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إضاءات على النتائج المالية
الف ريال قطري
2016

2015

2014

2013

2012

صافي األرباح

631,748

647,720

601,273

525,685

465,159

إجمالي الموجودات

38,165,210

32,298,955

31,380,400

26,177,170

20,606,140

مجموع القروض

26,861,405

24,044,609

21,307,947

17,312,451

14,013,630

مجموع المطلوبات

33,305,011

27,758,600

27,209,304

22,613,849

17,164,528

حقوق المساهمين

4,860,199

4,540,355

4,171,096

3,563,321

3,441,612

العائد على متوسط الموجودات

%1.84

%2.06

%2.15

%2.26

%2.52

العائد على متوسط حقوق المساهمين

%13.6

%15.1

%15.5

%15.9

%16.4

نسبة التكلفة إلى الدخل

%30.7

%29.0

%30.0

%32.3

%31,0

نسبة كفاية السيولة

%15.6

%16.3

%18.1

%19.2

%20.8

2016
إجمالي الموجودات
38,165,210

2016
صافي األرباح
631,748
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التصنيفات االئتمانية

تصنيفات فيتش 2016
أبريل 2016

التاريخ
التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى الطويل

A+

التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى القصير

F1
1

تصنيف الدعم

BBB-

تصنيف جدوى البنك

مستقرة

النظرة المستقبلية
تصنيفات موديز 2016

ديسمبر 2016

التاريخ
التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى الطويل

A2

التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى القصير

برايم 1

تصنيف جدوى البنك

baa3
مستقرة

النظرة المستقبلية
هيكل المساهمين 2016
األفراد والمؤسسات

%52,94

مؤسسة قطر

%29,41

قطر القابضة

%17,65

تصنيفات فيتش 2016

A2

تصنيفات موديز 2016

النظرة المستقبلية :مستقرة

النظرة المستقبلية :مستقرة

A+

7

www.ahlibank.com.qa

8

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

تقرير مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام،
بالنيابة عن مجلس إدارة البنك األهلي ،يسعدني أن ُأعلن
للسادة المساهمين بأن البنك قد حقق نتائج إيجابية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر ،2016وذلك على
الرغم من التحديات في قطاعات عديدة ومنها القطاع
المصرفي ،فكانت هنالك العديد من المتغيرات كتقلبات
وانخفاض أسعار النفط وغيرها من األحداث المختلفة
والتي كان لها تأثير على اإلقتصاديات في المنطقة.
غير أنه وعلى الرغم من الظروف والتحديات ،فقد استمر
ً
محققا نتائج مالية مميزة
البنك بتقديم أداء ثابت ومتوازن
ً
ً
صافيا بلغ
ربحا
للعام  ،2016حيث حقق البنك
 631,748ألف ريال قطري مقارنة بربح  647,720ألف ريال
قطري في العام  ،2015وبلغت ربحية السهم الواحد 3.31
ريال قطري ( 3.39ريال قطري في العام  ،)2015كما حقق
ً
نموا ليبلغ  38.165مليار ريال قطري
إجمالي األصول
مقارنة بـ  32.299مليار ريال قطري في العام .2015
وحافظ البنك على محفظة ائتمان ذات جودة عالية ،حيث
شكلت فيها القروض المتعثرة (بإستثناء القروض غير
المتعثرة والتي هي تحت المراقبة) نسبة  %0.82عند نهاية
العام  2016وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع نسب
القروض المتعثرة في السوق.
نتيجة ألداء البنك الجيد للعام  ،2016ومع األخذ بعين
اإلعتبار تحقيق المنفعة المشتركة للمساهمين وبهدف
دعم نمو البنك وخططه التوسعية ونسبة كفاية رأس
المال وكذلك لبناء إحتياطات من أجل التحوط ألية مخاطر
مستقبلية وهو ما يعود بالنفع على المساهمين ،فقد
أوصى مجلس اإلدارة ووافق على توزيع أرباح نقدية على
المساهمين بواقع  %10وأسهم مجانية بواقع .%5

وفي ظل حرص مجلس اإلدارة على المحافظة على
االلتزام بأرقى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر ،فقد
تواصل العمل على تحسين استقرار هيكل التمويل
الخاص بالبنك وااللتزام بنسب االئتمان التنظيمية
وبنسب السيولة المطلوبة ،وقد تمت أول عملية
إلصدار سندات بقيمة  500مليون دوالر أمريكي لمدة
خمس سنوات ،وقد حظي هذا اإلصدار بإقبال واسع
من األطراف الدولية على امتداد كل من الشرق األوسط
وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا ومن ما يزيد على 100
ً
ً
هاما حققه البنك
إنجازا
مؤسسة مالية رائدة ،وهذا يمثل
خالل العام  2016وخطوة من شأنها أن تدعم البنك في
مراحل النمو التي نسعى إليها.
كما واصل البنك العمل على تجديد شبكة فروعه مع
إستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة ،وتم بالفعل إطالق
أول بطاقة ائتمانية حديثة ومطورة بدون لمس في قطر.
إننا مستمرون على التمسك بقيم عالمتنا التجارية وهي
أن نكون في قلب المجتمع ووعدنا بتقديم التجربة األكثر
ً
وتميزا.
خصوصية
هذا وقد قام البنك خالل العام  2016بتكريم  73من
قدامى الموظفين الذين أمضوا فترة طويلة في العمل
ً
عاما،
تراوحت ما بين خمسة أعوام إلى خمسة وعشرين
وتم تقديم الشكر لهؤالء الموظفين على ما بذلوه من
جهد خالل فترة عملهم وعلى دعمهم لنمو البنك ،لذا
ً
اعترافا بالتزامهم ودورهم اإليجابي.
فاستحقوا هذا التكريم
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كما يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المفدى ،حفظه الله ،وإلى معالي رئيس
مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وسعادة
وزير المالية وسعادة وزير االقتصاد والتجارة لتوجيهاتهم
الكريمة وسياساتهم الحكيمة .ونولي بالشكر سعادة
الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ،محافظ مصرف قطر
المركزي ،ونائبه سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني
وكافة العاملين بمصرف قطر المركزي على دعمهم
المتواصل في كافة المجاالت.
وال يفوتني أن أتقدم بالشكر واالمتنان لعمالئنا للثقة
التي أولونا إياها ،ولكم حضرات المساهمين لما لقيناه
من دعم وتشجيع ومساندة.
وبالنيابة عن البنك والمساهمين ،فإنني أود أن أعرب عن
بالغ شكري وتقديري لفريق اإلدارة التنفيذية ولموظفي
البنك على الجهود التي يبذلوها.
ً
وختاما ،نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى مزيدٍ من
التقدم واالزدهار بما يعود بالنفع على وطننا ومجتمعنا
وتراثنا ،وعلى النحو الذي يرضي عمالءنا ويحقق مصالح
المساهمين.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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أداء ثابت مجدداً
من بنكنا
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مجلس اإلدارة

الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن
جاسم ٓال ثاني

الشيخ ناصر بن علي بن
سعود ٓال ثاني

ٔرييس مجلس اإلدارة  -العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ فهد بن فالح بن
جاسم آل ثاني

السيد فهد سعد القحطاني

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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الشيخ جاسم بن محمد
بن حمد ٓال ثاني

الشيخ  /فيصل بن ثاني بن
فيصل آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد فيكتور نظيم رضا ٓاغا

السيد ٔاحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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لكمة الرئيس التنفيذي

إن االقتصاد القطري الذي تم بناؤه على مبدأ االستمرارية
من جهة ،واإلنفاق المتواصل من قبل الحكومة القطرية
بقصد الدفع باتجاه نمو االئتمان من جهة أخرى قد ساهم
في ازدهار األوضاع المصرفية المحلية التي اتسمت
باالستقرار ،وكذلك فقد ساعد على توفير بيئة إقراض
راسخة لبنوك الدولة ،وذلك على الرغم من مختلف
التحديات االقتصادية والتنظيمية ،والتراجع في أسعار
النفط والغاز على مستوى العالم ،عالوة على النزاعات
المستمرة في المنطقة.
إن الصادرات الهيدروكربونية القوية لدولتنا الحبيبة ،إلى
جانب التخطيط الحكيم للميزانية ،ووجود احتياطيات مالية
وافرة ،والتمتع بمركز قوي للوفاء بالتزامات الدفع قد
ً
مجددا بيئة العمل المالئمة للقطاع الذي نعمل فيه.
وفر
وبقيت األوضاع المصرفية مستقرة على الرغم من تراجع
اإليرادات والتعديالت على اإلنفاق في الميزانية.

مركز مالي متين
ً
ً
مركزا
مجددا
لقد وفرت بيئة العمل في العام الماضي لنا
ً
ً
متينا في معظم مجاالت عملنا األساسي ،وبدورنا
ماليا
فقد واصلنا االستثمار في مجاالت عملنا التي تسمح لنا
باالستفادة من نقاط القوة التي نتمتع بها ،وفي النهاية
ً
وفقا للتوقعات أو حتى أنه تجاوز تلك التوقعات
جاء أداؤنا
في بعض النواحي.

التمويل المستقر
على مدى األعوام األخيرة ،شهد القطاع المصرفي المحلي
عملية إعادة هيكلة متواصلة بهدف التوافق مع واقع
السوق ،حيث توجب على معظم البنوك استيفاء متطلبات
التمويل المستقر لديها من خالل أدوات التمويل المتنوعة،
عالوة على الشريحة األولى من رأس المال أو هيكل
المطلوبات ،حتى ولو كان ذلك من خالل اللجوء إلى اتباع
طرق ذات تكلفة أكبر أو عن طريق التمويل السوقي الذي
قد يكون له أثره على مستوى الثقة.

الميزانية العمومية
•نسبة مخاطر األصول ( %79.1كنسبة مئوية من إجمالي
األصول)

•نسبة األصول السائلة ( %27.8كنسبة مئوية من
إجمالي األصول)

•معدل نمو القروض  %11.7على أساس سنوي

•معدل نمو المطلوبات  %20.0على أساس سنوي
•نسبة القروض إلى ودائع العمالء %107.4

•معدل وكالة موديز لألموال السوقية %19.4
•معدل كفاية رأس المال %15.6

مؤشرات اإلدارة
•نسبة صافي التمويل المستقر (كنسبة مئوية من
المطلوبات) %11.6

•نسبة القروض المتعثرة %0.82

•نسبة تغطية المخصصات %150.6
•نسبة التكلفة إلى الدخل %30.7

مؤشرات األداء
•العائد على حقوق الملكية %13.6
•العائد على األصول %1.84
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بالتوافق مع توقعاتنا ،تمكن البنك من تحقيق أداء مستقر
بشكل متواصل وثابت للعام  2016ومن خالل حرصنا على
اتباع استراتيجية حكيمة للنمو ،استطعنا تكرار نجاحات األعوام
السابقة في الوقت الذي بقينا فيه مخلصين الستراتيجيتنا
المتمثلة في خدمة المجتمع المحلي ،وزيادة حصتنا السوقية،
والعمل ضمن بيئة حذرة تجاه المخاطر.
صالح مراد
الرئيس التنفيذي

“
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ونجح بنكنا في إبريل  2016في إتمام أول عملية لجمع
التمويل من خالل إصدار سندات بقيمة  500مليون دوالر
أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية حيث شهد هذا
اإلصدار زيادة في اإلقبال على االكتتاب بواقع  2.4ضعف،
وكان الهدف الذي سعى له البنك يتمثل في تنويع قاعدة
التمويل لدى البنك وتعزيز وجودنا في األسواق العالمية.
وحصل المستثمرون في منطقة الشرق األوسط على
الحصة األكبر بواقع ( ،)%55تالهم المستثمرون في القارة
اآلسيوية بواقع ( )%20وثم المملكة المتحدة بواقع ()%15
فالقارة األوروبية بواقع ( )%6إلى جانب مستثمرين من
مناطق أخرى بواقع ( .)%4وقمنا بتحسين مستوى استقرار
هيكل التمويل لدينا باإلضافة إلى تحسين مركزنا بالنسبة
الستيفاء متطلبات اتفاقية بازل  3والبدء بالمرحلة التالية
من قصة نمونا.

قوة التصنيفات الدولية
لقد جاء التصنيف الذي منحتنا إياه وكالة موديز للتصنيف
االئتماني في شهر فبراير  2016ألول مرة بدرجة /A2الفئة
ً
ً
مرحليا
هدفا
برايم 1-مع نظرة مستقبلية مستقرة ليمثل
ً
هاما أنجزناه في إطار المسيرة الحافلة بالنجاح للبنك.
وتشتمل الدوافع الرئيسية التي تدعم هذا التصنيف
على االقتصاد الكلي الراسخ لدولة قطر ،والجودة القوية
لألصول بالمقارنة مع نظرائنا على مستوى العالم،
والتحسن في مجموعة أدوات التمويل ،والمقاييس
السليمة لرأس المال والربحية .ويعد هذا التصنيف
ً
راسخا على الدعم المالي وااللتزام من جانب
دليال
كذلك
ً
السلطات القطرية تجاه كافة البنوك في الدولة عند
الحاجة.

تكريم دولي
ً
واعترافا باألداء المالي الجيد للبنك وحسن إدارة أعماله،
فقد حصل البنك األهلي على جائزتين مرموقتين في
اإلنجازات القيادية من مجلة "المصرفي اآلسيوي" هما
جائزة أفضل بنك من حيث اإلدارة في قطر لعام 2016
وجائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام .2016

عمليات تطوير المنتجات المحلية
من خالل االستثمارات السابقة التي قمنا بها في إطار
ترسيخ عالمتنا التجارية وتعزيز مكانتنا في السوق ،فقد
نجحنا في إيجاد منصة راسخة يمكننا من خاللها إطالق
مجموعة أوسع من المنتجات .وتم في أوائل عام 2016
إطالق حساب توفير جونيور بهدف توفير الدعم المطلوب
الحتياجات االدخار على المدى الطويل لقطاع الجيل
الشاب الناشئ والذي برأينا كان يعاني من محدودية
الخدمات المقدمة في السوق القطري.

جاهزون للنجاح
إن بطولة كأس العالم  2022المقرر استضافتها في
قطر تمثل البوصلة التي نسترشد بها في خطواتنا
المستقبلية .وسوف تحدد مشاريع تطوير البنية التحتية
القادمة وتيرة التغيير والنمو في دولتنا الحبيبة.
وفي إطار حرصنا على مواكبة التغيير الذي يمر به وطننا،
فسوف نقوم بتنفيذ خططنا الرامية إلى تحديث وترقية
تكنولوجيا البنك بهدف تقليل االعتماد على أنظمتنا
التكنولوجية القديمة وتطوير خدمات مؤتمتة بالكامل
ضمن مجاالت عملياتنا ،وإننا نرى في موظفينا حجر
األساس لتحقيق النجاح في كل هذه المساعي ولذلك
فإننا سوف نواصل االستثمار في رأسمالنا البشري
للمحافظة على أدائنا القوي.
وأود أن أعرب عن عميق امتناني وتقديري لعمالء البنك
ومستثمريه ومساهميه على دعمهم المتواصل وثقتهم
الدائمة في البنك األهلي ،ونعدكم بمواصلة بذل كافة
الجهود الممكنة للمحافظة على األداء الجيد والقدرة على
تحقيق األهداف المرسومة .ويسعدني أن أتوجه إلى
مجلس اإلدارة بجزيل الشكر على توجيههم االستراتيجي
وإشرافهم .كما أتوجه بخالص الشكر إلى فريق اإلدارة
في البنك لدورهم في قيادة دفة العمل ،وإلى جميع
ً
وأخيرا
موظفينا األوفياء على عملهم الدؤوب والتزامهم.
وليس ً
آخرا ،أود أن أتوجه بخالص امتناني إلى فريق
العمل في مصرف قطر المركزي ومحافظه على حرصهم
الدائم على توفير الدعم والتوجيه لنا.

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

مناسب من الناحية
المالية وجاهز
للمنافسة
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الخدمات المصرفية لألفراد

بفضل العالقات المتينة مع العمالء والخدمات
والمنتجات المتميزة التي نقدمها ،فقد تمكنت
إدارة الخدمات المصرفية لألفراد من الصمود
في وجه التحديات االقتصادية والمنافسة الكبيرة
في السوق المحلي ،حيث نجحت بكل اقتدار
في تحقيق أهدافها المالية .باإلضافة إلى أن
هذا العام قد شهد العديد من اإلنجازات المهمة
ومنها إطالق مجموعة جديدة من المنتجات
والخدمات الرائدة في السوق والتي تم تصميمها
ً
مجددا من خالل مراعاة متطلبات عمالئنا من
أفراد المجتمع وكذلك مولين نصب اهتمامنا في
تحقيق أهدافنا االستراتيجية.
نقدم لعمالئنا
ً
حرصا منا
شهد عام  2016إنجاز مبادرات قمنا بتصميمها
على تلبية التطلعات المتزايدة لعمالئنا ،وتحسين التجربة
التي يخوضها العمالء معنا ،وتمكين الخدمات المصرفية
لألفراد من مواصلة تحقيق النمو والوفاء بالتزاماتها تجاه
العمالء والبنك.
وقمنا بتعزيز عروض منتجاتنا من خالل إطالق ثالثة
منتجات جديدة مبتكرة لتلبية احتياجات العمالء التي
تم تحديدها ،واشتملت هذه المبادرات على إطالق
أول بطاقة ائتمان بالتينيوم بدون لمس في دولة قطر
وحساب توفير جونيور – لتلبية متطلبات سوق االدخار
لألطفال وما له من أهمية خصوصا وأنه يعاني من
محدودية الخدمات المقدمة ،وبطاقة الرواتب المصممة
على وجه التحديد لدعم نظام حماية األجور الذي تبنته
الحكومة القطرية بهدف حماية العاملين من خالل ضمان
دفع رواتبهم في الوقت المطلوب بوضع آلية عمل يمكن
مراقبتها من قبل وزارة العمل ومصرف قطر المركزي.
وواصلنا العمل على تعزيز عروض خدماتنا على امتداد
سواء منها الموجودة على أرض الواقع أو
كافة قنواتنا
ً
االلكترونية وذلك بهدف تلبية احتياجات عمالئنا في إجراء

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

ألننا ُنعتبر الواجهة األمامية للبنك فقد واصلنا العمل
الدؤوب على ترسيخ عالمتنا التجارية ضمن المجتمع
المحلي من خالل ابتكار المنتجات وتحسين مستوى
الخدمات وتجديد شبكة فروعنا .ومن خالل هذا النهج
الذي نوليه أقصى قدر من اهتمامنا ،فقد تمكنا من
تجاوز األهداف الموضوعة وزيادة قاعدة العمالء لدينا
مع المحافظة على مستوى المشاركة اإليجابية إلدارة
الخدمات المصرفية لألفراد في أداء البنك بشكل عام.
حسن اإلفرنجي
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات
المصرفية الخاصة
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معامالتهم المصرفية بشكل ميسر وآمن ومتاح في
أي وقت ومن أي مكان .كما قمنا بتحسين عروض
معامالتنا المصرفية عن طريق اإلنترنت والهاتف
المتحرك من خالل التوسع في نطاق الخدمات
المتاحة للعمالء .وعززنا قدرات أجهزة الصراف اآللي من
خالل إطالق خدمات اإليداع النقدي وإيداع الشيكات في
مجموعة مختارة من أجهزة الصراف اآللي.
واستمرت مسيرة تجديد شبكة فروعنا حيث قمنا بنقل
فرعنا في سلوى وافتتاح فرع جديد في كراون بالزا –
واحة األعمال .واستكملنا حتى اآلن تجديد ما يزيد على
 %50من شبكة فروعنا وسوف يتواصل العمل في
برنامج تجديد الفروع خالل عام .2017

نقدم لمجتمعنا
واصلنا تركيزنا على خدمة احتياجات المجتمع المحلي
من خالل اختيار مواقع فروعنا والمنتجات والخدمات
التي نوفرها لتلبية احتياجات العمالء التي تم تحديدها
والتي تشمل بطاقات االئتمان (بطاقة بالتينيوم
االئتمانية) ،وحسابات التوفير (حساب توفير جونيور
المخصص لألطفال وبرنامج توفير الرابح الذي يعتمد
على منح الجوائز) ،وكذلك الحسابات (بطاقة الرواتب
لدعم مبادرة نظام حماية األجور).

مكافأة عمالئنا
استمر برنامج مكافآت نقاط "الآللئ" في مسيرته بكونه
مبادرة جذابة أسهمت بشكل كبير في نتائجنا اإليجابية
التي حققناها لهذا العام .وقمنا بالتوسع في البرنامج
من خالل عقد شراكة مع دارين العالمية التي تملك أكثر
من  100محل في قطر تمثل  35عالمة تجارية من بينها
ستارباكس وإتش آند إم ومذركير والكثير غيرها .وصار
اآلن بوسع عمالء البنك األهلي استرداد مكافآت الآللئ
الخاصة بهم فيما يزيد عن  200محل على امتداد قطر.

النظرة المستقبلية
ً
ً
مليئا
عاما آخر
من المتوقع أن يكون عام 2017
بالتحديات .ومع ذلك ،فإننا نتمتع بأساس راسخ
ً
شوطا
لتوسيع أعمالنا المصرفية لألفراد .ولقد قطعنا
ً
كبيرا على صعيد تحسين مستوى الوعي العام بالبنك

األهلي داخل المجتمع المحلي وخاصة ضمن قطاعات
عمالئنا الرئيسيين.
وسوف نواصل العمل على تجديد وتعزيز قنوات التوزيع
لدينا ،ونخطط لفتح فروع جديدة حديثة في بعض
المواقع االستراتيجية في قطر .وتتمثل االستراتيجية
العامة لشبكة التوزيع في التركيز على تكامل التقنيات
الحديثة لتعزيز التجربة التي يخوضها العمالء وفي الوقت
نفسه تحقيق أكبر قدر من الكفاءة واالستفادة من
فرص اإليرادات بغرض تقليص مستوى تكاليفنا.
ويأتي تعزيز عالقاتنا مع العمالء ليمثل إحدى أهم
مجاالت تركيزنا والتي نخطط إلدخال المزيد من التطوير
عليها وذلك من خالل طرح منتجات وخدمات معززة،
باإلضافة إلى االستفادة من كافة قنوات التوزيع لدينا
لتوفير الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان
ً
معا بالتعاون مع وحدات العمل
لعمالئنا ،وسوف نعمل
األخرى لتحقيق هذا الهدف.
وسوف نركز على تنويع اإليرادات من خالل تقليص
االعتماد على إيرادات الفوائد وطرح منتجات وخدمات
مكونة لإليرادات .ويبقى االبتكار الرقمي محور تركيز
ّ
رئيسي وسوف نقوم كذلك بتطوير عروض خدمات
ومنتجات مصممة حسب الطلب للشباب واإلناث.
إن تركيزنا الدؤوب المدعوم بثقافة األداء المتميز
السائدة لدى فريق عملنا وضوابط إدارة التغيير كلها
عوامل من شأنها أن توفر الدعم المطلوب للخدمات
المصرفية لألفراد في المرحلة القادمة من مسيرتنا
الهادفة إلى توفير أفضل تجربة شخصية في التعامالت
المصرفية وتحقيق األداء المالي المستدام.

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

وإننا نواصل االستثمار في قنواتنا عن
طريق اإلنترنت لتوفير إماكنية الوصول
في أي وقت ومن أي ماكن إلى جانب
تجديد فروعنا القائمة حالياً  .وقمنا بإضافة
خدمة االيداع النقدي والشياكت بلك
الفروع من خالل ماكينات الصراف اآللي.
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الخدمات المصرفية للشراكت

على الرغم من الزيادة في تكلفة اإلقراض ،إال أن
الخدمات المصرفية للشركات نجحت في المحافظة
على هوامش ربحيتها ،وزيادة إجمالي األصول،
وواصلت المشاركة في كبريات المشاريع بأنحاء دولة
ً
منصبا على األعمال المربحة وعلى
قطر .وبقي التركيز
تعزيز العالقات مع العمالء الحاليين.
وباإلضافة إلى ذلك ،واصلنا مساعينا لزيادة إيرادات
البنك القائمة على الرسوم والمحافظة على المستوى
الرفيع لجودة األصول والذي نسعى إلى تحقيقه من
خالل معايير اإلقراض الصارم الخاصة بنا.

التحول الذي تشهده دولة قطر
استمر دعمنا لمشاريع تطوير البنية التحتية الحيوية
ً
قائما في عام  ،2016وحافظنا على
على امتداد قطر
موقفنا كأحد الممولين الرئيسيين للمقاولين في
مشروع مترو الدوحة ،وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة
لألشغال لمشروع شبكة الصرف الصحي الداخلية
للدوحة ،وكذلك مشروع ميناء حمد الجديد ،واستاد
بطولة كأس العالم  2022والعديد من مشاريع الشوارع
والطرق السريعة ،وكلها من المشاريع الهامة التي
تدعم رؤية قطر الوطنية .2030
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن مشروع المناطق
االقتصادية "مناطق" يعد أحد المكونات الحيوية
في تحقيق ركيزة التنمية االقتصادية في رؤية قطر
الوطنية  .2030ومن خالل العمل مع بنكين آخرين،
قمنا بترتيب قرض مكمل إلنشاء مخزن في المناطق
االقتصادية الخاصة التابعة لمناطق.
وإننا نشعر بالفخر لمساهمتنا في توفير الدعم إلى
المجتمع القطري في مشاريع االئتالف المشترك
الدولية التي يقوم بها ،حيث قدمنا المساعدة في
عام  2016لمجموعة عمل قطرية في استثمار دولي
من خالل قيامنا بشكل جزئي بتمويل االستحواذ على
فندقين فاخرين في القارة األوروبية.

عالقات عمل طويلة األجل
إن العالقات الوطيدة المغلفة بالثقة مع العمالء تقع
في صلب فلسفتنا الخاصة بالخدمات المصرفية
للشركات .وعلى مدار العام ،واصلنا العمل على تعزيز
هذه العالقات من خالل العمل عن قرب مع عمالئنا
الحاليين لمواجهة ظروف السوق الصعبة.
وخالل عام  ،2016اختار عمالؤنا االستفادة من خدماتنا
المقدمة عن طريق اإلنترنت والتي تعود بالنفع على
أعمالهم مثل بوابة المعامالت المصرفية
والتمويل التجاري.

مباشرة من خالل كشف األجور
ستظل التكنولوجيا أحد المحاور المتجددة دائما بإدارة
ّ
ولعل قيامنا بتنفيذ
الخدمات المصرفية للشركات،
نظام حماية األجور عن طريق اإلنترنت يمثل أحد أبرز
المبادرات في هذا المجال ،حيث صار بوسع عمالء
الخدمات المصرفية للشركات اآلن معالجة وتنفيذ
كشوف الرواتب من حسابهم لدى البنك األهلي إلى
أي بنك في قطر ،حيث تتم معالجة الدفعات بدون
أي تدخل يدوي .كما واظبنا على تشجيع العمالء على
التسجيل في هذا النظام وتوفير التدريب المطلوب
لدعم التزامهم مع اللوائح التنظيمية المحلية.
وإلحاقا إلطالق نظام مصفوفة الصالحيات وكذلك
الخدمات المصرفية األخرى للشركات عن طريق
اإلنترنت ،قمنا بإعادة هندسة العمليات الداخلية للعديد
ً
حرصا منا على أن نجعل
من هذه الخدمات وذلك
التجربة التي يخوضها عمالؤنا أسرع وأكثر كفاءة.

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

لقد واصلنا سعينا الدؤوب لتحقيق النمو من خالل التوسع
في خدماتنا المصرفية المقدمة للشركات وإثبات أننا شريك
حقيقي في األوقات الحرجة .وإننا نفتخر بكل تأكيد بالدعم
الذي نقدمه إلى أفراد مجتمعنا القطري في مشاريع أعمالهم
باإلضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية للدولة في إطار
رؤية قطر الوطنية .2030
محمود ملكاوي
النائب األول للرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات

“

23

“

24

www.ahlibank.com.qa

التطوير المستمر
بمنتصف عام  ،2016شاركت إدارة الخدمات المصرفية
للشركات في برنامج تدريبي معد حسب المتطلبات
باالشتراك مع شركة "يورو موني" لحلول التعليم ،حيث
ركز البرنامج على التدريب على التحليل االئتماني وإعداد
النماذج المالية على مستوى الشركات ،وساعد هذا
البرنامج في تزويد مدراء عالقات العمالء ضمن فريق
الخدمات المصرفية للشركات بالمهارات والمعرفة
المطلوبة لمواجهة التحدي المتمثل في تلبية احتياجات
العمالء ضمن بيئة اقتصادية ديناميكية قيد النمو
بشكل مضطرد.

النظرة المستقبلية
إننا نتطلع إلى عام  2017بتفاؤل يشوبه الحذر .وسوف
نواصل مساعينا في التركيز على دعم العالقات مع
العمالء الحاليين والتطلع إلى دعم عمالء جدد مع توخي
الحرص المطلوب.
ً
ومجددا ،سوف تمثل األصول التي تمتاز بمستوى
رفيع من الجودة على امتداد معايير اإلقراض والمراقبة
المتواصلة لها أحد العوامل الرئيسية في سعينا
للمحافظة على هوامش الربحية وتجنب القروض
المتعثرة .وسوف نعمل على إعداد حلول نماذج
ً
استعدادا للمتطلبات الجديدة الخاصة
المخاطر
باتفاقية بازل  3والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
.9 IFRS
وسوف نواصل التركيز على اإليرادات القائمة على
الرسوم وسوف نسعى إلى زيادة الدعم المرجو من
عمالئنا للخدمات التي نقدمها عن طريق اإلنترنت.

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

وما تزال محفظتنا تتمتع بمستوى جيد
جداً من حيث الجودة على الرغم من
ظروف السوق الصعبة وهو األمر الذي
يبرهن على صحة موقفنا تجاه المخاطر.
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لقد انصب تركيزنا على توسيع القاعدة الجغرافية لمستثمرينا
بهدف تنويع مصادر تمويلنا وتوفير الدعم المطلوب للمرحلة
التالية من نمو البنك .ولتحقيق ذلك ،فإننا نجحنا في إطالق
برنامج السندات األوروبية متوسطة األجل ،وعززنا سمعتنا
التجارية مع شركائنا الدوليين ،وأنجزنا صفقة قرض مصرفي
مجمع بادارة عدد من البنوك ذات العالقات الرئيسية.
تريفور سي .بيلي
رئيس إدارة الخدمات المصرفية الدولية

“

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

تمويل مستقبلنا
ً
ً
محوريا من حيث الترويج إلسم
عاما
لقد كان العام 2016
البنك األهلي وتعزيز سمعته التجارية لدى كبار شركائنا
الدوليين وكذلك إبرام التزامات تمويل ثابتة ومالئمة
للمساعدة في الوفاء بالمتطلبات التنظيمية المتزايدة
التي تواجه القطاع المصرفي ككل.
ففي شهر فبراير  ،2016سعدنا في البنك بقيام وكالة
التصنيف االئتماني موديز بمنحنا تصنيفات ائتمانية
بدرجة  /A2الفئة برايم 1-مع نظرة مستقبلية مستقرة،
وهو األمر الذي سمح لنا بتأسيس برنامجنا الهام
للسندات األوروبية متوسطة األجل بقيمة  1.5مليار دوالر
أمريكي والذي يوفر للبنك األرضية للوصول إلى خيارات
تمويل متنوعة.
ولقد قام فريق اإلدارة العليا في البنك األهلي بقيادة
الرئيس التنفيذي برحلة ترويجية دولية ناجحة خالل شهر
كال من سنغافورة
مارس  ،2016حيث زار من خاللها ً
وهونغ كونغ واإلمارات العربية المتحدة ولندن ،واجتمع
مع عدد من المستثمرين المحتملين لدعوتهم للمشاركة
في إصدار السندات االفتتاحية للبنك ،نجحنا في
استقطاب اهتمام كبير حيث شارك ما يزيد على 100
مؤسسة رائدة في إصدار الصكوك والذي تمت تغطيته
ً
ضعفا .وقمنا بإصدار سندات لمدة خمسة
بواقع 2.4
أعوام بقيمة  500مليون دوالر أمريكي بمعدل عائد ثابت
يبلغ .%3.625
ً
تماما
ووفر لنا التوزيع النهائي قاعدة متنوعة صحية
للمستثمرين توزعت على منطقة الشرق األوسط بنسبة
 %55وآسيا بنسبة  %20والمملكة المتحدة بنسبة %15
ومناطق أخرى بنسبة  .%4وتم كذلك منح اإلصدار
ً
ً
ائتمانيا بدرجة  A2من قبل وكالة التصنيف
تصنيفا
االئتماني موديز وبنظرة مستقبلية مستقرة.

وفي شهر سبتمبر  ،2016أنجزنا تسهيالت قرض مصرفي
مجمع ،مقدم من مجموعة من بنوك ذات العالقات
الرئيسية حيث بلغ عددها ثمانية بنوك لمدة ثالثة أعوام
وبقيمة  195مليون دوالر أمريكي.
واستمرت إدارة الخدمات المصرفية الدولية في نهجها
االستباقي لزيادة وتوسيع جدول السداد الخاص بتمويل
البنك بالرغم من التحديات الكبيرة في األسواق المالية.
وتمثلت األولوية في التأكد من أن البنك يتمتع بموقف

جيد لاللتزام بالمتطلبات التنظيمية المستقبلية
المتزايدة.
وقد ركزنا في نشاطنا على تعزيز استقرار البنك
على المدى البعيد ،والقدرة على إنجاز خطط النمو
ً
وتحديدا صافي معدل
المستقبلية مع متطلبات بازل ،3
التمويل المستقر واللوائح التنظيمية لمصرف قطر
المركزي.
ً
ً
موثوقا ،فإننا نمتثل للمتطلبات
بنكا
وبصفتنا
المتشددة التي تدور حول مبادئ اعرف عميلك /مكافحة
غسل األموال ،وإننا على دراية تامة بعمالئنا ومصادر
السداد الخاصة بهم ،إلى جانب التعرضات الجغرافية
والقطاعية.

العالقات المحلية واإلقليمية والدولية
إننا نواصل جهودنا في تكريس وقت طويل لتعزيز
السمعة الدولية التي يحظى بها البنك األهلي وبناء
شراكات عمل على المدى البعيد مع أهم البنوك على
المستوى العالمي ،وتحقيق االستقرار في مصادر
سواء على الصعيد
تمويلنا ،وشرح رؤية البنك لشركائنا
ً
المحلي أو اإلقليمي أو الدولي ،األمر الذي من شأنه
زيادة الوعي وتحسين مستوى الثقة بنا.
ً
ً
حيويا في
دورا
وتلعب البنوك الشريكة المراسلة لنا
فضال
الدولي،
المستوى
ترسيخ صورتنا اإليجابية على
ً
عن الحصول على اعتماد موثوق لدى المؤسسات
المالية الدولية ،إلى جانب تزويدنا برؤى قيمة حول
األسواق الدولية.

إضافة القيمة من خالل التكنولوجيا
أن نكون في قلب المجتمع يعني أن نقدم أفضل
المنتجات والخدمات المصرفية لكافة عمالئنا في جميع
األوقات ،بصرف النظر عن القناة المستخدمة .وقد
ساعد التحالف.
بين إدارة الخدمات المصرفية الدولية واإلدارات األخرى
على امتداد وحدات األعمال على دعم هذه الرؤية بنجاح،
وذلك من خالل طرح مجموعة من المنتجات والخدمات
الجديدة في السوق والتي يمكن الوصول إليها على
امتداد قاعدة عمالئنا.
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وسوف نواصل العمل على ترويج وتسهيل قنوات
الدفع اإللكتروني ونعتزم البناء أكثر على ذلك في
األعوام القادمة.

التعاون لتأمين التمويل
إننا نواصل السعي بشكل وثيق مع إدارة الخزينة
واالستثمار على تنويع وتوسيع مصادر التمويل الخاصة
بالبنك .وفي ظل غياب أسواق مالية متطورة على
الصعيد المحلي ،فإننا نقوم بشكل ناجح بإيجاد مصادر
بديلة لتلبية معدل صافي التمويل الثابت ومعدل
تغطية السيولة لدى البنك.
ونجحنا خالل العام في جمع بعض التمويالت الهامة
من خالل إصدار سندات ،ومن خالل الحصول على
قرض من مجموعة بنوك ،وكذلك من خالل تمديد
تسهيالتنا االئتمانية الثنائية الهامة بهدف توفير الدعم
المطلوب لمواصلة إدارة السيولة والميزانية العمومية
بحكمة.
وإضافة إلى ذلك ،قمنا من خالل نجاحنا في شراء
أصول استراتيجية في أسواق مختارة بالمحافظة على
رافد جديد للدخل المنتظم والذي حقق هذا العام
إيرادات رسوم جيدة.

النظرة المستقبلية
ً
ً
ً
كبيرا بهدف إدارة
تحديا
مجددا
سوف يشكل العام 2017
متطلبات التمويل المتواصلة بكل كفاءة.
وإننا نتمتع بعالقات راسخة مع شركائنا في الوقت
الذي نواصل فيه العمل على الوفاء بوعودنا
االستراتيجية .إن برنامج السندات األوروبية متوسطة
األجل يتيح لنا أرضية ممتازة لتعزيز استراتيجية التمويل
الخاصة بالبنك ،وتساهم بشكل كبير في تعزيز خيارات

التمويل المتاحة للبنك للحصول على تمويالت متوقعة
وآمنة وثابتة بغرض توفير الدعم لعمالئنا وإدارة
أعمالهم واالستثمار في المشاريع الجديدة.
ومن خالل تنفيذ خططنا والوفاء بالتزاماتنا تجاه
شركائنا ،فإننا سوف نعزز مركزنا في السوق القطرية
وهو األمر الذي من شأنه تثبيت أقدامنا على المسار
الصحيح لدعم البنك من خالل االستفادة من الفرص
المستقبلية للنمو.

السنوي
ش.م.ق.
a
التقريرq.moc
.knab||ilh
األهليa.www
السنوي
التقرير
ش.م.ق.
البنك األهلي
البنك

لقد حافظنا على عالقات راسخة مع واكالت
التصنيف الخارجية على مدار العام ،وإننا نشعر
بالفخر بالتصنيفات االئتمانية التي منحتها لنا
واكلة التصنيف االئتماني موديز وكذلك تأكيد
التصنيفات االئتمانية من قبل واكلة التصنيف
االئتماني فيتش ،وهو ما يمثل اعترافاً

بالتدابير المتخذة من قبل البنك إلدارة السيولة
وكفاية رأس المال وجودة األصول
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إننا ملتزمون بتقديم خدمة رائدة في السوق لعمالئنا
المتميزين المتعاملين مع إدارة الخدمات المصرفية
الخاصة وذلك من خالل قيامنا بالتوسع في نطاق
منتجاتنا االستثمارية والمصرفية التي نوفرها ،إلى
جانب االستثمار في التكنولوجيا ،والتحسينات على
الخدمات ومدراء العالقات لدينا والذين يمثلون الحجر
األساسي لعروضنا.

“

حسن اإلفرنجي
نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد
والخدمات المصرفية الخاصة

واصلت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة جهودها
خالل هذا العام على المنافسة في السوق المحلي
ذات القدرات التنافسية العالية .وقد نجح هذا النهج
ً
جنبا إلى جنب مع مشاركتنا في بعض
االستباقي،
الفرص االستثمارية األساسية ،في تحقيق أداء متين
في عام  2016وعزز تصميمنا على توفير أفضل صورة
ممكنة من الخدمات المصرفية الخاصة لألفراد
المتوفرة في السوق القطرية.

أداء إيجابي
تمكنت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة من التوسع
في بعض أنشطتها لخدمة االحتياجات االستثمارية

لعمالئها في داخل وخارج دولة قطر وذلك من خالل
تحسين األنشطة المتكاملة بين قاعدة العمالء
الواسعة في الفروع والخدمات المصرفية الخاصة.
خالل السنة ،قامت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة
بتوسيع المنتج ،من خالل عرضها منتجات استثمارية
ً
وفقا لمتطلبات
مهيكلة والتي يمكن تصميمها
العمالء ومن شأنها أن توفر خصائص فريدة من حيث
ً
سعيا منها لتلبية األهداف
المخاطر والعوائد وذلك
االستثمارية للعمالء.
وبالتوافق مع خطة عمل البنك االستراتيجية تمكنت
اإلدارة من تحسين إيرادات الرسوم والعموالت
وتمكنت من تقليص التكاليف التشغيلية بشكل كبير.

السنوي
ش.م.ق.
السنوي
التقرير
ش.م.ق.
البنك األهلي
البنك
a
التقريرq.moc
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األهليa.www

إن الهدف األسمى لفريق الخدمات
المصرفية الخاصة يتمثل في بناء عالقات
عمل متينة مع عمالئنا من أصحاب الثروات
الكبيرة وتوفير الدعم لهم في تلبية
اكمل احتياجاتهم المصرفية واالستثمارية.
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التركيز على العمالء
إن مجتمع أصحاب الثروات الخاصة يتوقعون أفضل
مستوى ممكن للخدمة من البنك األهلي وموظفيه.
وباإلضافة إلى خبراتنا ومعرفتنا التخصصية فإننا نسعى
وراء اقتناص المزيد من الفرص االستثمارية التي يتم
جلبها إلى السوق القطرية.
ً
حرصا منا على
كما نواصل االستثمار في موظفينا
تجهيز فريق عمل الخدمات المصرفية الخاصة بالشكل
المالئم الذي يمكنه من تقديم خدمة متميزة للعمالء
وذلك من خالل التدريب المكثف وحصول مدراء
العالقات في إدارة الخدمات المصرفية الخاصة على
شهادات مهنية معتمدة.
وعالوة على ذلك ،ومن خالل االستفادة من الشبكة
الداخلية لعالقات العمالء في كل من قطاعي الخدمات
المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألفراد ،فقد
تمكنا من عرض باقات الخدمات المصرفية الخاصة
إلى عمالئنا األوفياء على امتداد مختلف القطاعات.
ويكمن هدفنا هذا في ضمان توفير إمكانية الوصول
إلى المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عمالئنا
المختلفة وباستخدام الخبرة التخصصية لكافة اإلدارات
التابعة لنا .وسوف يستمر تشجيع هذه الروح التعاونية
لفريق العمل في المستقبل.

النظرة المستقبلية
بالنظرة للمستقبل ،سوف يواصل البنك توجهه نحو
التنويع وذلك من خالل تعزيز عروض الرهن العقاري
في المملكة المتحدة مع التركيز على سوق العقارات
ً
اتساعا في النمو
السكنية ،والتي ما زالت تشهد
والطلب على الرغم من التحديات االقتصادية التي تلوح
في األفق.
وفي التخطيط للعام القادم ،سوف نواصل العمل على
توسيع قاعدة عمالئنا من أصحاب الثروات الكبيرة،
باإلضافة إلى تعزيز عالقاتنا القائمة الحالية.

وسوف نقوم باستثمار عمليات إطالق المنتجات
ً
سعيا وراء توسيع باقة عروض
الجديدة للبنك األهلي
ً
عموما إلضافة خدمات
الخدمات المصرفية الخاصة
ً
توازنا سوف
جديدة .وهذا التحول إلى نموذج أكثر
يجعلنا متوافقين مع أهداف البنك والتزامنا على المدى
البعيد تجاه مساهمينا.
وألننا في قلب المجتمع ،فسوف يشرفنا أن نوفر
الدعم لعمالئنا الحاليين من خالل الفرص االستثمارية
سواء داخل قطر أو على الصعيد اإلقليمي
المتاحة لهم
ً
وبناء على ذلك ،سوف نقوم باالستثمار في
أو الدولي.
ً
مدراء العالقات التابعين لنا وفي جهودنا التسويقية
واستخدام التواصل الواضح والمفتوح لعرض قدر أكبر
من الدعم لعمالئنا من أصحاب الثروات الكبيرة.
إن استمرارنا في تحقيق النجاح في الخدمات المصرفية
الخاصة يتطلب منا تطوير العالقات على المدى البعيد
مع العمالء من أصحاب الثروات الكبيرة والحرص بشكل
مستمر على تلبية احتياجاتهم المتعلقة بإدارة ثرواتهم
من قبل مدراء العالقات لدينا والذين يتمتعون
بالخبرة الواسعة.

السنوي
التقرير السنوي
ش.م.ق || .التقرير
األهلي ش.م.ق.
البنك األهلي
البنك
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إن التنويع المتواصل للسيولة التي لدينا لتمويل
طموحات النمو لدى البنك يبقى في أعلى سلم
أولوياتنا .وكان التحدي الذي واجهناه يتمثل في
توسيع آفاقنا لتلبية توقعات النمو على المدى البعيد.
وإننا نواصل السعي لقطع شوط كبير في هذا المجال
وسوف يبقى تركيزنا على هذا الجانب في الوقت
الذي نبني فيه على إنجازاتنا.
رئيس إدارة الخزينة واالستثمار

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

في الوقت الذي ما زالت فيه منطقة الخليج العربي،
مثل الكثير من المناطق األخرى في العالم ،متأثرة
بالتحديات واسعة النطاق للمناخ االقتصادي المتغير،
فقد ركزنا جهودنا على السعي لتحقيق التوازن في
ً
فرصا مثيرة
مواجهة هذه التحديات وهو ما أتاح لنا
الستكشاف سبل جديدة بخالف تلك المعتادة.
ووفرت النجاحات التي حققناها الدعم المطلوب للبنك
في تحقيق مركز مالي متين عند نهاية السنة وفتحت
األبواب مشرعة لتطوير هذا التوجه االستراتيجي الجديد
لتحقيق أهداف البنك على المدى البعيد.

التعاون ألغراض التنويع
خالل عام  ،2016استمرت إدارة الخزينة واالستثمار
إلى جانب إدارة الخدمات المصرفية الدولية في قيادة
المبادرات الجديدة لتنويع قاعدة العمالء في الميزانية
العمومية.
متمثال في توسيع قاعدة
ويبقى هدفنا الرئيسي
ً
المودعين من خالل العالقات الدولية ،وهو تغيير
مدروس للمساعدة في التعامل مع هذه البيئة
االقتصادية الجديدة ،وهي خطوة سوف نعمل على
التوسع بها بدرجة أكبر وأكثر في األعوام القادمة.
جاء صافي إيرادات الفوائد فوق الهدف المحدد لعام
 2016بشكل كبير .وحققت ربحية االستثمارات مستوى
إيجابي وجاءت ملبية لتوقعاتنا ،وهي نتيجة إيجابية مع
األخذ في االعتبار الحالة العامة لألسواق على المستوى
العالمي.
إن أحد األدوار الرئيسية التي تقوم بها إدارة الخزينة
واالستثمار يتمثل في مراقبة نمو البنك وميزانيته
ً
قياسا بمتطلبات النسب حسب اتفاقية بازل
العمومية
 .3ومن خالل التنفيذ المتدرج لمتطلبات اتفاقية بازل
 3على امتداد القطاع المصرفي في دولة قطر ،فقد
ً
وفقا لتلك
واصلنا العمل بجد على االلتزام بالقواعد
المحددة من قبل مصرف قطر المركزي.

استعراض أداء العمالت
ً
جيدا خالل العام ،حيث ارتفع
كان أداء الدوالر األمريكي
في مقابل كافة العمالت الرئيسية األخرى .وترجع قوة
الدوالر بشكل رئيسي إلى تحسن الظروف االقتصادية
في الواليات المتحدة األمريكية وآفاق رفع الفائدة
في العام القادم ،في الوقت الذي كان فيه الشركاء
التجاريون اآلخرون يتطلعون إلى تقليص أسعار
الفائدة أو المحافظة على أسعار الفائدة الخاصة بهم
منخفضة.
وفي الوقت الذي قطعت فيه الواليات المتحدة
ً
ً
كبيرا في الدفع باقتصادها وتقترب
شوطا
األمريكية
فيه من النقطة التي قد ترفع فيه أسعار الفائدة لديها،
فمن المرجح أن تحافظ المملكة المتحدة على أسعار
الفائدة لديها في مستويات منخفضة في الوقت الذي
تبدأ فيه المفاوضات لخروج المملكة المتحدة من
االتحاد األوروبي ،وهو ما بات يطلق عليه "بريكزيت".
في أوروبا ،يواصل المصرف المركزي األوروبي اتباع
سياسة التيسير الكمي لتشجيع النمو على امتداد
القارة وتجنب التضخم ،والعمل من خالل ذلك على
الحد ما أمكن من الضغوط على األسواق االئتمانية
السيادية للدول األعضاء .ونتيجة لذلك ،فقد تراجع
اليورو بنسبة قاربت  %10في عام .2016

مالحقة الفرص
قامت كل من إدارة الخدمات المصرفية الدولية
والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية
لألفراد بتوسيع قاعدة عمالئها ،وفي النهاية التوسع
في المنتجات والحلول المتاحة لهم .ومن خالل بذل
الجهود التعاونية المتينة ،قمنا بتوفير الدعم إلى كل
من هذه اإلدارات في التوصل إلى حلول مصممة
حسب االحتياجات تطابق الرغبة في قبول المخاطر
والعوائد بالنسبة للعمالء لدى كل من هذه اإلدارات،
ً
واسعا لفرص استثمارية
وهو األمر الذي شرع الباب
جديدة لمجتمعنا.

35

36
36

www.ahlibank.com.qa

في مختلف أرجاء العالم ،رأينا سعي الحكومات

في العديد من الدول النامية إلى تحفيز النمو

االقتصادي من خالل زيادة الصادرات نتيجة

الكتسابها ميزة تنافسية من خالل التحلي بروح
المبادرة في إضعاف العملة ،واكن هذا مالحظاً
على وجه التحديد في آسيا.

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

النظرة المستقبلية
إن االقتصاد القطري متين ،وما زالت الحكومة ملتزمة
بخطط اإلنفاق لتحقيق رؤية قطر  ،2030في الوقت الذي
يستمر فيه تقدم العمل في المشاريع ،وهو األمر الذي
ً
فرصا على الصعيد المحلي.
يخلق
وسوف نواصل العمل مع إدارة الخدمات المصرفية
الدولية على التوسع في عالقاتنا الدولية وزيادة عمالئنا
باإلضافة إلى روافد اإليرادات القائمة على الرسوم وذلك
بهدف تلبية احتياجات عمالئنا ،وتحقيق التوازن لنمو
الموازنة العمومية ،عالوة على االلتزام بمعايير
السيولة الدولية.
ً
جزءا ال يتجزأ
وسوف تستمر التكنولوجيا في كونها
من عروضنا ،مع توفير الدعم لنا في نشر الوعي بحالة
السيولة الخاصة بنا وإدارتها ،وسوف نقوم بالنظر في
إدخال المزيد من التحسينات على قدرات أنظمتنا لزيادة
استجابتنا ومروتنا لألوضاع الرئيسية.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط في التعرض
للضغوط ،إال أننا سنتمكن من التغلب على التحديات
الناتجة بسبب ذلك من خالل األفعال االستباقية من
فريق عملنا المتمتع بالمهارات والكفاءات ،وهو األمر
الذي سيعزز من الحلول المصرفية التي يعرضها البنك
األهلي إلى مجتمعنا المحلي.
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“

إن الخطة االستراتيجية  2019-2017لتكنولوجيا
المعلومات تركز على التحول الرقمي ،وتحسين
مستوى إدارة مخاطر التكنولوجيا ،والتمتع بالقدرة
على التوسع والوقت السريع في الوصول إلى
ً
جميعا نشعر بالحماس لذلك ونتعاون
السوق .وإننا
ً
معا لجعل هذا حقيقة على أرض الواقع.
كارثيكيان سوبرامانيام
رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات

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

لقد انطلق العمل في برنامج التحول االستراتيجي
لتكنولوجيا المعلومات ،وسوف يؤدي هذا البرنامج إلى
تأسيس نظام بنكي متين وقدرات على التنفيذ لعمالئنا،
مع االستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء االصطناعي
و العمليات االلية .كما أنه سيركز على ترقية وتحديث
األنظمة الرئيسية الحيوية وتطوير البنية التحتية
لمركز البيانات.
كما قمنا بمزيد من العمل باتجاه توحيد البنية التحتية
ً
مركزيا وتحسين
لتكنولوجيا المعلومات في الفروع وربطها
أدائها وقدراتها وهو ما أدى إلى تحسين مستوى المرونة
والحماية لديها وتحسين مستوى الخدمات مقابل قدر أقل
من التكلفة.
ً
منصبا على تعزيز مركز أمن المعلومات
وما زال تركيزنا
لدينا ونبذل في سبيل ذلك كل الجهود الممكنة دون كلل.
وقد نجحنا في تجديد شهادة اإليزو  27001وشهادة التقيد
بمعايير أمن معلومات بطاقات الدفع (.)PCI-DSS
تم تعميم استخدام نظام اإلقراض الجديد لقروض
الشركات وكذلك نظام إدارة تعرضات العمالء ،وهو األمر
الذي ساعدنا في تحسين خدماتنا وأنشطة إدارة المخاطر
ورفع التقارير في هذا المجال.
كما قمنا بترقية أجهزة الصراف اآللي لتقبل اإليداعات
النقدية والشيكات وتوفير القدرة لدى هذه الخدمات على
إجراء المعامالت المصرفية دون انقطاع .وتوفر قناتنا
المصرفية للشركات عن طريق اإلنترنت الدعم لدفعات
الرواتب الخاصة بنظام حماية األجور وتتيح لعمالئنا من
الشركات القدرة على تحويل الرواتب على مدار اليوم وطيلة
أيام األسبوع (.)7/24
وقمنا بتنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى ترشيد
تكاليف تكنولوجيا المعلومات ونواصل التركيز على هذا
الجانب لتقليص التكاليف في الوقت الذي نعمل فيه على
توفير خدمة بمستوى عالمي لعمالئنا.

النظرة المستقبلية
سوف يتواصل تركيزنا على تنفيذ برنامج التحول
االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والذي من شأنه أن
يجعلنا مميزين عن غيرنا في مجال األعمال المصرفية
الرقمية ،عالوة على إنجاز بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات
تمتاز بأنه يمكن االعتماد عليها وقابلة للتوسع.
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“

من خالل تصوراتنا الثابتة في أن نصبح المكان
المفضل للعمل للجميع بحلول عام  ،2018فقد التزمنا
بالتنمية الشاملة لفريق العمل في البنك األهلي
والمحافظة على ثقافة العمل القائمة على التميز التي
نجحنا في إرسائها.
سعد الكعبي
رئيس إدارة الموارد البشرية

إن أفضل المواهب تعتبر األساس لعملنا وقد قمنا
بصياغة رسالتنا الستقطاب العدد الصحيح والنوعية
المطلوبة من األفراد الموهوبين المطلوبين للدفع
ً
قدما والعمل على تطويرهم والمحافظة عليهم.
بعملنا

مواءمة عملنا

وعلى الرغم من الظروف الصعبة ،إال أن الموظفين لدينا
تمكنوا من تحقيق المزيد من االنجازات ،مع التوصل إلى
قدر أكبر من المسؤولية والمحاسبة عن تحقيق البنك
للتميز من خالل قدر أكبر من االلتزام بالدور المناط بهم
في عمل البنك

بنك قطري

لقد شكل العام  2016بيئة عمل مليئة بالتحديات وهو
األمر الذي شجعنا على تحقيق المواءمة بين استراتيجية
عملنا وأهداف الموظفين .ومن خالل هذا األسلوب
ً
بنكا يتميز
المتبع من أعلى إلى أسفل نجحنا في أن نصبح
بقدر أكبر من الشفافية ،مع إدراك كل فرد منا للقيمة
التي يمثلها باتجاه تحقيق أهداف العمل بشكل عام.

وعلى امتداد العام ،تواصل تركيزنا على تحقيق األهداف
المرحلية الرئيسية المتعلقة بالتوطين .وفي الوقت الذي
حرصنا فيه على السير في فلسفة عملنا على ضوء رؤية
قطر الوطنية  2030فقد واصلنا االستثمار في أفضل
المواهب القطرية وعلى الترقية من الداخل.

إن هذه الصلة ما بين الموظفين وأداء عمل البنك امتدت
لتصل إلى القاعدة األدنى ،وحرصنا من خاللها على التأكد
من تقدير أولئك الذين ساهموا في نجاح عملنا من خالل
إنجاز األهداف الموكلة لهم ومكافأتهم بالشكل المالئم.

وباإلضافة إلى ذلك ،انطلق برنامج كوادر الثاني في
البنك األهلي وهو البرنامج الذي يوفر الدعم للشباب
القطري في تأسيس معرفة معمقة بالقطاع
المصرفي والمالي.

السنوي
التقرير السنوي
ش.م.ق || .التقرير
األهلي ش.م.ق.
البنك األهلي
البنك
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إن الجمع ما بين الشفافية

والماكفأة والتطوير قد ساعدنا

في رعاية موظفينا الموهوبين

والمهمين لنا والمحافظة عليهم.

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

بناء مدراء الموظفين
إننا على يقين من أن أداء موظفينا يكون في أفضل
صورة ممكنة عند توفير التوجيه واإلشراف المالئم لهم
بشكل فعال ،وهذا هو الدور المناط بالمدراء المباشرين
والذين يمكنهم الوفاء بمعظم االحتياجات المتعلقة
بهذا األمر.
ً
ً
هاما في المحافظة
دورا
إن المدراء المباشرين يلعبون
على الموظفين الموهوبين ،وقد واصلنا االستثمار
في الموارد التي توفر الدعم لهم في أن يصبحوا خبراء
ً
جهودا كبيرة مع
في التعامل مع الموظفين .ولقد بذلنا
المدراء المباشرين على امتداد عمل البنك لمساعدتهم
في تحفيز فرق العمل التابعة لهم وتحديد قضايا العمل
ً
أعراضا لمشاكل أكبر يعاني
التي قد تمثل
منها الموظفون.
وقد أتاحت هذه الزيادة في التركيز على المدراء
المباشرين المجال لفتح قنوات اتصال بين الموارد
البشرين وإدارات العمل.

النظرة المستقبلية
إن االستثمار في المجاالت الصحيحة للموظفين من
شأنه أن يؤدي إلى تحقيق توفير كبير في التكاليف.
ً
وانطالقا من كوننا إدارة تقدمية للموارد البشرية ،فإننا
نفخر بقدرتنا على المساهمة في الربح الصافي الذي
حققه البنك من خالل اإلدارة الحريصة للتكاليف.
وسوف نواصل العمل على امتداد البنك على تطوير
برامج التدريب والتطوير التي من شأنها أن تساهم في
اكتساب األعمال المربحة.
إن تركيزنا سوف ينصب على االرتقاء بالمهارات لدى
ً
قدما
فرق عملنا ،وتطوير أفضل المواهب لدينا ،والدفع
باستراتيجية التوطين.
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المسؤولية االجتماعية

لقد أثبتنا قيم عالمتنا التجارية في هذا العام على أرض الواقع من خالل مبادرات المسؤولية االجتماعية التي نفذناها،
حيث قمنا باالستماع إلى مجتمعنا ،وقمنا باالستجابة له من خالل توظيف المعرفة والخبرة التي نتمتع بها بتقديم
المنتجات والخدمات التي تلبي المتطلبات الحقيقية للمجتمع.

قيم العالمة التجارية – اإللهام
أطلق البنك األهلي خالل عام  2016منتجات من خالل أخذ المجتمع الذي يعمل فيه بعين االعتبار.
وجاء كل من حساب توفير جونيور وبطاقة الرواتب ليلبي احتياجات مجموعتين مميزتين ومهمتين من
المجموعات السكانية لمجتمعنا اآلخذ في النمو.

قيم العالمة التجارية – االتزان والحكمة
واصلنا سعينا لتوفير تجربة مصرفية مستقرة تم تأكيدها من خالل التصنيف االئتماني الذي منحته لنا وكالة
التصنيف االئتماني موديز في بداية العام .وباإلضافة إلى ذلك ،قمنا بتحقيق أهدافنا في تنويع قاعدة
التمويل الخاصة بنا وتحسين النظرة لنا على الصعيد العالمي من خالل اتمام أول عملية تمويل ناجحة بقيمة
 500مليون دوالر أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية.

قيم العالمة التجارية – المشاركة
مع تنامي االهتمام بالجرائم اإللكترونية ،تولينا القيادة من خالل إطالق سلسلة من األفالم التوعوية
بالجرائم اإللكترونية بهدف تثقيف العمالء وتحذيرهم من المخاطر التي تكتنف العصر الحديث والمتعلقة
بالجرائم اإللكترونية عالوة على تقديم اإلرشادات حول كيفية تجنب الوقوع ضحية لهذه الجرائم.

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

بدأنا العام بتكريم الموظفين الذين أمضوا فترة طويلة من
العمل لدى البنك وواصلنا هذه المسيرة تحت شعار «اإلنسان
أوال» ،من خالل إيالء األولوية في كل الجهود التي نبذلها
ً
لموظفينا وعمالئنا.

“
موظفونا

قمنا على مدار العام بإيالء األولوية المطلقة لالستثمار
في موظفينا ،ففي األسواق المليئة بالتحديات ،يبرز دور
الموظفين بوصفهم سفينة النجاة التي تمكن البنك من
متابعة مسيرته الناجحة وذلك من خالل بذل كل جهودهم
ً
عنصرا
وتقديم خدمة متميزة لعمالئنا .وألنهم يمثلون
ً
جوهريا في البنك ،قمنا بتوفير الدعم لموظفينا من
خالل برامج تدريبية خارجية وحفالت تكريم حرصنا من
خاللها على إظهار التزامنا بتنمية وتطوير موظفينا وتقدير
جهودهم وإنجازاتهم.

النظرة المستقبلية
سوف نستمر في بذل الجهود في إطار المسؤولية
االجتماعية لتوفير الدعم لرؤية قطر الوطنية  2030وتنمية
وسواء كان
وتطوير الموظفين باإلضافة إلى مجتمعنا.
ً
الهدف إطالق منتجات تكون األولى من نوعها في قطر
أو مساعدة موظفينا على الحصول على مؤهالت عالمية،
فإننا سوف نواصل بذل كل ما في وسعنا لتوفير الدعم
لمجتمعنا في تحقيق ركن التنمية البشرية التي تندرج
ضمن الرؤية التي نطمح لها.

“
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إدارة المخاطر
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إننا نتبع ثقافة عمل قائمة على حسن إدارة المخاطر،
وذلك من خالل اتباع منهج براغماتي على كافة
ً
ً
حيويا
أمرا
مستويات عمليات البنك ،وهو ما يعد
لحماية أصول البنك وحماية المصلحة المثلى لشركائنا.
كريم م .سالم
رئيس إدارة المخاطر باإلنابة

“

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

ً
تحديدا لكافة المخاطر
تتضمن أسس عملية إدارة المخاطر
سلبا على مستوى أداء
المالية وغير المالية التي قد تؤثر
ً
البنك وسمعته وتحليل هذه المخاطر وتقييمها وقبولها
وقياسها ومراقبتها وإدارتها ،وتتمثل المخاطر الرئيسية
ذات الصلة بأعمال البنك األهلي في مخاطر االئتمان؛
ومخاطر 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:
•
•
•
•
•

ضمان االلتزام بالمتطلبات التنظيمية؛
الوقوف على هذه المخاطر وتحليلها؛
وضع حدود وضوابط مالئمة لهذه المخاطر؛
تحديد مستويات مختلفة لالعتماد؛
مراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة.

وال تتضمن طبيعة عمل إدارة المخاطر مسؤولية الحد
النهائي والشامل من المخاطر التي تتضمنها في العادة
أي أعمال مصرفية ،لكن هدفها الرئيسي هو وضع
تدابير وإجراءات لتوقع المخاطر قبل حدوثها ،وتقليل أثر
تعرض البنك لتلك المخاطر .وفي حالة سعي البنك إلى
تحقيق عوائد تنافسية على درجة المخاطر المحتملة،
تقوم وظيفة إدارة المخاطر بمراجعة جانب المخاطر
الخاص بالبنك والرغبة في قبول المخاطر؛ ويتم تقييم
هذه المخاطر من الناحية المالية ألثرها المحتمل الواقع
على قيمة الدخل واألصول الخاصة بالبنك مع األخذ
في االعتبار التغيرات التي تحدث في األوضاع السياسية
واالقتصادية والسوق وأثرها على أصول البنك.
وترتكز طبيعة عمل إدارة المخاطر على كفاءة موظفيها
المتخصصين وخبرتهم الفنية والتزامهم المهني؛
وأفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر والسياسات
واإلجراءات واالستثمار الدائم في التقنية والتدريب.
ويشارك مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية في إعداد
سياسات وضوابط جميع عمليات المخاطر والمراقبة
الدورية لطبيعة عمل إدارة المخاطر وتوجيهها؛ حيث يتولى
مجلس اإلدارة مراجعة واعتماد سياسات إدارة المخاطر
سنويا ،كما تخضع عمليات إدارة
الرئيسية الخاصة بالبنك
ً

المخاطر لمزيد من التدقيق والفحص من قبل مدققين
وخارجيا ومدققين مصرف قطر المركزي
داخليا
مستقلين
ً
ً
مع العرض الدوري على لجنة المخاطر وااللتزام ،األمر
الذي من شأنه تعزيز أفضل الممارسات المتبعة في
إدارة المخاطر.
وتستند عملية مراقبة إدارة المخاطر في البنك األهلي
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.
• طبيعة عمل ومهام عملية إدارة مخاطر االئتمان التي
تنطوي على تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها ومتابعتها
والتحكم في عملية إدارة عالقات االئتمان ،فهذا يضمن
الحصول على الموافقات الصحيحة وتوافر معايير محددة
وموحدة إلدارة المخاطر ،بما في ذلك تصنيفات المخاطر
المحددة لكل عالقة من عالقات االئتمان والمنتجات
بصورة صحيحة .وتتماشى كافة المعايير مع سياسات
العمل التي تتسم بوضوح فهمها ومراقبتها ،وبما
يتوافق مع السياسة العامة لالئتمان وإطار المخاطر
المعتمد من ِقبل مجلس اإلدارة.
• التقييم المستمر لمخاطر ائتمان المحافظ ومعايير
الموافقة على المنتجات الجديدة؛ األمر الذي يؤدي إلى
وجود ضوابط متكاملة وحدود للمخاطر تتيح التحكم في
التعرض لتلك المخاطر ومتابعة ومراقبة احتمالية حدوثها
في ضوء الحدود المعتمدة المشمولة بها والمحددة
مسبقا ،ويقوم مجلس اإلدارة بتحديد الحدود الشاملة
ً
لكل نوع من األنواع الرئيسية للمخاطر ،التي تخصص بعد
ذلك لجميع وحدات األعمال الجالبة لإليرادات.
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فيما يلي أهم مالمح التطورات التي تكمن في المخاطر
الرئيسية ذات الصلة بطبيعة العمل المصرفي – خاصة
مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل:

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في الخسارة المالية المحتملة
الناتجة عن فشل أحد األطراف في أداء المهام المكلف
وفقا للشروط المتفق عليها ،وينشأ هذا النوع
بها
ً
من المخاطر بصفة أساسية عن إقراض المؤسسات
وإقراض األفراد والشركات الصغيرة واإلقراض والخدمات
المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص والتمويل
التجاري والخزينة وأنشطة االستثمار ،حيث توجد معايير
موحدة لكافة أشكال المخاطر االئتمانية للعميل الواحد
ومجموعته ،كما يجرى تقييم شامل للتعرض لمخاطر
محافظ اإلقراض واالستثمار وذلك بصفة مستمرة
لضمان تنوع مخاطر االئتمان والتخفيف من حدتها على
نطاق واسع؛ حيث تخضع تركيزات المخاطر المحتملة من
جانب الدولة أو المنتج أو الصناعة أو تصنيف المخاطر
للمراجعة الدورية بشكل منتظم ،األمر الذي من شأنه
تجنب التعرض الزائد عن الحدود المقبولة للمخاطر،
إضافة إلى ضمان التنوع الواسع النطاق.
هذا وتدار مخاطر االئتمان بفاعلية من خالل عملية تقييم
ومتابعة صارمة تبدأ منذ تقديم طلبات تسهيالت العمالء
فضال عن اإلجراءات
حتى الموافقة عليها وتنفيذها،
ً
التنفيذية من خالل متطلبات عملية اإلدارة اليومية بما
يتوافق مع سياسة وإجراءات االئتمان المحددة بشكل
جيد ،والحرص على االلتزام التام باللوائح التنظيمية
الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
وتقوم دائرة إدارة المخاطر ،بالتنسيق بشكل فعال مع
وحدات العمل المختلفة ،بمراجعة وتعديل محددات
المخاطر لمراقبة جانب المخاطر العام للمحفظة .ويتم
قياس االتجاهات السلبية في جودة المحفظة وتتم
معالجتها بشكل فوري من خالل مراجعة وتعديل معايير
قبول المخاطر أو تعديل هياكل المخاطر.
وتتم مراقبة المحفظة بشكل فعال من خالل سلسلة
من تقارير المخاطر المركزة المعرفة في سياسة وإجراءات
االئتمان .وتقوم هذه التقارير بتتبع سلسلة من مؤشرات
الصعوبات االئتمانية وتراقب مدى االلتزام بشروط
ائتمان المقترض والضمانات الخاصة بها.

بلغت القيمة اإلجمالية للقروض والسلفيات المتعثرة
الممنوحة للعمالء (باستثناء القروض العاملة المدرجة
في قائمة المراقبة) ما مقداره  223.45مليون ريال
قطري ،وهي تمثل  %0.82إلى إجمالي محفظة القروض
والسلفيات الممنوحة للعمالء ( 301.68 :2015مليون ريال
قطري %1.24 ،إلى إجمالي القروض).
وتتولى لجنة االئتمان اإلشراف على نشاط إدارة المخاطر
على المستوى التنفيذي ،حيث تقوم هذه اللجنة بما يلي:
•اعتماد إجراءات االئتمان؛
• اعتماد استراتيجيات االئتمان ومعايير اعتماد المخاطر
بالنسبة لكافة منتجات األفراد؛
• اعتماد االئتمان بالنسبة لمنح االئتمان إلى الشركات
وزيادته وتجديده .ويمكنها ضمن الصالحيات الموكلة
لها تفويض صالحية االعتماد إلى مسؤولي المخاطر
ووحدات العمل؛
• اعتماد سقف الدول وتجديدها بشكل سنوي؛
• تقديم التوصيات إلى اللجنة التنفيذية بشأن
سياسات المخاطر والموافقات على االئتمان خارج حدود
صالحياتها؛
• تحديد اإلرشادات الخاصة بالتسعير والتأمينات الخاصة
باالئتمان؛
• مراقبة جانب مخاطر المحفظة الخاصة بالبنك
والتوصية بالتدابير الهادفة إلى التصدي ألي اتجاه سلبي؛
• ضمان كفاية مخصصات األصول المتعثرة.
هذا وتتولى دائرة إدارة المخاطر في البنك األهلي
المسؤولية عن إرساء ثقافة إدارة مخاطر االئتمان الشاملة
في وحدات األعمال بالبنك .ومن خالل التفاعل الدائم
مع وحدات العمل وتدريب الموظفين على أساليب إدارة
المخاطر ،فقد تحسن بشكل كبير مستوى فهم مخاطر
االئتمان والوعي بالمخاطر بشكل عام بمرور السنين.
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وتتولى دائرة إدارة المخاطر توفير الدعم لتعزيز وتطوير
سلسلة من األدوات واألساليب مثل نماذج التقييم،
وبطاقات النتائج ،وحاسبات احتماالت اإلخفاق في
السداد ( )PDوالخسارة بافتراض التعثر ( ،)LGDحيث
تدعم هذه األدوات قياس إدارة المخاطر وإدارة المحفظة.
ويتم إجراء اختبارات الضغوط والتحمل ()Stress Testing
ً
التزاما بإرشادات مصرف قطر المركزي.
كما تخضع المخاطر التي يتعرض لها البنك للمراقبة عن
كثب بهدف اكتشاف أية إشارات التحذير المبكرة للتقصير
في السداد ،األمر الذي يجعل اإلدارة قادرة على اتخاذ
اإلجراءات التصحيحية المالئمة في الوقت المطلوب.

مخاطر السوق
يتعرض البنك األهلي لمخاطر السوق وهي مخاطر
تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية
بسبب التغيرات في أسعار السوق .تنجم مخاطر السوق
من مراكز مفتوحة فى أسعار الفائدة ،والعمالت،
واالستثمارات في السندات واألسهم ،وتتم مراقبتها من
خالل سقوف تلك المراكز .وتتولى دائرة مخاطر السوق،
التابعة لدائرة إدارة المخاطر ،المسؤولية عن مراقبة
مجمع التداول ،والمتداولين ،وسعر الفائدة ،والعمالت،
وسقوف االستثمارات باستخدام األساليب الكمية إلدارة
المخاطر.
توجد لدى البنك رغبة محدودة في قبول المخاطر
المتعلقة بالتداول لحسابه الخاص والتداول ألغراض
المضاربة من قبل العمالء.
ويقوم البنك بحساب القيمة المعرضة للمخاطر
مستخدما فترة االحتفاظ ليوم واحد عند مستوى ثقة
ً
ً
وطبقا لتعليمات مصرف قطر المركزي فترة
،%95
احتفاظ لمدة  10أيام عند مستوى ثقة .%99

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم القدرة على الوفاء
بالتزامات التمويل للبنك دون االضطرار إلى جمع أموال
قسرا ،ومن ثم تكبد
بتكلفة مرتفعة أو بيع األصول
ً
خسائر بيع األصول بأسعار منخفضة حيث يقاس حجم
هذه المخاطر بتقدير السيولة متطلبات التمويل الخاصة
بالبنك في ضوء االحتماالت المختلفة الختبار التحمل.
كذلك فقد ُوضعت السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة
السيولة لدى البنك لضمان توفر التمويل بالشكل الكافي
ً
وتماشيا مع متطلبات
في جميع الظروف .ولهذا السبب،
بازل  ،3يقوم البنك بمراقبة واإلبالغ عن نسبة تغطية
السيولة ونسبة صافي التمويل الثابت .وتساعد هذه
النسب في تحديد مستويات األصول السائلة المالئمة
وتحديد استراتيجيات التمويل .وتقوم دائرة مخاطر السوق
بشكل منتظم بإصدار اختبارات التحمل لكل من نسبة
تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل الثابت.
تتضمن مهام إدارة الخزينة عملية إدارة مركز السيولة
الخاص بالبنك ضمن السقوف المحددة من قبل لجنة
األصول والخصوم ( )ALCOالتابعة للبنك.
هذا وتقوم لجنة األصول والخصوم التابعة للبنك
بممارسة الرقابة على أنشطة إدارة الخزينة ،حيث تحدد
السقوف وتعتمد استراتيجيات التمويل المقترحة،
وتراقب مركز السيولة الخاص بالبنك .ومن خالل تقارير
المخاطر الصادرة عن لجنة األصول والخصوم ،تقوم
اللجنة بمراقبة مدى االلتزام بالسقوف.

المخاطر التشغيلية
تشير المخاطر التشغيلية إلى الخسائر الناتجة عن عدم
كفاية األنظمة والعمليات الداخلية أو فشلها أو وقوع
األحداث الخارجية العكسية ،ويحتفظ البنك بإطار عمل
فعال إلدارة المخاطر التشغيلية لتحديد مقدار المخاطر
َّ
التشغيلية والتخفيف من حدتها.
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ويقوم البنك بشكل سنوي بتنفيذ عمليات التقييم
الذاتي للمخاطر التشغيلية ( )ORSAبالنسبة لكافة
العمليات الرئيسية بهدف تحديد وبعد ذلك التوصل إلى
طرق لخفض المخاطر الجديدة الممكنة.
يتم رفع تقرير بالحوادث التشغيلية التي تم تكبدها في
سياق العمل وتحليلها لتحديد األسباب الجذرية لها
وتعريف التدابير التصحيحية لتجنب تكرار وقوعها.
وبالنسبة للعمليات الهامة ،تم تعريف مؤشرات مخاطر
ً
وفقا لألهداف الموضوعة.
رئيسية لمراقبة األداء
تتولى لجنة المخاطر التشغيلية ( )ORCاعتماد
التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية ،ومراجعة الحوادث
التشغيلية بهدف أن يتخذ البنك ،عند الحاجة ،التدابير
التصحيحية من خالل استحداث ضوابط رقابية جديدة أو
تعديل الضوابط القائمة.
تتضمن خطة استمرارية العمل ( )BCPالخاصة بالبنك
ً
خططا شاملة مصممة لتقليل تعطل العمل الناشئ
من االنقطاعات الداخلية والخارجية مثل الكوارث
الطبيعية أو حاالت انقطاع الطاقة الكهربائية .ويتم إجراء
اختبار لخطة استمرارية العمل الخاصة بنا بشكل دوري
ً
وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي.
وفي إطار خطة استمرارية العمل ،قام البنك بوضع
خطة الحماية من الكوارث ( )DRPحيز التنفيذ؛ حيث
تصف هذه الخطة عملية الحماية واستعادة أنظمة
الحاسب اآللي المهمة ،بما في ذلك الشبكة المحلية
وخوادم قاعدة البيانات واإلنترنت واإلنترانت والبريد
اإللكتروني في حال التوقف الناتج عن وقوع كارثة.
أجرى البنك اختبارات في عام  2016لكل من خطة
استمرارية العمل وخطة الحماية من الكوارث بنجاح،
وشمل ذلك اختبارات تأدية الوظائف األساسية،
بهدف إعداد مستويات مناسبة من اإلعداد لمواجهة
حتمال الطوارئ ،بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية
ومتطلبات التدقيق.

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

استرشاداً باألهداف االستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،سوف تعمل دائرة إدارة المخاطر

على التركيز على االلتزام باألراكن األربعة لألهداف المذكورة
أعاله وذلك بغرض خلق القيمة على المدى البعيد ،وهذه
األراكن هي كما يلي:
)1

المحافظة على أصول تمتاز بجودة عالية

)3

ضمان وجود السيولة المهيلكة بشلك متين

)4

دمج الكفاءة في العمليات وإدارة التاكليف.

)2

التركيز على العائد وليس على الحجم

وكذلك التمويل لدعم نمو الميزانية العمومية
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السادة /مساهمي البنك األهلي المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،
إن تقرير الحوكمة هذا يستند إلى نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية والصادر عن هيئة قطر
لألسواق المالية بتاريخ  9مارس "( 2015نظام الحوكمة") والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم
(أ.ر  )2015/68تاريخ "( 2015-07-26تعليمات الحوكمة") والتي عرفت الحوكمة بأنها مجموعة من العالقات بين كل من
إدارة البنك ،مجلس اإلدارة ،المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين وتوضح اآللية التي يتم من خاللها وضع األهداف
والوسائل لتحقيق تلك األهداف ومراقبة األداء ،كما أن الحوكمة تقوم بتحديد الصالحيات وعملية وضع القرار.
ويقصد من نظام الحوكمة في البنك األهلي بصورة عامة الحفاظ على حقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة لهم
وحماية مصالح صغار المساهمين ،مع التركيز على متطلبات اإلفصاح عن المعلومات وضمان شفافيتها باإلضافة إلى
المسؤوليات والواجبات المناطة بمجلس اإلدارة.
إن المادة ( )31من نظام الحوكمة تتطلب قيام الشركات بنشر تقرير سنوي عن الحوكمة ،وعليه يسرنا أن نقدم لكم تقرير
الحوكمة السنوي للبنك األهلي للعام .2016
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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ً
وفقا لتعليمات الحوكمة
إفصاحات الحوكمة
مجلس اإلدارة:
أوال :تأليف المجلس
ً
ً
حاليا من ثمانية أعضاء تمتد عضويتهم لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد ،ستة منهم باإلنتخاب،
يتألف مجلس اإلدارة
فيما تعين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عضوين لتمثيلها في مجلس اإلدارة بينما يتم تعيين العضو
التاسع من قبل مجلس اإلدارة كعضو مستقل من ذوي اإلختصاص .ويتألف مجلس اإلدارة الحالي من أعضاء مجلس
اإلدارة التالية اسماؤهم:

االسم
الشيخ  /فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  ،2005ويــرأس
مجلــس اإلدارة منــذ العــام  .2011حاصــل علــى بكالوريــوس ماليــة
– جامعــة ســوفولك ،بوســطن – الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  ،1997ونائــب
ً
حاليــا منصــب رئيــس
رئيــس المجلــس منــذ عــام  .2013ويشــغل
مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب لشــركة القطريــة العامــة للتأميــن
وإعــادة التأميــن .وهــو أيضـ ًـا عضــو فــي مجلــس إدارة بنــك ترســت
(الجزائــر) ،شــركة ترســت للتأميــن (الجزائــر) ،شــركة ترســت للتأميــن
(ليبيــا) ،ترســت لإلســتثمارات ،عمــان إلعــادة التأميــن ،مغتربيــن
األردنييــن لالســتثمار القابضــة ،مركــز التجــارة العالمــي (قطــر)،
شــركة الصــاري التجاريــة (قطــر) ،والشــركة العامــة للمقــاوالت
(( )GENCOقطــر) .وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة
األعمــال.

الشيخ  /فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  ،2015وهــو
حاصــل علــى بكالوريــوس ماليــة –جامعــة جــورج واشــنطن ،الواليات
المتحــدة األمريكيــة

الشيخ  /جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  ،2014وهــو عضــو
فــي مجلــس إدارة شــركة محمــد بــن حمــد القابضــة (قطــر) .وهــو
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة
بليمــوث فــي لنــدن ،المملكــة المتحــدة.

المنصب وملكية األسهم

اإلنتخاب/التعيين

انتهاء المدة

رئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب

2014

2017

الوضعية

2

غير تنفيذي

بلغ عدد األسهم المملوكة منه
(( 2,020,269سهم كما في 31
ديسمبر .2016

نائب رئيس مجلس االدارة

2014

2017

تنفيذي

بلغ عدد األسهم المملوكة منه
( )2,037,110سهم كما في 31
ديسمبر .2016

عضو مجلس اإلدارة

2015

2017

مستقل

يمثل شركة المها كابيتال والتي
يبلغ عدد األسهم المملوكة منها
ً
شخصيا
( )3,734,124سهم .لم يملك
أية أسهم كما في  31ديسمبر .2016

عضو مجلس اإلدارة
بلغ عدد األسهم المملوكة منه
( )2,020,264سهم كما في 31
ديسمبر  .2016ويمثل مؤسسات
عبر الشرق والتي تملك ()2,020,264
سهم

ً
ً
وفقا لذلك.
وفقا لمتطلبات تعليمات الحوكمة وقد تم تعديل النظام األساسي للبنك
1سوف يتم إضافة عضو تاسع
ً
وفقا لتعريف “العضو غير التنفيذي” الوارد في قائمة تعريفات تعليمات الحوكمة.
2إن تحديد وضعية األعضاء التنفيذيين هو لكونهم أعضاء في اللجنة التنفيذية

2014

2017

غير تنفيذي
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االسم
السيد /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  .1995عضــو
مجلــس إدارة شــركة قطــر للســينما وتوزيــع األفــام  -الدوحــة،
ً
ســابقا منصــب المبعــوث الــوزاري مطلــق الصالحيــة لــدى
شــغل
وزارة الخارجيــة  -الدوحــة.

السيد /فيكتور نظيم رضا آغا
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  .2005حاليـ ًـا المديــر
العــام لوكالــة الســد للســفر ،والمديــر العــام لشــركة الســد للصرافــة
 الدوحــة ،وعضــو مجلــس إدارة شــركة الدوحــة للتأميــن ،وعضــومجلــس إدارة شــركة الماجــدة لإلســتثمار العقــاري ،وعضــو مجلــس
إدارة ســابق فــي نــادي الســد الرياضــي  -الدوحــة.

الشيخ  /فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  .2014ويشــغل
ً
حاليــا منصــب مديــر االســتثمار التنفيــذي فــي مؤسســة قطــر
لألوقــاف ،عضــو مجلــس إدارة بهارتــي ايرتــل المحــدودة ،عضــو
مجلــس إدارة شــركة ناقــات وعضــو مجلــس إدارة شــركة قطــر
للتأميــن .حامــل شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعة
ماريماونــت ،فرجينيــا ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وماجســتير
تنفيذيــة فــي إدارة األعمــال مــن كليــة  HECباريــس.

السيد  /فهد سعد القحطاني
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  .2014ويشــغل
حاليــا رئيــس تنميــة المجتمــع لمؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم
ً
أيضــا عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة
وتنميــة المجتمــع وهــو
ســيمنز (قطــر) ،أســتاد إلدارة المشــاريع ،شــركة مزايــا قطــر للتطويــر
العقــاري وشــركة أمــاك وشــركة تورنــادو .وهــو حاصــل علــى درجــة
البكالوريــوس فــي اإلدارة الهندســية مــن جامعــة هيرتفوردشــاير فــي
هاتفيلــد ،المملكــة المتحــدة.

المنصب وملكية األسهم

اإلنتخاب/التعيين

انتهاء المدة

عضو مجلس اإلدارة

2014

2017

الوضعية

2

تنفيذي

بلغ عدد األسهم المملوكة منه
( )5,716,070سهم كما في 31
ديسمبر .2016

عضو مجلس اإلدارة

2014

2017

تنفيذي

يمثل شركة الماجدة لالستثمار
العقاري والتي بلغ عدد األسهم
المملوكة منها ( )2,100,000سهم.
ً
شخصيا أية أسهم كما في
لم يملك
 31ديسمبر .2016

عضو مجلس اإلدارة

تم تعيينه في
مارس ،2014
ويمثل مؤسسة
قطر للتربية
والعلوم وتنمية
المجتمع التي
بلغت مساهمتها
ً
سهما
56,124,568
تمثل  %29.4من
رأس مال البنك
األهلي كما في
 31ديسمبر .2016

بموجب اشعار
كتابي من
مؤسسة
قطر للتربية
والعلوم وتنمية
المجتمع

عضو مجلس اإلدارة

تم تعيينه في
مارس ،2014
ويمثل مؤسسة
قطر للتربية
والعلوم وتنمية
المجتمع التي
بلغت مساهمتها
ً
سهما
56,124,568
تمثل  %29.4من
رأس مال البنك
األهلي كما في
 31ديسمبر .2016

بموجب اشعار
كتابي من
مؤسسة
قطر للتربية
والعلوم وتنمية
المجتمع

لم يملك أية أسهم كما في 31
ديسمبر .2016

لم يملك أية أسهم كما في 31
ديسمبر .2016

مستقل

مستقل
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ً
ثانيا :مهام واختصاصات المجلس
ً
ً
الحقا ،والجدول
وفقا لميثاقه "دليل مجلس اإلدارة" الموضحة تفاصيله
يباشر مجلس اإلدارة مهامه واختصاصاته
أ.
التالي يوضح أهم مهام واختصاصات المجلس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

وضع استراتيجيات العمل واألهداف والسياسات وتطويرها وإعادة تقييمها ،واعتماد أنظمة الرقابة الداخلية
واالشراف عليها ومراجعتها.
إقرار الهيكل التنظيمي للبنك وتقييمه وتطويره وتحديد المهام واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات.
تشكيل اللجان وإنشاء برامج عملها وتحديد صالحياتها وواجباتها ومسؤولياتها وتفويض سلطات اتخاذ القرار
وتحديد صالحيات التوقيع عن البنك وتحريك األموال.
تقييم المخاطر الحالية والمستقبلية التي قد يتعرض لها البنك واعتماد سياسات المخاطر وااللتزام واالجراءات
الخاصة بها.
اإلشراف على التنفيذ وتقييم وتطوير برامج واجراءات العمل والتحقق من كفايتها ومالءمتها.
تعيين جهاز التدقيق الداخلي واإلشراف عليه وضمان حياديته واستقالليته.
ترشيح مدقق خارجي من ذوي االختصاص والكفاءة العالية والتعاقد معه وتحديد أتعابه.
مراجعة تقارير اإلدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي واعتماد الحسابات الختامية للبنك.
التحقق من سالمة ومصداقية البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك ونتائج أعماله ،والمحافظة على حقوق
المودعين والمساهمين.
الشفافية والمصارحة في اإلفصاح عن جميع األمور الهامة التي تؤثر على أداء البنك ونتائج أعماله والتزامات
ومعامالت األطراف ذات العالقة والمصالح المتداخلة.
دعم وتوضيح قيم الحوكمة وقواعد السلوك المهني من خالل اعتماد سياسات الحوكمة وقواعدها.
تنظيم عملية الترشيح ألعضاء المجلس بشفافية واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باجراءات ترشيحهم
للمساهمين.
أية مهام أو مسؤوليات يرى مجلس االدارة ضرورة القيام بها من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف البنك.

ب.

باالضافة إلى ما تقدم ،يولي أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين عناية خاصة تجاه الواجبات التالية:

.1

إبداء رأي مستقل حول استراتيجيات وسياسات البنك وتقييم األداء وكفاية وجودة الموارد البشرية فيه ومعايير
العمل المعتمدة.
ضمان التقيد بإعطاء األولوية لمصلحة البنك ومساهميه في الموضوعات التي قد يحدث فيها تضارب بين
مصالح البنك ومصالح األطراف ذات العالقة.
مراقبة أداء البنك في تحقيق غاياته وأهدافه ومراجعة تقارير األداء الدورية ،واتاحة مهاراتهم وخبراتهم
واختصاصاتهم ومؤهالتهم لما فيه مصلحة البنك ومساهميه.

.2
.3
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.4

االشراف على وتطوير قواعد واجراءات الحوكمة وتطبيقاتها في البنك.

يعتبر مجلس اإلدارة المسؤول األول تجاه المساهمين واألطراف األخرى ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر
ت.
لألوراق المالية وبورصة قطر وغيرها من الجهات الرسمية في الدولة.
تجدر اإلشارة إلى أن هناك فصل للمسؤوليات بين منصبي رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي للبنك إذ
ث.
يتولى هذين المنصبين شخصين مختلفين.
ً
وفقا للمادة ( )34من النظام األساسي
يعقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات على األقل في السنة المالية الواحدة
ج.
ً
واستنادا إلى المادة ( )35من هذا النظام تعقد جميع اجتماعات مجلس اإلدارة بإشعار صادر عن رئيس مجلس
للبنك،
اإلدارة ،أو نائبه في حال غياب األول ،أو إذا كان بطلب من عضوين على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة ،بإشعار من هؤالء
ً
يوما ( )15على األقل من تاريخ االجتماع
المدون في سجالت البنك قبل خمسة عشر
األعضاء إلى كل عضو على عنوانه
ّ
ً
المقترح ،يبين فيه التاريخ والوقت ومكان االجتماع ،ويجب أن يتضمن اإلشعار ملخصا للمسائل المقترح مناقشتها في
ذلك االجتماع .وفي هذا اإلطار اجتمع مجلس اإلدارة سبع ( )7مرات خالل العام .2016
لمجلس اإلدارة أمين سر يتولى مهام تسجيل وتنسيق وحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجالته ودفاتره
ح.
والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه وتوفيرها ألعضاء المجلس حين الحاجة إليها ،كما يقوم كذلك وبإشراف من رئيس
مجلس اإلدارة بتوزيع المعلومات والتنسيق بين المجلس وأعضائه وأصحاب المصالح األخرى .وتجدر اإلشارة إلى أن أمين
ً
عاما في مجال القانون ،وتقلد عدة مناصب عليا في الشركات
السر حاصل على ليسانس حقوق ،ولديه خبرة ال تقل عن 15
المحلية والعالمية في مجال االستشارات القانونية وكسكرتير لمجلس اإلدارة ،باإلضافة إلى حصوله على العديد من
الدورات المتعلقة بعمله كأمين سر لمجلس اإلدارة.
ً
ثالثا :المهام والواجبات األخرى للمجلس
أ.

يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالوصول بشكل كامل وفوري إلى المعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالبنك.

يحضر اجتماع الجمعية العامة جميع أعضاء مجلس اإلدارة ويشمل ذلك رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس،
ب.
كل من إدارة مراقبة الشركات في وزارة االقتصاد والتجارة ،ومصرف قطر المركزي ،ومراقب
إلى
الحضور
دعوة
توجه
كما
ٍ
الحسابات الخارجي ،وهيئة قطر لألسواق المالية ،وبورصة قطر ،والموظفين الرئيسيين في البنك كالرئيس التنفيذي
ونوابه ومدير التدقيق الداخلي وغيرهم.
أصدر البنك "دليل مجلس االدارة" والذي يوزع على أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمنتخبين الجدد بهدف
ت.
ضمان تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل البنك وعملياته وإدراكهم لمسؤولياتهم تمام اإلدراك ،يتضمن هذا الدليل
الموضوعات التالية:
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م

الموضوع

م

الموضوع

1

عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك

7

مهام واختصاصات لجان اإلدارة التنفيذية

2

قانون مصرف قطر المركزي

8

سياسة التعامل للحساب الشخصي.

3

تعليمات الحوكمة (مصرف قطر المركزي)

9

سياسة واجراءات إطالق الصافرة.

4

نظام الحوكمة (هيئة قطر لألسواق المالية)

10

سياسة تضارب المصالح.

5

مهام واختصاصات مجلس اإلدارة

11

سياسة الحوكمة.

6

مهام واختصاصات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

يتضمن "مهام واختصاصات مجلس اإلدارة" وفي إطار األمور العامة ،أن يراعي أعضاء المجلس أن يكونوا
ث.
ً
مؤهلين مهنيا وعلى دراية وخبرة مناسبة تمكنهم من تولي وظائفهم اإلشرافية وأن يمتلكوا القدرة على تقديم
المساهمات المهنية فيما يتعلق باالستراتيجيات والنشاطات التشغيلية وتقييم المخاطر وإدارتها واإلمتثال للقوانين
واللوائح التنفيذية والمحاسبة والتقارير المالية واإلتصاالت وأن يراعوا كذلك تخصيص الوقت الكافي في تنفيذ
مسؤولياتهم تجاه البنك.
يدين كل عضو في مجلس اإلدارة بواجبات العناية واالخالص والتقييد بالسلطة المؤسسية كما هي محددة في
ج.
القوانين واللوائح ذات الصلة بما في ذلك نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ودليل مجلس
االدارة.
ً
دائما على أساس معلومات واضحة وبحسن نية وبالعناية واالهتمام
على جميع أعضاء مجلس اإلدارة العمل
ح.
الالزمين ولمصلحة البنك وكافة مساهميه.
خ.

على أعضاء مجلس اإلدارة العمل بفعالية لاللتزام بمسؤولياتهم تجاه البنك.

يتضمن النظام األساسي للبنك اجراءات واضحة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة في حال تغيبهم عن اجتماعات
د.
المجلس ،إذ تنص المادة رقم ( )33منه على "إذا تغيب عضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس أو
مستقيال".
أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر
ً
ً
رابعا :إجتماعات المجلس والحضور

3

الجدول التالي يوضح نسبة حضور أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعات مجلس اإلدارة التي بلغت سبعة ()7
أ.
إجتماعات خالل العام :2016

3إن التغيب في كافة األحوال كان ألسباب خاصة قبلها المجلس ما أن األعضاء الغائبية قاموا بتعيين عضو لينوب عنهم
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االسم

المنصب

الحضور

الشيخ  /فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

7/7

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

7/7

الشيخ  /فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

7/5

الشيخ  /جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

7/7

السيد  /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو مجلس اإلدارة

7/7

السيد  /فيكتور نظيم رضا آغا

عضو مجلس اإلدارة

7/5

الشيخ  /فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

7/7

السيد  /فهد سعد القحطاني

عضو مجلس اإلدارة

7/6

ً
خامسا :بعض القضايا الرئيسية التي استعرضها المجلس وأصدر قراراته بشأنها في العام 2016
أ.
ب.
ت.
ث.

الموافقة على البيانات المالية المرحلية
الموافقة على قرض بقيمة  195مليون دوالر
إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار سندات بقيمة  500مليون دوالر لدعم السيولة والتمويل المستقر.
قرارات مختلفة تتعلق بعمليات البنك وسياساته واستراتيجياته.

ً
سادسا :إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
لقد بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة:
أ.
ب.
.2016

مبلغ  12,120,000ريـال قطري عن سنة  2015تم تسديدها خالل العام 2016
مبلغ وقدره  3,360,000ريـال قطري ،يمثل بدل الحضور وعضوية اللجان وغيرها من التعويضات عن كامل العام

ً
سابعا :اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
ً
جزءا من صالحياته إلى عدد من اللجان وهي:
فوض مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق
أ-
تتشكل لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء هم:

االسم

المنصب

الحضور

الوضعية

السيد  /فهد سعد القحطاني

رئيس اللجنة

4/4

مستقل

الشيخ  /جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

عضو اللجنة

4/2

غير تنفيذي

الشيخ  /فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

عضو اللجنة

4/4

مستقل
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مسؤوليات وصالحيات لجنة التدقيق
المسؤوليات:
النظر في التوصيات وكذلك تقديم التوصيات الالزمة إلى المجلس بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين
.1
وأتعاب تدقيق الحسابات وتقييم المدقق الخارجي من حيث المؤهالت والخبرة والموارد واإلستقاللية والموضوعية
والفعالية والرد على أية أسئلة إلنهاء عقد أو إقالة مدققي الحسابات الخارجيين.
مراجعة وإستعراض البيانات المالية قبل عرضها على المجلس ،مع التركيز بوجه خاص على ما يلي :

.2

•أي تغييرات في السياسات واإلجراءات المحاسبية.
•التعديالت الهامة الناجمة عن التدقيق.
•اإللتزام بمعايير المحاسبة.
•اإللتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية.
•اإللتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة في الدولة.
مناقشة المشاكل والتحفظات الناجمة عن عمليات التدقيق المرحلية والنهائية ،وأية أمور قد ترغب في
.3
مناقشتها مع مدققي الحسابات الخارجيين.
.4

إستعراض محتويات التقارير النظامية المطلوبة أو التي أعدتها الجهات الرقابية والردود عليها من قبل البنك.

على أساس سنوي ،مراجعة مدى كفاية وإكتمال خطة ونطاق التدقيق الداخلي ،وضمان التنسيق بين المدققين
.5
الداخليين والخارجيين والتأكد من أن وظيفة المراجعة الداخلية لديها ما يكفي من الموارد وفعالة في القيام بمسؤولياتها.
.6
السنوية.

على أساس سنوي ،مراجعة مدى كفاية وإكتمال خطة ادارة المخاطر وتوفير الموارد الكافية لها لتلبية خطتها

النظر في نتائج تقارير التدقيق الداخلي واإللتزام والمخاطر ،وكذلك أي تقارير خاصة يتم طلبها ألغراض العمل،
.7
وال سيما فيما يتعلق بالمالحظات ذات المخاطر العالية ،وردود اإلدارة التنفيذية عليها ،ومتابعة تنفيذ النقاط المجدولة
ضمن المهل المنصوص عليها.
مراجعة اإلجراءات والسياسات التي وضعتها اإلدارة التنفيذية لتطبيق تعليمات الجهات الرقابية ،وتعليمات
.8
مكافحة غسل األموال ومتطلبات التقارير المالية.
.9

مراجعة نطاق مهام التدقيق الداخلي.

تقوم اللجنة بالرفع إلى مجلس اإلدارة ألي قضايا تتعلق بنطاق عملها أو تراها اللجنة ضرورية إلحاطة المجلس
.10
بها أو التخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.
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لجنة المخاطر واإللتزام
ب-
تتشكل المخاطر واإللتزام من ثالثة أعضاء هم:

االسم

المنصب

الحضور

الوضعية

الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

رئيس اللجنة

3/3

غير تنفيذي

السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو اللجنة

3/3

تنفيذي

لسيد فيكتور نظيم رضا آغا

عضو اللجنة

3/2

تنفيذي

مسؤوليات وصالحيات اللجنة:
.1

مراجعة نطاق مهام اإللتزام ومهام ادارة المخاطر وإختصاصات وظائف مدراء هذه اإلدارات.

التأكد من وجود سياسات متبعة إلدارة كافة أنواع المخاطر التي تعترض البنك وتوافق هذه السياسات مع
.2
المتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة ومدى فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
اإلطالع على التقارير المقدمة من إدارة المخاطر وإستعراض الخطوات التي إتخذتها اإلدارة لتقييم ورصد ومراقبة
.3
مخاطر اإلئتمان والمخاطر التشغيلية ومخاطر السوق.
على أساس سنوي ،مراجعة مدى كفاية وإكتمال خطة اإللتزام بما في ذلك التدريب على اإللتزام والرصد واإلبالغ
.4
وتوفير الموارد الكافية لوظيفة االلتزام لتلبية خطتها السنوية.
.5

النظر في أية أمور يحيلها المجلس إلى اللجنة.

رفع التوصية إلى مجلس اإلدارة والعرض عليه للحصول على موافقته بشأن إستقالة أو إقالة مدير إدارة التدقيق
.6
الداخلي ومدير اإللتزام ومدير المخاطر وموظفيهما.
تقييم أداء مدير اإللتزام ومدير المخاطر والموافقة على الرواتب والمكافآت وغيرها من مسائل تخص أجور جميع
.7
موظفي هذه اإلدارات (خاضعة لتوجيهات البنك المطبقة والخاصة بسياسات األجور والمكافآت).
مراجعة الترتيبات التي تمكن الموظفين من اإلبالغ عن المخاوف بشأن مخالفات محتملة في مسائل التقارير
.8
المالية أو غيرها من األمور الهامة إلى جانب التأكد من وجود الترتيبات الالزمة إلدارة تحقيق مستقل ومناسب لمثل هذه
األمور.
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تقوم اللجنة بالرفع إلى مجلس اإلدارة ألي قضايا تتعلق بنطاق عملها أو تراها اللجنة ضرورية إلحاطة المجلس
.9
بها أو التخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.
لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت
ت-
تتشكل لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء هم:

االسم

المنصب

الحضور

الوضعية

الشيخ  /فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

رئيس اللجنة

3/3

غير تنفيذي

الشيخ  /فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

عضو اللجنة

3/2

مستقل

السيد  /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو اللجنة

3/3

تنفيذي

مسؤوليات وصالحيات اللجنة
دراسة واعداد وتطوير االستراتيجيات واألهداف والسياسات والنظم والخطط والموازنات بناء على توجيهات من
.1
مجلس اإلدارة.
ً
وفقا للنظام األساسي للبنك ،وإرشادات
الموافقة على الهيكل العام لنظام المكافآت والحوافز والمزايا،
.2
المصرف المركزي ونظام الحوكمة.
.3

اعتماد نظم وإجراءات وضوابط منح المكافآت والعالوات وتحديثها متى ما استدعى األمر ذلك.

.4

التوصية لمجلس اإلدارة بالمبلغ الكلي للعالوات والمكافآت المبنية على تقييم األداء السنوي المتبع.

.5

التوصية لمجلس اإلدارة بالمكافآت والبدالت الخاصة بأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه.

تحديد العالوات والمكافآت التي تدفع للمدير العام ونوابه حسب نظام تقييم األداء السنوي وتلك التي تدفع
.6
لمدير إدارة التدقيق ومدير االلتزام ومدير إدارة المخاطر.
.7

أية مسؤوليات أخرى توكل للجنة من قبل مجلس االدارة من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف البنك.
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تشمل مسؤوليات اللجنة ما يلي:
.1

اعتماد تاريخ فتح وإغالق باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.

.2

استالم طلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.

.3

تقييم المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة على مبدأ المالءمة ( )suitabilityوالمؤهالت المالئمة (.)qualification

عند اكتمال التقييم تقوم اللجنة برفع نتائج التقييم وتوصياتها لمجلس اإلدارة الذي يقوم بدوره بإخطار المصرف
.4
ً
مرفقا معه االستبيان الشخصي للمرشح وبقية المستندات
المركزي بالتزامن مع إرسال كشف بأسماء جميع المرشحين،
والوثائق المطلوبة وذلك قبل أسبوعين من موعد انعقاد الجمعية العمومية ،وعلى أن يكون الكشف المرسل للمصرف
ً
موقعا من رئيس مجلس اإلدارة.
المركزي
تسمية رئيس وأعضاء اللجان التابعة لمجلس اإلدارة مع األخذ في االعتبار طبيعة وظائف اللجنة ومدى مالءمة
.5
العضو لعمل اللجنة.
.6

إعادة النظر في عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة متى ما استدعى األمر ذلك.

ً
سنويا ويجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة اللجنة لإلنعقاد في غير موعدها الدوري إذا ما
تجتمع اللجنة ثالث مرات
دعت الضرورة لذلك .وفي هذا اإلطار اجتمعت اللجنة ثالث مرات في عام .2016
لقد قامت اللجنة بإعتماد سياسة للبنك خاصة بالمكافآت.
اللجنة التنفيذية
ث-
تتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء هم:

االسم

المنصب

الوضعية

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

رئيس اللجنة

تنفيذي

السيد /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو

تنفيذي

السيد /فيكتور نظيم رضا آغا

عضو

تنفيذي

4

4إن تحديــد وضعيــة أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة كأعضــاء تنفيذييــن هــو وفقـ ًـا وقياسـ ًـا علــى تعريــف "العضــو غيــر التنفيــذي" الــوارد فــي قائمــة تعريفــات تعليمــات الحوكمــة " هــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال يكــون عضـ ً
ـوا فــي أيــة لجنــة ترتبــط أعمالهــا
بمهــام تنفيذيــة فــي البنــك ،وعلــى ســبيل المثــال ال الحصرلجنــة التســهيالت ،لجنــة اإلســتثمار وأعمــال الخزينــة ،أو أي لجــان تنفيذيــة أخــرى"
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مسؤوليات وصالحيات اللجنة:
ً
وفقا للموازنة السنوية وخطة األعمال والتعليمات المتعلقة بالسياسات المالية
إدارة وتسيير شؤون البنك
.1
واإلدارية والتشغيلية واالئتمانية التي يوافق عليها مجلس إدارة البنك من وقت آلخر.
ممارسة الصالحيات المخولة لها من مجلس اإلدارة في منح االئتمان وتجديده ومتابعته واستثمار وتوظيف
.2
األموال بما يزيد عن صالحيات اإلدارة التنفيذية.
.3
اإلدارة.

اعتماد النظم والمنتجات المصرفية المختلفة والخطط والموازنات ضمن السياسات المعتمدة من مجلس

.4

أية مسؤوليات أخرى توكل للجنة من قبل مجلس االدارة من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف البنك.

بناء على طلب من رئيسها أو الرئيس التنفيذي أو مجلس اإلدارة متى ما استدعت الضرورة ذلك .وتقوم
تجتمع اللجنة ً
اللجنة بإصدار قراراتها بالتمرير بدون الضرورة لعقد اجتماع.
لجنة المناقصات
ج-
تتألف لجنة المناقصات من ثالثة أعضاء هم:

االسم

المنصب

الشيخ  /فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

رئيس اللجنة

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

عضو اللجنة

السيد /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو اللجنة

مسؤوليات وصالحيات اللجنة
.1

استالم عروض المناقصات والمشتريات وتفريغها في محضر إثبات.

النظر في عروض البيع أو الشراء للعقارات واألراضي المملوكة للبنك أو التي يرغب البنك في تملكها ورفع
.2
التوصيات الالزمة بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
.3

مراجعة واعتماد الشروط اإلدارية والمالية والفنية لكافة المناقصات والمزايدات.

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

.4

النظر والبت في المناقصات وأوامر الشراء التي تزيد قيمتها عن  400ألف ر.ق ،إذا كانت ضمن الموازنة.

.5

النظر والبت في المناقصات وأوامر الشراء التي تزيد قيمتها عن  200ألف ر.ق ،إذا كانت خارج الموازنة.

.6

اعتماد اللجان المفوضة من قبلها لفض المناقصات والعطاءات المقدمة لها.

يحق للجنة عند رفع توصياتها إلى جهة االعتماد أال تتقيد بأقل األسعار المقدمة إليها ،ويتعين عليها في هذه
.7
الحالة اإلفصاح عن مبرراتها لذلك ضمن توصيتها المرفوعة لجهة االعتماد.
بناء على طلب من رئيسها أو الرئيس التنفيذي أو مجلس اإلدارة متى ما استدعت الضرورة ذلك .وتقوم
تجتمع اللجنة ً
اللجنة بإصدار قراراتها بالتمرير بدون الضرورة لعقد اجتماع.
االدارة العليا للبنك

االسم
-1

صالح جاسم مراد

الرئيس التنفيذي للبنك
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2016-12-31

-2

محمود ملكاوي

النائب األول للرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2016-12-31

-3

ماهالينغام شانكار

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات وتكنولوجيا المعلومات
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2016-12-31

-4

حسن اإلفرنجي

نائب الرئيس التنفيذي – قطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2016-12-31

-5

محمد النملة

نائب الرئيس التنفيذي  -إدارة دعم األعمال والخدمات
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2016-12-31

-6

محمد عوف

المدير التنفيذي للشؤون القانونية
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2016-12-31

-7

سعد الكعبي

رئيس إدارة الموارد البشرية
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2016-12-31

-8

جريم كولسن

-9

تريفور بيلي

-10

كريم سالم

-11

زكريا عبدربه

-12

جوني الخوري

المستشار العام وسكرتير مجلس اإلدارة
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2016-12-31

-13

ماهر بركات

رئيس ادارة التدقيق الداخلي
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2016-12-31

5

6

ً
ً
وفقا لذلك.
وفقا لمتطلبات تعليمات الحوكمة وقد تم تعديل النظام األساسي للبنك
5سوف يتم إضافة عضو تاسع
 6لقد تم تعيين السيد كريم سالم رئيس للمخاطر باإلنابة بعد إستقالة مدير اإلدارة السابق السيد هانس هانس بريكهاوسن ولحين تعيين البديل.

رئيس قطاع الخزينة واالستثمار
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2016-12-31
رئيس إدارة الخدمات المصرفية الدولية
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2016-12-31
رئيس إدارة المخاطر باإلنابة
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2016-12-31
رئيس ادارة االلتزام
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2016-12-31
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لقد بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لإلدارة العليا عن عام  2015والتي تم تسديدها خالل العام  2016مبلغ وقدره 5,916,097
ريـال قطري.
-1

توزيع الملكية بحسب الجنسية (بحسب سجالت شركة قطر لإليداع المركزي كما بتاريخ )2016-12-31

إن البنك األهلي مملوك من قبل أفراد وشركات ومؤسسات قطرية بنسبة  %100وتتوزع نسبة ملكية كبار المساهمين
ً
وفقا لما يلي:
في البنك

التصنف

الجنسية

عدد األسهم

لنسبة في رأس
المال

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

حكومي

قطر

56,124,568

29.4

شركة قطر القابضة

حكومي

قطر

33,671,137

17.6

المساهمين الرئيسيين ( %10فأكثر)

-2

توزيع الملكية بحسب عدد المساهمين (بحسب سجالت شركة قطر لإليداع المركزي كما بتاريخ )2016-12-31

عدد المساهمين

حكومي

خاص

النسبة في رأس
المال

كثر من مليون

33

2

31

83.28

 500ألف إلى مليون

11

0

11

4.16

 250ألف إلى  500ألف

26

0

26

4.91

 100ألف إلى  250ألف

42

1

41

3.46

810

0

810

4.19

عدد األسهم

أقل من  100ألف

-3

الهيكل القانوني للبنك

االسم
البنك األهلي (ش.م.ق)

شركة مساهمة قطرية.
(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/

شركة األهلي للوساطة (ذ.م.م)
شركة تابعة ومملوكة للبنك بنسبة .%100
(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)
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االسم
شركة أي بي كيو فاينانس ليمتد

شركة ذ.م.م تابعة ومملوكة للبنك بنسبة ..%100
وهي شركة مسجلة في جزر الكايمن والهدف األساسي منها هو
إصدار سندات متوسطة األجل.

حوكمة البنك
إن البنك األهلي يسعى إلى اإللتزام بتطبيق تعليمات الحوكمة التي تصدر عن مصرف قطر المركزي وكذلك العمل على
تطبيق جميع متطلبات نظام الحوكمة مع األخذ في االعتبار المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال الحوكمة.
فقد التزم البنك ،على وجه التحديد ،بمتطلبات وقواعد اإلفصاح المعمول بها لدى بورصة قطر وهيئة قطر لألسواق
المالية .وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير ،لم يرتكب البنك أي مخالفة جوهرية للمتطلبات القانونية والتنظيمية بما قد يؤثر
على مركزه المالي.
ً
شامال للحوكمة ،وتشمل تلك
نظاما
لدى البنك سياسة خاصة بالحوكمة تتصل بغيرها من السياسات الداخلية بما يشكل
ً
السياسات دون حصر:
.1
.2
.3
.4
.5

سياسة اإللتزام
سياسة تضارب المصالح
ميثاق أخالقيات وممارسات المهنة
سياسة وإجراءات إطالق الصافرة
سياسة وإجراءات منع التزوير

مدققي الحسابات
يتم ترشيح مراقب الحسابات القانوني للبنك من قبل مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة ،بعد الحصول على موافقة
مصرف قطر المركزي ،للموافقة على تعيينه وذلك لمدة ال تزيد عن خمس سنوات حسب تعليمات مصرف قطر المركزي.
وال ينظر في إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي إال بعد مرور عامين على انتهاء آخر تعيين له.
يحدد الفصل السادس من النظام األساسي للبنك آلية تعيين مراقب الحسابات وواجباته وحقه في االطالع في أي وقت
على دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها باإلضافة إلى حضور اجتماعات الجمعية العامة واإلدالء برأيه بما قام به من
ً
علما بأن مراقب حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016هم السادة /ديلويت ،وقد بلغت
تدقيق،
أتعابهم عن العام  2016مبلغ  475,000ريال قطري .وتختص لجنة التدقيق بمناقشة تقرير مراقب الحسابات القانوني معه
ورفع توصياتها بهذا الخصوص إلى مجلس اإلدارة.
يتمتع مراقب الحسابات باستقاللية تامة ويحضر اجتماعات الجمعية العامة للبنك ،وال يقوم البنك حسب تعليمات
مصرف قطر المركزي بالشروع بأية معامالت مالية مع مراقب الحسابات القانوني أو تقديم أية تسهيالت له أو موظفيه
ً
تفاديا ألية تضارب في المصالح.
أو أفراد عائالتهم
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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 المخاطر 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 بمتابعة ورقابة عملية اإلدارة اليومية لمخاطر االئتمان .كذلك فإن البنك ملتزم بتطبيق مقررات بازل 2
ً
وفقا للجدول الزمني المعد من قبل لجنة بازل ومصرف قطر المركزي .كذلك
وبازل  3الخاصة باحتساب كفاية رأس المال
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 المعتمدة ومتابعتها.
هذا ويعتمد البنك مبدأ ثالثية مستوى الدفاع ضد مختلف المخاطر:
مستوى الدفاع األول :ويتمثل بمختلف إدارات األعمال التي تقوم بتحديد المخاطر ورفع التقارير بشأنها؛
ً
وفقا إلختصاصها
كال منها
مستوى الدفاع الثاني :ويشمل إدارة المخاطر وإدارة متابعة االلتزام وإدارة الشؤون القانونيةً ،
ولمواجهة ما يقع ضمن صالحياتها من مخاطر .وتضمن هذه اإلدارات مزاولة البنك ألنشطته ضمن حدود المخاطر
المالئمة كما تضمن االلتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية المعمول بها.
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وترفع إدارة المخاطر وإدارة متابعة االلتزام تقارير دورية بأعمالها إلى لجنة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
مستوى الدفاع الثالث :ويشمل إدارة التدقيق الداخلي التي تقوم بمراجعة وتقييم دوري لضمان كفاءة ضوابط الرقابة
الداخلية وتنفيذها .وترفع هذه اإلدارة تقارير دورية بأعمالها إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
معامالت األطراف ذوي العالقة
لدى البنك سياسة واضحة للتعامل مع معامالت األطراف ذات العالقة وتضارب المصالح وذلك من خالل سياسة البنك
المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والتي تشمل الموضوعات التالية:
سياسة التعامل للحساب الشخصي :والتي توضح مفهوم اإلفصاح والتعهد في تداول األنشطة االستثمارية
-1
(من خالل نموذج معد لذلك) وقواعد وإجراءات تداولها باإلضافة إلى الممارسات المتاحة والمحظورة وفترات حظر التداول
لمجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية وموظفي البنك ،كما تتضمن سجل المطلعين الداخليين والذي يقع تحت مسؤولية
مدير اإللتزام.
سياسة وإجراءات إطالق الصافرة :والتي تعتمد هذه السياسة مبدأ "إطالق الصافرة" في حال حدوث أية
-2
ً
استنادا
ممارسات محظورة أو غير قانونية أو غير مهنية وتؤمن الحماية الكاملة للموظف الذي أثار أية مزاعم ،ولدى البنك
إلى هذه السياسة لجنة مستقلة تعنى بدراسة حاالت الممارسات المحظورة واتخاذ اإلجراء التأديبي حيالها والذي قد
يصل إلى الفصل من المنصب الوظيفي الذي يشغله المخالف ،كما تتضمن معايير اإللتزام بالحوكمة الرشيدة واألخالق
والنزاهة والمصداقية الواجب إتباعها في ممارسة العمل المصرفي ،كذلك الممارسات المحظورة وغير القانونية وغير
المهنية التي تؤدي إلى سوء التصرف والسلوك ومن ضمنها ممارسات تضارب المصالح بين الموظف والبنك أو العميل
أو أية أطراف أخرى.
قانون الشركات التجارية :البنك ملتزم بنصوص قانون الشركات التجارية والتي توضح ما يجب إتباعه في حال
-3
وجود أية مصالح مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين في العقود والمشاريع
واالرتباطات التي تتم مع البنك (من خالل نموذج إفصاح معد لذلك).
تعليمات مصرف قطر المركزي :يتم عرض جميع التسهيالت الممنوحة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وعائالتهم
-4
ً
وفقا للحدود والضوابط التي رسمها
وأقاربهم على مجلس اإلدارة في كل اجتماع للتأكد من أن هذه المعامالت قد تمت
مصرف قطر المركزي.
ميثاق أخالقيات وممارسات المهنة :والذي ُيلزم جميع الموظفين بعدم استخدام أية معلومات داخلية لالنتفاع
-5
ً
ً
علما بأنه تم استيفاء التوقيع على هذا الميثاق من جميع
منعا لحدوث تضارب في المصالح،
بها بصورة شخصية
الموظفين بما يفيد علمهم وتقيدهم به.
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الئحة الموظفين :تتضمن هذه الالئحة األفعال المحظور ممارستها من قبل الموظفين سواء داخل البنك أو مع
-6
أية أطراف خارج البنك والتي منها ما قد يؤدي إلى تضارب في المصالح ،كما يوضح الفصل الحادي عشر من هذه الالئحة
اإلجراءات التأديبية والجزاءات المفروضة بهذا الخصوص.
سياسة اإلتصال :والتي توضح قنوات إتصال الموظفين الرئيسيين في البنك بمختلف مستوياتهم الوظيفية مع
-7
األطراف ذات العالقة.
كما يتم عرض أية معامالت مع األطراف ذوي العالقة بمجلس اإلدارة من خالل اللجنة المختصة والمنبثقة عن المجلس
وعمال بتعليمات مصرف قطر المركزي يقوم البنك بعرض جميع المعامالت ذات العالقة بأعضاء
للموافقة .كما إنه
ً
مجلس اإلدارة والتسهيالت التي تمنح للسادة اعضاء مجلس االدارة وعائالتهم واقاربهم والشركات التابعة لهم على كل
تمت وفق الحدود المسموح بها من مصرف قطر المركزي وبعد االستحصال على
اجتماع لمجلس االدارة ،للتاكد وبأنها قد ّ
الموافقات الالزمة عليها.
حقوق المساهمين
ً
مجانا خالل ساعات العمل الرسمية للبنك ،ولكل ذي شأن الحق
يجوز للمساهم االطالع على سجل المساهمين في البنك
ً
استنادا للمادة ()11
في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر ،وذلك
من النظام األساسي للبنك ،كما يحق له كذلك الحصول على نسخة من عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك ،وحيث
أن البنك مدرج في بورصة قطر فإنه متقيد بمواد الالئحة الداخلية للسوق واألنظمة والقوانين والتعليمات المنظمة
لعمليات تداول األوراق المالية في الدولة باإلفصاح عن وتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة لجميع المساهمين.
كذلك يوضح الفصل الخامس من النظام األساسي للبنك حقوق المساهمين بشأن الجمعية العامة للبنك والمعاملة
المنصفة لهم وممارسة حق التصويت وانتخاب األعضاء ،كما يتضمن الفصل السابع منه حقوق المساهمين المتعلقة
بتوزيع األرباح حيث يقوم مجلس اإلدارة باقتراح األرباح الموزعة على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومناقشة
ذلك والموافقة عليه من قبل المساهمين.
ً
وتبعا للمادة ( )50من النظام األساسي للبنك فإن لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،وعليه
دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن  %10من رأس المال بشرط أن
تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب كافية تبرر ذلك.
وعليه يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها تعليمات الحوكمة
ونظام الحوكمة.
فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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السادة  /المساهمين المحترمين البنك األهلي (ش.م.ق)
الدوحة – قطر
الـرأي
لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك األهلــي («البنــك») وشــركاتها التابعــة (ويشــار إليهــا مجتمعــة
وكال مــن البيانــات الماليــة
بـ»المجموعــة») ،والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي  31ديســمبر 2016
ً
الموحــدة للدخــل والدخــل الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ،
وإيضاحــات حــول البيانــات الماليــة الموحــدة متضمنــة ملخصـ ًـا للسياســات المحاســبية الهامــة.
فــي رأينــا ،أن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحــي الجوهريــة ،المركــز المالــي
الموحــد للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر  2016وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة في
ذلــك التاريــخ وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ولوائــح مصــرف قطــر المركــزي المعمــول بهــا.
أساس الـرأي
ً
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .إن مســؤوليتنا بموجــب تلــك المعاييــر موضحــة فــي فقــرة
مســؤولية مدقــق الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة فــي تقريرنــا .كمــا أننــا مســتقلون عــن البنــك وفــق
معاييــر الســلوك الدوليــة لمجلــس المحاســبين «قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن» وقواعــد الســلوك المهنــي
والمتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة فــي دولــة قطــر .هــذا ،وقــد إلتزمنــا بمســؤوليتنا األخالقيــة األخــرى وفقـ ًـا
لهــذه المتطلبــات .ونعتقــد بــأن ّبينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفيــر أساسـ َـا لرأينــا حــول
التدقيــق.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية ،بحســب تقديرنــا المهنــي ،هــي األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا لهــذه البيانــات الماليــة
الموحــدة للســنه الحاليــة .وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ككل ،وفــي تكويــن
رأينــا حولهــا ،وال نبــدي ً
منفصــا بشــأنها .إن أمــور التدقيــق الرئيســية الموضحــة أدنــاه متعلقــة بالبيانــات الماليــة
رأيــا
ً
الموحــدة:
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أمور التدقيق الرئيسية
مخصص تدني قروض وسلف لعمالء

كيفيــة تنــاول أمــور التدقيــق الرئيســية خــال عمليــة
التدقيــق؟

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2016تمثــل قيمــة قــروض
وســلف العمــاء مــا نســبته  70بالمائــة ( 26.9مليــار ريــال
قطــري) مــن إجمالــي موجــودات المجموعــة.

لقــد قمنــا بتقييــم وإختبــار مــدى كفــاءة تصميــم
وإجــراءات الرقابــة المتعلقــة بعمليــات منــح ومتابعــة
القــروض والســلف باإلضافــة إلــى تقييــم وإختبــار بيانــات
تدنــي القيمــة واإلحتســابات الخاصــة بهــا .كمــا تــم إختبــار
الرقابــة علــى أنظمــة المعلومــات الخاصــة بعمليــات
إحتســاب تدنــي القيمــة.
لقــد قمنــا بإختيــار عينــة مــن القــروض وســلف العمــاء
بإســتخدام تقنيــات مهنيــة إلختيــار العينــات مــع مراعــاة
أي متطلبــات منصــوص عليهــا مــن قبــل مصــرف قطــر
المركــزي ،كمــا قمنــا بالتحقــق فيمــا إذا كان هنالــك أدلــة
موضوعيــة علــى وجــود تدنــي فــي قيمــة قــروض وســلف
العمــاء وتقييــم مــدى معقوليــة مخصــص التدنــي وفقـ ًـا
للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ولوائــح مصــرف قطــر
المركــزي المعمــول بهــا .يتضمــن هــذا مراعــاة مؤشــرات
التعثــر المباشــرة وغيــر المباشــرة المنصــوص عليهــا فــي
لوائــح مصــرف قطــر المركــزي والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة.
لقــد قمنــا بتقييــم فيمــا إذا كانــت اإليضاحــات ذات
الصلــة كافيــة وفقـ ًـا لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة ولوائــح مصــرف قطــر المركــزي المعمــول بهــا.

هنــاك خطــر يتعلــق بإحتمــال وجــود تدنــي فــي قيمــة
قــروض وســلف العمــاء مــع عــدم تكويــن مخصصــات
تدنــي معقولــة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
ولوائــح مصــرف قطــر المركــزي المعمــول بهــا ،مــع
األخــذ بعيــن اإلعتبــار اإلفتراضــات واألحــكام التــي تــم
إتخاذهــا مــن قبــل اإلدارة .لذلــك ،مــن المحتمــل أن
تكــون القيمــة الدفتريــة لقــروض وســلف العمــاء أعلــى
المقــدرة القابلــة لإلســترداد.
مــن القيمــة
ّ
إن اإليضاحــات رقــم (4ب)( )3ورقــم (5أ)( )2ورقــم 10
مــن البيانــات الماليــة الموحــدة تعــرض تفاصيــل حــول
مخصصــات تدنــي قــروض وســلف العمــاء.
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مخصص تدني إستثمارات مالية
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2016كانــت اإلســتثمارات الماليــة
تمثــل  15بالمائــة ( 5.6مليــار ريــال قطــري) مــن إجمالــي
موجــودات المجموعــة .كمــا هــو موضــح فــي اإليضــاح
رقــم  11فــي البيانــات الماليــة الموحــدة ،تتضمــن
اإلســتثمارات الماليــة للبنــك موجــودات ماليــة متاحــة
للبيــع ومحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق .يتــم قيــاس
الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة،
بينمــا يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا
حتــى تاريــخ اإلســتحقاق بالتكلفــة المطفــأة .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،تــم اإلفصــاح عــن إعتبــارات اإلدارة فيمــا
يخــص تدنــي قيمــة الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع
والمحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق فــي اإليضاحــات
رقــم (3ج)( )3و.11
هنــاك خطــر يتعلــق بإحتمــال وجــود تدنــي فــي قيمــة
اإلســتثمارات الماليــة مــع عــدم تكويــن مخصصــات
تدنــي معقولــة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
وإرشــادات مصــرف قطــر المركــزي المعمــول بهــا  ،مــع
األخــذ بعيــن اإلعتبــار إفتراضــات وأحــكام اإلدارة .لذلــك،
مــن المحتمــل أن تكــون القيمــة الدفتريــة لإلســتثمارات
الماليــة أعلــى مــن القيمــة المقـ ّـدرة القابلــة لإلســترداد.

كيفيــة تنــاول أمــور التدقيــق الرئيســية خــال عمليــة
التدقيــق؟
لقــد قمنــا بتقييــم وإختبــار مــدى كفــاءة تصميــم وإجراءات
الرقابــة المتعلقــة بتدني اإلســتثمارات المالية.
لقــد قمنــا بإختيــار عينــة مــن اإلســتثمارات الماليــة
بإســتخدام تقنيــات مهنيــة إلختيــار العينــات ،كمــا قمنــا
بالتحقــق فيمــا إذا كان هنالــك أدلــة موضوعيــة علــى
وجــود تدنــي فــي قيمــة اإلســتثمارات الماليــة وتقييــم
مــدى معقوليــة خســائر التدنــي وفقـ ًـا لمتطلبــات المعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
لقــد قمنــا بتقييــم فيمــا إذا كانــت اإليضاحــات ذات
الصلــة كافيــة وفقـ ًـا لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة وإرشــادات مصــرف قطــر المركــزي المعمــول
بهــا.
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الحسابات المستقل
(تتمة)
معلومات أخرى
إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن المعلومــات األخــرى .تتكــون المعلومــات األخــرى مــن تقريــر مجلــس اإلدارة الــذي
حصلنــا عليــه قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات ،والتقريــر الســنوي المتوقــع تســليمه لنــا بعــد تاريــخ تقريــر التدقيــق ،ال
تتضمــن المعلومــات األخــرى البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات الخــاص بنــا .إن رأينــا حــول البيانــات
الماليــة الموحــدة ال يتنــاول المعلومــات األخــرى ،حيــث أننــا ال نبــدي أي تأكيــد أو إســتنتاج حولهــا.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ،تتمثــل مســؤوليتنا باإلطــاع علــى المعلومــات األخــرى ،وبذلــك ،نقــوم
بتحديــد فيمــا إذا كانــت هــذه المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة جوهريـ ًـا مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعلومــات
التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء قيامنــا بأعمــال التدقيــق ،أو تلــك التــي يتضــح بطريقــة أخــرى أنهــا تتضمــن أخطــاء جوهريــة.
إذا تبيــن لنــا بنـ ً
ـاءا علــى العمــل الــذي قمنــا بــه علــى المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق
الحســابات ،بــأن هــذه المعلومــات تحتــوي علــى أخطــاء جوهريــة فإننــا مطالبــون باإلفصــاح عــن ذلــك .ال يوجــد لدينــا أي
مالحظــات حولهــا.
مسؤوليات مجلس اإلدارة في اعداد البيانات المالية الموحدة
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة وكذلــك للوائــح مصــرف قطــر المركــزي المعمــول بهــا ،واإلحتفــاظ بأنظمــة الرقابــة الداخلية التــي يعتبرها
مجلــس اإلدارة ضروريــة لغــرض إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء كانــت
ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى اإلســتمرار كمجموعة
مســتمرة واإلفصــاح متــى كان مناسـ ً
ـبا ،عــن األمــور المتعلقــة باإلستمراريـــة وإعتمــاد مبــــــدأ اإلســتمرارية المحاســبي ،مــا
لــم ينــوي مجلــس اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو وقــف عملياتهــا ،أو ال يوجــد لديهــا بديــل واقعــي اال القيــام بذلــك.
ويعتبر مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن غايتنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة بصــورة عامــة مــن أخطــاء
جوهريــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ ،وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يشــمل رأينــا .ان التأكيــد المعقــول
ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ســوف
تمــت
هــو مســتوى
عــال مــن التأكيــد ،وال يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي ّ
ٍ
تكشــف دائمـ ًـا أي خطــأ جوهــري فــي حــال وجــوده .وقــد تنشــأ االخطــاء عــن اإلحتيــال أو عــن الخطــأ ،وتعتبــر جوهريــة بشــكل
جمــع فيمــا إذا كان مــن المتوقــع تأثيرهــا علــى القــرارات اإلقتصاديــة المتخــذة مــن المســتخدمين بنـ ً
ـاءا علــى
فــردي أو ُم ّ
هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.
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تقرير مدقق
الحسابات المستقل
(تتمة)
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق ،فإننــا نمــارس التقديــر المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي طــوال فتــرة التدقيــق ،وذلــك
وفقـ ًـا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،كمــا نقــوم أيضـ ًـا:
•بتحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن
خطــأ ،بالتصميــم والقيــام بإجــراءات التدقيــق بمــا ينســجم مــع تلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة
ومناســبة توفــر أساسـ ًـا لرأينــا .ان مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن االحتيــال تفــوق تلــك الناتجــة عــن
الخطــأ ،حيــث يشــمل اإلحتيــال التواطــؤ ،التزويــر ،الحــذف المتعمــد ،ســوء التمثيــل أو تجــاوز نظــام الرقابــة الداخلــي.
•باإلطــاع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب
الظــروف ،ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة.
•بتقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإليضاحــات المتعلقــة بهــا
المعــدة مــن قبــل اإلدارة.
ّ
ً
وبنــاءا علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم
•بإســتنتاج مــدى مالءمــة إســتخدام اإلدارة لمبــدأ اإلســتمرارية المحاســبي،
ً
ـكوكا
الحصــول عليهــا ،فــي حــال وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد تثيــر شـ
جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى اإلســتمرار .وفــي حــال اإلســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن،
يتوجــب علينــا لفــت اإلنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإليضاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة ،أو ،فــي
حــال كانــت هــذه اإليضاحــات غيــر كافيــة يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا .هــذا ونعتمــد فــي إســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق
التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا .ومــع ذلــك ،قــد تــؤدي األحــداث أو الظــروف المســتقبلية بالمجموعــة
إلــى توقــف أعمــال المجموعــة علــى أســاس مبــدأ اإلســتمرارية.
•تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا ،بمــا فــي ذلــك اإليضاحات،
وفيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر العمليــات واألحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.
•الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة مــن الكيانــات أو األنشــطة التجاريــة
داخــل المجموعــة إلبــداء الــرأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة .نحــن مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف وإجــراء
التدقيــق للمجموعــة .ونحــن ال نــزال المســؤولين الوحيديــن عــن رأينــا حــول التدقيــق.
نقــوم بالتواصــل مــع القائميــن علــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق ،باألمــور األخــرى ،وبمــا يخــص النطــاق المخطــط للتدقيــق
وتوقيتــه ونتائجــه الهامــة ،بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهــري يتبيــن لنــا مــن خــال تدقيقنــا فــي نظــام الرقابــة الداخلــي.
كمــا نقــوم بتزويــد القائميــن علــى الحوكمــة ببيــان يظهــر إمتثالنــا لقواعــد الســلوك المهنــي المتعلقــة باإلســتقاللية،
والتواصــل معهــم بخصــوص جميــع العالقــات وغيرهــا مــن ااألمــور التــي يحتمــل اإلعتقــاد أنهــا قــد تؤثــر تأثيـ ً
ـوال
ـرا معقـ ً
علــى إســتقالليتنا وإجــراءات الحمايــة ذات الصلــة متــى كان ذلــك مناسـ ً
ـبا.
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مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)
مــن األمــور التــي تــم التوصــل بشــأنها مــع القائميــن علــى الحوكمــة  ،نقــوم بتحديــد هــذه األمــور التــي كان لهــا األثــر
األكبــر فــي تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة ،والتــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية .نقــوم باإلفصــاح عــن
هــذه األمــور فــي تقريرنــا حــول التدقيــق إال إذا حــال القانــون أو األنظمــة دون اإلفصــاح العلنــي عنهــا ،أو عندمــا نقــرر فــي
حــاالت نــادرة للغايــة ،أن ال يتــم اإلفصــاح عــن أمــر معيــن فــي تقريرنــا فــي حــال ترتــب علــى اإلفصــاح عنــه عواقــب ســلبية
قــد تفــوق المنفعــة العامــة المتحققــة منــه.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
برأينــا أيضـ ًـا ،أن البنــك يحتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة .كمــا وقــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإلفصاحــات
التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا ،وأن البيانــات الماليــة الموحــدة الــواردة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة الموجــه
للجمعيــة العامــة تتفــق مــع ســجالت ودفاتــر البنــك وأنــه ،وفــي حــدود المعلومــات التــي توافــرت لدينــا ،لــم تقــع خــال
الســنة الماليــة مخالفــات ألحــكام قانــون مصــرف قطــر المركــزي رقــم ( )13لعــام  2012أو قانــون الشــركات التجاريــة
القطــري المعمــول بهــا أو ألحــكام النظــام األساســي للمجموعــة علــى وجــه قــد يؤثــر بشــكل جوهــري فــي نشــاط البنــك
أو فــي مركــزه المالــي.

		
في الدوحة – قطر
		
 30يناير 2017

عن ديلويت آند توش
فــــرع قطــــــر
ولــــيــــد ســـلـــــيـــم
شـــــريــــــــك
سجل مراقبي الحسابات رقم ((319
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بيان المركز المالي الموحد

كما في  31ديسمبر

إيضاح

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الموجودات
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

8

1,789,297

1,132,606

مطلوب من بنوك

9

3,261,913

1,661,793

قروض وسلف لعمالء

10

26,861,405

24,044,609

إستثمارات مالية

11

5,570,902

4,851,231

ممتلكات ومعدات

12

275,186

262,758

موجودات أخرى

13

406,507

345,958

38,165,210

32,298,955

إجمالي الموجودات

المطلوبات
1,276,265

2,638,289

2,237,629

1,549,900

ودائع عمالء

15

25,010,862

20,384,090

سندات دين

( 16أ)

1,810,625

-

دين مساند

( 16ب)

182,000

182,000

قروض أخرى

( 16ج)

1,886,949

2,054,866

مطلوبات أخرى

17

900,681

949,455

33,305,011

27,758,600

مطلوب إلى بنوك

14

شهادات إيداع

إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
رأس المال

( 18أ)

1,908,031

1,817,173

إحتياطي قانوني

( 18ب)

1,525,796

1,462,621

إحتياطي مخاطر

( 18ج)

609,505

536,353

إحتياطي قيمة عادلة

( 18د)

11,801

35,335

أرباح مدورة

805,066

688,873

إجمالي حقوق الملكية

4,860,199

4,540,355

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

38,165,210

32,298,955

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في  22يناير  2017ووقعها بالنيابة عنه كل من:

					
الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
					
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34تشكل

صالح مراد
الرئيس التنفيذي

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

بيان الدخل
الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

إيرادات فوائد

19

1,282,427

مصروفات فوائد

20

()547,359

()357,723

735,068

761,833

صافي إيرادات رسوم وعموالت

21

168,789

156,677

ربح من عمليات نقد أجنبي

22

17,070

24,944

إيرادات من إستثمارات مالية

23

31,173

45,611

إيرادات تشغيلية أخرى

24

6,560

6,795

958,660

995,860

تكاليف موظفين

25

()172,658

()173,823

إستهالك

12

()27,858

()22,602

صافي إستردادات ( /مخصص) تدني قيمة قروض العمالء

( 10ج)

10,819

()15,428

صافي إسترداد مخصص قضايا قانونية

( 17أ)

-

1,553

صافي خسارة تدني قيمة إستثمارات مالية

( 11ج)

()43,531

()45,297

مصروفات أخرى

26

()93,684

()92,543

()326,912

()348,140

631,748

647,720

3.31

3.39

صافي إيرادات فوائد

صافي إيرادات تشغيلية

ربح السنة

العائد على السهم

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34تشكل

27

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري
1,119,556
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بيان الدخل
الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

ربح السنة

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

631,748

647,720

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
ً
الحقا إلى الربح أو الخسارة:
بنود يمكن أن يعاد تصنيفها
موجودات مالية متاحة للبيع:
•خسائر قيمة عادلة خالل السنة

( 18د)

()58,055

()34,507

•صافي خسارة تدني قيمة محولة إلى بيان الدخل

( 18د)

43,531

34,077

•محققة خالل السنة

( 18د)

()9,065

()14,072

•مطفأة خالل السنة عند إعادة التصنيف إلى قروض وسلف لعمالء

( 18د)

55

30

إجمالي بنود الخسارة الشاملة األخرى للسنة

()23,534

()14,472

إجمالي الدخل الشامل للسنة

608,214

633,248

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34تشكل

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

بيان التغيرات في
حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

رأس المال

إحتياطي
قانوني

إحتياطي
المخاطر

إحتياطي
القيمة
العادلة

491,498

49,807

أرباح مدورة

إجمالي حقوق
الملكية

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

1,651,975

الرصيد في  1يناير 2015

1,397,849

579,967

4,171,096

إجمالي الدخل الشامل خالل السنة
-

-

-

-

647,720

647,720

•

ربح السنة

-

-

-

()14,472

-

()14,472

-

-

-

()14,472

647,720

633,248

محول إلى إحتياطي مخاطر
ّ

( 18ج)

-

-

44,855

-

()44,855

-

محول إلى إحتياطي قانوني
ّ

( 18ب)

-

64,772

-

-

()64,772

-

محول إلى صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية للسنة
ّ

32

-

-

-

-

()16,193

()16,193

•بنود الخسارة الشاملة اآلخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل خالل السنة

معامالت مع مالكي حقوق الملكية معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

مساهمات من وتوزيعات لمالكي حقوق الملكية:
مصدرة
•أسهم مجانية
ّ

( 18أ)

165,198

-

-

-

()165,198

-

•توزيعات أرباح مدفوعة

( 18هـ)

-

-

-

-

()247,796

()247,796

إجمالي المساهمات من والتوزيعات لمالكي حقوق الملكية

165,198

-

-

-

()412,994

()247,796

الرصيد في  31ديسمبر 2015

1,817,173

1,462,621

536,353

35,335

688,873

4,540,355

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34تشكل

85

86

www.ahlibank.com.qa

بيان التغيرات في
حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

رأس المال

إحتياطي
قانوني

إحتياطي
المخاطر

إحتياطي
القيمة
العادلة

أرباح مدورة

إجمالي حقوق
الملكية

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

1,817,173

الرصيد في  1يناير 2016

1,462,621

536,353

35,335

688,873

4,540,355

إجمالي الدخل الشامل خالل السنة
•ربح السنة

-

-

-

-

631,748

631,748

•بنود الخسارة الشاملة اآلخرى للسنة

-

-

-

()23,534

-

()23,534

-

-

-

()23,534

631,748

608,214

محول إلى إحتياطي مخاطر
ّ

( 18ج)

-

-

73,152

-

()73,152

-

محول إلى إحتياطي قانوني
ّ

( 18ب)

-

63,175

-

-

()63,175

-

محول إلى صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية للسنة
ّ

32

-

-

-

-

()15,794

()15,794

إجمالي الدخل الشامل خالل السنة

معامالت مع مالكي حقوق الملكية معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

مساهمات من وتوزيعات لمالكي حقوق الملكية:
مصدرة
•أسهم مجانية
ّ

( 18أ)

90,858

-

-

-

()90,858

-

•توزيعات أرباح مدفوعة

( 18هـ)

-

-

-

-

()272,576

()272,576

إجمالي المساهمات من والتوزيعات لمالكي حقوق الملكية

90,858

-

-

-

()363,434

()272,576

الرصيد في  31ديسمبر 2016

1,908,031

1,525,796

609,505

11,801

805,066

4,860,199

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34تشكل

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

بيان التدفقات
النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
631,748

ربح السنة

647,720

تعديالت:
( 10ج)

()10,819

15,428

( 17أ)

-

()1,553

( 11ج)

43,531

45,297

12

27,858

22,602

23

()24,006

()32,541

الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

668,312

696,953

التغير في أرصدة لدى المصرف المركزي

()83,834

()53,195

التغير في قروض وسلف لعمالء

()2,804,670

()2,763,324

التغير في موجودات أخرى

()60,549

()53,148

التغير في مطلوب إلى بنوك

()1,362,024

110,663

التغير في ودائع عمالء

4,626,772

491,013

التغير في شهادات إيداع

687,729

()842,900

صافي (إسترداد)  /خسارة تدني قيمة قروض وسلف لعمالء
صافي إسترداد قضايا قانونية
خسارة تدني قيمة إستثمارات مالية
إستهالك
صافي ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

التغير في مطلوبات أخرى

()64,568

197,597

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية

1,607,168

()2,216,341

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
شراء إستثمارات مالية
متحصالت من بيع استثمارات مالية
شراء ممتلكات ومعدات

12

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة اإلستثمارية

()1,831,074

()1,275,250

1,067,037

1,341,754

()40,286

()33,306

()804,323

33,198

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من إصدار سندات دين
صافي (سداد)  /متحصالت من قروض أخرى

( 16ج)

توزيعات أرباح مدفوعة

1,810,625

-

()167,917

578,284

()272,576

()247,796

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

1,370,132

330,488

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وشبه النقد

2,172,977

()1,852,655

1,804,498

3,657,153

3,977,475

1,804,498

1,265,364

1,103,570

فوائد مدفوعة

500,621

330,705

توزيعات أرباح مستلمة

7,167

13,070

النقد وشبه النقد في  1يناير
النقد وشبه النقد في  31ديسمبر

29

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح
فوائد مستلمة

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34تشكل
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .1الكيان الصادر عنه التقرير
تــم تأســيس البنــك األهلــي ش.م.ق ("البنــك") فــي دولــة قطــر عــام  1983كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب المرســوم
األميــري رقــم  40لســنة  .1983رقــم الســجل التجــاري للبنــك هــو  .8989العنــوان المســجل للبنــك هــو شــارع ســحيم
بــن حمــد فــي منطقــة الســد ص ب  2309فــي مدينــة الدوحــة فــي دولــة قطــر .تتكــون البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك
للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016مــن البنــك وشــركاته التابعــة (يشــار إليهــم جميعـ ًـا ("المجموعــة") ومنفرديــن
("شــركات المجموعــة")) .تــزاول المجموعــة بشــكل رئيســي األعمــال المصرفيــة للشــركات واألفــراد وأنشــطة الوســاطة
ولهــا  15فرعـ ًـا فــي قطــر.
الشركات التابعة األساسية للبنك هي:
اسم
الشركة

بلد
التأسيس

رأس مال
الشركة

أنشطة
الشركة

شركة األهلي للوساطة
ش.ش.و ،سجل تجاري
رقم ()47943

قطر

 50مليون ريال قطري

وساطة

البنك األهلي القطري
للتمويل المحدود

جزر كايمان

 1دوالر أمريكي

إصدار سندات دين

نسبة
الملكية 2016
( %100منذ التأسيس)

100

نسبة
الملكية 2015
100

-

بـ ً
ـدءا مــن  15يونيــو  2014قامــت شــركة أمــوال ش.م.ق بإبــرام إتفاقيــة مــع البنــك لتحويــل دورهــا كمؤســس لصنــدوق
قطــر جيــت مــن الفئــة (ق) إلــى البنــك بموافقــة مصــرف قطــر المركــزي.
 .2أساس اإلعداد
(أ) بيان االلتزام
ً
ـادرة عــن المجلــس الدولــي للمعاييــر
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصـ ّ
المحاســبية ولوائــح مصــرف قطــر المركــزي المعمــول بهــا وقانــون الشــركات التجاريــة القطــري.
(ب) أساس القياس
ً
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بنــاءا علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة بإســتثناء البنــود الهامــة التاليــة المدرجــة
ضمــن بيــان المركــز المالــي الموحــد والتــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة:
•	 المشتقات
•	 الموجودات المالية المتاحة للبيع؛ و
•	 الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها والمسجلة كبنود تحوط في عالقات القيمة العادلة
المؤهلة للتحوط.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .2أساس اإلعداد (تابع)
(ج) العملة الوظيفية وعملة العرض
تــم عــرض هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة بالريــال القطــري وهــي العملــة الوظيفيــة للمجموعــة .فيمــا عــدا مــا تمــت
اإلشــارة إليــه بخــاف ذلــك ،تــم تقريــب المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال القطــري إلــى أقــرب ألــف ريــال .تــم
تقييــم العملــة الوظيفيــة للشــركة التابعــة للمجموعــة بالريــال القطــري.
(د) إستخدام األحكام والتقديرات
يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة مــن اإلدارة وضــع أحــكام
وتقديــرات وإفتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ الصــادر عنهــا التقريــر للموجــودات
والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات .قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.
تتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات المتعلقــة بهــا علــى نحــو مســتمر .يتــم إدراج التعديــات علــى التقديــرات
المحاســبية فــي الفتــرة التــي تتــم فيهــا مراجعــة التقديــرات وفــي أيــة فتــرات مســتقبلية تتأثــر بذلــك.
تــم وصــف المعلومــات عــن المجــاالت الهامــة للشــكوك حول التقديرات واألحكام األساســية في تطبيق السياســات
المحاســبية التــي لهــا األثــر األهــم علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي البيانات الماليــة الموحدة تحــت إيضاح .5

 .3السياسات المحاسبية الهامة
تــم تطبيــق السياســات المحاســبية الهامــة والــواردة أدنــاه بشــكل ثابــت علــى جميــع الفتــرات المعروضــة فــي هــذه
البيانــات الماليــة الموحــدة ،وتــم تطبيقهــا بإتســاق مــن قبــل كيانــات المجموعــة.
(أ) أساس التوحيد
( )1الشركة التابعة
الشــركة التابعــة هــي شــركة مســتثمر فيهــا تســيطر عليهــا المجموعــة .يتــم إدراج البيانــات الماليــة للشــركة التابعــة
فــي البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ بدايــة الســيطرة وإلــى تاريــخ توقــف تلــك الســيطرة.
تســيطر المجموعــة علــى شــركة مســتثمر فيهــا إذا كانــت لهــا صلــة بإيراداتهــا أو لديهــا حــق فــي إيــرادات متنوعــة مــن
إرتباطهــا بالشــركة المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه اإليــرادات مــن خــال ســلطتها علــى الشــركة
المســتثمر فيهــا.
يتــم تغييــر السياســات المحاســبية للشــركة التابعــة عندمــا يكــون ذلــك ضروريـ ًـا لتتماشــى مــع السياســات المحاســبية
التــي تتبعهــا المجموعــة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(أ) أساس التوحيد (تابع)
( )2المعامالت المستبعدة عند التوحيد
يتــم إســتبعاد األرصــدة واإليــرادات والمصروفــات بيــن شــركات المجموعــة الناشــئة مــن التعامــات بيــن شــركات
المجموعــة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة .يتــم إســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة بنفــس طريقــة المكاســب غيــر
المحققــة ولكــن فقــط إلــى الحــد الــذي ال يوجــد فيــه تدنــي فــي القيمــة.
(ب) العملة األجنبية
المعامالت واألرصدة بالعملة األجنبية
يتــم تحويــل التعامــات بعمــات أجنبيــة أو تلــك التــي تتطلــب الســداد بعملــة أجنبيــة إلــى العمــات الوظيفيــة
الخاصــة بالعمليــات بمعــدالت الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــات.
يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بعمــات أجنبيــة فــي تاريــخ التقريــر إلــى العملــة الوظيفيــة باســتخدام
معــدالت الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ .يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة
التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة إلــى العملــة الوظيفيــة بســعر الصــرف الســائد فــي ذلــك التاريــخ الــذي يتــم فيــه
تحديــد القيمــة العادلــة .يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــة التــي تقــاس مــن حيــث التكلفــة التاريخيــة
بالعملــة األجنبيــة بإســتخدام معــدل الصــرف فــي تاريــخ المعاملــة.
يتــم اإلعتــراف بفــروق صــرف العمــات األجنبيــة الناتجــة مــن ســداد المعامــات بالعمــات األجنبيــة والناشــئة عــن
التحويــل بأســعار الصــرف فــي نهايــة الفتــرة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالعمــات األجنبيــة ضمــن الربــح أو
الخســارة.
(ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية
( )1اإلعتراف والقياس المبدئي
ً
مبدئيــا بالقــروض والســلف لعمــاء والمطلــوب مــن /إلــى بنــوك وودائــع العمــاء وســندات
تعتــرف المجموعــة
الديــن ومديونيــات أخــرى فــي التاريــخ الــذي تنشــأ فيــه .إن جميــع الموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى يتــم
ً
ً
طرفــا فــي النصــوص التعاقديــة لــأداة.
مبدئيــا فــي تاريــخ التســوية الــذي تصبــح فيــه المجموعــة
اإلعتــراف بهــا
( )2التصنيف
الموجودات المالية
عند البداية يتم تصنيف الموجودات المالية في واحد من الفئات التالية:
•	 القروض والذمم المدينة
•	 محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
•	 متاحة للبيع
المطلوبات المالية
قامت المجموعة بتصنيف وقياس مطلوباتها المالية بالتكلفة المطفأة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)
( )3إلغاء االعتراف
يتــم إلغــاء اإلعتــراف بالموجــودات الماليــة (أو جــزء مــن موجــودات ماليــة أو جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة
متشــابهة ،متــى انطبــق ذلــك) عندمــا:
•تنتهي الحقوق التعاقدية في إستالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية،
•أو تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا بإســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــودات الماليــة أو قبــول إلتــزام
بدفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل دون تأخيــر كبيــر إلــى طــرف ثالــث بموجــب اتفاقيــة تمريــر،
•أو تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــودات الماليــة وتكــون إمــا ()1
قامــت بتحويــل جميــع مخاطــر وعوائــد الموجــودات الماليــة أو ( )2لــم تحــول أو تحتفــظ بكافــة المخاطــر والعوائــد مــن
الموجــودات الماليــة ولكنهــا تحــول الســيطرة عليــه.
عندمــا تحــول المجموعــة حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن موجــودات ماليــة ولــم تحــول أو تحتفــظ بكافــة
المخاطــر والعوائــد مــن الموجــودات الماليــة ولــم تحــول الســيطرة عليهــا ،فإنــه يتــم عندهــا اإلعتــراف بالموجــودات
الماليــة إلــى الحــد الــذي تســتمر المجموعــة بإرتباطهــا بتلــك الموجــودات الماليــة.
فــي المعامــات التــي ال تحتفــظ فيهــا المجموعــة وال تقــوم بتحويــل جميــع أو جــزء كبيــر مــن مخاطــر وعوائــد ملكيــة
الموجــودات الماليــة وتحتفــظ بالســيطرة عليهــا ،فــإن المجموعــة تســتمر فــي اإلعتــراف بالموجــودات الماليــة إلــى
حــد إرتباطهــا المســتمر والــذي يتــم تحديــده بالحــد الــذي تتعــرض فيــه إلــى التغييــرات فــي قيمــة الموجــودات الماليــة
المحولــة .فــي بعــض المعامــات تحتفــظ المجموعــة بمطلوبــات لخدمــة الموجــودات الماليــة مقابــل رســوم .يتــم
إلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة لــو تــم تحقيــق معاييــر إلغــاء االعتــراف .يتــم االعتــراف بموجــودات أو مطلوبــات
ً
ـتنادا إلــى مــا إذا كانــت رســوم الخدمــة أكثــر مــن (موجــودات) كافيــة أو أقــل مــن (مطلوبــات)
فــي عقــد خدمــة إسـ
كافيــة ألداء الخدمــة.
تلغي المجموعة اإلعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتهاء مطلوباتها التعاقدية.
( )4مقاصة األدوات
يتــم إجــراء مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة فقــط عندمــا يكــون هنــاك حــق قانونــي لمقاصــة المبالــغ
المعتــرف بهــا ويرغــب البنــك إمــا فــي الســداد علــى أســاس الصافــي أو فــي تحقــق الموجــودات وســداد المطلوبــات
فــي نفــس الوقــت.
يتــم عــرض اإليــرادات والمصاريــف علــى أســاس الصافــي فقــط عندمــا يســمح بذلــك بموجــب المعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة وبموافقــة مصــرف قطــر المركــزي ،أو لألربــاح أو الخســائر الناجمــة عــن مجموعــة مــن المعامــات
المتشــابهة كالموجــودة ضمــن أنشــطة المتاجــرة فــي المجموعــة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)
( )5مبادئ القياس
قياس التكلفة المطفأة
التكلفــة المطفــأة للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة هــي المبلــغ الــذي يقــاس بــه الموجــودات أو المطلوبــات
الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي مطروحـ ًـا منــه مدفوعــات الســداد األصليــة مضافـ ًـا إليــه أو مطروحـ ًـا منــه اإلطفــاء
المتراكــم بإســتخدام طريقــة معــدل الربــح الفعلــي ألي فــرق بيــن المبلــغ المبدئــي المعتــرف بــه ومبلــغ االســتحقاق
مطروحـ ًـا منــه أي تخفيــض لخســارة التدنــي فــي القيمــة .يتضمــن إحتســاب معــدل الربــح الفعلــي جميــع الرســوم
المدفوعــة أو المســتلمة والتــي تشــكل جـ ً
ـزءا متممـ ًـا لمعــدل الفائــدة الفعلــي.
قياس القيمة العادلة
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن إســتالمه لبيــع موجــودات أو دفعــه للتنــازل عــن مطلوبــات فــي معاملــة
نظاميــة بيــن مشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس األصلــي أو فــي حــال غيابــه أكثــر األســواق المالئمــة التــي
يمكــن للمجموعــة الوصــول إليهــا فــي ذلــك التاريــخ .تعكــس القيمــة العادلــة للمطلــوب مخاطــر تعثــره .عندمــا يكــون
ً
متاحــا تقــوم المجموعــة بقيــاس القيمــة العادلــة ألداة بإســتخدام الســعر المــدرج فــي ســوق نشــطة لتلــك
ذلــك
األداة .يعتبــر الســوق علــى أنــه نشــط لــو كانــت المعامــات بالنســبة لموجــودات أو مطلوبــات تحــدث بوتيــرة وحجــم
كافييــن لتوفيــر معلومــات تســعير علــى أســاس مســتمر.
إذا لــم يكــن هنــاك ســعر مــدرج فــي ســوق نشــطة عندهــا تقــوم المجموعــة بإســتخدام تقنيــات التقييــم التــي
تضاعــف إســتخدام المدخــات ذات الصلــة المتوفــرة والتــي يمكــن مالحظتهــا وتقلــل مــن إســتخدام المدخــات التــي
ال يمكــن مالحظتهــا .تتضمــن تقنيــات التقييــم المختــارة جميــع العوامــل التــي ســيأخذها المشــاركون فــي الســوق
فــي اإلعتبــار عنــد تســعير معاملــة.
لــو كان للموجــودات أو المطلوبــات المقاســة بالقيمــة العادلــة ســعر عــرض وطلــب عندهــا تقــوم المجموعــة بقيــاس
الموجــودات ذات المراكــز الطويلــة بســعر العــرض والمطلوبــات ذات المراكــز القصيــرة بســعر الطلــب .تمثــل القيــم
العادلــة للمشــتقات أســعار الســوق المدرجــة أو نمــاذج التســعير الداخليــة ،إن كان ذلــك مالئمـ ًـا.
تــم تقديــم تحليــل عــن القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة والمزيــد مــن التفاصيــل عــن كيفيــة قياســها ضمــن اإليضــاح
( 5ب) (.)1
( )6تحديد وقياس تدني القيمة
تأخــذ المجموعــة باإلعتبــار دليــل اإلنخفــاض فــي قيمــة القــروض والســلف للعمــاء واإلســتثمارات الماليــة المحتفــظ
بهــا لتاريــخ اإلســتحقاق علــى كل مــن مســتوى الموجــود والمســتوى الجماعــي .يتــم تقييــم جميــع القــروض والســلف
للعمــاء واإلســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا لتاريــخ اإلســتحقاق الهامــة بصفــة فرديــة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك
خســائر إنخفــاض فــي القيمــة الفرديــة .جميــع القــروض والســلف للعمــاء واإلســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا
لتاريــخ اإلســتحقاق الهامــة بصفــة فرديــة والتــي ال يوجــد إنخفــاض محــدد فــي قيمتهــا يتــم تقييمهــا بصــورة جماعيــة
لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك خســائر إنخفــاض فــي القيمــة يتــم تكبدهــا ولكنــه لــم يتــم تحديدهــا بعــد .القــروض
والســلف للعمــاء واإلســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا لتاريــخ اإلســتحقاق التــي ال تعتبــر هامــة بصــورة فرديــة
يتــم تقييمهــا بصــورة جماعيــة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك خســائر إنخفــاض فــي القيمــة وذلــك بتجميــع القــروض
والســلف للعمــاء واإلســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا لتاريــخ اإلســتحقاق ذات خصائــص المخاطــر المتماثلــة فــي
مجموعــات.

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)
( )6تحديد وقياس تدني القيمة (تابع)
مــن أجــل تقييــم تدنــي قيمــة المســتوى الجماعــي تســتخدم المجموعــة تجربــة الخســارة التاريخيــة (إحتمــال التغيــر)
والتــي يتــم تعديلهــا علــى أســاس البيانــات الحاليــة التــي يمكــن مالحظتهــا لتعكــس األحــوال الحاليــة التــي تســتند إليهــا
تجربــة الخســارة التاريخيــة والتغيــر المــؤدي للخســارة وعامــل تحديــد الخســارة .إضافــة إلــى ذلــك فــإن المجموعــة تأخــذ
فــي الحســبان عوامــل مثــل أي تدهــور فــي مخاطــر البلــد أو الصناعــة أو نقــاط الضعــف الهيكلــي المحــددة أو تدهــور
التدفقــات النقديــة عنــد تقييــم تدنــي قيمــة المســتوى الجماعــي.
بالنســبة لإلســتثمارات الماليــة المدرجــة فــإن التدنــي فــي القيمــة الســوقية بنســبة  %20أو أكثــر مــن التكلفــة أو لفتــرة
تســتمر لتســعة أشــهر أو أكثــر تعتبــر علــى أنهــا مؤشــرات فــي تدنــي القيمــة.
إن خســائر تدنــي قيمــة الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع يتــم االعتــراف بهــا بتحويــل الخســارة التراكميــة المعتــرف
بهــا فــي بنــود الدخــل الشــامل اآلخــرى إلــى الربــح أو الخســارة كتســوية إعــادة تصنيــف .الخســارة التراكميــة التــي يعــاد
تصنيفهــا مــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــرى إلــى الربــح أو الخســارة هــي الفــرق بيــن تكلفــة الشــراء ،بالصافــي مــن
ســداد المبلــغ األصلــي واإلطفــاء ،والقيمــة العادلــة الحاليــة ،مطروحـ ًـا منهــا أيــة خســائر تدنــي فــي القيمــة معتــرف
بهــا سـ ً
ـابقا فــي الربــح أو الخســارة .يتــم إظهــار التغييــرات فــي مخصصــات التدنــي فــي القيمــة المنســوبة إلــى قيمــة
الوقــت كأحــد مكونــات إيــراد الفائــدة.
فــي فتــرات الحقــة يتــم تســجيل الزيــادة فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع التــي تدنــت قيمتهــا
فــي إحتياطــي القيمــة العادلــة.
(د) النقد وشبه النقد
يتضمــن النقــد وشــبه النقــد أوراقـ ًـا نقديــة وعمــات معدنيــة بالصنــدوق وأرصــدة غيــر خاضعــة لقيــود محتفــظ بهــا
لــدى المصــرف المركــزي وموجــودات ماليــة عاليــة الســيولة ذات فتــرات إســتحقاق لثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ
اإلســتحواذ تخضــع لمخاطــر غيــر هامــة نتيجــة التغييــرات فــي قيمتهــا العادلــة ويتــم إســتخدامها مــن جانــب المجموعــة
فــي إدارة تعهداتهــا قصيــرة األجــل.
يتم تسجيل النقد وشبه النقد في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة المطفأة.
(هـ) قروض وسلف لعمالء
إن القــروض والســلف لعمــاء هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وال تكــون
مدرجــة فــي ســوق نشــط وال تنــوي المجموعــة بيعهــا فـ ً
ـورا أو فــي المســتقبل القريــب.
يتــم قيــاس القــروض والســلف لعمــاء مبدئيـ ًـا بســعر المعاملــة والــذي يمثــل القيمــة العادلــة مضافـ ًـا إليهــا تكاليــف
المعاملــة اإلضافيــة المباشــرة ،ويتــم قياســها الحقـ ًـا بتكلفتهــا المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.
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(و) إستثمارات مالية
يتــم فــي أعقــاب اإلعتــراف المبدئــي المحاســبة عــن اإلســتثمارات الماليــة حســب تصنيفهــا إمــا كمحتفــظ بهــا حتــى
تاريــخ اإلســتحقاق أو كمتاحــة للبيــع.
( )1الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق هــي موجــودات غيــر مشــتقة ذات مدفوعــات ثابتــة أو
قابلــة للتحديــد وإســتحقاق ثابــت ويوجــد لــدى المجموعــة النيــة والمقــدرة اإليجابيــة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ
اإلســتحقاق والتــي ال يتــم تخصيصهــا كقيمــة عادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أو علــى أنهــا متاحــة للبيــع .يتــم
تســجيل الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل
الفائــدة الفعلــي.
( )2الموجودات المالية المتاحة للبيع
الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع هــي موجــودات غيــر مشــتقة مســجلة كمتاحــة للبيــع أو غيــر مصنفــة كفئــة أخــرى
مــن الموجــودات الماليــة .أســهم حقــوق الملكيــة غيــر المدرجــة تســجل بالتكلفــة مطروحـ ًـا منهــا التدنــي فــي القيمــة،
بينمــا كافــة الموجــودات الماليــة األخــرى المتاحــة للبيــع تســجل بالقيمــة العادلــة.
يتــم االعتــراف بإيــراد الفوائــد فــي الربــح أو الخســارة باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي .يتــم االعتــراف بإيــراد توزيعــات
األربــاح فــي الربــح أو الخســارة عندمــا تســتحق المجموعــة تلــك التوزيعــات .يتــم االعتــراف بأربــاح أو خســائر الفروقــات
بأســعار الصــرف األجنبيــة إلســتثمارات أوراق الديــن المتاحــة للبيــع ضمــن الربــح أو الخســارة.
يتــم االعتــراف بتغيــرات القيمــة العادلــة األخــرى ضمــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــرى إلــى أن يبــاع اإلســتثمار أو تتدنــى
قيمتــه ،بينمــا األربــاح والخســائر المتراكمــة المعتــرف بهــا سـ ً
ـابقا فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى يعــاد تصنيفهــا
إلــى الربــح أو الخســارة كتعديــل فــي التصنيــف.
يعــاد تصنيــف الموجــودات الماليــة غيــر المشــتقة مــن فئــة المتاحــة للبيــع إلــى فئــة القــروض والذمــم المدينــة فــي
حــال طبــق عليهــا تعريــف القــروض والذمــم المدينــة وكانــت للمجموعــة النيــة والقــدرة علــى اإلحتفــاظ بالموجــودات
الماليــة بالمســتقبل المنظــور أو حتــى تاريــخ االســتحقاق.
(ز) المشتقات
( )1المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط
تدخــل المجموعــة فــي إطــار النشــاط اإلعتيــادي ألعمالهــا فــي عــدة أنــواع مــن المعامــات التــي تحتــوي علــى أدوات
ماليــة مشــتقة .األداة الماليــة المشــتقة هــي عقــد مالــي بيــن طرفيــن حيــث تتعلــق الدفعــات فيــه بتغيــرات األســعار
فــي واحــدة أو أكثــر مــن األدوات الماليــة المتعلقــة بــه أو معــدالت الرجــوع أو المؤشــرات.
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ز) المشتقات (تابع)
( )1المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط (تابع)
وتتضمــن الخيــارات الماليــة والعمليــات آجلــة التســليم والعقــود اآلجلــة وإتفاقيــات تبــادل معــدالت الفائــدة
وإتفاقيــات تبــادل العمــات والتــي تنشــئ الحقــوق واإللتزامــات التــي لهــا أثــر تحويــل واحــد أو أكثــر مــن المخاطــر
الماليــة المتأصلــة فــي أداة ماليــة رئيســية متعلقــة بهــا بيــن أطــراف األداة .عنــد البدايــة تعطــي أداة ماليــة مشــتقة
ً
ً
تعاقديــا لمبادلــة الموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة مــع طــرف آخــر بشــروط تعتبــر
حقــا
أحــد األطــراف
مفضلــة أو إلتــزام تعاقــدي لمبادلــة موجــودات ماليــة أو مطلوبــات ماليــة بشــروط تعتبــر غيــر مفضلــة ،غيــر أنهــا ال
ينتــج عنهــا عامــة تحويــل لــأداة الماليــة الرئيســية المتعلقــة بهــا عنــد بــدء العقــد وال يتــم ذلــك التحويــل بالضــرورة
عنــد إســتحقاق العقــد .إن بعــض األدوات تجســد كال ًمــن الحــق وااللتــزام للقيــام بالتبــادل .بمــا أن بنــود هــذا التبــادل
يتــم تحديدهــا عنــد بدايــة األدوات الماليــة فــإن هــذه البنــود ونظـ ً
ـرا لتغيــر أســعار الســوق الماليــة قــد تصبــح إيجابيــة
أو غيــر إيجابيــة.
• تحوطات القيمة العادلة
فيمــا يتعلــق بتحوطــات القيمــة العادلــة التــي تحقــق شــروط محاســبة التحــوط ،فــإن أي ربــح أو خســارة مــن إعــادة
قيــاس أداة التحــوط إلــى القيمــة العادلــة يتــم اإلعتــراف بــه مباشــرة فــي بيــان الدخــل الموحــد .يتــم تعديــل األجــزاء
المعنيــة مــن البنــد المتحــوط لــه مقابــل القيمــة الدفتريــة للبنــد المتحــوط لــه ويتــم اإلعتــراف بــه فــي بيــان الدخــل
الموحــد.
• تحوطات التدفق النقدي
فيمــا يتعلــق بتحوطــات التدفــق النقــدي التــي تحقــق شــروط محاســبة التحــوط ،فــإن أي ربــح أو خســارة مــن أداة
فعــال يتــم االعتــراف بــه مبدئيـ ًـا كإحتياطــي تحــوط تدفــق نقــدي ضمــن بنــود الدخــل
التحــوط والــذي يقــرر أنــه تحــوط ّ
ً
مبدئيــا ضمــن بيــان الدخــل الشــامل
الشــامل اآلخــرى .إن أربــاح أو خســائر تحــوط التدفــق النقــدي المعتــرف بهــا
الموحــد يتــم تحويلهــا إلــى بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرة التــي تؤثــر فيهــا معاملــة التحــوط علــى بيــان الدخــل
الموحــد .عندمــا ينتــج عــن معاملــة التحــوط إعتــراف بموجــودات أو مطلوبــات فــإن األربــاح أو الخســائر المصاحبــة لهــا
والتــي تــم اإلعتــراف المبدئــي بهــا فــي بيــان الدخــل الشــامل يتــم إدراجهــا فــي القيــاس المبدئــي للتكلفــة للموجــودات
أو المطلوبــات ذات العالقــة.
بالنســبة للتحوطــات التــي ال تؤهــل لمحاســبة التحــوط ،فــإن أي ربــح أو خســارة تنشــأ فــي القيمــة العادلــة ألداة
التحــوط تؤخــذ مباشــرة إلــى بيــان الدخــل الموحــد للســنة.
تتوقــف محاســبة التحــوط عنــد انتهــاء مــدة أداة التحــوط أو إنهاؤهــا أو ممارســتها أو لــم تعــد مؤهلــة لمحاســبة
الفعالــة لــأدوات الماليــة بتواريــخ اســتحقاق ثابتــة فــإن أي تعديــل ينشــأ
التحــوط .بالنســبة لتحوطــات القيمــة العادلــة
ّ
مــن محاســبة التحــوط يتــم إطفــاؤه علــى مــدى الفتــرة الباقيــة حتــى اإلســتحقاق .بالنســبة لتحوطــات التدفــق النقــدي
الفعالــة فــإن أي ربــح أو خســارة متراكميــن علــى أداة التحــوط معتــرف بهــا كاحتياطــي تحــوط تدفــق نقــدي ضمــن بنــود
ّ
الدخــل الشــامل اآلخــرى يتــم اإلحتفــاظ بهــا هنــاك لحيــن حــدوث المعاملــة المتوقعــة .إذا لــم يعــد متوقعــا حــدوث
المعاملــة المتحــوط لهــا فــإن صافــي الربــح أو الخســارة المتراكميــن المعتــرف بهمــا كإحتياطــي تحــوط تدفــق نقــدي
ضمــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــرى يتــم تحويلهمــا إلــى بيــان الدخــل الموحــد.
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ز) المشتقات (تابع)
( )2مشتقات محتفظ بها ألغراض المتاجرة
تتضمــن األدوات المشــتقة للمتاجــرة لــدى المجموعــة عقــود صــرف أجنبــي آجلــة وتبــادالت معــدالت الفائــدة
والعمــات األجنبيــة .بعــد اإلعتــراف المبدئــي بأســعار المعاملــة وهــي أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة عنــد
اإلعتــراف المبدئــي يتــم الحقـ ًـا قيــاس المشــتقات بالقيمــة العادلــة .تمثــل القيمــة العادلــة ســعر الســوق المــدرج
ً
مناســبا .يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة فــي بيــان الدخــل الموحــد.
أو نمــاذج التســعير الداخليــة إن كان ذلــك
(ح) ممتلكات ومعدات
( )1اإلعتراف والقياس
يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة مطروحـ ًـا منهــا اإلســتهالك المتراكــم وخســائر التدنــي فــي القيمــة
المتراكمــة .تتضمــن التكلفــة مصاريــف تنســب بصــورة مباشــرة لشــراء تلــك الممتلــكات والمعــدات.
إن البرمجيات المشتراة المكملة لعمل المعدات ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من تلك المعدات.
عندمــا يكــون ألجــزاء مــن بنــد مــن الممتلــكات أو المعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة ،تتــم المحاســبة عنهــا كبنــود
منفصلــة (عناصــر رئيســية) مــن الممتلــكات والمعــدات.
يتــم تحديــد الربــح أو الخســارة مــن إســتبعاد بنــد مــن بنــود الممتلــكات والمعــدات مــن خــال مقارنــة المتحصــات
مــن اإلســتبعاد مــع القيمــة الدفتريــة لبنــد الممتلــكات والمعــدات ويتــم اإلعتــراف بــه فــي إيــرادات أخــرى /مصروفــات
أخــرى ضمــن الربــح أو الخســارة.
( )2التكاليف الالحقة
يتــم االعتــراف بتكلفــة إســتبدال أحــد مكونــات الممتلــكات والمعــدات للمجموعــة فــي القيمــة الدفتريــة للبنــد إذا
كان مــن المحتمــل تدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي ذلــك المكــون وإمكانيــة قيــاس تكلفتهــا
بصــورة موثــوق بهــا .يتــم إلغــاء اإلعتــراف بالقيمــة الدفتريــة للجــزء المســتبدل .يتــم االعتــراف بتكاليــف الخدمــة
اليوميــة للممتلــكات والمعــدات ضمــن الربــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا.
( )3اإلستهالك
ً
مطروحــا منــه
إن المبلــغ القابــل لإلســتهالك هــو تكلفــة الممتلــكات والمعــدات أو أي مبلــغ آخــر بديــل للتكلفــة
القيمــة المتبقيــة.
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ح) ممتلكات ومعدات (تابع)
( )3اإلستهالك (تابع)
يتــم اإلعتــراف باإلســتهالك ضمــن الربــح أو الخســارة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة
لــكل جــزء مــن بنــد الممتلــكات والمعــدات حيــث أن هــذه هــي أقــرب مــا يعكــس النمــط المتوقــع إلســتهالك المنافــع
االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي الممتلــكات والمعــدات وهــي تســتند إلــى تكلفــة الممتلــكات والمعــدات
مطروحـ ًـا منــه قيمتــه الباقيــة المقــدرة .ال يتــم إســتهالك األرض.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات هي كاآلتي:
				
المباني
		
تحسينات على مباني مستأجرة
			
األثاث والمعدات
				
السيارات

 20سنة
 5سنوات
 7-3سنوات
 5سنوات

تتــم إعــادة تقييــم طــرق اإلســتهالك واألعماراإلنتاجيــة فــي تاريــخ كل تقريــر ويتــم تعديلهــا بشــكل مســتقبلي متــى
كان ذلــك مناسـ ً
ـبا.
(ط) تدني قيمة الموجودات غير المالية
يتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات غيــر الماليــة للمجموعــة فــي تاريــخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشــر
علــى تدنــي قيمتهــا .فــي حالــة وجــود مثــل هذا المؤشــر يتــم تقدير المبلــغ القابل لإلســترداد لتلــك الموجودات.
يتــم االعتــراف بخســائر التدنــي فــي القيمــة ضمــن الربــح أو الخســارة .يعــاد تقييــم خســائر التدنــي فــي القيمــة فــي
تاريــخ كل تقريــر لتحديــد أيــة مؤشــرات حــول إنخفــاض الخســارة أو إنعدامها.يتــم عكــس خســارة التدنــي فــي القيمــة
فــي حــال كان هنــاك تغيــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد المبلــغ القابــل لالســترداد.
يتــم عكــس خســارة التدنــي فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة الدفتريــة لألصــل القيمــة
الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا ،بالصافــي بعــد أي إســتهالك أو إطفــاء ،فــي حالــة عــدم اإلعتــراف بخســارة
التدنــي فــي القيمــة.
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(ي) المخصصات
يتــم اإلعتــراف بمخصــص عندمــا يكــون لــدى البنــك التــزام قانونــي أو اســتداللي حالــي نتيجــة لحــدث ســابق يمكــن
قياســه بصــورة موثــوق بهــا ومــن المحتمــل أن يتطلــب تدفــق خارجــي للمنافــع االقتصاديــة لســداد ذلــك اإللتــزام.
يتــم تحديــد المخصصــات عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعــدالت مــا قبــل الضريبــة
التــي تعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود ،والمخاطــر المحــددة لذلــك اإللتــزام ،إن كان ذلــك
مالئمـ ًـا.
(ك) الضمانات المالية
الضمانــات الماليــة هــي عقــود تتطلــب مــن المجموعــة دفــع مبالــغ محــددة لتعويــض الخســارة التــي تقــع عليــه
بســبب فشــل أحــد المدينيــن فــي الدفــع عنــد حلــول اإلســتحقاق وفقـ ًـا لشــروط أداة الديــن .يتــم اإلعتــراف مبدئيــا
بإلتــزام الضمانــات الماليــة بالقيمــة العادلــة ويتــم إطفــاء القيمــة العادلــة علــى مــدى عمــر الضمــان المالــي .فــي
أعقــاب اإلعتــراف المبدئــي يســجل إلتــزام المجموعــة لــكل ضمــان إمــا بقيمــة المبلــغ المطفــأ أو القيمــة الحاليــة ألي
مبلــغ متوقــع عندمــا تصبــح الدفعــة بموجــب الضمــان محتملــة ،أيهمــا أعلــى قيمــة.
(ل) منافع نهاية خدمة الموظفين وصندوق التقاعد
خطط مكافأة نهاية خدمة الموظفين  -خطة المنافع المحددة
تحتســب المجموعــة مخصــص نهايــة الخدمــة لموظفيهــا .ويســتند إســتحقاق هــذه المنافــع إلــى آخــر راتــب للموظــف
وطــول فتــرة الخدمــة وهــي مشــروطة بإتمــام الحــد األدنــى لفتــرة الخدمــة .تســتحق التكاليــف المتوقعــة لهــذه
المكافــآت علــى مــدى فتــرة التوظيــف ،يظهــر هــذا المخصــص ضمــن بنــد مخصصــات أخــرى ضمــن مطلوبــات
أخــرى.
خطة صندوق التقاعد واإلدخار  -خطة المساهمة المحددة
وفقـ ًـا للقانــون رقــم  24لعــام  2002المتعلــق بالتقاعــد والمعاشــات يطلــب مــن المجموعــة المســاهمة فــي برنامــج
صنــدوق الدولــة للموظفيــن القطرييــن وتحتســب علــى أنهــا نســبة مــن رواتــب الموظفيــن القطرييــن .تقتصــر
إلتزامــات المجموعــة علــى هــذه المســاهمات والتــي يتــم تكبدهــا عنــد إســتحقاقها.
(م) رأس المال واإلحتياطيات
يتــم خصــم التكاليــف اإلضافيــة التــي تنســب بصــورة مباشــرة إلــى إصــدار أداة حقــوق ملكيــة مــن القيــاس المبدئــي
ألدوات حقــوق الملكيــة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
(ن) توزيعات األرباح لألسهم العادية
يتــم اإلعتــراف بتوزيعــات األربــاح لألســهم العاديــة فــي حقــوق الملكيــة فــي الفتــرة التــي يتــم إعتمادهــا فيهــا مــن
جانــب مســاهمي البنــك .يتــم التعامــل مــع توزيعــات األربــاح للســنة التــي يعلــن عنهــا بعــد تاريــخ بيــان المركــز المالــي
الموحــد مــن خــال إيضــاح منفصــل.
(س) إيرادات ومصروفات فوائد
يتــم االعتــراف بإيــرادات ومصروفــات الفوائــد ضمــن الربــح أو الخســارة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.
إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم تمامـ ًـا المدفوعــات واإلســتالمات المســتقبلية المقــدرة مــن
خــال األعمــار المتوقعــة للموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة (أو فتــرة أقصــر ،إذا كان ذلــك مطبقـ ًـا) علــى
القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة .تقــوم المجموعــة عنــد إحتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي بتقديــر
التدفقــات النقديــة المتوقعــة آخــذة فــي االعتبــار كافــة البنــود التعاقديــة لــأداة الماليــة وليــس خســائر االئتمــان
المســتقبلية.
يتضمــن إحتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي كافــة تكاليــف التعامــات ورســومها والنقــاط المدفوعــة أو المســتلمة
والتــي تمثــل جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي .تشــمل تكاليــف المعاملــة التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة
بصــورة مباشــرة إلقتنــاء أو إصــدار الموجــودات أو المطلوبــات الماليــة.
إن إيرادات ومصروفات الفوائد المعروضة في بيان الدخل الشامل يتضمنان:
•	 فوائــد الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة والمحتســبة بإســتخدام مبــدأ
الفائــدة الفعلــي.
الفعالــة ،والبنــود المتحــوط
•	 التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي مشــتقات مؤهلــة ،متضمنــة التحوطــات غيــر
ّ
لهــا ذات الصلــة فــي تحوطــات القيمــة العادلــة لمخاطــر معــدل الفائــدة.
إن إيــرادات الفوائــد مــن االســتثمارات الماليــة المحتســبة بإســتخدام مبــدأ الفائــدة الفعلــي يتــم أيضــا إدراجهــا ضمــن
إيــرادات الفوائــد.
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(ع) إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت
تكتســب المجموعــة إيــراد رســوم وعمــوالت مــن نطــاق متنــوع مــن الخدمــات التــي تقدمهــا للعمــاء .يمكــن تقســيم
إيــراد الرســوم إلــى الفئتيــن التاليتيــن:
إيراد رسوم متحقق من خدمات مقدمة في فترة معينة من الزمن
إن الرســوم المتحققــة مــن تقديــم خدمــات فــي فتــرة زمنيــة تســتحق علــى مــدى تلــك الفتــرة .تتضمــن هــذه الرســوم
إيــراد رســوم وإدارة موجــودات ورســوم الحفــظ ورســوم أخــرى عــن اإلدارة واإلستشــارات .يتــم تأجيــل رســوم إلتــزام
القــرض للقــروض المحتمــل ســحبها ورســوم االئتمــان األخــرى ذات الصلــة (مــع أيــة تكاليــف إضافيــة) ويتــم االعتراف
بهــا كتعديــل علــى معــدل الفائــدة الفعلــي للقــرض .عندمــا ال يكــون متوقعـ ًـا ســحب القــرض يتــم عندهــا االعتــراف
برســوم إلتــزام القــرض علــى مبــدأ القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإللتــزام.
إيراد رسوم من تقديم خدمات معامالت
إن الرســوم الناشــئة مــن التفــاوض أو المشــاركة فــي التفــاوض لمعاملــة لطــرف خارجــي مثــل ترتيــب إقتنــاء األســهم
أو أوراق ماليــة أخــرى أو شــراء أو بيــع األعمــال يتــم اإلعتــراف بهــا عنــد إتمــام المعاملــة المرتبطــة بهــا .الرســوم
أو مكونــات الرســوم المرتبطــة بــأداء معيــن يتــم االعتــراف بهــا بعــد تحقيــق المعاييــر الخاصــة بهــا .تتضمــن هــذه
الرســوم رســوم إكتتــاب ورســوم تمويــل شــركات ورســوم وســاطة .يتــم االعتــراف برســوم القــرض المشــترك فــي
بيــان الدخــل الموحــد عنــد انتهــاء اإلشــتراك وال تحتفــظ المجموعــة بــأي جــزء مــن القــروض لنفســها أو تحتفــظ بجــزء
بنفــس المعــدل الفعلــي كباقــي المشــاركين اآلخريــن.
(ف) إيرادات من إستثمارات مالية
يتــم االعتــراف بأربــاح أو خســائر بيــع االســتثمارات الماليــة ضمــن الربــح أو الخســارة وذلــك بالفــرق بيــن القيمــة
العادلــة للمقابــل المســتلم والقيمــة الدفتريــة لإلســتثمارات الماليــة.
األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة مــن تغيــرات القيمــة العادلــة عنــد إعــادة قيــاس االســتثمارات الماليــة المصنفــة
علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة أو مخصصــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة يتــم االعتــراف بهــا ضمــن
الربــح أو الخســارة.
إن إيــرادات الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق يتــم اإلعتــراف بهــا بإســتخدام طريقــة معــدل
الفائــدة الفعلــي.
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(ص) إيراد توزيعات األرباح
يتم اإلعتراف بإيراد توزيعات األرباح عند نشوء الحق بإستالم تلك األرباح.
(ق) العائدات على السهم
تقــوم المجموعــة بعــرض بيانــات العائــد األساســي والمخفــف للســهم بالنســبة ألســهمها العاديــة .يحتســب العائــد
األساســي للســهم بقســمة الربــح أو الخســارة المنســوبة لمالكــي األســهم العاديــة فــي المجموعــة علــى عــدد
المتوســط المرجــح لألســهم القائمــة خــال الفتــرة .يتــم تحديــد العائــد المخفــف للســهم بتســوية الربــح أو الخســارة
العائــدة إلــى حاملــي األســهم العاديــة وعــدد المتوســط المرجــح لألســهم العاديــة القائمــة بأثــر جميــع األســهم العاديــة
المخففــة المحتملــة.
(ر) تقارير القطاعات
يتــم إصــدار تقاريــر القطاعــات التشــغيلية بإســلوب يتســق مــع إصــدار التقاريــر الداخليــة المقدمــة إلــى الرئيــس
التنفيــذي .الرئيــس التنفيــذي هــو الشــخص أو المجموعــة التــي تخصــص المــوارد للقطاعــات التشــغيلية للشــركة
وتقــوم بتقييــم أداءهــا .ويتــم إدراج اإليــرادات والمصروفــات المنســوبة بشــكل مباشــر لــكل قطــاع عنــد تحديــد أداء
القطــاع التشــغيلي.
(ش) أنشطة االئتمان
إن الموجــودات المحتفــظ بهــا بصفــة ائتمانيــة ال تعامــل معاملــة موجــودات المجموعــة فــي بيــان المركــز المالــي
الموحــد.
(ت) ضمانات معاد إمتالكها
يتــم إثبــات الضمانــات المعــاد حيازتهــا مقابــل ســداد ديــون العمــاء ضمــن بيــان المركــز المالــي الموحــد تحــت بنــد
موجــودات أخــرى بقيمــة إســتحواذها بالصافــي بعــد طــرح مخصــص خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة.
(ث) أرقام المقارنة
يجــب اإلفصــاح عــن جميــع المبالــغ مــع معلومــات مقارنــة فيمــا عــدا الحــاالت التــي يســمح فيهــا معيــار أو تفســير
بذلــك أو يتطلــب خــاف ذلــك.
(خ) المعلومات المالية للبنك الرئيسي
يتــم إعــداد بيــان المركــز المالــي وبيــان الدخــل للبنــك الرئيســي المفصــح عنــه كمعلومــات تكميليــة باتبــاع نفــس
السياســات المحاســبية المذكــورة أعــاه فيمــا عــدا اإلســتثمار فــي الشــركات التابعــة حيــث لــم يتــم توحيدهــا وتــم
تســجيلها بالتكلفــة.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
والمعدلة
(ذ) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير
والمعدلــة التاليــة مــن قبــل الشــركة ،فــي إعــداد البيانــات
الجديــدة
الماليــة
تــم تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر
ّ
الماليــة والتــي أصبحــت ســارية المفعــول مــن  1ينايــر :2016
المعيار
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :14الحسابات التنظيمية المؤجلة.
تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  :11الترتيبــات المشــتركة المتعلــق بمحاســبة اإلســتحواذ علــى
حصــة فــي عمليــات مشــتركة.
تعديــات علــى المعاييــر المحاســبية الدوليــة رقــم  16و  :38التصنيفــات المقبولــة المتعلقــة بإســتخدام أســاليب
اإلســتهالك واالطفــاء.
المعيار المحاسبي الدولي رقم  :27طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  :1عرض البيانات المالية المتعلقة بمبادرة اإلفصاح.
تعديــات علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم  10و  12والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  :28تطبيــق
إســتثناءات التوحيــد.
دورة التحسينات السنوية .2014 – 2012
إن تطبيق ما سبق لم ينتج عنه أي تغييرات لما سبق إظهاره في صافي الدخل أو حقوق الملكية للشركة.
المعايير المصدرة والتي لم يتم تطبيقها بعد
ً
لــم يتــم بعــد تطبيــق المعاييــر والتفســيرات والتعديــات علــى المعاييــر الموضحــة أدنــاه .تقــوم الشــركة حاليــا بتقييــم
أثــر تطبيــق هــذه المعاييــر الجديــدة .ســتقوم اإلدارة بتطبيــق هــذه المعاييــر الجديــدة والتفســيرات والتعديــات فــي
البيانــات الماليــة للشــركة عندمــا يتــم تطبيقهــا.
والمعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ
يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1يناير 2017
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  :12ضريبة الدخل المتعلق
باإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة على الخسائر غير المحققة.
 1يناير 2017
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  :7بيان التدفقات النقدية  -إفصاحات
 1يناير 2018
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :15اإليرادات من عقود العمالء
 1يناير 2018
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :9األداوات المالية
 1يناير 2019
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :16عقود اإليجار
تتوقــع إدارة الشــركة أنــه ســيتم تطبيــق هــذه المعاييــر الجديــدة والتعديــات فــي البيانــات الماليــة للشــركة عندمــا
يتــم تفعيلهــا.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
والمعدلة (تابع)
(ذ) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ
المعايير المصدرة والتي لم يتم تطبيقها بعد (تابع)
تــم إصــدار النســخة النهائيــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9فــي يوليــو  ،2014لتحــل محــل اإلصــدارات
الســابقة مــن خــال تقديــم متطلبــات التصنيــف والقيــاس الجديــدة (الصــادر فــي  2009و )2010ونمــوذج محاســبة
التحــوط الجديــد (الصــادر فــي  )2013والــذي ســيتم تطبيقــه فــي  1ينايــر  .2018ســيحل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم  9محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39األدوات الماليــة :اإلعتــراف والقيــاس والــذي يقــدم المتطلبــات
الجديــدة لتصنيــف وقيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ،ونمــوذج جديــد يقــوم علــى اإلعتــراف بخســائر إئتمــان
متوقعــة متعلقــة بمخصصــات خســائر القــروض ،وكمــا يتضمــن محاســبة تحــوط مبســطة عــن طريــق مالءمــة
محاســبة التحــوط بشــكل وثيــق مــع منهجيــة إدارة مخاطــر المنشــأة.
قــد يكــون لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9أثــر علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة وســوف
ـا فــي البيانــات الماليــة .مــع ذلــك ،تقــوم اإلدارة حاليـ ًـا بعمليــة تقييــم وتطبيــق
ينتــج عنــه إفصاحــات أكثــر تفصيـ ً
للتغيــرات المطلوبــة علــى نظامهــا ،سياســاتها وعمليــات اإلمتثــال لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
 ،9ولكنــه ليــس عمليـ ًـا اإلفصــاح عــن األثــر المــادي إلــى أن يتــم اإلنتهــاء مــن تلــك العمليــات.
أمــا فيمــا يتعلــق بالمعاييــر والتعديــات األخــرى ،تتوقــع اإلدارة أن تطبيقهــا فــي الفتــرات المســتقبلية لــن يكــون لــه
إي أثــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة للشــركة فــي فتــرة التطبيــق األولــي .مــع ذلــك ،لــم تقــم اإلدارة بعمــل تحليــل
مفصــل للتأثيــر الناتــج عــن تطبيــق هــذه المعاييــر والتعديــات ،وبالتالــي ،لــم يتــم بعــد تحديــد مــدى التأثيــر الناتــج
عنهــا.
 .4إدارة المخاطر المالية
(أ) مقدمة ونظرة عامة
تشــمل أعمــال المجموعــة المخاطــرة بطريقــة مســتهدفة وإدارة تلــك المخاطــر بشــكل مهنــي .إن الوظائــف الرئيســية
إلدارة مخاطــر البنــك تقــوم علــى تحديــد المخاطــر الرئيســية علــى البنــك وقياســها وقيــاس مراكــز المخاطــر وتحديــد
تخصيصــات رأس المــال .تقــوم المجموعــة بشــكل دوري بمراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر الخاصــة بهــا
لتعكــس التغيــرات فــي الســوق والمنتجــات وأفضــل ممارســات الســوق.
إن هــدف المجموعــة هــو تحقيــق تــوازن مناســب بيــن الخطــر والعائــد وتقليــص اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء
المالــي للمجموعــة .تعــرف المجموعــة المخاطــر علــى أنهــا إحتمــال الخســائر أو ضيــاع األربــاح والتــي يمكــن أن تتســبب
بهــا عوامــل داخليــة أو خارجيــة.
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 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(أ) مقدمة ونظرة عامة (تابع)
إدارة المخاطر
مقدمة
المخاطــر متأصلــة فــي أنشــطة المجموعــة لكنهــا تــدار مــن خــال عمليــة التحديــد والقيــاس والمراقبــة المســتمرة
وعرضــة لحــدود المخاطــر وضوابــط أخــرى .إن عمليــة إدارة المخاطــر هــذه حساســة بالنســبة للربحيــة المســتمرة
للمجموعــة وكل فــرد فــي المجموعــة مســؤول عــن التعــرض للمخاطــر المتعلــق بمســؤولياته /مســؤولياتها .تتعــرض
المجموعــة لمخاطــر االئتمــان والســيولة والســوق بمــا فيهــا المتاجــرة وغيــر المتاجــرة والمخاطــر التشــغيلية.
ال تتضمــن عمليــة رقابــة المخاطــر المســتقلة مخاطــر األعمــال مثــل التغيــرات فــي البيئــة والتكنولوجيــا والصناعــة،
فتلــك المخاطــر تتــم مراقبتهــا مــن خــال عمليــة التخطيــط اإلســتراتيجي فــي المجموعــة.
• هيكلة إدارة المخاطر
إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول بالكامــل عــن تحديــد ورصــد عمليــات إدارة ومراقبــة المخاطــر ،غيــر أن هنــاك جهــات
مســتقلة منفصلــة مســؤولة عــن إدارة ومراقبــة المخاطــر.
• اللجنة التنفيذية
تتحمــل اللجنــة التنفيذيــة المســؤولية الكاملــة عــن وضــع إســتراتيجية المخاطــر وتطبيــق المبــادئ وأطــر العمــل
والسياســات والحــدود وهــي مســؤولة عــن أمــور المخاطــر األساســية وإدارة ومراقبــة قــرارات المخاطــر ذات الصلــة.
• قسم إدارة المخاطر
قســم إدارة المخاطــر مســؤول عــن تنفيــذ وحفــظ اإلجــراءات ذات الصلــة للتأكــد مــن عمليــة الرقابــة المســتقلة ،وهــو
مســؤول أيضـ ًـا عــن مراقبــة اإللتــزام بمبــادئ المخاطــر والسياســات والقيــود فــي المجموعــة .كل مجموعــة أعمــال
ـؤوال عــن الرقابــة المســتقلة للمخاطــر بمــا فــي ذلــك مراقبــة التعــرض للمخاطــر
لهــا قســم ال مركــزي يكــون مسـ ً
مقابــل حــدود وتقييــم مخاطــر المنتجــات الجديــدة والمعامــات المهيكلــة .يحــرص هــذا القســم أيضـ ًـا علــى اإلحاطــة
الكاملــة بالمخاطــر فــي أنظمــة قيــاس المخاطــر واإلبــاغ عنهــا.
• الخزينة
الخزينــة مســؤولة عــن إدارة موجــودات ومطلوبــات المجموعــة والهيــكل المالــي العــام كمــا تضعــه لجنــة الموجــودات
والمطلوبــات مــن وقــت آلخــر.
• التدقيق الداخلي
يتـــم تدقيــق عمليــات إدارة المخاطــر علــى نطــاق المجموعــة سـ ً
ـنويا مــن قبــل إدارة التدقيــق الداخلــي ،حيــث تقــوم
بفحــص كل مــن كفايــة اإلجــراءات المتخــذة ومــدى التــزام المجموعــة باإلجــراءات .تقــوم إدارة التدقيــق بمناقشــة
نتائــج التقييــم مــع اإلدارة وترفــع تقاريــر بنتائجهــا وتوصياتهــا إلــى لجنــة التدقيــق.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(أ) مقدمة ونظرة عامة (تابع)
إدارة المخاطر(تابع)
نظم قياس وتقارير المخاطر
تقــاس مخاطــر المجموعــة بإســتخدام طريقــة تعكــس كال مــن الخســارة المتوقعــة المحتمــل وقوعهــا فــي الظــروف
ً
العاديــة والخســائر غيــر المتوقعــة ،والتــي تكــون تقديـ ً
ـتنادا إلــى نمــاذج إحصائيــة.
ـرا للخســارة الفعليــة النهائيــة إسـ
ومعدلــة لتعكــس البيئــة اإلقتصاديــة .تقــوم
تســتخدم النمــاذج االحتمــاالت المشــتقة مــن الخبــرة التاريخيــة
ّ
المجموعــة بإجــراء توقعـ ًـا ألســوأ مــا يمكــن وقوعــه فــي حالــة األحــداث الشــديدة التــي تقــع وتكــون فــي الواقــع غيــر
محتملــة الحــدوث.
يتــم تنفيــذ مراقبــة والســيطرة علــى المخاطــر بشــكل رئيســي إسـ ً
ـتنادا إلــى حــدود تــم وضعهــا مــن قبــل المجموعــة.
تعكــس هــذه الحــدود إســتراتيجية األعمــال وبيئــة الســوق بالنســبة للمجموعــة إضافــة إلــى مســتوى المخاطــر
المقبولــة مــن قبــل المجموعــة ،مــع التركيــز اإلضافــي علــى صناعــات مختــارة .إضافــة إلــى ذلــك تراقــب المجموعــة
وتقيــس القــدرة الكاملــة علــى تحمــل المخاطــر فيمــا يتعلــق بالتعــرض المجمــع للمخاطــر ضمــن كافــة أنــواع المخاطــر
وأنشــطتها.
يتــم فحــص المعلومــات المجمعــة مــن كافــة إدارات األعمــال ومعالجتهــا مــن أجــل تحليــل وضبــط وتحديــد المخاطــر
المبكــرة .يتــم عــرض هــذه المعلومــات وشــرحها لمجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة.
يتضمــن التقريــر التعــرض المجمــع لمخاطــر االئتمــان وتوقعــات اإلئتمــان المقاســة وإســتثناءات الحــدود والقيمــة
المعرضــة للمخاطــر ومعــدالت الســيولة وتغيــرات مخاطــر المحفظــة .يتــم شــهريا إصــدار تقاريــر مفصلــة عــن الصناعة
والعمــاء والمخاطــر الجغرافيــة .تقــوم اللجنــة العليــا بتقييــم مــدى مالءمــة مخصــص تدنــي القيمــة بشــكل ربــع
ســنوي.
يتــم إعــداد تقاريــر مخاطــر معــدة خصيصـ ًـا علــى كافــة المســتويات ضمــن المجموعــة ويتــم توزيعهــا مــن أجــل التأكــد
مــن أن كافــة إدارات األعمــال يمكنهــا الوصــول إلــى المعلومــات الضروريــة والحديثــة.
يتــم إطــاع اإلدارة العليــا وكافــة األعضــاء اآلخريــن المعنييــن فــي المجموعــة بشــكل متكــرر حــول خطــط إســتخدام
حــدود الســوق وتحاليــل القيمــة المعرضــة للمخاطــر وإســتثمارات الملكيــة والســيولة إضافــة إلــى أيــة تطــورات أخــرى
حــول المخاطــر.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(أ) مقدمة ونظرة عامة (تابع)
إدارة المخاطر(تابع)
الحد من المخاطر
تســتخدم المجموعــة وكجــزء مــن إســتراتيجيتها العامــة للمخاطــر المشــتقات وأدوات أخــرى إلدارة التعرضــات الناجمــة
عــن تغيــرات فــي معــدالت الفائــدة والعمــات األجنبيــة ومخاطــر حقــوق الملكيــة ومخاطــر اإلئتمــان والتعرضــات
الناجمــة عــن معامــات التوقــع.
يتــم تقييــم المخاطــر قبــل الدخــول بأيــة معامــات تحــوط والتــي يتــم إعتمادهــا مــن قبــل الســلطة اإلداريــة المناســبة
فــي المجموعــة .يتــم تقييــم فعاليــة عقــود التحــوط مــن قبــل الخزينــة واإلدارة العليــا (علــى أســاس إعتبــارات إقتصادية
أيضـ ًـا تكــون مالئمــة بشــكل أكبــر مــن أســاس المتطلبــات المحاســبية للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الخاصــة
بالتحــوط) .تتــم مراقبــة فعاليــة كافــة عالقــات التحــوط مــن قبــل الخزينــة علــى أســاس ربــع ســنوي فــي كل فتــرة تقريــر.
وفــي حالــة عــدم الفعاليــة ستســتمر المجموعــة بمراقبــة األداء المتوقــع للتحــوط وتتخــذ إجــراءات إحترازيــة إعــادة
التحــوط متــى كان ذلــك ضروريـ ًـا لجعــل التحــوط أكثــر فعاليــة علــى األداة المعنيــة.
تســتخدم المجموعــة بصــورة نشــطة ضمانــات للتقليــل مــن مخاطــر االئتمــان (للمزيــد مــن التفاصيــل راجــع إيضــاح 4
(ب) أدنــاه حــول مخاطــر االئتمــان).
زيادة تركز المخاطر
ينشــأ تركــز المخاطــر عندمــا يكــون عــدد مــن األطــراف المقابلــة يعملــون فــي أنشــطة تجاريــة مماثلــة أو أنشــطة فــي
نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو لديهــم ســمات اقتصاديــة مماثلــة والتــي تتســبب فــي إضعــاف مقدرتهــم فــي الوفــاء
بإلتزاماتهــم التعاقديــة بصــورة مماثلــة فــي الظــروف االقتصاديــة والسياســية وغيرهــا .تبيــن التركــزات الحساســية
النســبية ألداء المجموعــة بالنســبة للتطــورات المؤثــرة علــى صناعــة معينــة أو موقــع جغرافــي معيــن.
مــن أجــل تجنــب التركــز الزائــد للمخاطــر ،تشــتمل سياســات وإجــراءات المجموعــة علــى إرشــادات محــددة لإلحتفــاظ
بمحفظــة متنوعــة ،مــع تحديــد أســقف لمخاطــر القطاعــات الجغرافيــة والقطاعــات الصناعيــة .وبنـ ً
ـاءا عليهــا تتــم إدارة
ومراقبــة المخاطــر االئتمانيــة المحــددة.
(ب) مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي فشــل أحــد أطــراف أداة ماليــة فــي الوفــاء بإلتزاماتــه الماليــة بالصــورة التــي ينتــج عنهــا
خســارة ماليــة للطــرف اآلخــر .فــي حالــة المشــتقات يقتصــر هــذا علــى القيمــة العادلــة الموجبــة .تحــاول المجموعــة
الحــد مــن المخاطــر االئتمانيــة عــن طريــق مراقبــة التعــرض اإلئتمانــي وحصــر المعامــات االئتمانيــة مــع أطــراف
مقابلــة معينــة والتقييــم المســتمر للجــدارة االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(ب) مخاطر االئتمان (تابع)
ينشــأ تركــز مخاطــر االئتمــان عندمــا يعمــل عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة تجاريــة مماثلــة أو أنشــطة
فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو لديهــم ســمات اقتصاديــة مماثلــة والتــي تتســبب فــي إضعــاف مقدرتهــم فــي
الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة بصــورة مماثلــة فــي الظــروف االقتصاديــة والسياســية وغيرهــا .تبيــن التركــزات لمخاطر
االئتمــان حساســية أداء المجموعــة بالنســبة للتطــورات المؤثــرة علــى صناعــة معينــة أو موقــع جغرافــي معيــن.
تســعى المجموعــة إلدارة مخاطــر االئتمــان عــن طريــق تنويــع أنشــطتها فــي اإلقــراض لتفــادي تركيــز مخاطــر غيــر
مرغــوب مــع أحــد أفــراد أو مجموعــة مــن العمــاء ضمــن منطقــة عمــل محــددة .وتقــوم المجموعــة بالحصــول علــى
ضمانــات متــى كان ذلــك ضروريـ ًـا .يعتمــد نــوع وقيمــة الضمانــات المطلوبــة علــى تقييــم مخاطــر الطــرف المقابــل،
وتطبــق المجموعــة مبــادئ توجيهيــة معينــة فيمــا يتعلــق بأنــواع الضمانــات المقبولــة وعوامــل التقييــم.
إن األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها هي:
•لإلقراض لشراء أوراق مالية وعكس صفقات إعادة الشراء :ضمانات نقدية أو أوراق مالية.
•لإلقــراض التجــاري :الرهــن علــى الممتلــكات العقاريــة والبضاعــة والذمــم التجاريــة المدينــة والنقــد واألوراق
الماليــة.
•لقروض األفراد :الرهن على العقارات السكنية أو النقد أو األوراق المالية.
تقــوم اإلدارة بمراقبــة القيمــة الســوقية للضمانــات ،وتطلــب المجموعــة ضمانــات إضافيــة وفقـ ًـا إلتفاقيــة القــرض
وتقــوم بمراقبــة القيمــة الســوقية للضمانــات اإلضافيــة مــن خــال مراجعتهــا لكفايــة المخصــص لخســائر القــروض.
كمــا تســتلم المجموعــة ضمانــات شــركات مــن الشــركات األم للقــروض والســلف واألنشــطة التمويليــة التــي تمنــح
للشــركات التابعــة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
)ب) مخاطر االئتمان (تابع)
( )1الحد األقصى للتعرض لمخاطر قبل أية ضمانات أو مصادر تعزيز اإلئتمان األخرى

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلق بالموجودات المسجلة في بيان

2016

2015

المركز المالي الموحد هو كالتالي:

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

أرصدة لدى المصرف المركزي

1,684,690

1,054,850

مطلوب من بنوك

3,261,913

1,661,793

قروض وسلف لعمالء

26,861,405

24,044,609

إستثمارات مالية  -دين

5,468,965

4,614,155

موجودات أخرى

193,670

184,708

اإلجمالي كما في  31ديسمبر

37,470,673

31,560,115

التعرض لمخاطر اإلئتمان األخرى هو كالتالي:

إلتزامات محتملة

8,034,584

7,334,467

تسهيالت إئتمانية غير مستخدمة

9,928,537

11,277,335

اإلجمالي كما في  31ديسمبر

17,963,121

18,611,802

إجمالي التعرض لمخاطر اإلئتمان

55,433,794

50,171,917

يمثــل الجــدول أعــاه ســيناريو أســوأ الحــاالت لتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان ،بــدون األخــذ فــي االعتبــار أيــة
ضمانــات محتفــظ بهــا للتعزيــزات االئتمانيــة األخــرى المرفقــة .بالنســبة للموجــودات فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد،
إســتندت التعرضــات الــواردة أعــاه علــى صافــي القيــم الدفتريــة الصــادر عنهــا التقريــر فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(ب) مخاطر االئتمان (تابع)
( )2تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر اإلئتمان
القطاعات الجغرافية
يحلــل الجــدول التالــي مخاطــر ائتمــان المجموعــة بقيمهــا الدفتريــة (بــدون األخــذ فــي اإلعتبــار أي ضمــان يتــم االحتفاظ
بــه أو أي دعــم ائتمانــي آخــر) ،حســب المناطــق الجغرافية.

قطر

دول مجلس
التعاون الخليجي
أوروبا
األخرى

باقي دول العالم اإلجمالي

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري
في  31ديسمبر 2016
أرصدة لدى المصرف المركزي

1,684,690

-

-

-

1,684,690

مطلوب من بنوك

1,543,331

520,458

534,078

664,046

3,261,913

قروض وسلف لعمالء

26,796,296

65,109

-

-

26,861,405

إستثمارات مالية  -دين

4,947,674

486,209

-

35,082

5,468,965

موجودات أخرى

193,670

-

-

-

193,670

المجموع

35,165,661

1,071,776

534,078

699,128

37,470,643

التعرض اآلخر لمخاطر اإلئتمان هو كالتالي:
إلتزامات محتملة

7,911,833

22,555

29,302

70,894

8,034,584

تسهيالت إئتمانية غير مستخدمة

9,928,537

-

-

-

9,928,537

المجموع

17,840,370

22,555

29,302

70,894

17,963,121
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(ب) مخاطر االئتمان (تابع)
( )2تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر اإلئتمان (تابع)
القطاعات الجغرافية
يحلــل الجــدول التالــي مخاطــر ائتمــان المجموعــة بقيمهــا الدفتريــة (بــدون األخــذ فــي اإلعتبــار أي ضمــان يتــم االحتفاظ
بــه أو أي دعــم ائتمانــي آخــر) ،حســب المناطــق الجغرافية.

قطر

دول مجلس
التعاون الخليجي
أوروبا
األخرى

باقي دول العالم اإلجمالي

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري
في  31ديسمبر 2015
أرصدة لدى المصرف المركزي

1,054,850

-

-

-

1,054,850

مطلوب من بنوك

675,415

378,164

496,319

111,895

1,661,793

قروض وسلف لعمالء

23,979,397

65,212

-

-

24,044,609

إستثمارات مالية  -دين

4,130,921

448,346

-

34,888

4,614,155

موجودات أخرى

184,708

-

-

-

184,708

المجموع

30,025,291

891,722

496,319

146,783

31,560,115

التعرض اآلخر لمخاطر االئتمان هو كالتالي:
التزامات محتملة

7,286,171

27,182

16,149

4,965

7,334,467

تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة

11,277,335

-

-

-

11,277,335

المجموع

18,563,506

27,182

16,149

4,965

18,611,802
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(ب) مخاطر االئتمان (تابع)
( )2تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر اإلئتمان (تابع)
قطاعات الصناعة
يحلــل الجــدول التالــي تعــرض المجموعــة لمخاطــر إئتمــان بقيمهــا الدفتريــة قبــل األخــذ فــي االعتبــار الضمانــات أو أي
دعــم ائتمانــي آخــر مصنفــة حســب قطاعــات الصناعــة لألطــراف المقابلــة للمجموعــة.

إجمالي المخاطر

إجمالي المخاطر

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الحكومة

5,470,038

3,281,636

الهيئات الحكومية

1,793,890

2,281,587

الصناعة

941,290

844,920

التجارة

11,771,734

8,946,038

الخدمات

7,357,867

6,058,549

المقاوالت

2,526,575

2,271,605

العقارات

4,378,028

4,197,011

الشخصية

3,231,221

3,678,769

اإللتزامات المحتملة وتسهيالت إئتمانية غير مستخدمة

17,963,121

18,611,802

55,433,794

50,171,917

التعرض لمخاطر االئتمان
تدرج التصنيف الداخلي للمجموعة وربطه بالجدول أدناه هو كالتالي:

تصنيف البنك

وصف التصنيف

الربط

الفئة أ

مخاطر منخفضة  -ممتاز

تصنيف عالي

الفئة ب

عادي /مخاطر مقبولة

تصنيف عادي

الفئة ج

دون المستوى  -تحت المراقبة

تحت المراقبة  /متدنية القيمة

الفئة د

مشكوك في تحصيلها

تحت المراقبة  /متدنية القيمة

الفئة هـ

ديون رديئة

تحت المراقبة  /متدنية القيمة
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(ب) مخاطر االئتمان (تابع)
( )2تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر اإلئتمان (تابع)
قطاعات الصناعة (تابع)
التعرض لمخاطر االئتمان (تابع)
التصنيف المعادل

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

تصنيف عالي

10,615,170

9,156,977

تصنيف عادي

44,780,126

40,964,183

تحت المراقبة أو متدنية القيمة

38,498

50,757

55,433,794

50,171,917

( )3جودة اإلئتمان
قروض وسلف لعمالء

2016

2015

ألف ريال قطري ألف ريال قطري

2016

مطلوب من بنوك
2015

إستثمارات مالية  -دين

2016

2015

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

لم تتجاوز موعدها ولم تتدنى قيمتها (خطورة منخفضة):
خطورة منخفضة – ممتاز

25,178,900

21,828,526

3,261,913

1,661,793

-

-

25,178,900

21,828,526

3,261,913

1,661,793

-

-

تجاوزت موعدها ولم تتدنى قيمتها:
تصنيف عادي /خطورة مقبولة

1,692,807

2,214,126

-

-

-

-

القيمة الدفترية

1,692,807

2,214,126

-

-

-

-

تحت المراقبة /تدنت قيمتها
دون المستوى ومشكوك في تحصيلها (حتى  9أشهر)

132,039

159,086

-

-

-

-

خسارة (أكثر من  9أشهر)

194,071

222,938

-

-

-

-

326,110

382,024

-

-

-

-
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(ب) مخاطر االئتمان (تابع)
( )3جودة اإلئتمان (تابع)

قروض وسلف لعمالء

2016

2015

2016

مطلوب من بنوك
2015

إستثمارات مالية  -دين

2016

2015

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

ً
مطروحا :مخصص محدد لخسارة التدني في القيمة

()287,612

()331,267

-

-

-

-

ً
مطروحا :مخصص جماعي لخسارة التدني في القيمة

()48,800

()48,800

-

-

-

-

26,861,405

24,044,609

-

-

-

-

26,861,405

24,044,609

3,261,913

1,661,793

-

-

القيمة الدفترية – بالصافي

إستثمارات مالية  -دين
محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

-

-

-

-

1,319,332

421,341

متاحة للبيع

-

-

-

-

4,150,965

4,201,140

ً
مطروحا :مخصص خسارة التدني في القيمة

-

-

-

-

()1,332

()8,326

القيمة الدفترية – بالصافي

-

-

-

-

5,468,965

4,614,155

إجمالي القيمة الدفترية

26,861,405

24,044,609

3,261,913

1,661,793

5,468,965

4,614,155

القروض والسلف لعمالء واالستثمار في سندات الدين التي تدنت قيمتها
القــروض والســلف لعمــاء واالســتثمارات الماليــة التــي تدنــت قيمتهــا بصــورة فرديــة والســلف وســندات الديــن التــي
تحــدد المجموعــة أن هنــاك دليــل موضوعــي علــى تدنــي قيمتهــا وال تتوقــع تحصيــل المبلــغ األصلــي والفائــدة المســتحقة
بالكامــل بنـ ً
ـاءا علــى الشــروط التعاقديــة إلتفاقيــة (إتفاقيــات) القــرض /اإلســتثمار المالــي.
القروض والسلف لعمالء التي لم تتجاوز موعدها ولم تتدني قيمتها
القــروض والســلف لعمــاء المتجــاوزة لتاريــخ إســتحقاقها لكــن غيــر متدنيــة فــي القيمــة هــي تلــك التــي تكــون الفائــدة
التعاقديــة أو المبالــغ األساســية فيهــا متجــاوزة لتاريــخ اإلســتحقاق ،ولكــن المجموعــة تعتقــد أن تدنــي القيمــة غيــر مالئــم
علــى أســاس مســتوى التأميــن /الضمــان المتوفــر و /أو مرحلــة تحصيــل المبالــغ المدينــة للمجموعــة.
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إيضاحات حول البيانات
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(ب) مخاطر االئتمان (تابع)
( )3جودة اإلئتمان (تابع)
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

حتى  60يوم

1,636,563

2,156,760

 90 - 61يوم

56,244

57,366

اإلجمالي

1,692,807

2,214,126

( )4سياسة الشطب
تقــوم المجموعــة بشــطب قــرض أو رصيــد ســند ديــن إســتثماري وأيــة مخصصــات ذات صلــة بخســائر التدنــى فــي القيمــة
عندمــا تحــدد إدارة االئتمــان بالمجموعــة أن القــرض أو الســند غيــر قابــل للتحصيــل وذلــك بعــد موافقــة مصــرف قطــر
المركــزي.
يتــم القيــام بهــذا التحديــد بعــد وضــع إعتبــار لمعلومــات مثــل تلــك المتعلقــة بحــدوث تغييــرات كبيــرة فــي المركــز المالــي
للمقتــرض /المصــدر مثــل كعــدم مقــدرة المقتــرض /المصــدر علــى ســداد اإللتــزام أو عــدم كفايــة متحصــات الضمــان
اإلضافــي لســداد المبلــغ بكاملــه .بالنســبة للقــروض القياســية ذات المبالــغ الصغيــرة ،تســتند قــرارات الشــطب عمومـ ًـا
علــى مركــز تجــاوز المنتــج المحــدد لموعــد إســتحقاقه .كان المبلــغ الــذي تــم شــطبه خــال الســنة هــو  43,005ألــف ريــال
قطــري ( 1,856ألــف ريــال قطــري فــي ســنة .)2015
(ج) مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر المتمثلــة فــي عــدم تمكــن المجموعــة مــن مقابلــة متطلباتهــا التمويليــة عنــد حلــول موعــد
إســتحقاقها ،كمثــال علــى ذلــك ،نتيجــة ســحب الودائــع مــن قبــل العمــاء أو متطلبــات النقــد مــن التعهــدات التعاقديــة
أو التدفقــات النقديــة الخارجــة األخــرى مثــل إســتحقاقات الديــن أو الهوامــش المســتدعاة بالنســبة للمشــتقات وخالفهــا.
ســتؤدي هــذه التدفقــات الخارجــة إلــى نضــوب المــوارد الماليــة المتاحة إلقــراض العمالء وأنشــطة المتاجرة واإلســتثمارات.
فــي ظــل الظــروف القاســية قــد ينتــج عــن عــدم توفــر الســيولة تخفيضــات فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد ومبيعــات
الموجــودات أو إحتمــال عــدم المقــدرة علــى الوفــاء بتعهــدات اإلقــراض .إن المخاطــر التــي ال يمكــن للمجموعــة أن تقــوم
بمعالجتهــا متأصلــة فــي جميــع العمليــات التشــغيلية المصرفيــة ويمكــن أن تتأثــر بمجموعــة مــن األحــداث المحــددة
الخاصــة بالبنــك وأحــداث علــى مســتوى الســوق بأكملهــا ويتضمــن ذلــك ولكنــه ال يقتصــر علــى ،أحــداث إئتمــان وإندمــاج
وإســتحواذ والصدمــات المنتظمــة والكــوارث الطبيعيــة.
( )1إدارة مخاطر السيولة
تمثــل مخاطــر الســيولة عــدم تمكــن المجموعــة مــن مقابلــة متطلباتهــا التمويليــة .يمكــن أن تنتــج مخاطــر الســيولة مــن
اضطرابــات فــي الســوق أو إنخفــاض التصنيــف اإلئتمانــي ممــا يــؤدي إلــى نضــوب فــوري لبعــض مصــادر التمويــل.
وللحمايــة مــن هــذه المخاطــر ،تقــوم اإلدارة بتنويــع المصــادر التمويليــة وإدارة الموجــودات مــع األخــذ فــي اإلعتبــار
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إيضاحات حول البيانات
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(ج) مخاطر السيولة (تابع)
( )1إدارة مخاطر السيولة (تابع)
إحتياجــات الســيولة بتوفيــر رصيــد كافــي مــن النقــد ومــا شــبه النقــد واألوراق الماليــة الجاهــزة للتــداول.
باإلضافــة إلــى ذلــك تحتفــظ المجموعــة بإحتياطــي إلزامــي لــدى مصــرف قطــر المركــزي بمعــدل  ٪4،75مــن متوســط
ودائــع العمــاء.
تقــوم لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بالمجموعــة بمراقبــة مواعيــد اإلســتحقاقات علــى أســاس شــامل مــع المراقبــة
المســتمرة لموقــف الســيولة مــن قبــل الخزينــة.

( )2تحليل اإلستحقاق (متضمنا كافة الموجودات والمطلوبات)
القيمة
الدفترية

أقل من شهر

من شهر إلى
ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر من سنة إلى أكثر من خمس
خمس سنوات سنوات
إلى سنة

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

في  31ديسمبر 2016
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

1,789,297

1,018,939

442,246

327,632

480

-

مطلوب من بنوك

3,261,913

2,827,693

434,220

-

-

-

قروض وسلف لعمالء

26,861,405

1,031,062

2,317,544

5,790,094

11,589,175

6,133,530

استثمارات مالية

5,570,902

121,893

280,180

1,032,028

3,098,001

1,038,800

ممتلكات ومعدات

275,186

-

-

-

-

275,186

موجودات أخرى

406,507

39,725

194,330

39,771

-

132,681

مجموع

38,165,210

5,039,312

3,668,520

7,189,525

14,687,656

7,580,197

مطلوب إلى بنوك

1,276,265

819,517

456,748

-

-

-

شهادات إيداع

2,237,629

509,821

1,245,808

482,000

-

-

ودائع عمالء

25,010,862

7,066,681

10,301,375

7,631,630

11,176

-

سندات دين

1,810,625

-

-

-

1,810,625

-

دين مساند

182,000

-

-

-

182,000

-

قروض أخرى

1,886,949

-

-

-

1,886,949

-

مطلوبات أخرى

900,681

147,263

396,081

168,709

104,940

83,688

حقوق الملكية

4,860,199

-

-

-

-

4,860,199

المجموع

38,165,210

8,543,282

12,400,012

8,282,339

3,995,690

4,943,887

الفرق

-

()3,503,970

()8,731,492

()1,092,814

10,691,966

2,636,310
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(ج) مخاطر السيولة (تابع)
( )2تحليل اإلستحقاق (متضمنا كافة الموجودات والمطلوبات)

القيمة
الدفترية

أقل من شهر

من شهر إلى
ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر من سنة إلى أكثر من خمس
خمس سنوات سنوات
إلى سنة

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

في  31ديسمبر 2015
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

1,132,606

549,513

321,027

222,523

39,543

-

مطلوب من بنوك

1,661,793

1,172,878

488,915

-

-

-

قروض وسلف لعمالء

24,044,609

1,151,143

2,054,691

3,277,522

8,890,712

8,670,541

استثمارات مالية

4,851,231

249,400

75,000

247,148

4,044,105

235,578

ممتلكات ومعدات

262,758

-

-

-

-

262,758

موجودات أخرى

345,958

45,345

166,264

1,490

178

132,681

مجموع

32,298,955

3,168,279

3,105,897

3,748,683

12,974,538

9,301,558

مطلوب إلى بنوك

2,638,289

2,244,409

248,280

145,600

-

-

شهادات إيداع

1,549,900

1,395,582

154,318

-

-

-

ودائع عمالء

20,384,090

8,376,999

6,610,613

4,582,203

814,275

-

دين مساند

182,000

-

-

-

182,000

-

قروض أخرى

2,054,866

-

-

-

2,054,866

-

مطلوبات أخرى

949,455

154,953

413,563

257,316

92,646

30,977

حقوق الملكية

4,540,355

-

-

-

-

4,540,355

المجموع

32,298,955

12,171,943

7,426,774

4,985,119

3,143,787

4,571,332

الفرق

-

()9,003,664

()4,320,877

()1,236,436

9,830,751

4,730,226
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(ج) مخاطر السيولة (تابع)
( )3تحليل اإلستحقاق (المطلوبات والمشتقات المالية)

في  31ديسمبر 2016

القيمة
الدفترية

إجمالي
التدفقات
النقدية غير
المخصومة

أقل من شهر من شهر إلى
ثالثة أشهر

من ثالثة
أشهر إلى
سنة

من سنة
إلى خمس
سنوات

أكثر من
خمس
سنوات

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

مطلوبات مالية غير مشتقة
مطلوب إلى بنوك

1,276,265

1,278,514

821,045

457,469

-

-

-

شهادات إيداع

2,237,629

2,247,602

513,888

1,250,037

483,677

-

-

ودائع عمالء

25,010,862

25,159,852

7,072,491

10,341,113

7,734,392

11,856

-

أوراق دين

1,810,625

2,093,401

5,498

10,996

49,481

2,027,426

-

دين مساند

182,000

187,069

431

819

185,819

-

-

قروض أخرى

1,886,949

1,989,678

3,624

6,900

32,159

1,946,995

-

اإلجمالي

32,404,330

32,956,116

8,416,977

12,067,334

8,485,528

3,986,277

-

األدوات المالية المشتقة
إدارة المخاطر:
تدفقات خارجية

5,528,551

2,662,757

1,209,501

1,600,516

55,777

-

تدفقات داخلية

()5,504,416

()2,646,357

()1,215,584

()1,598,347

()44,128

-

32,980,251

8,433,377

12,061,251

8,487,697

3,997,926

-

117

118

www.ahlibank.com.qa
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(ج) مخاطر السيولة (تابع)
( )3تحليل اإلستحقاق (المطلوبات والمشتقات المالية) (تابع)

في  31ديسمبر 2015

إجمالي
التدفقات
القيمة الدفترية النقدية غير
المخصومة

أقل من شهر من شهر إلى
ثالثة أشهر

من ثالثة
أشهر إلى
سنة

من سنة
إلى خمس
سنوات

أكثر من
خمس
سنوات

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

مطلوبات مالية غير مشتقة
مطلوب إلى بنوك

2,638,289

2,640,082

2,245,526

248,638

145,918

-

-

شهادات إيداع

1,549,900

1,551,047

1,396,403

154,644

-

-

-

ودائع عمالء

20,384,090

20,456,151

8,402,691

6,622,919

4,612,828

817,713

-

دين مساند

182,000

191,618

410

1,191

3,241

186,776

-

قروض أخرى

2,054,866

2,151,364

3,025

5,758

26,937

2,115,644

-

اإلجمالي

26,809,145

26,990,262

12,048,055

7,033,150

4,788,924

3,120,133

-

األدوات المالية المشتقة
إدارة المخاطر:
تدفقات خارجية

6,783,050

3,638,238

1,076,643

1,985,592

82,577

-

تدفقات داخلية

()6,753,606

()3,634,964

()1,072,886

()1,978,940

()66,816

-

27,019,706

12,051,329

7,036,907

4,795,576

3,135,894

-

(د) مخاطر السوق
تتمثــل مخاطــر الســوق فــي أن تتأثــر أربــاح أو رأس مــال المجموعــة أو مقدرتهــا فــي تحقيــق أهدافهــا التجاريــة سـ ً
ـلبيا
بالتغيــرات فــي مســتوى تقلــب أســعار الســوق أو األســعار مثــل أســعار الفائــدة وأســعار البضائــع وأســعار صــرف
العمــات األجنبيــة وأســعار األســهم.
( )1إدارة مخاطر السوق
تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر الســوق لديهــا ضمــن إطــار العمــل التنظيمــي للحــدود المقــررة مــن قبــل مصــرف
قطــر المركــزي .إن وضــع إطــار عمــل داخلــي إلدارة مخاطــر الســوق وضمــان التقيــد بهــذه المنهجيــة هــو مســؤولية
لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بالمجموعــة والتــي تضــم اإلدارة العليــا متضمنــة أعضــاء جهــاز إدارة المخاطــر .إن
المجموعــة معرضــة لمخاطــر أســعار الفائــدة نتيجــة للفــروق أو الفجــوات فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات أو
األدوات خــارج الميزانيــة العموميــة التــي تصبــح مســتحقة أو يعــاد تســعيرها خــال فتــرة معينــة.
تتــم إدارة فجــوات أســعار الفائــدة وتقلبــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة ضمــن إطــار الحــدود الموضوعــة
مــن جانــب المجلــس .يتــم رصــد جميــع المخاطــر وإبــاغ اإلدارة العليــا عنهــا علــى أســاس يومــي ويتــم تصعيــد أيــة
مخالفــات علــى الفــور .باإلضافــة إلــى ذلــك يتــم رصــد جميــع أنشــطة التــداول بشــكل مســتمر علــى مســتوى لجنــة
الموجــودات والمطلوبــات.
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إيضاحات حول البيانات
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(د) مخاطر السوق (تابع)
التعرض لمخاطر السوق  -محافظ المتاجرة
تســتخدم المجموعــة أســلوب القيمــة المعرضــة للمخاطــر ( )VaRلكــي تراقــب وتتحكــم فــي مخاطــر الســوق وهــو
أســلوب مشــهور عالميـ ًـا حيــث أنــه يقــوم بتغليــف جميــع مخاطــر الســوق المعروفــة مثــل التغيــرات نتيجــة التقلبــات
وتأثيــرات االرتبــاط فــي داخــل وحــدة قيــاس منفــردة ويمكــن إســناد الحــدود مقابلهــا ألغــراض الرقابــة .تحتســب
المجموعــة مقيــاس القيمــة المعرضــة للمخاطــر علــى نحــو يومــي لــكل مــن أغــراض المراقبــة .تحتســب المجموعــة
ً
يوميــا لــكل مــن أغــراض التــداول (القيــم المعرضــة للمخاطــر ليــوم واحــد) ولألغــراض
القيــم المعرضــة للمخاطــر
التنظيميــة (القيــم المعرضــة للمخاطــر لعشــرة أيــام) والتــي يتــم رصدهــا فــي مقابــل الحــدود الموضوعــة.
فيمــا يلــي ملخــص لمركــز القيمــة المعرضــة للمخاطــر لمحفظــة المتاجــرة فــي المجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر
وخــال الســنة:
في  31ديسمبر

متوسط

حد أقصى

حد أدنى

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

2016
مخاطر العملة األجنبية

()27,748

()23,889

()73,747

()101

مخاطر سعر الفائدة

()14

()12

()65

()1

التغير

()4,679

()3,350

()6,474

()692

اإلجمالي

()32,441

()27,251

()80,286

()794

2015
مخاطر العملة األجنبية

()2,412

()8,305

()287

()26,018

مخاطر سعر الفائدة

-

()4

-

()95

التغير

()466

()264

()34

()916

اإلجمالي

()2,878

()8,573

()321

()27,029

إن محــددات طريقــة القيمــة المعرضــة للمخاطــر ( )VaRمعروفــة بتزويــد حــدود القيمــة المعرضــة للمخاطــر بهيــاكل
ً
ـدودا لمعالجــة مخاطــر التركيــز المحتملــة ضمــن كل محفظــة متاجــرة.
حــدود أخــرى لمراكــز وحساســيات ،متضمنــة حـ
إضافــة إلــى ذلــك فــإن المجموعــة تســتخدم نطاقـ ًـا واسـ ً
ـعا مــن إختبــارات الضغــط لتجســيد األثــر المالــي لمختلــف
الســيناريوهات اإلســتثنائية للســوق ،مثــل أثــر قلــة الســيولة بالســوق علــى محافــظ المتاجــرة الفرديــة والمركــز الكلــي
للمجموعــة.
( )3التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  -محافظ محتفظ بها لغير المتاجرة
إن المخاطــر الرئيســية التــي تتعــرض لهــا المحافــظ المحتفــظ بهــا لغيــر المتاجــرة هــي مخاطــر الخســارة مــن تقلبــات
فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة بســبب تغيــر فــي أســعار الفائــدة في الســوق.
تتــم إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة بشــكل رئيســي مــن خــال مراقبــة فجــوات أســعار الفائــدة والحصــول علــى حــدود
موافــق عليهــا مســبقا لنطاقــات إعــادة التســعير .إن لجنــة الموجــودات والمطلوبــات هــي الجهــة المراقبــة لإللتــزام
بهــذه الحــدود وتســاندها الخزينــة المركزيــة للمجموعــة أثنــاء أنشــطة رقابتهــا اليوميــة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(د) مخاطر السوق (تابع)
( )3التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  -محافظ محتفظ بها لغير المتاجرة (تابع)
فيما يلي مركز فجوة أسعار الفائدة للمجموعة للمحافظ المحتفظ بها لغير المتاجرة:
القيمة
الدفترية

أقل من 3
أشهر

 12-3شهر

إعادة تسعير في:
أكثر من
 5-1سنوات خمس
سنوات

غير حساسة
للفائدة

معدل الفائدة
الفعلي

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

2016
النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي

1,789,297

460,000

-

-

-

1,329,297

مطلوب من بنوك

3,261,913

2,845,425

379,230

-

-

37,258

%0.80

قروض وسلف لعمالء

26,861,405

6,251,913

19,772,353

633,451

142,842

60,846

%4.32

استثمارات مالية

5,570,902

402,073

1,032,028

3,098,001

936,863

101,937

%3.77

ممتلكات ومعدات

275,186

-

-

-

-

275,186

موجودات أخرى

406,507

-

-

-

-

406,507

38,165,210

9,959,411

21,183,611

3,731,452

1,079,705

2,211,031

مطلوب إلى بنوك

1,276,265

1,260,071

-

-

-

16,194

%1.27

شهادات إيداع

2,237,629

1,755,629

482,000

-

-

-

%1.73

ودائع عمالء

25,010,862

16,036,915

6,063,922

11,176

-

2,898,849

%1.85

أوراق دين

1,810,625

-

-

1,810,625

-

-

%3.79

دين مساند

182,000

182,000

-

-

-

-

%2.81

قروض أخرى

1,886,949

1,886,949

-

-

-

-

%2.42

مطلوبات أخرى

900,681

-

-

-

-

900,681

حقوق الملكية

4,860,199

-

-

-

-

4,860,199

38,165,210

21,121,564

6,545,922

1,821,801

-

8,675,923

1,909,651

1,079,705

()6,464,892

996,240

-

-

1,079,705

()6,464,892

6,464,892

-

بنود بيان المركز المالي

(14,637,689 )11,162,153

بنود خارج بيان المركز المالي

()1,032,640

فجوة حساسية سعر الفائدة

(14,674,089 )12,194,793

2,905,891

فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

(2,479,296 )12,194,793

5,385,187

36,400
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(د) مخاطر السوق (تابع)
( )3التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  -محافظ محتفظ بها لغير المتاجرة (تابع)
إعادة تسعير في:
أقل من 3
القيمة الدفترية
أشهر

 12-3شهر

 5-1سنوات

أكثر من
خمس
سنوات

غير حساسة
للفائدة

معدل الفائدة
الفعلي

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

2015
النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي

1,132,606

-

-

-

-

1,132,606

-

مطلوب من بنوك

1,661,793

1,633,303

-

-

-

28,490

%0.57

قروض وسلف لعمالء

24,044,609

8,166,336

13,736,012

1,829,182

209,521

103,558

%4.23

استثمارات مالية

4,851,231

324,400

247,147

3,807,030

235,578

237,076

%3.65

ممتلكات ومعدات

262,758

-

-

-

-

262,758

-

موجودات أخرى

345,958

-

-

-

-

345,958

-

32,298,955

10,124,039

13,983,159

5,636,212

445,099

2,110,446

مطلوب إلى بنوك

2,638,289

2,425,662

145,600

-

-

67,027

%1.10

شهادات إيداع

1,549,900

1,549,900

-

-

-

-

%1.19

ودائع عمالء

20,384,090

13,180,201

3,995,677

809,674

-

2,398,538

%1.41

دين مساند

182,000

182,000

-

-

-

-

%2.37

قروض أخرى

2,054,866

1,781,866

273,000

-

-

-

%1.77

مطلوبات أخرى

949,455

-

-

-

-

949,455

-

حقوق الملكية

4,540,355

-

-

-

-

4,540,355

-

32,298,955

19,119,629

4,414,277

809,674

-

7,955,375

بنود بيان المركز المالي

()8,995,590

9,568,882

4,826,538

445,099

()5,844,929

بنود خارج بيان المركز المالي

()1,088,360

-

1,088,360

-

-

فجوة حساسية سعر الفائدة

()10,083,950

9,568,882

5,914,898

445,099

()5,844,929

فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

()10,083,950

()515,068

5,399,830

5,844,929
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(د) مخاطر السوق (تابع)
( )3التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  -محافظ محتفظ بها لغير المتاجرة (تابع)
تحليل الحساسية
يبيــن الجــدول التالــي الحساســية لتغيــر معقــول محتمــل فــي أســعار الفائــدة ،مــع بقــاء جميــع العوامــل األخــرى ثابتــة
لبيــان الدخــل الموحــد وبيــان حقــوق الملكيــة الموحــد للمجموعــة.
إن حساســية بيــان الدخــل الموحــد هــي األثــر الناتــج عــن تغيــرات مفترضــة فــي معــدالت الفائــدة علــى صافــي إيــراد
الفوائــد لمــدة ســنة واحــدة اعتمـ ً
ـادا علــى معــدل ســعر فائــدة متغيــر للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المحتفــظ بهــا
لغيــر المتاجــرة كمــا فــي  31ديســمبر  ،2015متضمنــة أثــر أدوات التحــوط .يتــم إحتســاب حساســية حقــوق الملكيــة
مــن خــال الكشــف عــن الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع ذات المعــدل الثابــت ،متضمنـ ًـا أثــر التبــادالت المســجلة
كتحوطــات تدفقــات نقديــة كمــا فــي  31ديســمبر  2015ألثــر التغيــرات المفترضــة فــي معــدالت الفائــدة وتســتند
إلــى افتــراض أن هنــاك تحــركات موازيــة فــي منحــى العائــدات .مــن المتوقــع أن يكــون أثــر اإلنخفاضــات فــي نقــاط
األســاس مسـ ً
ـا ألثــر اإلرتفاعــات الظاهــرة.
ـاويا ومقابـ ً

حساسية صافي إيرادات
الفوائد

العملة

التغير في
نقاط األساس 2016

2015

ألف ريال قطري ألف ريال قطري

حساسية حقوق الملكية
2016

2015

ألف ريال قطري ألف ريال قطري

ريال قطري

25

20,804

21,069

-

-

دوالر أمريكي

25

2,149

6,719

3,076

5,006

( )4التعرض لمخاطر العمالت  -محافظ محتفظ بها لغير المتاجرة
معامالت العملة األجنبية
إن مخاطــر العمــات هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي معــدالت الصــرف األجنبــي.
تتعــرض المجموعــة ألثــر التقلــب فــي معــدالت الصــرف األجنبــي الســائدة علــى مركزهــا المالــي الموحــد .وضــع
ً
ً
يوميــا.
حــدودا علــى مســتوى التعــرض لمخاطــر العمــات والتــي تتــم مراقبتهــا
مجلــس اإلدارة

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(د) مخاطر السوق (تابع)
( )4التعرض لمخاطر العمالت  -محافظ محتفظ بها لغير المتاجرة (تابع)
معامالت العملة األجنبية (تابع)
كان لدى المجموعة صافي المراكز المفتوحة التالية في نهاية السنة:
العملة الوظيفية لمنشآت المجموعة

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية:
جنيه إسترليني

()24

()78

يورو

952

()6,126

دوالر أمريكي

()2,311,177

()4,104,166

عمالت أخرى

79,827

83,863

المجموع

()2,230,422

()4,026,507

تتضمــن العمــات األخــرى أعــاه تعرضـ ًـا للجنيــه المصــري يبلــغ  25.921ألــف ريــال قطــري ( 60,098ألــف ريــال قطــري
فــي ســنة  .)2015ينشــأ هــذا التعــرض مــن اســتثمار المجموعــة اإلســتراتيجي الــذي تــم فــي .2006
تديــر المجموعــة تعرضهــا لمخاطــر العمــات ضمــن حــدود وضعهــا مجلــس اإلدارة .يتــم وضــع حــدود "خــال اليــوم"
و"الليلــة الواحــدة" لــكل عملــة بشــكل مســتقل وبالمجمــوع .إن الريــال القطــري مربــوط بالــدوالر األمريكــي .علــى
الرغــم مــن أن المجموعــة ال تتعــرض أليــة مخاطــر عمــات فقــد تــم وضــع حــدود للتعــرض للــدوالر األمريكــي .إن
كافــة التعرضــات للعمــات األخــرى محــدودة وال تتعــرض المجموعــة بشــكل مؤثــر إلــى مخاطــر العمــات األخــرى.
تحليل الحساسية

الزيادة( /النقص) في بنود الدخل
الشامل اآلخرى

الزيادة( /النقص) في الربح والخسارة

 %1تغير في معدل صرف العملة

2016

2015

2016

2015

جنيه إسترليني

1

1

-

-

يورو

10

61

-

-

دوالر أمريكي

-

-

-

-

عمالت أخرى

539

238

259

601
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
( )5التعرض لمخاطر سعر السهم  -محافظ محتفظ بها لغير المتاجرة
مخاطر سعر السهم
تنشــأ مخاطــر ســعر الســهم مــن تقلبــات فــي مؤشــرات األســهم وأســعارها .قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود علــى
مبلــغ ونــوع اإلســتثمارات التــي يمكــن قبولهــا .تتــم مراقبتهــا بشــكل مســتمر مــن قبــل لجنتــي اإلئتمــان واإلســتثمار
فــي المجموعــة.
ينشأ التعرض لمخاطر سعر السهم غير المتداول من محفظة إستثمار المجموعة.
األثــر علــى حقــوق الملكيــة نتيجــة التغيــر فــي القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا كإســتثمارات
متاحــة للبيــع فــي نهايــة الســنة ،نتيجــة للتغيــرات فــي مؤشــرات األســهم ومــع بقــاء كافــة المتغيــرات ثابتــة هــو
كالتالــي:
التغير في سعر
السهم

التأثير على حقوق التأثير على حقوق
الملكية 2015
الملكية 2016

مؤشرات السوق
بورصة قطر

%10

5,362

15,380

(هـ) المخاطر التشغيلية
تتمثــل المخاطــر التشــغيلية فــي الخســائر الناجمــة مــن عــدم كفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة أو األفــراد أو
األنظمــة أو األحــداث الخارجيــة .يديــر البنــك مخاطــره التشــغيلية بصــورة رئيســية مــن خــال إطــار عمــل المخاطــر
التشــغيلية المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والتــي تتكــون مــن سياســة المخاطــر التشــغيلية ولجنــة المخاطــر
ً
ً
ملتزمــا ببــازل  2معــروف باســم
منهجــا
التشــغيلية والتــي لهــا ممثلــون مــن كافــة اإلدارات .تســتخدم المجموعــة
عمليــة "التقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية" مــن أجــل تقييــم وتوثيــق واإلبــاغ عــن المخاطــر التشــغيلية التــي تتــم
مواجهتهــا فــي إطــار نشــاط األعمــال االعتياديــة.
تعتمــد لجنــة المخاطــر التشــغيلية عــن التقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية بشــكل ســنوي وتســتعرض المخاطــر
التشــغيلية التــي تواجــه الوظائــف المختلفــة فــي المجموعــة بشــكل منتظــم خــال الســنة لتتبــع حالــة المخاطــر
المفتوحــة وإيجــاد الضوابــط المناســبة كلمــا كان ذلــك ضروريـ ًـا .إن عمليــة التقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية لســنة
 2014 / 2013تمــت بنجــاح فــي أبريــل  .2015كمــا وأن كل مــن وظائــف اإلئتمــان والتدقيــق الداخلــي يجريــان مراجعــات
دوريــة مســتقلة لتقييــم كفايــة الفحــص والضوابــط فــي أيــة فتــرة مطلوبــة.
إن لــدى البنــك خطــة إســتمرار أعمــال موثقــة بدقــة وخطــة إســتعادة عنــد الكــوارث .تحــدد هاتــان الوثيقتــان اإلجــراءات
الواجــب إتباعهــا فــي حــاالت الكــوارث .تهــدف خطــة إســتمرار األعمــال إلــى الكشــف عــن مســتوى األثــر علــى أنشــطة
أعمــال البنــك عنــد اإلضطــرار للعمــل مــن موقــع مختلــف فــي حالــة الطــوارئ أو الكــوارث الطبيعيــة .تتضمــن الخطــة
الوصــول إلــى أنظمــة الكومبيوتــر واإلتصــال بالشــبكات المحليــة ومخدمــات قواعــد البيانــات واإلنترنــت والشــبكة
الداخليــة والبريــد اإللكترونــي الــخ .إنهــا عمليــة موضوعــة بإتقــان وتتــم بشــكل دوري خــال الســنة ويتــم التوقيــع علــى
إتمامهــا مــن قبــل كافــة اإلدارات المعنيــة للتأكيــد علــى إجــراء اإلختبــارات بنجــاح مــن قبلهــم .تــم تدقيــق كل مــن خطــة
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(هـ) المخاطر التشغيلية (تابع)
ً
إســتمرار األعمــال وخطــة اإلســتعادة عنــد الكــوارث بشــكل مســتقل مــن قبــل المدققيــن الخارجيين (إلتزامــا بمتطلبات
مصــرف قطــر المركــزي) ووجدتــا كافيتيــن ومنفذتين بشــكل جيد.
يتــم تقديــم تدريــب أساســي علــى إطفــاء الحرائــق للموظفيــن المســؤولين عــن الحرائــق بشــكل دوري بمســاعدة
هيئــة الدفــاع المدنــي .يتــم إجــراء تدريــب علــى اإلخــاء سـ ً
ـنويا كجــزء مــن إجــراءات الســامة واألمــان فــي أنحــاء شــبكة
الفــروع.
(و) إدارة رأس المال
رأس المال النظامي
إن األهــداف األساســية إلدارة رأس مــال المجموعــة هــي لضمــان إلتــزام المجموعــة بالمتطلبــات الرأســمالية
المفروضــة مــن جهــات خارجيــة وأن المجموعــة تحافــظ علــى تصنيــف مصرفــي قــوي ومعــدالت رأســمالية صحيــة
مــن أجــل دعــم أعمالــه ولزيــادة القيمــة للمســاهمين.
ولكــي تحافــظ المجموعــة أو تعــدل البنيــة الرأســمالية قــد يعــدل مبلــغ األربــاح الموزعــة علــى المســاهمين أو يصــدر
أوراق ماليــة رأســمالية إضافيــة .لــم تدخــل المجموعــة تعديــات علــى األهــداف والسياســات أو اإلجــراءات للســنوات
السابقة.
تتــم مراقبــة كفايــة رأس مــال المجموعــة بإســتخدام  -مــن بيــن تدابيــر أخــرى  -القواعــد والمعــدالت الموضوعــة مــن
قبــل لجنــة بــازل حــول الرقابــة البنكيــة والمتبنــاة مــن قبــل مصــرف قطــر المركــزي .يلخــص الجــدول التالــي كفايــة رأس
مــال المجموعــة وفقـ ًـا لمتطلبــات بــازل :3

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

حقوق الملكية ضمن الشريحة االولى لرأس المال “بازل”2

4,669,396

4,267,779

الشريحة الثانية لرأس المال

48,800

85,200

مجموع رأس المال المؤهل

4,718,196

4,352,979

إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

30,201,144

26,788,912

نسبة بازل  – 2الشريحة االولى

15.46

15.9

نسبة كفاية رأس المال

15.62

16.3

إن الحــد األدنــى المطلــوب مــن كفايــة رأس المــال بموجــب بــازل  3وفقـ ًـا لمتطلبــات مصــرف قطــر المركــزي كمــا
يلــي:
الحد األدنى المطلوب بدون إحتياطي أمان لرأس المال هو .%10
ً
متضمنا إحتياطي أمان لرأس المال هو .%12،5
الحد األدنى المطلوب

125

126

www.ahlibank.com.qa

إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .4إدارة المخاطر المالية (تابع)
(و) إدارة رأس المال (تابع)
رأس المال النظامي (تابع)
الموجودات المرجحة بالمخاطر والقيم الدفترية
2016
بازل  3المبلغ
المرجح بالمخاطر

2015
بازل  3المبلغ
المرجح بالمخاطر

2016
القيمة الدفترية

2015
القيمة الدفترية

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي

-

-

1.789.297

1,132,606

مطلوب من بنوك

722,812

293,115

3.261.913

1,661,793

قروض وسلف للعمالء

26,101,931

23,184,090

26.861.405

24,044,609

إستثمارات مالية

741,999

927,240

5.570.902

4,851,231

موجودات أخرى

797,789

608,716

681,693

608,716

إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر لمخاطر اإلئتمان

28,364,531

25,013,161

38,165,210

32,298,955

الموجودات المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق

80,779

83,863

الموجودات المرجحة بالمخاطر للمخاطر التشغيلية

1,755,834

1,691,888

30,201,144

26,788,912

2016

2015

موجودات مرجحة بالمخاطر

30,201,144

26,788,912

رأس المال النظامي

4,718,196

4,352,979

رأس المال النظامي كنسبة من الموجودات المرجحة
بالمخاطر “معدل كفاية رأس المال”

%15.62

%16.3

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .5إستخدام التقديرات واألحكام
(أ) المصادر الرئيسية للشك في التقديرات
تضــع المجموعــة تقديــرات وإفتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ الصــادر عنهــا التقريــر للموجــودات والمطلوبــات .يتــم
تقييــم التقديــرات واألحــكام بشــكل مســتمر وتســتند إلــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى بمــا فيهــا توقعــات األحداث
المســتقبلية التــي يعتقــد أن تكــون معقولــة فــي ظــل الظــروف.
( )1مبدأ االستمرارية
أجــرت إدارة المجموعــة تقييمـ ًـا لقــدرة المجموعــة علــى اإلســتمرار فــي أعمالهــا وتوصلــت إلــى أن لــدى المجموعــة
المــوارد لإلســتمرار للمســتقبل المنظــور .إضافــة إلــى ذلــك ليــس لــإدارة علــم بأيــة شــكوك جوهريــة يمكــن أن تثيــر
ريبــة جوهريــة حــول قابليــة المجموعــة علــى اإلســتمرار فــي أعمالهــا .لهــذا الســبب يســتمر إعــداد البيانــات الماليــة
الموحــدة علــى مبــدأ االســتمرارية.
( )2خسائر تدني قيمة القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء
تراجــع المجموعــة قروضهــا وســلفها وأنشــطتها التمويليــة للعمــاء الهامــة بشــكل فــردي فــي تاريــخ كل مركــز مالــي
موحــد وتقــوم بتقييــم مــا إذا كان هنــاك داع لتســجيل خســارة تدنــي فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل الموحــد .إن
حكــم اإلدارة علــى وجــه الخصــوص مطلــوب عنــد تقديــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية عنــد تحديــد
خســارة التدنــي فــي القيمــة .تقــوم المجموعــة عنــد تقديــر هــذه التدفقــات النقديــة بوضــع أحــكام حــول المركــز
المالــي للمقتــرض وصافــي القيمــة المحققــة للضمــان .تســتند هــذه التقديــرات علــى إفتراضــات حــول عــدة عوامــل
وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا ينتــج عنــه تغيــرات مســتقبلية علــى المخصــص .القــروض والســلف المقيمــة
بشــكل فــردي والتــي وجــد أنهــا غيــر منخفضــة القيمــة وكافــة القــروض والســلف غيــر الهامــة بشــكل فــردي يتــم
تقييمهــا بشــكل جماعــي ،ضمــن مجموعــات مــن الموجــودات ذات خصائــص المخاطــر نفســها ،لتحديــد مــا إذا كان
يجــب تكويــن مخصــص بســبب أحــداث الخســارة المتكبــدة وفقـ ًـا لدليــل موضوعــي لكــن لــم تثبــت آثارهــا بعــد .يأخــذ
التقييــم الجماعــي فــي الحســبان المعلومــات مــن محفظــة القــروض (مثــل الجــودة االئتمانيــة ومســتويات المتأخــرات
وإســتغالل اإلئتمــان ومعــدالت القــروض إلــى الضمانــات إلــخ) وتركيــزات المخاطــر والمعلومــات االقتصاديــة
(متضمنــة مســتويات البطالــة ومؤشــرات أســعار العقــارات ومخاطــر الدولــة وأداء المجموعــات الفرديــة المختلفــة).
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تلتــزم اإلدارة مــع لوائــح مصــرف قطــر المركــزي المعمــول بهــا بهــذا الشــأن.
( )3إنخفاض قيمة اإلستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين
يتــم تقييــم اإلســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة وســندات الديــن لتحديــد مــا إذا كان هنــاك إنخفــاض فــي القيمــة وفــق
األســاس المشــروح فــي قســم السياســات المحاســبية الهامــة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .5إستخدام التقديرات واألحكام (تابع)
(أ) المصادر الرئيسية للشك في التقديرات (تابع)

( )4القيمة العادلة لألدوات المالية
إذا لــم يكــن هنــاك للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المســجلة فــي بيــان المركــزي المالــي الموحــد ســعر مــدرج فــي
ســوق نشــطة عندهــا تقــوم المجموعــة باســتخدام تقنيــات التقييــم التــي تتطلــب إســتخدام نمــاذج حســابية والتــي تتحــدد
بإســتخدام المدخــات ذات الصلــة المتوفــرة والتــي يمكــن مالحظتهــا وفــي حــال لــم تتوفــر المدخــات التــي يمكــن
مالحظتهــا عندهــا يتــم إســتخدام أحــكام لتحديــد القيمــة العادلــة .تتضمــن تقنيــات التقييــم المختــارة جميــع العوامــل التــي
ســيأخذها المشــاركون فــي الســوق فــي اإلعتبــار عنــد تســعير معاملــة.
تتضمن األحكام إعتبارات متعلقة بالسيولة ومدخالت نموذجية مثل معدالت الخصم والتباين.

(ب) األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
( )1تقييم األدوات المالية
إن السياســة المحاســبية للمجموعــة حــول قيــاس القيمــة العادلــة تمــت مناقشــتها فــي قســم السياســات المحاســبية
الهامــة.
تقــوم المجموعــة بقيــاس القيــم العادلــة بإســتخدام القيمــة العادلــة وفقـ ًـا للتــدرج التالــي الــذي يعكــس أهميــة المدخــات
المســتخدمة فــي إجــراء القيــاس.
•	 المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألداة مماثلة.
•	 المســتوى  :2أســاليب تقييــم أخــرى تكــون فيهــا كافــة المدخــات ذات األثــر الهــام علــى القيمــة العادلــة المســجلة
ً
ســواءا كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
يمكــن مالحظتهــا
ً
ً
•	 المســتوى  :3أســاليب تقييــم تســتخدم أثــرا هامــا علــى القيمــة العادلــة المســجلة التــي ال تســتند علــى بيانــات الســوق
التــي يمكــن مالحظتهــا.
األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  -ترتيب القيمة العادلة
يحلــل الجــدول أدنــاه األدوات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر وفــق مســتوى القيمــة العادلــة
الــذي يصنــف فيــه قيــاس القيمــة العادلــة:
المستوى 1

 31ديسمبر 2016

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
استثمارات مالية

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

المستوى 2

المستوى 3

المجموع

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

-

40,719

-

40,719

2,721,619

1,483,030

-

61,467

2,721,619

-

1,523,749

61,467

4,204,649
4,245,368

-

61,467
61,467

 31ديسمبر 2015

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
استثمارات مالية

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

-

8,550

-

8,550

-

4,357,341

2,865,761

1,483,030

-

-

38,274

-

38,274

-

38,274

-

38,274

2,865,761

1,491,580

4,348,791
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .5إستخدام التقديرات واألحكام (تابع)
(ب) األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة (تابع)
( )1تقييم األدوات المالية (تابع)
األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  -ترتيب القيمة العادلة (تابع)
إن جميــع اإلســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة المتاحــة للبيــع بمبلــغ  46.921ألــف ريــال قطــري ( 81,099ألــف ريــال
قطــري فــي ســنة  )2015مســجلة بالتكلفــة حيــث أنــه ال يمكــن قيــاس القيمــة العادلــة بصــورة موثــوق بهــا.
خــال الســنة لــم يكــن هنــاك تحويــل بيــن المســتوى  1والمســتوى  2مــن قيــاس القيمــة العادلــة فــي الســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر  ،2015ولــم يكــن هنــاك تحويــل إلــى أو مــن المســتوى  3مــن قيــاس القيمــة العادلــة.
تتضمــن االســتثمارات الماليــة فــي المســتوى  2أعــاه ســندات حكومــة قطــر البالغــة  283.030ألــف ريــال قطــري
( 283,030ألــف ريــال قطــري فــي ســنة  )2015والتــي تــم إصدارهــا بــدال مــن بيــع قــروض عقاريــة معينــة وإســتثمارات
حقــوق ملكيــة مدرجــة فــي بورصــة قطــر إلــى حكومــة قطــر.
األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
األدوات الماليــة التاليــة والتــي لــم يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة لــم يتــم إدراجهــا فــي تــدرج القيمــة العادلــة ،حيــث
أن القيمــة الدفتريــة هــي تقديــر معقــول للقيمــة العادلــة ويتــم اشــتقاقها باســتخدام المســتوى الثانــي ،متــى انطبــق
ذلــك ،باســتثناء اإلســتثمارات الماليــة المصنفــة كمحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق والتــي تبلــغ مبالــغ قيمتهــا
الدفتريــة  1.304.820ألــف ريــال قطــري ( 420,390ألــف ريــال قطــري فــي  )2015يتــم اشــتقاقها باســتخدام المســتوى
األول.
ً
تقريبا القيمة العادلة لألدوات المالية التالية مع قيمتها الدفترية:
وتتساوي
الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي
مطلوب من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
قروض وسلف أنشطة تمويل لعمالء
المطلوبات المالية
أرصدة لبنوك ومصرف قطر المركزي ومؤسسات مالية أخرى
ودائع عمالء
سندات دين
دين مساند
قروض أخرى
بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الســائلة أو ذات تاريــخ إســتحقاق قصيــر األجــل (أقــل مــن ثالثــة أشــهر)
فإنــه مــن المفتــرض أن القيــم الدفتريــة تقــارب قيمهــا العادلــة .يطبــق هــذا اإلفتــراض أيضـ ًـا علــى الحســابات تحــت
الطلــب والودائــع تحــت الطلــب وحســابات التوفيــر دون تاريــخ اســتحقاق محــدد واألدوات الماليــة ذات المعــدالت
المتغيــرة.
القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة ذات المعــدل الثابــت والمســجلة بالتكلفــة المطفــأة يتــم تقديرهــا
بمقارنــة معــدالت الفائــدة فــي الســوق عنــد اإلعتــراف بهــا ألول مــرة مــع معــدالت الســوق الحاليــة المعروضــة
ألدوات ماليــة مشــابهة .تســتند القيمــة العادلــة المقــدرة للودائــع التــي تحتســب عليهــا فوائــد إلــى التدفقــات النقديــة
المخصومــة بإســتخدام معــدالت الفائــدة الســائدة فــي األســواق الماليــة للديــون ذات خصائــص مخاطــر االئتمــان
المشــابهة وتواريــخ اســتحقاق مشــابهة .يتــم إحتســاب القيــم العادلــة للديــون المدرجــة المصــدرة إسـ ً
ـتنادا إلــى أســعار
الســوق المدرجــة .بالنســبة لتلــك األوراق الماليــة المصــدرة التــي ال تتوفــر لهــا أســعار ســوق مدرجــة ،يتــم إســتخدام
نمــوذج تدفــق نقــدي مخصــوم إسـ ً
ـتنادا إلــى منحنــى عوائــد معــدل فائــدة حالــي مناســب لباقــي فتــرة االســتحقاق.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .5إستخدام التقديرات واألحكام (تابع)
(ب) األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة (تابع)
( )2تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
ً
ً
مبدئيــا فــي فئــات
نطاقــا للموجــودات والمطلوبــات ليتــم تســجيلها
تقــدم السياســات المحاســبية للمجموعــة
محاســبية مختلفــة فــي ظــروف معينــة:
•عنــد تصنيــف موجــودات ماليــة ضمــن المحتفــظ بهــا للمتاجــرة قــررت المجموعــة أنهــا قــد تحقــق وصــف
الموجــودات والمطلوبــات لغــرض المتاجــرة كمــا هــو موضــح فــي السياســات المحاســبية.
•عنــد تخصيــص الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،حــددت المجموعــة بأنهــا
حققــت أحــد المعاييــر لهــذه التســمية الــواردة فــي السياســات المحاســبية.
•فــي تصنيــف الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق ،حــددت المجموعــة بأنهــا لديهــا كل مــن
النيــة اإليجابيــة والقــدرة علــى االســتمرار فــي اإلحتفــاظ بالموجــودات حتــى تاريــخ اســتحقاقها كمــا هــو مطلــوب
مــن قبــل السياســات المحاســبية.
تم إدراج التفاصيل حول تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية في اإليضاح .7
( )3عالقات التحوط المؤهلة
عنــد تخصيــص األدوات الماليــة ضمــن عالقــات تحــوط مؤهلــة ،أوضحــت المجموعــة بأنهــا تتوقــع أن تكــون
التحوطــات ذات فاعليــة عاليــة علــى مــدى فتــرة عالقــة التحــوط.
عنــد المحاســبة عــن المشــتقات كتحوطــات التدفــق النقــدي ،حــددت المجموعــة بــأن التعــرض للتدفقــات النقديــة
المتحــوط لهــا يتعلــق بتدفقــات نقديــة مســتقبلية محتملــة بشــكل كبيــر.
( )4تدني انخفاض قيمة اإلستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين
يتــم تقييــم اإلســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة وســندات الديــن لتحديــد مــا إذا كان هنــاك تدنــي فــي القيمــة
وفــق األســاس المشــروح فــي قســم السياســات المحاســبية الهامــة.
( )5األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
تحــدد إدارة المجموعــة العمــر اإلنتاجــي المقــدر للممتلــكات والمعــدات إلحتســاب اإلســتهالك .يتــم تحديــد هــذا
التقديــر مــع األخــذ باالعتبــار اإلســتخدام المتوقــع للممتلــكات والمعــدات والتقــادم الفعلــي والفنــي والتجــاري.

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .6القطاعات التشغيلية
تم تنظيم المجموعة ألغراض اإلدارة في قطاعين تشغيليين رئيسيين:
تقــوم اإلدارة بمراقبــة النتائــج التشــغيلية للقطاعــات التشــغيلية بشــكل منفصــل لغــرض إتخــاذ القــرارات بشــأن
تخصيــص المــوارد وتقييــم األداء .يتــم تقييــم أداء القطــاع اســتنادا إلــى الربــح أو الخســارة التشــغيلية:
األفراد والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
تعالــج بشــكل رئيســي ودائــع العمــاء األفــراد وحســاباتهم الجاريــة وتقديــم قــروض للعمــاء ورهــون ســكنية
ومســحوبات علــى المكشــوف وبطاقــات ائتمانيــة وتســهيالت تحويــل األمــوال .تمثــل الخدمــات المصرفيــة الخاصــة
وإدارة الثــروات خدمــة األفــراد أصحــاب الثــروة مــن خــال نطــاق مــن المنتجــات االســتثمارية والصناديــق والتســهيالت
اإلئتمانيــة واألمانــات واإلســتثمارات البديلــة.
الخدمات المصرفية للشركات والخزينة واالستثمارات وخدمات الوساطة للشركة التابعة
تعالــج بشــكل رئيســي القــروض والتســهيالت اإلئتمانيــة األخــرى والودائــع والحســابات الجاريــة للعمــاء الشــركات
والمؤسســات وتقديــم خدمــات أســواق النقــد وخدمــات متاجــرة وخزينــة إضافــة إلــى إدارة تمويــل المجموعــة .تقــدم
خدمــات الوســاطة مــن خــال الشــركة التابعــة المملوكــة بالكامــل «شــركة األهلــي للوســاطة ش.ش.و»
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .6القطاعات التشغيلية (تابع)
( )1معلومات عن القطاعات التشغيلية
الخدمات المصرفية
األفراد والخدمات
للشركات والخزينة
المصرفية الخاصة وإدارة واالستثمارات وخدمات
الثروات
وساطة الشركة التابعة
ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

المجموع
ألف ريال قطري

2016
صافي إيراد فوائد

186,358

548,710

735,068

صافي إيراد رسوم وعموالت

52,458

116,331

168,789

أرباح صرف عمالت أجنبية

12,436

4,634

17,070

إيراد من إستثمارات مالية

-

31,173

31,173

إيرادات تشغيلية أخرى

-

6,560

6,560

إجمالي إيراد القطاع

251,252

707,408

958,660

خسائر تدني قيمة ومخصصات

()4,515

()28,197

()32,712

ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

102,277

529,471

631,748

موجودات القطاع الصادر عنها تقارير

6,037,648

32,127,562

38,165,210

مطلوبات القطاع الصادر عنها تقارير

8,554,317

24,750,694

33,305,011

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

* ال يوجد معامالت ضمن المجموعة فيما يتعلق بمعلومات القطاعات التشغيلية أعاله.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .6القطاعات التشغيلية (تابع)
( )1معلومات عن القطاعات التشغيلية (تابع)
األفراد والخدمات
المصرفية الخاصة وإدارة
الثروات

الخدمات المصرفية
للشركات والخزينة
واالستثمارات وخدمات
وساطة الشركة التابعة

المجموع

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

2015
صافي إيراد فوائد

205,808

556,025

761,833

صافي إيراد رسوم وعموالت

48,976

107,701

156,677

أرباح صرف عمالت أجنبية

12,631

12,313

24,944

إيراد من إستثمارات مالية

-

45,611

45,611

إيرادات تشغيلية أخرى

-

6,795

6,795

إجمالي إيراد القطاع

267,415

728,445

995,860

خسائر تدني قيمة ومخصصات

()13,924

()45,248

()59,172

ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

109,223

538,497

647,720

موجودات القطاع الصادر عنها تقارير

6,315,023

25,983,932

32,298,955

مطلوبات القطاع الصادر عنها تقارير

6,935,594

20,823,006

27,758,600

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

* ال يوجد معامالت ضمن المجموعة فيما يتعلق بمعلومات القطاعات التشغيلية أعاله.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .7الموجودات والمطلوبات المالية
(أ) التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة
يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:
القيمة العادلة محتفظ بها
من خالل الربح حتى تاريخ
االستحقاق
أو الخسارة

القروض
والذمم
المدينة

التكلفة
المتاحة للبيع المطفأة
األخرى

إجمالي
القيمة
الدفترية

القيمة العادلة

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

 31ديسمبر 2016
النقد وشبه النقد

-

-

1,789,297

-

-

1,789,297

1,789,297

مطلوب من بنوك

-

-

-

-

3,261,913

3,261,913

3,261,913

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

40,719

-

-

-

-

40,719

40,719

قروض لعمالء

-

-

- 26,861,405

-

26,861,405 26,861,405

إستثمارات مالية:
مقاسة بالقيمة العادلة

-

-

-

4,251,570

-

4,251,570

4,251,570

مقاسة بالقيمة المطفأة

-

1,319,332

-

-

-

1,319,332

1,304,820

40,719

1,319,332

4,251,570 28,650,702

3,261,913

37,509,724 37,524,236

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

61,467

-

-

-

-

61,467

61,467

مطلوب إلى بنوك

-

-

-

-

1,276,265

1,276,265

1,276,265

شهادات إيداع

-

-

-

-

2,237,629

2,237,629

2,237,629

ودائع عمالء

-

-

-

-

25,010,862 25,010,862 25,010,862

أوراق دين

-

-

-

-

1,810,625

1,810,625

1,810,625

دين مساند

-

-

-

-

182,000

182,000

182,000

قروض أخرى

-

-

-

-

1,886,949

1,886,949

1,886,949

61,467

-

-

-

32,465,797 32,465,797 32,404,330
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .7الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)
(أ) التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة (تابع)
يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:
القيمة
العادلة من
محتفظ بها
أو
الربح
خالل
حتى تاريخ
الخسارة
االستحقاق

القروض
والذمم
المدينة

التكلفة
المتاحة للبيع المطفأة
األخرى

إجمالي
القيمة
الدفترية

القيمة
العادلة

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

 31ديسمبر 2015
النقد وشبه النقد

-

-

1,132,606

-

-

1,132,606

1,132,606

مطلوب من بنوك

-

-

-

-

1,661,793

1,661,793

1,661,793

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

8,550

-

-

-

-

8,550

8,550

قروض لعمالء

-

-

24,044,609

-

-

24,044,609

24,044,609

إستثمارات مالية:
مقاسة بالقيمة العادلة

-

-

-

4,429,890

-

4,429,890

4,429,890

مقاسة بالقيمة المطفأة

-

421,341

-

-

-

421,341

420,390

8,550

421,341

25,177,215

4,429,890

1,661,793

31,698,789

31,697,838

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

38,274

-

-

-

-

38,274

38,274

مطلوب إلى بنوك

-

-

-

-

2,638,289

2,638,289

2,638,289

شهادات إيداع

-

-

-

-

1,549,900

1,549,900

1,549,900

ودائع عمالء

-

-

-

-

20,384,090

20,384,090

20,384,090

دين مساند

-

-

-

-

182,000

182,000

182,000

قروض أخرى

-

-

-

-

2,054,866

2,054,866

2,054,866

38,274

-

-

-

26,809,145

26,847,419

26,847,419
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .8النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

نقد

104,607

77,756

إحتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*

1,073,735

989,901

أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

610,955

64,949

1,789,297

1,132,606

*إن اإلحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي غير متاح لإلستخدام في العمليات اليومية للمجموعة.

 .9مطلوب من بنوك
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

حسابات جارية

82,832

133,463

ودائع

3,179,081

1,528,330

3,261,913

1,661,793

 .10القروض والسلف للعمالء
(أ) حسب النوع

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

قروض

23,953,143

21,367,038

سحب على المكشوف

2,446,161

2,225,953

أوراق مخصومة

320,195

294,831

إعادة تصنيف بإستثمارات متاحة للبيع ()1

20,797

25,035

أوراق قبول

388,911

450,106

قروض أخرى

77,156

71,821

27,206,363

24,434,784

ربح مؤجل

()8,546

()10,108

مخصص خاص للتدني في قيمة القروض والسلف للعمالء

()287,612

()331,267

مخصص مجمع للتدني في القيمة

()48,800

()48,800

صافي القروض والسلف لعمالء (إيضاح  10أ ())1

26,861,405

24,044,609
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .10القروض والسلف للعمالء (تابع)
(أ) حسب النوع (تابع)
بلــغ المبلــغ اإلجمالــي للقــروض والســلف للعمــاء المتعثــرة (باســتثناء القــروض غيــر المتعثــرة تحــت المراقبــة)
 223،45مليــون ريــال قطــري والــذي يمثــل  %0،82مــن إجمالــي القــروض والســلف للعمــاء ( 301.68مليــون ريــال
قطــري والــذي يمثــل  %1،24مــن إجمالــي القــروض والســلف للعمــاء فــي ســنة .)2015
يتضمــن المخصــص الخــاص للتدنــي فــي قيمــة القــروض والســلف للعمــاء مبلــغ  50،80مليــون ريــال قطــري مــن
الفوائــد المعلقــة ( 63.21مليــون ريــال قطــري فــي ســنة .)2015
( )1إعادة تصنيف بإستثمارات متاحة للبيع:
تطبيقـ ًـا للتعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 7إعــادة تصنيــف
الموجــودات الماليــة” قامــت المجموعــة بإعــادة تصنيــف بعــض الموجــودات الماليــة مــن المتاحــة للبيــع إلــى
القــروض والســلف .حــددت المجموعــة الموجــودات التــي تطبــق عليهــا التعديــات والتــي كان لهــا فــي  1يوليــو 2008
ـدال مــن إخراجهــا علــى المــدى القصيــر .وفقـ ًـا
تغيــر واضــح فــي النيــة فقــررت اإلحتفــاظ بهــا للمســتقبل المنظــور بـ ً
لتعديــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39فقــد تمــت إعــادة التصنيــف بمفعــول يســري مــن  1يوليــو  2008بالقيمــة
العادلــة فــي ذلــك التاريــخ.
بلغــت القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة المعــاد تصنيفهــا إلــى قــروض وســلف  304.555ألــف ريــال قطــري كمــا
فــي  1يوليــو  31( 2008ديســمبر  20.797 :2016ألــف ريــال قطــري و 25,035ألــف ريــال قطــري فــي  31ديســمبر )2015
وفــي  31ديســمبر  2016بلغــت القيمــة العادلــة  24,246ألــف ريــال قطــري ( 23,937ألــف ريــال قطــري فــي  31ديســمبر
 .)2015تــم إدراج أربــاح القيمــة العادلــة غيــر المحققــة علــى الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع المعــاد تصنيفهــا
غيــر المنخفضــة مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة .كمــا فــي يوليــو  2008بلغــت أربــاح القيمــة العادلــة هــذه غيــر القيمــة
المتدنيــة مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة  14.579ألــف ريــال قطــري.
كمــا فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف ( 1يوليــو  )2008تراوحــت أســعار الفائــدة الفعليــة علــى الموجــودات الماليــة المتاحــة
للبيــع المعــاد تصنيفهــا مــن  ٪4،12إلــى  ٪6،46مــع توقــع إســترداد تدفقــات نقديــة بقيمــة  483.080ألــف ريــال قطــري.
لــو لــم تتــم إعــادة التصنيــف مــا كان ســيحدث أي تأثيــر علــى بيــان الدخــل الموحــد للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر ( 2016ال تأثيــر فــي ســنة  )2015كذلــك كمــا فــي  31ديســمبر  2016كان بنــد حقــوق الملكيــة قــد تضمــن 1,043
ألــف ريــال قطــري ( 1,098ألــف ريــال قطــري فــي  31ديســمبر  )2015علــى شــكل خســائر قيمــة عادلــة غيــر محققــة علــى
الموجــودات المتاحــة للبيــع المعــاد تصنيفهــا ،والتــي لــم تتدنــي قيمهــا.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .10القروض والسلف للعمالء (تابع)
(أ) حسب النوع (تابع)
إيضاح 1

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الحكومة والهيئات المعنية

1,776,293

1,791,859

الشركات

19,732,973

16,480,063

األفراد

5,352,139

5,772,687

26,861,405

24,044,609

(ب) حسب الصناعة
في  31ديسمبر :2016

قروض

مسحوبات على أوراق
المكشوف
مخصومة

إعادة تصنيف
بإستثمارات
متاحة للبيع

أوراق قبول

قروض أخرى

المجموع

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

حكومة وهيئات معنية

809,200

778,088

-

-

-

-

1,587,288

صناعة

714,377

58,211

-

20,797

10,053

57

803,495

تجارة

10,328,153

1,032,789

180,330

-

297,579

356

11,839,207

خدمات

2,566,780

55,719

7,483

-

4,994

194

2,635,170

مقاوالت

1,995,593

322,131

132,382

-

76,285

184

2,526,575

عقارات

4,320,572

65,987

-

-

-

14

4,386,573

شخصية

3,218,468

133,236

-

-

-

76,351

3,428,055

23,953,143

2,446,161

320,195

20,797

388,911

77,156

27,206,363

ً
مطروحا :ربح مؤجل

()8,546

مخصص خاص للتدني في قيمة القروض والسلف للعمالء

()287,612

مخصص مجمع للتدني في القيمة

()48,800
26,861,405
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .10القروض والسلف للعمالء (تابع)
(أ) حسب النوع (تابع)

في  31ديسمبر 2015

قروض

مسحوبات
على
المكشوف

أوراق
مخصومة

إعادة تصنيف
بإستثمارات
متاحة للبيع

أوراق قبول

قروض أخرى

المجموع

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

حكومة وهيئات معنية

1,223,148

568,711

-

-

-

-

1,791,859

صناعة

526,517

69,827

-

20,733

12,144

29

629,250

تجارة

7,785,588

599,424

164,042

-

406,831

391

8,956,276

خدمات

2,500,759

118,441

65,012

-

2,914

195

2,687,321

مقاوالت

1,878,820

311,996

52,435

-

28,217

142

2,271,610

عقارات

4,035,461

90,601

-

4,302

-

-

4,130,364

شخصية

3,416,745

466,953

13,342

-

-

71,064

3,968,104

21,367,038

2,225,953

294,831

25,035

450,106

71,821

24,434,784

ً
مطروحا :ربح مؤجل

()10,108

مخصص خاص للتدني في قيمة القروض والسلف للعمالء

()331,267

مخصص مجمع للتدني في القيمة

()48,800
24,044,609

(ج) التغيرات في تدني قيمة القروض والسلف للعمالء
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الرصيد في  1يناير

380,067

355,290

مخصص مكون خالل السنة

63,302

90,805

إسترداد خالل السنة

()64,276

()64,172

379,093

381,923

مشطوب خالل السنة

()42,681

()1,856

الرصيد في  31ديسمبر

336,412

380,067
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .10القروض والسلف للعمالء (تابع)
(ج) التغيرات في تدني قيمة القروض والسلف للعمالء (تابع)
ً
وفقــا للوائــح مصــرف قطــر
تتضمــن التغيــرات أثــر الفائــدة المعلقــة علــى تصنيــف القــروض والســلف للعمــاء
المركــزي.

الشركات

األفراد

رهن عقاري

اإلجمالي

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الرصيد في  1يناير

7,260

294,906

77,901

380,067

مخصص مكون خالل السنة

17,144

43,175

2,983

63,302

مسترد خالل السنة

()7,952

()56,324

-

()64,276

مبالغ مشطوبة خالل السنة

()4,088

()38,593

-

()42,681

الرصيد في  31ديسمبر 2016

12,364

243,164

80,884

336,412

الرصيد في  1يناير

7,701

273,121

74,468

355,290

مخصص مكون خالل السنة

5,363

82,009

3,433

90,805

مسترد خالل السنة

()5,804

()58,368

-

()64,172

مبالغ مشطوبة خالل السنة

-

()1,856

-

()1,856

الرصيد في  31ديسمبر 2015

7,260

294,906

77,901

380,067

تتضمــن المخصصــات المذكــورة أعــاه مخصــص مجمــع للتدنــي فــي قيمــة القــروض والســلف وأنشــطة التمويــل للعمــاء فــي المجموعــة بمبلــغ 48.800ألــف ريــال قطــري
( 48,800ألــف ريــال قطــري فــي ســنة .)2015

 .11إستثمارات مالية
بلــغ إجمالــي اإلســتثمارات الماليــة كمــا فــي  31ديســمبر  2016مبلــغ  5.570.902ألــف ريــال قطــري ( 4,851,231ألــف
ريــال قطــري فــي ســنة  .)2015فيمــا يلــي تفصيــل لتحليــل اإلســتثمارات الماليــة:
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

إستثمارات متاحة للبيع

4,339,004

4,513,796

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

1,319,332

421,341

اإلجمالي

5,658,336

4,935,137

خسارة التدني في القيمة

()87,434

()83,906

اإلجمالي

5,570,902

4,851,231
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .11إستثمارات مالية (تابع)

(أ) إستثمارات متاحة للبيع

2015

2016
مدرجة

غير مدرجة

مدرجة

غير مدرجة

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

أسهم حقوق ملكية

79,330

100,916

203,346

100,879

سندات دين /سندات خزينة حكومة قطر

1,712,624

1,483,030

1,389,483

1,483,030

سندات دين أخرى

955,310

-

1,328,628

-

صناديق مشتركة

7,794

-

8,430

-

ً
مطروحا :مخصص تدني القيمة

()33,439

()53,995

()64,125

()19,781

اإلجمالي

2,721,619

1,529,951

2,865,762

1,564,128

بلغــت األوراق الماليــة ذات معــدل فائــدة ثابــت وأخــرى ذات معــدل فائــدة متغيــر مبلــغ  4.149.633ألــف ريــال قطــري الشــئ علــى التوالــي (مبلــغ  4,192,815ألــف ريــال قطــري
وصفــر ريــال قطــري علــى التوالــي فــي ســنة .)2015

(ب) إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

2015

2016
مدرجة

غير مدرجة

مدرجة

غير مدرجة

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

حسب المصدر:
أوراق دين حكومة دولة قطر

648,647

-

-

-

سندات دين أخرى

670,685

-

421,341

-

ً
مطروحا :مخصص تدني القيمة

-

-

-

-

اإلجمالي

1,319,332

-

421,341

-

حسب معدل الفائدة:
سندات ذات معدل ثابت

1,319,332

-

421,341

-

سندات ذات معدل متغير

-

-

-

-

ً
مطروحا :مخصص تدني القيمة

-

-

-

-

اإلجمالي

1,319,332

-

421,341

-

بلغــت القيمــة العادلــة لإلســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق فــي  31ديســمبر  2016مبلــغ  1,304,820مليــون ريــال قطــري (مبلــغ  420,390مليــون ريــال قطــري
فــي ســنة .)2015
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .11إستثمارات مالية (تابع)
(ج) التغير في خسارة التدني في قيمة اإلستثمارات المالية

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الرصيد في  1يناير

83,906

49,829

مخصص خسارة التدني في القيمة للسنة

43,531

45,297

رد مخصصات عند إلغاء االعتراف

()40,003

()11,220

الرصيد في  31ديسمبر

87,434

83,906

 .12ممتلكات ومعدات
الرصيد في  31ديسمبر 2015

تحسينات على

أراضي ومباني مباني مستأجرة أثاث ومعدات سيارات

أعمال
رأسمالية قيد
المجموع
التنفيذ

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

التكلفة
156

51,593

443,081

-

33,306

في  1يناير 2015

195,594

61,701

134,037

اقتناء /تحويل

-

16,404

16,902

51,593

476,387

الرصيد في  31ديسمبر 2015

195,594

78,105

150,939

156

476,387

في  1يناير 2016

195,594

78,105

150,939

156

51,593

40,286

اقتناء /تحويل

20,487

10,327

9,472

-

-

إستبعادات

-

()147

-

-

-

()147

الرصيد في  31ديسمبر 2016

216,081

88,285

160,411

156

51,593

516,526

اإلهالك المتراكم
في  1يناير 2015

29,983

56,415

104,538

91

-

191,027

استهالك السنة

5,338

2,532

14,701

31

-

22,602

الرصيد في  31ديسمبر 2015

35,321

58,947

119,239

122

-

213,629

في  1يناير 2016

35,321

58,947

119,239

122

-

213,629

استهالك السنة

5,844

5,202

16,781

31

-

27,858

إستبعادات

-

()147

-

-

-

()147

الرصيد في  31ديسمبر 2016

41,165

64,002

136,020

153

-

241,340

الرصيد في  31ديسمبر 2015

160,273

19,158

31,700

34

51,593

262,758

الرصيد في  31ديسمبر 2016

174,916

24,283

24,391

3

51,593

275,186

القيمة الدفترية
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .13موجودات أخرى
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

فوائد مدينة

135,575

118,602

أرباح مدينة (إسالمي)

4,457

4,367

ً
مقدما
مصاريف مدفوعة

18,963

28,504

مشتقات مالية ذات قيمة عادلة موجبة (إيضاح )30

40,719

8,550

مقترضين متنوعين

52,148

20,227

سلف وودائع

1,378

1,281

ضمانات معاد إمتالكها*

132,681

132,681

أخرى

20,586

31,746

406,507

345,958

* تمثــل الضمانــات المعــاد إمتالكهــا قيمــة الممتلــكات المكتســبة مــن تســوية الديــون والمدرجــة بقيمــة اإلمتــاك .إن
القيمــة الســوقية المقــدرة لهــذه الممتلــكات كمــا فــي  31ديســمبر  2016ال تختلــف جوهريـ ًـا عــن قيمتهــا الدفتريــة.

 .14مطلوب إلى بنوك
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

أرصدة مطلوبة للمصرف المركزي

498

58,603

حسابات جارية

16,194

8,424

ودائع

1,259,573

2,571,262

1,276,265

2,638,289
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .15ودائع عمالء
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

(أ) حسب النوع
حسابات جارية وتحت الطلب

3,820,238

3,115,892

حسابات توفير

1,090,479

1,178,545

ودائع ألجل

20,100,145

16,089,653

25,010,862

20,384,090

(ب) حسب القطاع
حكومة

1,278,237

2,152,337

هيئات حكومية وشبه حكومية

4,003,157

4,318,328

أفراد

6,765,374

5,763,638

شركات

12,964,094

8,149,787

25,010,862

20,384,090

( .16أ) أوراق دين

 50مليون دوالر أمريكي مؤهلة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال متوسطة األجل

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

1,810,625

-

( .16ب) دين مساند

 50مليون دوالر أمريكي مؤهلة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال متوسطة األجل

			
تاريخ اإلستحقاق

		
معدل الفائدة

 27ديسمبر 2017
سعر ليبور لثالثة أشهر  220 +نقطة أساس

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

182,000

182,000
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
( .16ج) قروض أخرى

تسهيالت قرض ألجل

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

1,886,949

2,054,866

يوضح الجدول أدناه القروض األخرى للبنك كما في نهاية فترة التقرير في  31ديسمبر  2016و:2015

العملة
ريال قطري
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

سعر الفائدة السنوي االسمي

سعر ليبور لثالثة أشهر 180 +
نقطة أساس
سعر ليبور لثالثة أشهر 140 +
نقطة أساس
سعر ليبور لثالثة أشهر 100 +
نقطة أساس
سعر ليبور لثالثة أشهر 85 +
نقطة أساس

دوالر أمريكي

سعر ليبور لثالثة أشهر 95 +
نقطة أساس
سعر ليبور لثالثة أشهر 120 +
نقطة أساس

دوالر أمريكي

اإلجمالي

دوالر أمريكي

تاريخ االستحقاق

2016

2015

أكتوبر 2019

449,149

598,866

سبتمبر 2019

709,800

-

يونيو 2018

455,000

455,000

ديسمبر 2018

91,000

91,000

أكتوبر 2018

182,000

182,000

سبتمبر 2017

-

728,000

1,886,949

2,054,866
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .17مطلوبات أخرى

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

فوائد دائنة

121,075

74,337

مصروفات مستحقة الدفع

57,538

70,436

مخصصات أخرى (إيضاح أ أدناه)

40,992

45,163

فواتير مستحقة الدفع

9,126

43,525

مشتقات مالية ذات قيمة عادلة سالبة (إيضاح )30

61,467

38,274

ً
مقدما)
إيراد غير مكتسب (عمولة مستلمة

91,442

79,955

ودائع نقدية

53,788

64,507

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

9,954

3,814

مطالبات عمالء بورصة قطر

568

51

صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

15,794

16,193

صندوق التوفير للعاملين

19,481

18,946

صندوق تقاعد الموظفين

1,983

1,664

مستحقات متعلقة بأوراق القبول

388,911

450,106

أخرى

28,562

42,484

إجمالي

900,681

949,455

(أ) مخصصات أخرى
تعويضات
نهاية الخدمة
للموظفين

مطالبات
قانونية

أخرى

اإلجمالي
2016

اإلجمالي
2015

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

كما في  1يناير

38,870

500

5,793

45,163

42,963

المكون/المحول خالل السنة

9,747

-

-

9,747

10,347

48,617

500

5,793

54,910

53,310

المخصص المدفوع

()7,651

()474

()5,793

()13,918

()8,147

كما في  31ديسمبر

40,966

26

-

40,992

45,163
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .18رأس المال واإلحتياطيات
(أ) رأس المال
العدد بالمليون سهم

أسهم عادية
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

مصدرة في بداية فترة التقرير

181.72

165.20

أسهم جديدة مصدرة (مجانية)

9.09

16.52

مصدرة في  31ديسمبر

190.81

181.72

فــي  31ديســمبر  2016كان رأس المــال المصــرح بــه يتكــون مــن  190،81مليــون ســهم عــادي ( 181،72مليــون ســهم فــي
ســنة  .)2015هــذه األدوات لهــا قيمــة إســمية بواقــع  10ريــال قطــري للســهم .إن كافــة األســهم المصــدرة مدفوعــة
بالكامــل.
إصدار أسهم مجانية
بتاريــخ  16فبرايــر  2016أصــدر البنــك أســهم مجانيــة (أســهم عاديــة) بمعدل ســهم واحد لكل  20أســهم يملكها المســاهمون
العاديــون بانتظــار الحصــول علــى موافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية الــذي عقــد بتاريــخ 16
فبرايــر .2016
(ب) اإلحتياطي القانوني
وفقـ ًـا لقانــون مصــرف قطــر المركــزي رقــم  13لســنة  2012وتعديلــه ،يشــترط تحويــل  %10مــن صافــي ربــح الســنة إلــى
ً
مســاويا  %100مــن رأس المــال المدفــوع .إن هــذا اإلحتياطــي
اإلحتياطــي القانونــي حتــى يصبــح اإلحتياطــي القانونــي
غيــر متــاح للتوزيــع إال فــي الحــاالت التــي حددهــا قانــون الشــركات التجاريــة القطــري وتخضــع لموافقــة مصــرف قطــر
المركــزي .فــي الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016قامــت المجموعــة بتحويــل مبلــغ  63.18مليــون ريــال قطــري إلــى
اإلحتياطــي القانونــي بمــا يمثــل نســبة  %10مــن صافــي األربــاح ( 64.77مليــون ريــال قطــري فــي ســنة .)2015
ج) إحتياطي المخاطر
وفقــا لتعميــم مصــرف قطــر المركــزي رقــم  2011/102فإنــه مــن المطلــوب االحتفــاظ بنســبة  %2،5فــي عــام 2016
( %2،5فــي عــام  )2016مــن صافــي القــروض والســلف للعمــاء باســتثناء التســهيالت الممنوحــة للحكومــة مقابــل
ضمانــات نقديــة .كان إجمالــي المبلــغ المحــول إلــى إحتياطــي المخاطــر هــو  73,152ألــف ريــال قطــري ( 44,855ألــف
ريــال قطــري فــي ســنة .)2015
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إيضاحات حول البيانات
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .18رأس المال واإلحتياطيات (تابع)
(د) احتياطي القيمة العادلة
يتكــون هــذا االحتياطــي مــن تغيــرات القيمــة العادلــة المعتــرف بهــا عــن الموجــودات المتاحــة للبيــع  /والجــزء الفعــال
مــن صافــي التغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة ألدوات تحــوط التدفــق النقــدي المتعلقــة بالتعامــات المتحــوط
منهــا والتــي لــم تؤثــر بعــد فــي الربــح أو الخســارة.
إستثمارات متاحة للبيع

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الرصيد في  1يناير

35,335

49,807

المحقق خالل السنة

()9,065

()14,072

(خسائر) القيمة العادلة خالل السنة

()58,055

()34,507

صافي مبلغ تدني القيمة محول للربح أو الخسارة

43,531

34,077

إطفاء خالل السنة نتيجة إلعادة التصنيف إلى قروض وسلف

55

30

في  31ديسمبر

11,801

35,335

(هـ) أسهم مجانية وتوزيعات أرباح مقترحة
تــم اقتــراح توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع  1ريــال قطــري للســهم بإجمالــي مبلــغ  190,803ألــف ريــال قطــري مــن قبــل
مجلــس اإلدارة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  1،5( 2016ريــال قطــري للســهم بإجمالــي مبلــغ  272,576فــي ســنة
.)2015
وافــق مجلــس اإلدارة أيضــا علــى إصــدار أســهم مجانيــة بمعــدل ســهم واحــد لــكل عشــرين سـ ً
ـهما يحتفــظ بهــا كل
مســاهم عــادي كمــا فــي  31ديســمبر  2016بإجمالــي  95,402ألــف ريــال قطــري (ســهم واحــد لــكل عشــرين سـ ً
ـهما
بمبلــغ  90,859ألــف ريــال قطــري فــي ســنة .)2015
يخضــع توزيــع األربــاح النقديــة وإصــدار األســهم المجانيــة المقترحــة أعــاه إلــى موافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع
الجمعيــة العموميــة الســنوي.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .19إيرادات فوائد
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

أرصدة لدى مصرف قطر المركزي

6,624

6,215

مطلوب من بنوك

14,930

13,538

سندات دين

180,041

175,633

قروض وسلف لعمالء

1,080,832

924,170

1,282,427

1,119,556

 .20مصروفات فوائد
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

أرصدة لدى مصرف مركزي

132

1,280

مطلوبات لبنوك

58,394

36,594

ودائع عمالء

393,609

285,853

أخرى

95,224

33,996

547,359

357,723

 .21إيرادات رسوم وعموالت
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

رسوم متعلقة باإلئتمان

87,370

82,249

رسوم وساطة

7,262

7,880

خدمات مصرفية

2,437

7,528

عمولة عن تسهيالت غير ممولة

65,149

56,343

أخرى

6,571

2,677

168,789

156,677
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .22ربح من عمليات نقد أجنبي
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

تعامل في النقد األجنبي

17,075

24,939

إعادة تقييم الموجودات والمطلوبات

()5

5

17,070

24,944

 .23إيرادات من إستثمارات مالية

صافي ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع توزيعات أرباح

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

24,006

32,541

7,167

13,070

31,173

45,611

 .24إيرادات تشغيلية أخرى
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

إيرادات إيجارات

6,308

6,097

أخرى

252

698

6,560

6,795
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .25تكاليف موظفين
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

رواتب أساسية

81,966

79,018

تكاليف صندوق تقاعد الموظفين

3,981

3,906

تكاليف نهاية الخدمة

9,747

9,847

تدريب

291

1,164

أخرى

76,673

79,888

172,658

173,823

 .26مصروفات أخرى
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

أتعاب مهنية

3,819

5,974

إتصاالت وتأمين

14,280

14,278

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

11,145

12,120

إيجار وصيانة

15,818

14,311

تكاليف أجهزة كومبيوتر وتقنية معلومات

14,785

14,955

طباعة وقرطاسية

3,791

3,218

أخرى

30,046

27,687

93,684

92,543
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .27العائد األساسي والمخفف للسهم
يحتســب العائــد األساســي والمخفــف لســهم البنــك بقســمة صافــي ربــح الســنة المنســوب ألصحــاب حقــوق ملكيــة
البنــك علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة المصــدرة خــال الســنة:

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ربح السنة المنسوب ألصحاب حقوق ملكية البنك (ألف ريال قطري)

631,748

647,720

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

190,803,115

190,803,115

العائد األساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

3.31

3.39

** ال يوجــد أيــة أســهم مخففــة فــي أي فتــرة خــال الســنة ،حيــث أن العائــد المخفــف للســهم يســاوي العائــد
األساســي للســهم.
تم إحتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كما يلي:
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

المتوسط المرجح لعدد األسهم المؤهلة في  1يناير

181,717,253

181,717,253

األسهم المجانية المصدرة في  16فبراير 2016

9,085,862

9,085,862

المتوسط المرجح لعدد األسهم في  31ديسمبر

190,803,115

190,803,115

 .28إلتزامات محتملة وتعهدات أخرى

2016

2015

(أ) إلتزامات محتملة

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

تسهيالت غير مستغلة غير قابلة لإللغاء

9,928,537

11,277,335

ضمانات

7,108,186

6,429,726

إعتمادات مستندية

926,398

904,741

17,963,121

18,611,802
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .28إلتزامات محتملة وتعهدات أخرى (تابع)

2016

2015

(ب) تعهدات أخرى

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

3,667,572

3,471,467

إتفاقيات تبادل معدالت الفائدة

1,032,640

1,088,360

خيارات عمالت أجنبية

247,491

485,107

اإلجمالي

4,947,703

5,044,934

تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة
ً
نظــرا إلمكانيــة انتهــاء الفتــرة المتاحــة إلســتخدام هــذه
هــي إلتزامــات تعاقديــة لمنــح قــروض وتســهيالت متجــددة.
اإللتزامــات قبــل ســحبها مــن قبــل العمــاء فــإن المبالــغ اإلجماليــة للعقــود ال تمثــل بالضــرورة إلتزامــات لتدفقــات
مســتقبلية.
خطابات ضمان وإعتمادات مستندية
تلــزم خطابــات الضمــان واإلعتمــادات المســتندية المجموعــة بتســديد دفعــات محــددة نيابــة عــن العمــاء عنــد إخفاقهــم
فــي الوفــاء بإلتزاماتهــم تجــاه الغيــر وفقـ ًـا لشــروط العقــد .تحمــل خطابــات الضمــان واإلعتمــادات المســتندية الجاهــزة
نفــس مخاطــر اإلئتمــان الخاصــة بمنــح القــروض .ضمانــات اإلئتمــان يمكــن أن تكــون فــي شــكل إعتمــادات مســتندية غيــر
قابلــة لإللغــاء وضمانــات للدفعــات المقدمــة ومطلوبــات تظهيــر مــن ســندات معــاد خصمهــا.

 .29النقد وشبه النقد

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

نقد وأرصدة لدى بنوك

338,393

276,168

ودائع في أسواق المال

3,639,082

1,528,330

3,977,475

1,804,498

ال يتضمن النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي اإلحتياطي النقدي اإللزامي.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .30المشتقات

القيمة االسمية  /المتوقعة عند اإلستحقاق
القيمة العادلة القيمة العادلة القيمة
خالل  3شهور  12 – 3شهر
السلبية
اإليجابية
االسمية

 5 – 1سنوات أكثر من 5
سنوات

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

في  31ديسمبر :2016
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة /تحوط القيمة العادلة
عقود الصرف األجنبي اآلجلة

40,661

38,223

3,667,572

1,560,889

2,106,683

-

-

إتفاقيات تبادل معدالت الفائدة

58

23,244

1,032,640

-

-

1,032,640

-

اإلجمالي

40,719

61,467

4,700,212

1,560,889

2,106,683

1,032,640

-

في  31ديسمبر :2015
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة /تحوط القيمة العادلة
عقود الصرف األجنبي اآلجلة

8,455

7,340

3,471,467

1,141,552

2,329,915

-

-

إتفاقيات تبادل معدالت الفائدة

95

30,934

1,088,360

-

-

1,088,360

-

اإلجمالي

8,550

38,274

4,559,827

1,141,552

2,329,915

1,088,360

-

فــي إطــار النشــاط اإلعتيــادي ،تدخــل المجموعــة فــي عــدة عمليــات تتضمــن أدوات ماليــة مشــتقة .تمثــل األداة الماليــة
المشــتقة عقـ ً
ـدا بيــن طرفيــن حيــث يعتمــد الســداد علــى التغيــر فــي أســعار واحــدة أو أكثــر مــن األدوات الماليــة األساســية
أو األســعار أو المؤشــرات.
تتضمــن أدوات المشــتقات الماليــة عقــود الخيــارات والعقــود اآلجلــة والمســتقبلية وتبــادل أســعار الفائــدة والعمــات
والتــي تنشــئ حقوقـ ًـا وإلتزامــات ممــا يــؤدي إلــى تحويــل أحــد أو عــدة مخاطــر ماليــة موجــودة فــي األداة الماليــة األساســية
بيــن أطــراف األداة الماليــة .فــي تاريــخ التعاقــد ،تمنــح أداة المشــتقات الماليــة أحــد األطــراف حــق تعاقــدي لتبــادل
موجــودات ماليــة أو مطلوبــات ماليــة مــع طــرف آخــر بموجــب شــروط قــد تكــون إيجابيــة أو حــق تعاقــدي لتبــادل موجــودات
ماليــة أو مطلوبــات ماليــة مــع طــرف آخــر بموجــب شــروط قــد تكــون ســلبية .إال أنــه ،فــي اإلجمالــي ال ينتــج عنهــا تحويــل
لــأدوات الماليــة األساســية عنــد بــدء التعاقــد ،كمــا أنــه ليــس مــن الضــروري أن يتــم هــذا التحويــل فــي نهايــة التعاقــد.
بعــض األدوات تحمــل حقــوق وواجبــات إلجــراء التحويــل .نظـ ً
ـرا ألن شــروط التحويــل يتــم تحديدهــا عنــد التعاقــد لــأداة
الماليــة ،حيــث تتغيــر األســعار فــي أســواق المــال ،فــإن هــذه الشــروط قــد تصبــح إيجابيــة أو ســلبية.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .30المشتقات (تابع)
أنواع منتجات المشتقات
عقــود صــرف العمــات اآلجلــة هــي عقــود إتفاقيــات تعاقديــة لبيــع أو شــراء عملــة معينــة بســعر وتاريــخ محدديــن فــي
المســتقبل .يتــم تصميــم عقــود صــرف العمــات اآلجلــة وتعقــد صفقاتهــا مباشــرة خــارج األســواق النظاميــة.
إن عقــود التبــادل هــي اتفاقيــات بيــن طرفيــن لتبــادل فوائــد أو فــروق عمــات أجنبيــة بنـ ً
ـاءا علــى مبلــغ إفتراضــي معيــن.
بالنســبة لعقــود تبــادل أســعار الفائــدة يتبــادل المتعاقــدان عمومـ ًـا مبالــغ أســعار فائــدة ثابتــة ومتغيــرة بنــاء علــى قيمــة
إفتراضيــة بعملــة واحــدة.
المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة
إن معظــم مشــتقات المجموعــة المحتفــظ بهــا ألنشــطة المتاجــرة تتعلــق بصفقــات مــع العمــاء ،وكذلــك بغــرض
تحســين المراكــز والموازنــة .يتضمــن تحســين المراكــز إدارة مراكــز أرصــدة المجموعــة علــى أمــل تحقيــق ربــح مــن التغيــرات
اإليجابيــة فــي األســعار أو المعــدالت أو المؤشــرات ،وتتضمــن الموازنــة تحديــد فــروق األســعار بيــن األســواق أو المنتجات
بهــدف تحقيــق أربــاح منهــا.
المشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط
ً
شامال لقياس وإدارة المخاطر.
نظاما
تطبق المجموعة
ً
كجــزء مــن عمليــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات ،تســتخدم المجموعــة المشــتقات ألغــراض التحــوط بهــدف تقليــل
تعرضهــا لمخاطــر تغيــرات أســعار العمــات وأســعار الفائــدة .يتــم هــذا بالتحــوط ضــد المخاطــر ألدوات ماليــة معينــة
مســتقبال ،وكذلــك بإســتخدام تحوطــات إســتراتيجية لمخاطــر بنــود بيــان المركــز المالــي الموحــد
وصفقــات متوقعــة
ً
بصفــة شــاملة.
تســتخدم المجموعــة عقــود صــرف العمــات اآلجلــة للتحــوط ضــد مخاطــر عمــات محــددة بشــكل خــاص ،باإلضافــة إلــى
ذلــك تســتخدم المجموعــة عقــود تبــادل أســعار الفائــدة للتحــوط ضــد مخاطــر الفائــدة الناتجــة مــن تعــرض معــدل فائــدة
ثابــت محــدد بشــكل خــاص .فــي جميــع هــذه الحــاالت يتــم توثيــق رســمي لتعاقــدات وأهــداف التحــوط وتشــمل تفاصيــل
بنــود وأدوات التحــوط وتعامــل الصفقــات كتحوطــات قيمــة عادلــة .يتــم التحــوط لمخاطــر أســعار الفائــدة أيضـ َـا عــن طريــق
مراقبــة مــدد اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات والدخــول فــي عقــود تبــادل أســعار الفائــدة لحمايــة صافــي مراكــز أســعار
الفائــدة .وحيــث أن التحــوط لصافــي مراكــز األرصــدة غيــر مؤهــل للمحاســبة الخاصــة بالتحــوط ،يتــم احتســاب المشــتقات
بنفــس الطريقــة المســتخدمة لــأدوات التجاريــة.
 .31أنشطة األمانة
تقــوم المجموعــة بتقديــم خدمــة وســاطة االســتثمار وخدمــة األمانــة .وبالتالــي تــم اســتبعاد هــذه الموجــودات المحتفــظ
بهــا بصفــة األمانــة مــن البيانــات الماليــة الموحــدة والتــي بلغــت  568.261ألــف ريــال قطــري كمــا فــي  31ديســمبر 2016
( 605,911ألــف ريــال قطــري فــي ســنة .)2015
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .32صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
خــال الســنة قامــت المجموعــة بتكويــن مخصــص بمبلــغ 15.794ألــف ريــال قطــري (مبلــغ  16,193ألــف ريــال قطــري
للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  )2015تمثــل نســبة  %2،5مــن صافــي ربــح الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016وفقـ ًـا
للقانــون رقــم  13لســنة  2008والتوضيحــات اإلضافيــة الصــادرة للقانــون فــي ســنة .2010
 .33األطراف ذات العالقة
تعتبــر األطــراف أنهــا ذات عالقــة إذا كان لطــرف القــدرة علــى الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو ممارســة نفــوذ هــام
علــى الطــرف اآلخــر فــي اتخــاذ القــرارات الماليــة والتشــغيلية .تتضمــن األطــراف ذات العالقــة منشــآت تمــارس عليهــا
ً
ً
هامــا ومســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار موظفــي اإلدارة فــي المجموعــة.
نفــوذا
المجموعــة
تدخــل المجموعــة فــي معامــات مــع المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســين فــي
المجموعــة أو الكيانــات المســيطر عليهــا أو مســيطر عليهــا بشــكل مشــترك أو تخضــع لنفــوذ تلــك األطــراف .يتــم منــح
كافــة القــروض والســلف واألنشــطة التمويليــة لألطــراف ذات العالقــة بأســعار الســوق وهــي كلهــا منتظمــة وال يوجــد
مقابلهــا أيــة مخصصــات لخســائر ائتمانيــة محتملــة.
كانت أرصدة األطراف ذات العالقة المضمنة في البيانات المالية الموحدة على النحو التالي:

2016

2015

أعضاء مجلس
اإلدارة

المساهمين

أعضاء مجلس
اإلدارة

المساهمين

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الموجودات:
قروض وسلف لعمالء

759,192

-

827,276

-

المطلوبات:
ودائع عمالء

382,878

1,884,267

286,816

2,626,002

بنود غير ممولة
خطابات ضمان وإعتمادات مستندية وتعهدات وتسهيالت ائتمانية غير مباشرة

11,584

-

8,098

-

بنود بيان الدخل:
إيرادات فوائد ورسوم وعموالت

31,126

-

20,930

-

مصروفات فوائد ورسوم وعموالت

6,227

41,007

4,075

17,182

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

12,120

-

12,120

-
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .33األطراف ذات العالقة (تابع)
(أ) المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة
فيمــا يلــي تعامــات كبــار مســؤولي اإلدارة (بخــاف أعضــاء مجلــس اإلدارة) وأقربائهــم المباشــرين مــع المجموعــة
خــال الســنة:

قروض أخرى

2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

4,703

2,302

تتكون مكافآت كبار موظفي اإلدارة للسنة المنتهية مما يلي:
2016

2015

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

رواتب ومنافع موظفين قصيرة األجل

21,527

18,573

منافع طويلة األجل

7,792

6,952

29,319

25,525

 .34أرقام المقارنة
ً
تمــت إعــادة تصنيــف األرقــام المقارنــة المعروضــة فــي ســنة  2015متــى كان ذلــك ضروريــا للمحافظــة علــى التناســق
مــع أرقــام ســنة  .2016ليــس إلعــادة التصنيــف هــذه أي أثــر جوهــري علــى صافــي الربــح أو الخســارة الموحــد أو بنــود
الدخــل الشــامل اآلخــرى أو إجمالــي حقــوق الملكيــة الموحــدة للســنة المقارنــة.
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المعلومات
المكملة

البيانات المالية للبنك الرئيسي
(أ) بيان المركز المالي  -البنك الرئيسي
كما في  31ديسمبر:

2016

2015

ألف ريال قطري ألف ريال قطري
الموجودات
نقد وأرصدة لدى المصارف المركزي

1,789,296

1,132,605

مطلوب من بنوك

3,261,913

1,661,793

قروض وسلف لعمالء

26,861,405

24,044,609

إستثمارات مالية

5,570,902

4,851,231

إستثمار في شركة تابعة

50,000

50,000

ممتلكات ومعدات

274,492

262,049

موجودات أخرى

406,841

346,352

إجمالي الموجودات

38,214,849

32,348,639

المطلوبات
مطلوب إلى بنوك

1,276,265

2,638,289

شهادات إيداع

2,237,629

1,549,900

ودائع عمالء

25,047,622

20,422,606

سندات دين

1,810,625

-

دين مساند

182,000

182,000

قروض أخرى

1,886,949

2,054,866

مطلوبات أخرى

900,109

947,316

إجمالي المطلوبات

33,341,199

27,794,977

حقوق الملكية
رأس المال

1,908,031

1,817,173

إحتياطي قانوني

1,525,796

1,462,621

إحتياطي مخاطر

609,505

536,353

إحتياطي القيمة العادلة

11,635

35,081

أرباح مدورة

818,683

702,434

إجمالي حقوق الملكية

4,873,650

4,553,662

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

38,214,849

32,348,639

البنك األهلي ش.م.ق | .التقرير السنوي

المعلومات
المكملة

البيانات المالية للبنك الرئيسي (تابع)
(ب) بيان الدخل  -البنك الرئيسي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2016

2015

ألف ريال قطري ألف ريال قطري

إيرادات فوائد

1,282,427

1,119,552

مصروفات فوائد

()548,210

()358,271

صافي إيرادات فوائد

734,217

761,281

صافي إيرادات رسوم وعموالت

161,633

148,761

ربح من عمليات نقد أجنبي

17,070

25,103

إيراد من إستثمارات مالية

30,701

45,352

إيرادات تشغيلية أخرى

6,561

6,794

صافي إيرادات تشغيلية

950,182

987,291

تكاليف موظفين

()169,705

()169,634

إستهالك وإطفاء

()27,506

()22,318

صافي المخصصات

()32,712

()59,172

مصاريف أخرى

()88,453

()87,817

ربح السنة

631,806

648,350
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