

املخاطر الت�سغيلية هـ( 

املخاطر الت�صغيلية هي خماطر اخل�صارة الناجتة من عدم كفاية اأو ف�صل العمليات الداخلية، اأو املوظفني والأنظمة، اأو من اأحداث خارجية. 
يوجد لدى املجموعة �صيا�صات واإجراءات مف�صلة والتي يتم حتديثها بانتظام ل�صمان اآلية قوية للمراقبة الداخلية. تقوم املجموعة مبراجعة 
خمتلف التو�صيات ال�صادرة عن جلنة بازل عن كثب حول »املمار�صات ال�صليمة لالإدارة والإ�صراف على املخاطر الت�صغيلية« للتنفيذ. توا�صل 
املجموعة ال�صتثمار يف اإدارة املخاطر وا�صرتاتيجيات التخفيف، مثل البنية الأ�صا�صية قوية للرقابة، واإدارة ا�صتمرارية الأعمال اأو من خالل 

اآليات نقل املخاطر مثل التاأمني وال�صتعانة مب�صادر خارجية.
لدي املجموعة اإطار وا�صح املعامل لإدارة املخاطر الت�صغيلية. يعد رئي�س اإدارة املخاطر الت�صغيلية هو راعي جلنة اإدارة املخاطر الت�صغيلية 
ويقدم التقارير اإلى رئي�س اإدارة املخاطر. كما ت�صرف جلنة اإدارة املخاطر الت�صغيلية على تنفيذ اإطار اإدارة فعالة للمخاطر الذي ي�صمل 
الأنظمة واملمار�صات وال�صيا�صات والإجراءات املالئمة، ل�صمان فعالية حتديد، وقيا�س وتقييم والإبالغ والر�صد للمخاطر داخل املجموعة.

الت�صغيلية  اإدارة املخاطر  الفعلي لإطار  الأداء  باإجراء تقييم م�صتقل وتقدم �صمان  الداخلية تقوم  اإدارة املراجعة  اإلى ذلك، فاإن  اإ�صافة 
ب�صورة عامة.

تقوم املجموعة باإدارة خماطر الت�صغيل على اأ�صا�س الإطار الذي يتيح حتديد املخاطر الت�صغيلية من وحدات الأعمال ومدى ارتباطه بقيا�س 
والتخفيف من حدة املخاطر، والأولويات.

يتم تطبيق عدد من التقنيات لتحقيق اإدارة فعالة ملخاطر الت�صغيل يف خمتلف اإدارات املجموعة. وت�صمل التايل:
يعد التدريب الفعال للموظفني والعمليات والإجراءات املوثقة مع ال�صوابط املنا�صبة حلماية املوجودات وال�صجالت والت�صويات العادية   •
للح�صابات واملعامالت، وعملية التعريف باملنتجات اجلديدة، وا�صتعرا�س الأن�صطة اخلارجية، واأمن نظام املعلومات، وف�صل املهام، 

والإدارة املالية واإعداد التقارير هي بع�س التدابري املعتمدة من قبل البنك لإدارة املخاطر الت�صغيلية بكل اأق�صام املجموعة.
من  للحد  الرقابة  متطلبات  احتياج  مو�صع  حتديد  يف  للم�صاعدة  ي�صتخدم  والذي  الت�صغيلية،  للمخاطر  م�صتجدات  اأية  عن  الإبالغ   •
تكرار املخاطر. يتم حتليل وتخفيف، وت�صجيل م�صتجدات املخاطر على قاعدة بيانات مركزية وتقدم التقارير بها اإلى جمل�س الإدارة 

ب�صورة ربع �صنوية.
التعريف بالتقييم الذاتي للرقابة على املخاطر' ب�صورة كاملة عرب وحدات الأعمال والدعم مبا يف ذلك ال�صركات التابعة والفروع   •
اخلارجية. يوؤدي هذا النهج اإلى فهم مف�صل للمخاطر املتاأ�صلة والقيمة املتبقية مع تقييم ال�صوابط يف خمتلف اإدارات البنك. لذلك، 
والإجراءات  النقاط  يتم جتميع  التجارية يف حني  والوحدات  الدعم  لوحدات  املحددة  الت�صغيلية  املخاطر  يعزز حتديد  فاإنه  لهذا، 

الت�صحيحية ويتم ر�صد التغيريات يف املخاطر الت�صغيلية ب�صورة م�صتمرة.

اإدارة راأ�س املال و( 

راأ�س املال النظامي

تتمثل �صيا�صة املجموعة يف احلفاظ على قاعدة راأ�صمالية قوية ل�صمان ثقة امل�صتثمرين والدائنني وال�صوق ودعم التطور امل�صتقبلي لالأعمال. 
اإلى احلفاظ على التوازن بني العائدات  كما يتم العرتاف بتاأثري م�صتوى راأ�س املال على عائد امل�صاهمني، وتعرتف املجموعة باحلاجة 

الأعلى التي قد تكون ممكنة مع زيادة املديونية واملزايا وال�صمانات التي يقدمها مركز راأ�س املال اجليد.
لقد امتثلت املجموعة وعملياتها املنظمة ب�صكل فردي لكل متطلبات راأ�س املال املفرو�صة خارجيًا على مدار ال�صنة. يتم احت�صاب ن�صبة كفاية 

راأ�س املال للمجموعة وفًقا لتوجيهات جلنة بازل 3 التي يعتمدها م�صرف قطر املركزي.



102     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

اإدارة راأ�س املال )تابع( و( 

كان مركز راأ�س املال التنظيمي للمجموعة مبوجب توجيهات بازل 3 ولوائح م�صرف قطر املركزي يف 3١ دي�صمرب كما يلي:

٢٠١7 ٢٠١٨

بازل 3 بازل ٣

9.7٠٠.٨4٠ ٨٫٢٢٤٫٩٤٢ امل�صتوى الأول راأ�س املال الأ�صا�صي 

4.٠٠٠.٠٠٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ امل�صتوى الأول راأ�س املال الإ�صايف 

١١١.564 ٨٩٩٫٣٢٩ امل�صتوى الثاين راأ�س املال الإ�صايف

١3.٨١٢.4٠4 ١٣٫١٢٤٫٢٧١ اإجمايل راأ�س املال املوؤهل

املوجودات املرجحة باملخاطر  

٢٠١7 ٢٠١٨

بازل 3 املبلغ املرجح باملخاطر بازل ٣ املبلغ املرجح باملخاطر

7٢.٢6٠.75٠ ٧١٫١٣٤٫٨٢٠ اإجمايل املوجودات املرجحة مبخاطر الئتمان

١.35٠.94٨ ٥٢٦٫٣٩٤ املوجودات املرجحة مبخاطر ال�صوق

5.٢74.٠77 ٥٫٥١١٫٩٩٥ املوجودات املرجحة باملخاطر الت�صغيلية

7٨.٨٨5.775 ٧٧٫١٧٣٫٢٠٩ اإجمايل املوجودات املرجحة باملخاطر

٢٠١7 ٢٠١٨

١3.٨١٢.4٠4 ١٣٫١٢٤٫٢٧١ راأ�س املال التنظيمي

٪١٢.3٠ %١٠٫٦٦ ن�صبة راأ�س املال العادي �صريحة ١

٪١7.5١ %١٧٫٠١ اإجمايل ن�صبة كفاية راأ�س املال

باآلف الريالت القطرية



بـنــك الـدوحــة     103

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

اإدارة املخاطر املالية )تابع(  .٤

اإدارة راأ�س املال )تابع( و( 

احلد الأدنى ملتطلبات ن�سبة كفاية راأ�س املال مبوجب بازل ٣ وفقا للوائح م�سرف قطر املركزي لل�سنة املنتهية يف ٣١   

دي�شمرب ٢٠١٨ كما يلي:

اإجمايل راأ�س املال 
مت�صمنا م�صد 

حماية راأ�س املال 
وم�صد احلماية 

النظامية للبنوك 
حمليا وعملية 

تقييم كفاية راأ�س 
املال الداخلي 

نقطة ٢ م�صروف 
راأ�س املال

اإجمايل راأ�س املال 
مت�صمنا م�صد 

حماية راأ�س املال 
وم�صد احلماية 

النظامية للبنوك 
حمليا

اإجمايل ن�صبة 
راأ�س املال 

مت�صمنا م�صد 
حماية راأ�س املال

ن�صبة راأ�س 
املال �صريحة ١ 
مت�صمنا م�صد 

حماية راأ�س املال

ن�صبة راأ�س املال 
العادي ١ مت�صمنا 
م�صد حماية راأ�س 

املال

ن�صبة راأ�س املال 
العادي ١ دون 

م�صد حماية راأ�س 
املال

%17.01 %17.01 %17.01 %15.84 %10.66 %10.66 الفعلي

٪١4.3٠ ٪١٢.٨٨ ٪١٢.5٠ ٪١٠.5٠ ٪٨.5٠ ٪6.٠٠ احلد الأدنى مبوجب م�صرف قطر 
املركزي

عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 يف ١ يناير ٢٠١٨، انخف�صت ن�صبة الأ�صهم العادية فئة ١ من ١٢.3٠٪ اإلى ١٠.44٪، بينما 
انخف�صت ن�صبة اإجمايل راأ�س املال من ١7.5١٪ اإلى ١6.73٪.

تقوم املجموعة حاليا بعملية حتليل متطلبات راأ�س املال اجلديدة ملخاطر �صعر الفائدة على الدفاتر البنكية و�صتبداأ يف و�صع راأ�س املال 
التطبيق  تاريخ  املركزي  بعدها، عندما ي�صدر م�صرف قطر  �صنة ٢٠١9 وما  ابتداًء من  للنقطة ٢  املعيار اجلديد وفقا  بناًء على  جانبًا 

والتوجيهات النهائية.

باآلف الريالت القطرية



104     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

ا�ستخدام التقديرات والأحكام  .٥

امل�سادر الرئي�سية لل�سك يف التقديرات  اأ( 

مبالغ  على  توؤثر  وافرتا�صات  تقديرات  باإجراء  املجموعة  تقوم 
املوجودات واملطلوبات ال�صادر عنها التقرير. يتم اإجراء تقييم 
م�صتمر للتقديرات والأحكام وهي ت�صتند اإلى اخلربة التاريخية 
على  يعتقد  م�صتقبلية  اأحداث  توقعات  مت�صمنة  اأخرى  وعوامل 

اأنها معقولة بالنظر اإلى الظروف.

خم�س�سات انخفا�س القيمة عن خ�سائر الئتمان  )١

ال�سيا�سة املتبعة من ١ يناير ٢٠١٨

اإذا كانت خماطر ائتمان موجود مايل قد زادت على  تقييم ما 
نحو كبري منذ العرتاف املبدئي واإدراج معلومات م�صتقبلية يف 

قيا�س اخل�صائر الئتمانية املتوقعة، راجع اإي�صاح 4(ب)(6).
ال�سيا�سة املتبعة حتى ٣١ دي�شمرب ٢٠١٧

بالتكلفة املطفاأة لتحديد  التي مت قيا�صها  يتم تقييم املوجودات 
اأ�صا�س مو�صوف يف  اإذا كان هناك انخفا�س يف القيمة على  ما 

ال�صيا�صات املحا�صبية.
خم�ص�صات  لإجمايل  املقابل  للطرف  املحددة  املكونات  اإن 
ب�صكل  املقيمة  املالية  املوجودات  على  تنطبق  القيمة  انخفا�س 
وت�صتند  قيمتها  يف  انخفا�س  هناك  كان  اإذا  ما  لتحديد  فردي 
النقدية  للتدفقات  احلالية  للقيمة  لالإدارة  تقدير  اأف�صل  على 
التدفقات  تقدير هذه  عند  الإدارة  تقوم  ا�صتالمها.  يتوقع  التي 
املقابل  للطرف  املالية  احلالة  حول  اأحكام  بو�صع  النقدية 
و�صايف القيمة املحققة لأي �صمان يتعلق به. يتم تقييم كل اأ�صل 
التدريب  وا�صرتاتيجية  خ�صائ�صه  ح�صب  القيمة  يف  منخف�س 
وتتم املوافقة امل�صتقلة على تقدير التدفقات النقدية التي تعترب 
حتديد  يتم  الئتمان.  خماطر  اإدارة  قبل  من  لال�صرتداد  قابلة 
احلد الأدنى لنخفا�س القيمة بالن�صبة لأطراف مقابلة حمددة 

بال�صتناد اإلى لوائح م�صرف قطر املركزي.
لتقييم  به  اخلا�صة  القرو�س  حمفظة  مبراجعة  البنك  يقوم 
ما  تقرير. ويف حتديد  نهاية كل فرتة  قيمتها يف  النخفا�س يف 
اإذا كان ينبغي قيد خ�صارة لالنخفا�س يف القيمة يف بيان الدخل، 
معطيات  وجود  بخ�صو�س  الراأي  اإبداء  اإلى  يلجاأ  البنك  فاإن 
يف  قيا�صه  ميكن  انخفا�س  وجود  اإلى  ت�صري  باملالحظة  جديرة 
القرو�س  حمفظة  من  التقديرية  امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات 
ب�صكل  قر�س  كل  يف  النخفا�س  حتديد  بالإمكان  يكون  اأن  قبل 
معطيات  الدليل  هذا  ي�صمل  وقد  املحفظة.  تلك  يف  منف�صل 
ال�صداد  كبري يف حالة  تغري  وجود  اإلى  ت�صري  باملالحظة  جديرة 
القت�صادية  الظروف  اأو  املجموعات،  اإحدى  يف  للمقرت�صني 
الوطنية اأو املحلية املقرتنة بحالت العجز عن ال�صداد بخ�صو�س 
بناًء  التقديرات  الإدارة  املوجودات يف تلك املجموعة. ت�صتخدم 

لالأ�صول مع �صفات خماطر  ال�صابقة يف اخل�صارة  على اخلربة 
الئتمان والدليل املو�صوعي لالنخفا�س يف القيمة ب�صكل م�صابه 
لتلك يف املحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية امل�صتقبلية. تتم 
مراجعة املنهجية والفرتا�صات امل�صتخدمة لتقدير كل من املبلغ 
وتوقيت التدفقات النقدية امل�صتقبلية ب�صكل منتظم للتقليل من 
اأية فروقات بني تقديرات اخل�صائر واخلربة باخل�صائر الفعلية.

تغطي خم�ص�صات النخفا�س يف القيمة املقيمة ب�صكل جماعي 
خ�صائر الئتمان امل�صمنة يف حمافظ القرو�س وال�صلف للعمالء 
وال�صتثمارات املالية املقا�صة بالتكلفة املطفاأة وذات خ�صائ�س 
خماطر ائتمان مماثلة عندما يكون هناك دليل مو�صوعي للقول 
ل  لكن  القيمة،  منخف�صة يف  مالية  موجودات  على  اإنها حتتوي 
عند  القيمة.  يف  املنخف�صة  الفردية  البنود  حتديد  بعد  ميكن 
تقييم احلاجة اإلى خم�ص�صات خ�صارة جماعية تاأخذ الإدارة يف 
العتبار عوامل مثل جودة الئتمان وحجم املحفظة والرتكيزات 
املطلوب  تقدير املخ�ص�س  اأجل  يتم من  والعوامل القت�صادية. 
غرارها  على  حتدث  التي  الطريقة  لتحديد  الفرتا�صات  و�صع 
ا�صتنادا  الالزمة  املدخالت  معامل  ولتحديد  امل�صمنة  اخل�صائر 
تعتمد  احلالية.  القت�صادية  والظروف  التاريخية  اخلربة  اإلى 
�صحة املخ�ص�صات على تقديرات التدفقات النقدية امل�صتقبلية 
النموذج  وافرتا�صات  املحدد  املقابل  الطرف  خم�ص�صات  اأو 

واملعامل امل�صتخدمة يف حتديد املخ�ص�صات اجلماعية.

حتديد القيم العادلة  )٢

التي  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  حتديد  اإن 
التقييم  اأ�صاليب  ا�صتخدام  يتطلب  ملحوظ  �صوق  �صعر  لها  لي�س 
التي مت �صرحها يف ال�صيا�صة املحا�صبية. بالن�صبة لالأدوات املالية 
التي تتم املتاجرة بها ب�صكل غري متكرر ولها �صفافية �صعر قليلة 
درجات  وتتطلب  مو�صوعية،  اأقل  تكون  لها  العادلة  القيمة  فاإن 
والرتكيز  ال�صيولة  خماطر  اإلى  ا�صتنادا  الأحكام  من  متفاوتة 
وال�صك حول عوامل ال�صوق وافرتا�صات الت�صعري وخماطر اأخرى 

توؤثر على الأداة بحد ذاتها.
عندما ل ميكن اأخد القيم العادلة لالأ�صول املالية واللتزامات 
الن�صطة،  الأ�صواق  من  املايل  املركز  بيان  يف  املدرجة  املالية 
التقييم  تقنيات  من  اأنواع  با�صتخدام  القيم  هده  حتديد  يتم 
والتي ت�صمل مناذج ح�صابية. توؤخذ املعطيات لهذه النماذج من 
اأمكن، ويف حال عدم جدوته يجب اتخاذ  اإذا  الأ�صواق الن�صطة 
اعتبارات  القرارات  تت�صمن  العادلة.  القيمة  لتحديد  قرار 
والتقلبات  التداخل  مثل  احل�صابي  النموذج  ومعطيات  ال�صيولة 

للم�صتقات طويلة الأجل.



بـنــك الـدوحــة     105

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

ا�ستخدام التقديرات والأحكام )تابع(  .٥

التقديرات املحا�سبية الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ب( 

تقييم الأدوات املالية  )١

ال�صيا�صة املحا�صبية للمجموعة حول قيا�س القيمة العادلة متت مناق�صتها يف ق�صم ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة.
اإجراء  امل�صتخدمة يف  اأهمية املدخالت  يعك�س  الذي  التايل  للتدرج  وفقا  العادلة  القيمة  با�صتخدام  العادلة  القيم  بقيا�س  املجموعة  تقوم 

القيا�س.
امل�صتوى ١: الأ�صعار املتداولة غري املعدلة يف اأ�صواق ن�صطة ملوجودات اأو مطلوبات مماثلة.  •

امل�صتوى ٢: اأ�صاليب تقييم ا�صتنادا اإلى مدخالت ميكن مالحظتها �صواء ب�صكل مبا�صر (مثل الأ�صعار) اأو غري مبا�صر (مثل امل�صتقات   •
اأ�صعار  اأو  لأدوات مماثلة  الن�صطة  ال�صوق  �صوق مدرجة يف  اأ�صعار  با�صتخدام:  تقييمها  اأدوات مت  الفئة  تت�صمن هذه  الأ�صعار).  من 
مبا�صر  اأو غري  مبا�صر  ب�صكل  اأخرى حيث ميكن  تقييم  اأ�صاليب  اأو  ن�صاطا  اأقل  تعترب  اأ�صواق  اأو مماثلة يف  لأدوات مطابقة  مدرجة 

مالحظة املدخالت الهامة من بيانات ال�صوق.
اأ�صلوب  يت�صمن  الأدوات حيث  الفئة كافة  تت�صمن هذه  با�صتخدام مدخالت هامة ل ميكن مالحظتها.  تقييم  اأ�صاليب  امل�صتوى 3:   •
التقييم مدخالت ل ت�صتند اإلى بيانات ميكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ل ميكن مالحظتها اأثر هام على تقييم الأداة. تت�صمن 
هذه الفئة اأدوات مت تقييمها ا�صتنادا اإلى اأ�صعار مدرجة لأدوات مماثلة حيث تكون التعديالت اأو الفرتا�صات الهامة التي ل ميكن 

مالحظتها مطلوبة لتعك�س الختالفات بني الأدوات.
ت�صتند القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املتاجر بها يف �صوق ن�صطة اإلى اأ�صعار �صوق مدرجة اأو عرو�س اأ�صعار املتعامل. تقوم 

املجموعة بالن�صبة لكافة الأدوات املالية الأخرى بتحديد القيم العادلة با�صتخدام اأ�صاليب التقييم.
اأ�صعار ال�صوق التي  اأ�صاليب التقييم �صايف القيمة احلالية ومناذج التدفق النقدي املخ�صوم مقارنة باأدوات مماثلة حيث تتوفر  تت�صمن 
ميكن مالحظتها. تت�صمن الفرتا�صات واملدخالت امل�صتخدمة يف اأ�صاليب التقييم معدلت فائدة خالية من املخاطر وقيا�صية وتوزيعات 
ائتمان وعالوات اأخرى م�صتخدمة يف تقدير معدلت اخل�صم واأ�صعار ال�صندات والأ�صهم ومعدلت �صرف العملة الأجنبية والأ�صهم واأ�صعار 
موؤ�صرات الأ�صهم والتغريات املتوقعة لالأ�صعار وارتباطاتها. اإن هدف اأ�صاليب التقييم هو التو�صل اإلى حتديد قيمة عادلة تعك�س �صعر الأداة 

املالية يف تاريخ التقرير والذي كان من املمكن حتديده من قبل امل�صاركني يف ال�صوق وفق معاملة جتارية �صمن الأن�صطة العتيادية.



106     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

ا�ستخدام التقديرات والأحكام )تابع(  .٥

التقديرات املحا�سبية الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة )تابع( ب( 

قيا�س القيمة العادلة  )٢

يو�صح اجلدول اأدناه تدرج قيا�س القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية املقا�صة بالقيمة العادلة للمجموعة.
الإف�ساحات الكمية لقيا�س القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات كما يف٣١ دي�شمرب ٢٠١٨:

الإجمايل امل�ستوى ٣ امل�ستوى ٢ امل�ستوى ١ تاريخ التقييم

موجودات مالية بالقيمة العادلة:

١٥٫٢١٥٫٩٢٧ - ٣٥٢٫٧٨١ ١٤٫٨٦٣٫١٤٦ ٢٠١٨/١٢/3١ اأوراق ا�صتثمار مالية مقا�صة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل ال�صامل الآخر

١٠٢٫٣٥٦ - ٥٨٫٦٤٠ ٤٣٫٧١٦
اأوراق ا�صتثمار مالية مقا�صة بالقيمة العادلة من 

خالل الربح اأو اخل�صارة

٢٠١٨/١٢/3١ م�صتقات الأدوات املالية:

٧٧٫٤١٧ - ٧٧٫٤١٧ - ٢٠١٨/١٢/3١ عقود تبادل اأ�صعار الفائدة

١٠٫٣٨٨ - ١٠٫٣٨٨ - عقود �صرف عمالت اأجنبية اآجلة

١٥٫٤٠٦٫٠٨٨ - ٤٩٩٫٢٢٦ ١٤٫٩٠٦٫٨٦٢

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:

م�صتقات اأدوات مالية:

١٢٣٫١٨٧ - ١٢٣٫١٨٧ - ٢٠١٨/١٢/3١ عقود تبادل اأ�صعار الفائدة

١٥٫٧٠١ - ١٥٫٧٠١ - ٢٠١٨/١٢/3١ عقود �صرف عمالت اأجنبية اآجلة

١٣٨٫٨٨٨ - ١٣٨٫٨٨٨ -

ل يوجد اأي حتويل بني امل�صتوى ١ وامل�صتوى ٢ وامل�صتوى 3 لتدرج قيا�س القيمة العادلة خالل ال�صنة.

باآلف الريالت القطرية



بـنــك الـدوحــة     107

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

ا�ستخدام التقديرات والأحكام )تابع(  .٥

التقديرات املحا�سبية الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة )تابع( ب( 

قيا�س القيمة العادلة )تابع(  )٢

يو�صح اجلدول اأدناه تدرج القيمة العادلة لالأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7:

الإجمايل امل�ستوى ٣ امل�ستوى ٢ امل�ستوى ١ تاريخ التقييم

موجودات بالقيمة العادلة:

١١.765.٨٢5 - 549.5٠9 ١١.٢١6.3١6 ٢٠١7/١٢/3١ اأوراق ا�صتثمار مالية متاحة للبيع

م�صتقات الأدوات املالية:

59.6١٠ - 59.6١٠ - ٢٠١7/١٢/3١ عقود تبادل اأ�صعار الفائدة

١٠٢.٢53 - ١٠٢.٢53 - ٢٠١7/١٢/3١ عقود �صرف عمالت اأجنبية اآجلة

١١.9٢7.6٨٨ - 7١١.37٢ ١١.٢١6.3١6

مطلوبات بالقيمة العادلة:

م�صتقات اأدوات مالية:

٢7.4٨5 - ٢7.4٨5 - ٢٠١7/١٢/3١ عقود تبادل اأ�صعار الفائدة

٢٠.٠١4 - ٢٠.٠١4 - ٢٠١7/١٢/3١ عقود �صرف عمالت اأجنبية اآجلة

47.499 - 47.499 -

خالل فرتة التقرير املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7، ل يوجد اأي حتويل بني امل�صتوى ١ وامل�صتوى ٢ وامل�صتوى 3 من تدرج القيمة العادلة.

ت�صجل ا�صتثمارات حقوق امللكية املتاحة للبيع مببلغ 5٢.3 مليون ريال قطري بالتكلفة وذلك لأن القيمة العادلة ل ميكن قيا�صها ب�صكل 
موثوق به.

ت�سنيف املوجودات واملطلوبات املالية  )٣

ال�سيا�سة املطبقة بدءا من ١ يناير ٢٠١٨

تقييم منوذج العمل الذي يحتفظ فيه باملوجودات وتقييم ما اإذا كانت الأحكام التعاقدية للموجود املايل هي فقط مدفوعات ملبلغ الأ�صل 
والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم. راجع اإي�صاح 3 (اأاأ) للمزيد من املعلومات.

باآلف الريالت القطرية



108     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

ا�ستخدام التقديرات والأحكام   .٥

)تابع(

التقديرات املحا�سبية الهامة يف تطبيق  ب( 

ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة )تابع(

ت�سنيف املوجودات واملطلوبات املالية )تابع(  )٣

ال�سيا�سة املطبقة حتى ٣١ دي�شمرب ٢٠١٧

للموجودات  نطاقا  للمجموعة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  تقدم 
واملطلوبات ليتم ت�صجيلها مبدئيا يف فئات حما�صبية خمتلفة يف 

ظروف معينة:
للمتاجرة  املالية  املطلوبات  اأو  املوجودات  ت�صنيف  عند   •
املوجودات  و�صف  �صت�صتويف  اأنها  املجموعة  اأو�صحت  بها 

واملطلوبات املتاجر بها املو�صح يف ال�صيا�صات املحا�صبية.
عند ت�صجيل موجودات اأو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة   •
اأنها  املجموعة  اأو�صحت  اخل�صارة  اأو  الربح  خالل  من 
ا�صتوفت اأحد معايري هذا الت�صجيل املو�صحة يف ال�صيا�صات 

املحا�صبية.
لتاريخ  بها  املحتفظ  مالية �صمن  عند ت�صنيف موجودات   •
النية  من  كل  لديها  اأن  املجموعة  قررت  ال�صتحقاق 
الإيجابية واملقدرة على الحتفاظ باملوجودات حتى تاريخ 

ا�صتحقاقها كما هو م�صرتط يف ال�صيا�صات املحا�صبية.
للموجودات  املجموعة  ت�صنيف  حول  التفا�صيل  اإدراج  مت 

واملطلوبات املالية يف الإي�صاح 7.

عالقات التحوط املوؤهلة  )٤

اأو�صحت  عند ت�صجيل الأدوات املالية يف عالقات حتوط موؤهلة 
املجموعة اأنها تتوقع اأن تكون التحوطات ذات فاعلية عالية على 

مدى فرتة التحوط.
قررت  العادلة  القيمة  كتحوطات  امل�صتقات  عن  املحا�صبة  عند 
املجموعة اأن التعر�س ملعدل الفائدة املتحوط منه يتعلق بتدفقات 

نقدية م�صتقبلية حمتملة ب�صكل كبري.

انخفـــا�س قيمة ال�ستثمـــارات يف حقـــوق امللكية   )٥

و�سندات الدين

ال�سيا�سة املطبقة بدءا من ١ يناير ٢٠١٨

تقييم ما اإذا كانت خماطر الئتمان على املوجود املايل قد زادت 
زيادة كبرية منذ العرتاف املبدئي واإدراج املعلومات امل�صتقبلية 
4ب(6)،  اإي�صاح  راجع  املتوقعة.  الئتمانية  اخل�صائر  قيا�س  يف 
املدخالت، والفرتا�صات والتقنيات امل�صتخدمة لتقييم انخفا�س 

قيمة املوجودات املالية للح�صول على املزيد من املعلومات.

ال�سيا�سة املطبقة حتى ٣١ دي�شمرب ٢٠١٧

يتم تقييم ال�صتثمارات يف حقوق امللكية و�صندات الدين لتحديد 
ما اإذا كان هناك انخفا�س يف القيمة وفق الأ�صا�س امل�صروح يف 

ق�صم ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة.

مبداأ ال�ستمرارية  )٦

يف  ال�صتمرار  على  املجموعة  مقدرة  بتقييم  الإدارة  قامت 
قادرة  جتعلها  م�صادر  متلك  املجموعة  باأن  واقتنعت  اأعمالها 
اإن  ذلك  اإلى  بالإ�صافة  امل�صتقبلية،  اأعمالها  يف  ال�صتمرار  على 
اإدارة املجموعة لي�صت على علم باأية اأمور تثري ال�صك على مقدرة 
باإعداد  الإدارة  تقوم  وعليه  اأن�صطتها.  يف  لال�صتمرار  املجموعة 

البيانات املالية املوحدة على اأ�صا�س مبداأ ال�صتمرارية. 

الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات  )٧

حتدد اإدارة املجموعة العمر الإنتاجي املقدر للممتلكات واملعدات 
لحت�صاب الإهالك. يتم حتديد هذا التقدير مع الأخذ بالعتبار 

ال�صتخدام املتوقع لالأ�صل والتقادم الفعلي والفني والتجاري.

القطاعات الت�سغيلية  .٦

قطاعني  خالل  من  عملياتها  واإدارة  بتنظيم  املجموعة  تقوم 
واأن�صطة  التقليدية  امل�صرفية  اخلدمات  ي�صمالن  لالأعمال 

التاأمني.
اخلدمات امل�سرفية التجارية التقليدية:

من  متنوعة  جمموعة  لل�صركات  البنكية  اخلدمات  تقدم   •
ذلك  يف  مبا  ال�صركات،  من  للعمالء  واخلدمات  املنتجات 
للعمالء  وودائع  ممولة،  وغري  ممولة  ائتمانية  ت�صهيالت 
املخاطر  اإدارة  اأن�صطة  بتمويل  تقوم  كما  ال�صركات.  من 
دين  �صندات  واإ�صدار  الت�صهيالت،  خالل  من  املركزية 
وال�صتثمار  املخاطر  اإدارة  لأغرا�س  امل�صتقات  وا�صتخدام 
الأجل  ق�صرية  الإيداعات  مثل  ال�صائلة  املوجودات  يف 

و�صندات الدين اخلا�صة بال�صركات واحلكومات.
من  متنوعة  جمموعة  لالأفراد  البنكية  اخلدمات  تقدم   •
القرو�س  على  وت�صتمل  لالأفراد.  واخلدمات  املنتجات 
العمالء  اأخرى مع  والودائع ومعامالت  الئتمان  وبطاقات 

من الأفراد.
اأن�سطة التاأمني

وتنفيذ  التاأمني،  عقود  اإحداث  للعمالء  التاأمني  اأن�صطة  ت�صمل 
امل�صورة  وتقدمي  ال�صتثمارات  �صفقات  وتنظيم  التاأمني،  عقود 

ب�صاأن هذه ال�صتثمارات.



بـنــك الـدوحــة     109

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

القطاعات الت�سغيلية )تابع(  .٦

على اأ�سا�س قطاع الت�سغيلي اأ( 

تفا�صيل كل قطاع لل�صنة املالية املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨ مبينة كما يلي:

٢٠١٨

الإجمايل التاأمني الإجمايل غري خم�س�سة

اخلدمات 

البنكية 

لالأفراد

اخلدمات 

البنكية 

لل�سركات

٣٫٩٢٠٫٧٥٥ - ٣٫٩٢٠٫٧٥٥ - 35١.645 3.569.١١٠ اإيرادات فوائد

)٦٫٧٢٣( (6.7٢3) - - - - الدخل ال�صايف من الأن�صطة 
التاأمينية

٥٦٠٫٣٧٥ 3.٨3٢ ٥٥٦٫٥٤٣ 64.٠٨5 ١4٨.3٨9 344.٠69 اإيرادات اأخرى 

٤٫٤٧٤٫٤٠٧ (٢.٨9١) ٤٫٤٧٧٫٢٩٨ 64.٠٨5 5٠٠.٠34 3.9١3.١79 اإيرادات القطاع

)٩٥١٫٦٨٣( - )٩٥١٫٦٨٣( �صايف خ�صارة انخفا�س قيمة  
القرو�س وال�صلف للعمالء

)١٦٫٢٠٧( - )١٦٫٢٠٧(
خ�صارة انخفا�س قيمة 

ال�صتثمارات املالية

٨٢٩٫٨٨٢ 93٠ ٨٢٨٫٩٥٢ اأرباح القطاع 

٣٤٠ ح�صة من نتائج ال�صركة الزميلة 

٨٣٠٫٢٢٢ �سايف الربح

معلومات اأخرى 

٩٦٫١٢١٫٩٠١ 4٢٠.76٢ ٩٥٫٧٠١٫١٣٩ 9.١٠4.٨١4 6.١٨6.5٢3 ٨٠.4٠9.٨٠٢ املوجودات 

١٠٫٥١٠ ا�صتثمارات يف �صركة زميلة 

٩٦٫١٣٢٫٤١١ الإجمايل

٨٣٫٣٩٩٫١٨٢ ٢5٨.959 ٨٣٫١٤٠٫٢٢٣ 95١.٨٠9 9.٨99.9٨6 7٢.٢٨٨.4٢٨ مطلوبات 

٢٣٫١٨٧٫٤٢٠ - ٢٣٫١٨٧٫٤٢٠ 53.7٨3 ٢3.١33.637 مطلوبات حمتملة 

باآلف الريالت القطرية
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

القطاعات الت�سغيلية )تابع(  .٦

على اأ�سا�س قطاع الت�سغيلي )تابع( اأ( 

تفا�صيل كل قطاع لل�صنة املالية املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7 مبينة كما يلي:

٢٠١٧

الإجمايل التاأمني الإجمايل غري خم�ص�صة اخلدمات 
البنكية لالأفراد

اخلدمات 
البنكية 

لل�صركات

3.63٠.٨53 - 3.63٠.٨53 - 366.946 3.٢63.9٠7 اإيرادات فوائد

(6.433) (6.433) - - - - الدخل ال�صايف من الأن�صطة 
التاأمينية

639.٠46 3.١69 635.٨77 59.4٠5 ١3٨.9٨9 437.4٨3 اإيرادات اأخرى 

4.٢63.466 (3.٢64) 4.٢66.73٠ 59.4٠5 5٠5.935 3.7٠١.39٠ اإيرادات القطاع

(59٢.54١) - (59٢.54١) - �صايف خ�صارة انخفا�س قيمة 
القرو�س وال�صلف للعمالء

(١4٢.٠67) - (١4٢.٠67) - خ�صارة انخفا�س قيمة 
ال�صتثمارات املالية

١.١٠9.9١6 4٢3 ١.١٠9.493 اأرباح القطاع 

١5٨ ح�صة من نتائج ال�صركة الزميلة 

١.١١٠.٠74 �صايف الربح

معلومات اأخرى 

93.4٨4.١55 ٢49.4٢١ 93.٢34.734 ٨.٠٨٢.44١ 6.45٢.639 7٨.699.654 املوجودات 

١١.١٢6 ا�صتثمارات يف �صركة زميلة 

93.495.٢٨١ الإجمايل

7٨.6٨٨.٢٨4 94.٨69 7٨.593.4١5 9١3.43٨ 9.٠65.643 6٨.6١4.334 مطلوبات 

٢٨.٠76.597 - ٢٨.٠76.597 - 4٨.569 ٢٨.٠٢٨.٠٢٨ مطلوبات حمتملة 

باآلف الريالت القطرية
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

القطاعات الت�سغيلية )تابع(  .٦

على اأ�سا�س املناطق اجلغرافية ب( 

بنّي اجلدول التايل التوزيع اجلغرايف لالإيرادات الت�صغيلية للمجموعة ا�صتناًدا اإلى املوقع اجلغرايف للعمل الذي ت�صجله املجموعة.

املجموع الهند
دول جمل�س

التعاون اخلليجي
قطر

٢٠١٨

٢٫٦٣٤٫٥٩٨ ٣١٫٦٥٥ ١٨٥٫٩٢٢ ٢٫٤١٧٫٠٢١ �سايف اإيرادات الت�سغيل

٨٣٠٫٢٢٢ ٧٫٦٨٥ )١٩٧٫٣١٠( ١٫٠١٩٫٨٤٧ �سايف الربح

٩٦٫١٣٢٫٤١١ ٧٢٦٫٢٦٣ ٧٫٠٩١٫٢٣٤ ٨٨٫٣١٤٫٩١٤ اإجمايل املوجودات 

٨٣٫٣٩٩٫١٨٢ ٥٦٣٫٣٥٨ ٥٫٩٥٧٫٦٤٨ ٧٦٫٨٧٨٫١٧٦ اإجمايل املطلوبات

٢٠١7

٢.٨٨٨.٠٨4 ١7.39٨ ٢95.٢75 ٢.575.4١١ �صايف اإيرادات الت�صغيل

١.١١٠.٠74 (٨.943) (١5.٢٨6) ١.١34.3٠3 �صايف الربح

93.495.٢٨١ 5٢5.٢3٢ ٨.3٢9.454 ٨4.64٠.595 اإجمايل املوجودات 

7٨.6٨٨.٢٨4 355.١٨4 7.١٢9.544 7١.٢٠3.556 اإجمايل املطلوبات

باآلف الريالت القطرية
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

املوجودات واملطلوبات املالية  .٧

الت�سنيفات املحا�سبية والقيم العادلة اأ( 

يو�صح اجلدول اأدناه القيم الدفرتية والقيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة:

 القيمة
العادلة

 اإجمايل

 القيمة

الدفرتية

 التكلفة

املطفاأة

 القيمة العادة من خالل الدخل

ال�سامل الآخر

 القيمة العادلة من خالل الربح اأو

اخل�سارة

 حقوق

ملكية
دين م�ستقات

 حقوق

ملكية
دين ٣١ دي�شمرب ٢٠١٨

٧٫٥٨٦٫١٢٢ ٧٫٥٨٦٫١٢٢ ٧٫٥٨٦٫١٢٢ - - - - -
 نقد واأر�صدة لدى

امل�صارف املركزية

٦٫٢٣٠٫٠١٨ ٦٫٢٣٠٫٠١٨ ٦٫٢٣٠٫٠١٨ - - - - - م�صتحقات من بنوك

٨٧٫٨٠٥ ٨٧٫٨٠٥ - - - ٨٧٫٨٠٥ - -
 القيمة العادلة

الإيجابية للم�صتقات

٥٩٫٧٩٨٫٣٣٧ ٥٩٫٧٩٨٫٣٣٧ ٥٩٫٧٩٨٫٣٣٧ - - - - -
 القرو�س وال�صلف

للعمالء

:ال�صتثمارات املالية

١٥٫٢١٥٫٩٢٧ ١٥٫٢١٥٫٩٢٧ - ٥١٣٫٣٤٤ ١٤٫٧٠٢٫٥٨٣ - - -

 مقا�صة بالقيمة
 العادلة من خالل

الدخل ال�صامل الآخر

١٠٢٫٣٥٧ ١٠٢٫٣٥٧ - - - - ١٠٢٫٣٥٧ -

 مقا�صة بالقيمة
 العادلة من خالل
الربح اأو اخل�صارة

٥٫٢٤١٫٨٧٤ ٥٫٢٣٣٫٥٩٩ ٥٫٢٣٣٫٥٩٩ - - - - -
 مقا�صة بالتكلفة

املطفاأة

٨١٧٫٨٩٣ ٨١٧٫٨٩٣ ٨١٧٫٨٩٣ - - - - -  موجودات اأخرى

٩٥٫٠٨٠٫٣٣٣ ٩٥٫٠٧٢٫٠٥٨ ٧٩٫٦٦٥٫٩٦٩ ٥١٣٫٣٤٤ ١٤٫٧٠٢٫٥٨٣ ٨٧٫٨٠٥ ١٠٢٫٣٥٧ -

١٣٨٫٨٨٨ ١٣٨٫٨٨٨ - - - ١٣٨٫٨٨٨ - -
 القيمة العادلة

ال�صالبة للم�صتقات

١٩٫٤٦٢٫٩١٧ ١٩٫٤٦٢٫٩١٧ ١٩٫٤٦٢٫٩١٧ - - - - - م�صتحق اإلى البنوك

٥٥٫٤٥٩٫٨٩١ ٥٥٫٤٥٩٫٨٩١ ٥٥٫٤٥٩٫٨٩١ - - - - - ودائع العمالء

٧٤٥٫٩٩٧ ٧٤٥٫٩٩٧ ٧٤٥٫٩٩٧ - - - - - اأوراق دين

٤٫٨٣١٫١٦١ ٤٫٨٣١٫١٦١ ٤٫٨٣١٫١٦١ - - - - - قرو�س اأخرى

١٫٧١٢٫٠٧٢ ١٫٧١٢٫٠٧٢ ١٫٧١٢٫٠٧٢ - - - - -  مطلوبات اأخرى

٨٢٫٣٥٠٫٩٢٦ ٨٢٫٣٥٠٫٩٢٦ ٨٢٫٢١٢٫٠٣٨ - - ١٣٨٫٨٨٨ - -

باآلف الريالت القطرية
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

املوجودات واملطلوبات املالية )تابع(  .٧

الت�سنيفات املحا�سبية والقيم العادلة )تابع( اأ( 

يو�صح اجلدول اأدناه القيم الدفرتية والقيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة:

القيمة العادلة  اإجمايل القيمة
الدفرتية

 التكلفة املطفاأة
الأخرى املتاحة للبيع  القرو�س

والذمم املدينة

 حمتفظ بها
 حتى تاريخ
ال�صتحقاق

 القيمة العادلة
 من خالل الربح

اأو اخل�صارة

٣١ دي�شمرب ٢٠١٧

6.669.6٠9 6.669.6٠9 - - 6.669.6٠9 - -
 نقد واأر�صدة لدى

امل�صارف املركزية

7.٨٢١.9٨3 7.٨٢١.9٨3 - - 7.٨٢١.9٨3 - - م�صتحقات من بنوك

١6١.٨63 ١6١.٨63 - - - - ١6١.٨63
 القيمة العادلة الإيجابية

للم�صتقات

59.٨٠4.١74 59.٨٠4.١74 - - 59.٨٠4.١74 - -
 القرو�س وال�صلف

للعمالء

:ال�صتثمارات املالية

١١.٨١٨.١54 ١١.٨١٨.١54 - ١١.٨١٨.١54 - - - مقا�صة بالقيمة العادلة

5.7٠7.٨33 5.694.456 - - - 5.694.456 - مقا�صة بالتكلفة املطفاأة

5٠7.95٨ 5٠7.95٨ 5٠7.95٨ - - - -  موجودات اأخرى

9٢.49١.574 9٢.47٨.١97 5٠7.95٨ ١١.٨١٨.١54 74.٢95.766 5.694.456 ١6١.٨63

47.499 47.499 - - - - 47.499
 القيمة العادلة ال�صالبة

للم�صتقات

١١.٠٠5.٠6١ ١١.٠٠5.٠6١ ١١.٠٠5.٠6١ - - - - م�صتحق اإلى البنوك

59.46٨.3٢6 59.46٨.3٢6 59.46٨.3٢6 - - - - ودائع العمالء

657.669 657.669 657.669 - - - - اأوراق دين

5.43٢.936 5.43٢.936 5.43٢.936 - - - - قرو�س اأخرى

١.364.77١ ١.364.77١ ١.364.77١ - - - -  مطلوبات اأخرى

77.976.٢6٢ 77.976.٢6٢ 77.9٢٨.763 - - - 47.499

ال�ستثمارات املالية - اأ�سهم حقوق  امللكية غري املدرجة بالتكلفة

يت�صمن اجلدول اأعاله مبلغ 5٢.3 مليون ريال قطري يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7 من ال�صتثمارات املالية يف اأ�صهم حقوق امللكية غري املدرجة يف 
كل من عمودي القيم الدفرتية والعادلة والتي مت قيا�صها بالتكلفة والتي مل يتم تقدمي اإف�صاح عن قيمتها العادلة لأن قيمها العادلة مل يتم 

اعتبارها قابلة للقيا�س ب�صكل موثوق.

باآلف الريالت القطرية
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

النقد والأر�سدة لدى م�سارف مركزية  .٨

٢٠١7 ٢٠١٨

5٠7.9٢٢ ٤٣٠٫٠٧٦ النقد 

٢.٢٢7.944 ١٫٨٨٢٫٥٩٣ احتياطي نقدي لدى م�صرف قطر املركزي*

6٠.٨٨٢ ٩٢٫٤٣١ احتياطي نقدي لدى م�صارف مركزية اأخرى*

3.٨7٢.٨6١ ٥٫١٨٤٫٨٦٣ اأر�صدة اأخرى لدى م�صارف مركزية 

- )٣٫٨٤١( خم�ص�س انخفا�س القيمة

6.669.6٠9 ٧٫٥٨٦٫١٢٢

*الحتياطي النقدي لدى م�صرف قطر املركزي وم�صارف مركزية اأخرى هو احتياطي اإلزامي وغري متاح لال�صتخدام يف العمليات  
   اليومية.

م�ستحقات من بنوك  .٩

٢٠١7 ٢٠١٨

6١٠.76١ ٣٧١٫٠٨٨ احل�صابات اجلارية

3.94١.١١4 ٤٫٣٧٣٫٣٥٠ الودائع

3.٢7٠.١٠٨ ١٫٤٩٤٫٠١٧ قرو�س لبنوك 

- )٨٫٤٣٧( خم�ص�س انخفا�س القيمة

7.٨٢١.9٨3 ٦٫٢٣٠٫٠١٨

١٠.القرو�س وال�سلف للعمالء

ح�سب النوع اأ( 

٢٠١7 ٢٠١٨

56.٠٢7.٠٠9 ٥٧٫٥٥٩٫٤٦٩ قرو�س 

5.5٨٨.7١5 ٦٫٢٤٠٫٨٣١ �صحب على املك�صوف

443.3٨9 ٣٦٧٫٦٧٩ اأوراق خم�صومة

5٨4.5٠١ ٨٧٨٫٢٨٠ �صلف اأخرى*

6٢.643.6١4 ٦٥٫٠٤٦٫٢٥٩ )اإي�ساح ١(

ناق�س:

(٢١.467) )١٤٫٤٩٨( ربح موؤجل

- )١٫٥٢٥٫٦٠٥( اخل�صائر الئتمانية املتوقعة من القرو�س وال�صلف للعمالء - املنتظمني (مرحلة ١ و٢)

(٢.٢55.7٠6) )٣٫٠٤١٫١٨٧( خم�ص�س انخفا�س قيمة القرو�س وال�صلف للعمالء - غري املنتظمني (مرحلة 3)

(45٠.7٠4) )٦٦٦٫٦٣٢( الفائدة املعلقة

(١١١.563) - املخ�ص�س املجمع لالنخفا�س يف القيمة 

59.٨٠4.١74 ٥٩٫٧٩٨٫٣٣٧ �سايف القرو�س وال�سلف للعمالء 
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

باآلف الريالت القطرية

١٠.القرو�س وال�سلف للعمالء )تابع(

ح�سب النوع )تابع( اأ( 

بلغ املبلغ الإجمايل للقرو�س وال�صلف للعمالء املتعرثة ١.3.٨٠٢ مليون ريال قطري والذي ميثل 5.٨5٪ من اإجمايل القرو�س وال�صلف 
للعمالء (7.٢.٢5٨ مليون ريال قطري 3.6١٪ من اإجمايل القرو�س وال�صلف للعمالء يف ٢٠١7).

خالل ال�صنة، قامت املجموعة ب�صطب قرو�س متعرثة مببلغ 3٨9 مليون ريال قطري حمت�صب لها خم�ص�س (١94 مليون ريال قطري يف 
٢٠١7) وفقًا للتعميم رقم ٢٠١١/6٨ ال�صادر عن م�صرف قطر املركزي.

يت�صمن املخ�ص�س اخلا�س لالنخفا�س يف قيمة القرو�س وال�صلف للعمالء مبلغ 667 مليون ريال قطري من الفوائد املعلقة (45١ مليون 
ريال قطري يف ٢٠١7).

*هذا املبلغ يت�صمن ح�صابات العمالء املدينة املتعلقة اأوراق قبول مببلغ 45١ مليون ريال قطري (٢٢4 مليون ريال قطري يف ٢٠١7).

٢٠١7 ٢٠١٨

3.535.9٢4 ٤٫١٦٤٫١٥٥ احلكومة واملوؤ�ص�صات ذات ال�صلة بها

5٠.٢3٢.365 ٥٢٫٥٢٥٫٨١٧ ال�صركات

٨.٨75.3٢5 ٨٫٣٥٦٫٢٨٧ الأفراد

6٢.643.6١4 ٦٥٫٠٤٦٫٢٥٩

ح�سب القطاع ب( 

الإجمايل �سلف اأخرى
اأوراق 

خم�سومة

�سحوبات على 

املك�سوف
قرو�س يف ٣١ دي�شمرب ٢٠١٨

٤٫١٦٤٫١٥٥ - - ٢٫٩٢٤٫٠٣٩ ١٫٢٤٠٫١١٦ هيئات حكومية وهيئات ذات �صلة

١٫٧٣٦٫٣٥٨ ١٠٫٣٢٩ - - ١٫٧٢٦٫٠٢٩ موؤ�ص�صات مالية غري م�صرفية

٦٩٩٫٧١٧ ١٨٧٫٩٥٣ ٢٥٫٥١٠ ١٧٫٥٩٥ ٤٦٨٫٦٥٩ �صناعة

١٣٫٤٠٤٫٥٨٣ ١٠٠٫٨٢٤ ١٠٨٫٩٨٥ ١٫٠٠٦٫٠٩٦ ١٢٫١٨٨٫٦٧٨ جتارية

٧٫٢٨٤٫٦٧٥ - ٢٠٣٫٥٣٢ ٣١٤٫٨٨٢ ٦٫٧٦٦٫٢٦١ خدمات

١٠٫٥٤٤٫٢٦٧ ٣٦٣٫٣١٢ ١٨٫٦٦٧ ٩٨٠٫٨٧٢ ٩٫١٨١٫٤١٦ مقاولت

١٨٫٤٥١٫٧٥٧ ٢٤٫٠٧٠ ٢٠٠ ٣٩٠٫٢٧٠ ١٨٫٠٣٧٫٢١٧ عقارات

٨٫٣٥٦٫٢٨٧ - ١٫١٧٠ ٤٦٤٫١٧٦ ٧٫٨٩٠٫٩٤١ �صخ�صية

٤٠٤٫٤٦٠ ١٩١٫٧٩٢ ٩٫٦١٥ ١٤٢٫٩٠١ ٦٠٫١٥٢ اأخرى

٦٥٫٠٤٦٫٢٥٩ ٨٧٨٫٢٨٠ ٣٦٧٫٦٧٩ ٦٫٢٤٠٫٨٣١ ٥٧٫٥٥٩٫٤٦٩

)١٤٫٤٩٨( ناق�صا: ربح موؤجل

)٥٫٢٣٣٫٤٢٤( �صايف انخفا�س قيمة القرو�س وال�صلف للعمالء 

٥٩٫٧٩٨٫٣٣٧
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

١٠.القرو�س وال�سلف للعمالء )تابع(

ح�سب القطاع )تابع( ب( 

الإجمايل �صلف اأخرى اأوراق خم�صومة �صحوبات على 
املك�صوف قرو�س يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7

٣٫٥٣٥٫٩٢٤ - - ٢٫١٧٨٫٠٩١ ١٫٣٥٧٫٨٣٣ هيئات حكومية وهيئات ذات �صلة

١٫٥٩٤٫٦٣٤ ٥٫١٢٣ - - ١٫٥٨٩٫٥١١ موؤ�ص�صات مالية غري م�صرفية

٧٤٨٫٣٧٤ ٩٣٫٢١٧ ٣١٫١٤١ ٢٠٫٩٩٠ ٦٠٣٫٠٢٦ �صناعة

١١٫٦٤٦٫٥٤٣ ١١١٫٨٨٥ ١٤٧٫٣٨٣ ٩٠٦٫٧٩٥ ١٠٫٤٨٠٫٤٨٠ جتارية

٦٫٣٦٨٫٥١٧ - ١٧٠٫٠٧٤ ٣١٣٫٠٠٤ ٥٫٨٨٥٫٤٣٩ خدمات

١٠٫٩٧٩٫٣٨٣ ٣٢٤٫٥٧٥ ٣١٫٩٩٢ ١٫٠٩٥٫٧٠١ ٩٫٥٢٧٫١١٥ مقاولت

١٨٫٣١٧٫٩٣٦ ١١٫٩٣٨ ١٧٫٨٥١ ٤١٦٫٤٣٢ ١٧٫٨٧١٫٧١٥ عقارات

٨٫٨٧٥٫٣٢٥ - ٩٫٠٧٦ ٥٠٤٫٣٣٣ ٨٫٣٦١٫٩١٦ �صخ�صية

٥٧٦٫٩٧٨ ٣٧٫٧٦٣ ٣٥٫٨٧٢ ١٥٣٫٣٦٩ ٣٤٩٫٩٧٤ اأخرى

٦٢٫٦٤٣٫٦١٤ ٥٨٤٫٥٠١ ٤٤٣٫٣٨٩ ٥٫٥٨٨٫٧١٥ ٥٦٫٠٢٧٫٠٠٩

)٢١٫٤٦٧( ناق�صا: ربح موؤجل

)٢٫٧٠٦٫٤١٠( املخ�ص�س املحدد لالنخفا�س يف قيمة القرو�س وال�صلف للعمالء  

)١١١٫٥٦٣( املخ�ص�س املجمع لالنخفا�س يف القيمة 

٥٩٫٨٠٤٫١٧٤

التغريات يف خ�سائر انخفا�س قيمة القرو�س وال�سلف للعمالء ج( 

٢٠١7 ٢٠١٨

٢.4٠9.٢39 ٢٫٨١٧٫٩٧٣ الر�صيد يف ١ يناير

3.6٨٠ )٢٫٦٩٤( حتويل العملة الأجنبية

- ١٫٤٨٤٫٦٣٥ اأثر اخل�صائر الئتمانية املتوقعة عند التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9

9٠3.964 ١٫٤٠٤٫٣٠٣ �صايف م�صروف ال�صنة

(١٠4.57٨) )٨١٫٣٥٨( ا�صرتدادات عن قرو�س منخف�صة القيمة الئتمانية خالل ال�صنة

799.3٨6 ١٫٣٢٢٫٩٤٥ �صايف خ�صائر انخفا�س القيمة امل�صجلة خالل ال�صنة *

(394.33٢) )٣٨٩٫٤٣٥( م�صطوبات/ حتويالت خالل ال�صنة

٢.٨١7.973 ٥٫٢٣٣٫٤٢٤ الر�سيد يف ٣١ دي�شمرب

6٢.643.6١4 ٦٥٫٠٤٦٫٢٥٩

*تت�صمن التغريات اأثر الفائدة املعلقة على القرو�س وال�صلف للعمالء وفقا للوائح م�صرف قطر املركزي وقد بلغت 37١.3 مليون ريال  
   قطري خالل ال�صنة (٢٠6.9 مليون ريال قطري يف ٢٠١7).

باآلف الريالت القطرية
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118     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

١٠.القرو�س وال�سلف للعمالء )تابع(

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

الإجمايل قرو�س الرهن 
العقاري قرو�س لالأفراد قرو�س امل�صروعات 

ال�صغرية واملتو�صطة قرو�س ال�صركات يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7

٢٫٤٠٩٫٢٣٩ ٢٧٫٩٠٥ ٣٣٨٫٦٨٣ ٦٠٫٣٨٩ ١٫٩٨٢٫٢٦٢ الر�صيد يف ١ يناير ٢٠١7

٣٫٦٨٠ ١٫٢٢١ )٧٢( ٤ ٢٫٥٢٧ حتويل العمالت الأجنبية

٩٠٣٫٩٦٤ ٦٤ ١٤٦٫٤٥٧ ٣١٫٠٢٣ ٧٢٦٫٤٢٠ خم�ص�صات مكونة خالل ال�صنة

)١٠٤٫٥٧٨( )٢٫٤٤٧( )٤٤٫٢١٢( )٢٫٠٣٥( )٥٥٫٨٨٤( ا�صرتدادات خالل ال�صنة

)٣٩٤٫٣٣٢( )١١٢( )٦٤٫٧٢١( )١٫١٩١( )٣٢٨٫٣٠٨( م�صطوبات خالل ال�صنة

٢٫٨١٧٫٩٧٣ ٢٦٫٦٣١ ٣٧٦٫١٣٥ ٨٨٫١٩٠ ٢٫٣٢٧٫٠١٧ الر�سيد يف ٣١ دي�شمرب ٢٠١٧

١١.ال�ستثمارات املالية

فيما يلي تف�صيل لتحليل ال�صتثمارات املالية:

٢٠١7 ٢٠١٨

- ١٥٫٢١٥٫٩٢٧ ا�صتثمارات مالية مقا�صة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر*

- ١٠٢٫٣٥٧ ا�صتثمارات مالية مقا�صة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة

- ٥٫٢٥٨٫١٨١ ا�صتثمارات مالية مقا�صة بالتكلفة املطفاأة

١٢.٠65.١١5 - ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع

5.7٠٨.65١ - ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�صتحقاق**

١7.773.766 ٢٠٫٥٧٦٫٤٦٥

(٢6١.١56) )٢٤٫٥٨٢( �صايف خ�صائر انخفا�س قيمة ا�صتثمارات مالية مقا�صة بالتكلفة املطفاأة

١7.5١٢.6١٠ ٢٠٫٥٥١٫٨٨٣ الإجمايل

  *تت�صمن ١7.4 مليون ريال قطري خ�صائر ائتمانية متوقعة عن �صندات دين.

**تعهدت املجموعة لدولة قطر ب�صندات بلغت قيمتــها 7.4٠١ مليون ريال قطري (4.6٠6 مليون ريال قطري يف ٢٠١7) مقـــابل عقــــود  

     اإعادة ال�صراء.

باآلف الريالت القطرية
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

١١.ال�ستثمارات املالية

القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر اأ( 

٢٠١٨

الإجمايل غري مدرجة مدرجة

٥١٣٫٣٤٤ ٥٢٫٧٨١ اأ�صهم ٤٦٠٫٥٦٣

١٠٫٤٨٦٫٥١٦  ٣٠٠٫٠٠٠ �صندات حكومة دولة قطر ١٠٫١٨٦٫٥١٦

٤٫٢١٦٫٠٦٧  - �صندات دين اأخرى ٤٫٢١٦٫٠٦٧

١٥٫٢١٥٫٩٢٧ ١٤٫٨٦٣٫١٤٦ ٣٥٢٫٧٨١  

القيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة ب( 

٢٠١٨

الإجمايل غري مدرجة مدرجة

١٠٢٫٣٥٧ �صناديق م�صرتكة واأ�صهم ١٠٠٫٥٣٦ ١٫٨٢١

١٠٢٫٣٥٧ ١٠٠٫٥٣٦ ١٫٨٢١ 

التكلفة املطفاأة ج( 

٢٠١٨

الإجمايل غري مدرجة مدرجة

ح�سب امل�سدر

٤٫٣١٨٫٨٩٩ ٤٢٦٫٤٧٠ �صندات حكومة دولة قطر ٣٫٨٩٢٫٤٢٩

٩٣٩٫٢٨٢ ٧٩٠٫٨٠٧ ١٤٨٫٤٧٥ �صندات دين اأخرى

)٢٤٫٥٨٢( )١٫٣٢٧( )٢٣٫٢٥٥( �صايف خ�صائر انخفا�س القيمة

٥٫٢٣٣٫٥٩٩  ١٫٢١٥٫٩٥٠ ٤٫٠١٧٫٦٤٩ 

ح�سب معدل الفائدة  

٥٫٢٣٣٫٥٩٩ ١٫٢١٥٫٩٥٠ ٤٫٠١٧٫٦٤٩ اأوراق مالية مبعدلت فائدة ثابتة

-  -  - اأوراق مالية مبعدلت فائدة متغرية

٥٫٢٣٣٫٥٩٩ ١٫٢١٥٫٩٥٠ ٤٫٠١٧٫٦٤٩

باآلف الريالت القطرية
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

١١.ال�ستثمارات املالية )تابع(

متاحة للبيع د( 

٢٠١7
الإجمايل غري مدرجة مدرجة

١.١4٠.٨٠6 63.5١٨ ١.٠77.٢٨٨ اأ�صهم

7.٠73.99٠ 5٢4.٢75 6.549.7١5 اأوراق دين من حكومة قطر

3.74٢.7٨١ ٢5.٢34 3.7١7.547 اأوراق دين اأخرى

١٠7.53٨ - ١٠7.53٨ �صناديق ال�صتثمار 

(٢46.96١) (١١.١٨9) (٢35.77٢) ناق�س: خ�صائر انخفا�س القيمة

١١.٨١٨.١54 6٠١.٨3٨ ١١.٢١6.3١6 الإجمايل

بلغت الأوراق املالية ذات املعدل الثابت وذات املعدل املتغري ١٠.٢46.7 مليون ريال قطري و57٠.١ مليون ريال قطري على التوايل يف   
3١ دي�صمرب ٢٠١7.

ا�ستثمارات مالية م�سنفة كمحتفظ بها للمتاجرة ه( 

ال�صتثمارات املالية امل�صنفة كمحتفظ بها للمتاجرة تتثمل يف �صندات مدرجة بقيمة ل �صيء.  

٢٠١7
الإجمايل غري مدرجة مدرجة

- ح�سب جهة الإ�سدار 

4.5٢5.٨٨6 ١.639.649 ٢.٨٨6.٢37    اأوراق دين من حكومة قطر

١.١٨٢.765 ٨35.6٨٢ 347.٠٨3    اأوراق دين اأخرى

(١4.١94) - (١4.١94)    ناق�س: خ�صائر انخفا�س القيمة

5.694.457 ٢.475.33١ 3.٢١9.١٢6   الإجمايل

  

- ح�سب معدل الفائدة

5.7٠٨.65١ ٢.475.33٢ 3.٢33.3١9    اأوراق دين ذات معدل ثابت

- - -    اأوراق دين ذات معدل متغري

(١4.١94) - (١4.١94)    ناق�س: خ�صائر انخفا�س القيمة

5.694.457 ٢.475.33٢ 3.٢١9.١٢5   الإجمايل

بلغت القيمة العادلة لال�صتثمارات املحتفظ بها لال�صتحقاق ٨.5.7٠7 مليون ريال قطري يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨.  

باآلف الريالت القطرية
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

١١.ال�ستثمارات املالية )تابع(

التغريات يف خم�س�س النخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات ز( 

٢٠١7 ٢٠١٨

٢٢9.7٨٨ ٢٦١٫١٥٦ الر�صيد يف ١ يناير

١4٢.٠67 ١٠٫٣٨٧ خم�ص�س خ�صارة انخفا�س القيمة املكون خالل ال�صنة

- )٢٤٦٫٩٦١( اأثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 (اإعادة الت�صنيف واإعادة القيا�س)

(١١٠.699) - ا�صرتدادات خالل ال�صنة

٢6١.١56 ٢٤٫٥٨٢ الر�سيد يف ٣١ دي�شمرب

١٢.ال�ستثمارات يف �سركة زميلة

٢٠١7 ٢٠١٨

١٠.343 ١١٫١٢٦ الر�صيد يف ١ يناير

693 )٩٥٦( حتويل العمالت الأجنبية

١5٨ ٣٤٠ احل�صة من النتائج

(6٨) - توزيعات اأرباح نقدية

١١.١٢6 ١٠٫٥١٠ الر�سيد يف ٣١ دي�شمرب

ال�صركات الزميلة ا�صتناًدا اإلى البيانات املالية املدققة كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب كما يلي:  

٢٠١7 ٢٠١٨ ٣١ دي�شمرب

45.955 ٤٥٫٥٦٧ اإجمايل املوجودات

3٠.٨6١ ٣١٫٢٣٧ اإجمايل املطلوبات

١١.٢٢6 ١٠٫٢٦٢ اإجمايل الإيرادات

359 ٧٧٣ الربح

١5٨ ٣٤٠ احل�صة من الربح
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122     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

١٣.العقارات والأثاث واملعدات

الإجمايل �شيارات اأثاث ومعدات
حت�سينات على 

مباين م�ستاأجرة
اأرا�سي ومباين

يف ٣١ دي�شمرب ٢٠١٨

التكلفة:

١٫٥٢٥٫٠٢٧ ٨٫٠٧٨ ٥٠٩٫٧١٩ ١٩٥٫٦٥١ ٨١١٫٥٧٩ الر�صيد يف ١ يناير 

٢١٫٩١٤ ٣٢ ١٨٫٩٩٦ ٢٫٧١٠ ١٧٦ اإ�صافات / حتويالت 

)٢٧٫٥٤٧( )٢٫٣٦٨( )٣٫٠٨٩( )٢٫٥٥١( )١٩٫٥٣٩( ا�صتبعادات / �صطب 

١٫٥١٩٫٣٩٤ ٥٫٧٤٢ ٥٢٥٫٦٢٦ ١٩٥٫٨١٠ ٧٩٢٫٢١٦

الإهالك:

٨١٦٫٤٤٧ ٦٫٧٠٨ ٤١٣٫٢٤٩ ١٤٣٫٩٦٨ ٢٥٢٫٥٢٢ الر�صيد يف ١ يناير 

٩٠٫٠٥٩ ٤٨٩ ٤٣٫١٨١ ١٣٫٨٧٧ ٣٢٫٥١٢ اإهالك

)٨٫٥٨١( )٢٫٣٥٦( )٢٫٤٣٩( )١٫٣٦٣( )٢٫٤٢٣( ا�صتبعادات / �صطب 

٨٩٧٫٩٢٥ ٤٫٨٤١ ٤٥٣٫٩٩١ ١٥٦٫٤٨٢ ٢٨٢٫٦١١

٦٢١٫٤٦٩ ٩٠١ ٧١٫٦٣٥ ٣٩٫٣٢٨ ٥٠٩٫٦٠٥ �سايف القيمة الدفرتية

الإجمايل �صيارات اأثاث ومعدات حت�صينات على 
مباين م�صتاأجرة اأرا�صي ومباين

يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7

التكلفة:

١.494.١46 9.734 493.٢١١ ١79.69١ ٨١١.5١٠ الر�صيد يف ١ يناير 

36.6٨4 56٨ ١6.777 ١9.٢7٠ 69 اإ�صافات / حتويالت 

(5.٨٠3) (٢.٢٢4) (٢69) (3.3١٠) - ا�صتبعادات / �صطب 

١.5٢5.٠٢7 ٨.٠7٨ 5٠9.7١9 ١95.65١ ٨١١.579

الإهالك:

7٢3.3٠١ ٨.3٠4 363.٢٢3 ١3١.٨63 ٢١9.9١١ الر�صيد يف ١ يناير 

9٨.٨٢٠ 6٢٨ 5٠.٢3٢ ١5.349 3٢.6١١ اإهالك

(5.674) (٢.٢٢4) (٢٠6) (3.٢44) - ا�صتبعادات / �صطب 

٨١6.447 6.7٠٨ 4١3.٢49 ١43.96٨ ٢5٢.5٢٢

7٠٨.5٨٠ ١.37٠ 96.47٠ 5١.6٨3 559.٠57 �صايف القيمة الدفرتية
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بـنــك الـدوحــة     123

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

١٤.موجودات اأخرى

٢٠١7 ٢٠١٨

١9٠.٢3٨ ٢٣٢٫٣٥٤ فوائد مدينة

39.53٨ ٤١٫٤٦٩ م�صاريف مدفوعة م�صبقا

١34.٠٠٠ ١٣٤٫٠٠٠ �صمانات األت ملكيتها للبنك*

١6١.٨63 ٨٧٫٨٠٥ قيمة عادلة موجبة للم�صتقات (اإي�صاح 34)

١3٢.٢٠5 ١٣٩٫٣١٠ موجودات �صريبة موؤجلة

١٢.١3٠ ٦٥٫١٠٣ مدينون متنوعون

٢97.٢٢5 ٦٣٤٫٠٣١ اأخرى

967.١99 ١٫٣٣٤٫٠٧٢

*متثل هذه ال�صمانات قيمة العقارات التي مت اقتناوؤها عند ت�صوية ديــــون م�صجلة بقيمتها الدفرتيـــة. ل تختلف القــيمة العــــادلة لهذه  

  العقارات اختالفا جوهرًيا عن قيمتها الدفرتية كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨.

١٥.م�ستحقات لبنوك

٢٠١7 ٢٠١٨

١.63٨.675 ١٫٦٣٨٫٦٧٥ اأر�صدة م�صتحقة مل�صارف مركزية

١4٨.٢١6 ٢٠٧٫٨٧٥ ح�صابات جارية

3.٢7٠.79٢ ٨٫٥٥٦٫٥٩٩ قرو�س ق�صرية الأجل من بنوك 

5.947.37٨ ٩٫٠٥٩٫٧٦٨ قرو�س الريبو

١١.٠٠5.٠6١ ١٩٫٤٦٢٫٩١٧

١٦.ودائع العمالء

ح�سب النوع اأ( 

٢٠١7 ٢٠١٨

7.97٢.٠33 ٨٫٧٠١٫٥٦١ ودائع جارية وحتت الطلب

٢.٠56.٢3١ ٢٫١٣١٫٢٠٣ ودائع توفري

49.44٠.٠6٢ ٤٤٫٦٢٧٫١٢٧ ودائع لأجل

59.46٨.3٢6 ٥٥٫٤٥٩٫٨٩١
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124     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

١٦.ودائع العمالء )تابع(

ح�سب القطاع ب( 

٢٠١7 ٢٠١٨

٢9.9١١.٢74 ٢٨٫٦٨٢٫٣٠٣ هيئات حكومية و�صبه حكومية

٨.9٨١.٢٢9 ٩٫٨٠٧٫٧٦٤ الأفراد

١7.3١٨.3٨9 ١٥٫٥٩٢٫٧٢٥ ال�صركات

3.٢57.434 ١٫٣٧٧٫٠٩٩ موؤ�ص�صات مالية غري م�صرفية

59.46٨.3٢6 ٥٥٫٤٥٩٫٨٩١

١٧.اأوراق دين

اأ�صدرت املجموعة �صندات ثانوية و�صندات رئي�صة م�صمونة كما يلي:  

٢٠١7 ٢٠١٨

657.669 ٧٤٥٫٩٩٧ �صندات رئي�صية م�صمونة

657.669 ٧٤٥٫٩٩٧

اإي�ساح

خالل ال�صنة احلالية، اأ�صدرت املجموعة ت�صنيف متقدم غري م�صمون للديون بقيمة ل �صيء دولر اأمريكي (75 مليون دولر اأمريكي يف 
٢٠١7) و5.4 مليار ين ياباين (١١.9 مليار ين ياباين يف ٢٠١7) �صمن برناجمها اخلا�س ب�صندات اليورو متو�صطة الأجل.

١٨.ت�سهيالت اأخرى

٢٠١7 ٢٠١٨

5.43٢.936 ٤٫٨٣١٫١٦١ ت�صهيالت قرو�س لأجل

يو�صح اجلدول التايل تواريخ ا�صتحقاق ت�صهيالت اأخرى.

٢٠١7 ٢٠١٨

٢.7٢7.6٢١ ٢٫٩٠٥٫٦٠٧ خالل �صنة واحدة 

٢.7٠5.3١5 ١٫٩٢٥٫٥٥٤ اأكرث من �صنة واأقل من 3 �صنوات 

5.43٢.936 ٤٫٨٣١٫١٦١
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بـنــك الـدوحــة     125

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

١٩.مطلوبات اأخرى

٢٠١7 ٢٠١٨

٢97.763 ٤٠٥٫٦١٧ فائدة م�صتحقة الدفع

7٢.١٢4 ٦٤٫٥٢١ م�صاريف م�صتحقة دائنة

١3١.٠٢٠ ١٣٣٫٥٢٤ خم�ص�س مكافاآت نهاية اخلدمة (اإي�صاح ١)

5٠.9٠4 ٤٧٫٣٠٦ خم�ص�س �صندوق ادخار املوظفني

34.67٨ ٨٫٨٨٥ �صريبة م�صتحقة الدفع

47.499 ١٣٨٫٨٨٨ قيمة عادلة �صالبة للم�صتقات (اإي�صاح 34)

9٨.١٠٨ ١١٦٫٨٥١ اإيرادات غري حمققة

437.537 ٤٨٠٫٠٠٦ تاأمينات نقدية

54.٠9٢ ٦٤٫٠٥٩ توزيعات اأرباح م�صتحقة الدفع

١١.٨3١ ١٢٫٢١٩ اأر�صدة غري مطالب بها

٢7.75٢ ٢٠٫٧٥٦ �صندوق دعم الأن�صطة الجتماعية والريا�صية 

٨6٠.9٨4 ١٫٢٤٤٫٦٤٧ اأخرى*

- ١٦١٫٩٣٧ خم�ص�س انخفا�س قيمة التزامات قرو�س و�صمانات مالية

٢.١٢4.٢9٢ ٢٫٨٩٩٫٢١٦ الإجمايل

*يت�صمن هذا املبلغ اأوراق القبول ذات ال�صلة متويل جتاري مببلغ 45١ مليون ريال قطري (٢٢4 مليون ريال قطري يف ٢٠١7).

اإي�ساح ١

خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة

٢٠١7 ٢٠١٨

١٢5.٢٠7 ١٣١٫٠٢٠ الر�صيد يف ١ يناير 

١9.٢٢٢ ١٧٫٦٧٠ خم�ص�صات مكونة خالل ال�صنة

(١3.4٠9) )١٥٫١٦٦( خم�ص�صات م�صتخدمة خالل ال�صنة

١3١.٠٢٠ ١٣٣٫٥٢٤ الر�سيد يف ٣١ دي�شمرب
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126     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

٢٠.حقوق امللكية

راأ�س املال اأ( 

اأ�سهم عادية

٢٠١7 ٢٠١٨

بالألف �صهم

3١٠.٠47 ٣١٠٫٠٤٧ امل�صدرة يف بداية �صنة التقرير

3١٠.٠47 ٣١٠٫٠٤٧ امل�سدرة يف ٣١ دي�شمرب

يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨، كان راأ�س املال امل�صرح به يتكون من 3١٠.٠47 األف �صهم عادي (3١٠.٠47 األف �صهم). هذه الأدوات لها قيمة 
ا�صمية قدرها ١٠ ريال قطري. كافة الأ�صهم امل�صدرة مدفوعة بالكامل.

يحق حلاملي الأ�صهم العادية ا�صتالم توزيعات الأرباح املعلن عنها من وقت لآخر ويحق لهم �صوت واحد لكل �صهم يف اجتماعات املجموعة.

احتياطي قانوين ب( 

وفقا لقانون م�صرف قطر املركزي رقم ١3 ل�صنة ٢٠١٢ وتعديله، ي�صرتط حتويل ١٠٪ من �صايف ربح ال�صنة اإلى الحتياطي القانوين حتى 
ي�صبح الحتياطي القانوين م�صاويا ١٠٠٪ من راأ�س املال املدفوع. هذا الحتياطي غري متاح للبنك للتوزيع اإل يف احلالت التي حددها 
قانون م�صرف قطر املركزي رقم ١١ ل�صنة ٢٠١5 ويخ�صع ملوافقة م�صرف قطر املركزي. مت اإجراء حتويل خالل ال�صنة فيما يتعلق بال�صركة 

التابعة نظرا لأن الحتياطي القانوين يتخطى ١٠٠٪ من راأ�س املال املدفوع.

يت�صمن الحتياطي القانوين عالوات اإ�صدار م�صتلمة عند اإ�صدار اأ�صهم جديدة وفقَا لقانون ال�صركات القطري رقم ١١ ل�صنة ٢٠١5.

احتياطي املخاطر ج( 

مبوجب تعليمات م�صرف قطر املركزي، يتم تكوين احتياطي للمخاطر بن�صبة ٢.5٪ من �صايف قيمة القرو�س وال�صلف للعمالء با�صتثناء 
الت�صهيالت املمنوحة للحكومة لتغطية اأية اللتزامات طارئة. 

حولت املجموعة ١37 مليون ريال قطري اإلى احتياطي املخاطر خالل ال�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨ لتكوين الر�صيد مببلغ 37.١ 
مليار ريال قطري الذي ا�صتخدمه البنك لالعرتاف باأثر اخل�صائر الئتمانية املتوقعة عند التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية 

رقم 9 يف ١ يناير ٢٠١٨ على النحو املتفق عليه مع م�صرف قطر املركزي.
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بـنــك الـدوحــة     127

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

٢٠.حقوق امللكية )تابع(

احتياطي القيمة العادلة د( 

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

الإجمايل

٢٠١٧

الإجمايل

٢٠١٨

ا�ستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 

ال�سامل الآخر )٢٠١٨( 

/ متاحة للبيع )٢٠١٧(

(١٠3.4١٢) )٦٧٫٥٥٥( )٦٧٫٥٥٥( الر�سيد يف ١ يناير

- )٢١٢٫٥٧٣( )٢١٢٫٥٧٣( التغريات ب�صبب تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9

(١٠3.4١٢) )٢٨٠٫١٢٨( )٢٨٠٫١٢٨( الر�سيد املعدل يف بداية ال�سنة

(١٠٠.١56) ٦٠٫١٣٣ ٦٠٫١٣٣ اأثر اإعادة التقييم

١36.٠١3 )٧٫٢٧٦( )٧٫٢٧٦( املعاد ت�صنيفه اإلى بيان الدخل

35.٨57 ٥٢٫٨٥٧ ٥٢٫٨٥٧ �سايف التغري خالل ال�سنة

(67.555) )٢٢٧٫٢٧١( )٢٢٧٫٢٧١( الر�سيد يف ٣١ دي�شمرب *

*يت�صمن �صايف خ�صارة حمققة من ا�صتثمارات يف حقوق ملكية م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر.

احتياطي حتويل العملة الأجنبية هـ( 

ي�صمل احتياطي التحويل كافة فروق ال�صرف الأجنبي النا�صئة عن حتويل البيانات املالية للعمليات الأجنبية. 

توزيعات اأرباح مقرتحة و( 

اأقرتح جمل�س اإدارة املجموعة بتوزيع اأرباح نقدية بن�صبة ١٠٪ من راأ�س املال املدفوع مببلغ 3١٠ مليون ريال قطري بواقع ١.٠ ريال قطري 
لل�صهم (3٠٪ من راأ�س املال املدفوع بقيمة 93٠.١ مليون ريال قطري - 3 ريال قطري لل�صهم يف ٢٠١7) والذي يطرح للموافقة يف اجتماع 

اجلمعية العمومية ال�صنوية للم�صاهمني.

اأداة موؤهلة كراأ�س مال اإ�سايف ز( 

٢٠١7 ٢٠١٨

٢.٠٠٠.٠٠٠ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  م�صدرة يف 3١ دي�صمرب ٢٠١3

٢.٠٠٠.٠٠٠ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  م�صدرة يف 3٠ يونيو ٢٠١6

4.٠٠٠.٠٠٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠

اأ�صدرت املجموعة �صندات تنظيمية لراأ�س املال الفئة ١ باإجمايل 4 مليار ريال قطري. اإن هذه ال�صندات ثابتة وم�صاندة وغري م�صمونة، ومت 
ت�صعري كل �صند منها مبعدل فائدة ثابت لل�صنوات ال�صتة الأولى على اأن يعاد ت�صعريه فيما بعد. اإن كوبونات هذه ال�صندات تقديرية ويف حال 

عدم �صدادها فاإن ذلك ل يعد عجزا عن ال�صداد. اإن هذه ال�صندات لي�س لها تاريخ ا�صتحقاق وت�صنف حتت راأ�س املال الفئة ١.

باآلف الريالت القطرية



128     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

٢١.اإيراد الفوائد

٢٠١7 ٢٠١٨

3.4٢9 ٩٫٩٥٠ اأر�صدة لدى م�صارف مركزية

١47.69٠ ١٠٦٫٦١٢ م�صتحقات من بنوك وموؤ�ص�صات مالية غري م�صرفية

566.699 ٧٢١٫٨١٣ اأوراق دين

٢.9١3.٠35 ٣٫٠٨٢٫٣٨٠ قرو�س و�صلف للعمالء

3.63٠.٨53 ٣٫٩٢٠٫٧٥٥

املبالغ اأعاله تت�صمن اإيراد فائدة حم�صوبا با�صتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وهي تتعلق بالبنود التالية:

٢٠١7 ٢٠١٨

3.٢93.٨٨7 ٣٫٣٧٨٫٤٨٢ موجودات مالية مقا�صة بالتكلفة املطفاأة

336.966 ٥٤٢٫٢٧٣ موجودات مالية مقا�صة بالقيمة العادلة

3.63٠.٨53 ٣٫٩٢٠٫٧٥٥ الإجمايل

٢٢.م�سروف الفوائد

٢٠١7 ٢٠١٨

36١.654 ٦١٤٫٤٣٥ م�صتحقات لبنوك

996.3٨4 ١٫٢١٤٫٧٦١ ودائع عمالء

١7.344 ١٠٫٦١٣ اأوراق دين

١.375.3٨٢ ١٫٨٣٩٫٨٠٩

٢٣.�سايف اإيراد الر�سوم والعمولت

٢٠١7 ٢٠١٨

٨٨.٠٠٢ ٨٨٫٩٩٦ ر�صوم متعلقة بالئتمان

667 ٥٠٥ ر�صوم الو�صاطة

٢5٨.١67 ٢٦٥٫٣٣٢ ر�صوم خدمات م�صرفية

١36.667 ١١٩٫١٧٩ عمولت عن ت�صهيالت غري م�صتغلة

3٢.٨١٠ ١٥٫٦٧٠ اأخرى

5١6.3١3 ٤٨٩٫٦٨٢

باآلف الريالت القطرية



بـنــك الـدوحــة     129

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

٢٤.م�سروف الر�سوم والعمولت

٢٠١7 ٢٠١٨

١.٠5١ ٢٠٤ ر�صوم م�صرفية 

94.٨5٨ ١٠١٫٨٤٦ اأخرى

95.9٠9 ١٠٢٫٠٥٠

٢٥.�سايف ربح �سرف عمالت اأجنبية

٢٠١7 ٢٠١٨

٢5.643 ١٢٫١٩٢ التعامل بالعمالت الأجنبية

٨٠.9٠١ ١٠٣٫٢٠٠ اإعادة تقييم موجودات ومطلوبات

١٠6.544 ١١٥٫٣٩٢

٢٦.�سايف )خ�سارة( / اإيرادات ا�ستثمارات مالية

٢٠١7 ٢٠١٨

١٢.٨١5 )٤٥٫٥٥٥(
�صايف (خ�صارة) / ربح بيع ا�صتثمارات مقا�صة بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل ال�صامل الآخر
39.٢5١ ٣٦٫٩١٤ اإيرادات توزيعات اأرباح

(٢.٢44) )١٫٢٠٢(
التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية املقا�صة بالقيمة العادلة 

من خالل الربح اأو اخل�صارة
49.٨٢٢ )٩٫٨٤٣(

٢٧.اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

٢٠١7 ٢٠١٨

3١.١99 ٢٩٫٦٧٧ مبالغ م�صرتدة من قرو�س ديون و�صلفيات للعمالء م�صطوبة �صابًقا

١٢.797 ١٤٫٥٠٠ اإيرادات الإيجار

١٨.٢٨٠ ٢٣٫٠١٧ اأخرى

6٢.٢76 ٦٧٫١٩٤
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130     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

٢٨.تكاليف املوظفني

٢٠١7 ٢٠١٨

5٠5.١5١ ٤٧٢٫٧٣٨ تكاليف املوظفني

5.١6٨ ٤٫٦٨١ تكاليف �صندوق تقاعد املوظفني

١9.٢٢٢ ١٧٫٦٧٠ مكافاآت نهاية اخلدمة

١.56٨ ١٫٢٣٦ تدريب

53١.١٠9 ٤٩٦٫٣٢٥

٢٩.م�ساريف اأخرى

٢٠١7 ٢٠١٨

33.3٢9 ٢٤٫٨٥٧ دعاية

٢7.534 ٢٧٫٢٢٣ اأتعاب مهنية

44.7٢7 ٤١٫٦٦٦ ات�صالت وتاأمني

١9.736 ١٤٫٨٨٧ مكافاآت اأع�صاء جمل�س الإدارة

١٢3.44١ ٨٦٫٧٢٥ اإ�صغال و�صيانة

37.46٨ ٣١٫٣٨٩ تكاليف كمبيوتر وتقنية املعلومات

١٠.494 ٩٫١٥٨ مطبوعات وقرطا�صية

6.9٠9 ٦٫٧٤٤ تكاليف �صفر وترفيه

١١١.٢7٠ ١٠٧٫٦٧٨ اأخرى

4١4.9٠٨ ٣٥٠٫٣٢٧

٣٠.م�سروف ال�سريبة

٢٠١7 ٢٠١٨

35.5٠٨ ٩٫٠٢٢ م�سروف �سريبة متداول

١5٨ ١٫٧٨٦ ال�صنة احلالية

35.666 ١٠٫٨٠٨ تعديالت ال�صنوات ال�صابقة

م�سروف �سريبة موؤجل

(36.943) )٦٫٩٩٤( الفروق ال�صريبية املوؤقتة

(١.٢77) ٣٫٨١٤ م�سروف / )رد( �سريبة الدخل
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بـنــك الـدوحــة     131

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

٣١.العائدات الأ�سا�سية واملخففة على ال�سهم

يتم احت�صاب العائدات على �صهم املجموعة بتق�صيم ربح ال�صنة العائد اإلى حاملي اأ�صهم املجموعة (تعديل اآخر على م�صروف الفائدة يف 
�صندات راأ�س املال الفئة ١) على متو�صط العدد املرجح لالأ�صهم العادية القائمة خالل ال�صنة:

٢٠١7 ٢٠١٨

١.١١٠٫٠٧٤ ٨٣٠٫٢٢٢ ربح ال�صنة العائد اإلى حاملي اأ�صهم املجموعة

(٢٢٠.٠٠٠) )٢٢٠٫٠٠٠( يخ�صم: فائدة على �صندات راأ�س املال الفئة ١

٨9٠.٠74 ٦١٠٫٢٢٠ �صايف الربح العائد على حاملي اأ�صهم املجموعة 

٢95.١5٢ ٣١٠٫٠٤٧ متو�صط العدد املرجح لالأ�صهم القائمة (بالآلف)

3.٠٢ ١٫٩٧ العائدات لل�سهم )بالريال القطري(

متو�سط العدد املرجح لالأ�سهم كما يلي:

٢٠١7 ٢٠١٨

عدد الأ�سهم باآلف

٢95.١5٢ ٣١٠٫٠٤٧ متو�صط العدد املرجح لالأ�صهم يف 3١ دي�صمرب

٣٢.املطلوبات املحتملة واللتزامات الأخرى

٢٠١7 ٢٠١٨

املطلوبات املحتملة

3.737.35٨ ١٫٨٦٨٫٠٠٦ ت�صهيالت غري م�صتغلة 

١٨.3٨٠.٨4٨ ١٦٫٠٤٦٫٤٠٠ �صمانات

5.95٨.39١ ٥٫٢٧٣٫٠١٤ خطابات اعتماد

٢٠7.٢٠٠ ١٩٠٫٢٩٤ اأخرى

٢٨.٢٨3.797 ٢٣٫٣٧٧٫٧١٤ الإجمايل

التزامات اأخرى

7.٠9١.767 ٨٫١٣٥٫٩٢٧ عقود اآجلة ل�صرف عمالت اأجنبية

3.٢56.٨77 ٦٫٧٣٧٫٣٦٢ عقود تبادل اأ�صعار الفائدة

١٠.34٨.644 ١٤٫٨٧٣٫٢٨٩ الإجمايل
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132     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

٣٢.املطلوبات املحتملة واللتزامات الأخرى

ت�سهيالت غري م�ستغلة

اأن  مبا  ال�صنة.  خالل  اللتزامات  تلك  معظم  ينتهي  مدور.  وائتمان  قرو�س  ملنح  تعاقدية  التزامات  الئتمان  بتقدمي  اللتزامات  متثل 
اللتزامات قد تنتهي دون اأن يتم ال�صحب مبوجبها فاإن اإجمايل املبلغ التعاقدي ل ميثل بال�صرورة متطلبات نقدية م�صتقبلية.

�سمانات وخطابات اعتماد

اإن ال�صمانات وخطابات العتماد تلزم املجموعة بالدفع بالنيابة عن عمالء عند وقوع حدث حمدد. خطابًا ال�صمان وخطابات العتماد يف 
حالة ال�صتعداد حتمل خماطر الئتمان ذاتها التي حتملها القرو�س.

التزامات الإيجار

لقد اأبرم البنك عددًا من عقود اإيجار جتارية ملباين معينة. اإن متو�صط عمر عقود الإيجار هذه هو من ثالث اإلى خم�س �صنوات، ومل تفر�س 
قيود على املجموعة عند توقيع هذه العقود.

اإن احلد الأدنى ملدفوعات الإيجار امل�صتقبلي مبوجب العقود غري القابلة لالإلغاء كما يف 3١ دي�صمرب هي كالتايل:

٢٠١7 ٢٠١٨

١٢.3٠4 ١٤٫٢٦٤ اأقل من �صنة

٢٠.957 ١٨٫٥٩٣ بني �صنة وخم�صة �صنوات

3.9١٨ ١٫٩٩٣ اأكرث من خم�س �صنوات

37.١79 ٣٤٫٨٥٠

٣٣.النقد وما يعادله

٢٠١7 ٢٠١٨

4.3٨٠.7٨3 ٥٫٦١١٫٠٩٧ نقد واأر�صدة لدى م�صارف مركزية*

5.9٢4.٨9٢ ٤٫١٦٨٫٦٢٥ اأر�صدة لدى البنوك واملوؤ�ص�صات املالية الأخرى امل�صتحقة خالل 3 اأ�صهر

١٠.3٠5.675 ٩٫٧٧٩٫٧٢٢

*نقد واأر�صدة لدى البنوك املركزية ل ت�صمل الحتياطي النقدي الإلزامي.
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بـنــك الـدوحــة     133

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

٣٤.امل�ستقات

القيمة ال�سمية/ املتوقعة من حيث ال�ستحقاق

اأكرث من ٥ �شنوات ١-٥ �سنة ٣-١٢ �سهر خالل ٣ اأ�سهر قيمة اإ�سمية
 قيمة عادلة

�سالبة

 قيمة عادلة

موجبة

يف ٣١ دي�شمرب ٢٠١٨ 

م�ستقات حمتفظ بها للمتاجرة

- - ١٫٥٥٨٫٨٦٣ ٦٫٥٧٧٫٠٤٨ ٨٫١٣٥٫٩١١ ١٥٫٧٠١ ١٠٫٣٨٨ عقود اآجلة ل�صرف عمالت اأجنبية

 م�ستقات حمتفظ بها لتحوط القيمة

العادلة

٣٫٨٤٩٫٦٥٢ ٢٫٨٨٧٫٧١٠ - - ٦٫٧٣٧٫٣٦٢ ١٢٣٫١٨٧ ٧٧٫٤١٧ عقود مبادلة �صعر الفائدة
٣٫٨٤٩٫٦٥٢ ٢٫٨٨٧٫٧١٠ ١٫٥٥٨٫٨٦٣ ٦٫٥٧٧٫٠٤٨ ١٤٫٨٧٣٫٢٧٣ ١٣٨٫٨٨٨ ٨٧٫٨٠٥ الإجمايل

القيمة ال�صمية/ املتوقعة من حيث ال�صتحقاق

اأكرث من 5 �صنوات ١-5 �صنة 3-١٢ �صهر خالل 3 اأ�صهر قيمة اإ�صمية قيمة عادلة �صالبة قيمة عادلة موجبة

يف 3١ دي�صمرب ٢٠١7 
م�صتقات حمتفظ بها للمتاجرة

- - ٢.536.٢٠9 4.555.55٨ 7.٠9١.767 ٢٠.٠١4 ١٠٢.٢53 عقود اآجلة ل�صرف عمالت اأجنبية

 م�صتقات حمتفظ بها لتحوط القيمة
العادلة

٢.٢35.٨٠١ 993.765 ٢٠.٠٢٨ 7.٢٨3 3.٢56.٨77 ٢7.4٨5 59.6١٠ عقود مبادلة �صعر الفائدة
٢.٢35.٨٠١ 993.765 ٢.556.٢37 4.56٢.٨4١ ١٠.34٨.644 47.499 ١6١.٨63 الإجمايل

٣٥.الأطراف ذات العالقة

تعترب الأطراف اأنها ذات عالقة اإذا كان لطرف القدرة على ال�صيطرة على الطرف الآخر اأو ممار�صة نفوذ هام على الطرف الآخر يف 
اتخاذ القرارات املالية والت�صغيلية. تت�صمن الأطراف ذات العالقة من�صاآت متار�س عليها املجموعة نفوذا هاما وم�صاهمني واأع�صاء جمل�س 
الإدارة وكبار موظفي الإدارة يف املجموعة. تدخل املجموعة يف معامالت وترتيبات واتفاقيات يكون اأطرافها هم املدراء والإدارة العليا 

وال�صركات التي يرتبطون بها وذلك من خالل الأن�صطة اليومية العتيادية باأ�صعار الفائدة والعمولت التجارية.
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134     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�صنة املنتهية يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

٣٥.الأطراف ذات العالقة )تابع(

معامالت الأطراف ذات العالقة والأر�صدة امل�صمنة يف هذه البيانات املالية املوحدة كما يلي:

٢٠١7 ٢٠١٨

اأخرى جمل�س الإدارة اأخرى جمل�س الإدارة

املوجودات:

- ٢.599.973 - ٢٫٤٤٤٫١١٠ قرو�س و�صلف للعمالء 

املطلوبات:

١3.٠55 37١.3٢7 ٢٫٢٢٠ ٤٤٩٫٤٨٦ ودائع للعمالء 

بنود غري ممولة:

- 99٨.٢١٠ - ٨٢٧٫٦٥٣ املطلوبات املحتملة واللتزامات الأخرى

- ٨.3٠5 - ٨٫٣٠٥ موجودات اأخرى

بنود بيان الدخل:

- 5٠.٨٨٢ - ٧٣٫٣١٤ اإيرادات الفائدة والعمولت واإيرادات اأخرى

43٠ ١٠.٠35 ٢٤٨ ١٠٫٦١١ م�صاريف الفائدة والعمولت وم�صاريف اأخرى

مل يتم ت�صجيل خ�صائر انخفا�س القيمة على الأر�صدة القائمة خالل ال�صنة لدى كبار موظفي الإدارة.
تتكون تعوي�صات كبار موظفي الإدارة (مبا يف ذلك جمل�س الإدارة) لل�صنة مما يلي:

٢٠١7 ٢٠١٨

63.763 ٦٦٫٧١٧ الرواتب واملكافاآت الأخرى

3.١67 ٣٫٠١٠ مكافاآت نهاية اخلدمة و�صندوق الدخار 

66.93٠ ٦٩٫٧٢٧

٣٦.تعديل اأرقام املقارنة واإعادة الت�سنيف

اإعادة الت�سنيف اأ( 

متت اإعادة ت�صنيف اأرقام املقارنة عند ال�صرورة بحيث تظل متوافقة مع ال�صنة احلالية. على الرغم من ذلك، مل يكن لإعادة الت�صنيف 
اخل�صائر  �صمن  ت�صنيف  اإعادة  هناك  كانت  ذكر  ما  اإلى  اإ�صافة  املقارنة.  ل�صنة  امللكية  حقوق  اأو  املوحد  الربح  �صايف  على  اأثر  اأي  تلك 
الئتمانية املتوقعة عند التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، برغم ذلك مل يكون لإعادة الت�صنيف اأي اأثر على اإجمايل 

اأثر اخل�صائر الئتمانية املتوقعة كما ذكر يف الإي�صاح 4 (ج).

تعديل اأرقام املقارنة ب( 

مل يتم تعديل اأرقام ال�صنة املا�صية لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 ح�صبما هو م�صموح به مبوجب الن�صو�س النتقالية للمعيار 
الدويل للتقارير املالية رقم 9 ولوائح م�صرف قطر املركزي. مت ت�صحيح مبلغ ٢4 مليون ريال قطري متعلق بتحويل عمليات اأجنبية ل�صنوات 

�صابقة يف ر�صيد الأرباح املدورة.

باآلف الريالت القطرية
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 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

معـــــلومــــــات مكــــمــلـــة
كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

البيـــانــــات املاليــــة لل�سركــة الأم

معلـــومـــات مكملة للبيانــــات املــــالية

بيان املــركز املـــايل - ال�سركة الأم

٢٠١7 ٢٠١٨ كما يف ٣١ دي�شمرب

املوجودات

6.669.495 ٧٫٥٨٦٫١٢٢ نقد واأر�سدة مع امل�سارف املركزية

7.756.3٢5 ٦٫١٧٤٫١١١ م�صتحقات من بنوك 

59.٨٠4.١74 ٥٩٫٧٩٨٫٣٣٧ قرو�س و�صلف للعمالء

١7.5١١.7٨6 ٢٠٫٥٦١٫٢٦٨ ا�صتثمارات مالية

١١.١٢6 ١٠٫٥١٠ ا�صتثمار يف �صركة زميلة 

7٠7.95١ ٦٢١٫٠٣٠ عقارات ومفرو�صات ومعدات

9٠3.3٨5 ١٫١١٠٫١٥٤ موجودات اأخرى

93.364.٢4٢ ٩٥٫٨٦١٫٥٣٢ اإجمايل املوجودات

املطلوبات

١١.٠٠5.٠6١ ١٩٫٤٦٢٫٩١٧ م�صتحقات لبنوك

59.4٨3.4٨3 ٥٥٫٥٠٦٫٩١٨ ودائع عمالء 

657.669 ٧٤٥٫٩٩٧ اأوراق دين م�صدرة

5.43٢.936 ٤٫٨٣١٫١٦١ ت�صهيالت اأخرى

٢.٠3٢.64٨ ٢٫٦٤٠٫٢٤٠ مطلوبات اأخرى

7٨.6١١.797 ٨٣٫١٨٧٫٢٣٣ اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية

3.١٠٠.467 ٣٫١٠٠٫٤٦٧ راأ�س املال

5.٠٨٠.٨53 ٥٫٠٨٠٫٨٥٣ احتياطي قانوين

١.37٢.٠٠٠ ١٣٧٫٢٠٠ احتياطي خماطر

(6٢.5٨١) )٢٢٥٫٧٤٦( احتياطيات القيمة العادلة

(١3.45١) )٥٦٫١٨٠( احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

١.٢75.١57 ٦٣٧٫٧٠٥ اأرباح مدورة

١٠.75٢.445 ٨٫٦٧٤٫٢٩٩ اإجمايل حقوق امللكية العائدة مل�صاهمي البنك

4.٠٠٠.٠٠٠٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ اأداة موؤهلة كراأ�س مال اإ�صايف

١4.75٢.445 ١٢٫٦٧٤٫٢٩٩ اإجمايل حقوق امللكية 

93.364.٢4٢ ٩٥٫٨٦١٫٥٣٢ اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

باآلف الريالت القطرية



136     التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

 بنك الدوحة (�س.م.ع.ق.)

معـــــلومــــــات مكــــمــلـــة
كما يف 3١ دي�صمرب ٢٠١٨

البيـــانــــات املاليــــة لل�سركــة الأم )تابع(

معلـــومـــات مكملة للبيانــــات املــــالية )تابع(

بيان الدخـــــل - ال�سركة الأم

٢٠١7 ٢٠١٨

3.63٠.٨53 ٣٫٩٢٠٫٧٥٥ اإيراد الفوائد

(١.375.497) )١٫٨٤٠٫٣٧٧( م�صروف الفوائد

٢.٢55.356 ٢٫٠٨٠٫٣٧٨ �سايف اإيراد الفوائد

5١6.3١3 ٤٨٩٫٦٨٢ اإيرادات ر�صوم وعمولت 

(95.9٠9) )١٠٢٫٠٥٠( م�صروف ر�صوم وعمولت

4٢٠.4٠4 ٣٨٧٫٦٣٢ �سايف اإيراد الر�سوم والعمولت

١٠6.544 ١١٥٫٣٩٢ ربح حتويل عمالت اأجنبية

49.5٢4 )١٠٫٥٦٦( اإيرادات من ا�صتثمارات مالية

59.4٠5 ٦٤٫٠٨٥ اإيرادات ت�صغيلية اأخرى

٢١5.473 ١٦٨٫٩١١

٢.٨9١.٢33 ٢٫٦٣٦٫٩٢١ �سايف اإيرادات الت�سغيل

(5٢١.9٨4) )٤٨٥٫٦٢٧( تكاليف املوظفني

(9٨.563) )٨٩٫٨٣٧( اإهالك

(١4٢.٠67) )١٦٫٢٠٧( خ�صارة انخفا�س قيمة ا�صتثمارات مالية

(59٢.54١) )٩٥١٫٦٨٣( �صايف خ�صارة انخفا�س قيمة القرو�س وال�صلف للعمالء

- ١٠٣٫٦٩٩ �صايف رد انخفا�س قيمة موجودات مالية اأخرى

(4٢7.٨76) )٣٦٤٫٥٧٩( م�صروفات اأخرى

(١.7٨3.٠3١) )١٫٨٠٤٫٢٣٤(

١.١٠٨.٢٠٢ ٨٣٢٫٦٨٧ ربح ال�سنة قبل ال�سريبة

١.٢9١ )٣٫٧٣٥( (م�صروف) / رد ال�صريبة

١.١٠9.493 ٨٢٨٫٩٥٢ ربح ال�سنة

باآلف الريالت القطرية
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ال�سيخ / فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين

رئي�س جمل�س الإدارة

هاتف: 5551 4015
فاك�س: 2008 4443

ال�سيد / خمتار عبد املنعم احلناوي

امل�ست�سار القانوين ملجل�س الإدارة و�سكرتري ال�سركة

هاتف: 5488 4015
فاك�س: 5482 4015

ال�سيد/ ديفيد ت�سالينور

رئي�س الإدارة املالية

هاتف: 5705 4015
فاك�س: 5701 4015

ال�سيخ حممد فهد حممد جرب اآل ثاين

رئي�س اإدارة املوارد الب�سرية بالوكالة

هاتف: 3333 4015
فاك�س: 5660 4015

ال�سيد / خليفه الكعبي

رئي�س الإ�سرتداد 

هاتف: 4333 4015
فاك�س: 6631 4441

ال�سيد / ح�سن علي كمال

مدير فرع ال�سركات

هاتف: 5755 4015
فاك�س: 8409 4431

ال�سيخ / عبد الرحمن بن حممد بن جرب 

اآل ثاين

الع�سو املنتدب

هاتف: 5565 4015
فاك�س: 2008 4443

ال�سيد /جمال الدين ح�سني ال�سويل

رئي�س دائرة الإلتزام

هاتف: 5405 4015
فاك�س: 5449 4015

ال�سيد / اأحمد علي جابر اآل حنزاب

رئي�س ال�سوؤون الإدارية 

هاتف: 5655 4015
فاك�س: 5658 4015

ال�سيد م. �ساتيمورثي

رئي�س دائرة اخلدمات امل�سرفية الدولية بالإنابة

هاتف: 4655 4015
فاك�س: 4822 4015

ال�سيد / كري�سنان �سي. كيه

رئي�س اخلدمات امل�سرفية التجارية

هاتف: 4999 4015
فاك�س: 4891 4015

ال�سيد / روان لوك

رئي�س دائرة اخلزينة وال�ستثمارات

هاتف: 5356 4015
فاك�س: 5332/1 4015

ال�سيد / خالد النعمة

رئي�س القطاع العام

هاتف: 4878 4015
فاك�س: 4870 4015

الدكتور / راهافان �سيتارامان

الرئي�س التنفيذي للمجموعة

هاتف: 5575 4015
فاك�س: 5345 4443

الدكتور حممد عمر عبدالعزيز داوود

رئي�س التدقيق الداخلي

هاتف: 5466 4015
فاك�س: 5454 4015

ال�سيد / عبداهلل اأ�سدي

املدير التنفيذي ل�سوؤون امل�ساهمني

هاتف: 4858 4015
فاك�س: 4865 4015

ال�سيد/ بريك علي املري

رئي�س وحدة الريادة واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة

هاتف: 5515 4015
فاك�س: 4756 4015

ال�سيد / خالد لطيف

رئي�س جمموعة املخاطر

هاتف: 5777 4015
فاك�س: 5770 4015

ال�سيد/ مايكل برين

رئي�س التاأمني

هاتف: 4045 4015
 فاك�س:  4099 4015

ال�سيد / يو�سف اأحمد منداين

مدير الفرع الرئي�سي

هاتف: 3555 4015
فاك�س: 6631 4015

دلــيــل الت�ســـال

بنك الدوحة
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الـــفـــــروع املــحــليــــة

١( الفرع الرئي�سي 

�س.ب: 3818، الدوحة، قطر
هاتف: 3550 / 40153555

فاك�س: 44416631 / 44456837
4534-DOHBNK :تلك�س
DOHBQAQA :صويفت�

٢( م�سريب 

�س.ب: 2822، الدوحة، قطر
هاتف: 5341 / 44025340

فاك�س: 44376193
4825-DBMSB DH :تلك�س

DOHBQAQA :صويفت�

٣( املتحف 

�س.ب: 32311، الدوحة، قطر
هاتف: 53 / 40153152 

فاك�س: 40153150
4534-DOHBNK :تلك�س
DOHBQAQA :صويفت�

٤( ال�سوق املركزي 

�س.ب: 3818، الدوحة، قطر
هاتف: 90 / 89 / 87 / 40153188

DOHBQAQA :صويفت�

٥( �سيتي �سنرت 

�س.ب: 31490، الدوحة، قطر
هاتف: 3351 / 40153350

فاك�س: 44115018
DOHBQAQA :صويفت�

٦( اخلليج الغربي 

�س.ب: 9818، الدوحة، قطر
هاتف: 3116 / 3105 / 40153111

فاك�س: 40153100
4883-DBBAY DH :تلك�س

DOHBQAQA :صويفت�

٧( اخلريطيات 

�س.ب: 8212، اخلريطيات، قطر
هاتف: 3516 / 40153515

فاك�س: 44783326 / 44780618
DOHBQAQA :صويفت�

٨( بن عمران 

�س.ب: 8646، الدوحة، قطر
هاتف: 3323 / 40153322

فاك�س: 44874670
DOHBQAQA :صويفت�

٩( الدائري الثالث 

�س.ب: 3846، الدوحة، قطر
هاتف: 40153727 / 40153726  

فاك�س: 40154387
تلك�س: 4534 

DOHBQAQA :صويفت�

١٠( الغرافة

�س.ب: 31636، الدوحة، قطر
هاتف: 3379 / 40153377

فاك�س: 40153380
DOHBQAQA :صويفت�

١١( الدائري الرابع 

�س.ب: 31420، الدوحة، قطر
هاتف: 3727 / 3505 / 40153500 

فاك�س: 44257646
DOHBQAQA :صويفت�

١٢( املطار القدمي 

�س.ب: 22714، الدوحة، قطر
هاتف: 3695 / 40153698

فاك�س: 40153699
DOHBQAQA :صويفت�

١٣( ال�سركات 

�س.ب: 3818، الدوحة، قطر
هاتف: 5757 / 5750 / 40155755

فاك�س: 40155745
DOHBQAQA :صويفت�

١٤( املرقاب 

�س.ب: 8120، الدوحة، قطر
هاتف: 3265 / 3267 / 40153266 

فاك�س: 40153264
DOHBQAQA :صويفت�

١٥( طريق �سلوى 

�س.ب: 2176، الدوحة، قطر
هاتف: 7626 / 44257636

فاك�س: 44681768
4744-DBSWA DH :تلك�س

DOHBQAQA :صويفت�

١٦( املنطقة ال�سناعية 

�س.ب: 40665، الدوحة، قطر
هاتف: 3601 / 40153600

فاك�س: 44606175
DOHBQAQA :صويفت�

١٧( اأبو هامور 

�س.ب: 47277، الدوحة، قطر
هاتف: 54 / 40153253

فاك�س: 40153250
DOHBQAQA :صويفت�

١٨( اأبو �سمرة 

�س.ب: 30828، اأبو �صمرة، قطر
هاتف: 4655 / 44715634 / 44715623

فاك�س: 31 / 44715618
DOHBQAQA :صويفت�

١٩( دخان 

�س.ب: 100188، دخان، قطر
هاتف: 3311 / 40153310 

فاك�س: 44711090
4210-DBDKN DH :تلك�س

DOHBQAQA :صويفت�

٢٠( اخلور 

�س.ب: 60660، اخلور، قطر
هاتف: 3389 / 40153388

فاك�س: 44722157
DOHBQAQA :صويفت�

٢٢( الروي�س 

�س.ب: 70800، الروي�س، قطر
هاتف: 3306 / 3305 / 40153304

فاك�س: 44731372
DOHBQAQA :صويفت�

٢٣( الوكرة 

�س.ب: 19727، الوكرة، قطر
هاتف: 78 / 40153177 / 40153182

فاك�س: 40153185
DOHBQAQA :صويفت�

٢٤( م�شيعيد 

�س.ب: 50111، م�صيعيد، قطر
هاتف: 40153342 / 40153344                

44762344 / 40153343

فاك�س: 44770639
4164-DBUSB DH :تلك�س

DOHBQAQA :صويفت�

٢٥( الريان 

�س.ب: 90424، الريان، قطر
هاتف: 36 / 44257135

فاك�س: 44119471
DOHBQAQA :صويفت�

٢٦( قطر مول 

�س.ب: 24913، الدوحة، قطر
هاتف: 3710 / 3709 / 3711 / 05 / 40153701 

فاك�س: 44986625
DOHBQAQA :صويفت�

٢٧( دوحة في�ستيفال �سيتي 

�س.ب: 2731، الدوحة، قطر
هاتف: 3300 / 40153299

فاك�س: 44311012
DOHBQAQA :صويفت�

دلــيــل فـــروع

بنك الدوحة
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فاك�س هاتف اإ�سم املكتب

+974 44762344 قطر للبرتول، مبنى املكتب املركزي، م�صيعيد

+974 44712660 +974 44712298 قطر للبرتول، دخان

+974 44176196 ال�صفارة الباك�صتانية

هاتف اإ�سم املكتب

+974 44660761 / 44660957 اللولو هايربماركت - الدائري الرابع

+974 44780673 / 44780729 اللولو هايربماركت - الغرافة

+974 40153128 / 40153129 / 4015130 لولو اخلور (مول اخلور)

+974 44559182 غرفة التجارة (الدائري الرابع)

بداية التطور الصناعي في قطر عام ١٩٧٩

مكـــــــاتب الدفـــــع

الفــروع الإلكتــــرونيـــــة
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ال�سيد م. �ساتيمورثي

رئي�س دائرة اخلدمات امل�صرفية الدولية بالإنابة
 �س.ب: 3818، الدوحة، قطر

 هاتف: 4655 4015 974+
 فاك�س: 4823 / 4822 4015 974+

جوال: 8126 5505 974+
Sathyamurthy@dohabank.com.sg:الربيد اللكرتوين

فرع الكويت

ال�سيد لوؤي فا�سل مقام�س 

 املدير الإقليمي لبنك الدوحة
 �صارع اأحمد اجلابر،  برج عبداللطيف ال�صراف  مبنى رقم 1،

منطقة 3 �س.ب: 506، �صفاة 13006، منطقة �صرق، الكويت
  هاتف: 7217 2291 965+
 فاك�س: 7229 2291 965+
جوال: 1165 6651 965+ 

 lmukamis@dohabank.com.kw :الربيد اللكرتوين

 فرع دبي )الإمارات العربية املتحدة(

 ال�سيد الجا رجى

رئي�س الفرع يف الإمارات العربية املتحدة
 الطابق الأر�صي،  برج القرن الواحد والع�صرون، �صارع ال�صيخ زايد

 �س.ب: 125465، دبي، الإمارات العربية املتحدة 
 هاتف:  3100 407 4 971+

 فاك�س:  9972 321 4 971+ 
جوال: 7638 5555 5 971+

 Rajaa@dohabank.ae :الربيد اللكرتوين

فرع اأبو ظبي )الإمارات العربية املتحدة(

  برج العتيبة،  �صارع النجادة
�س.ب: 27448، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة

  هاتف: 6944888 2 971+
فاك�س: 6944844 2 971+

Rajaa@dohabank.ae :الربيد اللكرتوين

فرع مومباي

 ال�شيد ماني�ش ماثور 

مدير اإقليمي - الهند
�صاكر باهان، الطابق الأر�صي، مكتب رقم 230، خلف خليج 

ركالمني�صن، نارميان بونت، مومباي 021 400، الهند
 هاتف: 6561 6002 22 91+

فاك�س: 90/ 5289 2287 22 91+
جوال: 12379 96199 91+

 mmathur@dohabank.co.in:الربيد اللكرتوين

فرع ت�سيناي

ال�سيد/ �ساثي�س كومار بالبان

مدير فرع
New Door No. 9, Mount Road, Anna Salai, near 

Anna Statue Chennai – 600 002, Tamil Nadu
 هاتف: 40064800 / 40064805 44 91+

فاك�س: 40064804 44 91+
   sBalappan@dohabank.co.in :الربيد اللكرتوين

فرع كوت�سي )الهند(

ال�سيد بيني بول

مدير فرع
فرع كوت�صي لولو مول، الطابق الأول NH 47 ,34/1000 اإيدابايل، 

كوت�صي - 682024،  ولية كريل
 هاتف: 4100167 / 4100061 484 91+

فاك�س: 4100165 484 91+
جوال: 52208 97475 91+

bpaul@dohabank.co.in:الربيد اللكرتوين

املكتب الرئي�سي

 الفروع اخلارجية

 املكتب التمثيلي اأ�سرتاليا

 ال�سيد هيلتون كيث وود

 الرئي�س التمثيلي للمكتب
 الطابق 36، منطقة فاريري 1

 ا�صرتاليا �صكوير،  ا�صرتاليا، NSW 2000 �صيدين 
 هاتف: 0628 8211 612+
 فاك�س: 1111 9258 612+
جوال: 2419 1903 614+

 hilton.wood@dohabank.com.au :الربيد اللكرتوين

 املكتب التمثيلي اليابان

 ال�سيد كاجني �سينوميا

 الرئي�س التمثيلي للمكتب،  بناية كيويت�صي 8 اأف- 3ب 
3 -12 كيو�صو، �صيودا - كيو، طوكيو، 0094-102 اليابان

 هاتف: 1228 5210 813+
 فاك�س: 1224 5210 813+

جوال: 6197 1776 90 81+
 kanji.shinomiya@dohabank.jp :الربيد اللكرتوين

املكتب التمثيلي �سيول

 ال�سيد يوجن ج. كواك

 الرئي�س التمثيلي للمكتب
1418 جونغرو 19، جونغرو غو، �صيول، 03157 كوريا اجلنوبية

 هاتف: 44/ 6440 723 2 82+
 فاك�س: 6443 723 2 82+

جوال: 6607 897 103 82+
 jaykwak@dohabank.co.kr :الربيد اللكرتوين

 املكتب التمثيلي ال�سني

 ال�سيد بيرت لو

 الرئي�س التمثيلي للمكتب
 جناح ، 506B �صانغهاي �صنرت

رقم 1376 طريق نانيينغ (دبليو)، �صانغهاي 200040
 جمهورية ال�صني ال�صعبية

 هاتف: 8008 / 8006 6279 8621+ 
فاك�س: 8009 6279 8621+

جوال: 81454 9179 13 86+
 peterlo@dohabanksh.com.cn :الربيد اللكرتوين

املكتب التمثيلي �سنغافورة

 ال�سيد م. �ساثيامورثي

 الرئي�س التمثيلي للمكتب
7 تيما�صيك بولفارد، 03A-08# �صن تك تاور 1

�صنغافورة 038987، �صنغافورة
 هاتف: 1298 6513 65+
جوال: 6333 126 8 65+

 Sathyamurthy@dohabank.com.sg :الربيد اللكرتوين

املكتب التمثيلي هونغ كونغ

ال�سيد اإيفان لو ت�سي بينغ

الرئي�س التمثيلي للمكتب
الطابق 16، مبنى نادي هونغ كونغ

3A �صارع ت�صاتر، �صنرتال، هونغ كونغ
هاتف: 8571 3974 852+
جوال: 5237 9666 852+

ivanlew@dohabank.com.hk :الربيد اللكرتوين

 املكتب التمثيلي تركيا

 ال�سيد نزيه اأكالن

 الرئي�س التمثيلي للمكتب
 �صقق باغدات بال�س

D:14 ,1/302 باغدات كاد رقم 
 كاديبو�صتان كاديكوف، 34728 ، ا�صطنبول، تركيا

هاتف: 2929 / 2928 356 216 90+  
فاك�س: 2927 356 216 90+  
جوال: 0616 331 532 90+

nezihakalan@dohabankturkey.com :الربيد اللكرتوين

 املكتب التمثيلي اأملانيا

 ال�سيد مايك جيلريت

 الرئي�س التمثيلي للمكتب
الطابق 18، تاون�صرتوم، تاونهي�صتور ١
فرانكفورت اإم ماين 60310، اأملانيا

 هاتف: 4211 505060 69 49+
فاك�س: 4150 505060 69 49+

جوال: 4999 321 170 49+
office@dohabank.eu :الربيد اللكرتوين

 املكتب التمثيلي، لندن

 ال�سيد ريت�سارد وايتنج

 الرئي�س التمثيلي للمكتب
67 / 68  الطابق الول ،  �صارع جريمني

 لندن SW1Y 6NY اململكة املتحدة
 هاتف: 5667 7930 20 44+
جوال: 2326 232 790 44+

office@dohabank.co.uk :الربيد اللكرتوين

املكتب التمثيلي كندا

ال�سيد فينكاتي�س ناغوجي

الرئي�س التمثيلي للمكتب
ذا اإك�صت�صينج تاور،

�صويت 1100، 151 �صارع يوجني
تورنتو، اأونتاريو
M5C 2W7

هاتف: 8514 775 647 1+ 
جوال: 6892 871 647 1+

venkatesh.nagoji@dohabank.ca :الربيد اللكرتوين

املكتب التمثيلي، جنوب اأفريقيا

ال�سيد اأندريه ليون �سنيمان

ممثل رئي�صي
الطابق الثاين، الربج الغربي، �صارع مود

نيل�صون مانديال �صكوير، �صاندتن، 2057، جنوب اإفريقيا
هاتف: 1156 286 10 27+ 
فاك�س: 5611 881 11 27+ 
جوال: 93129 60 60 27+

 aSnyman@dohabank.co.za :الربيد اللكرتوين

املكتب التمثيلي، بنغالد�س

ال�سيد اأجاي كومار �ساركر

ممثل رئي�صي
مركز �صرطة بالزا كونكورد للت�صوق

الطابق الثامن، الربج اأ، الوحدة (ل)، القطعة رقم 02
الطريق رقم 144 جول�صان 1- داكا 1212، بنغالدي�س

هاتف: 880255045154+
جوال: 8801713081733+

asarker@dohabank.com.qa :الربيد اللكرتوين

املكتب التمثيلي، �سريالنكا

ال�سيد اإيراندا وي�سانكا ويراكوون

ممثل رئي�صي
Level 26, East Tower, World Trade Centre

Echelon Square, Colombo 01, Sri Lanka
هاتف: 94117430237+

فاك�س: 94117444556+ 
جوال: 94773908890+

eWeerakoon@dohabank.com.lk :الربيد اللكرتوين

املكتب التمثيلي، النيبال

ال�سيد �سوراج بيكرام �ساهي

ممثل رئي�صي
 Office 102, Regus Business Centre, Ground

 Floor, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu,
Nepal

هاتف: 9801208385 977+
جوال: 9851118428 977+

sShahi@dohabank.com.np :الربيد اللكرتوين

 دائــرة اخلدمـــات

امل�ســـرفية الدوليــة
املكـــاتــب التمثيـليـــة

الفـــروع اخلـــارجيــة

ومكـــــاتب التمثيل


