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إضاءات على
النتائج المالية

2012

2014

صافي األرباح

601,273

2013

2011
2010

2012

2014

مجموع األصول

31,380,400

2013

2011
2010

2014
صافي االرباح

التصنيف
االئتماني

601,273

2013
525,685

2012
465,159

2011
442,245

2010
412,329

مجموع األصول

31,380,400

26,177,170

20,606,140

17,923,420

17,965,718

مجموع المطلوبات

27,209,304

22,613,849

17,164,528

15,410,374

15,901,448

العائد على متوسط األصول

%2.2

مجموع القروض
حقوق المساهمين
العائد على متوسط حقوق المساهمين

21,307,947
4,171,096

3,563,321
%2.3

3,441,612
%2.5

2,513,046
%2.6

2,064,270

%2.3

%15.5

%15.9

%16.4

%19.2

%21

6.5

6.3

5.0

6.1

7.7

نسبة التكلفة الى الدخل

%30.0

نسبة مخاطر األصول

%18.1

الرافعة المالية

17,312,451

14,013,630

12,344,000

11,338,854

%32.3
%19.2

%31

%20.8

%28.7
%22.1

%26.9
%14.9

+A

التصنيفات االئتمانية العالمية

قامت وكالة “فيتش” الدولية برفع تصنيف البنك
األهلي للعمالت األجنبية الطويل األجل إلى درجة
 ””+Aبعد أن كان “، ”A
الدعم إلى  +Aوتم
تم رفع تصنيف قاعدة ّ
كما ّ
التأكيد على تصنيف القدرة االئتمانية على -BBB
الدعم على درجة “ ”1
وتم تصنيف نسبة ّ
مستقرة.
نظرة
ذات
هي
التصنيفات
وكافة ّ
ّ
ّ

A

التصنيفات االئتمانية العالمية

أعلنت كابيتال إنتليجنس  ،وكالة التصنيف
االئتماني العالمية  ،تثبيت التصنيف الطويل
األجل والتصنيف القصير األجل للعمالت
األجنبية لدى البنك األهلي عند الفئتين  Aو2
 Aعلى التوالي  .في حين أبقت الوكالة مستوى
الدعم عند ( .)1إذ أشارت توقعات التصنيفات إلى
أن الوضع المالي » مستقر «

تصنيفات فيتش
مارس 2015
التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى الطويل

التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى القصير
تصنيف الدعم

تصنيف جدوى البنك

+A
F1
1

BBB-

مستقرة

النظرة المستقبلية

تصنيفات كابيتال انتيليجنس
ديسمبر 2014
تصنيف العملة االجنبية على المدى الطويل

A

التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى القصير

A2

تصنيف القوة المالية

-A

تصنيف الدعم

النظرة المستقبلية

1

مستقرة

هيكل
المساهمين
%52.94

المؤسسات واألفراد

%29.41

مؤسسة قطر

%17.65

قطر القابضة

تأتي هذه التصنيفات االئتمانية الرفيعة بمثابة
شهادة ثقة دولية محايدة ورفيعة
بنجاح خطوات البنك وجهوده الحثيثة الساعية
إلى تطبيق أفضل مستويات الحوكمة والكفاءة
والرقابة على المخاطر

%17.65

%29.41

%52.94
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تقرير
مجلس األدارة

السالم
عليكم
باالصالــة عــن نفســي وبالنيابة عن أعضاء
مجلــس االدارة ،أتقــدم اليكم بجزيل الشــكر
علــى تلبيــة الدعــوة لحضور إجتمــاع الجمعية
العامــة لمناقشــة البيانــات الماليــة للبنك للســنة
الماليــة المنتهيــة في  31/12/2014وســماع
تقريــر مجلس االدارة والســتعراض االنجازات
ـتقبال.
التــي تحققــت ومــا نهدف لتحقيقه مسـ
ً

ـا عــن األداء الجيــد للبنك ،وبهدف
فضـ ً
مواكبــة الحداثــة ،قام البنــك بإطالق هويته
الجديــدة التــي تدعــم توجهاتــه وتعكس رؤيته
ومهامــه وقيمــه .كمــا تم تغييــر الصفحة
االلكترونيــة للبنــك وتــم إطــاق تطبيق الهواتف
الذكيــة ،بحيــث تتــاح للعمالء إمكانية اإلســتفادة
مــن الخدمــات اإللكترونية وإختيــار المنتجات
التــي تتوافــق مــع متطلباتهم .كذلــك بدأ البنك
بعمليــة تحديــث شــاملة لكافــة فروعه بحيث
تحمــل شــعاره الجديــد وتعكــس هويته الجديدة.

االخوة المســاهمين،
لقــد حقــق البنك خالل العــام المنصرم
ربحـ ًـا صافيـ ًـا بلــغ  601مليــون ريال قطري
أي بنمــو  14.4%عــن العــام  ،2013ما
ً
ويظهــر قدرة
اداء تشـ
ـغيليا ايجابيـ ًـا ُ
يعكــس ً
البنــك علــى النمــو بمعدالت ســنوية مرضية
جـ ً
ـدا .كمــا حقــق البنك إنجــازات مهمة لجهة
حجــم ميزانيتــه العموميــة وتحســين نوعية
القــروض وتقليص نســبة القــروض المتعثرة.

وإنطالقـ ًـا مــن الهوية الجديــدة للبنك،
وبهــدف تطويــر عالقتــه بالمجتمــع ،فقد قام
ـكل فاعل في مشــروع
البنك بالمســاهمة بشـ ٍ
“التعليــم فــوق الجميــع” الذي أطلقتة مؤسســة
قطــر ،كمــا ســيقوم البنــك بتقديم خدمات
إضافيــة للمشــاركة في إنجاح هذا المشــروع.

إن هــذا األداء اإليجابــي للبنــك مرده لقوة
اإلقتصــاد القطــري الذي يعد من أســرع
اإلقتصــادات نمـ ً
ـوا ،مع عــدد كبير من
المشــاريع الخاصــة والعامــة ،مما يتيح
للبنــوك القطريــة فرصــة تنويــع منتجاتها
وإســتثماراتها وينعكــس علــى قوة األداء
والربحية.

الســادة المساهمين،
تعلمــون حضراتكــم أن مبــادئ وقواعد
ـدر كبير من
الحوكمــة أصبحــت تحظــى بقـ ٍ
األهميــة مــن قبل المؤسســات والمنظمات
الدوليــة والمحليــة التــي تشــرف وتراقب عمل
الشــركات والمؤسســات الماليــة وأصبح واجباً
علــى الشــركات التــي تخضع لرقابــة هيئة قطر

تقريرا سـ ً
ً
ـنويا عن
لألســواق الماليــة أن تصــدر
إلتزامهــا بقواعد وإرشــادات الحوكمة ،وتســرنا
دعوتكــم لالطــاع علــى تقرير الحوكمة المنشــور
علــى الموقع االلكترونــي للبنك.
بعــد هــذا العرض الموجــز ،يود مجلس ادارة
البنــك التوصيــة للجمعيــة الموقــرة بمــا يلي من
ضمــن بنــود جدول األعمال:

 .1اعتماد الميزانية العمومية وحساب االرباح والخسائر عن السنة
المالية المنتهية في 31/12/2014
 .2الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 15%
وبصورة اسهم مجانية بواقع  ،10%على أن يتم عرض توزيع
األرباح بصورة أسهم مجانية على الجمعية العمومية غير العادية
للموافقة عليه.
ً
قدما لإلســتمرار بتحقيــق النجاحات
وإننــا نتطلــع
علــى كافــة األصعــدة لما فيه خير المســاهمين
ً
عموما.
خصوصـ ًـا واإلقتصــاد الوطني
ويشــرفني ان اتقدم بأســمى آيات الشــكر
والعرفــان لحضــرة صاحب الســمو الشــيخ تميم
بــن حمــد آل ثانــي امير البــاد المفدى ،حفظه
اللــه ،والــى معالــي رئيس مجلس الوزراء الشــيخ
عبداللــه بــن ناصر آل ثاني وســعادة وزيــر المالية
وســعادة وزيــر االقتصاد والتجــارة لتوجيهاتهم
الكريمــة وسياســاتهم الحكيمة.
وال يفوتنــي ان اتقــدم بالشــكر واالمتنان
لعمالئنــا للثقــة التــي اولونا اياهــا ولكم حضرات
المســاهمين لمــا لقينــاه منكــم من دعم

وتشــجيع ومســاندة .ونولي بالشــكر سعادة
الشــيخ عبداللــه بــن ســعود آل ثاني ،محافظ
مصــرف قطر المركزي ،ونائبه ســعادة الشــيخ
فهــد بــن فيصــل آل ثاني وكافــة العاملين
بمصــرف قطــر المركزي ولــإدارة التنفيذية
والعامليــن بالبنك.
أســأل اللــه أن يوفقنــا لخدمــة وطننا الغالي
وإرضــاء مســاهمينا الكــرام وخدمــة عمالئنا .إنه
نعــم المولى ونعــم النصير.

والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاته.

الشــيخ فيصــل بــن عبد العزيز
بن جاســم آل ثاني
رئيــس مجلس اإلدارة
والعضــو المنتدب
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مجلس
األدارة

الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
رئيس لجنة السياسات والتطوير والمزايا
رئيس لجنة المناقصات

حاصــل علــى بكالوريــوس ماليــة – جامعــة ســوفولك  – 2003بوســطن – الواليات المتحــدة األمريكية،
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الخليجيــة األمريكيــة للتجــارة والمقــاوالت – الدوحــة ،رئيس مجلس إدارة
شــركة إف بــي إيــه – الدوحــة ،عضــو ســابق في لجنــة التدقيق في البنــك األهلي (قطر).

الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المناقصات

رئيــس مجلــس إدارة والعضــو المنتــدب لشــركة قطــر العامــة للتأميــن وإعادة التأميــن  -الدوحة ،رئيس
مجلــس إدارة مركــز التجــارة العالمــي  -الدوحــة ،عضــو مجلــس إدارة بنك تراســت  -الجزائــر ،عضو مجلس
إدارة شــركة ترســت لالســتثمار – الجزائر ،عضو مجلس إدارة شــركة تراســت للتأمين وإعادة التأمين
 الجزائــر ،شــريك وعضــو مجلــس إدارة شــركة الصــاري للتجــارة – الدوحة ،شــريك وعضو مجلس إدارةشــركة التعهــدات العامــة (جنكو)  -الدوحة.

الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة السياسات والتطوير والمزايا

حاصــل علــى بكالوريــوس فــي التجــارة ،عضــو مجلس إدارة مؤسســات عبر الشــرق – الدوحة ،عضو
مجلس إدارة جاســم بن محمد وشــركاؤه – الدوحة.

للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع – الدوحة.

الشيخ فهد بن فالح بن جاسم بن جبر آل ثاني

السيد فهد سعد القحطاني

حاصــل علــى بكالوريــوس ماليــة – جامعــة جــورج واشــنطن – الواليــات المتحدة األمريكيــة ،عضو مجلس
إدارة شــركة المجــال الدوليــة للتجــارة والمقــاوالت – الدوحــة ،عضــو مجلس إدارة شــركة الدوحــة للمطاعم
– الدوحة ،عضو مجلس إدارة شــركة توريســتك لإلســتثمار – الدوحة ،عضو مجلس إدارة شــركة دامســة
الدوليــة – الدوحــة ،عضــو مجلــس إدارة شــركة جالكســي لخدمــات النظافــة والصيانة – الدوحة.

حاصــل علــى بكالوريــوس فــي إدارة الهندســة ،المديــر التنفيــذي للمجموعــة اإلدارية في مؤسســة قطر
للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع – الدوحــة ،عضــو مجلــس إدارة مؤسســة قطــر للتربية والعلــوم وتنمية
المجتمــع – الدوحة.

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة التدقيق وااللتزام والمخاطر

عضو مجلس اإلدارة

السيد فيكتور نظيم رضا آغا

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

المديــر العــام لوكالــة الســد للســفر ،والمديــر العام لشــركة الســد للصرافة  -الدوحــة ،وعضو مجلس إدارة
شــركة الدوحــة للتأميــن ،وعضــو مجلــس إدارة شــركة الماجدة لإلســتثمار العقــاري ،وعضو مجلس إدارة
ســابق في نادي الســد الرياضي  -الدوحة.

حاصــل علــى بكالوريــوس إدارة أعمــال مــن واشــنطن – الواليــات المتحدة األمريكيــة ،نائب الرئيس
التنفيــذي لإلســتثمار فــي مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع – الدوحة ،خبرة ( )3ســنوات
كمســاعد لمديــر اإلســتثمار فــي مصــرف قطــر المركــزي – الدوحــة ،عضو مجلس إدارة مؤسســة قطر

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة التدقيق وااللتزام والمخاطر

السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة السياسات والتطوير والمزايا
عضو لجنة المناقصات

عضــو مجلــس إدارة شــركة قطــر للســينما وتوزيــع األفــام  -الدوحــة ،المبعوث الوزاري الســابق مطلق
الصالحيــة لــدى وزارة الخارجيــة  -الدوحة.
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تقرير
الرئيس التنفيذي

لقــد أثبتــت اســتراتيجيتنا التي تمحورت
حــول التركيــز علــى الســوق المحلية جدارتها،
ووفــرت لنــا أنشــطة عملنــا في مجال دعم
مختلــف مجتمعــات األعمال القطرية األســاس
المطلــوب لبنــاء جوهــر عالمتنــا التجارية الجديدة
التــي تقــوم علــى كوننا “في قلــب المجتمع”.
وإننــا نشــعر بعميــق االمتنان للقيــادة الحكيمة
لحضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميم بن حمد
آل ثانــي أميــر البــاد المفــدى حفظه الله ورعاه
فــي توفيــر بيئــة اقتصادية قوية ومســتدامة
تؤمــن االزدهــار لكافة األعمال.

صالح مراد
الرئيس التنفيذي
اختتــم البنــك األهلي ش.م.ق الســنة المالية
محققـ ًـا نتائــج إيجابيــة ،فــي مناخ اقتصادي
عالمــي منخفــض الى حد ما ووســط أوضاع
تباينــت فيهــا اتجاهــات مختلفة مــن المناطق
االقتصاديــة علــى صعيــد أســعار الفائدة والنمو
االقتصــادي .ونتيجــة لذلك ،فقــد دفع التحدي
المتمثــل فــي انخفاض أســعار النفط الذي
عانــت منــه المنطقــة فــي اآلونة األخيرة ،
وخاصــة الــدول التــي تعاني من ارتفــاع العجز في
ميزانيتهــا إلــى المســارعة في تعديــل ميزانياتها.
وبمــا أن الحركــة االقتصاديــة فــي قطر تقوم
علــى مبــدأ “ديمومــة الصنع” ،ونتيجــة للفائض
فــي الميزانيــة واالحتيــاط القوي وتنوع
اإليــرادات ،فقــد وفر االقتصــاد القطري بيئة
قويــة تعمــل فــي ضوء توجيهــات حضرة صاحب
الســمو الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثاني أمير
البــاد المفــدى حفظه الله ورعاه.
وعلــى الرغــم من هــذه التحديات ،إال أنني
بــكل فخــر أعــرض لكم أداءنا المالي الســنوي
واإلنجــازات المختلفــة التــي حققناها في الســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2014نحن ســعداء
ـواء
بالوصــول إلــى محطات مالية جديدة سـ ً
علــى صعيــد الميزانيــة العامــة أو نمو اإليرادات.

ومــع الســير حثيثـ ًـا باتجاه بطولــة كأس العالم
لكــرة القــدم فــي ســنة  ،2022فإن دولة قطر
تعمــل بشــكل دؤوب لتوفيــر بنيــة تحتيــة تتميز
بالحداثــة والكفاءة ،يســاندها دعم لوجســتي
يغــذي النمــو الذي يشــهده اقتصاد الدولة.

ولقــد كنــا أحد المســتفيدين من هذا
النمــو االقتصادي في ســنة ،2014
وهــو مــا يدل عليه نمــو حجم القروض
لدينــا بنســبة  ،%23.1والــذي نتج عنه
نمــو في صافــي إيرادات الفوائد
بنســبة  ،%9.6كما ركزنا بشــكل
أكبــر علــى اإليــرادات األخرى من غير
الفوائــد لدعــم النمو فــي صافي الربح،
ونجحنــا فــي تجاوز صافي الربح للســنة
الســابقة بواقــع  %11.1ليبلغ 182.4
مليــون ريــال قطري ،وتمثلــت النتيجة
النهائيــة فــي الوصــول بصافي الربح
للســنة إلــى عتبــة جديدة بلغت 601.3
مليــون ريــال قطــري بالمقارنة مع
صافــي الربــح الــذي بلغ  525.7مليون
ريال قطري في ســنة .2013
تمكنــت جميــع قطاعات العمــل المصرفي
مــن تحقيــق الفــرص التي ســنحت في جميع
انحــاء دولــة قطــر ،وال زلنا نواصــل العمل على
زيــادة حصتنــا الســوقية ولكــن دون أن يكون
ذلــك على حســاب جودة األصــول .ونجحنا في
اســتكمال تنفيــذ اســتراتيجيتين جديدتيــن على
المــدى الطويــل شــكلتا محطات هامة في
قائمــة إنجــازات البنــك ،وهما تحديـ ً
ـدا معالجة

جــدول اســتحقاق المطلوبــات لدينا في إطار
التحضيــر لتنفيــذ متطلبــات “بــازل  ،”IIIوتحديث
العالمــة التجاريــة للبنــك لدعم قيمة اســمنا
التجاري.
ولقــد تمكنــا مــن احتــواء التكاليف بحيث ال
تتجــاوز نســبة  %30مــن اإليــرادات ،ونجحنا في
تقليــص القــروض المتعثــرة من  %1.43في
ديســمبر  2013لتصل إلى  %1.20في ديســمبر
 .2014وعلــى الرغــم مــن هذا االنخفاض ،إال
أننــا تعمدنــا رفــع معدل تغطيــة المخصصات
إلــى مســتوى مالئــم بلغ  .%137وبعــد تفكير
معمق ودراســة وافية ،قمنا بإنجاز أســس
راســخة يمكننــا االعتمــاد عليها في المســتقبل
فــي تطويــر أعمالنــا وتحقيــق النمو فــي الميزانية
العموميــة ،وذلــك من خــال تطبيق نموذج
ـدال من نموذج الخســائر
الخســائر المتوقعــة بـ ً
المتكبدة.

ونحــن نواصــل إيالء االهتمام
المطلــوب لكل من الرســملة
والســيولة ،حيــث ما زالت حقوق
ً
الملكيــة تشــهد نمـ ً
مطردا لدينا
ـوا
مــن خــال الجمع بين زيادة رأس
ً
وخارجيا منذ شــهر أكتوبر
المــال داخليـ ًـا
 ،2012وتمكنــا بفضــل الدعــم الكامل
من مســاهمينا من زيادة الشــريحة
األولــى لــرأس المــال بقيمة  1.4مليار
ريــال قطــري لتبلــغ  3.9مليار ريال
قطــري علــى مدى  27شـ ً
ـهرا الماضية.
وحافظنــا علــى معدل قــوي لكفاية
ً
مدعوما
رأس المــال بواقــع %18.1
باختبــارات الجهــد خــال الفترة لضمان
االلتــزام باللوائــح التنظيميــة وكفاية
رأس المال.
ولقــد ســاعدنا تطبيــق النظــام المالي (صن
جــارد) على تحســين ثالثة مجاالت رئيســية
هــي :المراقبــة وااللتــزام بمتطلبــات بازل ، III
واحتســاب قيمــة األصول المرجحــة بالمخاطر،
ً
وفقا
وقيــاس العائــد علــى رأس المــال المعدل
للمخاطــر ،وذلــك مــن أجل تحيــق الكفاءة في
توزيــع رأس المــال علــى مختلف األعمال
المصرفيــة داخــل البنك .وســوف نقوم بإيالء
مزيــد مــن االهتمام لمركز الســيولة الخاص
بالبنــك الحقـ ًـا لنجــاح أول تســهيالت ائتمانية
مشــتركة تــم منحهــا لنا من قبل مؤسســات
إقراض دولية.
لقــد تــم تكريس نفقات االســتثمارات
االســتراتيجية فــي ســنة  2014لبناء منصة
أقــوى للخدمــات المصرفية لألفــراد ،لتمثل
نقطــة انطــاق باتجــاه بناء قيمة أكبر الســمنا
التجــاري .وعــاوة علــى ذلك ،نفذنا مــا يزيد على
 30مبــادرة تكنولوجيــة كانــت مخصصــة لدعم
منصــات الخدمــات المصرفية للشــركات أو
لدعــم البنيــة التحتيــة الداخليــة .وكمثال على
الفوائــد المتحققــة من هذه االســتثمارات
فإننــا نذكــر زيــادة الحصة الســوقية في خدمات
الوســاطة المقدمة من خالل شــركة األهلي
للوســاطة المملوكــة لنا بشــكل كامل.

وعلــى الرغــم مــن االنخفاض الحاد غيــر المتوقع
فــي أســعار النفــط ،إال أننــا ما زلنا ننظر لســنة
 2015بتفــاؤل وطاقــة متجددة ،حيث ستشــكل
األنشــطة االقتصاديــة فــي قطر الدافــع لتحقيق
النمــو ،مدعومــة بميزانيــة ماليــة قوية .واآلن
وبعــد اســتثمارنا فــي المنصــات التكنولوجية،
فإننــا ســنتمكن مــن تحقيق مســتوى أفضل
الســتخدام منتجاتنــا وخدماتنــا من قبل
العمــاء .وســيبقى تدريب الكــوادر القطرية
يمثــل لنا أولوية اســتراتيجية ،وســنبقى
ملتزميــن بمراجعــة وتحســين اإليرادات األخرى
مــن غيــر الفوائد لتنويــع مصادر الدخل.
وأود أن أعبــر عــن عميــق امتنانــي وتقديري
لعمالئنــا ولمســاهمينا علــى الثقــة التي أولونا
إياهــا ،وعــن شــكري لمجلس اإلدارة على
توجههــم وقيادتهــم االســتراتيجية للبنك،
ولجميــع الموظفيــن واإلدارة علــى التزامهم
وعملهــم الــدؤوب ولســعادة الشــيخ عبد الله بن
ســعود آل ثانــي محافــظ مصــرف قطر المركزي
وكافــة أفــراد فريــق العمل فــي المصرف على
إرشــادهم ودعمهم لنا.

نمــو في صافي إيرادات
الفوائد بنســبة %9.6

%9.6

النتيجــة النهائيــة في الوصول
بصافــي الربــح للســنة إلى عتبة
جديــدة بلغت

601.3

مليون ريال قطري
تقليــص القروض
المتعثــرة إلى

%1.2

زيادة الشــريحة األولى لرأس
المــال بقيمة

3.9

مليار ريال قطري

صالح مراد
الرئيــس التنفيذي
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استعراض
العمليات
شلكنا الجديد

شكلنا
الجديد

لقد منحنا مشروع تحديث عالمتنا
التجارية الفرصة للتوقف والعودة إلى
الوراء ،وإلقاء نظرة متفحصة على
المجتمع الذي نقوم بخدمته ،والتعهد
بأن نبقى أوفياء لتحقيق رفاهيته من
خالل االستفسار عن احتياجاته واالستماع
ً
وفقا لما يتم إبالغنا به.
لطلباته والعمل
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استعراض
العمليات
شلكنا الجديد

ً
نمونا مع
على مدى أكثر من 30
عاماَ ،
مجتمعنا وقدمنا الدعم له ،وشهدنا
تطوره من مركز عالمي لصيد اللؤلؤ
إلى أن أصبح في الوقت الحاضر
المركز االقتصادي وعاصمة الرياضة
التي نفخر اليوم بأننا جزء منها.
وقد منحتنا التغيرات التي حدثت على
ملكية البنك والهيكل التنظيمي في
بداية سنة  2014فرصة رائعة إلظهار
الصورة الحقيقية لبنكنا من خالل
مشروع لتحديث العالمة التجارية
حرصنا من خالله على االستماع
لكل من عمالئنا وشركائنا وموظفينا.

وتمثــل رؤيتنــا “أن نكــون فــي قلــب المجتمع”
جوهــر عالمتنــا التجاريــة الجديــدة ،وتحدد
الهــدف الــذي نطمــح لتحقيقــه كبنــك قطري.
ولتحقيــق هــذه الرؤيــة ،فقــد التزمنــا بالوعد
الــذي تطرحــه العالمــة التجاريــة والقيــم الخاصة
بهــا ،وســوف نقتــدي بهدي رســالتنا حتــى نبقى
علــى المســار الصحيح
ينطــوي مفهــوم أن نكــون “فــي قلب
المجتمــع” علــى المشــاركة مــن خالل الحرص
علــى وضــوح التواصــل مــع المجتمع والقرب
منــه .ويســاعدنا حســن إصغائنــا لما نســمعه
وتأكيدنــا للعمــاء علــى تلبيــة احتياجاتهــم علــى
بنــاء الثقــة وااللتــزام ضمــن مجتمعنا.

وكجــزء مــن هــذه المشــاركة مــع مجتمعنا ،فقد
بدأنــا فــي عمليــة تغيير،
وقمنــا باالســتثمار فــي تكنولوجيــا من شــأنها
تحديــث الخدمــات المصرفيــة التــي نعرضها
فــي فــروع البنــك ،ومن خــال اإلنترنت ،وعلى
أجهــزة الهاتــف الجــوال .ويتمثــل هدفنا في
تزويــد جميــع عمالئنــا من األفراد والشــركات
بأفضــل الخدمــات الممكنة.
وبشــكل مماثــل تمامـ ًـا لمجتمعنــا ،فقــد
تأســس بنكنــا علــى الثقــة والمصداقيــة ،وهو
مــا حــاز علــى اعتــراف وكاالت تصنيف دولية
علــى مــدى ســنوات عديدة .إننــا نتميــز بتصنيف
مســتقر حيــث ســنبقى كذلــك لخدمة الســوق
المحلــي والدولي.

رؤيتنا
أن نكون في
قلب المجتمع

قيمنا
· اإللهام
· االتزان
· والحكمة المشاركة

رسالتنا
· توفير أنسب المنتجات
ألفراد مجتمعنا
· أن نكون واضحين ،قريبين
من عمالئنا ،ومستجيبين 		
لطلباتهم
· أن نساهم في خدمة مجتمعنا
بكل فعالية.

وعدنا
ُ
نحن نقدم التجربة البنكية األكثر
ً
وتميزا.
خصوصية

ولتجســيد تراثنــا الغنــي والتزامنــا بحمايــة أصول
عمالئنــا ،فقــد تــم اختيار شــكل عصــري للمحارة
كشــعار لنــا ،وتمثــل هــذه المحارة واقعنــا الحالي
ومــا ســنكون عليــه فــي المســتقبل ،أي بنك
محلــي يتميــز بالحداثــة واألمــان ويوفــر الحماية
لمــا اؤتمــن عليــه وينمــو مــع المجتمع.
بالنســبة للمســتقبل ،فســوف نقــوم مــن خالل
إطاللتنــا الجديــدة بإيصــال رســالة واحدة لها
صــدى ثابــت إلــى عمالئنــا وهــي :البنك األهلي
معكــم .نحــن هنــا مــن أجــل عمالئنا .نحــن ننمو
ونتغيــر معهم.
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استعراض
العمليات
الخدمات المصرفية لألفراد

إن إطالق عالمتنا التجارية الجديدة أتاح فرصة
جيدة إلدارة الخدمات المصرفية لألفراد إلجراء
دراسة الحتياجات عمالئها في الفروع ،ومن
خالل وسائل اإلعالم المطبوعة ،والخدمات
المصرفية من عبر اإلنترنت ،وكذلك من خالل
إطالق التطبيق الجديد للخدمات المصرفية عبر
الهاتف الجوال.
يطالب العمالء بسالسة طرق التعامل مع
البنك إلنجاز معامالتهم المصرفية بشكل
انسيابي وفي أي وقت وفي أي مكان .وعلى
الرغم من صعوبة هذا التحدي ،إال أننا استجبنا
لهذه المطالب ألننا رأينا فيها فرصة الستخدام
تكنولوجيا جديدة لتطوير وتحسين التجربة التي
سواء في الفروع ،أو عن طريق
يخوضها عمالؤنا
ً
اإلنترنت ،أو من خالل هواتفهم المحمولة.

لقد تغيرت الطريقة التي نتواصل من
خاللها مع عمالئنا .ومن خالل توفير
منتجات مبنية على احتياجات العميل
وتوفير أدوات يمكن أن تساعد العميل
في اتخاذ قرار مدروس ،فقد أصبحنا
ً
وانفتاحا
نتبع أسلوب عمل أكثر حداثة
في التواصل مع العمالء.
يتميز فرعا البنك الجديدان في كل من أم لخبا
وسيتي سنتر ما بين المتطلبات التقليدية
المتوقعة من أي فرع بنك على أرض الواقع
مع أحدث حلول تكنولوجية متوفرة في السوق.
وبمجرد الدخول إلى فرع البنك يحظى عمالؤنا
بالترحيب من خالل نظام متطورإلدارة وتوزيع
المراجعين ،وشاشات تفاعلية مثبتة على
الجدران وأجهزة لوحية بتقنيات متطورة ،تهدف
إلى مساعدتهم على اكتشاف المزيد حول
منتجاتنا وخدماتنا .أما بالنسبة لعمالء الخدمات

المصرفية بريميوم ،فقد تم افتتاح صاالت
تمتاز بالفخامة وتتوفر فيها الضيافة العربية
ً
مجانا.
وإمكانية االتصال بشبكة اإلنترنت
تعتبر دولة قطر من بين الدول التي يوجد
فيها أعلى معدل النتشار الهاتف الجوال على
مستوى العالم ،فمن الطبيعي أن يكون إنجاز
المعامالت المصرفية من خالل الهاتف الجوال
الخيار المفضل للجيل الشاب .وأطلقنا في سنة
 2014تطبيقنا الخاص بالخدمات المصرفية عبر
الجوال  ،والذي يمكن استخدامه على أجهزة
أندرويد وأبل.
كما ظهر موقعنا على اإلنترنت في هذه
السنة بحلة جديدة تتوافق مع عالمتنا التجارية
الجديدة ،وبات موقعنا اآلن يمتاز بسهولة
تصفحه ،وبأن اللغة المستخدمة فيه بسيطة
ومباشرة وواضحة ،وتم إدخال تطبيق لالختيار
من بين منتجاتنا ،وتطبيق آخر لتسهيل احتساب
القرض ،وذلك من أجل مساعدة العمالء في
العثور على المنتجات المناسبة الحتياجاتهم
الشخصية ،وهناك خطط إلضافة المزيد من
األدوات إلضفاء مزيد من التحسين على تجربة
العميل في استخدام موقعنا اإللكتروني.
إن التزامنا بتوفير الخبرة المصرفية األكثر
شخصية لعمالئنا يعني أننا نسعى التباع
معايير استثنائية لخدمة العمالء في كل نقطة
اتصال عبر الموقع اإللكتروني .وبينما يطالب
العمالء بالحصول على منتجات تنافسية وخدمة
تتسم بالكفاءة ،إال أن الحاجة تستدعي تحقيق
توازن بين متطلباتهم وتكاليف العمل .ولقد
قمنا باالستجابة لهذه االحتياجات وذلك من
خالل إعادة هيكلة عمليات تطبيقاتنا الرئيسية
الخاصة بمنتجات القروض وذلك لتمكين

العميل من اتخاذ قرارات فورية وتقليل أعباء
اإلجراءات اإلدارية .و اننا نسعى لتوسيع نطاق
هذه المبادرة في المستقبل القريب من خالل
تقليص آليات العمل التي تنطوي على استخدام
الورق لصالح باقات منتجات أخرى.

إننا على أهبة االستعداد لخدمة
عمالئنا على مدار الساعة وطيلة أيام
األسبوع ( .)7/24ولتحسين خدماتنا
المقدمة ،فقد قمنا بترقية التكنولوجيا
المستخدمة في مركز االتصال لدينا
لتحسين الكفاءة والدقة وفي الوقت
نفسه السعي بشكل دائم للوصول
إلى النتيجة المأمولة وهي “إيجاد الحل
المالئم من خالل أول اتصال”.
وبهدف استكمال خدماتنا المقدمة عبر اإلنترنت
وفي الفروع ،فقد قمنا بإعادة تصميم كتيبات
ومطبوعات البنك بواسطة استخدام مجموعات
وبناء على
المنتجات لعرض منتجاتنا بشكل كامل.
ً
ذلك ،يجد العمالء اآلن جميع منتجات القروض
لدينا ضمن مجموعة منتجات “قروض” ،مما
يسهل عليهم المقارنة بينها وتحديد الخيار
األنسب لتلبية احتياجاتهم .وقمنا بفصل
المبالغ عن الرسوم إلى جانب األحكام والشروط
إلعطاء صورة أوضح عن منتجاتنا .وتعمل هذه
المعلومات على توفير إجابات ألكثر األسئلة
ً
شيوعا بلغة تتسم بالوضوح وسهولة الفهم.

وشهدت إدارة الخدمات المصرفية لألفراد
زيادات على امتداد جميع المنتجات وهي
مبيعات القروض ،وإيرادات الرسوم ،والودائع،
وحملة البطاقات في المحفظة االئتمانية
الخاصة بها ،األمر الذي ساعدها على تحقيق
اإلنجازات في أهدافها المالية ،وبرز حساب
“برنامج توفير الرابح” الموجه للعمالء بوصفه
أفضل هذه اإلنجازات .وبشكل مشابه ،شهدت
مبادرة بطاقات االئتمان “الآللئ” التي تحظى
بإقبال واستخدام كبيرمن العمالء .
وقمنا في سنة  2014بطرح منتجات جديدة،
كان أحدها بطاقة فيزا سيغنتشر االئتمانية،
ومن المقرر إطالق المزيد من المنتجات في
السنة القادمة ،كما أضفنا المزيد من أجهزة
الصراف اآللي لشبكتنا ،بحيث أصبح عددها
ً
جهازا في مواقع مناسبة على امتداد مختلف
55
المناطق في الدولة .وسنقوم في سنة 2015
بإطالق خدمات مساحات التكنولوجيا كميزة
قياسية في جميع الفروع الجديدة للمساعدة
على تحسين مستوى الخدمات وسرعة تقديمها.

النظرة المستقبلية لسنة 2015

مشاركة عمالئنا من خالل تواصل واضح
وتكنولوجيا جديدة

سوف تواصل إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في سنة  2015عملية
إعادة تصميم الفروع المتبقية بأسلوب عمل محوره التكنولوجيا ويركز
على تحسين خدمة العمالء في جميع مراكز تقديم الخدمات .ويتمثل
هدفنا في تقديم خدمة تتسم باالنسيابية والكفاءة العالية وتنطوي في
نفس الوقت على لمسة التجربة الشخصية التي يمر بها العميل.
سنستمر في التركيز على حلول التكنولوجيا التي تمكننا من البقاء
متقدمين على منافسينا ،بينما نزيد من توجهنا نحو قطاعات العمالء
الرئيسية ،وفي الوقت نفسه خفض التكاليف التشغيلية.
وسوف نقوم كذلك بإطالق مجموعة من المنتجات الجديدة الموجهة
لعمالئنا الحاليين والجدد.
سوف نواصل بنفس اتجاهات العمل المتبعة في سنة  ،2014وزيادة
الطلب على التكنولوجيا والمنتجات والخدمات التي يسهل الوصول
إليها بأسعار معقولة ويمكن فهمها ببساطة .سوف نستمر في مواجهة
ً
فرصا لتلبية احتياجات قاعدة عمالئنا
هذه التحديات والمطالب باعتبارها
المتنامية وتنفيذ االستراتيجية العامة للبنك.
إننا على أهبة االستعداد لمواجهة التحديات العديدة التي تحفل بها
السنة المقبلة ،ونحن على ثقة مطلقة بقدرتنا على تلبية االحتياجات
المستقبلية لمجتمعنا من خالل توفير منتجات مصرفية ندرك أنها
تلبي متطلبات عمالئنا الحاليين والمحتملين.
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استعراض
العمليات
الخدمات المصرفية للشراكت

إنجاز قياسي
للخدمات المصرفية
للشركات
إن نجاحنا في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين
الكفاءة من خالل مبادرات التكنولوجيا قد ساهم
إلى حد كبير في تحقيق النتائج التي توصلنا إليها
هذه السنة

علــى الرغــم مــن صعوبــة التحديــات التــي
فرضتهــا الســوق فــي ســنة  ،2014إال أننــا
تمكنــا مــن تجــاوز إنجــازات الســنوات الســابقة
بفضــل عالقاتنــا مــع العمــاء الحالييــن
والجدد.
وكان الشــتداد المنافســة بيــن البنــوك علــى
تحســين جــودة العمــل ،ومحدوديــة الفــرص
المتاحــة ،والتراجــع فــي أســعار الفائــدة
أثــره فــي إضافــة المزيــد مــن الصعوبات
والتحديــات التــي واجهناهــا سـ ً
ـعيا لتحقيــق
هدفنــا للعــام .2014

لقــد شــكلت مســاهمتنا فــي مجتمــع
األعمــال دائمـ ًـا جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ من
أنشــطة أعمالنــا .وتؤكــد عالمتنــا
التجاريــة الجديــدة ضــرورة أن تقــوم
إدارة الخدمــات المصرفيــة للشــركات
بمواصلــة البحــث عــن الفــرص
لنصبــح الشــريك االســتراتيجي
المفضــل للشــركات القطريــة لدعــم
نموهــا علــى المســتوى الدولــي الــذي
تطمــح لتحقيقــه.

علــى الرغــم مــن كل هــذه التحديــات ،فقــد
حققنــا نتائــج باهــرة علــى مســتوى جميــع
المنتجــات فــي عــام  ،2014حيــث تكــرر النمــو
القــوي المتحقــق خــال الســنة الماضيــة فــي
محفظــة القــروض والســلفيات وبزيــادة تبلــغ
 %25بالمقارنــة مــع نتائــج  ،2013فــي حيــن
واصلــت أحجــام وإيــرادات معامــات التمويــل
التجــاري اتجاههــا التصاعــدي نظـ ً
ـرا الرتفــاع
مســتوى تمويــل قطــاع المقــاوالت.
ـواء مع
لقــد تمكنــا مــن خــال عالقاتنــا سـ ً
عمالئنــا الحالييــن أو الجــدد علــى حــد ســواء من
توســيع قاعــدة العمــاء وجــودة األصــول لدينا.
ً
مؤخرا
وأدى هــذا التوســع فــي قاعــدة العمــاء
إلــى زيــادة أحجــام المعامــات وحمايــة صافي
الدخــل علــى الرغــم مــن تراجــع أســعار الفائدة
وانخفــاض أســعار النفــط ،وهــو مــا أمكننــا دعم
عــدد مــن المعامــات ذات القيمــة المرتفعــة،
والتــي كان مــن بيــن أكثرهــا أهميــة في ســنة
 2014عمليــة توفيــر التمويــل إلــى شــركة قطريــة
كبيــرة لشــراء سلســلة محــات مجوهــرات
رائــدة علــى مســتوى المنطقــة تقــع فــي دولة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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يمتــاز االقتصــاد القطــري بالقــوة ،وعلــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار الســلع
عالميـ ًـا  ،والــذي قــد يؤثــر علــى اقتصــادات أخــرى فــي منطقتنــا ،إال أننــا نعمــل في
بيئــة تتميــز بقدرتهــا علــى االســتجابة الســريعة للمتغيــرات ويتــم فيهــا تنفيــذ عــدد
كبيــر مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة لدعــم رؤيــة قطــر الوطنيــة .2030
وســنواصل المشــاركة فــي العديــد مــن العقــود الضخمــة فــي مشــاريع البنيــة
التحتيــة وغيرهــا مــن المشــاريع التــي ســيتواصل ترســيتها فــي قطــر خــال
الســنوات القادمــة ،وســنعمل علــى تعزيــز مكانتنــا بوصفنــا الشــريك االســتراتيجي
المفضــل للشــركات ضمــن مجتمعنــا.

وســاهمت جهودنــا المبذولــة سـ ً
ـعيا وراء
األعمــال الجديــدة المتميــزة بالجــودة الرفيعــة
فــي تحقيــق التــوازن بيــن النمــو وجــودة
األصــول ،والحفــاظ فــي نفــس الوقــت على
هامــش صافــي الفوائــد لدينــا وتحقيــق
الهــدف العــام لقطــاع عملنــا خــال الســنة.
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استعراض
العمليات
الخدمات المصرفية الدولية

شراكات اقليمية
دولية قوية لدفع
عجلة النمو
September 2014

USD 200,000,000

Syndicated Term Loan Facility
Initial Mandated Lead Arrangers and Bookrunners

Mandated Lead Arrangers

Lead Arrangers

National Bank of Bahrain B.S.C.
Standard Chartered Bank
Arranger

Commercial Bank of Dubai PSC
Facility Agent

Commerzbank International S.A.

في عام  2014مررنا ببعض التغيرات في
السوق بشأن المتطلبات التنظيمية المتزايدة
والتي تركزت في الغالب حول مبدأ “اعرف
عميلك  - Know Your Customerومكافحة
غسل األموال ( ،)AMLوكذلك قانون االمتثال
الضريبي ( )FACTAالخاص بالواليات المتحدة
األمريكية والذي يفرض على جميع مواطني
الواليات المتحدة.
كما هو الحال مع السنوات السابقة ،تزايدت
وتيرة التصاعد في المخاوف الجيوسياسية،
وخاصة في منطقة الشرق األوسط األمر الذي
أثار الشكوك اإلقليمية والعالمية لألعمال
المصرفية الدولية هناك.

إن تطوير المتطلبات التنظيمية يوفر
لنا دائما الفرص المالئمة لتعزيز
العمليات التي من خاللها نخدم
عمالءنا .ومن خالل تميزنا بالسرعة في
التأقلم لهذه التغييرات وااللتزام بها،
فإننا نواصل توفير الضمان لمجتمعنا
بأننا ننظر بعين األهمية المطلقة
لحقيقة أننا بنك جدير بالثقة ويحظى
بتصنيف جيد من أرقى المؤسسات
ً
نظرا لقدرتنا التامة على الوفاء
الدولية
بالتزاماتنا المالية.
وعلى الرغم من هذه االضطرابات التي تمكن
البنك األهلي وبنجاح الول مرة و لمدة ثالث
سنوات بالحصول على تسهيالت قرض مجمع
بقيمة  200مليون دوالر أمريكي .وكان على رأس
هذه الصفقة كبرى البنوك العالمية الدولية مثل
بنك باركليز ،بنك كومرز  ،بنك الخليج األول،
وبنك  HSBCاالمر الذي ساعد على وجود
زيادة كبيرة في التمويل لدى البنك األهلي
على المدى المتوسط وذلك للوفاء بمتطلبات
مصرف قطر المركزي ونسبة االئتمان حسب
اتفاقية بازل .III

في عام  ،2014ونحن على اتصال مباشر وعمل
مكثف مع ادارة الخزانة واالستثمار في تنويع
مصادر التمويل للبنك ووضع خطط لضمان
استمرارية هذه العالقة البناءة وذلك للتصدي
للتحديات الخاصة باستمرارية توفرالسيولة
وإدارة الميزانية العمومية.
وعملنا كذلك عن قرب مع إدارتي الخدمات
المصرفية للشركات وادارة تكنولوجيا
المعلومات للترويج لمشروع “بوابة الدفع
اإللكترونية “ الخاص بنا ( ،)Q-Payوالتي من
المتوقع أن تحقق زيادة كبيرة في استقطاب
العمالء للبنك في سنة .2015

إن عمالءنا من األشخاص والشركات الذين
يولوننا ثقتهم ويعتمدون على قدرتنا على
تلبية التزاماتنا المالية لهم من خالل السيولة
وكفاية رأس المال وجودة األصول لدينا .ولهذا
السبب ،تم تكليفنا بالتنسيق لعقد المناقشات
التي يجريها البنك مع وكاالت التصنيف
الخارجية ،وكنا فخورين بالحصول على تصنيف
أفضل هذا العام من قبل وكالة التصنيف
فيتش  FITCHوتاكيد التصنيف من قبل
وكالة التصنيف كابيتال إنتليجنس Capital
. Intelligenceمن قبل وكالة التصنيف فيتش
وتأكيد التصنيف من قبل وكالة التصنيف
كابيتال إنتليجنس.

ولقد اقتضت مسؤوليتنا لجميع
أنشطة العمل المصرفية على مستوى
البنك ،التركيز على تحسين عالقاتنا مع
المؤسسات المالية الرئيسية في عام
 2014على المدى القصير والمتوسط
والطويل األجل .ونتيجة لعملنا
هذا ،فقد حضر ممثلو البنك األهلي
اجتماعات مع كبار المسؤولين في
صندوق النقد الدولي في العاصمة
واشنطن ،و مع االقتراب من نهاية
العام شاركوافي معرض ()SIBOS
لمجتمع الخدمات المالية والمصرفية،
وهو حدث عن التجارة المالية الرئيسية
على مستوى العالم ،والذي تنظمه
جمعية االتصاالت المالية العالمية بين
البنوك (سويفت) في القطاع المالي.

النظرة المستقبلية لسنة 2015
ً
مزيدا من الصرامة في الضوابط التنظيمية الخاصة بمبدأ “اعرف
إننا نتوقع في عام 2015
ً
استعدادا لذلك وسنكون
عميلك” ومكافحة غسل األموال ،وقد اتخذنا اإلجراءات المطلوبة
قادرين على االلتزام بتلك الضوابط .كما أننا سنقوم باستخدام الحلول التكنولوجية لدعم
التغيرات والتحوالت على مستوى البنك ،بينما سنقوم بخفض التكاليف التشغيلية.
وكما الحال في عام  ،2014سوف نستمر في التقدم في تطوير عالقاتنا مع قطاعات
العمل الداخلية ومع مجتمعات األعمال المصرفية المحلية واإلقليمية والدولية وكذلك
مع المؤسسات المالية الرئيسية في جميع انحاء العالم لصالح البنك ولتحقيق المكاسب
المرجوة وعمالئه ككل.
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استعراض
العمليات
الخدمات المصرفية الخاصة

قمنا باالستماع إلى مجتمعنا ،ولذلك فنحن
ندرك مدى أهمية الخدمات المصرفية
الخاصة للمقيمين في قطر ،فهم يرغبون
في تكليف مؤسسة آمنة وجديرة بالثقة
لتقوم بإدارة ثرواتهم على مقربة منهم،
بحيث يتمكنون من فهم القواعد واللوائح
التنظيمية واللغة في عمليات إدارة ثرواتهم.
النظرة
المستقبلية
لسنة 2015
إن اآلفاق المتاحة أمام الخدمات المصرفية
الخاصة في قطر وعلى امتداد منطقة
دول مجلس التعاون الخليجي رحبة للغاية،
ولذلك سوف نركز في سنة  2015على طرح
منتجات استثمارية جديدة تشمل فئات
أصول مثل المنتجات المهيكلة وحقوق
الملكية الخاصة والسلع ،حيث نالحظ توجه
مخصصات كبيرة نحو هذه االستثمارات
البديلة في المنطقة.
وسوف نقوم كذلك بتطوير الخدمة التي
نقدمها بكاملها من بدايتها إلى نهايتها
وذلك من خالل تطوير مهارات فريق العمل
في البنك لتلبية هذه االحتياجات.

واصــل قطــاع إدارة الثــروات العالمــي انتعاشــه
بشــكل منتظــم فــي أعقــاب األزمــة الماليــة
العالميــة فــي ســنة  ،2008وقــد تأثــر النشــاط
فــي هــذا القطــاع بعــدد مــن العوامــل كان مــن
بينهــا النمــو االقتصــادي الســريع مــع تنــوع
القطاعــات التجاريــة ،والديموغرافيــة الشــابة،
وتزايــد الطلــب علــى المنتجــات المتوافقــة مــع
أحــكام الشــريعة اإلســامية ،والتغييــر الــذي
لحــق بأنمــاط التفكيــر والثقافــة الســائدة.
باتــت الخدمــات المصرفيــة الخاصــة تشــهد
تنافسـ ًـا متزايـ ً
ـدا فــي دول المنطقــة ،ممــا
أســفر عــن توفــر خيــارات أكثــر للعمــاء،
وأدى ذلــك إلــى ضــرورة االرتقاء بمســتوى
المنتجــات والخدمــات والتجربــة المصرفيــة
للعميــل.
فــي الماضــي كانــت معظــم الخدمــات
المصرفيــة الخاصــة متوفــرة فــي بنــوك أجنبيــة
تقــع مقراتهــا الرئيســية فــي المراكــز الماليــة
التقليديــة مثــل لنــدن وجنيــف ونيويــورك .أمــا
فــي اآلونــة األخيــرة ،فقــد تزايــد حضــور البنوك
األجنبيــة فــي المنطقــة مــن خــال افتتــاح
فــروع محليــة لهــا .وفــي ســنة  ،2014مــن أصل
 61بنــك خدمــات مصرفيــة خاصــة فــي منطقــة
دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــإن النصــف
تقريبـ ًـا هــي مــن البنــوك األجنبيــة والتــي لهــا
فــروع خارجيــة فــي دبي.

وعلــى الرغــم مــن المنافســة المتزايــدة
والتحديــات والتغيــرات فــي األســواق الماليــة
خــال الســنة ،تمكنــت دائــرة الخدمــات
المصرفيــة الخاصــة مــن تجــاوز األهــداف
الماليــة المحــددة لهــا لســنة  ،2014محققــة
نمـ ً
ـوا فــي األصــول بنســبة  %71بالمقارنــة مــع
الســنة الفائتــة.
وأصبــح البنــك األهلــي فــي عــام  2014الجهــة
الراعيــة والمؤسســة ألحــد صناديــق األســهم
المحليــة الرائــدة فــي الدوحــة – صنــدوق
بوابــة قطــر – ويواصــل الصنــدوق التفــوق
علــى منافســيه مــن الصناديــق المشــابهة فــي
الســوق المحلــي منــذ إنشــائه.
ومــن المبــادرات األساســية لدائــرة الخدمــات
المصرفيــة الخاصــة هــذه الســنة إطــاق خدمــة
الرهــن العقــاري فــي المملكــة المتحــدة التــي
تتضمــن الخدمــات االستشــارية المطلوبــة
بمــا فــي ذلــك اختيــار العقــار وإجراءات
التســجيل وهيكلــة الضرائــب لشــراء العقــارات
فــي المملكــة المتحــدة مــن خــال قــروض
طويلــة األجــل بالريــال القطــري.
وقــد قامــت دائــرة الخدمــات المصرفيــة
الخاصــة بإبــرام شــراكة مــع كومرزبانــك
فــي ألمانيــا ،األمــر الــذي يتيــح للعمــاء
فرصــة االســتفادة مــن إمكانيــة تمويــل
شــراء عقــارات ســكنية فــي جميــع الدول

والعواصــم األوروبيــة الكبــرى ،باإلضافــة إلــى
خدمــات إدارة المحافــظ االســتثمارية عالميـ ًـا
والحصــول علــى كافــة أنــواع الســلع العالميــة
(بمــا فيهــا ســبائك الذهــب) ومختلــف
المنتجــات االســتثمارية المهيكلــة.
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استعراض
العمليات
الخزينة واالستثمارات

خفض التكاليف
التشغيلية
وتعزيز األداء
وجهــت إدارة الخزينــة واالســتثمارات
جهودهــا فــي ســنة  2014نحــو تنويــع
مصــادر التمويــل للبنــك ،وااللتــزام
بالمتطلبــات التنظيميــة ،وتطويــر
العالقــات المصرفيــة االســتراتيجية
وتنفيــذ حلــول تكنولوجيــة جديــدة
تمتــاز بفعاليــة التكلفــة.
حافظــت العمــات العالميــة الرئيســية خــال
النصــف األول مــن الســنة علــى قوتهــا
فــي مقابــل الــدوالر األمريكــي بالرغــم من
النمــو الــذي حققــه االقتصــاد األمريكــي،
إال أن ذلــك لــم يســتمر ،حيــث ازدادت قــوة
الــدوالر األمريكــي بشــكل كبيــر بـ ً
ـدءا من
شــهر يوليــو ومــا بعــده ،وهبطــت جميــع
العمــات الرئيســية األخــرى تقريبـ ًـا إلــى أدنــى
مســتوياتها منــذ عــدة ســنوات فــي مقابــل
الــدوالر األمريكــي .وفــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،أنهــى مجلــس االحتياطــي

الفيدرالــي برنامجــه إلعــادة شــراء األصــول،
وتحــول تركيــزه إلــى الحــد مــن تضخم
الميزانيــة العموميــة فــي البــاد وتطبيــع
أســعار الفائــدة.
كمــا واصــل اقتصــاد المملكــة المتحــدة
االســتفادة مــن برنامــج التقشــف الــذي
فرضتــه الحكومــة فــي ســنة  ،2010بينمــا
واصلــت اقتصاديــات أوروبيــة أخــرى تعثرهــا،
والحظنــا فــي الربــع الســنوي الثالــث مــن ســنة
 2014بعــض اإلجــراءات التــي اتخذهــا البنــك
المركــزي األوروبــي لشــراء ســندات مغطــاة.
ومــن أبــرز األحــداث التــي وقعت في
االقتصاديــات اآلســيوية كان قيــام اليابــان
بتنفيــذ برنامــج التيســير الكمــي مــن قبــل بنــك
اليابــان المركــزي ،وكان الهــدف مــن ذلــك
زيــادة إضعــاف عملــة اليــن ،األمــر الذي دفع
بعجلــة النمــو المحلــي مــن خــال اإليــرادات
الناتجــة عــن الصــادرات.

يتمثــل أحــد التحديــات بشــكل دائــم فــي
تحقيــق التــوازن مــا بيــن التكاليــف التشــغيلية
ومتطلبــات العمــل ،إال أننــا تمكنــا مــن خــال
اســتخدام مــوارد تكنولوجيــة متطــورة مــن
تحســين أداء الوظائــف وعــروض منتجاتنــا
المتاحــة لعمالئنــا .وعلــى وجــه التحديــد،
أتاحــت لنــا هــذه التكنولوجيــا تحســين تصميــم
المنتجــات لتتناســب مــع احتياجــات العمــاء
الشــخصية لتحقيــق تجربــة مصرفيــة أكثــر
شــخصية وفقـ ًـا لمــا تطمــح لــه عالمتنــا
التجاريــة الجديــدة.

لقــد أدت التحســينات التكنولوجيــة
إلــى إضافــة قيمــة لشــركائنا
المحلييــن والدولييــن ،حيــث ســعينا
الكتســاب مزيــد مــن الفعاليــة فــي
دورنــا كصانــع ســوق بالريــال القطــري
مــن خــال اســتخدام كافــة منصات
التــداول اإللكترونيــة الرئيســية فــي
العالــم.

ومــن خــال العمــل جنبـ ًـا إلــى جنــب مع
فريــق الخدمــات المصرفيــة الدوليــة ،حققنــا
هدفـ ًـا رئيسـ ً
ـيا فــي ســنة  2014يتمثــل فــي
تنويــع مصــادر التمويــل والحفــاظ علــى
صافــي هامــش الفائــدة للبنــك ،واســتدعت
هــذه العمليــة التركيــز علــى إدارة محفظــة
االســتثمار الخاصــة بالبنــك مــع تحقيــق نمــو
فــي شــراء الســندات واألســهم .باإلضافة
إلــى ذلــك ،قمنــا بزيــادة التمويــل متوســط
األجــل وبالتالــي حافظنــا علــى التزامنــا بتنفيــذ
المتطلبــات التنظيميــة التفاقيــة بــازل .III

أجرينــا فــي ســنة  2014تقييمـ ًـا ألدائنــا
ولجهــات االتصــال مــع العمــاء الخاصــة
بنــا ،حيــث أن فهــم عالقــات التواصــل مــع
عمالئنــا ،واســتخدام هــذه المعلومــات
لتحديــد اإلجــراءات اإلضافيــة التــي يمكننــا
اتخاذهــا مــن شــأنه أن يدعمنــا فــي توفيــر
أفضــل المنتجــات والخدمــات الممكنــة فــي
الفتــرات القادمــة.

النظرة المستقبلية لسنة 2015
من المتوقع استقرار أسعار الفائدة المحلية في السنة القادمة،
ولكن من المتوقع حدوث تذبذب في األسواق المالية في قطر وفي
جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .ومن المتوقع
كذلك أن يتواصل تعرض أسعار النفط للضغوط ،ونتوقع بدورنا
ً
مزيدا من ضعف بيئة االستثمار عن ما كانت عليه في سنة ،2014
ً
نظرا لقيام الدول المنتجة للنفط بخفض نفقات الميزانية.
وذلك
أما على الصعيد الدولي ،فإننا نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في
الواليات المتحدة األمريكية في سنة  ،2015وفي المملكة المتحدة
ً
أيضا التزام البنك المركزي األوروبي
خالل سنة  ،2016كما نتوقع

مسعى منه لمحاولة مساعدة أوروبا
بسياسة نقدية متكيفة في
ً
للتعافي من الركود االقتصادي .وأما عن توقعاتنا بشأن آسيا ،فإننا
نتوقع قيام الحكومة اليابانية وبنك اليابان المركزي بالضغط على
ً
مجددا في محاولة منهما لدفع عجلة النمو في اليابان
العملة الوطنية
من خالل خفض تكاليف التصدير.
وبفضل تفاني فريق عملنا والمهارات التي يتميز بها أفراده ،تحتل
ً
ً
رياديا إلدارة التحديات السوقية في
موقعا
إدارة الخزينة واالستثمارات
السنة المقبلة وتلبية احتياجات العمالء لدينا ،بينما نقوم في الوقت
ذاته بإنشاء عالقات داخل األوساط المصرفية المحلية والدولية.
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استعراض
العمليات
تكنولوجياالمعلومات

خدمات حديثة
وآمنة تلبي متطلبات
الشركات واألفراد
على حد سواء
لقــد قامــت إدارة تكنولوجيــا المعلومــات
فــي ســنة  2014بــدور أساســي فــي تطوير
وتنفيــذ حلــول تكنولوجيــا المعلومــات التــي
مــن شــأنها توفيــر الدعــم للعالمــة التجاريــة
الجديــدة والرؤيــة الخاصــة بالبنــك.
لقــد أتاحــت العالمــة التجارية الجديدة للبنك
الفرصــة لنــا لتحديث واجهات التفاعل مع
العمالء ،حيث تمكنا في ســنة  2014من إطالق
موقــع إلكترونــي جديد للعمالء ،وتحديث
الخدمــات المصرفيــة المتوفرة من خالل
اإلنترنت ،وتوفير شاشــات عصرية ألجهزة
الصــراف اآللي ،وتحديث الكشــوفات المصرفية
ً
تزامنا مع الشــكل
اإللكترونية وكل ذلك
واالنطبــاع الجديــد الذي تولد لدى العمالء
عــن البنــك .وعــاوة على ذلك ،تم تطوير هذه
الخدمــات مــع مراعــاة إثرائها من خالل إمكانية
الوصول والقدرة على التصفح بيســر وســهولة،
وبطريقــة تجعــل من الســهل للعمالء الوصول
علــى المعلومــات التــي يكونون بحاجة لها.

تركــز عالمتنــا التجاريــة الجديــدة على
تزويــد عمالئنــا بتجربــة مصرفيــة أكثر
شــخصية مــن خالل القــرب وفعالية
االســتجابة والكفــاءة والمدعومــة كلها
بأحــدث تكنولوجيــا متوفــرة فــي عالم
الخدمــات المصرفية.
وتمثــل أحــد إنجازاتنــا الرئيســية فــي إطــاق
فرعيــن جديديــن للبنــك فــي أم لخبــا وســيتي
ســنتر ،حيــث يتــم اســتخدام أحــدث التقنيــات
فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة فــي هذيــن
الفرعيــن وذلــك مــن خــال شاشــات تفاعليــة
وأجهــزة لوحيــة بتقنيــات متطــورة .وتتــم إتاحــة
هــذه األجهــزة للعمــاء الســتخدامها خــال
زياراتهــم للفرعيــن باعتبارهــا طريقــة ســهلة
لالطــاع علــى المعلومــات التــي يرغبــون فــي
الحصــول عليهــا حــول المنتجــات والخدمــات
التــي نوفرهــا لهــم.

ومــع اقتــراب ســنة  2014مــن نهايتهــا ،قامــت
إدارة تكنولوجيــا المعلومــات بالتنســيق
مــع إدارات العمــل األخــرى بإطــاق تطبيــق
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف الجــوال،
والــذي يمكــن اســتخدامه علــى أجهــزة الهاتــف
الذكيــة التــي تعمــل بنظــام التشــغيل أندرويــد
وكذلــك أجهــزة أبــل ،ويوفــر هــذا التطبيــق
للعمــاء مــن األفــراد والشــركات إمكانيــة
إدارة عــدد مــن الخدمــات المصرفيــة الخاصــة
بهــم بمرونــة خــال تنقلهــم.

النظرة المستقبلية لسنة 2015
ً
طبقا لعالمتنا التجارية الجديدة ،سوف ينصب تركيزنا على تنفيذ حلول تكنولوجيا معلومات تعمل
على تنظيم آليات العمل لتوفير القدرة على اتخاذ القرار على مستوى نقاط البيع وتحقيق قدر أكبر
ً
أيضا مع قطاعات عمل أخرى لتقديم الدعم لهم من
من الكفاءة في خدمة العمالء .وسوف نعمل
خالل تنفيذ أنظمة وبرمجيات من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية وأتمتة العمليات.
وسوف تواصل إدارتنا التركيز على مجاالت االلتزام بالمتطلبات التنظيمية ،وضمان استمرارية
العمل ،واستعادة الوضع التشغيلي في حالة حدوث كوارث ال قدر الله ،باإلضافة إلى
ً
وفقا ألفضل
مجال أمن أنظمة المعلومات .وسوف نستمر في مواكبة حلول التكنولوجيا
الممارسات الدولية في مجال إدارة البيانات وأمن البنية التحتية.
ونخطط في سنة  2015لتنفيذ حلول تكنولوجية تهدف إلى تمكين موظفينا ،وتعزيز حضورنا
ً
وفقا لطموحاتنا :البنك
في السوق ،وفتح قنوات تواصل مع عمالئنا ،وذلك حتى نصبح
المحلي والحديث واآلمن “في قلب المجتمع”.

ومــن أجــل توفيــر الحمايــة لعمالئنــا ،فــإن أمــن
تكنولوجيــا المعلومــات يحظــى بقــدر األهميــة
نفســه الــذي يحظــى بــه أمــن المعامــات
الماليــة .ولقــد قمنــا خــال الســنة بترقيــة
وتنفيــذ عــدد مــن الحلــول البرمجيــة واألجهــزة
التــي مــن شــأنها حمايــة بيانــات العمــاء،
وحمايــة أنظمــة العمــل الداخليــة والبنيــة
التحتيــة فــي البنــك ،إلــى جانــب توفيــر الدعــم
لجانــب اســتمرارية العمــل لمصلحــة عمالئنــا.
وكان مــن بيــن هــذه الحلــول تنفيــذ الخدمــة
اآلمنــة ثالثيــة األبعــاد (ثــري دي ســيكيور)
إلجــراء معامــات آمنــة باســتخدام البطاقــات
المصرفيــة مــن خــال اإلنترنــت وتقــوم علــى
التحقــق مــن الشــخصية عبــر إرســال كلمــة
مــرور لمــرة واحــدة إلــى الهاتــف الجوال
وبفتــرة صالحيــة محــددة .وقمنــا أيضـ ًـا
بتحديــث شــبكة أجهــزة الصــراف اآللــي اآلخــذة
فــي التوســع مــن خــال تركيــب أجهــزة مضادة
للكشــط وأجهــزة تغطــي لوحــة إدخــال كلمــة
المرور.

ولقــد شـ ّـكل التعــاون بيــن مختلــف اإلدارات
عنصـ ً
ـرا هامـ ًـا لنجــاح البنــك فــي اســتيفاء
متطلبــات اتفاقيــة بــازل  IIIفــي هــذه الســنة.
وقامــت إدارة تكنولوجيــا المعلومــات بدورهــا
فــي تحقيــق هــذا اإلنجــاز مــن خــال تنفيذ
نظــام بــازل  IIIالجديــد لحســاب كفايــة رأس
المــال وإصــدار التقاريــر بشــكل آلي .وســوف
يوفــر هــذا النظــام الدعــم المطلــوب للبنــك
فــي المســتقبل لاللتــزام بهــذه المتطلبــات
التنظيميــة ،ومراقبــة مخاطــره الماليــة،
واســتخدام رأس المــال فــي البنــك علــى النحــو
األمثل.
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استعراض
العمليات
الموارد البشرية

التصرف
كقدوة لآلخرين
وتبني التغيير
إن البنك األهلي يتجسد في موظفيه ،ولقد قمنا
باتباع العالمة التجارية الجديدة والشكل الحديث
ورؤيتنا للتوافق مع االحتياجات المتغيرة لمجتمعنا.

إن عالمتنــا التجاريــة الجديــدة تحــث علــى
التحلــي بالوضــوح فــي التواصــل عندمــا نتعامــل
مــع عمالئنــا ومجتمعنــا ،وهــو مــا عليــه الحــال
بالنســبة لتواصلنــا الداخلــي مــع موظفينــا.
ولقــد مثلــت إدارة المــوارد البشــرية فــي
ســنة  2014جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة تعميــم
اســتخدام العالمــة التجاريــة الجديــدة بيــن
موظفينــا .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،تــم إجراء
تغييــرات هامــة لتوفيــر الدعــم لموظفينــا فــي
عمليــة التحــول والتغييــر ،وكذلــك فــي عمليــة
تعييــن المواهــب الجديــدة ،والحصــول علــى
التــزام مــن الجميــع بالرؤيــة الجديــدة.
كان تعميــم العالمــة التجاريــة الجديــدة أكبــر
تجربــة حافلــة بالتحديــات وفــي الوقــت نفســه
األغنــى بالعطــاء ،حيــث منحتنــا الفرصــة
للتعامــل مــع كافــة أفــراد فريــق العمل
وإلهامهــم مــن خــال مشــروع رائع أظهــر التزام
البنــك علــى المــدى البعيــد تجــاه مجتمعنــا
المحلــي .ومــن أجــل تيســير عمليــة تحويــل كافــة
الموظفيــن إلــى العالمــة التجاريــة الجديــدة
فقــد تــم عقــد عــدد مــن الجلســات التعريفية
لدعــم كافــة أفــراد فريــق العمــل فــي تكوين
صــورة واضحــة لثقافــة عملنــا الجديــدة .كمــا
تــم إعــداد كتيــب دليــل للعالمــة التجارية
لمســاعدة الموظفيــن فــي تضميــن هــذه القيــم
والســلوكيات فــي مهــام عملهــم اليوميــة
وتفاعلهــم مــع العمــاء.
وكجــزء مــن اســتراتيجيتنا العامــة وكبنــك
قطــري ،فقــد كان مــن المهــم بالنســبة
لنــا دائمـ ًـا اســتقطاب المواهــب القطريــة
والمحافظــة عليهــا .ولقــد واصلنــا العمــل خــال
الســنة علــى اختيــار المرشــحين الطموحيــن
والمتمتعيــن بأفضــل القــدرات والمؤهــات
لشــغل الشــواغر المتوفــرة فــي البنــك والتــي
كانــت متوافقــة مــع ثقافــة عملنــا الجديــدة.
ونهــدف فــي ســنة  2015إلــى تأســيس مركز
للتقييــم يلــي عمليــة اختيــار وإجــراءات تعييــن
الموظفيــن الجــدد التــي تتســم بالدقــة
والجدية.

ـواء منهــم الجدد
ومــن أجــل رعايــة موظفينــا سـ ً
أو الموجوديــن بالفعــل ،فإننــا نــدرك الحاجــة
إلــى توفيــر الدعــم لتطورهــم األكاديمــي.
وقمنــا فــي ســنة  2014بتنفيــذ  40برنامجـ ًـا
تدريبيـ ًـا داخليـ ًـا باإلضافــة إلــى  15برنامجـ ًـا داخــل
الدولــة و 15برنامجـ ًـا خارجهــا .وقــد كانــت هذه
برامجنــا مصممــة علــى نحــو خــاص للتطــرق
إلــى محــاور األعمــال المصرفيــة ،ومكافحــة
غســل األمــوال ،وإدارة التغييــر ،واســتراتيجيات
وأســاليب المبيعــات ،وبنــاء العالقــات ،وخدمــة
العمــاء ،والمعرفــة بالمنتجــات ،وحضــر
هــذه البرامــج مــا يقــارب  400موظــف ،كما
تــم توفيــر التدريــب فــي عمليــات بنكيــة أخرى
باللغــة اإلنجليزيــة.

كان هدفنــا خــال ســنة  2013يتمثــل فــي
أن نصبــح شــريك عمــل لمختلــف اإلدارات
األخــرى فــي البنــك .وفــي إطــار ســعينا لتحقيق
هــذا الهــدف ،قمنــا بتنفيــذ “نمــوذج تقديــم
خدمــات المــوارد البشــرية” والــذي نجــح في
فتــح قنــوات تواصــل بيــن إدارات العمل
األخــرى وإدارة المــوارد البشــرية .ومــن خالل
إشــراكنا فــي مرحلــة مبكــرة ،فقــد تمكنــا من
وضــع خطــط قويــة للتوظيــف ،وتحســين
عالقــات الموظفيــن ،ودعــم إدارة األداء،
وتيســير تلبيــة احتياجــات التدريــب والتطويــر
لــدى هذه اإلدارات.

فــي إطــار حرصنــا علــى تبني
التكنولوجيــا ،فقــد قمنــا باســتحداث
مختبــرات محــاكاة فــي الدورات
التدريبيــة ولغــرض تقييــم كفــاءات
ـدال مــن اإلعدادات
الموظفيــن بـ ً
التقليديــة لعقــد الــدورة التدريبيــة
ضمــن فصل دراســي.
ومثلمــا ينبغــي عــرض منتجاتنــا وخدماتنــا
بطريقــة تمكــن عمالءنــا مــن فهمهــا بيســر
وســهولة ،ينبغــي كذلــك توخــي الوضــوح في
ٍ
واف لموظفينــا حــول مــا هو
توفيــر شــرح
متوقــع منهــم .ومــع أخــذ هذا فــي االعتبار،
فقــد قمنــا بالنظــر إلــى عالمتنــا التجاريــة
الجديــدة بوصفهــا فرصــة لتعميــم اســتخدام
مؤشــرات األداء الرئيســية ،ومراجعــة وإعــداد
التوصيفــات الوظيفيــة علــى امتــدد مختلــف
اإلدارات فــي البنــك ،وكذلــك تحديــد سياســات
وإجــراءات المــوارد البشــرية .وإننــا واثقــون من
أن موظفينــا يدركــون بشــكل جيــد أدوارهــم و
مســؤولياتهم  ،وأن لديهــم حرصـ ًـا والتزامـ ًـا
تامـ ًـا بتحقيــق النتائــج المرجــوة منهــم ،وأنــه
تتوفــر لهــم توجيهــات إرشــادية واضحــة
باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة تنظــم أعمالهــم
وتصرفاتهــم فــي البنــك.

النظرةالمستقبلية
لسنة 2015

ســوف تواصل إدارة الموارد البشــرية في
ســنة  2015تيســير اتباع عالمتنا التجارية
الجديــدة وتضمينهــا فــي كل ما نقوم بفعله.
ً
إدراكا
لقــد أصبحنــا كإدارة أقرب وأكثر
الحتياجات إدارات األعمال وســوف نواصل
العمــل علــى بناء هــذه المعرفة وبما يحقق
الفائــدة العامة للبنك.
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استعراض
العمليات
المسؤوليةاالجتماعية

المسؤولية
االجتماعية

إننــا بــكل فاعليــة نحــث كافــة موظفينــا علــى
االنضمــام إلــى مبادراتنــا الخاصــة بالمســؤولية
االجتماعيــة واســتطعنا مــن خــال ذلــك تحقيــق
نتائــج إيجابيــة .وتمثــل الحملــة الســنوية للتبــرع
بالــدم التــي ينظمهــا البنــك بالتعــاون مــع
وحــدة الــدم فــي مؤسســة حمــد الطبية أحد
النجاحــات التــي حققناهــا والتــي اســتقطبت
نســبة مشــاركة جيــدة مــن الموظفيــن الذيــن
رغبــوا بالفعــل فــي إحــداث فرق والمســاعدة
فــي إنقــاذ حيــاة اآلخرين.

واصلنــا فــي ســنة  2014رعايتنــا
للجمعيــة القطريــة لتأهيــل ذوي
االحتياجــات الخاصــة .وكوننــا الراعــي
الوحيــد ،فإننــا ملتزمــون بهــذه
القضيــة ونقــوم فــي كل ســنة بالتبــرع
بمبلــغ  100,000ريــال قطــري لهذه
المؤسســة غيــر الربحيــة.

ويمكــن ألنشــطة المســؤولية االجتماعيــة
المســاهمة كذلــك فــي بنــاء روح الفريــق،
وهــذا مــا كانــت عليــه الحــال بالتأكيــد فــي اليوم
الرياضــي لســنة  2014الــذي نظمــه البنــك
األهلــي وكذلــك مشــاركتنا فــي األنشــطة
الســنوية التــي تولــى مصــرف قطــر المركزي
تنظيمهــا واســتضافتها.

أن نكون “في قلب المجتمع” يعني
اتباع استراتيجية خاصة بالمسؤولية
االجتماعية يصبح بموجبها البنك
ً
نموذجا وقدوة
األهلي وموظفوه
يحتذى بها وسفراء لمجتمعنا

النظرة المستقبلية لسنة 2015

إننا نستمد تعريفنا من المجتمع الذي ننتمي إليه ،وإطالق عالمتنا التجارية الجديدة يرتب
ً
ً
ً
ً
ً
جديرا بالثقة وفي ضوء النمو
قطريا
بنكا
وانطالقا من كوننا
التزاما بدرجة أكبر تجاهه.
علينا
ً
جزءا من الحياة اليومية للمقيمين
الذي حققناه مع المجتمع فإننا سوف نسعى ألن نصبح
في دولة قطر وتوفير الدعم بشكل فعال للمحتاجين.
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ً
تحديدا
تتضمن أسس عملية إدارة المخاطر
لكافة المخاطر المالية وغير المالية التي قد تؤثر
سلبا على مستوى أداء البنك وسمعته وتحليل
ً
هذه المخاطر وتقييمها وقبولها وقياسها
ومراقبتها وإدارتها ،وتتمثل المخاطر الرئيسية
ذات الصلة بأعمال البنك األهلي القطري
في المخاطر اإلئتمانية؛ مخاطر السوق ،التي
تشتمل على مخاطر الصرف األجنبي ومخاطر
أسعار الفائدة ومخاطر أسعار األسهم ،ومخاطر
السيولة والمخاطر التشغيلية.

فيما يلي األسباب التي من أجلها وضعت سياسات إدارة المخاطر الخاصة
بالبنك األهلي القطري:

•الوقوف على هذه المخاطر وتحليلها.
•وضع حدود وضوابط مالئمة لهذه المخاطر.
•تحديد مستويات مختلفة للقبول.
•مراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة.
وال تتضمن طبيعة عمل إدارة المخاطر مســؤولية الحد النهائي والشــامل
مــن المخاطــر التــي تتضمنهــا أي أعمال مصرفيــة ،لكنها تهدف إلى وضع
تدابيــر وإجــراءات لتوقــع المخاطــر قبل حدوثها ،إضافة إلى إدارة هذه
المخاطــر بفاعليــة بغــرض تقليــل األثر الواقع على تحقيق عوائد تنافســية
علــى درجــة المخاطــر المحتملــة ،حيث يجــرى تقييم هذه المخاطر من
الناحيــة الماليــة مقارنــة باألثــر المحتمل الواقــع على قيمة الدخل واألصول
مــع األخــذ فــي االعتبار التغيرات التي تحدث في األوضاع السياســية
واالقتصادية والســوق وأثرها على أصول البنك.
وترتكز طبيعة عمل إدارة المخاطر على كفاءة موظفيها المتخصصين
وخبرتهم الفنية وإلتزامهم المهني؛ وأفضل الممارسات في مجال إدارة
المخاطر والسياسات واإلجراءات واالستثمار الدائم في التقنية والتدريب.
ويشــارك مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في إعداد سياســات وضوابط
جميــع عمليــات المخاطــر والمراقبة الدوريــة لطبيعة عمل إدارة المخاطر
وتوجيههــا؛ حيــث يتولــى مجلس اإلدارة مراجعة واعتماد سياســات إدارة
ـنويا ،كما تخضع عمليات إدارة
المخاطر الرئيســية الخاصة بالبنك سـ ً
المخاطــر لمزيــد مــن التدقيق والفحص من قبل مدققين مســتقلين
وخارجيــا ومدققيــن مصرف قطــر المركزي مع العرض الدوري على
داخليــا
ً
ً
لجنــة التدقيــق واإللتــزام والمخاطر ،األمر الذي من شــأنه تعزيز أفضل
الممارســات المتبعة في إدارة المخاطر.

وتستند عملية مراقبة إدارة المخاطر في البنك األهلي
القطري إلى السياسات واإلجراءات التفصيلية التي تشمل
ما يلي:
•نظام مساءلة وحدات األعمال الجالبة لإليرادات عن كافة المخاطر
والذي من خالله تكون كل وحدة مسؤولة عن وضع خطة تتضمن
معايير وافية للمخاطر واألرباح المالئمة لها ،إضافة إلى معايير
قبول تلك المخاطر.
•طبيعــة عمــل ومهــام عمليــة إدارة مخاطــر اإلئتمــان التي تنطوي
علــى تحديــد المخاطــر وقياســها ومراقبتهــا ومتابعتهــا والتحكم في
عمليــة إدارة عالقــات االئتمــان لضمــان الحصول علــى الموافقات
المعتمــدة وتوافــر معاييــر محــددة وموحــدة إلدارة المخاطر ،بما
فــي ذلــك تصنيفــات المخاطــر المحددة لــكل عالقة من عالقات
االئتمــان والمنتجــات بصــورة صحيحة بما يتماشــى مع سياســات
العمــل التــي تتســم بوضــوح فهمها ومراقبتهــا ،وبما يتوافق
مــع السياســة العامــة لالئتمــان وإطــار المخاطــر المعتمد من ِقبل
مجلس اإلدارة.
•التقييــم المســتمر لمخاطــر ائتمــان المحافــظ ومعاييــر الموافقة
علــى المنتجــات الجديــدة؛ األمــر الذي يــؤدي إلى وجود ضوابط
متكاملــة وحــدود للمخاطــر تتيــح التحكــم فــي التعرض لتلك
المخاطــر ومتابعــة ومراقبــة احتماليــة حدوثهــا في ضوء الحدود
ـبقا ،ويقوم مجلس
المعتمــدة المشــمولة بهــا والمحــددة مسـ ً
اإلدارة بتحديــد الحــدود الشــاملة لــكل نوع من األنواع الرئيســية
للمخاطــر ،التــي تخصــص بعــد ذلــك لجميع وحدات األعمــال الجالبة
لإليرادات.

فيما يلي أهم مالمح التطورات التي تكمن في المخاطر
الرئيسية ذات الصلة بطبيعة العمل المصرفي – خاصة
مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل:
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مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان في الخســارة المالية المحتملة الناتجة عن فشــل
وفقا للشــروط المتفق عليها،
أحــد األطــراف فــي أداء المهــام المكلف بها
ً
وينشــأ هذا النوع من المخاطر بصفة أساســية عن إقراض المؤسســات
وإقــراض األفراد والشــركات الصغيرة واإلقــراض والخدمات المصرفية
المقدمــة إلــى القطــاع الخاص والتمويل التجاري والخزينة وأنشــطة
االســتثمار ،حيث توجد معايير موحدة لكافة أشــكال المخاطر االئتمانية
للعميــل الواحــد ومجموعتــه ،كمــا يجرى تقييم شــامل للتعرض لمخاطر
محافظ اإلقراض واإلســتثمار وذلك بصفة مســتمرة لضمان تنوع مخاطر
االئتمــان والتخفيــف مــن حدتهــا على نطاق واســع؛ حيث تخضع تركيزات
المخاطــر المحتملــة مــن جانــب الدولة أو المنتــج أو الصناعة أو تصنيف
المخاطر للمراجعة الدورية بشــكل منتظم ،األمر الذي من شــأنه تجنب
التعــرض الزائــد عــن الحــدود المقبولة للمخاطــر ،إضافة إلى ضمان التنوع
الواسع النطاق.
هذا وتدار مخاطر االئتمان بفاعلية من خالل عملية تقييم ومتابعة صارمة
تبدأ منذ تقديم طلبات تسهيالت العمالء حتى الموافقة عليها وتنفيذها،
فضال عن اإلجراءات التنفيذية من خالل متطلبات عملية اإلدارة اليومية
ً
بما يتوافق مع سياسة االئتمان “ ”Credit Policyالمحددة بشكل جيد
ودليل إجراءات وخطوات تنفيذ االئتمان (،)Credit Procedures Manual
والذي يخضع للمراجعة والتعديل والمطابقة مع تعليمات مصرف
قطر المركزي وبالتنسيق مع وحدات العمل المختلفة بهدف مواكبة
متطلبات وتحديات السوق الجديدة المستمرة .كذلك فإن هذه السياسة
ودليل اإلجراءات توضحان تفاصيل كافة متطلبات الموافقة على
طلبات التسهيالت مع التحديد المبكر لمخاطر التعرض والتي تستلزم
مزيد من المراجعة والمتابعة التفصيلية كذلك فإنه يتم التحوط بتكوين
المخصصات الالزمة في الحاالت التي تقتضي ذلك.
وتقــوم إدارة المخاطــر بتطبيــق المعاييــر العلمية والقياس الكمي
بدال من اإلعتماد فقــط على التقييمات
لتصنيفــات المخاطــر ودرجاتهــا ً
النوعية والشــخصية .وقد أدى هذا اإلســلوب إلى تســهيل القياس الكمي
لمعــدالت العائــد المقبولــة فــي ضــوء المخاطر حيث كان ذلك من أحد
العوامــل الهامــة والفعالــة بقــوة في تحديد معاييــر الربحية على مدار العام.
وتتضمــن سياســة االئتمــان ودليل إجــراءات االئتمان نظام تصنيف
للمخاطــر يتســم بالدقــة هــذا باإلضافــة إلى إســتحداث نظام جديد
لتصنيــف المخاطــر قيــد التنقيــح والتنفيذ لمزيــد من التحديد الدقيق
لمخاطــر المحفظــة االئتمانيــة وبهــدف مراقبة جودة االئتمان وتحديد
الســعر المالئــم مــع التحديــد الســريع لمخاطــر التعرض واإلخفاق في
الســداد حيــث تقــوم إدارة األصــول الخاصة في هــذه الحالة بتولي عملية

إدارة أية مديونيات متعثرة ونشير إلى أن اإلدارة الجيدة لمحفظة اإلئتمان
واألصــول الخاصــة قد أســفرت عن إنخفــاض ملحوظ في المديونيات
المتعثــرة مــن  211مالييــن ريــال قطري في  31ديســمبر  2013إلى 204
مليون ريال قطري في  31ديســمبر  .2014حيث مثلت نســبة القروض
المتعثــرة إلــى إجمالــي محفظــة القروض  %1وذلك في  31ديســمبر 2014
مقابــل  %1.4فــي  31ديســمبر  .2013وهــو مــا يعتبر من أقل المعدالت على
مســتوى القطــاع المصرفــي القطري ودول مجلــس التعاون الخليجي.

وإضافة إلى ما تقدم تقوم لجنة االئتمان بمسؤولية إدارة
مخاطر االئتمان الكلية حيث تتضمن تلك المسؤوليات ما يلي:
•صياغة سياسات االئتمان وتنفيذها ومراقبة اإللتزام بما جاء بها.
•القيام بدور الجهة المسؤولة عن إعتماد الموافقات على التسهيالت
اإلئتمانية وذلك ضمن الصالحيات الموكلة إليها.
•تقديم التوصيات إلى اللجنة التنفيذية بشأن كافة المشكالت
المتعلقة بالسياسات ،والتعديالت ذات الصلة بمخاطر االئتمان،
إضافة إلى الموافقات التي تقع في نطاق صالحيات وسلطات
اللجنة التنفيذية.
•وضع اإلرشادات المناسبة للتسعير بخصوص كافة المنتجات
واألصول المعرضة للمخاطر.
•مراجعة تركزات المخاطر المستمرة للبنك ككل وذلك فيما يتعلق
بمخاطر الدول وقطاعات األعمال اإلقتصادية والمنتجات الفردية.
•ضمان كفاية مخصصات األصول المتعثرة لمحفظتي القروض
واإلستثمار وتقديم التوصيات المالئمة إلى اللجنة التنفيذية.
هــذا وتقــوم إدارة المخاطــر بصفــة مســتمرة بتنفيذ العديد من المبادرات
التي تســتهدف إرســاء ثقافة إدارة مخاطر االئتمان الشــاملة في وحدات
األعمــال بالبنــك .وكذلــك فقد قامــت إدارة المخاطر بتوفير الدعم الالزم
إلدارة الخزينــة وذلــك بوضــع حــدود للمخاطــر المصرفية بما يتوافق مع
سياســة االئتمــان وتعليمــات مصرف قطــر المركزي ،إضافة إلى توفير
آلية فاعلة لمراقبة اســتخدام الحدود والســقوف المعتمدة والمحددة
ضمــن الهيكل المعتمد.
وفي إطار إرســاء وتدعيم ثقافة المخاطر فقد ســاهمت ورش العمل
والتدريــب لمقــررات بــازل  2وبازل  3في زيادة ورفع مســتوى الوعي
للعامليــن بوحــدات األعمــال وإدارة المخاطر ،األمــر الذي نتج عنه تقديم
خدمــة فائقــة الجــودة للعمالء مع اإللتزام بأفضل الممارســات المصرفية
وتعليمــات الجهــات الرقابيــة وقــد بدأت بالفعــل الترتيبات الالزمة لتنفيذ
مقــررات بــازل  3بمطلــع عــام  2013حيث تم دراســة البنية التحتية الالزمة
لتســهيل التنفيــذ فــي المواعيــد المحــددة المطلوبة من ِقبل مصرف قطر
المركزي .وعالوة على ذلك أجريت دراســة مفصلة بالكامل عن ســلوكيات
محافظ التســهيالت اإلئتمانية والخدمات المصرفية للشــركات والتجزئة
مع تحديد إحتماالت اإلخفاق في الســداد “”Probability of Default

وفقــا لمســتويات تصنيــف المخاطــر والقطاعات اإلقتصادية لألعمال.
ً
هــذا وقــد قــام مجلس اإلدارة بإعتماد سياســة اختبارات الضغوط والتحمل
( )Stress Testingوسياســة عمليــة التقييــم الداخلــي لكفاية رأس المال
()”Internal Capital Adequacy Assessment Process “ICAAP
واعتمادهــا وتقديمهــا إلــى مصرف قطر المركزي.

أيضــا طبقــا لتعليمات مصرف قطر المركزي أســلوب إلزامي
كمــا توجــد ً
ـتنادا إلى
لقيــاس القيمــة المعرضــة للمخاطر وذلك بصفة يومية ،اسـ ً
علما بأن مصرف قطر
فتــرة احتفــاظ لمــدة  10أيــام عند مســتوى ثقــة ً ،%99
المركزي يقر إســتخدام هذا اإلســلوب لقياس القيمة المعرضة للمخاطر
وذلــك لألغــراض التنظيمية والرقابية.

وقــد أســهمت الجهــود الراميــة إلى تقييــم محفظة االئتمان لدى البنك
بصــورة متكاملــة علــى مــدار العام فــي المراقبة الفعالة لجودة األصول،
حيــث خضعــت المحفظــة لتحليل شــامل لمخاطر الدول وقطاعات
األنشــطة اإلقتصادية والمنتجات بهدف اإلدارة الرشــيدة لمخاطر التركز
وتحســين التنوع ،هذا وقد أنهى البنك تنفيذ المرحلة األولى من مشــروع
مســتودع قاعدة البيانات الشــاملة (Enterprise Data Warehouse
 ))”“EDWلزيــادة مســتوى الفاعليــة والكفاءة ،وامتالك مخزون تاريخي
لبيانــات شــاملة يســتفاد منــه في إعداد التقاريــر المختلفة على نحو دقيق
ومالئــم وبمــا يخــدم عمليــات اتخاذ القرارات من قبل األقســام المختلفة
واإلدارة العليا.

تجرى مراقبة إجمالي مســتويات مخاطر الســوق في ضوء اإلســتراتيجية
المتحفظــة للبنــك فيما يتعلق باالســتثمارات وســجل المتاجرة ،حيث
يســتخدم البنك األســاليب الكمية الخاصة بإدارة المخاطر في تحديد
وتقدير الخســائر المحتملة التي قد تنشــأ عن حركات الســوق العكســية،
وهــي تعتبــر كافيــة مقارنة بمســتوى الحاجة إليها ونطاق األنشــطة الحالية.

كمــا تخضــع المخاطــر التــي يتعرض لها البنــك للمراقبة عن كثب بهدف
اكتشــاف إشــارات التحذير المبكرة للتقصير في الســداد ،األمر الذي يجعل
مبكرا واالحتفاظ
اإلدارة قــادرة علــى اتخــاذ اإلجراءات التصحيحيــة المالئمة
ً
بمحفظــة ائتمان جيدة.

مخاطر السوق
يتعــرض البنــك لمخاطــر الســوق وهي مخاطــر تقلب القيمة العادلة أو
التدفقات النقدية ألداة مالية بســبب التغيرات في أســعار الســوق .تنجم
مخاطر الســوق من مراكز مفتوحة فى أســعار الفائدة ومؤشــرات العمالت
واألســهم وكل ما يتعرض لتغيرات عامة أو محددة في الســوق والتغيرات
في مســتوي التغيرات في معدالت أو أســعار الســوق مثل أســعار الفائدة
وهامش اإلئتمان وأســعار صرف العمالت األجنبية وأســعار األســهم.
منخفضا مقارنــة بحجم الميزانية
يعــد إجمالــي مســتويات مخاطر الســوق
ً
الخاصــة بالبنــك األهلــي القطــري ،إذا نظرنا بعين االعتبار إلى اإلســتراتيجية
الحاليــة التــي تنطــوي علــى مخاطر قليلة للبنك .إذ يســتخدم البنك نماذج
يوميــا بهدف تقدير الخســائر المحتملة التي
القيمــة المعرضــة للمخاطــر
ً
قد تنشــأ من حركات الســوق العكســية ،إضافة إلى غيرها من األســاليب
الكميــة وغيــر الكمية إلدارة المخاطر.
ـتخدما فترة االحتفاظ
يقــوم البنــك بحســاب القيمــة المعرضة للمخاطر مسـ
ً
ليــوم واحــد عنــد مســتوى ثقة  ،%95مــع األخذ في االعتبار االرتباطات
الفعلية الموجودة على أرض الواقع بين األســعار واألســواق المختلفة.

تســاعد مراقبة نســب الســيولة ونســب التباين في أســعار الفائدة وااللتزام
بقيــود الصــرف األجنبــي في إدارة إحتماالت حدوث المخاطر الســوقية على
نحو اســتباقي ،كما أنه يتم اســتخدام (نظام مراقبة التشــغيل اإلجرائي
ٍ
المتكامــل) لمنصــة التداول “Operational Processing Integrated
 ”Control System OPICSبصفــة دائمــة مــن ِقبل غرفة المتاجرة
ً
تدعيما لكفاءة إدارة كافة أنشــطة الخزينة
األماميــة والخلفيــة للخزينــة وذلــك
ومخاطر السوق.
وفي إطار عمليات التحديث فإن البنك يســتخدم نظام المخاطر الســوقية
القائــم علــى  ،MYSISوهــو نظام يتكامل مــع منصة التداول الخاصة
بالخزينة باســتخدام قاعدة بيانات واحدة لتجميع كافة المخاطر بواســطة
وحدة مخاطر الســوق المســئولة عن المراجعة اليومية لكل بيانات الســوق
في نهاية اليوم والمحملة بأســعار الصرف األجنبي وأســعار الفائدة
وأســعار األوراق المالية في منصة التداول الخاصة بالخزينة الرئيســية
والتــي يتــم الحصــول عليهــا من تطبيقات بلومبيرج وهي تســتخدم في
إعــداد تقاريــر احتياطــي القيمــة العادلة .هذا ويتولى فريق مخاطر الســوق
إجــراء اختبــار فاعليــة التحوط للتدقيق المالي ربع الســنوي بصفة مســتقلة،
وكذلك تجدر اإلشــارة إلى أن نظام المخاطر الســوقية القائم على MYSIS
عمــل علــى تيســير اآلليــات المتقدمة فــي المراقبة وإعداد التقارير ،األمر
الذي نتج عنه دعم القدرات الحالية والمســاهمة في تبني أســاليب
تحليل كمية تتماشــى مع أفضل الممارســات الدولية ومتطلبات الســوق
المحليــة والمتطلبــات التنظيمية الرقابية.
ـتنادا إلى
كذلك فقد تم وضع قيود صارمة على الحدود المســموح بها اسـ ً
أيضا ،كما
أســس وقائية ولكنها تعكس احتياجات العمل وأوامر الســوق ً
تســاعد عمليــات المراقبــة القويــة وآليات المتابعــة الفعالة التي يتم العمل
بمقتضاهــا فــي إدارة مخاطر الســوق على نحو فعال.
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إدارة
المخاطر

مخاطر السيولة

المخاطر التشغيلية

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي مخاطــر عــدم القــدرة على الوفــاء بااللتزامات
النقديــة للبنــك دون االضطــرار إلــى جمــع أمــوال بأســعار غير مناســبة
أو بيــع األصــول قسـ ًـر ا ،ومــن ثــم تكبد خســائر بيع األصول بأســعار
منخفضــة حيــث يقــاس حجــم هــذه المخاطــر بتقديــر الســيولة المحتملــة
ومتطلبــات التمويــل الخاصــة بالبنــك فــي ضــوء االحتمــاالت المختلفــة
الختبــار التحمل.

تشــير المخاطــر التشــغيلية إلــى الخســائر الناتجــة عــن عــدم كفايــة األنظمة
والعمليــات الداخليــة أو فشــلها أو وقــوع األحــداث الخارجيــة العكســية،
فعــال إلدارة المخاطــر التشــغيلية لتحديــد
ويحتفــظ البنــك بإطــار عمــل َّ
مقــدار المخاطــر التشــغيلية والتخفيــف مــن حدتهــا.

كذلــك فقــد ُوضعــت السياســات واإلجــراءات الخاصة بإدارة الســيولة
لــدى البنــك لضمــان توفــر األمــوال في جميــع الظروف بما يســتوفي
متطلبــات التمويــل الخاصــة بالبنــك ،ليــس فقــط فــي ظل الظروف
أيضــا عنــد مســتويات تكفي
العكســية (تخطيــط الطــوارئ) ولكــن ً
الســتغالل فــرص التوســع في األعمال.
تتضمــن ضوابــط الســيولة الوقائيــة تحقيــق الســيولة دون تأثيــرات
التكلفــة غيــر المتوقعــة ،وتجــرى تقديــرات الســيولة بصفــة منتظمــة
ـتنادا إلــى االحتمــاالت العاديــة وإحتمــاالت الضغوط “Stress
اسـ ً
 ،”Testingكمــا يوفــر إطــار الضوابــط الحفــاظ علــى االحتياطــي المتوازن
لألصــول الســائلة والقابلــة للبيــع وقاعــدة ودائــع متنوعــة بدرجــة كافية
فيمــا يتعلــق بالجــدول الزمنــي للســداد وعــدد األطراف األخرى.
تتضمــن مهــام إدارة الخزينــة عمليــة إدارة هــذه المخاطــر عــن طريق
مراقبتهــا مــن خــال إدارة مخاطــر الســوق وكذلــك اختصاصــات لجنة
األصــول والخصــوم ( )ALCOالتابعــة للبنك.
هــذا وتقــوم لجنــة األصــول والخصــوم التابعــة للبنــك التي تجتمــع بصفة
دوريــة شــهرية ومنتظمــة علــى مــدار العــام بمســؤولية ضمان االلتزام
بسياســة الســيولة المعتمــدة ،كمــا يتــم تقديــم المعلومــات الالزمــة
التخــاذ القــرارات الرئيســية بالتنســيق المطلــوب ،بهــدف توفيــر تقييــم
موضوعــي للبيانــات .كذلــك فــإن الحضــور الفاعــل ألعضــاء فريق إدارة
المخاطــر واإلدارة العليــا يعمــل علــى ضمــان النظــر بعيــن االعتبــار إلى
المنظــور الســليم للمخاطــر فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات الرشــيدة إلدارة
أصول وخصــوم البنك.

يســتخدم البنــك عمليــة التقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية ()ORSA
لتقييــم المخاطــر التشــغيلية فــي إطــار العمــل وتوثيقهــا ورفــع تقاريــر
بشــأنها ،بمــا يتماشــى مــع تنفيــذ اللوائــح الخاصــة بمقــررات بازل (.)2
تتولــى لجنــة المخاطــر التشــغيلية ( )ORCاعتمــاد التقييــم الذاتــي
للمخاطــر التشــغيلية بصفــة ســنوية ،إضافــة إلــى مراجعــة المخاطــر
التشــغيلية التــي يتــم التعــرض لهــا فــي العديــد مــن المهــام بالبنك
بصفــة دوريــة ،األمــر الــذي مــن شــأنه توافر ضوابــط مالئمة متى
اقتضــت الضــرورة ذلــك .وعــاوة علــى ذلك ،تقــوم إدارات التدقيق
الداخلــي وااللتــزام بمراجعــات دوريــة مســتقلة لتقييــم مــدى كفاية
الفحوصــات والضوابط.
تخضــع خطــة اســتمرارية العمــل ( )BCPالخاصــة بالبنــك لفحــص
دوري وشــامل بعــد إنشــاء البنيــة التحتيــة المطلوبــة واســتكمال
عمليــات التشــغيل التجريبــي الخاصــة بالنظــام بنجــاح ،وتتضمــن
ً
خططــا شــاملة مصممــة لتقليــل المخاطــر
هــذه الخطــة الموضوعــة
التشــغيلية الناشــئة عــن الفشــل المحتمــل لشــبكات االتصــال وأعطــال
نظــم تقنيــة المعلومــات والتخفيــف مــن حــدة هــذه المخاطر.
هــذا وتتضمــن هــذه الخطــة العمليــات الخاصــة بالبنك وترســم
االحتمــاالت لمســتويات مختلفــة مــن الطــوارئ والتدابيــر للحفــاظ عليهــا،
إضافــة إلــى ذلــك فقــد تــم تنفيــذ مزيد من االســتثمارات فــي تقنية
المعلومــات لخدمــة هــذا الغــرض مــن خالل شــراء أجهــزة متطورة ،كما
ُو ضعــت خطــط األقســام حيــز التنفيــذ علــى مــدار العــام ،األمر الذي من
شــأنه تقديــم إجــراءات تفصيليــة لوظائــف البنــك الفرديــة لتكــون مؤثرة
عنــد الضرورة.
كمــا وضــع البنــك خطــة الحمايــة مــن الكوارث ( )DRPحيــز التنفيذ؛
حيــث تصــف هــذه الخطــة عمليــة الحمايــة واســتعادة أنظمة الحاســب
اآللــي المهمــة ،بمــا فــي ذلــك الشــبكة المحليــة وخوادم قاعــدة البيانات
واإلنترنــت واإلنترانــت والبريــد اإللكترونــي فــي حال التوقــف الناتج
عــن وقــوع كارثــة غيــر مخطــط لهــا وغيــر متوقعة بهــدف تقليل الخســائر
المحتملــة مــن اإليرادات.
كذلــك فقــد أجــرت إحــدى جهــات التدقيــق الخارجية المســتقلة
(كــي بــي إم جــي) عمليــة تدقيــق علــى خطــة الحمايــة من الكوارث

وخطــة اســتمرارية العمــل فــي عــام  2013بتفويــض مــن مصرف قطر
المركــزي وعــززت إلتــزام البنــك بالمتطلبــات الرقابيــة الالزمــة .هذا
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم إجراء اختبــارات خطة اســتمرارية العمل
وخطــة الحمايــة مــن الكــوارث بنجــاح فــي عامــي  2013و  ،2014حيث
أجريــت بنحــو منتظــم وطبقـ ًـا للتعليمــات.
حصــل الموظفــون علــى التدريــب األساســي لمكافحــة الحرائق بمســاعدة
هيئــة الدفــاع المدنــي ،وقــد أجــري تدريب اإلخــاء كجزء من إجراءات
األمن والســامة.
أجــرى البنــك اختبــارات علــى خطــة اســتمرارية العمــل وخطــة الحماية من
الكــوارث بنجــاح ،وشــمل ذلــك إختبــارات تأدية الوظائف األساســية،
بهــدف إعــداد مســتويات مناســبة مــن اإلعــداد لمواجهــة حتمال الطوارئ،
بمــا يتوافــق مــع المتطلبــات التنظيميــة ومتطلبــات التدقيــق وضمــان
إســتمرارية األعمال.
هــذا وتقــوم إدارة المــوارد البشــرية بوضــع خطط وتقديم إرشــادات
تتعلــق بمســؤوليات الموظفيــن وتفويــض اإلدارات وإصــدار إرشــادات
ـن النطــاق الشــامل للمبادرات
تتعلــق بالتدريــب والتوظيــف وذلــك َض ِمـ َ
الالزمــة لتقليـ َـل وقــوع الخســائر الماديــة الناتجــة عــن مخاطــر التشــغيل إلى
أدنــى حــد ممكــن أثناء العام.
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حوكمة
الشراكت

مقد مة

أن نكون في
قلب المجتمع

حظيــت مبــاديء الحوكمــة باهتمام
المنظمــات الدوليــة وفــي مقدمتها
منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة
وبنــك التســويات الدوليــة والشــبكة الدولية
للحوكمــة والمعهــد المالــي الدولــي بحيث
أصبــح االلتــزام بتطبيقهــا مقياسـ ًـا للحوكمــة
اإلداريــة الســليمة فــي أي مؤسســة مالية أو

غيــر ماليــة ،وفــي هذا االطار أصــدرت هيئة
قطر لألســواق المالية في  09مارس 2014م
“نظام حوكمة الشــركات المســاهمة المدرجة
فــي الســوق الرئيســية” ،كمــا أصدر مصرف
قطــر المركــزي في شــهر مارس 2008م
“ارشادات الحوكمة في البنوك والمؤسسات
الماليــة” باإلضافــة إلــى تعليماتــه بهذا
الخصــوص والتــي تهدف إلى إدارة المخاطر
اإلداريــة والمتمثلــة فــي “نهج إدارة
البنوك ومؤسسات الخدمات المالية”.
وحرصـ ًـا مــن مجلــس إدارة البنــك األهلي
علــى تطبيــق قواعــد ومعاييــر الحوكمة
الســليمة واعتبارهــا جـ ً
ـزءا فــي غايــة األهمية
مــن ثقافــة البنــك مــن أجل تحســين ثقة
المســتثمرين والمودعيــن والتقليــل
مــن مخاطــر األعمــال والحفاظ على نســبة
مقبولــة لكفايــة رأس المــال وتعزيــز
الشــفافية واإلفصــاح ،فقــد تــم إقرار مبدأ
الفصــل بيــن مهــام ومســؤوليات مجلس
اإلدارة فــي البنــك ومهام ومســؤوليات اإلدارة
التنفيذيــة بحيــث يقــوم المجلس باإلشــراف
علــى وضــع اســتراتيجيات العمــل واألهداف
والسياســات وتطويرهــا ،كذلــك اإلشــراف على
تشــكيل الهيــكل التنظيمــي وتشــكيل اللجــان
وتفويــض الســلطات والصالحيات واإلشــراف
علــى التنفيــذ وتقييــم األداء والمخاطــر وتعييــن
جهــاز التدقيــق الداخلــي في البنك واإلشــراف
عليــه وترشــيح مدقــق خارجــي للتدقيــق على
البنــك ،بينمــا تتولــى اإلدارة التنفيذيــة إدارة
وتنفيــذ العمليــات وتطبيــق السياســات
واالجــراءات ورفــع التقارير إلــى مجلس اإلدارة
وإعــداد البيانــات الماليــة والحســابات الختاميــة
وغيرهــا من شــؤون البنــك اليومية.

نبذة عــن البنك

تأســس البنــك األهلــي (ش.م.ق) في
دولــة قطــر كشــركة مســاهمة قطريــة بتاريخ
16/06/1983م بموجــب المرســوم األميري
رقــم ( )40لســنة 1983م ،للقيــام بكافــة
األعمــال المصرفيــة والماليــة علــى كافة
أنواعهــا وجميــع مــا يتفــرع عنها ،وذلك
لخدمــة القطــاع التجــاري وقطاع األفراد،
كان رأس مــال البنــك فــي ذلــك الحين
( )30.000.000ثالثــون مليــون ريـــال قطري،
واليــوم يتمتــع البنــك األهلــي بحقــوق ملكية
تبلــغ ( )4.040.373.000أربعــة مليارات
وأربعــون مليــون وثالثمائــة وثالثة وســبعون
ألــف ريـــال قطــري ،ممــا يضعه فــي مكانة
متميــزة بيــن البنــوك ويعكــس متانــة مركزه
المالــي وســرعة اســتجابته لتلبيــة احتياجــات
العمــاء فــي مختلــف القطاعــات ،من خالل
ً
فرعا وعدد
فروعــه التــي يبلــغ عددهــا ()16
( )52جهــاز صــراف آلــي تغطــي مختلف
المناطــق فــي دولــة قطر ،وتنــوع منتجاته
وخدماتــه كالخدمــات المصرفيــة لألفراد،
والخدمــات المصرفيــة للشــركات،
والخدمــات المصرفيــة الخاصــة ،والخدمات
المصرفيــة الدوليــة ،والخزينــة واالســتثمار،
وخدمــات إدارة الثــروات ،وخدمات الوســاطة
الماليــة مــن خالل شــركته التابعة شــركة
األهلي للوســاطة.
وقــد قامــت وكالــة “فيتــش” الدولية في
شــهر إبريــل 2014م برفــع تصنيــف البنك
األهلــي للعمــات األجنبيــة الطويــل األجل
إلــى درجــة “ ”Aبعــد أن كان “ ،”-Aورفع
تصنيــف العمــات األجنبيــة القصيــر األجل
إلــى “ ”F1بعــد أن كان “ ،”F2كمــا تــم رفع
تصنيــف قاعــدة الدعــم إلــى “ ”Aمــع التأكيد
علــى تصنيــف القــدرة االئتمانيــة عنــد درجة
“ ”-BBBوتصنيــف نســبة الدعــم علــى درجة
“ ”1علمـ ًـا بــأن كافــة التصنيفــات هي ذات
نظرة مســتقرة.
وتجــدر اإلشــارة إلى أن وكالــة تصنيف
االئتمــان العالميــة “كابيتــال إنتلجنــس

” قامــت فــي شــهر ديســمبر 2014م بتثبيــت
التصنيــف الطويــل األجــل والتصنيــف القصيــر
األجــل للبنــك األهلــي عنــد درجة “ ”Aو
“ ”A2علــى التوالــي ،فــي حين أبقــت الوكالة
مســتوى الدعــم عنــد درجــة “ ”1فــي ضوء الدعم
المحتمــل مــن أقــوى المســاهمين فــي البنك.
فيمــا ثبتــت الوكالــة تصنيــف القــوة المالية
ً
مدعوما
( )FSRللبنــك األهلــي عنــد درجــة “”-A
بجــودة أصــول القروض وســامتها وقوة
الربحيــة الحاليــة علــى المســتويين التشــغيلي
والصافــي ومالءمــة رأس المــال الثابــت .وقد
أشــارت توقعــات التصنيفــات إلــى أن الوضع
المالــي للبنك “مســتقر”.

شــهد العــام 2014م تحديــث لعالمــة البنك
التجاريــة ،وبلــورة رؤيتــه ورســالته وقيمه
وهويتــه فــي قالــب جديد يعكــس تطلعات
البنــك فــي “أن يكــون فــي قلــب المجتمع”
و”معكــم” دائمـ ًـا مــن خالل توفير أنســب
المنتجــات لعمالئــه والمســاهمة الفعالــة فــي
خدمــة المجتمــع القطري..
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يتكــون مجلــس اإلدارة مــن ثمانية أعضاء
تمتــد عضويتهــم لفتــرة ثالث ســنوات قابلة
للتجديــد ،ســتة منهــم باإلنتخــاب ،فيما تعين
مؤسســة قطــر للتربية والعلــوم وتنمية
المجتمــع ،عضويــن لتمثيلهــا فــي مجلس
االدارة ،والجــدول التالي يوضــح تفاصيل
أعضــاء المجلــس في 2014/12/31م:

مجلس اإلدارة
التعيين
الحالي

انتهاء
التعيين الحالي

الوضعية

٢٠١٧

مستقل
غير تنفيذي

االسم

المنصب

الشيخ  /فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

٢٠١٤

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

نائب رئيس
مجلس االدارةف

٢٠١٤

٢٠١٧

الشيخ  /فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني *

عضو

٢٠١٤

٢٠١٧

مستقل

الشيخ  /جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

عضو

٢٠١٤

٢٠١٧

مستقل

السيد /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو

٢٠١٤

٢٠١٧

غير تنفيذي

السيد /فيكتور نظيم رضا آغا

عضو

٢٠١٤

٢٠١٧

غير تنفيذي

الشيخ  /فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

عضو

٢٠١٤

بموجب اشعار كتابي من مؤسسة
قطر للتربية والعلوم وتنمية
المجتمع

مستقل

السيد  /فهد سعد القحطاني

عضو

٢٠١٤

بموجب اشعار كتابي من مؤسسة
قطر للتربية والعلوم وتنمية
المجتمع

مستقل

* بتاريخ 2014/10/02م ،تم تغيير عضو مجلس اإلدارة الشــيخ /محمد بن فالح بن جاســم آل ثاني بالشــيخ /فهد بن فالح بن جاســم آل ثاني.
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مهام واختصاصات رئيس المجلس

صالحيات العضو المنتدب

يتولى رئيس مجلس اإلدارة المهام واالختصاصات التالية:

يمارس رئيس مجلس اإلدارة الصالحيات التالية كعضو منتدب:

1
2

3
4
5

6

الدعوة إلى اجتماعات المجلس.
االشراف والموافقة على جدول أعمال المجلس والموضوعات
المطروحة في االجتماع ،مع األخذ بعين االعتبار أية مسائل
يطرحها أعضاء المجلس قبل وأثناء االجتماع.
افتتاح جلسات المجلس.
التأكد من توفير المعلومات الكافية والصحيحة ألعضاء
المجلس بشأن الموضوعات قيد المناقشة.
االشراف على سير أعمال المجلس والتأكد من مناقشة
بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
الموضوعات المطروحة
ٍ
حث أعضاء المجلس على حضور جميع اجتماعات المجلس
بشكل فعال في القيام
واللجان المنبثقة عنه ومشاركتهم
ٍ
بمهامهم ومسؤولياتهم ،وتشجيع العالقات البناءة بين
أعضاء المجلس.

7
8
9
10
11
12

التوقيع على مستخرجات قرارات المجلس.
التواصل مع السادة /المساهمين وايصال آرائهم إلى
المجلس.
االشراف على التقييم السنوي ألداء المجلس.
التوقيع على البيانات المالية الفصلية ونصف السنوية
والسنوية للبنك.
تقديم تقرير مجلس اإلدارة للسادة /المساهمين في اجتماع
الجمعية العامة.
صالحية التوقيع عن البنك.

1
2

تحديد واقتراح اســتراتيجية البنك وخططه المســتقبلية
بالتشــاور مــع اإلدارة التنفيذيــة للبنــك وعرضها على مجلس
اإلدارة والعمــل علــى متابعــة تنفيذ تلك االســتراتيجيات بما
يحقــق الهدف منها.
مســاندة اإلدارة التنفيذيــة للبنــك والمتمثلة في الرئيس
التنفيــذي واللجــان المنبثقــة عــن مجلس اإلدارة في تحقيق
أهداف البنك واســتراتيجيته وتذليل العقبات في ســبيل
تحقيــق ذلــك ،مــع التأكيد علــى الفصل التام ما بين اإلدارة
التنفيذيــة اليوميــة للبنــك والمنوط بهــا الرئيس التنفيذي
ً
تعزيزا لتعليمات وأطر
ومهــام ومســؤوليات العضو المنتــدب
الحوكمة.

3
4

تحديــد السياســات الخاصــة بزيادات رأس المال والهدف
منها ووضع خطط البنك المســتقبلية في االســتحواذات
واالســتثمارات طويلة األجل وذلك بالتشــاور مع اإلدارة
التنفيذيــة تمهيـ ً
ـدا لعرضهــا على مجلس اإلدارة العتمادها
والعمــل علــى متابعــة تنفيذ تلك السياســات من خالل آليات
محــددة بمــا يحقــق الهدف منهــا وتذليل كافة العقبات في
سبيل ذلك.
تمثيــل البنــك ومجلــس إدارتــه في عالقات البنــك بالجهات
الخارجيــة والجهــات الرقابيــة ذات الصلة وكبار مســاهمي
البنــك بمــا يحقــق األهــداف المرجوة من ذلك.
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مهام واختصاصات المجلس

ً
وفقا لميثاقــه “دليل مجلس اإلدارة” الموضحة
يباشــر مجلــس اإلدارة مهامــه واختصاصاتــه
تفاصيلــه الحقـ ًـا ،والجــدول التالي يوضح أهم مهــام واختصاصات المجلس:

1
2
3
4
5
6

وضع اســتراتيجيات العمل واألهداف والسياســات وتطويرها
وإعــادة تقييمهــا ،واعتماد أنظمة الرقابة الداخلية واالشــراف
ـكل ســنوي.
عليها ومراجعتها بشـ ٍ
إقــرار الهيــكل التنظيمــي للبنــك وتقييمه وتطويره وتحديد
المهــام واالختصاصات والواجبات والمســؤوليات.
تشــكيل اللجان وإنشــاء برامج عملها وتحديد صالحياتها
وواجباتها ومســؤولياتها وتفويض ســلطات اتخاذ القرار
وتحديــد صالحيــات التوقيــع عن البنك وتحريك األموال.
تقييــم المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية التي قد يتعرض لها
البنــك واعتماد سياســات المخاطر وااللتزام واالجراءات
الخاصة بها.
اإلشــراف علــى التنفيــذ وتقييــم وتطوير برامج واجراءات العمل
والتحقــق مــن كفايتها ومالءمتها.
تعييــن جهــاز التدقيق الداخلي واإلشــراف عليه وضمان
حياديته واســتقالليته.

7
8
9
10
11
12
13

ترشــيح مدقــق خارجي مــن ذوي االختصاص والكفاءة العالية
والتعاقــد معه وتحديد أتعابه.
مراجعــة تقاريــر اإلدارة التنفيذيــة والتدقيق الداخلي والتدقيق
الخارجــي واعتماد الحســابات الختامية للبنك.
التحقق من ســامة ومصداقية البيانات المالية والحســابات
الختاميــة للبنــك ونتائج أعمالــه ،والمحافظة على حقوق
المودعين والمســاهمين.
الشــفافية والمصارحــة فــي اإلفصاح عن جميع األمور
الهامــة التــي تؤثــر على أداء البنــك ونتائج أعماله والتزامات
ومعامــات األطراف ذات العالقــة والمصالح المتداخلة.
دعــم وتوضيــح قيم الحوكمة وقواعد الســلوك المهني من
خالل اعتماد سياســات الحوكمة وقواعدها.
تنظيم عملية الترشــيح ألعضاء المجلس بشــفافية واإلفصاح
عن المعلومات المتعلقة باجراءات ترشــيحهم للمســاهمين.
أيــة مهــام أو مســؤوليات يــرى مجلس االدارة ضرورة القيام
بهــا مــن أجل الوصول إلــى تحقيق أهداف البنك.

باالضافــة إلــى مــا تقــدم ،يولــي أعضاء مجلس اإلدارة غيــر التنفيذيين عناية خاصة تجاه
الواجبات التالية:

1
2

ابداء رأي مســتقل حول اســتراتيجيات وسياســات البنك
وتقييــم األداء وكفايــة وجودة الموارد البشــرية فيه ومعايير
العمل المعتمدة.
ضمــان التقيــد بإعطاء األولوية لمصلحة البنك ومســاهميه
فــي الموضوعــات التــي قد يحــدث فيها تضارب بين مصالح
البنــك ومصالــح األطراف ذات العالقة.

ويعتبر مجلس اإلدارة المســؤول األول تجاه المســاهمين واألطراف
األخــرى ومصــرف قطــر المركزي وهيئــة قطر لألوراق المالية وبورصة
قطــر وغيرهــا من الجهات الرســمية في الدولة.
وتجدر اإلشــارة إلى أن هناك فصل للمســؤوليات بين منصبي رئيس
مجلــس االدارة والرئيــس التنفيــذي للبنك إذ يتولــى هذين المنصبين
شــخصين مختلفين.
يعقد مجلس اإلدارة ســتة اجتماعات على األقل في الســنة المالية
وفقا للمادة ( )36من النظام األساســي للبنك ،واسـ ً
ً
ـتنادا إلى
الواحدة
المــادة ( )37مــن هــذا النظــام تعقد جميع اجتماعات مجلس اإلدارة بإشــعار
صــادر عــن رئيــس مجلــس اإلدارة ،أو نائبــه في حال غياب األول ،أو إذا كان
بطلــب مــن عضويــن علــى األقل من أعضاء مجلس اإلدارة ،بإشــعار من
المدون في ســجالت البنك
هــؤالء األعضــاء إلــى كل عضــو على عنوانه
ّ
ً
يوما ( )15على األقل من تاريخ االجتماع المقترح،
قبل خمســة عشــر
يبيــن فيــه التاريــخ والوقت ومكان االجتماع ،ويجب أن يتضمن اإلشــعار
ً
ملخصا للمســائل المقترح مناقشــتها في ذلك االجتماع .وفي هذا
اإلطار اجتمع مجلس اإلدارة ســتة مرات في عام .2014

3
4

مراقبــة أداء البنــك فــي تحقيق غاياتــه وأهدافه ومراجعة تقارير
األداء الدوريــة ،واتاحــة مهاراتهــم وخبراتهم واختصاصاتهم
ومؤهالتهــم لمــا فيه مصلحة البنك ومســاهميه.
االشــراف علــى وتطوير قواعد واجــراءات الحوكمة وتطبيقاتها
في البنك.

ً
ـكرتيرا له (أمين ســر) يتولى مهام تســجيل
وقد عين مجلس اإلدارة سـ
وتنســيق وحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وســجالته ودفاتره
والتقاريــر التــي ترفــع من المجلس وإليــه وتوفيرها ألعضاء المجلس
حيــن الحاجــة إليهــا ،كمــا يقوم كذلك وبإشــراف من رئيس مجلس اإلدارة
بتوزيــع المعلومــات والتنســيق بين المجلــس وأعضائه وأصحاب المصالح
األخرى .وتجدر اإلشــارة إلى أن أمين الســر حاصل على ليســانس حقوق
ً
عاما فــي مجال القانون ،وتقلد عدة
 لبنــان ،ولديــه خبــرة ال تقــل عــن 13مناصب عليا في الشــركات المحلية والعالمية في مجال االستشــارات
القانونيــة وكســكرتير لمجلــس اإلدارة ،باإلضافة إلــى حصوله على العديد
مــن الــدورات المتعلقة بعمله كســكرتير لمجلس اإلدارة.
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المهام والواجبات األخرى للمجلس
يتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بالوصول بشــكل كامل وفوري إلى
المعلومــات والوثائــق والســجالت المتعلقــة بالبنك ،اسـ ً
ـتنادا إلى المادة
رقــم ( )33من النظام األساســي للبنك.

المركــزي ،ومراقــب الحســابات الخارجي ،وهيئة قطر لألســواق المالية،
وبورصــة قطــر ،والموظفيــن الرئيســيين في البنك كالرئيــس التنفيذي
ونوابــه ومدير التدقيــق الداخلي وغيرهم.

يحضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة جميــع أعضاء مجلس اإلدارة ويشــمل ذلك
كل
رؤســاء اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس ،كما توجه دعــوة الحضور إلى ٍ
مــن إدارة مراقبــة الشــركات فــي وزارة االقتصــاد والتجارة ،ومصرف قطر

أصــدر البنــك “دليــل مجلــس االدارة” والذي يوزع علــى أعضاء مجلس
اإلدارة الحالييــن والمنتخبيــن الجــدد بهــدف ضمان تمتعهم بفهم مناســب
لســير عمــل البنــك وعملياتــه وإدراكهم لمســؤولياتهم تمام اإلدراك،
يتضمــن هــذا الدليــل الموضوعات التالية:

م الموضوع
 1عقد التأســيس والنظام
األساسي للبنك.

 2قانــون مصــرف قطر المركزي

 3تعليمات وارشــادات الحوكمة

فــي البنوك والمؤسســات المالية
(مصــرف قطر المركزي)

 4نظام حوكمة الشــركات

( هيئــة قطر لألســواق المالية)

 5مهــام واختصاصــات مجلس اإلدارة

 6مهــام واختصاصات اللجــان المنبثقة
عــن مجلس اإلدارة

 7مهــام واختصاصات لجــان اإلدارة التنفيذية
 8سياســة التعامل للحســاب الشخصي.
 9سياســة واجراءات إطالق الصافرة.

 10سياســة تضارب المصالح.
 11سياســة الحوكمة.

يتضمــن “مهــام واختصاصــات مجلس االدارة” وفــي إطار األمور العامة،
أن يراعــي أعضــاء المجلــس أن يكونــوا مؤهليــن مهنيـ ًـا وعلى دراية وخبرة
مناســبة تمكنهــم مــن تولــي وظائفهــم اإلشــرافية وأن يمتلكوا القدرة على
تقديــم المســاهمات المهنيــة فيما يتعلق باالســتراتيجيات والنشــاطات
التشــغيلية وتقييــم المخاطــر وإدارتهــا واإلمتثــال للقوانين واللوائح
التنفيذيــة والمحاســبة والتقاريــر الماليــة واإلتصــاالت وأن يراعوا كذلك
تخصيــص الوقــت الكافــي فــي تنفيذ مســؤولياتهم تجاه البنك.
يديــن كل عضــو فــي مجلــس اإلدارة بواجبات العناية واالخــاص والتقييد
بالســلطة المؤسســية كمــا هــي محــددة في القوانيــن واللوائح ذات الصلة
بمــا فــي ذلــك نظام حوكمة الشــركات الصادر عن هيئة قطر لألســواق
الماليــة ودليــل مجلس االدارة.

ً
دائما على أســاس معلومات
علــى جميــع أعضــاء مجلــس االدارة العمل
واضحــة وبحســن نيــة وبالعنايــة واالهتمام الالزميــن ولمصلحة البنك
وكافة مســاهميه.
علــى أعضــاء مجلــس االدارة العمــل بفعالية لاللتزام بمســؤولياتهم تجاه
البنك.
يتضمــن النظــام األساســي للبنــك اجراءات واضحة إلقالــة أعضاء مجلس
اإلدارة فــي حــال تغيبهــم عــن اجتماعات المجلــس ،إذ تنص المادة رقم
( )35منــه علــى “إذا تغيــب عضــو مجلــس اإلدارة عن حضــور ثالثة اجتماعات
متتاليــة للمجلــس أو خمســة اجتماعــات غيــر متتاليــة دون عذر يقبله
ـتقيال”.
المجلس اعتبر مسـ
ً

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي ٢٠١٤

53

حوكمة
الشراكت

السيرة الذاتية لألعضاء
نورد فيما يلي نبذة عن السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:

01

الشيخ /فيصل بن عبد العزيز
بن جاسم آل ثاني

02

الشيخ /ناصر بن علي بن
سعود آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
رئيس لجنة السياسات والتطوير والمزايا
رئيس لجنة المناقصات

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المناقصات

حاصل على بكالوريوس مالية – جامعة ســوفولك  – 2003بوســطن
– الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،رئيس مجلس إدارة الشــركة الخليجية
األمريكيــة للتجــارة والمقــاوالت – الدوحة ،رئيس مجلس إدارة شــركة
إف بــي إيــه – الدوحــة ،عضو ســابق في لجنــة التدقيق في البنك
األهلي (قطر).

رئيــس مجلــس إدارة والعضو المنتدب لشــركة قطــر العامة للتأمين
وإعــادة التأميــن  -الدوحــة ،رئيس مجلــس إدارة مركز التجارة العالمي
 الدوحــة ،عضــو مجلــس إدارة بنــك تراســت  -الجزائر ،عضو مجلسإدارة شــركة ترســت لالســتثمار – الجزائر ،عضو مجلس إدارة شــركة
تراســت للتأمين وإعادة التأمين  -الجزائر ،شــريك وعضو مجلس
إدارة شــركة الصاري للتجارة – الدوحة ،شــريك وعضو مجلس إدارة
شــركة التعهدات العامة (جنكو)  -الدوحة.

03

الشيخ /فهد بن فالح بن
جاسم بن جبر آل ثاني

04

الشيخ /جاسم بن محمد بن
حمد آل ثاني

05

السيد /أحمد عبد الرحمن
ناصر فخرو

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة السياسات والتطوير والمزايا
عضو لجنة المناقصات

عضو مجلس إدارة شــركة قطر للســينما وتوزيع األفالم  -الدوحة،
المبعــوث الــوزاري الســابق مطلــق الصالحية لدى وزارة الخارجية -
الدوحة.

07

الشيخ /فيصل بن ثاني بن
فيصل آل ثاني

06

السيد /فيكتور نظيم
رضا آغا

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

المدير العام لوكالة الســد للســفر ،والمدير العام لشــركة الســد
للصرافــة  -الدوحــة ،وعضــو مجلس إدارة شــركة الدوحة للتأمين،
وعضو مجلس إدارة شــركة الماجدة لإلســتثمار العقاري ،وعضو
مجلس إدارة ســابق في نادي الســد الرياضي  -الدوحة.

08

السيد /فهد سعد
القحطاني

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة التدقيق وااللتزام والمخاطر

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة السياسات والتطوير والمزايا

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة التدقيق وااللتزام والمخاطر

حاصل على بكالوريوس مالية – جامعة جورج واشنطن – الواليات
المتحدة األمريكية ،عضو مجلس إدارة شركة المجال الدولية للتجارة
والمقاوالت – الدوحة ،عضو مجلس إدارة شركة الدوحة للمطاعم
– الدوحة ،عضو مجلس إدارة شركة توريستك لإلستثمار – الدوحة،
عضو مجلس إدارة شركة دامسة الدولية – الدوحة ،عضو مجلس
إدارة شركة جالكسي لخدمات النظافة والصيانة – الدوحة.

حاصــل علــى بكالوريــوس في التجــارة ،عضو مجلس إدارة
مؤسســات عبر الشــرق – الدوحة ،عضو مجلس إدارة جاســم بن
محمد وشــركاؤه – الدوحة.

حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من واشنطن – الواليات المتحدة
األمريكية ،نائب الرئيس التنفيذي لإلستثمار في مؤسسة قطر للتربية
والعلوم وتنمية المجتمع – الدوحة ،خبرة ( )3سنوات كمساعد لمدير
اإلستثمار في مصرف قطر المركزي – الدوحة ،عضو مجلس إدارة
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع – الدوحة.

حاصــل علــى بكالوريــوس في إدارة الهندســة ،المديــر التنفيذي
للمجموعــة اإلداريــة فــي مؤسســة قطــر للتربية والعلــوم وتنمية
المجتمــع – الدوحــة ،عضــو مجلس إدارة مؤسســة قطــر للتربية
والعلــوم وتنميــة المجتمــع – الدوحة.
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نسبة حضور األعضاء في اجتماعات المجلس

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

الجــدول التالــي يوضــح نســبة حضور أعضاء مجلس اإلدارة فــي اجتماعات المجلس:

ينبثــق عــن مجلــس اإلدارة أربعــة لجان هــي اللجنة التنفيذية ،ولجنــة التدقيق واإللتزام والمخاطر،
ولجنــة السياســات والتطويــر والمزايــا ،ولجنــة المناقصات ،وفيمــا يلي نبذة عن هذه اللجان:

االسم

المنصب

نسبة الحضور

الشيخ  /فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

6/6

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

6/6

اللجنة التنفيذية

تضــم اللجنــة التنفيذيــة فــي عضويتها ثالثة أعضاء هم:

الشيخ  /فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني *

عضو

6/3

االسم

المنصب

نسبة الحضور

الشيخ  /جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

عضو

6/4

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

رئيس اللجنة

3\3

السيد  /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو

6/6

السيد /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو

3\3

السيد  /فيكتور نظيم رضا آغا

عضو

6/6

السيد /فيكتور نظيم رضا آغا

عضو

3\2

الشيخ  /فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

عضو

6/4

السيد  /فهد سعد القحطاني

عضو

6/4

* بتاريخ 02/10/2014م ،تم تغيير عضو مجلس اإلدارة الشيخ /محمد بن فالح بن جاسم آل ثاني بالشيخ /فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني ،والنسبة تمثل حضور العضوين خالل العام.

مسؤوليات اللجنة:

1

2

ً
وفقا للموازنة الســنوية وخطة
إدارة وتســيير شــؤون البنك
األعمــال والتعليمــات المتعلقة بالسياســات المالية واإلدارية
والتشــغيلية واالئتمانيــة التــي يوافــق عليها مجلس إدارة البنك
من وقت آلخر.
ممارســة الصالحيــات المخولــة لها من مجلس اإلدارة في
منــح االئتمــان وتجديده ومتابعته واســتثمار وتوظيف األموال
بمــا يزيد عــن صالحيات اإلدارة التنفيذية.

3
4

اعتمــاد النظــم والمنتجات المصرفيــة المختلفة والخطط
والموازنــات ضمــن السياســات المعتمدة من مجلس اإلدارة.
أيــة مســؤوليات أخــرى تــوكل للجنة من قبل مجلس االدارة
مــن أجــل الوصول إلــى تحقيق أهداف البنك.

ً
سنويا ويجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة اللجنة لالنعقاد في غير موعدها الدوري إذا ما دعت الضرورة لذلك.
تجتمع اللجنة ثالث مرات
وفي هذا اإلطار اجتمعت اللجنة ثالث مرات في عام .2014
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لجنة التدقيق واإللتزام والمخاطر

تتشــكل لجنــة التدقيــق واإللتــزام والمخاطر من ثالثة أعضاء هم:
االسم

المنصب

نسبة الحضور

الشيخ  /محمد بن فالح بن جاسم آل ثاني *

رئيس اللجنة

4/2

الشيخ  /جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

عضو

4/3

السيد  /فهد سعد القحطاني

عضو

4/3

بدال من الشيخ  /محمد بن فالح بن جاسم آل ثاني بعد استقالته بتاريخ 02/10/2014م.
* مجلس إدارة البنك بصدد تعيين رئيس للجنة ً

1
2

النظــر فــي التوصيات وكذلــك تقديم التوصيات الالزمة
إلى المجلس بشــأن تعيين مدققي الحســابات الخارجيين
وأتعــاب تدقيــق الحســابات وتقييــم المدقق الخارجي من حيث
المؤهــات والخبرة والموارد واإلســتقاللية والموضوعية
والفعاليــة والــرد علــى أية أســئلة إلنهاء عقد أو إقالة مدققي
الحســابات الخارجيين .
مراجعــة وإســتعراض البيانــات المالية قبل عرضها على
المجلــس ،مــع التركيــز بوجــه خاص على ما يلي :
•
•
•
•

•

3
4

أي تغييرات في السياســات واإلجراءات المحاســبية .
التعديــات الهامــة الناجمــة عن التدقيق.
اإللتزام بمعايير المحاســبة.
اإللتــزام بتعليمــات مصــرف قطــر المركزي و هيئة
قطر لألســواق المالية.
اإللتــزام بالمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة المطبقة
فــي الدولــة .

مناقشــة المشــاكل والتحفظات الناجمة عن عمليات التدقيق
المرحليــة والنهائيــة ،وأيــة أمور قد ترغب في مناقشــتها مع
مدققي الحســابات الخارجيين.
إســتعراض محتويــات التقاريــر النظامية المطلوبة أو التي
أعدتهــا الجهــات الرقابيــة والــردود عليها من قبل البنك.

6
7
8
9

12
13

مســؤوليات وصالحيات اللجنة:

5

10
11

على أســاس ســنوي ،مراجعة مدى كفاية وإكتمال خطة
ونطــاق التدقيــق الداخلي ،وضمان التنســيق بين المدققين
الداخلييــن والخارجييــن والتأكــد من أن وظيفة المراجعة
الداخليــة لديهــا مــا يكفي مــن الموارد وفعالة في القيام
بمسؤولياتها.
على أســاس ســنوي ،مراجعة مدى كفاية وإكتمال خطة
اإللتــزام بمــا فــي ذلــك التدريب على اإللتزام والرصد واإلبالغ
وتوفيــر المــوارد الكافية لوظيفة االلتــزام لتلبية خطتها
السنوية.
على أســاس ســنوي ،مراجعة مدى كفاية وإكتمال خطة ادارة
المخاطــر وتوفيــر المــوارد الكافية لها لتلبية خطتها الســنوية.
النظــر فــي نتائــج تقارير التدقيــق الداخلي واإللتزام والمخاطر،
وكذلــك أي تقاريــر خاصــة يتــم طلبها ألغراض العمل  ،وال
ســيما فيمــا يتعلــق بالمالحظــات ذات المخاطر العالية ،وردود
اإلدارة التنفيذيــة عليهــا ،ومتابعــة تنفيذ النقاط المجدولة
ضمــن المهــل المنصوص عليها.
مراجعة اإلجراءات والسياســات التي وضعتها اإلدارة
التنفيذيــة لتطبيــق تعليمات الجهــات الرقابية ،وتعليمات
مكافحــة غســل األموال ومتطلبــات التقارير المالية.

مراجعــة نطــاق مهام التدقيــق الداخلي ومهام اإللتزام ومهام
ادارة المخاطــر وإختصاصــات وظائــف مدراء هذه األدارات.
تقــوم اللجنــة بالرفــع إلــى مجلس اإلدارة ألي قضايا تتعلق
بنطــاق عملهــا أو تراهــا اللجنة ضروريــة ألحاطة المجلس بها أو
ألتخــاذ القرار المناســب من قبل المجلس.
التأكــد مــن وجــود سياســات متبعة إلدارة كافة أنواع المخاطر
التــي تعتــرض البنــك وتوافق هذه السياســات مع المتطلبات
القانونيــة والتنظيميــة المطبقــة ومــدى فعالية نظم الرقابة
الداخليــة وإدارة المخاطر.
األطــاع علــى التقارير المقدمة من إدارة المخاطر وإســتعراض
الخطــوات التــي إتخذتهــا اإلدارة لتقييــم ورصد ومراقبة مخاطر
اإلئتمان والمخاطر التشــغيلية ومخاطر الســوق.

14
15
16
17

النظــر فــي أية أمور يحيلهــا المجلس إلى اللجنة.
رفــع التوصيــة إلى مجلــس األدارة والعرض عليه للحصول
على موافقته بشــأن إســتقالة أو إقالة مدير إدارة التدقيق
الداخلــي ومديــر اإللتزام ومديــر المخاطر وموظفيهما.
تقييــم أداء مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي ومدير اإللتزام ومدير
المخاطــر والموافقــة على الرواتــب والمكافآت وغيرها من
مســائل تخــص أجــور جميع موظفي هذه األدارات (خاضعة
لتوجيهــات البنــك المطبقة والخاصة بسياســات األجور
والمكافأت).
مراجعــة الترتيبــات التــي تمكــن الموظفين ،مع وجود الثقة،
مــن اإلبــاغ عن المخاوف بشــأن مخالفات محتملة في
مســائل التقاريــر الماليــة أو غيرهــا من األمور الهامة إلى جانب
التأكــد مــن وجود الترتيبات الالزمة إلدارة تحقيق مســتقل
ومناســب لمثل هذه األمور.

تجتمــع اللجنــة عــادة مــا ال يقــل عــن أربــع مــرات كل عــام ،ويمكــن عقــد اجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك .وفي هذا اإلطــار اجتمعت اللجنة أربع
مــرات في عام .2014
وتجدر اإلشــارة إلى أن جميع أعضاء لجنة التدقيق واإللتزام والمخاطر مســتقلين.
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لجنة المناقصات

لجنة السياسات والتطوير والمزايا

تتكــون لجنــة المناقصــات من ثالثة أعضاء هم:

تتكــون لجنــة السياســات والتطويــر والمزايا من ثالثة أعضاء هم:

االسم

المنصب

نسبة الحضور

االسم

المنصب

الشيخ  /فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

رئيس اللجنة

3\3

الشيخ  /فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

رئيس اللجنة

الشيخ  /فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني *

عضو

3/2

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

عضو

السيد /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو

3\3

السيد /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو

* تم تغيير عضو مجلس اإلدارة الشيخ /محمد بن فالح بن جاسم آل ثاني بالشيخ /فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني ،والنسبة تمثل حضور العضوين خالل العام.

مسؤوليات اللجنة:

1
2
3
4

دراســة واعداد وتطوير االســتراتيجيات واألهداف والسياسات
والنظــم والخطــط والموازنــات بناء علــى توجيها من مجلس
اإلدارة.
الموافقــة علــى الهيكل العــام لنظام المكافآت والحوافز
ً
وفقا للنظام األساســي للبنك ،وإرشــادات المصرف
والمزايا،
المركــزي ونظام الحوكمة.
اعتمــاد نظــم وإجراءات وضوابــط منح المكافآت والعالوات
وتحديثها متى ما اســتدعى األمر ذلك.
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالمبلــغ الكلي للعالوات
والمكافــآت المبنيــة على تقييم األداء الســنوي المتبع.

مسؤوليات اللجنة:

5

6

7
8

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالمكافــآت والبدالت الخاصة
بأعضــاء المجلس واللجــان المنبثقة عنه.
تحديــد العــاوات والمكافــآت التي تدفــع للمدير العام ونوابه
حســب نظام تقييم األداء الســنوي وتلك التي تدفع لمدير
إدارة التدقيــق ومديــر االلتــزام ومدير إدارة المخاطر.
القيــام بمهــام واختصاصات لجنة الترشــيحات (انظر لجنة
الترشيحات).
أيــة مســؤوليات أخــرى تــوكل للجنة من قبل مجلس االدارة
مــن أجــل الوصول إلــى تحقيق أهداف البنك.

تجتمــع اللجنــة ثــاث مــرات سـ ً
ـنويا ويجــوز لرئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه دعوة اللجنة لإلنعقاد في غير موعدهــا الدوري إذا ما دعت الضرورة لذلك .وفي
هــذا اإلطــار اجتمعــت اللجنة ثالث مرات في عام .2014

1
2

اســتالم عروض المناقصات والمشــتريات وتفريغها في
محضر إثبات.

3

مراجعــة واعتماد الشــروط اإلداريــة والمالية والفنية لكافة
المناقصات والمزايدات.

النظــر فــي عروض البيع أو الشــراء للعقارات واألراضي
المملوكــة للبنــك أو التــي يرغــب البنك في تملكها ورفع
التوصيات الالزمة بشــأنها إلى مجلس اإلدارة.

مسؤوليات اللجنة:

1
2

النظــر والبــت فــي المناقصات وأوامر الشــراء التي تزيد قيمتها
عــن  400ألــف ر.ق ،إذا كانــت ضمن الموازنة (.)Budgeted
النظــر والبــت فــي المناقصات وأوامر الشــراء التي تزيد قيمتها
عــن  200ألــف ر.ق ،إذا كانــت خارج الموازنة (.)Unbudgeted

3
4

اعتمــاد اللجــان المفوضة مــن قبلها لفض المناقصات
والعطــاءات المقدمة لها.
يحق للجنة عند رفع توصياتها إلى جهة االعتماد أال تتقيد بأقل
األسعار المقدمة إليها ،ويتعين عليها في هذه الحالة اإلفصاح
عن مبرراتها لذلك ضمن توصيتها المرفوعة لجهة االعتماد.

ـاء علــى طلــب مــن رئيســها أو الرئيــس التنفيذي أو مجلس اإلدارة أو متى ما اســتدعت الضرورة ذلك.
تجتمــع اللجنــة بنـ ً
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لجنة الترشيحات

تــم إســناد مهــام وصالحيــات لجنــة الترشــيحات إلى لجنة السياســات والتطوير والمزايا ،وتتلخص مهامهــا وصالحياتها بما يلي:

1
2
3

اعتمــاد تاريــخ فتح وإغالق باب الترشــيح لعضوية مجلس
اإلدارة.
اســتالم طلبات الترشــيح لعضوية مجلس اإلدارة متضمنة
ما يلي:
 −نمــوذج “تقييم المرشــح لعضوية مجلس اإلدارة”.
 −نســخة عن نموذج “اســتبيان شــخصي للمرشح لعضوية
مجلس اإلدارة أو المســاهم الرئيســي”.
 −نســخة عن البطاقة الشــخصية والســيرة الذاتية للمرشح
لعضويــة مجلس اإلدارة.
تقييــم المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة على مبدأ المالءة
الماليــة ( )Fitnessوالمالئمــة ( ،)Propernessوذلك باألخذ
فــي االعتبار مل يلي:
−

−
−
−

ً
عاما ،وأال يكون
أن ال يقل عمر المرشــح عن واحد وعشــرون
قد ســبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشــرف
واألمانــة أو بالجرائــم المشــار إليهــا في المادتين ( )324و()325
من قانون الشــركات التجارية رقم ( )5لســنة  ،2002مالم يكن
قــد رد إليه اعتباره.
ً
مالكا لعدد من األســهم ال يقل عن  %1من رأس
أن يكون
مال البنك.
أن ال يزيد عدد الشــركات التي يشــغل فيها المرشــح منصب
رئيــس مجلــس اإلدارة أو عضــو مجلس اإلدارة عن أربعة
شركات.
أن يتمتــع المرشــح بالمــاءة الماليــة ( :)Fitnessأي أال يكون
المرشــح معسـ ً
ـرا أو مفلسـ ًـا ولم يرد له اعتباره أو يواجه
اجراءات اإلفالس في غضون الســنوات الثالث الماضية.

4
5
6

ً
ً
مالئما ( :)Properأي أن يتمتع
ـخصا
 −أن يكون المرشــح شـ
بصفــات شــخصية محمودة مثل الجــدارة المهنية والنزاهة
والســمعة الحســنة والمؤهالت العلمية والمهنية والخبرات
المالئمــة ،وعلــى أن يكون قـ ً
ـادرا على فهم المنتجات
والخدمــات التــي يقدمهــا البنك واإلطار الرقابي لنشــاط البنك
والتشــريعات والقوانين والمواد الرقابية الخاصة باألســواق
المالية.
 −أن ال يكون قد ســبق للبنك تســوية أو إعدام مديونيات له،
أو ســبق له مقاضاة البنك.
عنــد اكتمــال التقييــم تقوم اللجنة برفــع نتائج التقييم
وتوصياتهــا لمجلــس اإلدارة الــذي يقوم بدوره بإخطار
المصرف المركزي بالتزامن مع إرســال كشــف بأســماء جميع
ً
مرفقا معه االســتبيان الشــخصي للمرشح وبقية
المرشــحين،
المســتندات والوثائق المطلوبة وذلك قبل أســبوعين من
موعــد انعقــاد الجمعيــة العمومية ،وعلى أن يكون الكشــف
ً
موقعا من رئيس مجلس
المرســل للمصــرف المركــزي
اإلدارة.
ترشــيح رئيــس وأعضاء اللجــان المنبثقة عن مجلس اإلدارة،
مــع األخــذ فــي االعتبار مهام طبيعــة عمل اللجنة ومالئمة
العضو لعملها.
إعــادة النظــر فــي عضوية اللجــان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
متى ما اســتدعى األمر ذلك.
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سياسة البنك في التعامل مع األطراف ذات العالقة وتضارب المصالح

تتضمــن سياســة البنــك فــي التعامــل مــع األطراف ذات العالقــة وتضارب المصالح المعتمدة من مجلــس اإلدارة الموضوعات التالية:

1
2

3

سياســة التعامل للحســاب الشــخصي :والتي توضح مفهوم
اإلفصاح والتعهد في تداول األنشــطة االســتثمارية (من
خــال نمــوذج معد لذلــك) وقواعد وإجراءات تداولها باإلضافة
إلــى الممارســات المتاحــة والمحظورة وفترات حظر التداول
لمجلــس اإلدارة و اإلدارة التنفيذيــة وموظفــي البنك ،كما
تتضمــن ســجل المطلعيــن الداخليين والذي يقع تحت
مســؤولية مدير اإللتزام.
سياســة وإجــراءات إطــاق الصافرة :والتي تعتمد هذه
السياســة مبدأ “إطالق الصافرة” في حال حدوث أية
ممارســات محظــورة أو غيــر قانونيــة أو غير مهنية وتؤمن
الحمايــة الكاملــة للموظــف الذي أطلق الصافرة ،وقد قام
البنك اسـ ً
ـتنادا إلى هذه السياســة بتشــكيل لجنة مســتقلة
تعنى بدراســة حاالت الممارســات المحظورة واتخاذ اإلجراء
التأديبــي حيالهــا والــذي قد يصــل إلى الفصل من العمل،
كمــا تتضمــن معايير اإللتزام بالحوكمة الرشــيدة واألخالق
والنزاهــة والمصداقيــة الواجب إتباعها في ممارســة العمل
المصرفــي ،كذلــك الممارســات المحظورة وغير القانونية
وغير المهنية التي تؤدي إلى ســوء التصرف والســلوك ومن
ضمنهــا ممارســات تضارب المصالــح بين الموظف والبنك
أو العميــل أو أيــة أطراف أخرى.
قانون الشــركات التجارية :يلتزم البنك بقانون الشــركات
التجاريــة رقــم ( )5لســنة 2002م وباألخــص ما تضمنته المادة
رقــم ( )108مــن هــذا القانون والتــي توضح ما يجب إتباعه في
حال وجود أية مصالح مباشــرة أو غير مباشــرة لرئيس مجلس
اإلدارة أو أحــد أعضائــه أو أحــد المديرين في العقود والمشــاريع
واالرتباطــات التــي تتــم مــع البنك (من خالل نموذج إفصاح
معد لذلك).

4
5
6
7

تعليمــات مصــرف قطــر المركزي :يتم عرض جميع
التســهيالت الممنوحــة لرئيــس وأعضاء مجلس اإلدارة
وعائالتهــم وأقاربهــم علــى مجلس اإلدارة في كل اجتماع
ً
وفقا للحدود
للتأكــد مــن أن هــذه المعامــات قد تمت
والضوابــط التي رســمها مصرف قطر المركزي.
ميثــاق أخالقيــات وممارســات المهنة :والذي ُيلزم جميع
الموظفيــن بعدم اســتخدام أيــة معلومات داخلية لالنتفاع
بهــا بصورة شــخصية منعـ ًـا لحدوث تضارب في المصالح،
علمـ ًـا بأنــه تــم اســتيفاء التوقيع على هــذا الميثاق من جميع
الموظفيــن بمــا يفيــد علمهم وتقيدهم به.
الئحــة الموظفيــن :حيــث تتضمن المادة ( )116من الفصل
العاشــر من هذه الالئحة األفعال المحظور ممارســتها من
قبــل الموظفيــن ســواء داخــل البنك أو مع أية أطراف خارج
البنــك والتــي منهــا ما قد يــؤدي إلى تضارب في المصالح،
كمــا يوضــح الفصــل الحادي عشــر من هذه الالئحة اإلجراءات
التأديبيــة والجــزاءات المفروضة بهذا الخصوص.
سياســة اإلتصــال :والتي توضــح قنوات إتصال الموظفين
الرئيســيين في البنك بمختلف مســتوياتهم الوظيفية مع
األطــراف ذات العالقة.

الرقابة الداخلية
يتبع البنك نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس
اإلدارة .يشارك مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في
إقرار جميع سياسات وأساليب ومعالجة المخاطر
حيث تقوم إدارة المخاطر بتقديم توصياتها وتحت
إشراف لجنة التدقيق واإللتزام والمخاطر التي تتم
مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة والذي يقوم
بإقرار سياسات إدارة المخاطر الرئيسية للبنك
بصفه سنويه ولمرة واحدة على األقل.
تقوم إدارة المخاطر بتحديد وتحليل وتقييم وقبول
وقياس وأدارة ومراقبة جميع المخاطر المالية وغير
المالية التي قد يكون لها تأثير سلبي على أداء
وسمعة البنك وتتمثل المخاطر الرئيسية المرتبطة
بأعمال البنك األهلي في مخاطر االئتمان ،مخاطر
التشغيل ومخاطر السوق والتي تتضمن صرف
العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم
والسيولة باإلضافة إلى المخاطر التشغيلية
والمخاطر المتعلقة بالسمعة.
تقوم لجنة االئتمان واالستثمار بمتابعة ورقابة
عملية اإلدارة اليومية لمخاطر االئتمان .كذلك فإن
ً
حاليا
البنك ملتزم بتطبيق مقررات بازل  2وجاري
تطبيق إرشادات بازل  3الخاصة بإحتساب كفاية
ً
وفقا للجدول الزمني المعد من قبل
رأس المال
لجنة بازل ومصرف قطر المركزي .كذلك فان
التعرضات االئتمانية التي تنذر بوجود مشاكل
جوهرية وإخفاق في السداد يعهد بها إلى إدارة
متخصصة لألصول الخاصة حيث تتم متابعة هذه
الحاالت من خالل تقارير شهرية ودورية.
هذا ويقوم البنك في اطار السياسة المتحفظة
إلدارة مخاطر السوق بتطبيق حدود وسقوف
متحفظة وذلك للتوائم مع وضع محفظة
االستثمار والتداول وبما يتماشى مع احتياجات
تنمية األعمال وظروف السوق.
توافق لجنة المخاطر التشغيلية على عمليات
التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية وذلك بصفة
سنوية حيث تراجع المخاطر التشغيلية التي تنشأ
لتنفيذ األعمال المصرفية المتنوعة في البنك،
كذلك تقوم اللجنة بالمتابعة الدورية مع تقديم
الضوابط المالئمة اذا اقتضت الضرورة ذلك وفي

ضوء طبيعة ونوعية تلك المخاطر ودورية تكرارها
ومسبباتها.
يتم تدقيق خطة التعافي في حالة الكوارث وخطة
استمرارية االعمال من قبل مدقق خارجي مستقل
ومصرف قطر المركزي.
وقد أسند للجنة األصول والخصوم في البنك
والتي تعقد اجتماعاتها بصورة منتظمه خالل
العام ،مسئولية االلتزام بسياسة السيولة
المعتمدةومتابعتها.
ونورد فيما يلي أهم المسائل الرقابية التي تم
رفعها إلى مجلس اإلدارة في العام  2014بهدف
تعزيز الرقابة الداخلية في البنك:

-1

اعتماد “استراتيجية االستثمار”.

-2

اعتماد “استراتيجية إدارة المخاطر”.

-3

اعتماد “إطار الحدود المقبولة للمخاطر”.

-4

تحديث ميثاق “أخالقيات وممارسات المهنة”.

-5

اعتماد “اجراءات ومعايير تقييم وقياس مدى كفاية
رأس المال الداخلي”.

-6

تحديث “سياسة االتصال”.

-7

تحديث “سياسة االئتمان واالستثمار”.

-8

تحديث “سياسة مخاطر التشغيل”.

-9

تحديث “سياسة إدارة استمرارية األعمال”.

-10

تحديث “سياسة السيولة”.

-11

تحديث دليل سياسة واجراءات البنك في مكافحة
غسل األموال وتمويل االرهاب.

-12

تحديث “سياسة سجل المتاجرة”.
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التدقيق الداخلي:

االلتزام:

مكافحة غسل األموال
ومكافحة تمويل االرهاب:

مراقب الحسابات القانوني
(المدقق الخارجي)

إن إدارة التدقيــق الداخلــي فــي البنك هي
إدارة مســتقلة تتبــع لجنــة التدقيــق وااللتزام
والمخاطــر المنبثقــة عــن مجلس اإلدارة
وترفــع تقاريرهــا إليهــا ،كما تــم إعتماد دليل
عمــل وصالحيــات هــذه الدائرة مــن قبل لجنة
التدقيــق وااللتــزام والمخاطــر باإلضافة إلى
خطــة عملهــا الســنوية والمبنية علــى المخاطر
والتــي تغطــي جميع أنشــطة وفروع وإدارات
البنــك وأقســامه ،هــذا وتختص لجنــة التدقيق
وااللتــزام والمخاطــر بتحديــد مكافآت وعالوات
إدارة التدقيــق الداخلي.

إن دائــرة االلتــزام هي دائرة مســتقلة تحت
اإلشــراف المباشــر لمجلس اإلدارة وتتبع
لجنــة التدقيــق وااللتــزام والمخاطــر المنبثقة
عنــه ،تباشــر دائــرة االلتــزام مهامها من خالل
“سياســة االلتــزام” و”برنامج الرصد” المســتند
إلــى المخاطــر والمعتمديــن مــن قبل مجلس
اإلدارة ،يرفــع رئيــس االلتزام تقاريره مباشــرة
إلــى لجنــة التدقيــق وااللتــزام والمخاطر ويحضر
اجتماعــات اللجنــة لمناقشــتها ،باالضافــة إلى
ذلــك ،تقــوم دائرة االلتزام بتقييم السياســات
واإلجــراءات المرتبطــة بعمليــات البنك لضمان
االلتــزام الصــارم بالقوانين والتشــريعات
والمعاييــر المعمــول بها.

يتبنــى البنــك األهلــي ضوابط داخلية شــاملة
وفعالــة لمكافحــة غســل األموال وتمويل
اإلرهــاب مــن خالل “دليل سياســة واجراءات
مكافحة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب”
المعتمــد مــن مجلس اإلدارة.

يتــم بعــد الحصــول على موافقــة مصرف قطر
المركــزي ترشــيح مراقب الحســابات القانوني
للبنــك مــن قبــل مجلس اإلدارة إلــى الجمعية
العامــة للموافقــة علــى تعيينــه وذلك لمدة
ال تزيد عن خمس ســنوات حســب تعليمات
مصــرف قطــر المركــزي وال ينظر في إعادة
تعيينــه إال بعــد مــرور عامين مــن انتهاء آخر
تعييــن لــه ،كمــا يحدد الفصل الســادس من
النظــام األساســي للبنــك آليــة تعيين مراقب
الحســابات وواجباتــه وحقه في االطالع
في أي وقت على دفاتر الشــركة وســجالتها
ومســتنداتها باإلضافــة إلى حضــور اجتماعات
الجمعيــة العامــة واإلدالء برأيــه بمــا قام به
مــن تدقيــق ،علمـ ًـا بأن مراقب حســابات البنك
للســنة الماليــة المنتهيــة في  31ديســمبر
 2014هــم الســادة /كي بــي أم جي ،وتختص
لجنــة التدقيــق وااللتــزام والمخاطر في مناقشــة
تقريــر مراقــب الحســابات القانونــي معه ورفع
توصياتهــا بهــذا الخصــوص إلى مجلس اإلدارة.
يتمتــع مراقــب الحســابات القانوني باســتقاللية

اإلفصاح
تامــة ويحضــر اجتماعــات الجمعية العامــة للبنك،
وال يقــوم البنــك حســب تعليمات مصرف
قطــر المركــزي بالشــروع بأيــة معامالت مالية
مــع مراقــب الحســابات القانونــي أو تقديم أية
تســهيالت لــه أو موظفيــه أو أفــراد عائالتهم
تفاديـ ًـا ألية تضارب فــي المصالح.

يتقيــد البنــك بتوفيــر كشــف تفصيلي معزز
بتقريــر مــن مراقب الحســابات يتضمــن البيانات
المطلوبــة عــن رئيــس وأعضــاء مجلس اإلدارة أو
المديريــن وفقـ ًـا للمــادة رقــم ( )121من قانون
الشــركات التجارية رقم ( )5لســنة 2002م والمادة
رقــم ( )46مــن نظامــه األساســي ،ويتضمن تقرير
مراقــب الحســابات الســنوي حصولهــم على كل
المعلومــات الضروريــة إلبــداء رأيهم حــول البيانات
الماليــة وتقيــد البنــك بمعاييــر التدقيق الدولية،
علمـ ًـا بــأن التقاريــر الماليــة للبنك متاحــة لجميع
المســاهمين والعمــاء مــن خالل المركز الرئيســي
للبنــك أو موقعــه اإللكترونــي كما يتــم توزيعها
علــى المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعية العامة
للبنك .
وتجدر اإلشــارة إلى أنه لم تقع خالل الســنة
الماليــة المنتهيــة في  31ديســمبر 2014م
مخالفــات للنظــام األساســي للبنــك أو لقانون
الشــركات التجارية رقم ( )5لســنة  2002أو
لقانــون مصــرف قطــر المركزي رقم ( )13لســنة
 2012وتعليمــات مصــرف قطــر المركزي على
وجــه قــد يكــون لــه تأثير مادي على نشــاط البنك
أو مركــزه المالي.
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والجــدول التالــي يوضــح األســهم المملوكــة مــن قبــل أعضاء مجلس اإلدارة والمديريــن التنفيذيين في البنك كما في
2014/12/31م:

01

02

05

06

07

الشيخ /فيصل بن عبد العزيز
بن جاسم آل ثاني

الشيخ /ناصر بن علي بن
سعود آل ثاني

السيد /فيكتور نظيم
رضا آغا

الشيخ /جاسم بن محمد
بن حمد آل ثاني

الشيخ  /فيصل بن ثاني
بن فيصل آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ويمثل السادة /شركة الزبارة لالستثمار العقاري
عضو مجلس اإلدارة

ويمثل السادة /مجموعة شركات عبر الشرق
عضو مجلس اإلدارة

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
عضو مجلس اإلدارة

1.749.151

1.763.732

1.669.766

1.749.147

48.592.700

03

04

08

09

10

الشيخ /فهد بن فالح بن
جاسم بن جبر آل ثاني

السيد /أحمد عبدالرحمن
ناصر فخرو

السيد  /فهد سعد
القحطاني

السيد /عبدالله محمد
سلمان المحميد

السيد /شافي مبارك
شافي آل شافي

ويمثل السادة /شركة المها كابيتال
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
عضو مجلس اإلدارة

مدير تنفيذي للشؤون االدارية

مدير تنفيذي للعالقات الحكومية
وشؤون الشركات

3.233.009

3.303.950

48.592.700

3.443

130
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سياسة البنك في التعامل مع األطراف ذات العالقة وتضارب المصالح

تتضمــن سياســة البنــك فــي التعامــل مــع األطراف ذات العالقة وتضارب المصالــح المعتمدة من مجلس اإلدارة
الموضوعات التالية:

االسم

عدد األسهم

القيمة االسمية
لألسهم (ر.ق)

أفراد ومؤسسات قطرية وآخرون
(كل مساهم ضمن هذه الفئة يمتلك  %2أو أقل من رأس مال البنك)

87.452.303

874.523.030

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

48.592.700

485.927.000

شركة قطر القابضة
(تابعة لجهاز قطر لإلستثمار)

29.152.500

291.525.000

المجموع

165.197.503

1.651.975.030

الهيكل القانوني

نــورد فيمــا يلــي الهيكل القانوني للبنك والشــركات التابعة له:

االسم

الصفة القانونية

البنك األهلي (ش.م.ق)

شركة مساهمة قطرية.

شركة األهلي للوساطة (ش.ش.و)

شركة الشخص الواحد ،شركة تابعة ومملوكة للبنك بنسبة .%100

(تأسس البنك األهلي بموجب المرسوم رقم ( )40لسنة 1983م الصادر بتاريخ 1983/06/16م وبدأ نشاطه
بتاريخ 1984/08/04م ،البنك مرخص له بمزاولة العمل المصرفي من مصرف قطر المركزي بموجب
الترخيص :رم)1984/13/

(تأسست شركة األهلي للوساطة برأس مال مقداره ( )50مليون ريـال قطري ،الشركة موافق عليها من
مصرف قطر المركزي ومرخص لها من هيئة قطر لألسواق المالية وعضو في بورصة قطر ،بدأت
نشاطها بتاريخ 2011/07/24م وتتداول في األوراق المالية)

حقوق المساهمين
يجوز للمســاهم االطالع على ســجل
ً
مجانا خالل ســاعات
المســاهمين فــي البنــك
العمــل الرســمية للبنــك ،ولكل ذي شــأن الحق
فــي طلــب تصحيــح البيانات الواردة بالســجل
وبخاصــة إذا قيــد شــخص فيــه أو حذف منه
دون مبــرر ،وذلــك اسـ ً
ـتنادا للمادة ( )13من
النظــام األساســي للبنــك ،كمــا يحق له كذلك
الحصــول على نســخة من عقد التأســيس
والنظــام األساســي للبنــك ،وحيث أن البنك
مــدرج فــي بورصــة قطر فإنــه متقيد بمواد
الالئحــة الداخلية للســوق واألنظمــة والقوانين
والتعليمــات المنظمــة لعمليــات تداول األوراق
الماليــة فــي الدولة باإلفصــاح عن وتقديم
المعلومــات والوثائــق المطلوبــة لجميع
المساهمين.
كذلــك يوضــح الفصل الخامــس من النظام
األساســي للبنك حقوق المســاهمين بشــأن
الجمعيــة العامــة للبنــك والمعاملــة المنصفة
لهــم وممارســة حــق التصويت وانتخاب
األعضــاء ،كمــا يتضمــن الفصل الســابع منه
حقــوق المســاهمين المتعلقــة بتوزيع األرباح
حيــث يقــوم مجلــس اإلدارة باقتراح األرباح
الموزعــة علــى المســاهمين في اجتماع
الجمعيــة العامة ومناقشــة ذلــك والموافقة
عليــه من قبل المســاهمين.

الغرامات:
وتشــير المادة ( )52من النظام األساســي
للبنــك بــأن لمجلس اإلدارة دعــوة الجمعية
العامــة كلمــا دعــت الحاجة إلــى ذلك ،وعليه
دعوتهــا كلمــا طلب ذلك مراقب الحســابات
أو عــدد مــن المســاهمين يمثلــون ما ال يقل
عن ُعشــر رأس المال بشــرط أن تكون لدى
المراقــب أو المســاهمين أســباب جدية تبرر
ذلك.
وعليــه يتمتــع المســاهمون بجميــع الحقوق
الممنوحــة لهــم بموجــب القوانين واللوائح
ذات الصلــة بمــا فيهــا نظام حوكمة الشــركات
الصــادر عــن هيئــة قطر لــأوراق المالية والنظام
األساســي للبنــك ،ويضمــن مجلس اإلدارة
احتــرام حقــوق المســاهمين بمــا يحقق العدالة
والمساواة.

لقــد تــم فــرض غرامات بلــغ مجموعها 85.050
ريـــال قطــري  -مقارنــة مع ما بلــغ مجموعه
 40.100ريـــال قطــري فــي العام 2013م  -على
البنــك فــي العام 2014م مــن قبل مصرف
قطر المركزي بســبب انكشــاف حســاب البنك
لــدى المصــرف المركــزي لعــدد محدود من أيام
العمــل ،غرامــة لعــدد ( )1شــيك راجع من خالل
المقاصــة ،إلغــاء عــدد ( )3دفعات عــن طريق نظام
المدفوعــات بســبب تأخــر وصولها ،مخالفة نســبة
الســيولة والنســبة االئتمانية ونســبة الموجودات
بالعمــات األجنبيــة إلى المطلوبــات بالعمالت
األجنبيــة لعــدد محدود مــن أيام العمل.
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الھيلك
التنظيمي

المحتويات

الهيكل التنظيمي البنك األهلي 201

تقرير مدقق الحسابات المستقل

72

بيان المركز المالي الموحد
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بيان الدخل الموحد

75

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد اآلخر

76

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

77

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة والمعلومات المكملة

79

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

80

البيانات المالية الموحدة

قطاع الدقابة
قطاع األعمال
قطاع الدعم
مجلس اإلدارة
ســكرتير مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق
واإللتزام والمخاطر

رئيــس مجلس اإلادارة
والعضو المنتدب

الرئيس التنفيذي

نائــب الرئيس التنفيذي
لقطاع المالية
،العمليات
الخدمات وتكنولوجيا،
المعلومات

رئيس إدارة
الموارد البشرية

المدير التنفيذي
لإلدارة القانونية

نائــب أول الرئيس
التنفيذي
لقطع الخدمات
البنكية للشركات

نائب الرئيس
التنفيذي
لقطاع خدمات
األفراد

Executive
رئيس إدارة
Manager Legal
واإلستثمار
الخزينة

رئيس إدارة
الخدمات المصرفية
الدولية

صالح جاسم مراد

محمد عوف

محمود يحيى ملكاوي

سعد الكعبي

الرئيس التنفيذي

رئيس إدارة
المخاطر

رئيس إدارة
الرقابة الداخلية

هانس بروكهاوسن

المدير التنفيذي للشؤون القانونية

رئيس إدارة المخاطر

النائب األول للرئيس التنفيذي

مدير الموارد البشرية

مدير ادارة االلتزام

ماهالينغام شانكار

مدير قطاع الخزينة واالستثمار

المستشار العام وسكرتير مجلس اإلدارة

المالية ،العمليات ،الخدمات و التكنولوجيا

مدير الخدمات المصرفية الدولية

مدير ادارة التدقيق الداخلي

لقطاع االئتمان
مدير الشؤون

اندرو ماكيكني

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة

جريم كولسن
تريفور بيلي

زكريا عبدربه

جوني الخوري
ماهر بركات

رئيس إدارة
اإللتزام
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى
السادة المساهمين بالبنك األهلي
ش.م.ق.

تقرير مدقق الحســابات المســتقل إلى الســادة المســاهمين بالبنك األهلي ش.م.ق.

		تقريــر حــول البيانات المالية الموحدة
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة للبنــك األهلــي ش.م.ق“( .البنــك”) والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديســمبر
 2014وبيــان الدخــل الموحــد وبيانــات الربــح والخســارة والدخل الشــامل اآلخر والتغيــرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للســنة
المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات ،التي تشــتمل على ملخص ألهم السياســات المحاســبية والمعلومات التفســيرية األخرى.
		مســؤولية مجلــس اإلدارة عــن البيانات المالية الموحدة
ً
إن أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحدة وعرضها بشــكل عادل وفقا للمعايير الدوليــة للتقارير المالية ولوائح
مصــرف قطــر المركــزي المعمــول بهــا وعــن أنظمــة الرقابــة الداخلية التــي تحدد اإلدارة أنها ضرورية بغرض إعداد البيانــات المالية الموحدة الخالية
مــن معلومــات جوهريــة خاطئــة ســواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

		التقريــر عــن المتطلبات القانونيــة والتنظيمية األخرى
لقــد حصلنــا علــى جميــع اإليضاحــات والمعلومــات التي نعتبرها ضرورية ألغراض التدقيق .يمســك البنك ســجالت محاســبية منتظمة وتتفق
البيانــات الماليــة الموحــدة مــع تلــك الســجالت .لقــد قمنــا بمراجعــة تقرير مجلس اإلدارة المرفق ونؤكد علــى أن المعلومات الواردة فيه تتفق مع
دفاتر وســجالت البنك .لم يرد إلى علمنا وقوع أي مخالفات ألحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم ( )13لســنة  2012أو قانون الشــركات
التجارية القطري رقم ( )5لســنة  2002أو لبنود النظام األساســي خالل الســنة يمكن أن يكون لها أثر ســلبي جوهري على أعمال البنك أو مركزه
المالي الموحد كما في  31ديســمبر .2014

		مســؤولية مدقق الحسابات
إن مســؤوليتنا هــي إبــداء الــرأي عــن هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وفقـ ًـا لما قمنا به من أعمــال التدقيق .لقد تم تدقيقنا وفقـ ًـا لمعايير التدقيق
الدوليــة ،والتــي تتطلــب منــا االلتــزام بالمتطلبــات األخالقيــة وتخطيــط وتنفيــذ أعمال التدقيق بهدف الحصول علــى تأكيدات معقولة عن خلو
البيانــات الماليــة الموحدة مــن معلومات جوهرية خاطئة.
يشــمل التدقيــق القيــام بإجــراءات بهــدف الحصــول علــى أدلة تدقيق مؤيــدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة بالبيانات الماليــة الموحدة .تعتمد إجراءات
التدقيــق المختــارة علــى تقديراتنــا ،بمــا فيهــا تقييــم مخاطــر وجود معلومــات جوهرية خاطئة في البيانات المالية الموحدة ســواء كانت ناتجة عن
اختالســات أو أخطــاء .وعنــد تقييــم هــذه المخاطــر فإننــا نأخــذ في االعتبار أنظمة الرقابــة الداخلية المعنية بإعداد وعــرض البيانات المالية الموحدة
بصــورة عادلــة وذلــك بهــدف تصميــم إجــراءات التدقيــق المناســبة فــي ظل األوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي عن مــدى فاعلية أنظمة الرقابة
الداخليــة للبنــك .كمــا يشــمل التدقيــق أيضـ ًـا تقييمـ ًـا لمــدى مالءمة المبادئ المحاســبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاســبية التي تجريها
اإلدارة باإلضافــة إلــى تقييــم العرض العــام للبيانات المالية الموحدة.
إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناســبة لتكوين أســاس ســليم للرأي الذي توصلنا إليه.
		الرأي
برأينــا أن البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن كافة الجوانــب الجوهرية ،المركز المالي الموحد للبنك كما في  31ديســمبر 2014
أداءه المالــي الموحــد وتدفقاتــه النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وذلك وفقـ ًـا للمعايير الدولية للتقاريــر المالية ولوائح مصرف قطر
المركــزي المعمول بها.

يعقوب حبيقة
شــريك  -كي بي إم جي
ســجل مراقبي الحســابات القطري رقم ()289
التاريــخ 19 :ينايــر 2015
الدوحة
دولة قطر
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بيان المركز
المالي الموحد

بيان
الدخل الموحد

اإليضاحــات المرفقــة مــن  1إلــى  34تشــكل جـ ً
ـزءا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة.

اإليضاحــات المرفقــة مــن  1إلــى  34تشــكل جـ ً
ـزءا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة.

ألف ريال قطري
كما في  31ديسمبر

إيضاح

2013

ألف ريال قطري
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

2014

2013

إيرادات فوائد

19

1,020,759

938,851

نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية

8

2,035,768

1,194,554

مصروفات فوائد

20

()269,286

()253,451

مستحق من البنوك

9

2,558,091

2,206,147

صافي إيرادات الفوائد

751,473

685,400

قروض وسلف للعمالء

10

21,307,947

17,312,451

استثمارات مالية

11

4,933,730

5,017,542

ممتلكات ومعدات

12

252,054

178,057

موجودات أخرى

13

2014

الموجودات

إجمالي الموجودات

292,810

268,419

أرباح صرف العمالت األجنبية

22

19,622

25,420

31,380,400

26,177,170

إيراد من االستثمارات المالية

23

19,008

11,040

إيرادات تشغيلية أخرى

24

4,434

4,461

933,912

849,663

المطلوبات
أرصدة لبنوك

صافي اإليرادات التشغيلية
2,527,626

1,785,008

14

2,392,800

1,067,695

15

19,893,077

18,890,774

( 16أ)

182,000

182,000

( 16ب)

1,476,582

-

17

737,219

688,372

27,209,304

22,613,849

شهادات إيداع
ودائع العمالء
دين مساند
قروض أخرى
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

( 18أ)

1,651,975

احتياطي قانوني

( 18ب)

1,397,849

1,337,722

احتياطي المخاطر

( 18ج)

491,498

382,994

احتياطيات القيمة العادلة

( 18د)

49,807

28,273

579,967

543,582

4,171,096

3,563,321

31,380,400

26,177,170

أرباح مدورة
إجمالي حقوق الملكية

تمــت الموافقــة علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة مــن قبل مجلس اإلدارة في  19يناير  2015ووقعهــا بالنيابة عنه كل من:

الشــيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاســم آل ثاني
رئيــس مجلــس اإلدارة والعضو المنتدب

تكاليف موظفين

25

()157,932

()154,511

إهالك

12

()18,580

()22,644

( 10ج)

()40,038

()2,814

( 17أ)

()2,900

()5,250

( 11ج)

()9,564

()41,455

26

()103,625

()97,304

()332,639

()323,978

601,273

525,685

صافي خسارة انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء
صافي مخصص الدعاوى القضائية
صافي خسارة انخفاض قيمة االستثمارات المالية
مصروفات أخرى
ربح السنة

1,270,750

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

صافي إيرادات رسوم وعموالت

21

139,375

123,342

صالح مراد
الرئيس التنفيذي

العائد على السهم

27

3.64

3.18
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بيان الربح أو الخسارة والدخل
الشامل الموحد

بيان التغيرات في حقوق
الملكية الموحد

اإليضاحــات المرفقــة مــن  1إلــى  34تشــكل جـ ً
ـزءا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة.

اإليضاحــات المرفقــة مــن  1إلــى  34تشــكل جـ ً
ـزءا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة.

ألف ريال قطري
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

ربح السنة

2014

2013

601,273

525,685

ألف ريال قطري
إيضاح
الرصيد في  1يناير 2013

رأس المال

احتياطي
قانوني

احتياطي
المخاطر

احتياطيات
القيمة العادلة

األرباح
المدورة

إجمالي حقوق
الملكية

1,270,750

1,337,722

254,706

37,881

540,553

3,441,612

إجمالي الدخل الشامل خالل السنة

الدخل الشامل اآلخر للسنة
بنود مصنفة أو يمكن أن تصنف الحقا إلى الربح أو الخسارة:

ربح السنة

-

-

-

-

525,685

525,685

تحوطات التدفق النقدي:

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

-

)(9,608

-

)(9,608

-

-

-

)(9,608

525,685

516,077

الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة
محققة خالل السنة

( 18د)

-

-

-

1,051
محول إلى احتياطي المخاطر

موجودات مالية متاحة للبيع:
أرباح ( /خسائر) القيمة العادلة خالل السنة

( 18د)

18,744

()50,025

صافي خسارة انخفاض القيمة المحولة إلى الربح أو الخسارة

( 18د)

6,360

41,455

محققة خالل السنة

( 18د)

()3,790

()2,265

مطفأة خالل السنة عند إعادة التبويب إلى قروض وسلف للعمالء

( 18د)

220

176

21,534

()9,608

622,807

516,077

الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل خالل السنة

محول إلى صندوق األنشطة االجتماعية
والرياضية لسنة 2013

)أ( ١٨

-

-

128,288

-

)(128,288

-

33

-

-

-

-

)(13,142

)(13,142

معامالت مع مالكي حقوق الملكية معترف
بها مباشرة في حقوق الملكية
مساهمات من وتوزيعات لمالكي
حقوق الملكية:
توزيعات أرباح مدفوعة
إجمالي المساهمات من والتوزيعات على
مالكي حقوق الملكية
الرصيد في  31ديسمبر 2013

)أ( ١٨

-

-

-

-

)(381,226

)(381,226

-

-

-

-

)(381,226

)(381,226

1,270,750

1,337,722

382,994

28,273

543,582

3,563,321
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بيان التدفقات
النقدية الموحد

بيان الربح أو الخسارة
والدخل الشامل الموحد
ألف ريال قطري

اإليضاحــات المرفقــة مــن  1إلــى  34تشــكل جـ ً
ـزءا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة.

إيضاح
الرصيد في  1يناير ٢٠١٤

رأس المال

احتياطي
قانوني

احتياطي
المخاطر

احتياطيات
القيمة العادلة

األرباح
المدورة

إجمالي حقوق
الملكية

1.270.750

1,337,722

٣٨٢,994

٢٨,٢٧٣

543,5٨٢

٣,٥٦٣,٣٢١

ألف ريال قطري

اإليضاحــات المرفقــة مــن  1إلــى  34تشــكل جـ ً
ـزءا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة.
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

2014

2013

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
ربح( /خسارة) السنة قبل الضريبة

601,273

525,685

تعديالت للبنود التالية:
صافي خسارة انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء

إجمالي الدخل الشامل خالل السنة
ربح السنة

-

-

-

-

601.273

601.273

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

-

21.534

-

21.534

-

-

-

21.534

601.273

622.807

محول إلى احتياطي المخاطر

)ج( 18

-

-

108.504

-

)(108.504

-

محول إلى االحتياطي القانوني

)ب( 18

-

60.127

-

-

)(60.127

إجمالي الدخل الشامل خالل السنة

محول إلى صندوق األنشطة
االجتماعية والرياضية لسنة 2014

)(15.032

33

)(15.032

معامالت مع مالكي حقوق الملكية معترف
بها مباشرة في حقوق الملكية

إجمالي المساهمات من والتوزيعات على
مالكي حقوق الملكية
الرصيد في  31ديسمبر ٢٠١٤

( 17أ)

2,900

5,250

( 11ج)

9,564

41,455

إهالك

12

18,580

22,644

صافي ربح بيع األوراق المالية المتاحة للبيع

23

()15,690

()4,346

الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

656,665

593,502

التغير في أرصدة لدى المصرف المركزي

()80,860

()202,602

()4,041,669

()3,323,078

التغير في الموجودات األخرى

()24,391

()151,252

التغير في أرصدة للبنوك

742,618

710,348

التغير في ودائع العمالء

1,002,303

4,937,336

التغير في شهادات اإليداع

1,325,105

()390,929

48,847

192,566

()371,382

2,365,891

صافي مخصص الدعاوى القضائية
خسارة انخفاض قيمة االستثمارات المالية

التغير في قروض وسلف للعمالء

التغير في المطلوبات األخرى

مساهمات من وتوزيعات لمالكي
حقوق الملكية:
أسهم مجانية مصدرة

( 10ج)

40,038

2,814

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من أنشطة التشغيل
)أ( ١٨

381.225

-

-

-

)(381.225

381.225

-

-

-

)(381.225

1,651,975

1.397.849

491.498

49.807

579.967

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
اقتناء استثمارات مالية
4.171.096

متحصالت من بيع استثمارات مالية
اقتناء ممتلكات ومعدات

12

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) أنشطة االستثمار

()1,714,245

()2,440,376

1,813,926

1,498,691

()92,583

()17,476

7,098

()959,161

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
1,476,582

-

متحصالت من قروض أخرى

( 16ب)

-

()381,226

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) أنشطة التمويل

1,476,582

()381,226

صافي الزيادة في النقد وما يعادله

1,112,298

1,025,504

النقد وما يعادله في  1يناير

2,544,855

1,519,351

3,657,153

2,544,855

توزيعات أرباح مدفوعة

النقد وما يعادله في  31ديسمبر

29

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح
فوائد مستلمة

1,026,099

911,411

فوائد مدفوعة

258,222

254,727

3,318

6,694

توزيعات أرباح مستلمة
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

١

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

الكيــان الصادر عنه التقرير

تم تأســيس البنك األهلي ش.م.ق (“البنك”) في دولة قطر عام  1983كشــركة مســاهمة عامة بموجب المرســوم األميري رقم  40لســنة  .1983رقم الســجل
التجاري للبنك هو  .8989العنوان المســجل للبنك هو شــارع ســحيم بن حمد في منطقة الســد ص ب  2309في مدينة الدوحة في دولة قطر .تتألف البيانات
المالية الموحدة للبنك للســنة المنتهية في  31ديســمبر  2014من البنك وشــركته التابعة (يشــار إليهما معا (“المجموعة”) ومنفردين (“شــركات المجموعة”) .تزاول
المجموعة بشــكل رئيســي األعمال المصرفية للشــركات واألفراد وأنشــطة الوســاطة ولها  17فرعا في قطر.

3

(أ)

()1

الشــركة التابعة األساســية للبنك هي:

اسم الشركة

بلد التأسيس

رأس مال الشركة

أنشطة الشركة

نسبة الملكية
2014

نسبة الملكية
2013

شركة األهلي
للوساطة ش.ش.و

قطر

مليون ريال قطري

وساطة

100

100

()2

(أ)

بيان االلتزام

ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير المحاسبية ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها.
تم إعداد البيانات المالية الموحدة

(ب) أساس القياس

•
•
•

المشتقات
الموجــودات الماليــة المتاحة للبيع
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المعتــرف بهــا والمســجلة كبنود تحوط في عالقات القيمة العادلــة المؤهلة للتحوط.

()1

()2

(ج) العملــة الوظيفيــة وعملة العرض

(د)

اســتخدام األحكام والتقديرات

تــم علــى وجــه التحديــد وصــف المعلومــات عــن المجــاالت الهامة للشــكوك حول التقديرات واألحكام الحرجة في تطبيق السياســات المحاســبية التي لها األثر األهم
علــى المبالــغ المعتــرف بهــا في البيانــات المالية الموحدة باإليضاح .5

3

السياســات المحاسبية الهامة

تــم تطبيــق السياســات المحاســبية الهامــة والــواردة أدنــاه بشــكل ثابــت علــى جميع الفترات المعروضة فــي هذه البيانات المالية الموحدة ،وتم تطبيقها باتســاق من
قبــل كيانات المجموعة.

الشــركة التابعة هي شــركة مســتثمر فيها تســيطر عليها المجموعة .يتم إدراج البيانات المالية للشــركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بداية
الســيطرة وإلى تاريخ توقف تلك الســيطرة .تســيطر المجموعة على شــركة مســتثمر فيها إذا كانت عرضة إليرادات أو لديها حق في إيرادات متنوعة من ارتباطها
بالشــركة مســتثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على هذه اإليرادات من خالل ســلطتها على تلك شــركة المســتثمر فيها.
يتم تغيير السياســات المحاســبية للشــركة التابعة عندما يكون ذلك ضروريا لتتماشــى مع السياســات المحاســبية التي تتبعها المجموعة.

المعامــات المســتبعدة عند التوحيد

يتم اســتبعاد األرصدة واإليرادات والمصروفات بين شــركات المجموعة الناشــئة من التعامالت بين شــركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة .يتم
اســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة بنفــس طريقــة المكاســب غيــر المحققــة ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيــه انخفاض في القيمة.

(ج) الموجــودات الماليــة والمطلوبات المالية

تــم عــرض هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة بالريــاالت القطريــة وهــي العملــة الوظيفية للمجموعة .فيما عدا ما تمت اإلشــارة إليه بخالف ذلك ،تــم تقريب المعلومات
الماليــة المعروضــة بالريــال القطــري إلــى أقــرب ألــف ريال .تم تقييم العملة الوظيفية للشــركة التابعــة للمجموعة بالريال القطري.

يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياســات
المحاســبية والمبالــغ الصــادر عنهــا التقريــر للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفات .قد تختلف النتائــج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المتعلقــة بهــا علــى نحــو مســتمر .يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاســبية في الســنة التي تتــم فيها مراجعة التقديرات
وفــي أية فترات مســتقبلية تتأثر بذلك.

الشــركة التابعة

المعامــات واألرصــدة بالعملة األجنبية
يتــم تحويــل التعامــات بعمــات أجنبيــة أو تلــك التــي تتطلــب الســداد بعملــة أجنبية إلى العمــات الوظيفية الخاصة بالعمليــات بمعدالت الصرف اآلنية في تواريخ
المعامالت.
يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بعمــات أجنبيــة فــي تاريــخ التقرير إلى العملة الوظيفية باســتخدام معدالت الصرف اآلنية الســائدة في ذلك التاريخ.
يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة التــي تقــاس بالقيمــة العادلة إلى العملة الوظيفية بســعر الصرف اآلنــي في ذلك التاريخ الذي يتم
فيــه تحديــد القيمــة العادلــة .يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــة التي تقاس من حيث التكلفــة التاريخية بالعملة األجنبية باســتخدام معدل الصرف في
تاريخ المعاملة.
يتــم االعتــراف بفــروق صــرف العمــات األجنبيــة الناتجــة من ســداد المعامالت بالعمالت األجنبية والناشــئة عن التحويل بأســعار الصرف فــي نهاية الفترة للموجودات
والمطلوبــات الماليــة بالعمــات األجنبية في الربح أو الخســارة.

أساس اإلعداد

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بنــاء علــى أســاس التكلفــة التاريخية باســتثناء البنود الهامــة التالية في بيان المركز المالي الموحد والتي تم قياســها
بالقيمة العادلة:

أساس التوحيد

(ب) العملة األجنبية

بـ ً
ـدءا مــن  15يونيــو  2014دخلــت أمــوال ش.م.ق فــي اتفاقيــة مــع البنــك لتحويــل دورها كمؤســس لصندوق قطر جيت من الفئة (ق) إلــى البنك بموافقة مصرف
قطر المركزي.

2

السياســات المحاســبية الهامة (تابع)

()3

االعتــراف والقياس المبدئي

تعترف المجموعة مبدئيا بالقروض والســلف للعمالء والمســتحقات من /إلى بنوك وودائع العمالء وســندات الدين ومديونيات أخرى في التاريخ الذي تنشــأ فيه.
جميــع الموجــودات والمطلوبــات الماليــة يتــم االعتــراف بهــا مبدئيــا في تاريخ التســوية الذي تصبح فيه المجموعة طرفا فــي النصوص التعاقدية لألداة.

التصنيف

الموجودات المالية
عنــد اإلنشــاء يتــم تصنيــف األصل المالي في واحــد من الفئات التالية:
القــروض والذمم المدينة
•
محتفظ بها لتاريخ االســتحقاق
•
متاحة للبيع
•
المطلوبات المالية
قامــت المجموعــة بتصنيــف وقيــاس مطلوباتها الماليــة بالتكلفة المطفأة.

إلغاء االعتراف

يتــم إلغــاء االعتــراف بأصــل مالــي (أو جــزء مــن أصــل مالي أو جزء مــن مجموعة موجودات مالية متشــابهة ،متى انطبق ذلك) عندما:
تنتهــي الحقــوق التعاقديــة في اســتالم التدفقــات النقدية من األصل المالي
أو تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا باســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو قبول التزام بدفــع التدفقات النقدية المســتلمة بالكامل دون تأخير كبير إلى
طــرف ثالــث بموجب اتفاقية تمرير،
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السياســات المحاســبية الهامة (تابع)

()3

إلغــاء االعتراف (تابع)

(ج) الموجــودات الماليــة والمطلوبات المالية (تابع)
أو تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل وتكــون إما ( )1قامت بتحويل جميــع مخاطر وعوائد األصل أو ( )2ال تحول أو
تحتفــظ بكافــة المخاطــر والعوائــد من األصل لكنها تحول الســيطرة عليه.
عندمــا تحــول المجموعــة حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن أصل ولم تحــول أو تحتفظ بكافة المخاطر والعوائد من األصل ولم تحول الســيطرة على
األصــل يتــم عندهــا االعتــراف باألصــل إلى الحد الذي تســتمر المجموعة بارتباطها بذاك األصل.
فــي المعامــات التــي ال تحتفــظ فيهــا المجموعــة وال تقــوم بتحويــل جميــع أو جــزء كبير مــن مخاطر وعوائد ملكية األصل المالي وتحتفظ بالســيطرة على األصل،
تســتمر المجموعــة فــي االعتــراف باألصــل إلــى حــد مشــاركتها المســتمرة والتي يتم تحديدهــا بالحد الذي تتعرض فيه إلى التغييــرات في قيمة األصل المحول.
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()6

تحديــد وقياس انخفاض القيمة

(ج) الموجــودات الماليــة والمطلوبات المالية (تابع)

مــن أجــل تقييــم انخفــاض القيمــة الجماعــي تســتخدم المجموعــة تجربة الخســارة التاريخية (احتمــال اإلخالل) والتي يتم تعديلها على أســاس البيانات الحالية التي
يمكن مالحظتها لتعكس األحوال الحالية التي تســتند إليها تجربة الخســارة التاريخية واإلخالل المؤدي للخســارة وعامل تحديد الخســارة .باإلضافة إلى ذلك ,فإن

فــي بعــض المعامــات تحتفــظ المجموعــة بالتــزام لخدمــة األصــل المالــي مقابل رســوم .يتم إلغاء االعتراف عن األصل المالي لو حقــق معايير إلغاء االعتراف .يتم
االعتــراف بأصــل أو مطلــوب فــي عقــد خدمــة اســتنادا إلــى مــا إذا كانت رســوم الخدمة أكثر من (أصل) كافي أو أقــل من (مطلوب) كاف ألداء الخدمة.
تلغــي المجموعــة االعتــراف عــن مطلــوب مالــي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتهــاء التزاماتها التعاقدية.

()4

مقاصة األدوات

()5

مبادئ القياس

المجموعة تأخذ في الحسبان عوامل مثل أي تدهور في مخاطر البلد أو الصناعة أو نقاط الضعف الهيكلي المحددة أو تدهور التدفقات النقدية عند تقييم انخفاض القيمة
الجماعي.
تقوم المجموعة بتقييم انخفاض قيمة االســتثمارات المحتفظ بها لتاريخ االســتحقاق اســتنادا إلى المؤشــرات التي تدل على انخفاض القيمة في مســتوى محدد.
بالنســبة لألوراق المالية المدرجة فإن االنخفاض في القيمة الســوقية بنســبة  20%أو أكثر من التكلفة أو لفترة تســتمر لتســعة أشــهر أو أكثر تعتبر على أنها
مؤشــرات على انخفاض القيمة.

يتــم إجــراء مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة فقــط عندمــا يكــون هنــاك حق قانوني لمقاصة المبالغ المعترف بها ويرغب البنك إما في الســداد على أســاس
الصافي أو في تحقيق األصل وســداد االلتزام في الوقت نفســه.
يتــم عــرض اإليــرادات والمصاريــف علــى أســاس الصافــي فقــط عندما يســمح بذلك بموجــب المعايير الدولية للتقارير الماليــة ويوافق على ذلك مصرف قطر
المركــزي .أو لألربــاح أو الخســائر الناجمــة عــن مجموعــة مــن المعامالت المشــابهة كالموجودة ضمن أنشــطة المتاجرة في المجموعة.

قيــاس التكلفة المطفأة
التكلفــة المطفــأة لألصــل أو المطلــوب المالــي هــي المبلــغ الــذي يقــاس به األصــل أو المطلوب المالي عند االعتراف المبدئي مخصوما منه مدفوعات الســداد
األصليــة مضافــا إليــه أو مخصومــا منــه اإلطفــاء المتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل الربح الفعلي ألي فرق بيــن المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ االســتحقاق ناقصا
َ
متمما لمعدل الفائدة الفعلي .
جزء
أي تخفيض لخسارة االنخفاض في القيمة .يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل ً
قيــاس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي الســعر الذي يمكن اســتالمه لبيع أصل أو دفعه للتنازل عن التزام في معاملة نظامية بين مشــاركين في الســوق في تاريخ القياس األصلي
أو فــي حــال غيابــه أكثــر األســواق مالئمــة يمكــن للمجموعــة الوصــول إليهــا في ذلك التاريخ .تعكس القيمــة العادلة للمطلوب مخاطر تعثــره .عندما يكون ذلك متاحا
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة ألداة باســتخدام الســعر المدرج في ســوق نشــطة لتلك األداة .يعتبر الســوق على أنه نشــط لو كانت المعامالت بالنســبة
ألصل أو التزام تحدث بوتيرة وحجم كافيين لتوفير معلومات تســعير على أســاس مســتمر.

خســائر انخفــاض قيمــة األوراق الماليــة االســتثمارية المتاحــة للبيــع يتــم االعتــراف بهــا بتحويل الخســارة التراكمية المعترف بها في الدخل الشــامل اآلخر إلى الربح أو
الخســارة كتســوية إعادة تصنيف .الخســارة التراكمية التي يعاد تصنيفها من الدخل الشــامل اآلخر إلى الربح أو الخســارة هي الفرق بين تكلفة االقتناء ،بالصافي من
ســداد المبلغ األصلي واإلطفاء ،والقيمة العادلة الحالية ،ناقصا أي خســارة انخفاض في القيمة معترف بها ســابقا في الربح أو الخســارة .يتم إظهار التغييرات في
مخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة المنســوبة إلى قيمة الوقــت كأحد مكونات إيراد الفائدة.
فــي فتــرات الحقــة يتــم تســجيل الزيــادة فــي القيمــة العادلــة للورقة المالية المتاحة للبيــع التي انخفضت قيمتها فــي احتياطيات القيمة العادلة.

(د)

النقــد وما يعادله

يتضمــن النقــد ومــا يعادلــه أوراقــا نقديــة وعمــات معدنيــة بالصنــدوق وأرصدة غير خاضعة لقيــود محتفظ بها لدى مصارف مركزية وموجودات مالية عالية الســيولة
ذات فترات اســتحقاق لثالثة أشــهر أو أقل من تاريخ االســتحواذ تخضع لمخاطر غير هامة من التغييرات في قيمتها العادلة ويتم اســتخدامها من جانب المجموعة
فــي إدارة ارتباطاتهــا قصيرة األجل.
يتــم تســجيل النقــد ومــا يعادلــه في بيان المركز المالي الموحــد بالتكلفة المطفأة.

(هـــ) القروض والســلف للعمالء

القروض والســلف لعمالء هي موجودات مالية غير مشــتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال تكون مدرجة في الســوق النشــطة وال تنوي المجموعة بيعها
فورا أو في المســتقبل القريب.

لو لم يكن هناك ســعر مدرج في ســوق نشــطة عندئذ تقوم المجموعة باســتخدام تقنيات التقييم التي تضاعف اســتخدام المدخالت ذات الصلة المتوفرة والتي
يمكــن مالحظتهــا وتقلــص مــن اســتخدام المدخــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا .تتضمن تقنيات التقييم المختارة جميع العوامل التي ســيأخذها المشــاركون في
الســوق في االعتبار عند تســعير معاملة.
لــو كان لألصــل أو االلتــزام المقــاس بالقيمــة العادلــة ســعر عــرض وطلــب عندئــذ تقــوم المجموعة بقياس األصول على أنها ذات مراكــز طويلة وااللتزامات على أنها
ذات مراكز قصيرة وذلك بســعر الطلب .تمثل القيم العادلة للمشــتقات أســعار الســوق المدرجة أو نماذج التســعير الداخلية ،إن كان ذلك مالئما.
تــم تقديــم تحليــل عــن القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة والمزيد من التفاصيل عن كيفية قياســها في اإليضاح ( 5ب) (.)1

القروض والســلف لعمالء غير الهامة بشــكل فردي يتم تقييمها بشــكل جماعي من أجل انخفاض القيمة من خالل جمع القروض والســلف لعمالء ذات خصائص
مخاطــر متشــابهة .هــذه الخصائــص ذات صلــة بتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية لمجموعات من تلك الموجودات لكونها تشــير إلــى قدرة الدائنين على دفع
كافــة المبالــغ المســتحقة وفقا للشــروط التعاقديــة لألصل قيد التقييم.

يتــم قيــاس القــروض والســلف لعمــاء مبدئيــا بســعر المعاملــة والذي يمثــل القيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملة اإلضافية المباشــرة ،ويتم قياســها الحقا
بتكلفتهــا المطفــأة باســتخدام طريقــة معدل الفائدة الفعلي .

(و)

االستثمارات المالية

()1

الموجــودات الماليــة المحتفظ بها لتاريخ االســتحقاق

يتم في أعقاب االعتراف المبدئي المحاســبة عن االســتثمارات المالية حســب تصنيفها إما كمحتفظ بها لتاريخ االســتحقاق أو كمتاحة للبيع.

الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق هــي موجــودات غيــر مشــتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد واســتحقاق ثابت يوجد لــدى المجموعة النية
والمقــدرة اإليجابيــة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى االســتحقاق والتــي ال يتــم تخصيصهــا كقيمــة عادلة من خالل الربح أو الخســارة أو على أنها متاحة للبيع .تم تســجيل
االســتثمارات المحتفظ بها لتاريخ االســتحقاق بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .
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3

الموجــودات الماليــة المتاحة للبيع

()1

االســتثمارات المالية (تابع)

االســتثمارات المتاحة للبيع هي اســتثمارات غير مشــتقة مســجلة كمتاحة للبيع أو غير مصنفة كفئة أخرى من الموجودات المالية .أســهم حقوق الملكية غير
المدرجــة تســجل بالتكلفــة ناقــص االنخفــاض فــي القيمة وكافة االســتثمارات األخرى المتاحة للبيع تســجل بالقيمة العادلة.

(ز)

يتــم االعتــراف بتغيــرات القيمــة العادلــة األخــرى فــي الدخــل الشــامل اآلخر إلى أن يباع االســتثمار أو تنخفــض قيمته ،بينما األرباح والخســائر المتراكمة المعترف بها
ســابقا في الدخل الشــامل اآلخر يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخســارة كتعديل في التصنيف.

(ز)

()1

المشتقات

المشــتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاســبة التحوط

تدخــل المجموعــة فــي إطــار النشــاط االعتيــادي ألعمالهــا فــي عــدة أنــواع من المعامالت التي تحتوي على أدوات مالية مشــتقة .األداة المالية المشــتقة هي عقد مالي
بيــن طرفيــن حيــث تتعلــق الدفعــات فيــه بتغيــرات األســعار فــي واحدة أو أكثر من األدوات المالية المتعلقة به أو معدالت الرجوع أو المؤشــرات.

•

•

تحوطــات التدفق النقدي
فيمــا يتعلــق بتحوطــات التدفــق النقــدي التــي تحقــق شــروط محاســبة التحــوط ،فإن أي ربح أو خســارة من أداة التحوط والذي يقرر أنــه تحوط فعال يمت االعتراف
بــه مبدئيــا كاحتياطــي تحــوط تدفــق نقــدي فــي الدخــل الشــامل اآلخر .أرباح أو خســائر تحوط التدفــق النقدي المعترف بها مبدئيا في بيان الدخل الشــامل الموحد
يتــم تحويلهــا إلــى بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرة التــي تؤثــر فيها معاملة التحوط على بيــان الدخل الموحد .عندما ينتج عــن معاملة التحوط اعتراف بأصل
أو مطلــوب فــإن األربــاح أو الخســائر المصاحبــة لهــا والتــي تــم االعتــراف المبدئــي بها في بيان الدخل الشــامل يتم إدراجها في القياس المبدئــي للتكلفة لألصل
أو المطلــوب ذي العالقة.

تحوطــات التدفق النقدي (تابع)
بالنســبة للتحوطات التي ال تؤهل لمحاســبة التحوط ،فإن أي ربح أو خســارة تنشــأ في القيمة العادلة ألداة التحوط تؤخذ مباشــرة إلى بيان الدخل الموحد للفترة.
تتوقــف محاســبة التحــوط عنــد انتهــاء مــدة أداة التحــوط أو إنهائهــا أو ممارســتها أو لم تعد مؤهلة لمحاســبة التحوط .بالنســبة لتحوطــات القيمة العادلة فعلية
لألدوات المالية بتواريخ اســتحقاق ثابتة فإن أي تعديل ينشــأ من محاســبة التحوط يتم إطفاؤه على مدى الفترة الباقية لالســتحقاق .بالنســبة لتحوطات
التدفــق النقــدي الفعلــي فــإن أي ربــح أو خســارة متراكميــن علــى أداة التحــوط معتــرف بهــا كاحتياطي تحوط تدفق نقدي في الدخل الشــامل اآلخر يتم االحتفاظ
بهــا هنــاك لحيــن حــدوث المعاملــة المتوقعــة .إذا لــم يعــد متوقعــا حدوث المعاملة المتحــوط لها فإن صافي الربح أو الخســارة المتراكمين المعترف بهما

كاحتياطــي تحــوط تدفــق نقــدي فــي الدخل الشــامل اآلخر يتم تحويلهمــا إلى بيان الدخل الموحد.

()2

مشــتقات محتفــظ بها ألغراض المتاجرة

تتضمــن األدوات المشــتقة للمتاجــرة لــدى المجموعــة عقــود صــرف أجنبــي آجلة وتبــادالت معدالت الفائدة والعمالت األجنبية .بعد االعتراف المبدئي بأســعار
المعاملــة وهــي أفضــل دليــل عــن القيمــة العادلــة عنــد االعتــراف المبدئي يتم قياس المشــتقات بالقيمة العادلة .تمثل القيمة العادلة ســعر الســوق المدرج أو نماذج
التســعير الداخلية إن كان ذلك مناســبا .يتم إدراج األرباح أو الخســائر الناتجة في بيان الدخل الموحد.

(ح) الممتلكات والمعدات
()1

وتتضمــن الخيــارات الماليــة والعمليــات آجلــة التســليم والعقــود اآلجلــة واتفاقيــات تبادل معدالت الفائدة واتفاقيات تبادل العمالت والتي تنشــئ الحقوق
وااللتزامــات التــي لهــا أثــر تحويــل واحــد أو أكثــر مــن المخاطــر الماليــة المتأصلــة في أداة مالية رئيســية متعلقة بها بين أطراف األداة .عند بــدء األعمال تعطي أداة مالية
مشــتقة أحــد األطــراف حقــا تعاقديــا لمبادلــة الموجــودات الماليــة أو المطلوبــات المالية مع طرف آخر بشــروط تعتبر مفضلة أو التــزام تعاقدي لمبادلة موجودات
ماليــة أو مطلوبــات ماليــة بشــروط تعتبــر غيــر مفضلــة .غيــر أنهــا ال ينتــج عنهــا عامــة تحويل لألداة المالية الرئيســية المتعلقة بها عند بــدء العقد وال يتم ذلك التحويل
بالضــرورة عنــد اســتحقاق العقــد .بعــض األدوات تجســد كال مــن الحــق وااللتــزام للقيــام بالتبــادل .حيث أن بنود هذا التبادل يتم تحديدهــا عند بداية األدوات المالية
فــإن هــذه البنــود ونظــرا لتغير أســعار الســوق المالية قد تصبــح إيجابية أو غير إيجابية.
تحوطــات القيمة العادلة
فيمــا يتعلــق بتحوطــات القيمــة العادلــة التــي تحقــق شــروط محاســبة التحــوط ،فإن أي ربح أو خســارة من إعادة قياس أداة التحوط إلــى القيمة العادلة يتم
االعتــراف بــه مباشــرة فــي بيــان الدخــل الموحــد .يتــم تعديــل األجــزاء المعنية من البند المتحوط لــه مقابل القيمة الدفترية للبنــد المتحوط له ويتم االعتراف به
فــي بيان الدخل الموحد.

المشتقات (تابع)

المشــتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاســبة التحوط (تابع)
•

يتم االعتراف بإيراد الفوائد في الربح أو الخســارة باســتخدام معدل الفائدة الفعلي  .يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح في الربح أو الخســارة عندما تســتحق
المجموعة تلك التوزيعات .يتم االعتراف بأرباح أو خســائر اســتثمارات أوراق الدين المتاحة للبيع في الربح أو الخســارة.

يعــاد تصنيــف األصــل المالــي غيــر المشــتق مــن فئــة متــاح للبيــع إلى فئة القروض والذمــم المدينة في حال طبق عليها تعريف القــروض والذمم المدينة وكانت
للمجموعــة النيــة والقــدرة علــى االحتفاظ باألصل المالي للمســتقبل المنظور أو لتاريخ االســتحقاق.

السياســات المحاســبية الهامة (تابع)

االعتراف والقياس

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقــص اإلهالك المتراكم وخســائر االنخفاض فــي القيمة المتراكمة .تتضمن التكلفة مصاريف تنســب بصورة
مباشــرة القتناء األصل.

البرمجيــات المشــتراة المكملــة لعمــل المعــدات ذات الصلــة تتم رســملتها كجزء من تلك المعدات.
عندمــا يكــون ألجــزاء مــن بنــد مــن الممتلــكات أو المعــدات أعمــار إنتاجية مختلفة ،تتم المحاســبة عنها كبنود منفصلة (عناصر رئيســية) مــن الممتلكات والمعدات.
يتــم تحديــد الربــح أو الخســارة مــن اســتبعاد بنــد مــن الممتلــكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من االســتبعاد مع القيمة الدفتريــة لبند الممتلكات
والمعــدات ويتــم االعتــراف بــه في إيرادات أخرى /مصروفات األخرى في الربح أو الخســارة.

()2

التكاليف الالحقة

()3

اإلهالك

يتــم االعتــراف بتكلفــة اســتبدال أحــد مكونــات الممتلــكات والمعــدات فــي القيمة الدفترية للبند إذا كان مــن المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المســتقبلية
المضمنــة فــي ذلــك المكــون للبنــك وإمكانيــة قيــاس تكلفتهــا بصــورة موثوق بها .يتم إلغاء االعتــراف بالقيمة الدفترية للجزء المســتبدل .يتم االعتراف بتكاليف
الخدمــة اليوميــة للممتلــكات والمعــدات في الربح أو الخســارة عند تكبدها.

المبلــغ القابــل لإلهــاك هــو تكلفــة الممتلــكات والمعــدات أو مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقــص القيمة المتبقية.
يتــم االعتــراف باإلهــاك فــي الربــح أو الخســارة بطريقــة القســط الثابــت علــى مدى األعمــار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند الممتلــكات والمعدات حيث أن هذه هي
أقــرب مــا يعكــس النمــط المتوقــع الســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنة في األصل وهي تســتند إلى تكلفة األصل ناقصــا قيمته الباقية المقدرة.
ال يتــم إهالك األرض.
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السياســات المحاســبية الهامة (تابع)

()3

اإلهالك (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

3

(ح) الممتلــكات والمعدات (تابع)

(م)

األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات هي كاآلتي:
المباني
تحسينات على مباني مستأجرة
األثاث والمعدات
السيارات

إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

 20سنة
 5سنوات
 7 - 6سنوات
 5سنوات

(ن) توزيعات األرباح لألســهم العادية

(س) إيــراد ومصروف الفائدة

يتم االعتراف بإيراد ومصروف الفائدة في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط
المدفوعات والمستلمات المستقبلية المقدرة من خالل األعمار المتوقعة لألصل المالي أو المطلوب المالي (أو فترة أقصر ،إذا كان ذلك مطبقا) على القيمة
الدفترية لألصل أو المطلوب المالي .تقوم المجموعة عند احتساب معدل الفائدة الفعلي بتقدير التدفقات النقدية المتوقعة آخذة في االعتبار كافة البنود التعاقدية
لألداة المالية وليس خسائر االئتمان المستقبلية.

(ط) انخفــاض قيمــة الموجودات غير المالية

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمتها .في حالة وجود مثل هذا
المؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل.
يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يعاد تقييم خسائر االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير إليجاد أية مؤشرات حول انخفاض
الخسارة أو انعدامها.يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في حال كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد.
يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل للقيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ،بالصافي بعد أي
إهالك أو إطفاء ،في حالة عدم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة.

ً
جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.
يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي كافة تكاليف التعامالت ورسومها والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تمثل
تشمل تكاليف المعاملة التكاليف اإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة القتناء أو إصدار األصل أو المطلوب المالي.
إيراد ومصروف الفائدة المعروض في بيان الدخل الشامل يتضمنان:
•

(ي) المخصصات

(ل) منافــع نهايــة خدمــة الموظفين وصندوق التقاعد

خطط مكافأة نهاية خدمة الموظفين  -خطة المنافع المحددة
تحتسب المجموعة مخصص نهاية الخدمة لموظفيها .ويستند استحقاق هذه المنافع إلى آخر راتب للموظف وطول فترة الخدمة وهي مشروطة بإتمام الحد األدنى
لفترة الخدمة .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف .يظهر هذا المخصص ضمن بند مخصصات أخرى ضمن مطلوبات أخرى.

خطة صندوق التقاعد واالدخار  -خطة المساهمة المحددة
وفقا للقانون رقم  24لعام  2002حول التقاعد والمعاشات يطلب من المجموعة المساهمة في برنامج صندوق الدولة للموظفين القطريين وتحتسب على أنها
نسبة من رواتب الموظفين القطريين .تقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهمات والتي تصرف عند استحقاقها.

رأس المــال واالحتياطيات

يتم خصم التكاليف اإلضافية التي تنسب بصورة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكية من القياس المبدئي ألدوات حقوق الملكية.

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من جانب مساهمي البنك .يتم التعامل مع توزيعات األرباح
للسنة التي يعلن عنها بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد في إيضاح منفصل.

تتم إعادة تقييم طرق اإلهالك واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها بشكل مستقبلي متى كان ذلك مناسبا.

يتم االعتراف بمخصص عندما يكون لدى البنك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة لحدث سابق يمكن قياسه بصورة موثوق بها ومن المحتمل أن يتطلب تدفق
خارج للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام.
(ك) الضمانات المالية
الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة دفع مبالغ محددة لتعويض المحتفظ بها الخسارة التي تقع عليه بسبب فشل أحد المدينين في الدفع عند حلول
االستحقاق وفقا لشروط أداة الدين .يتم االعتراف مبدئيا بالتزام الضمانات المالية في البيانات المالية بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة على مدى عمر
الضمان المالي .في أعقاب االعتراف المبدئي يسجل التزام المجموعة لكل ضمان إما بهذا المبلغ المطفأ أو القيمة الحالية ألي مبلغ متوقع عندما تصبح الدفعة
بموجب الضمان محتملة ،أيهما أعلى.

السياســات المحاســبية الهامة (تابع)

•

فوائد الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والمحتسبة على مبدأ الفائدة الفعلي.
التغيرات في القيمة العادلة في مشتقات مؤهلة ،متضمنة عدم فعالية التحوط ،والبنود المتحوط لها ذات الصلة في تحوطات القيمة العادلة لمخاطر معدل الفائدة.

إيراد الفائدة من االستثمارات المالية المتاحة للبيع المحتسب على مبدأ الفائدة الفعلي يتم أيضا إدراجه في بيان الدخل.

(ع)

إيرادات ومصروفات الرســوم والعموالت

تكتسب المجموعة إيراد رسوم وعموالت من نطاق متنوع من الخدمات التي تقدمها للعمالء .يمكن تقسيم إيراد الرسوم إلى الفئتين التاليتين:
إيراد رسوم مكتسب من خدمات مقدمة في فترة معينة من الزمن
الرسوم المكتسبة من تقديم خدمات في فترة زمنية تستحق على مدى تلك الفترة .تتضمن هذه الرسوم إيراد رسوم وإدارة موجودات ورسوم الحفظ ورسوم أخرى
عن اإلدارة واالستشارات .يتم تأجيل رسوم التزام القرض للقروض المحتمل سحبها ورسوم االئتمان األخرى ذات الصلة (مع أي تكاليف إضافية) ويتم االعتراف بها
كتعديل على معدل الفائدة الفعلي للقرض .عندما ال يكون متوقعا سحب القرض يتم عندها االعتراف برسوم التزام القرض على مبدأ القسط الثابت على مدى
فترة االلتزام.
إيراد رسوم من تقديم خدمات معامالت
الرسوم الناشئة من التفاوض أو المشاركة في التفاوض لمعاملة لطرف خارجي مثل ترتيب اقتناء األسهم أو األوراق المالية األخرى أو شراء أو بيع األعمال كلها
يتم االعتراف بها عند إتمام المعاملة المرتبطة بها .الرسوم أو مكونات الرسوم المرتبطة بأداء معين يتم االعتراف بها بعد تحقيق المعايير الخاصة بها .تتضمن هذه
الرسوم رسوم اكتتاب ورسوم تمويل شركات ورسوم وساطة .يتم االعتراف برسوم القرض المشترك في بيان الدخل عند انتهاء االشتراك وال تحتفظ المجموعة بأي
جزء من القروض لنفسها أو تحتفظ بجزء بنفس المعدل الفعلي كباقي المشاركين اآلخرين.
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السياســات المحاســبية الهامة (تابع)

(ف) إيرادات االســتثمارات المالية

يتم االعتراف بمكاسب أو خسائر بيع االستثمارات المالية في الربح أو الخسارة على أنها الفرق بين القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة الدفترية لألوراق
المالية االستثمارية.
األرباح أو الخسائر غير المحققة من تغيرات القيمة العادلة عند إعادة قياس االستثمارات المالية المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
إيراد االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق يتم االعتراف به بإتباع طريقة معدل الفائدة الفعلي.

(ص) إيــراد توزيعات األرباح

يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح عند نشوء الحق باستالم تلك األرباح.

(ق) العائدات على الســهم

تقوم المجموعة بعرض بيانات العائد األساسي والمخفف للسهم بالنسبة ألسهمها العادية .يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة
لمالكي األسهم العادية في المجموعة على عدد المتوسط المرجح لألسهم القائمة خالل الفترة.

(ر)

تقارير القطاعات

يتم إصدار تقارير القطاعات التشغيلية بأسلوب يتسق مع إصدار التقارير الداخلية المقدمة إلى الرئيس التنفيذي .الرئيس التنفيذي هو الشخص أو المجموعة التي
تخصص الموارد للقطاعات التشغيلية للشركة وتقيم أداءها .ويتم إدراج اإليرادات والمصروفات المنسوبة بشكل مباشر لكل قطاع عند تحديد أداء القطاع التشغيلي.

(ش) أنشطة االئتمان

الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية ال تعامل معاملة موجودات المجموعة في بيان المركز المالي الموحد.

(ت) أرقام المقارنة

يجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جميع المبالغ مع معلومات مقارنة فيما عدا الحاالت التي يسمح فيها معيار أو تفسير بذلك أو يتطلب خالف ذلك.

(خ) المعلومــات المالية للبنك الرئيســي

يتم إعداد بيان المركز المالي وبيان الدخل للبنك الرئيسي المفصح عنه كمعلومات تكميلية باتباع نفس السياسات المحاسبية المذكورة أعاله فيما عدا االستثمار
في الشركات التابعة حيث لم يتم توحيدها وتم تسجيلها بالتكلفة.

(ذ)

المعايير والتفســيرات الجديدة

()1

التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  32عن مقاصة الموجودات الماليــة والمطلوبات المالية
مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  )32توضح المتطلبات المتعلقة بالمقاصة عن طريق توضيح متى
يملك الكيان حقا قانونيا حاليا قابال للتطبيق في المقاصة ومتى يكون إجمالي التسوية مساويا لصافي التسوية.

المعايير والتفسيرات الجديدة التي يسري مفعولها من  1يناير 2014
تبنت المجموعة خالل السنة المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة التالية بتاريخ تطبيق مبدئي يبدأ من  1يناير .2014

ليس لتبني هذا التعديل أثر هام على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
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(ذ)

السياســات المحاســبية الهامة (تابع)

المعاييــر والتفســيرات الجديدة (تابع)

المعايير والتفسيرات الجديدة التي يسري مفعولها من  1يناير 2014
بالرغم من ذلك ،فإن المعايير الجديدة التالية التي أصبحت سارية المفعول لم يكن لها أثر هام على المركز المالي الموحد أو األداء المالي الموحد للمجموعة.
()1
()2
()3
()4

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39تجديد المشتقات واستمرار محاسبة التحوط.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  12ومعيار المحاسبة الدولي رقم “ 27الكيانات االستثمارية”.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  36حول إفصاحات المبلغ القابل لالسترداد للموجودات غير المالية.
التفسير رقم  21من لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية حول الضرائب
المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة ولم يسري مفعولها بعد للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2014وأثرها المرجح على البيانات المالية
الموحدة للمجموعة

المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة التي صدرت لكنها لم تصبح سارية المفعول للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2014ولم يتم تطبيقها عند
إعداد هذه البيانات المالية الموحدة كانت كما يلي:
( )1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 9األدوات المالية” هو أول معيار يتم إصداره كجزء من مشروع شامل الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم  .39يحتفظ
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ويبسط نموذج القياس المزدوج وهو ينشئ فئتين أساسيتين لقياس الموجودات المالية :التكلفة المطفأة والقيمة العادلة.
يعتمد أساس التصنيف على نمط األعمال لدى الشركة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجود المالي .تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر هذا المعيار على
الفترات المستقبلية .يصبح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2018
ال يتوقع أن يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية أثر هام على البيانات المالية الموحدة للمجموعة:
المعايير التي تصبح سارية المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير :2016
( )1التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  11حول المحاسبة عن حاالت اقتناء مساهمات في عمليات مشتركة.
( )2التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  38حول تصنيف الطرق المقبولة لإلهالك واإلطفاء.
( )3التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  19حول خطط المنافع المحددة :اشتراكات الموظفين.
المعايير التي تصبح سارية المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير :2017
( )1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15حول إيرادات العقود مع العمالء.
لم يتبنى البنك أي من هذه المعايير أو التفسيرات بصورة مبكرة.
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(أ)

إدارة المخاطــر المالية

مقدمــة ونظرة عامة

تشمل أعمال المجموعة المخاطرة بطريقة مستهدفة وإدارة تلك المخاطر بشكل مهني .الوظائف الرئيسية إلدارة مخاطر البنك هي تحديد المخاطر الرئيسية على
البنك وقياسها وقياس مراكز المخاطر وتحديد تخصيصات رأس المال .تقوم المجموعة بشكل دوري بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر الخاصة بها لتعكس
التغيرات في السوق والمنتجات وأفضل ممارسات السوق.
هدف المجموعة هو تحقيق توازن مناسب بين الخطر والعائد وتقليص اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة .تعرف المجموعة المخاطر على أنها
احتمال الخسائر أو ضياع األرباح والتي يمكن أن تتسبب بها عوامل داخلية أو خارجية.

إدارة المخاطر
مقدمة
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إدارة المخاطــر المالية (تابع)
مقدمة (تابع)
نظم قياس وتقارير المخاطر
تقاس مخاطر المجموعة باستخدام طريقة تعكس كال من الخسارة المتوقعة المحتمل وقوعها في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة ،والتي تكون تقديرا
للخسارة الفعلية النهائية استنادا إلى نماذج إحصائية .تستخدم النماذج االحتماالت المشتقة من الخبرة التاريخية ومعدلة لتعكس البيئة االقتصادية .تجري
المجموعة توقعا ألسوأ ما يمكن وقوعه في حالة األحداث الشديدة التي تقع وتكون في الواقع غير محتملة الحدوث.
يتم تنفيذ مراقبة والسيطرة على المخاطر بشكل رئيسي استنادا إلى حدود تم وضعها من قبل المجموعة .تعكس هذه الحدود استراتيجية األعمال وبيئة السوق
بالنسبة للمجموعة إضافة إلى مستوى المخاطر المقبولة من قبل المجموعة ،مع التركيز اإلضافي على صناعات مختارة .إضافة إلى ذلك تراقب المجموعة وتقيس
القدرة الكاملة على تحمل المخاطر فيما يتعلق بالتعرض المجمع للمخاطر ضمن كافة أنواع المخاطر وأنشطتها.

المخاطر متأصلة في أنشطة المجموعة لكنها تدار من خالل عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وعرضة لحدود المخاطر وضوابط أخرى .إن عملية إدارة
المخاطر هذه حساسة بالنسبة للربحية المستمرة للمجموعة وكل فرد في المجموعة مسؤول عن التعرض للمخاطر المتعلق بمسؤولياته /مسؤولياتها .تتعرض
المجموعة لمخاطر االئتمان والسيولة والسوق بما فيها المتاجرة وغير المتاجرة والمخاطر التشغيلية.

يتم فحص المعلومات المجمعة من كافة إدارات األعمال ومعالجتها من أجل تحليل وضبط وتحديد المخاطر المبكرة .يتم عرض هذه المعلومات وشرحها لمجلس
اإلدارة واللجنة التنفيذية.

ال تتضمن عملية رقابة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا والصناعة .فتلك تتم مراقبتها من خالل عملية التخطيط
االستراتيجي في المجموعة.

يتضمن التقرير التعرض المجمع لمخاطر االئتمان وتوقعات االئتمان المقاسة واستثناءات الحدود والقيمة المعرضة للمخاطر ومعدالت السيولة وتغيرات ملمح
المخاطر .يتم شهريا إصدار تقارير مفصلة عن الصناعة والعمالء والمخاطر الجغرافية .تقوم اللجنة العليا بتقييم مدى مالءمة مخصص انخفاض القيمة بشكل ربع سنوي.

إن مجلس اإلدارة هو المسؤول بالكامل عن تحديد ورصد عمليات إدارة ومراقبة المخاطر ،غير أن هناك جهات مستقلة منفصلة مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطر.

يتم إعداد تقارير مخاطر معدة خصيصا على كافة المستويات ضمن المجموعة ويتم توزيعها من أجل التأكد من أن كافة إدارات األعمال يمكنها الوصول إلى
المعلومات الضرورية والحديثة.

•

هيكلة إدارة المخاطر

•

اللجنة التنفيذية

•

قسم إدارة المخاطر

•

الخزينة

•

التدقيق الداخلي

تتحمل اللجنة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن وضع إستراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ وأطر العمل والسياسات والحدود وهي مسؤولة عن أمور المخاطر
األساسية وإدارة ومراقبة قرارات المخاطر ذات الصلة.

قسم إدارة المخاطر مسؤول عن تنفيذ وحفظ اإلجراءات ذات الصلة للتأكد من عملية الرقابة المستقلة .وهو مسؤول أيضا عن مراقبة االلتزام بمبادئ المخاطر
والسياسات والقيود في المجموعة .كل مجموعة أعمال لها قسم ال مركزي يكون مسؤوال عن الرقابة المستقلة للمخاطر بما في ذلك مراقبة التعرض للمخاطر مقابل
حدود وتقييم مخاطر المنتجات الجديدة والمعامالت المهيكلة .يحرص هذا القسم أيضا على التسجيل الكامل للمخاطر في أنظمة قياس المخاطر واإلبالغ عنها.

الخزينة مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والهيكل المالي العام كما تضعه لجنة الموجودات والمطلوبات من وقت لوقت.

ً
سنويا من قبل إدارة التدقيق الداخلي ،حيث تقوم بفحص كل من كفاية اإلجراءات المتخذة ومدى التزام
يتـم تدقيق عمليات إدارة المخاطر على نطاق المجموعة
المجموعة باإلجراءات .تقوم إدارة التدقيق بمناقشة نتائج التقييم مع اإلدارة وترفع تقارير بنتائجها وتوصياتها إلى لجنة التدقيق.

يتم إطالع اإلدارة العليا وكافة األعضاء اآلخرين المعنيين في المجموعة بشكل متكرر حول خطط استخدام حدود السوق وتحاليل القيمة المعرضة للمخاطر
واستثمارات الملكية والسيولة إضافة إلى أية تطورات أخرى حول المخاطر.
الحد من المخاطر
تستخدم المجموعة وكجزء من إستراتيجيتها العامة للمخاطر المشتقات وأدوات أخرى إلدارة التعرضات الناجمة عن تغيرات في معدالت الفائدة والعمالت األجنبية
ومخاطر حقوق الملكية ومخاطر االئتمان والتعرضات الناجمة عن معامالت التوقع.
في مستوى إداري مناسب في المجموعة .يتم تقييم فعالية عقود التحوط من قبل الخزينة واإلدارة العليا (على أساس اعتبارات اقتصادية أيضا تكون مالئمة بشكل
أكبر من أساس المتطلبات المحاسبية للمعايير الدولية للتقارير المالية الخاصة بالتحوط) .تتم مراقبة فعالية كافة عالقات التحوط من قبل الخزينة على أساس ربع
سنوي في كل فترة تقرير .وفي حالة عدم الفعالية ستستمر المجموعة بمراقبة األداء المتوقع للتحوط وتتخذ إجراءات تخفيفية مثل إعادة التحوط متى كان ذلك
ضروريا لجعل التحوط أكثر فعالية على األداة المعنية.

تستخدم المجموعة بصورة نشطة ضمانات للتقليل من مخاطر االئتمان (للمزيد من التفاصيل راجع إيضاح ( 4ب) أدناه حول مخاطر االئتمان).
زيادة تركز المخاطر
ينشأ تركز المخاطر عندما يكون عدد من األطراف المقابلة يعملون في أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو لديهم سمات اقتصادية
مماثلة والتي تتسبب في إضعاف مقدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بصورة مماثلة في الظروف االقتصادية والسياسية وغيرها .تبين التركزات الحساسية
النسبية ألداء المجموعة بالتطورات المؤثرة على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين.
من أجل تجنب التركز الزائد للمخاطر ،تشتمل سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة لالحتفاظ بمحفظة متنوعة ،مع تحديد أسقف لمخاطر القطاعات
الجغرافية والقطاعات الصناعية .وبناء عليها تتم إدارة ومراقبة المخاطر االئتمانية المحددة.
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4

إدارة المخاطــر المالية (تابع)

تتمثل مخاطر االئتمان في فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزاماته المالية بالصورة التي ينتج عنها خسارة مالية للطرف اآلخر .في حالة المشتقات يقتصر
هذا على القيمة العادلة الموجبة .تحاول المجموعة الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق مراقبة التعرض االئتماني وحصر المعامالت االئتمانية مع أطراف مقابلة
معينة والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة.

()1

الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر قبل أي ضمانــات ومصادر تعزيز االئتمان األخرى

(ب) مخاطر االئتمان

ينشأ تركز مخاطر االئتمان عندما يعمل عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو لديهم سمات اقتصادية
مماثلة والتي تتسبب في إضعاف مقدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بصورة مماثلة في الظروف االقتصادية والسياسية وغيرها .تبين التركزات لمخاطر
االئتمان حساسية أداء المجموعة للتطورات المؤثرة على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين.
تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان عن طريق تنويع أنشطتها في اإلقراض لتفادي تركيز مخاطر غير مرغوب مع أحد أفراد أو مجموعة من العمالء ضمن منطقة
ً
ضروريا .يعتمد نوع وقيمة الضمانات المطلوبة على تقييم مخاطر الطرف المقابل ،وتطبق
عمل محددة .وتقوم المجموعة بالحصول على ضمانات متى كان ذلك
المجموعة مبادئ توجيهية معينة فيما يتعلق بأنواع الضمانات المقبولة وعوامل التقييم.
إن األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها هي:
-

لإلقراض لشراء أوراق مالية وعكس صفقات إعادة الشراء :ضمانات نقدية أو أوراق مالية.
لإلقراض التجاري :الرهن على الممتلكات العقارية والذمم التجارية المدينة والبضاعة و نقد أو أوراق مالية.
لقروض األفراد :الرهن على العقارات السكنية أو النقد أو األوراق المالية.

ً
وفقا التفاقية القرض وتقوم بمراقبة القيمة السوقية للضمانات اإلضافية
تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات ،وتطلب المجموعة ضمانات إضافية
من خالل مراجعتها لكفاية المخصص لخسائر القروض.
كما تستلم المجموعة ضمانات شركات من الشركات األم للقروض والسلف واألنشطة التمويلية التي تمنح للشركات التابعة.

(ب) مخاطر االئتمان

ألف ريال قطري

2014

2013

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلق بالموجودات المسجلة في بيان المركز المالي هو كالتالي:
أرصدة لدى مصارف مركزية

1,966,475

1,116,918

مستحقات من بنوك

2,558,091

2,206,147

قروض وسلف للعمالء

21,307,947

17,312,451

استثمارات مالية  -دين

4,637,667

4,884,024

145,465

132,129

30,615,645

25,651,669

موجودات أخرى
اإلجمالي كما في  31ديسمبر
التعرض لمخاطر االئتمان األخرى هو كالتالي:

5,584,576

4,346,030

التزامات محتملة
تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة

10,344,210

9,032,735

اإلجمالي كما في  31ديسمبر

15,928,786

13,378,765

إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

46,544,431

39,030,434

يمثل الجدول أعاله سيناريو أسوأ الحاالت لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ،بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به للتعزيزات االئتمانية األخرى المرفقة.
بالنسبة للموجودات في بيان المركز المالي ،استندت المخاطر الواردة أعاله على صافي القيم الدفترية الصادر عنها التقرير في بيان المركز المالي الموحد.
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إدارة المخاطــر المالية (تابع)

4

إدارة المخاطــر المالية (تابع)

()2

تركيــز مخاطــر الموجــودات المالية مــع التعرض لمخاطر االئتمان

()2

تركيــز مخاطــر الموجــودات المالية مع التعــرض لمخاطر االئتمان (تابع)

(ب) مخاطــر االئتمان (تابع)

(ب) مخاطــر االئتمان (تابع)
القطاعات الجغرافية

يحلل الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية (بدون األخذ في االعتبار أي ضمان يتم االحتفاظ به أو أي دعم ائتماني آخر) ،حسب المناطق الجغرافية.

قطر

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى

ألف ريال قطري
أوروبا

باقي دول العالم

قطاعات الصناعة

يحلل الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر ائتمان بقيمها الدفترية قبل األخذ في االعتبار الضمانات أو أي دعم ائتماني آخر مصنفة حسب قطاعات الصناعة
لألطراف المقابلة للمجموعة.
ألف ريال قطري
إجمالي المخاطر
2014

اإلجمالي

إجمالي المخاطر
2013

في  31ديسمبر 2014
الحكومة

4,686,793

5,813,775

1,966,475

-

-

-

1,966,475

الهيئات الحكومية

1,875,581

1,117,189

982,000

1,154,024

144,864

277,203

2,558,091

الصناعة

1,020,364

473,010

قروض وسلف للعمالء

21,130,548

177,399

-

-

21,307,947

التجارة

6,646,712

5,302,016

استثمارات مالية  -دين

4,292,189

308,923

-

36,555

4,637,667

الخدمات

6,274,528

4,591,235

145,465

-

-

-

145,465

المقاوالت

1,921,076

1,093,716

28,516,677

1,640,346

144,864

313,758

30,615,645

العقارات

4,404,807

3,474,079

الشخصية

3,785,784

3,786,649

15,928,786

13,378,765

46,544,431

39,030,434

أرصدة لدى مصرف مركزي
مستحقات من بنوك

موجودات أخرى
المجموع

االلتزامات المحتملة

التعرض اآلخر لمخاطر االئتمان هو كالتالي:
التزامات محتملة

5,519,809

36,379

2,773

25,615

5,584,576

تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

10,339,685

4,525

-

-

10,344,210

المجموع

15,859,494

40,904

2,773

25,615

15,928,786

قطر

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى

أوروبا

التعــرض لمخاطر االئتمان

تدرج التصنيف الداخلي للمجموعة وربطه بالجدول أدناه هو كالتالي:
ألف ريال قطري

باقي دول العالم

اإلجمالي

في  31ديسمبر 2013

تصنيف البنك

وصف التصنيف
مخاطر منخفضة  -ممتاز

تصنيف عالي

الفئة ب

عادي /مخاطر مقبولة

تصنيف عادي

1,116,918

-

-

-

1,116,918

الفئة ج

دون المستوى  -تحت المراقبة

تحت المراقبة  /منخفضة القيمة

236,600

1,370,616

132,491

466,440

2,206,147

الفئة د

مشكوك في تحصيلها

تحت المراقبة  /منخفضة القيمة

قروض وسلف للعمالء

17,215,235

97,216

-

-

17,312,451

الفئة هـ

ديون معدومة

تحت المراقبة  /منخفضة القيمة

استثمارات مالية  -دين

4,495,026

369,841

3,969

15,188

4,884,024

-

-

-

132,129

1,837,673

136,460

481,628

25,651,669

أرصدة لدى مصرف مركزي
مستحقات من بنوك

الفئة أ

الربط

موجودات أخرى
المجموع

23,195,908

ألف ريال قطري
2014

2013

التصنيف المعادل
التعرض اآلخر لمخاطر االئتمان هو كالتالي:

تصنيف عالي

9,627,291

8,514,064

التزامات محتملة

4,227,430

87,370

19,719

11,511

4,346,030

تصنيف عادي

36,885,391

30,453,282

تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

9,030,864

1,871

-

-

9,032,735

تحت المراقبة أو منخفض القيمة

31,749

63,088

13,258,294

89,241

19,719

11,511

13 ,378,765

46,544,431

39,030,434

المجموع
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جودة االئتمان
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(ب) مخاطــر االئتمان (تابع)

ألف ريال قطري

قروض وسلف للعمالء
2014

مستحقات من بنوك
2013

2014

4

إدارة المخاطــر المالية (تابع)

()3

جــودة االئتمان (تابع)

(ب) مخاطــر االئتمان (تابع)

استثمارات مالية  -دين
2013

2014

القروض والسلف للعمالء التي انخفضت قيمتها واالستثمار في سندات الدين
القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالية التي انخفضت قيمتها بصورة فردية والسلف وسندات الدين التي تحدد المجموعة أن هناك دليل موضوعي
على انخفاض قيمتها وال تتوقع تحصيل المبلغ األصلي والفائدة المستحقة بالكامل بناء على الشروط التعاقدية التفاقية (اتفاقيات) القرض /االستثمار المالي.

2013

القروض والسلف للعمالء التي لم تتجاوز موعدها ولم تنخفض قيمتها
القروض والسلف لعمالء المتجاوزة لتاريخ استحقاقها لكن غير منخفضة في القيمة هي تلك التي تكون الفائدة التعاقدية أو المبالغ األساسية فيها متجاوزة لتاريخ
االستحقاق ،ولكن البنك يعتقد أن انخفاض القيمة غير مالئم على أساس مستوى التأمين /الضمان المتوفر و /أو مرحلة تحصيل المبالغ المدينة للمجموعة.

لم تتجاوز موعدها ولم تنخفض قيمتها
(خطورة منخفضة):
خطورة منخفضة  -ممتاز

19,557,031

15,648,677

2,558,091

2,206,147

-

-

19,557,031

15,648,677

2,558,091

2,206,147

-

-

ألف ريال قطري
2014

2013

حتى  60يوم

1,444,357

1,574,839

تصنيف عادي /خطورة مقبولة

1,767,467

1,629,686

-

-

-

-

 90 - 61يوم

323,110

54,847

القيمة الدفترية

1,767,467

1,629,686

-

-

-

-

اإلجمالي

1,767,467

1,629,686

تجاوزت موعدها ولم تنخفض قيمتها
(تصنيف خاص):

تحت المراقبة /انخفضت قيمتها
دون المستوى و مشكوك في تحصيلها
(حتى  9أشهر)
خسارة (أكثر من  9أشهر)

ناقصا :مخصص خاص لخسارة االنخفاض
في القيمة
ناقصا :مخصص جماعي لخسارة االنخفاض
في القيمة

القيمة الدفترية – بالصافي

46,220

79,127

-

-

-

-

292,519

270,082

-

-

-

-

338,739

349,209

-

-

-

-

()306,990

()286,121

-

-

-

-

()48,300

()29,000

-

-

-

-

21,307,947

17,312,451

-

-

-

-

21,307,947

17,312,451

2,558,091

2,206,147

-

-

استثمارات مالية  -دين
محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

-

-

-

-

32,760

32,760

متاحة للبيع

-

-

-

-

4,625,697

4,863,604

ناقصا :مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

-

-

-

-

()20,790

()12,340

القيمة الدفترية – بالصافي

-

-

-

-

4,637,667

4,884,024

21,307,947

17,312,451

2,558,091

2,206,147

4,637,667

4,884,024

إجمالي القيمة الدفترية

سياسة الشطب

تقوم المجموعة بشطب قرض أو رصيد سند دين استثماري وأية مخصصات ذات صلة بخسائر االنخفاض في القيمة عندما تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن
القرض أو الورقة غير قابلة للتحصيل وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.
يتم القيام بهذا التحديد بعد وضع اعتبار لمعلومات مثل حدوث تغييرات كبيرة في المركز المالي للمقترض /المصدر مثل عدم مقدرة المقترض /المصدر على سداد
االلتزام أو عدم كفاية متحصالت الضمان اإلضافي لسداد المبلغ بكامله .بالنسبة للقروض القياسية ذات المبالغ الصغيرة ،تستند قرارات الشطب عموما على مركز
تجاوز المنتج المحدد لموعد استحقاقه .كان المبلغ الذي تم شطبه خالل السنة هو  9.382ألف ريال قطري ( 77.733ألف ريال قطري في سنة .)2013

(ج) مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم تمكن المجموعة من مقابلة متطلباتها التمويلية عند حلول موعد استحقاقها ،كمثال على ذلك ،نتيجة لسحب
ودائع العمالء أو متطلبات النقد من االرتباطات التعاقدية أو التدفقات النقدية الخارجة األخرى مثل استحقاقات الدين أو الهوامش المستدعاة بالنسبة للمشتقات
وخالفها .ستؤدي هذه التدفقات الخارجة إلى نضوب الموارد المالية المتاحة إلقراض العمالء وأنشطة المتاجرة واالستثمارات .في ظل الظروف القاسية قد ينتج
عن عدم توفر السيولة تخفيضات في بيان المركز المالي الموحد ومبيعات الموجودات أو احتمال عدم المقدرة على الوفاء بارتباطات اإلقراض .إن المخاطر التي ال
يمكن للمجموعة أن تقوم بمعالجتها متأصلة في جميع العمليات التشغيلية المصرفية ويمكن أن تتأثر بمجموعة من األحداث المحددة الخاصة بالمؤسسة وأحداث
على مستوى السوق بأكملها ويتضمن ذلك ولكنه ال يقتصر على ،أحداث ائتمان واندماج واستحواذ والصدمات المنتظمة والكوارث الطبيعية.

()1

إدارة مخاطر الســيولة

تمثل مخاطر السيولة عدم تمكن المجموعة من مقابلة متطلباتها التمويلية .يمكن أن تنتج مخاطر السيولة من اضطرابات في السوق أو انخفاض التصنيف
االئتماني مما يؤدي إلى نضوب فوري لبعض مصادر التمويل .وللحماية من هذه المخاطر ،تقوم اإلدارة بتنويع المصادر التمويلية وإدارة الموجودات مع األخذ
في االعتبار احتياجات السيولة بتوفر رصيد سليم من النقد وما يعادله واألوراق المالية الجاهزة للتداول.
باإلضافة إلى ذلك تحتفظ المجموعة باحتياطي إلزامي لدى مصرف قطر المركزي بمعدل  ٪4.75من متوسط ودائع العمالء.
تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة بمراقبة مواعيد االستحقاقات على أساس شامل مع المراقبة المستمرة لموقف السيولة من قبل الخزينة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

4

إدارة المخاطــر المالية (تابع)

4

إدارة المخاطــر المالية (تابع)

()2

تحليــل االســتحقاق (متضمنا كافــة الموجودات والمطلوبات)

()2

تحليــل االســتحقاق (متضمنا كافــة الموجودات والمطلوبات) (تابع)

(ج) مخاطر الســيولة (تابع)

(ج) مخاطر الســيولة (تابع)

ألف ريال قطري

القيمة
الدفترية

أقل من شهر

من شهر إلى
ثالثة أشهر

من ثالثة
أشهر إلى سن

من سنة إلى
خمس سنوات

ألف ريال قطري

القيمة
الدفترية

أكثر من
خمس سنوات

أقل من شهر

من شهر إلى
ثالثة أشهر

من ثالثة
أشهر إلى سن

من سنة
إلى خمس
سنوات

أكثر من
خمس
سنوات

في  31ديسمبر 2013

في  31ديسمبر 2014
نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية

2,035,768

1,529,582

219,665

240,297

46,224

-

نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية

1,194,554

780,763

263,820

111,593

38,378

-

مستحق من بنوك

2,558,091

1,446,164

477,226

634,701

-

-

مستحق من بنوك

2,206,147

1,661,650

453,497

91,000

-

-

21,307,947

980,617

1,355,854

4,097,270

7,399,701

7,474,505

17,312,451

719,787

1,424,631

3,250,829

4,082,906

7,834,298

4,933,730

36,468

-

648,725

3,459,901

788,636

استثمارات مالية

5,017,542

997,445

505,150

162,859

2,479,619

872,469

ممتلكات ومعدات

252,054

-

-

-

-

252,054

عقارات ومعدات

178,057

-

-

-

-

178,057

موجودات أخرى

292,810

32,042

117,844

4,003

6,241

132,680

موجودات أخرى

268,419

19,446

112,928

2,409

956

132,680

31,380,400

4,024,873

2,170,589

5,624,996

10,912,067

8,647,875

مجموع الموجودات

26,177,170

4,179,091

2,760,026

3,618,690

6,601,859

9,017,504

مستحق إلى بنوك

2,527,626

2,309,226

218,400

-

-

-

مستحق إلى بنوك

1,785,008

1,739,708

45,300

-

-

-

شهادات إيداع

2,392,800

1,267,237

1,055,563

70,000

-

-

شهادات إيداع

1,067,695

656,078

247,864

163,753

-

-

ودائع العمالء

19,893,077

9,143,059

4,665,091

5,103,261

981,666

-

ودائع العمالء

18,890,774

9,757,311

5,823,196

2,463,159

847,108

-

182,000

-

-

-

182,000

-

دين مساند

182,000

-

-

-

182,000

-

1,476,582

-

-

-

1,476,582

-

مطلوبات أخرى

688,372

129,127

269,848

86,627

80,429

122,341

737,219

116,086

276,585

167,664

58,834

118,050

3,563,321

-

-

-

-

3,563,321

4,171,096

-

-

-

-

4,171,096

المجموع

26,177,170

12,282,224

6,386,208

2,713,539

1,109,537

3,685,662

31,380,400

12,835,608

6,215,639

5,340,925

2,699,082

4,289,146

الفرق

-

()8,103,133

()3,626,182

905,151

5,492,322

5,331,842

-

()8,810,735

()4,045,050

284,071

8,212,985

4,358,729

قروض وسلف للعمالء
استثمارات مالية

مجموع

دين مساند
قروض أخرى
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
المجموع
الفرق

قروض وسلف للعمالء

حقوق الملكية
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4

إدارة المخاطــر المالية (تابع)

4

إدارة المخاطــر المالية (تابع)

()3

تحليل االســتحقاق (المطلوبات والمشــتقات المالية)

()3

تحليل االســتحقاق (المطلوبات والمشــتقات المالية)

(ج) مخاطر الســيولة (تابع)

(ج) مخاطر الســيولة (تابع)

ألف ريال قطري

القيمة
الدفترية

إجمالي التدفق
النقدي غير
المخصوم

أقل من شهر

من شهر إلى
ثالثة أشهر

من ثالثة
أشهر إلى
سنة

من سنة إلى
خمس سنوات

ألف ريال قطري

أكثر من
خمس سنوات

القيمة
الدفترية

في  31ديسمبر 2014

في  31ديسمبر 2013

مطلوبات مالية غير مشتقة

مطلوبات مالية غير مشتقة

إجمالي التدفق
النقدي غير
المخصوم

أقل من شهر

من شهر إلى
ثالثة أشهر

من ثالثة
أشهر إلى سنة

من سنة
إلى خمس
سنوات

أكثر من
خمس
سنوات

مستحق إلى بنوك

2,527,626

2,528,075

2,309,430

218,645

-

-

-

مستحق إلى بنوك

1,785,008

1,785,440

1,739,994

45,446

-

-

-

شهادات إيداع

2,392,800

2,396,550

1,267,627

1,058,425

70,498

-

-

شهادات إيداع

1,067,695

1,070,077

656,410

248,812

164,855

-

-

ودائع العمالء

19,893,077

19,955,714

9,153,002

4,676,803

5,129,240

996,669

-

ودائع العمالء

18,890,774

18,930,843

9,749,841

5,838,173

2,475,733

867,096

-

182,000

194,734

361

688

3,207

190,478

-

دين مساند

182,000

195,993

297

567

2,641

192,488

-

1,476,582

1,579,122

-

-

-

1,579,122

-

اإلجمالي

21,925,477

21,982,353

12,146,542

6,132,998

2,643,229

1,059,584

-

26,472,085

26,654,195

12,730,420

5,954,561

5,202,945

2,766,269

-

دين مساند
قروض أخرى
اإلجمالي

األدوات المالية المشتقة
األدوات المالية المشتقة

إدارة المخاطر:

إدارة المخاطر:
تدفق خارجي

3,150,260

340,701

712,423

1,988,510

90,228

18,398

تدفق داخلي

()3,148,215

()348,102

()718,293

()1,983,353

()79,098

()19,368

26,656,240

12,723,019

5,948,691

5,208,102

2,777,399

()970

تدفق خارجي

3,394,728

2,473,925

498,062

415,438

6,675

628

تدفق داخلي

()3,398,260

()2,480,240

()498,302

()414,462

()4,558

()697

21,978,821

12,140,227

6,132,758

2,644,205

1,061,701

()69
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4

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

إدارة المخاطــر المالية (تابع)

4

ً
سلبيا بالتغيرات في مستوى تقلب أسعار السوق أو األسعار مثل أسعار الفائدة وأسعار البضائع وأسعار صرف العمالت
أو مقدرتها في تحقيق أهدافها التجارية
األجنبية وأسعار األسهم.

()3

(د)

مخاطر السوق

()1

إدارة مخاطر الســوق

(د)

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السوق لديها ضمن إطار العمل التنظيمي للحدود المقررة من قبل مصرف قطر المركزي .إن وضع إطار عمل داخلي إلدارة مخاطر
السوق وضمان التقيد بهذه المنهجية هو مسؤولية لجنة الموجودات وااللتزامات بالمجموعة والتي تضم اإلدارة العليا متضمنة أعضاء وظيفة إدارة المخاطر .إن
المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة للفروق أو الفجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات أو األدوات خارج الميزانية العمومية التي تصبح مستحقة
أو يعاد تسعيرها خالل فترة معينة.

إدارة المخاطــر المالية (تابع)
مخاطر السوق

التعــرض لمخاطــر أســعار الفائــدة  -محافظ لغير المتاجرة

المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها محافظ لغير المتاجرة هي مخاطر الخسارة من تقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب
تغير في أسعار الفائدة في السوق .تتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة والحصول على حدود موافق عليها مسبقا
لنطاقات إعادة التسعير .لجنة الموجودات وااللتزامات هي الجهة المراقبة لاللتزام بهذه الحدود وتساندها الخزينة المركزية للمجموعة أثناء أنشطة رقابتها اليومية
فيما يلي مركز فجوة أسعار الفائدة للمجموعة للمحافظ غير المتاجرة.:
ألف ريال قطري

تتم إدارة فجوات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية ضمن إطار الحدود الموضوعة من جانب المجلس .يتم رصد جميع المخاطر وإبالغ
اإلدارة العليا عنها على أساس يومي ويتم تصعيد أي مخالفات على الفور .باإلضافة إلى ذلك يتم رصد جميع أنشطة التداول بشكل مستمر على مستوى لجنة

إعادة تسعير في:
القيمة
الدفترية

الموجودات وااللتزامات.

()2

2014

التعــرض لمخاطر الســوق  -محافظ المتاجرة

تستخدم المجموعة أسلوب القيمة المعرضة للمخاطر ( )VaRلكي تراقب وتتحكم في مخاطر السوق وهو أسلوب مشهور عالميا حيث أنه يقوم بتغليف جميع
مخاطر السوق المعروفة مثل التغيرات من التقلبات وتأثيرات االرتباط وذلك في وحدة قياس منفردة ويمكن إسناد الحدود مقابلها ألغراض الرقابة .تحتسب
ً
يوميا لكل من أغراض التداول
المجموعة مقياس القيمة المعرضة للمخاطر على نحو يومي لكل من أغراض المراقبة .تحتسب المجموعة القيم المعرضة للمخاطر
(القيم المعرضة للمخاطر ليوم واحد) ولألغراض التنظيمية (القيم المعرضة للمخاطر لعشرة أيام) والتي يتم رصدها في مقابل الحدود الموضوعة.
فيما يلي ملخص لمركز القيمة المعرضة للمخاطر لمحفظة المتاجرة في المجموعة في  31ديسمبر وخالل السنة:
ألف ريال قطري
في  31ديسمبر

متوسط

حد أقصى

مخاطر سعر الفائدة
التغير
اإلجمالي

النقد وما يعادله

2,035,768

800,000

-

-

-

1,235,768

-

مستحق من بنوك

2,558,091

1,852,903

634,701

-

-

70,487

%0.40

21,307,947

7,277,934

3,838,987

4,315,573

5,711,260

164,193

%4.38

4,933,730

52,717

632,477

3,163,838

788,636

296,062

%3.96

ممتلكات ومعدات

252,054

-

-

-

-

252,054

-

موجودات أخرى

292,810

-

-

-

-

292,810

-

31,380,400

9,983,554

5,106,165

7,479,411

6,499,896

2,311,374

قروض وسلف للعمالء
استثمارات مالية

حد أدنى

2014
مخاطر العملة األجنبية

مستحق إلى بنوك

2,527,626

2,462,296

-

-

()12,232

()7,195

()15,513

()295

شهادات إيداع

2,392,800

2,322,800

70,000

-

()2

()3

()17

-

ودائع العمالء

19,893,077

12,302,461

4,601,365

981,665

-

()68

()40

()76

()3

182,000

182,000

-

-

-

-

()12,302

()7,238

()15,606

()298

1,476,582

1,476,582

-

-

-

-

%1.69

737,219

-

-

-

-

737,219

-

4,171,096

-

-

-

-

4,171,096

-

31,380,400

18,746,139

4,671,365

981,665

دين مساند
قروض أخرى
مطلوبات أخرى

2013

حقوق الملكية

مخاطر العملة األجنبية
مخاطر سعر الفائدة
التغير
اإلجمالي

أقل من  3أشهر

 12-3شهر

 5-1سنوات

أكثر من
خمس سنوات

غير حساسة
للفائدة

معدل الفائدة
الفعلي

()14,427

()3,724

59,065

()35,525

()8

()6

()642

8

()284

()111

()300

()16

()14,719

()3,841

58,123

()35,533

محددات طريقة القيمة المعرضة للمخاطر معروفة بتزويد حدود القيمة المعرضة للمخاطر بهياكل حدود أخرى لمراكز وحساسيات ،متضمنة حدودا لمعالجة مخاطر
التركيز المحتملة ضمن كل محفظة متاجرة .إضافة إلى ذلك فإن المجموعة تستخدم نطاقا واسعا من اختبارات الجهد لتجسيد األثر المالي لمختلف السيناريوهات
االستثنائية للسوق ،مثل قلة السيولة بالسوق على محافظ المتاجرة الفردية والمركز الكلي للمجموعة.

-

65,330

%0.79

-

%0.96

2,007,586

%1.18
%2.25

6,981,231

بنود بيان المركز المالي

()8,762,585

434,800

6,497,746

6,499,896

4,669,857

بنود خارج الميزانية العمومية

()1,124,760

-

396,760

728,000

-

فجوة حساسية سعر الفائدة

()9,887,345

434,800

6,894,506

7,227,896

4,669,857

فجوة حساسية سعر الفائدة
المتراكم

()9,887,345

()9,452,545

()2,558,039

4,669,857
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4

(د)

()3

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

إدارة المخاطــر المالية (تابع)

4

التعــرض لمخاطــر أســعار الفائدة  -محافــظ لغير المتاجرة (تابع)

()3

(د)

مخاطر الســوق (تابع)

فيما يلي مركز فجوة أسعار الفائدة للمجموعة للمحافظ غير المتاجرة:

القيمة
الدفترية

مخاطر الســوق (تابع)

التعــرض لمخاطــر أســعار الفائدة  -محافــظ لغير المتاجرة (تابع)

تحليل الحساسية
يبين الجدول التالي الحساسية لتغير معقول محتمل في أسعار الفائدة ،مع بقاء جميع العوامل األخرى ثابتة لبيان الدخل الموحد وبيان حقوق الملكية الموحد للمجموعة.
ألف ريال قطري

أقل من  3أشهر

إدارة المخاطــر المالية (تابع)

 12-3شهر

 5-1سنوات

أكثر من
خمس
سنوات

ً
اعتمادا على معدل سعر فائدة
إن حساسية بيان الدخل الموحد هي األثر الناتج عن تغيرات مفترضة في معدالت الفائدة على صافي إيراد الفوائد لمدة سنة واحدة
متغير للموجودات والمطلوبات المالية لغير المتاجرة المحتفظ بها كما في  31ديسمبر  ،2014متضمنة أثر أداة التحوط .يتم احتساب حساسية حقوق الملكية من

إعادة تسعير في:
غير حساسة
للفائدة

خالل الكشف عن الموجودات المالية المتاحة للبيع ذات المعدل الثابت ،متضمنا أثر التبادالت المسجلة كتحوطات تدفق نقدي في  31ديسمبر  2014لألثر للتغيرات
المفترضة في معدالت الفائدة وتستند إلى افتراض أن هناك تحركات موازية في منحى العائدات .من المتوقع أن يكون أثر االنخفاضات في نقاط األساس مساويا

معدل الفائدة
الفعلي

ومقابال ألثر االرتفاعات الظاهرة.

2013
النقد وما يعادله

1,194,554

-

-

-

-

1,194,554

-

مستحق من بنوك

2,206,147

1,716,392

91,000

-

-

398,755

%0.49

17,312,451

4,650,567

3,207,957

2,705,678

6,388,668

359,581

%4.92

5,017,542

1,502,594

162,859

2,337,022

872,469

142,598

%3.70

ممتلكات ومعدات

178,057

-

-

-

-

178,057

-

موجودات أخرى

268,419

-

-

-

-

268,419

-

26,177,170

7,869,553

3,461,816

5,042,700

7,261,137

2,541,964

مستحق إلى بنوك

1,785,008

1,776,758

-

-

-

8,250

%0.61

شهادات إيداع

1,067,695

903,942

163,753

-

-

-

%1.32

ودائع العمالء

18,890,774

14,112,209

1,973,726

847,109

-

1,957,730

%1.36

دين مساند

182,000

182,000

-

-

-

-

%2.41

مديونيات أخرى

688,372

-

-

-

-

688,372

-

3,563,321

-

-

-

-

3,563,321

-

26,177,170

16,974,909

2,137,479

847,109

-

6,217,673

()9,105,356

1,324,337

4,195,591

7,261,137

()3,675,709

258,440

()76,440

()145,600

()36,400

-

فجوة حساسية سعر الفائدة

()8,846,916

1,247,897

4,049,991

7,224,737

()3,675,709

فجوة حساسية سعر الفائدة
المتراكم

()8,846,916

()7,599,019

()3,549,028

3,675,709

-

قروض وسلف للعمالء
استثمارات مالية

حقوق الملكية

بنود بيان المركز المالي
بنود خارج الميزانية العمومية

ألف ريال قطري

حساسية صافي إيرادات الفوائد
العملة

التغير في نقاط األساس

2014

2013

حساسية حقوق الملكية
2014

2013

ريال قطري

25

7,155

6,098

-

-

دوالر أمريكي

25

2,520

3,559

4,119

2,755

9,675

9,657

4,119

2,755

()4

التعــرض لمخاطــر العمــات  -محافظ لغير المتاجرة
معامالت العملة األجنبية
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت الصرف األجنبي .تتعرض المجموعة ألثر التقلب في معدالت الصرف األجنبي
السائدة على مركزها المالي الموحد .وضع مجلس اإلدارة حدودا على مستوى التعرض لمخاطر العمالت والتي تتم مراقبتها يوميا.
كان لدى المجموعة صافي المراكز المفتوحة التالية في نهاية السنة.
لعملة الوظيفية لمنشآت المجموعة

ألف ريال قطري
2014

2013

صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية:
()38

437

جنيه إسترليني

()373

()33,585

دوالر أمريكي

67,264

109,195

عمالت أخرى

71,632

65,244

138,485

141,291

يورو

المجموع
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4

(د)

()4

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

4

إدارة المخاطــر المالية (تابع)

مخاطر الســوق (تابع)

(هـــ) المخاطر التشــغيلية

تتمثل المخاطر التشغيلية في الخسائر الناجمة من عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األفراد أو األنظمة أو األحداث الخارجية .يدير البنك مخاطره التشغيلية بصورة
رئيسية من خالل إطار عمل المخاطر التشغيلية المعتمد من قبل مجلس اإلدارة والذي يتكون من سياسة المخاطر التشغيلية ولجنة المخاطر التشغيلية والتي لها ممثلون
في كافة اإلدارات .تستخدم المجموعة منهجا ملتزما ببازل  2معروف باسم عملية «التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية» من أجل تقييم وتوثيق واإلبالغ عن المخاطر
التشغيلية التي تتم مواجهتها في إطار نشاط األعمال االعتيادية.

التعــرض لمخاطــر العمــات  -محافــظ لغير المتاجرة (تابع)

معامالت العملة األجنبية (تابع)
تتضمن العمالت األخرى أعاله تعرضا للجنيه المصري يبلغ  55.130ألف ريال قطري ( 56.725ألف ريال قطري في سنة  .)2013ينشأ هذا التعرض من استثمار المجموعة
االستراتيجي الذي تم في .2006
تدير المجموعة تعرضها لمخاطر العمالت ضمن حدود وضعها مجلس اإلدارة .يتم وضع حدود «خالل اليوم» و»الليلة الواحدة» لكل عملة بشكل مستقل وبالمجموع .الريال

القطري مربوط بالدوالر األمريكي .على الرغم من أن المجموعة ال تتعرض ألية مخاطر عمالت فقد تم وضع حدود للتعرض للدوالر األمريكي .كافة التعرضات للعمالت
األخرى محدودة وال تتعرض المجموعة بشكل مؤثر إلى مخاطر العمالت األخرى.

ألف ريال قطري
تحليل الحساسية
 %1تغير في معدل صرف العملة

الزيادة( /النقص) في الدخل
الشامل اآلخر

الزيادة( /النقص) في الربح
والخسارة
2014

2013

2014

2013

جنيه إسترليني

-

4

-

-

يورو

4

336

-

-

دوالر أمريكي

-

-

-

-

عمالت أخرى

82

101

551

567

()5

التعرض لمخاطر ســعر الســهم  -محافظ لغير المتاجرة

مخاطر سعر السهم
تنشأ مخاطر سعر السهم من تقلبات في مؤشرات األسهم وأسعارها .قام مجلس اإلدارة بوضع حدود على مبلغ ونوع االستثمارات يمكن قبولها .تتم مراقبتها بشكل
مستمر من قبل لجنتي االئتمان واالستثمار في المجموعة.

ينشأ التعرض لمخاطر سعر السهم غير المتداول من محفظة استثمار المجموعة.
األثر على حقوق الملكية نتيجة التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بها كاستثمارات متاحة للبيع في نهاية السنة ،نتيجة للتغيرات في مؤشرات
األسهم ومع بقاء كافة المتغيرات ساكنة هو كالتالي:

ألف ريال قطري
التغير في سعر
السهم

التأثير على حقوق
الملكية 2014

التأثير على حقوق
الملكية 2013

مؤشرات السوق
بورصة قطر

إدارة المخاطــر المالية (تابع)

%10

21,882

5,987

تعتمد لجنة المخاطر التشغيلية التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية بشكل سنوي وتستعرض المخاطر التشغيلية التي تواجه الوظائف المختلفة في المجموعة بشكل
منتظم خالل السنة لتتبع حالة المخاطر المفتوحة وإيجاد الضوابط المناسبة أينما كان ذلك ضروريا .عملية التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية لسنة  2014 / 2013تمت بنجاح
في  10يوليو  .2014كما أن كل من وظائف االئتمان والتدقيق الداخلي يجريان مراجعات دورية مستقلة لتقييم كفاية الفحص والضوابط في أية فترة مطلوبة.
لدى البنك خطة استمرار أعمال موثقة بدقة وخطة استعادة عند الكوارث .تحدد هاتان الوثيقتان اإلجراءات الواجب اتباعها في حاالت الكوارث .تهدف خطة استمرار األعمال
إلى الكشف عن مستوى األثر على أنشطة أعمال البنك عند االضطرار للعمل من موقع مختلف في حالة الطوارئ أو الكوارث الطبيعية .تتضمن الخطة الوصول إلى أنظمة
الكومبيوتر واالتصال بالشبكات المحلية ومخدمات قواعد البيانات واالنترنت والشبكة الداخلية والبريد االلكتروني الخ .إنها عملية موضوعة بإتقان وتتم بشكل دوري خالل
السنة ويتم التوقيع على إتمامها من قبل كافة اإلدارات المعنية للتأكيد على إجراء االختبارات بنجاح من قبلهم .تم تدقيق كل من خطة استمرار األعمال وخطة االستعادة
عند الكوارث بشكل مستقل من قبل المدققين الخارجيين (التزاما بمتطلبات مصرف قطر المركزي) ووجدتا كافيتين ومنفذتين بشكل جيد.
يتم تقديم تدريب أساسي على إطفاء الحرائق للموظفين المسؤولين عن الحرائق بشكل دوري بمساعدة هيئة الدفاع المدني .يتم إجراء تدريب على اإلخالء سنويا كجزء من
إجراءات السالمة واألمان في أنحاء شبكة الفروع.
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(و)

()4

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

إدارة المخاطــر المالية (تابع)

4

التعــرض لمخاطــر العمــات  -محافــظ لغير المتاجرة (تابع)

()4

(و)

إدارة رأس المال

رأس المال النظامي
األهداف األساسية إلدارة رأس مال المجموعة هي ضمان التزام المجموعة بالمتطلبات الرأسمالية المفروضة من جهات خارجية وأن المجموعة تحافظ على تصنيف
مصرفي قوي ومعدالت رأسمالية صحية من أجل دعم أعماله ولزيادة قيمة المساهمين.

إدارة المخاطــر المالية (تابع)
إدارة رأس المال

التعــرض لمخاطــر العمــات  -محافــظ لغير المتاجرة (تابع)

رأس المال النظامي (تابع)

ألف ريال قطري

ولكي تحافظ المجموعة أو تعدل البنية الرأسمالية قد يعدل مبلغ األرباح الموزعة على المساهمين أو يصدر أوراق مالية رأسمالية إضافية .لم تدخل المجموعة تعديالت على
األهداف والسياسات أو اإلجراءات للسنوات السابقة.
تتم مراقبة كفاية رأس مال المجموعة باستخدام  -من بين تدابير أخرى  -القواعد والمعدالت الموضوعة من قبل لجنة بازل حول الرقابة البنكية والمتبناة من قبل مصرف

2014
بازل  3المبلغ
المرجح
بالمخاطر

2013
بازل  2المبلغ
المرجح
بالمخاطر

2014
القيمة
الدفترية

2013
القيمة
الدفترية

-

-

2,035,768

1,194,554

430,305

494,662

2,558,091

2,206,147

18,889,219

14,635,118

21,307,947

17,312,451

استثمارات مالية

978,844

-

4,933,730

53,760

موجودات أخرى

544,864

438,072

544,864

446,476

20,844,232

15,567,852

31,380,400

21,213,388

النقد واألرصدة لدى مصارف مركزية

قطر المركزي .يلخص الجدول التالي كفاية رأس مال المجموعة وفقا لمتطلبات بازل  3وبازل :)2013( 2

مستحق من بنوك
قروض وسلف للعمالء
ألف ريال قطري
2014

2013

3,923,300

3,152,054

-

-

الشريحة الثانية لرأس المال

121,100

350,518

مجموع رأس المال المؤهل

4,044,400

3,502,572

22,290,378

18,287,601

نسبة بازل  – 2الشريحة االولى

17.6

17.2

نسبة كفاية رأس المال

18.1

19.2

إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر لمخاطر االئتمان
حقوق الملكية ضمن الشريحة االولى لرأس المال "بازل"2
الشريحة اإلضافية األولى لرأس المال

إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

تبنى البنك بازل  3لمعدل كفاية رأس المال ً
بدءا من  1يناير  2014وفقا للوائح مصرف قطر المركزي.
الحد األدنى المطلوب من كفاية رأس المال بموجب بازل  3وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي كما يلي:
الحد األدنى المطلوب بدون احتياطي أمان رأس المال هو .%10
الحد األدنى المطلوب متضمنا احتياطي أمان رأس المال هو .%12.5
تستند افصاحات كفاية رأس المال المتعلقة بالسنة المنتهية في  31ديسمبر  2013إلى متطلبات بازل .2

الموجودات المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق
الموجودات المرجحة بالمخاطر للمخاطر التشغيلية

71,632

1,370,350

1,374,514

1,349,399

22,290,378

18,287,601

ألف ريال قطري

موجودات مرجحة بالمخاطر
رأس المال التنظيمي
رأس المال التنظيمي كنسبة من الموجودات المرجحة بالمخاطر “معدل كفاية رأس المال “

2014

2013

22,290,378

18,287,601

4,044,400

3,502,572

%18.1

%19.2
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اســتخدام التقديرات واألحكام

(أ)

المصادر الرئيســية للشــك في التقديرات

()1

مبدأ االستمرارية

()2

خســائر انخفاض قيمة القروض والســلف واألنشــطة التمويلية للعمالء

()3

انخفــاض قيمة االســتثمارات المتاحة للبيع

()4

القيمــة العادلة لألدوات المالية

تضع المجموعة تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات .يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة
التاريخية وعوامل أخرى بما فيها توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

5

اســتخدام التقديرات واألحكام (تابع)

()1

تقييــم األدوات المالية (تابع)

(ب) األحكام المحاســبية الحساســة في تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة (تابع)
األدوا المالية المقاسة بالقيمة العادلة ترتيب القيمة العادلة
يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير وفق مستوى القيمة العادلة الذي يصنف فيه قياس القيمة العادلة:

أجرت إدارة المجموعة تقييما لقدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها وتوصلت إلى أن لدى المجموعة الموارد لالستمرار للمستقبل المنظور .إضافة إلى ذلك ليس
لإلدارة علم بأية شكوك جوهرية يمكن أن تثير ريبة جوهرية حول قابلية المجموعة على االستمرار في أعمالها .لهذا السبب يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على مبدأ
االستمرارية.

تراجع المجموعة قروضها وسلفها وأنشطتها التمويلية للعمالء الهامة بشكل فردي في تاريخ كل مركز مالي موحد وتقوم بتقييم ما إذا كان هناك داع لتسجيل خسارة
انخفاض في القيمة في بيان الدخل الموحد .حكم اإلدارة على وجه الخصوص مطلوب عند تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد خسارة االنخفاض
في القيمة .تقوم المجموعة عند تقدير هذه التدفقات النقدية بوضع أحكام حول المركز المالي للمقترض وصافي القيمة المحققة للضمان .تستند هذه التقديرات على
افتراضات حول عدة عوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنه تغيرات مستقبلية على المخصص .القروض والسلف المقيمة بشكل فردي والتي وجد أنها غير
منخفضة القيمة وكافة القروض والسلف غير الهامة بشكل فردي يتم تقييمها بشكل جماعي ،ضمن مجموعات من الموجودات ذات خصائص المخاطر نفسها ،لتحديد
ما إذا كان يجب تكوين مخصص بسبب أحداث الخسارة المتكبدة وفقا لدليل موضوعي لكن لم تثبت آثارها بعد .يأخذ التقييم الجماعي في الحسبان المعلومات من
محفظة القروض (مثل الجودة االئتمانية ومستويات المتأخرات واستغالل االئتمان ومعدالت القروض إلى الضمانات الخ) وتركيزات المخاطر والمعلومات االقتصادية
(متضمنة مستويات البطالة ومؤشرات أسعار العقارات ومخاطر الدولة وأداء المجموعات الفردية المختلفة).

تعامل المجموعة االستثمارات المتاحة للبيع على أنها منخفضة في القيمة إذا كان هناك انخفاض هام ومطول في القيمة العادلة إلى ما دون تكلفتها أو عند وجود
دليل موضوعي آخر على انخفاض القيمة .إن تحديد ما هو «هام» و»مطول» يتطلب وضع أحكام .تقوم المجموعة من أجل وضع هذه األحكام بتقييم  -ضمن عوامل أخرى
 -تغيرات سعر السهم التاريخية وفترة ومدى بقاء القيمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفته.

لو لم يكن هناك سعر مدرج في سوق نشطة عندها تقوم المجموعة باستخدام تقنيات التقييم التي تضاعف استخدام المدخالت ذات الصلة المتوفرة والتي يمكن
مالحظتها وتقلص من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها .تتضمن تقنيات التقييم المختارة جميع العوامل التي سيأخذها المشاركون في السوق في االعتبار عند
تسعير معاملة.
لو كان لألصل أو االلتزام المقاس بالقيمة العادلة سعر عرض وطلب عندها تقوم المجموعة بقياس األصول والمراكز الطويلة بسعر الطلب وااللتزامات والمراكز القصيرة
وذلك بسعر الطلب .تمثل القيم العادلة للمشتقات أسعار السوق المدرجة أو نماذج التسعير الداخلية ،إن كان ذلك مالئما.

(ب) األحكام المحاســبية الحساســة في تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة

()1
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السياسة المحاسبية للمجموعة حول قياس القيمة العادلة تمت مناقشتها في قسم السياسات المحاسبية الهامة.
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياس.
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألداة مماثلة.
•
المستوى  :2أساليب تقييم أخرى تكون فيها كافة المدخالت ذات األثر الهام على القيمة العادلة المسجلة
•
يمكن مالحظتها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى  :3أساليب تقييم تستخدم أثرا هاما على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.
•

ألف ريال قطري
المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

المجموع

 31ديسمبر 2014
موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
استثمارات مالية

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

-

23,257

-

23,257

3,343,191

1,483,030

-

4,826,221

3,343,191

1,506,587

-

4,849,478

-

35,694

-

35,694

-

35,694

-

35,694

 31ديسمبر 2013
موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
استثمارات مالية

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

-

8,406

-

8,406

3,617,727

1,290,710

-

4,908,437

3,617,727

1,299,116

-

4,916,843

-

11,845

-

11,845

-

11,845

-

11,845

جميع االستثمارات في حقوق الملكية المتاحة للبيع بمبلغ  74.749ألف ريال قطري ( 76.345ألف ريال قطري في سنة  )2013مسجلة بالتكلفة حيث أنه ال يمكن قياس
القيمة العادلة بصورة موثوق بها.
خالل السنة لم يكن هناك تحويل بين المستوى  1والمستوى  2من قياس القيمة العادلة في السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2014ولم يكن هناك تحويل إلى أو من
المستوى  3من قياس القيمة العادلة.
تتضمن االستثمارات المالية في المستوى  2أعاله سندات حكومة قطر البالغة  283.030ألف ريال قطري ( 290.710ألف ريال قطري في سنة  )2013والتي تم إصدارها بدال
من بيع قروض عقارية معينة واستثمارات حقوق ملكية مدرجة في بورصة قطر إلى حكومة قطر.
األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
األدوات المالية التالية والتي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة لم يتم إدراجها في تدرج القيمة العادلة ،حيث أن القيمة الدفترية هي تقدير معقول للقيمة العادلة ويتم
اشتقاقها باستخدام المستوى الثاني ،متى انطبق ذلك ،باستثناء االستثمارات المالية المصنفة كمحتفظ بها لتاريخ االستحقاق والتي تبلغ مبالغ قيمتها الدفترية 36.915
ألف ريال قطري ( 35.227ألف ريال قطري في  )2013يتم اشتقاقها باستخدام المستوى األول.
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()1

تقييــم األدوات المالية (تابع)

(ب) األحكام المحاســبية الحساســة في تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة (تابع)
األدوا المالية المقاسة بالقيمة العادلة ترتيب القيمة العادلة (تابع)
وتتساوي تقريبا القيمة العادلة لألدوات المالية التالية مع قيمتها الدفترية:
الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية
مستحق من البنوك ومؤسسات مالية أخرى
قروض وسلف أنشطة تمويل للعمالء

المطلوبات المالية
أرصدة لبنوك ومصرف قطر المركزي ومؤسسات مالية أخرى
ودائع العمالء
دين مساند
قروض أخرى
األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية السائلة أو ذات تاريخ استحقاق قصير األجل (أقل من ثالثة أشهر) فإنه من المفترض أن القيم الدفترية تقارب قيمها العادلة .يطبق
هذا االفتراض أيضا على الحسابات تحت الطلب والودائع تحت الطلب وحسابات التوفير دون تاريخ استحقاق محدد واألدوات المالية ذات المعدالت المتغيرة.
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ذات المعدل الثابت والمسجلة بالتكلفة المطفأة يتم تقديرها بمقارنة معدالت الفائدة في السوق عند االعتراف بها ألول
مرة مع معدالت السوق الحالية المعروضة ألدوات مالية مشابهة .تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع التي تحتسب عليها فوائد إلى التدفقات النقدية المخصومة
باستخدام معدالت الفائدة السائدة في األسواق المالية للديون ذات خصائص مخاطر االئتمان المشابهة وتواريخ استحقاق مشابهة .يتم احتساب القيم العادلة للديون
المدرجة المصدرة استنادا إلى أسعار السوق المدرجة .بالنسبة لتلك األوراق المالية المصدرة التي ال تتوفر لها أسعار سوق مدرجة ،يتم استخدام نموذج تدفق نقدي
مخصوم استنادا إلى منحنى عوائد معدل فائدة حالي مناسب لباقي فترة االستحقاق.

()2

تصنيــف الموجــودات والمطلوبات المالية

تقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاقا للموجودات والمطلوبات ليتم تسجيلها مبدئيا في فئات محاسبية مختلفة في ظروف معينة:
-

عند تصنيف موجودات مالية ضمن المحتفظ بها للمتاجرة قررت المجموعة أنها قد تحقق وصف الموجودات والمطلوبات لغرض المتاجرة كما هو موضح في
السياسات المحاسبية والمقدرة على االحتفاظ بالموجودات حتى تاريخ استحقاقها كما هو مشترط في السياسات المحاسبية.
في تعيين األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،قررت المجموعه أنها حققت أحد المعايير لهذه التسمية الواردة في السياسات المحاسبية.
في تصنيف الموجودات المالية على أنها محتفظ بها حتى االستحقاق ،قررت المجموعة أنها لديها كل من النية اإليجابية والقدرة على االستمرار في اإلحتفاظ
باألصول حتى تاريخ استحقاقها كما هو مطلوب من قبل السياسات المحاسبية.

تم إدراج التفاصيل حول تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية في اإليضاح .7
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5

اســتخدام التقديرات واألحكام (تابع)

()3

عالقــات التحوط المؤهلة

(ب) األحكام المحاســبية الحساســة في تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة (تابع)
عند تسجيل األدوات المالية في عالقات تحوط مؤهلة أوضحت المجموعة أنها تتوقع أن تكون التحوطات ذات فاعلية عالية على مدى فترة عالقة التحوط.
عند المحاسبة عن المشتقات كتحوطات التدفق النقدي قررت المجموعة أن التعرض للتدفق النقدي المتحوط منه يتعلق بتدفقات نقدية مستقبلية محتملة بشكل كبير.

()4

انخفاض قيمة االســتثمارات في حقوق الملكية وســندات الدين

()5

األعمــار اإلنتاجيــة للممتلكات والمعدات

يتم تقييم االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة وفق األساس المشروح في قسم السياسات المحاسبية wالهامة.

تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات الحتساب اإلهالك .يتم تحديد هذا التقدير مع األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع لألصل والتقادم
الفعلي والفني والتجاري.
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القطاعات التشــغيلية

تم تنظيم المجموعة ألغراض اإلدارة في ثالثة قطاعات تشغيلية رئيسية:

()1

القطاعات التشــغيلية (تابع)

معلومــات عن القطاعات التشــغيلية (تابع)

تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع استنادا
إلى الربح أو الخسارة التشغيلية:

()1

األفراد والخدمات المصرفية الخاصة
وإدارة الثروات

تعالج بشكل رئيسي ودائع العمالء األفراد وحساباتهم الجارية وتقديم قروض للعمالء ورهون سكنية ومسحوبات
على المكشوف وبطاقات ائتمانية وتسهيالت تحويل األموال .تمثل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
خدمة األفراد أصحاب الثروة من خالل نطاق من المنتجات االستثمارية والصناديق والتسهيالت االئتمانية
واألمانات واالستثمارات البديلة.

الخدمات المصرفية للشركات والخزينة
واالستثمارات ووساطة الشركة التابعة

تعالج بشكل رئيسي القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجارية للعمالء الشركات
والمؤسسات وتقديم خدمات أسواق النقد وخدمات متاجرة وخزينة إضافة إلى إدارة تمويل المجموعة .تقدم
خدمات الوساطة من خالل الشركة التابعة المملوكة بالكامل «شركة األهلي للوساطة ش.ش.و»

ألف ريال قطري

األفراد والخدمات المصرفية
الخاصة وإدارة الثروات

الخدمات المصرفية للشركات
والخزينة واالستثمارات ووساطة
الشركات التابعة

المجموع

2013
179,411

505,989

685,400

صافي إيراد الفوائد
صافي إيراد الرسوم والعموالت

46,256

77,086

123,342

أرباح صرف العمالت األجنبية

10,665

14,755

25,420

اإليراد من االستثمارات المالية

-

11,040

11,040

إيرادات تشغيلية أخرى

-

4,461

4,461

236,332

613,331

849,663

إجمالي إيراد القطاع

معلومــات عن القطاعات التشــغيلية
البنود غير النقدية الهامة األخرى:

األفراد والخدمات المصرفية
الخاصة وإدارة الثروات

الخدمات المصرفية للشركات
والخزينة واالستثمارات ووساطة
الشركات التابعة

ألف ريال قطري
المجموع

2014
صافي إيراد الفوائد

194,790

556,683

751,473

صافي إيراد الرسوم والعموالت

47,407

91,968

139,375

أرباح صرف العمالت األجنبية

10,098

9,524

19,622

اإليراد من االستثمارات المالية

-

19,008

19,008

إيرادات تشغيلية أخرى

-

4,434

4,434

252,295

681,617

933,912

إجمالي إيراد القطاع
البنود غير النقدية الهامة األخرى:

()18,709

()33,793

()52,502

خسائر انخفاض قيمة ومخصصات

103,290

497,983

601,273

موجودات القطاع الصادر عنها التقرير

5,465,405

25,914,995

31,380,400

مطلوبات القطاع الصادر عنها التقرير

6,589,898

20,619,406

27,209,304

ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

خسائر انخفاض قيمة ومخصصات

()13,329

()36,190

()49,519

ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

107,306

418,379

525,685

موجودات القطاع الصادر عنها التقرير

4,724,462

21,452,708

26,177,170

مطلوبات القطاع الصادر عنها التقرير

5,741,650

16,872,199

22,613,849
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(أ)
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7

الموجــودات والمطلوبات المالية

(أ)

التصنيفــات المحاســبية والقيم العادلة
يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:

الموجــودات والمطلوبــات المالية (تابع)

التصنيفــات المحاســبية والقيم العادلة (تابع)

يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:
ألف ريال قطري

القيمة
العادلة من
خالل الربح
أو الخسارة

محتفظ بها
حتى تاريخ
االستحقاق

القروض
والذمم
المدينة

المتاحة للبيع

النقد وما يعادله

-

-

2,035,768

-

-

مستحق من بنوك

-

-

-

-

2,558,091

2,558,091

23,257

-

-

-

-

23,257

23,257

-

-

21,307,947

-

-

21,307,947

21,307,947

 31ديسمبر 2014

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة
المخاطر
القروض والسلف للعمالء

ألف ريال قطري

 31ديسمبر 2013

القيمة
العادلة من
خالل الربح
أو الخسارة

محتفظ بها
حتى تاريخ
االستحقاق

القروض
والذمم
المدينة

المتاحة للبيع

-

-

1,194,554

-

-

-

-

-

-

2,206,147

2,206,147

8,406

-

-

-

-

8,406

8,406

-

-

17,312,451

-

-

17,312,451

17,312,451

التكلفة
المطفأة
األخرى

إجمالي
القيمة
الدفترية

القيمة العادلة

2,035,768

2,035,768

النقد وما يعادله

2,558,091

مستحق من بنوك

االستثمارات المالية

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة
المخاطر
القروض والسلف للعمالء

القيمة العادلة

1,194,554

1,194,554
2,206,147

االستثمارات المالية

مقاسة بالقيمة العادلة

-

-

-

4,900,970

-

4,900,970

4,900,970

مقاسة بالقيمة المطفأة

-

32,760

-

-

-

32,760

36,915

23,257

32,760

23,343,715

4,900,970

2,558,091

30,858,793

30,862,948

35,694

-

-

-

-

35,694

35,694

مستحق إلى بنوك

-

-

-

-

2,527,626

2,527,626

2,527,626

مستحق إلى بنوك

شهادا إيداع

-

-

-

-

2,392,800

2,392,800

2,392,800

شهادات إيداع

-

ودائع العمالء

-

-

-

-

19,893,077

19,893,077

19,893,077

ودائع العمالء

-

-

دين مساند

-

-

-

-

182,000

182,000

182,000

دين مساند

-

-

-

قروض أخرى

-

-

-

-

1,476,582

1,476,582

1,476,582

11,845

-

-

35,694

-

-

-

26,472,085

26,507,779

26,507,779

مطلوبات مشتقة محتفظ بها
إلدارة المخاطر

التكلفة
المطفأة
األخرى

إجمالي
القيمة
الدفترية

مقاسة بالقيمة العادلة

-

-

-

4,984,782

-

4,984,782

4,984,782

مقاسة بالقيمة المطفأة

-

32,760

-

-

-

32,760

35,227

8,406

32,760

18,507,005

4,984,782

2,206,147

25,739,100

25,741,567

11,845

-

-

-

-

11,845

11,845

-

-

-

-

1,785,008

1,785,008

1,785,008

-

-

-

1,067,695

1,067,695

1,067,695

-

-

18,890,774

18,890,774

18,890,774

-

182,000

182,000

182,000

-

21,925,477

21,937,322

21,937,322

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة
المخاطر
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النقــد واألرصــدة لدى مصارف مركزية

النقد
احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*
أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

ألف ريال قطري
2014

2013

69,293

77,636

936,706

855,846

1,029,769

261,072

2,035,768

1,194,554

*االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي غير متاح لالستخدام في العمليات اليومية للمجموعة.

9

مســتحقات من بنوك

الحسابات الجارية
الودائع

ألف ريال قطري
2014

2013

70,487

398,756

2,487,604

1,807,391

2,558,091

2,206,147

10

(أ)

القروض والســلف لعمالء (تابع)
حســب النوع (تابع)

بلغ المبلغ اإلجمالي للقروض والسلف للعمالء المتعثرة (باستثناء القروض غير المتعثرة تحت المراقبة)  259.47مليون ريال قطري والذي يمثل  %1.2من إجمالي القروض
والسلف للعمالء ( 251.48مليون ريال قطري والذي يمثل  %1.43من إجمالي القروض والسلف للعمالء في سنة .)2013
يتضمن المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء مبلغ  57.72مليون ريال قطري من الفوائد المعلقة ( 54.34مليون ريال قطري في سنة .)2013

أوراق الدين:
تطبيقا للتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  39والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 7إعادة تصنيف الموجودات المالية» قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض
الموجودات المالية من المتاحة للبيع إلى القروض والسلف .حددت المجموعة الموجودات التي تطبق عليها التعديالت والتي كان لها في  1يوليو  2008تغير واضح في النية
فقررت االحتفاظ بها للمستقبل المنظور بدال من إخراجها على المدى القصير .وفقا لتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم  39فقد تمت إعادة التصنيف بمفعول يسري
من  1يوليو  2008بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ
.
بلغت القيمة الدفترية للموجودات المالية المعاد تصنيفها إلى قروض وسلف  304.555ألف ريال قطري كما في  1يوليو  48.697( 2008ألف ريال قطري في  31ديسمبر
 2014و 51.655ألف ريال قطري في  31ديسمبر  )2013وفي  31ديسمبر  2014بلغت القيمة العادلة  47.363ألف ريال قطري ( 49.588ألف ريال قطري في  31ديسمبر  .)2013تم
إدراج أرباح القيمة العادلة غير المحققة على الموجودات المالية المتاحة للبيع المعاد تصنيفها غير المنخفضة مباشرة في حقوق الملكية .كما في يوليو  2008بلغت أرباح
القيمة العادلة هذه غير المحققة المدرجة مباشرة في حقوق الملكية  14.579ألف ريال قطري.
كما في تاريخ إعادة التصنيف ( 1يوليو  )2008تراوحت أسعار الفائدة الفعلية على الموجودات المالية المتاحة للبيع المعاد تصنيفها من  ٪4.12إلى  ٪6.46مع توقع استرداد
تدفقات نقدية بقيمة  483.080ألف ريال قطري
لو لم تتم إعادة التصنيف ما كان سيحدث أي تأثير على بيان الدخل للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2014ال تأثير في سنة  )2013كذلك كما في  31ديسمبر 2014
لكان بند حقوق الملكية قد تضمن  1.334ألف ريال قطري ( 1.554ألف ريال قطري في  31ديسمبر  )2013في صورة خسائر قيمة عادلة غير محققة على الموجودات المتاحة

10

(أ)

القروض والســلف لعمالء

حسب النوع

ألف ريال قطري
2014

2013

19,481,909

15,651,437

1,480,511

1,456,437

300,263

110,426

أوراق دين ()1

48,698

49,588

أوراق قبول

297,871

314,707

قروض أخرى

67,169

70,936

21,676,421

17,653,531

()13,184

()25,959

()306,990

()286,121

()48,300

()29,000

21,307,947

17,312,451

القروض
سحب على المكشوف
أوراق مخصومة

ربح مؤجل
المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء
المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة
صافي القروض والسلف للعمالء (إيضاح )1

للبيع المعاد تصنيفها ،والتي لم تنخفض قيمها.

ألف ريال قطري
إيضاح 1

الحكومة والهيئات المعنية
الشركات
األفراد

2014

2013

1,626,680

1,679,053

14,713,147

11,331,337

4,968,120

4,302,061

21,307,947

17,312,451
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القروض والســلف لعمالء (تابع)

(ب) حسب الصناعة

قروض

مسحوبات
على
المكشوف

ألف ريال قطري

القروض والســلف لعمالء (تابع)

(ج) التغيــرات فــي انخفاض قيمة القروض والســلف للعمالء

أوراق
مخصومة

أوراق دين

أوراق قبول

قروض أخرى

المجموع

1,626,680

-

-

-

-

-

1,626,680

632,791

64,520

8,562

20,673

36,417

3

762,966

تجارية

5,804,289

499,213

187,985

-

224,013

254

6,715,754

مخصص مكون خالل السنة

خدمات

2,012,742

110,252

84,425

17,995

-

137

2,225,551

استرداد خالل السنة

مقاوالت

1,557,277

310,954

15,673

-

37,095

77

1,921,076

في  31ديسمبر :2014
حكومية وهيئات معنية
صناعة

ألف ريال قطري

2013

2014

الرصيد في  1يناير

396,831

315,121
84,839

98,952

()35,288

()102,929

364,672

392,854

عقارات

4,377,580

30,080

-

10,030

-

1

4,417,691

مشطوبات خالل السنة

()9,382

()77,733

شخصية

3,470,550

465,492

3,618

-

346

66,697

4,006,703

الرصيد في  31ديسمبر

355,290

315,121

19.481.909

1.480.511

300.263

48.698

297.871

67.169

21.676.421

تتضمــن التغيــرات أثــر الفائــدة المعلقــة علــى تصنيف القروض والســلف للعمالء وفقــا للوائح مصرف قطر المركزي.
ناقصا :ربح مؤجل

()13,184

المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء

()306,990

المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة

()48,300
21,307,947

ألف ريال قطري

مسحوبات
على
المكشوف

أوراق مخصومة

أوراق دين

أوراق قبول

قروض أخرى

المجموع

1.678.989

64

-

-

-

-

1.679.053

359.921

66.775

-

20.616

-

27

447.339

تجارية

4.314.011

658.271

42.550

-

314.707

186

5.329.725

خدمات

1.407.610

164.537

7.529

17.801

-

116

1.597.593

في  31ديسمبر :2013
حكومية وهيئات معنية
صناعة

مقاوالت

قروض

(ب) اســتثمارات محتفظ بها لتاريخ االســتحقاق

الرصيد في  1يناير
مخصص وضع خالل السنة
المسترد خالل السنة
مبالغ مشطوبة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر 2014

ألف ريال قطري
الشركات

األفراد

رهن عقاري

اإلجمالي

10,235

233,473

71,413

315,121

9,815

71,969

3,055

84,839

()12,349

()22,939

-

()35,288

-

()9,382

-

()9,382

7,701

273,121

74,468

355,290

909.065

179.335

5.291

-

-

25

1.093.716

الرصيد في  1يناير

60,124

267,467

69,240

396,831

عقارات

3.437.579

42.231

-

11.171

-

6

3.490.987

مخصص وضع خالل السنة

19,387

77,392

2,173

98,952

شخصية

3.544.262

345.224

55.056

-

-

70.576

4.015.118

المسترد خالل السنة

()69,276

()33,653

-

()102,929

15.651.437

1.456.437

110.426

49.588

314.707

70.936

17.653.531

مبالغ مشطوبة خالل السنة

-

()77,733

-

()77,733

الرصيد في  31ديسمبر 2013

10,235

233,473

71,413

315,121

ناقصا :ربح مؤجل
المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء
المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة

()25.959
()286.121
()29.000
17.312.451

تتضمــن المخصصــات المذكــورة أعــاه مخصــص مجمــع لالنخفــاض في قيمة القروض والســلف وأنشــطة التمويل للعمالء فــي المجموعة بمبلغ  48.300ألف ريال
).قطري ( 29.000ألف ريال قطري في ســنة 2013
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استثمارات مالية

بلغ إجمالي االســتثمارات المالية كما في  31ديســمبر  2014مبلغ  4.933.730ألف ريال قطري ( 5.017.542ألف ريال قطري في ســنة  .)2013فيما يلي تفصيل
لتحليل االســتثمارات المالية:

اســتثمارات مالية (تابع)

(ب) اســتثمارات محتفظ بها لتاريخ االســتحقاق

ألف ريال قطري

استثمارات متاحة للبيع
استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
اإلجمالي
خسارة االنخفاض في القيمة
اإلجمالي

2014

2013

4.950.799

5.028.251

32.760

32.760

4.983.559

5.061.011

()49.829

()43.469

4.933.730

5.017.542

ألف ريال قطري
2014
حسب المصدر:
سندات دين أخرى
ناقص :مخصص انخفاض القيمة
اإلجمالي

(أ)

ألف ريال قطري
2013

2014
مدرجة

غير مدرجة

مدرجة

غير مدرجة

228,227

88,130

59,746

89,725

سندات دين /سندات خزينة حكومة قطر

1,813,450

1,483,030

2,769,012

1,365,708

سندات دين أخرى

1,329,217

-

728,884

-

صناديق مشتركة

8,745

-

15,176

-

()36,448

()13,381

()30,089

()13,380

3,343,191

1,557,779

3,542,729

1,442,053

أسهم حقوق ملكية

ناقص :مخصص انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
اإلجمالي

32,760

-

32,760

-

-

-

-

-

32,760

-

32,760

-

32,760

-

32,760

-

سندات ذات معدل متغير

-

-

-

-

ناقص :مخصص انخفاض القيمة

-

-

-

-

32,760

-

32,760

-

اإلجمالي

بلغــت القيمــة العادلــة لالســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق في  31ديســمبر  2014مبلغ  36.91مليون ريال قطــري (مبلغ  35.22مليون ريال قطري
في ســنة .)2013

(ج) التغير في خســارة االنخفاض في قيمة االســتثمارات المالية
ألف ريال قطري
2014

2013

43,469

2,014

9,564

41,455

رد مخصصات عند إلغاء االعتراف

()3,204

-

الرصيد في  31ديسمبر

49,829

43,469

الرصيد في  1يناير
مخصص خسارة االنخفاض في القيمة للسنة

بلغــت األوراق الماليــة ذات معــدل فائــدة ثابــت وأخــرى ذات معــدل فائــدة متغيــر مبلــغ  4.609.502ألف ريال قطري و 16.195ألف ريال قطــري على التوالي (مبلغ
 4.848.190ألــف ريــال قطــري و 15.414ألــف ريال قطري على التوالي في ســنة .)2013

مدرجة

غير مدرجة

مدرجة

غير مدرجة

حسب معدل الفائدة:
سندات ذات معدل ثابت

اســتثمارات متاحة للبيع

2013
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ألف ريال قطري

موجودات أخرى

ألف ريال قطري

الرصيد في  31ديسمبر 2014

أراضي
ومباني

تحسينات
على مباني
مستأجرة

أثاث ومعدات

سيارات

أعمال
رأسمالية قيد
التنفيذ

المجموع

التكلفة
124,919

57,571

99,626

156

51,593

333,865

في  1يناير 2013
اقتناء /تحويل

-

1,000

16,476

-

-

17,476

استبعاد

-

-

-

-

-

-

124,919

58,571

116,102

156

51,593

351,341

124,919

58,571

116,102

156

51,593

351,341

70,675

3,973

17,935

-

-

92,583

-

()843

-

-

-

()843

195,594

61,701

134,037

156

51,593

443,081

الرصيد في  31ديسمبر 2013
في  1يناير 2014
اقتناء /تحويل
استبعاد /شطب
الرصيد في  31ديسمبر 2014

ألف ريال قطري
2014

2013

102,711

101,064

4,272

11,259

مصاريف مدفوعة مقدما

13,740

2,939

مشتقات مالية ذات قيمة عادلة موجبة (إيضاح )30

23,257

8,406

مقترضين متنوعين

9,181

3,301

سلف وودائع

1,952

1,739

137,697

139,711

292,810

268,419

فوائد مدينة
أرباح مدينة (إسالمي)

أخرى

14

مســتحق إلى بنوك
2014

2013

57,564

864

7,369

8,151

ودائع

2,462,693

1,775,993

اإلجمالي

2,527,626

1,785,008

أرصدة مستحقة لمصارف مركزية
حسابات جارية

اإلهالك المتراكم
في  1يناير 2013

21,765

46,649

82,197

29

-

150,640

استهالك السنة

3,232

9,692

9,689

31

-

22,644

-

-

-

-

-

-

24,997

56,341

91,886

60

-

173,284

في  1يناير 2014

24,997

56,341

91,886

60

-

173,284

استهالك السنة

4,986

911

12,652

31

-

18,580

-

()837

-

-

-

()837

29,983

56,415

104,538

91

-

191,027

استبعاد
الرصيد في  31ديسمبر 2013

استبعاد
الرصيد في  31ديسمبر 2014

ألف ريال قطري

15

(أ)

ودائع العمالء
حسب النوع

ألف ريال قطري
2014

2013

حسابات جارية وتحت الطلب

3,546,338

3,406,967

حسابات توفير

1,120,365

900,745

15,226,374

14,583,062

19,893,077

18,890,774

ودائع ألجل

القيمة الدفترية
الرصيد في  31ديسمبر 2013
الرصيد في  31ديسمبر 2014

99,922

2,230

24,216

96

51,593

178,057

165,611

5,286

29,499

65

51,593

252,054

(ب) حسب القطاع

ألف ريال قطري
2014

2013

الحكومة

3,704,864

3,817,299

هيئات حكومية وشبه حكومية

1,828,217

2,748,972

األفراد

6,088,423

5,356,445

الشركات

8,271,573

6,968,058

19,893,077

18,890,774
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ألف ريال قطري

(أ) دين مســاند

إيضاحات حول البيانات
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

17

ألف ريال قطري

مطلوبات أخرى

ألف ريال قطري

 50مليون دوالر مؤهلة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال متوسطه االجل

2014

2013

182,000

182,000

وفيما يلي شروط إصدار هذا الدين:

ألف ريال قطري
2014

2013

فوائد مستحقة الدفع

47,319

36,255

مصروفات مستحقة الدفع

77,648

70,947

مخصصات أخرى (إيضاح أ أدناه)

42,963

45,603

9,113

5,525
11,845

تاريخ االستحقاق

 27ديسمبر 2017

فواتير مستحقة الدفع

معدل الفائدة

سعر ليبور لثالثة أشهر  190 +نقطة أساس

المشتقات المالية ذات القيمة العادلة السالبة (إيضاح )30

35,694

تاريخ إعادة احتساب الفائدة

 30مارس  2015وبعد ذلك بفترات نصف سنوية

إيراد غير مكتسب (عمولة مستلمة مقدما)

81,224

61,432

هوامش نقدية

67,975

45,198

5,417

15,099

593

640

التزام المساهمة في صندوق التأمينات االجتماعية

15,032

13,142

2014

2013

صندوق التوفير للعاملين

16,569

17,748

1,476,582

-

صندوق تقاعد الموظفين

1,466

1,599

297,872

314,707

38,334

48,632

737,219

688,372

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

16

(ب) قروض أخرى

ألف ريال قطري

تسهيالت قرض ألجل

مطالبات عمالء بورصة قطر

مستحق يتعلق بأوراق القبول
أرصدة دائنة أخرى
إجمالي

يوضــح الجــدول أدنــاه القــروض األخــرى للبنــك كما في نهاية فترة التقرير في  31ديســمبر :2014
ألف ريال قطري
2014

2013
-

العملة

سعر الفائدة السنوي االسمي

تاريخ االستحقاق

ريال قطري

سعر ليبور لثالثة أشهر  180 +نقطة أساس

 31أكتوبر 2019

748,582

دوالر أمريكي

سعر ليبور لثالثة أشهر  120 +نقطة أساس

 16سبتمبر 2017

728,000

-

1,476,582

-

اإلجمالي

(أ)

مخصصات أخرى
ألف ريال قطري
تعويضات
الموظفين

مطالبات
قانونية

أخرى

اإلجمالي
2014

اإلجمالي
2013

كما في  1يناير

32,152

10,006

3,445

45,603

29,277

المكون خالل السنة

11,646

2,900

4,433

18,979

20,662

43,798

12,906

7,878

64,582

49,939

المدفوع خالل السنة

()8,681

()10,853

()2,085

()21,619

()4,336

كما في  31ديسمبر

35,117

2,053

5,793

42,963

45,603
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(أ)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

18

رأس المــال واالحتياطيات

(د)

رأس المال

ألف ريال قطري

رأس المــال واالحتياطيات (تابع)
احتياطــي القيمة العادلة

يتكــون هــذا االحتياطــي مــن تغيــرات القيمــة العادلــة المعتــرف بهــا عــن الموجودات المتاحة للبيــع /والجزء الفعال من صافي التغير التراكمــي في القيمة العادلة
ألدوات تحــوط التدفــق النقــدي المتعلقــة بالتعامــات المتحــوط منهــا والتي لم تؤثر بعد في الربح أو الخســارة.

أسهم عادية
العدد بالمليون سهم
مصدرة في بداية فترة التقرير
أسهم جديدة مصدرة
مصدرة في  31ديسمبر

2014

2013

127.08

127.08

38.12

-

165.20

127.08

في  31ديســمبر  2014كان رأس المال المصرح به يتكون من  165.20مليون ســهم عادي ( 127.08مليون ســهم في ســنة  .)2013هذه األدوات لها قيمة اســمية
بواقع  10ريال قطري للســهم .كافة األســهم المصدرة مدفوعة بالكامل.

إصدار أســهم مجانية
بتاريخ  25فبراير  2014أصدرت البنك أســهم مجانية (أســهم عادية) بمعدل  3أســهم لكل  10أســهم يملكها المســاهمون العاديون بانتظار الحصول على
موافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعية العمومية الســنوية الــذي عقد بتاريخ  25فبراير .2014

18

ألف ريال قطري
2013

2014
استثمارات
متاحة للبيع

تحوطات
التدفقات
النقدية

اإلجمالي

()1,051

37,881
()1,214

استثمارات
متاحة للبيع

تحوطات
التدفقات
النقدية

اإلجمالي

الرصيد في  1يناير

28,273

-

28,273

38,932

المحقق خالل السنة

()3,790

-

()3,790

()2,265

1,051

(خسائر)  /مكاسب القيمة العادلة خالل السنة

18,744

-

18,744

()50,025

-

()50,025

6,360

-

6,360

41,455

-

41,455

220

-

220

176

-

176

49,807

-

49,807

28,273

-

28,273

صافي مبلغ انخفاض القيمة محول للربح أو الخسارة
إطفاء خالل السنة نتيجة إلعادة التصنيف
إلى قروض ومدينون
في  31ديسمبر

رأس المــال واالحتياطيات

(ب) االحتياطي القانوني

وفقــا لقانــون مصــرف قطــر المركــزي رقــم  13لســنة  2012وتعديلــه ،يشــترط تحويل  %10من صافي ربح الســنة إلى االحتياطي القانونــي حتى يصبح االحتياطي
القانونــي مســاويا  %100مــن رأس المــال المدفــوع .هــذا االحتياطــي غيــر متــاح للتوزيــع إال في الحاالت التي حددها قانون مصرف قطر المركزي رقم  5لســنة
 2002وهــي رهــن موافقــة مصــرف قطــر المركــزي .فــي الســنة المنتهيــة في  31ديســمبر  2014قامت المجموعة بتحويــل مبلغ  60.13مليون ريال قطري إلى
االحتياطي القانوني بما يمثل نســبة  %10من صافي األرباح (ال شــيء في ســنة .)2013

(هـــ) أســهم مجانية وتوزيعات أرباح مقترحة

تــم اقتــراح توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع  1.5ريــال قطــري للســهم بإجمالــي مبلغ  247.796ألف ريال قطري من قبل مجلس اإلدارة للســنة المنتهية في  31ديســمبر
( 2014لم يتم توزيع أرباح نقدية في ســنة .)2013

وافق مجلس اإلدارة أيضا على إصدار أســهم مجانية بمعدل ســهم واحد لكل عشــرة أســهم يحتفظ بها كل مســاهم عادي كما في  31ديســمبر  2014بإجمالي
 165.198ألف ريال قطري (ثالثة أســهم لكل عشــرة أســهم بمبلغ  381.225ألف ريال قطري في ســنة .)2013

(ج) احتياطي المخاطر

وفقــا لتعميــم مصــرف قطــر المركــزي رقــم  2011/102فإنــه مــن المطلوب االحتفاظ بنســبة  %2.5فــي عام  %2.5( 2014في عام  )2013من صافي القروض
والســلف للعمــاء للعمــاء باســتثناء التســهيالت الممنوحــة للحكومــة مقابــل ضمانــات نقدية .كان إجمالي المبلغ المحول إلــى احتياطي المخاطر هو 108.504
ألف ريال قطري ( 128.288ألف ريال قطري في ســنة .)2013

يخضــع توزيــع األربــاح النقديــة وإصــدار األســهم المجانيــة المقترحة أعاله إلى موافقة المســاهمين في اجتماع الجمعية العمومية الســنوي.

19

إيرادات الفوائد

ألف ريال قطري
2014

2013

أرصدة لدى مصرف قطر المركزي

7,568

14,547

مستحق من بنوك

8,238

6,384

سندات دين

173,101

166,856

قروض وسلف للعمالء

831,852

751,064

1,020,759

938,851
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ألف ريال قطري

مصروفات الفوائد

أرصدة لدى مصارف مركزية
مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء

21

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

2014
613

16

35,021

32,151

233,652

221,284

تكاليف نهاية الخدمة

269,286

253,451

2014
79,936

2013

76,853

رسوم وساطة

5,620

خدمات مصرفية

6,199

4,679

41,702

36,526

5,918

3,300

139,375

123,342

أخرى

22

ربح( /خســارة) النقد األجنبي

التعامل في النقد األجنبي
إعادة تقييم الموجودات والمطلوبات

23

توزيعات أرباح

24

ألف ريال قطري
2014

2013

19,635

25,433

()13

()13

19,622

25,420

إيرادات من االســتثمارات المالية

صافي الربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

ألف ريال قطري
2014

2013

15,690

4,346

3,318

6,694

19,008

11,040

إيرادات تشــغيل أخرى

إيرادات إيجارات
أخرى

رواتب أساسية
تكاليف صندوق تقاعد الموظفين

ألف ريال قطري
2014
4,251

2013

4,456

183

5

4,434

4,461

2014
69,371

2013

52,177

3,467

1,930

11,646

14,420

تدريب

1,962

789

أخرى

71,486

85,195

157,932

154,511

ألف ريال قطري

1,984

عمولة عن تسهيالت غير ممولة

تكاليف موظفين

2013

إيرادات رســوم وعموالت

رسوم متعلقة باالئتمان

25

ألف ريال قطري

26

ألف ريال قطري

مصاريف أخرى
2014

2013

16,347

10,576

4,028

2,867

اتصاالت وتأمين

13,589

12,866

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

12,120

9,000

إيجار وصيانة

12,326

12,453

تكاليف أجهزة كومبيوتر وتقنية المعلومات

13,307

11,651

3,517

3,934

28,391

33,957

103,625

97,304

مصاريف دعاية وتسويق
أتعاب مهنية

طباعة وقرطاسية
أخرى

27

العائد للسهم

يحتسب العائد األساسي لسهم البنك بقسمة صافي ربح السنة المنسوب ألصحاب حقوق ملكية البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة
خالل السنة:
ألف ريال قطري

ربح السنة المنسوب ألصحاب حقوق ملكية البنك (ألف ريال قطري)
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
العائد للسهم (ريال قطري)

2014

2013

601,273

525,685

165,197,502

165,197,502

3.64

3.18
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

ألف ريال قطري

العائد للسهم(تابع)

تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كما يلي:

المتوسط المرجح لعدد األسهم المؤهلة في  1يناير
األسهم المجانية المصدرة في  25فبراير 2014
المتوسط المرجح لعدد األسهم في  31ديسمبر

2014

2013

127,075,002

127,075,002

38,122,500

38,122,500

165,197,502

165,197,502

29

ألف ريال قطري

النقــد وما يعادله
2014

2013

نقد وأرصدة لدى البنوك

1,099,062

338,708

مستحق من بنوك

2,558,091

2,206,147

3,657,153

2,544,855

ال يتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية االحتياطي النقدي اإللزامي.

28
(أ)

التزامــات محتملة وارتباطات أخرى
التزامات محتملة

ألف ريال قطري
2014

2013

10,344,210

9,032,735

ضمانات

4,495,981

3,643,116

اعتمادات مستندية

1,088,595

702,914

15,928,786

13,378,765

تسهيالت غير مستغلة غير قابلة لإللغاء

ألف ريال قطري

(ب) ارتباطات أخرى
2014

2013

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

2,073,947

2,464,536

اتفاقيات تبادل معدالت الفائدة

1,124,760

258,440

-

13,382

3,198,707

2,736,358

مطالبات قانونية
اإلجمالي

30

ألف ريال قطري

المشتقات

القيمة االسمية /المتوقعة عند االستحقاق
القيمة العادلة
اإليجابية

القيمة العادلة
السلبية

القيمة
االسمية

خالل  3شهور

 12 – 3شهر

 5 – 1سنوات

أكثر من 5
سنوات

في  31ديسمبر :2014
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة/
تحوط القيمة العادلة
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
عقود مبادلة أسعار فائدة

20,904

22,009

2,073,947

1,152,612

921,335

-

-

2,353

13,685

1,124,760

-

-

396,760

728,000

مشتقات محتفظ بها كتحوط
للتدفقات النقدية:
تبادل أسعار الفائدة
اإلجمالي

-

-

-

-

-

-

-

23,257

35,694

3,198,707

1,152,612

921,335

396,760

728,000

في  31ديسمبر :2013

تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة
ً
نظرا إلمكانية انتهاء الفترة المتاحة الستخدام هذه االلتزامات قبل سحبها من قبل العمالء فان المبالغ
هي التزامات تعاقدية لمنح قروض وتسهيالت متجددة.
اإلجمالية للعقود ال تمثل بالضرورة التزامات لتدفقات مستقبلية.
خطابات ضمان واعتمادات مستندية
تلزم خطابات الضمان واالعتمادات المستندية المجموعة بتسديد دفعات محددة نيابة عن العمالء عند إخفاقهم في الوفاء بالتزاماتهم تجاه الغير وفقا لشروط
العقد .تحمل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية الجاهزة نفس مخاطر االئتمان الخاصة بمنح القروض .ضمانات االئتمان يمكن أن تكون في شكل اعتمادات
مستندية غير قابلة لإللغاء وضمانات للدفعات المقدمة ومطلوبات تظهير من سندات معاد خصمها.
مطالبات قانونية
كما في نهاية سنة  2014بلغت المخصصات المكونة من قبل المجموعة لمواجهة الخسائر المحتملة نتيجة لهذه القضايا مبلغ  2.053ألف ريال قطري ( 10.006ألف
ريال قطري في سنة  )2013وبرأي مجلس اإلدارة أن هذه المخصصات المكونة تعتبر كافية.

المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة/
تحوط القيمة العادلة
عقود الصرف األجنبي اآلجلة

4,104

()11,591

2,464,536

2,464,536

-

-

-

عقود مبادلة أسعار فائدة

4,302

()254

258,440

-

76,440

145,600

36,400

مشتقات محتفظ بها كتحوط
للتدفقات النقدية:
مشتقات محتفظ بها كتحوط
للتدفقات النقدية:
تبادل أسعار الفائدة

-

-

-

-

-

-

-

8,406

()11,845

2,722,976

2,464,536

76,440

145,600

36,400
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المشتقات (تابع)

ً
عقدا بين طرفين حيث يعتمد السداد على
في إطار النشاط االعتيادي ،تدخل المجموعة في عدة عمليات تتضمن أدوات مالية مشتقة .تمثل األداة المالية المشتقة
التغير في أسعار واحدة أو أكثر من األدوات المالية األساسية أو األسعار أو المؤشرات.
ً
حقوقا والتزامات مما يؤدي إلى تحويل
تتضمن أدوات المشتقات المالية عقود الخيارات والعقود اآلجلة والمستقبلية وتبادل أسعار الفائدة والعمالت والتي تنشئ
أحد أو عدة مخاطر مالية موجودة في األداة المالية األساسية بين أطراف األداة المالية .في تاريخ التعاقد ،تمنح أداة المشتقات المالية أحد األطراف حق تعاقدي
لتبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع طرف آخر بموجب شروط قد تكون إيجابية أو حق تعاقدي لتبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع طرف آخر
بموجب شروط قد تكون سلبية .إال أنه ،في اإلجمالي ال ينتج عنها تحويل لألدوات المالية األساسية عند بدء التعاقد ،أو أنه من الضروري أن يتم هذا التحويل في
ً
نظرا ألن شروط التحويل يتم تحديدها عند التعاقد لألداة المالية ،حيث تتغير األسعار في أسواق
نهاية التعاقد .بعض األدوات تحمل حقوق وواجبات إلجراء التحويل.
المال ،فإن هذه الشروط قد تصبح إيجابية أو سلبية.
أنواع منتجات المشتقات
عقود صرف العمالت اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية لبيع أو شراء عملة معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل .يتم تصميم عقود صرف العمالت اآلجلة وتعقد
صفقاتها مباشرة خارج األسواق النظامية.
عقود التبادل هي اتفاقيات بين طرفين لتبادل فوائد أو فروق عمالت أجنبية بناء على مبلغ افتراضي معين .بالنسبة لعقود تبادل أسعار الفائدة يتبادل المتعاقدان
ً
عموما مبالغ أسعار فائدة ثابتة ومتغيرة بناء على قيمة افتراضية بعملة واحدة.
المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة
إن معظم مشتقات المجموعة المحتفظ بها ألنشطة المتاجرة تتعلق بصفقات مع العمالء ،وكذلك بغرض تحسين المراكز والمرابحة .يتضمن تحسين المراكز إدارة
مراكز أرصدة المجموعة على أمل تحقيق ربح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات .وتتضمن المرابحة تحديد فروق األسعار بين األسواق أو
المنتجات بهدف تحقيق أرباح منها.
المشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط
ً
شامال لقياس وإدارة المخاطر.
نظاما
تطبق المجموعة
ً
كجزء من عملية إدارة الموجودات والمطلوبات ،تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض التحوط بهدف تقليل تعرضها لمخاطر تغيرات أسعار العمالت وأسعار
مستقبال  ،وكذلك باستخدام تحوطات إستراتيجية لمخاطر بنود بيان المركز المالي
الفائدة .يتم هذا بالتحوط ضد المخاطر ألدوات مالية معينة وصفقات متوقعة
ً
الموحد بصفة شاملة.
تستخدم المجموعة عقود صرف العمالت اآلجلة للتحوط ضد مخاطر عمالت محددة بشكل خاص .باإلضافة إلى ذلك تستخدم المجموعة عقود تبادل أسعار الفائدة
للتحوط ضد مخاطر الفائدة الناتجة من تعرض معدل فائدة ثابت محدد بشكل خاص.
كذلك تستخدم المجموعة عقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط ضد مخاطر التدفقات النقدية الناتجة من مطلوبات معينة ذات معدل فائدة متغير .في جميع هذه
الحاالت يتم توثيق رسمي لتعاقدات وأهداف التحوط وتشمل تفاصيل بنود وأدوات التحوط وتعامل الصفقات كتحوطات للتدفق النقدي أو القيمة العادلة .يتم
َ
أيضا عن طريق مراقبة مدد استحقاق الموجودات والمطلوبات والدخول في عقود تبادل أسعار الفائدة لحماية صافي مراكز أسعار
التحوط لمخاطر أسعار الفائدة
الفائدة .وحيث أن التحوط لصافي مراكز األرصدة غير مؤهل للمحاسبة الخاصة بالتحوط  ،يتم احتساب المشتقات بنفس الطريقة المستخدمة لألدوات التجارية.
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تقوم المجموعة بتقديم خدمة وساطة االستثمار وخدمة األمانة .وبالتالي تم استبعاد هذه الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة من البيانات المالية الموحدة
والتي بلغت  598.428ألف ريال قطري كما في  31ديسمبر  598.081( 2014ألف ريال قطري في سنة .)2013

خالل السنة قامت المجموعة بتكوين مخصص بمبلغ  15.032ألف ريال قطري (مبلغ  13.142ألف ريال قطري للسنة المنتهية في  31ديسمبر  )2013تمثل نسبة %2.5
من صافي ربح السنة المنتهية في  31ديسمبر  2013وفقا للقانون رقم  13لسنة  2008والتوضيحات اإلضافية الصادرة للقانون في سنة .2010

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.
تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت تمارس عليها المجموعة نفوذا هاما ومساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة.
تدخل المجموعة في معامالت مع المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسين في المجموعة أو الكيانات المسيطر عليها أو مسيطر
عليها بشكل مشترك أو تخضع لنفوذ تلك األطراف .يتم منح كافة القروض والسلف واألنشطة التمويلية لألطراف ذات العالقة بأسعار السوق وهي كلها منتظمة
وال يوجد مقابلها أية مخصصات لخسائر ائتمانية محتملة.
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األطــراف ذات العالقة (تابع)

كانت أرصدة األطراف ذات العالقة المضمنة في البيانات المالية الموحدة على النحو التالي:

ألف ريال قطري
2013

2014
أعضاء مجلس
اإلدارة

المساهمون

أعضاء مجلس
اإلدارة

المساهمون

(أ)

أرقام المقارنة

تمت إعادة تصنيف األرقام المقارنة المعروضة في سنة  2013متى كان ذلك ضروريا للمحافظة على التناسق مع أرقام سنة  .2014ليس إلعادة التصنيف هذه أي
أثر على صافي الربح الموحد أو الدخل الشامل اآلخر أو إجمالي حقوق الملكية الموحدة للسنة المقارنة.
البيانات المالية للبنك الرئيسي

بيــان المركز المالي  -البنك الرئيســي
ألف ريال قطري

الموجودات:
مستحقات من بنوك
قروض وسلف لعمالء

-

-

-

-

635,863

-

653,836

-

كما في  31ديسمبر:

-

-

الموجودات

استثمارات مالية
المطلوبات:
ودائع العمالء
مستحقات لبنوك

253,881

1,373,390

341,791

1,858,514

-

-

-

-

بنود غير ممولة
خطابات ضمان واعتمادات مستنديه وارتباطات وتسهيالت ائتمانية غير مباشرة
تبادل أسعار الفائدة

8,603

-

7,319

-

-

-

-

-

2014

2013

نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية

2,035,768

1,194,554

مستحقات من بنوك

2,558,091

2,206,147

21,307,947

17,312,451

استثمارات مالية

4,983,730

5,067,670

عقارات ومعدات

251,513

176,569

موجودات أخرى

293,274

268,236

31,430,323

26,225,627

قروض وسلف للعمالء

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
مستحقات إلى بنوك

2,527,626

1,785,008

شهادات إيداع

2,392,800

1,067,695

إيرادات الفوائد والرسوم والعموالت

3,583

-

4,685

-

ودائع العمالء

19,931,262

18,927,808

مصروفات الفوائد والرسوم والعموالت

6,001

-

7,715

-

سندات دين

182,000

182,000

12,120

-

9,000

-

قروض أخرى

1,476,582

-

736,343

687,634

27,246,613

22,650,145

بنود بيان الدخل :

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

مطلوبات أخرى

(أ)

المعامــات مــع كبار موظفي اإلدارة

إجمالي المطلوبات

فيما يلي تعامالت كبار مسؤولي اإلدارة (بخالف أعضاء مجلس اإلدارة) وأقربائهم المباشرين مع المجموعة خالل السنة:
ألف ريال قطري

قروض أخرى

2014

2013

2,134

165

ألف ريال قطري

تتكون مكافآت كبار موظفي اإلدارة للسنة المنتهية مما يلي:

رواتب ومنافع موظفين قصيرة األجل
منافع ما بعد التوظيف

2014

2013

25,359

17,916

7,015

6,118

32,374

24,034

حقوق الملكية
رأس المال

1,651,975

1,270,750

احتياطي قانوني

1,397,849

1,337,722

احتياطي مخاطر

491,498

382,994

49,807

28,273

592,581

555,743

4,183,710

3,575,482

احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

31,430,323

26,225,627
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أرقام المقارنة(تابع)
البيانات المالية للبنك الرئيسي (تابع)

(ب) بيان الدخل  -البنك الرئيســي

ألف ريال قطري
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2014

2013

إيرادات الفوائد

1,020,759

938,851

مصروفات الفوائد

()269,849

()254,040

صافي إيرادات الفوائد

750,910

684,811

صافي إيرادات الرسوم والعموالت

134,080

121,443

ربح( /خسارة) العملة األجنبية

19,622

25,420

إيراد من االستثمارات المالية

18,664

10,736

3,765

4,458

927,041

846,868

()154,595

()151,993

إهالك وإطفاء

()17,519

()21,101

صافي خسارة االنخفاض في قيمة القروض والسلف لعمالء

()52,501

()49,519

()100,700

()94,411

601,726

529,844

إيرادات تشغيلية أخرى
صافي إيرادات التشغيل
تكاليف موظفين

مصاريف أخرى
ربح السنة

