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المؤشرات المالية
الف ريال قطري
2017

2016

2015

2014

2013

639,712

631,748

647,720

601,273

525,685

إجمالي الموجودات

39,883,400

38,165,210

32,298,955

31,380,400

26,177,170

مجموع القروض

28,936,299

26,861,405

24,044,609

21,307,947

17,312,451

مجموع المطلوبات

34,589,556

33,305,011

27,758,600

27,209,304

22,613,849

حقوق المساهمين

5,293,844

4,860,199

4,540,355

4,171,096

3,563,321

العائد على متوسط الموجودات

%1.70

%1.84

%2.06

%2.15

%2.26

العائد على متوسط حقوق المساهمين

%12.6

%13.6

%15.1

%15.5

%15.9

نسبة التكلفة إلى الدخل

%30.6

%30.7

%29.0

%30.0

%32.3

نسبة كفاية السيولة

%16.9

%15.6

%16.3

%18.1

%19.2

صافي األرباح

2017
إجمالي الموجودات
39,883,400,000
2017
صافي األرباح
639,712,000
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التصنيفات االئتمانية
تصنيفات فيتش 2017

 30أغسطس 2017

التاريخ
التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى الطويل

A

التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى القصير

F-1
1

تصنيف الدعم

BBB-

تصنيف جدوى البنك

تصنيفات موديز 2017

 20ديسمبر 2017

التاريخ
التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى الطويل

A2

التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى القصير

برايم1-
baa3

تصنيف القوة المالية

هيلك المساهمين 2017

الشركات القطرية واألفراد وآخرون

%52.52

جهاز قطر لإلستثمار

%47.48

نسبة كفاية السيولة
%16.9

%15.6

%16.3

%18.1

%19.2

%20
%15
%10
%5
0

2017

2016

2015

2014

2013
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تقرير مجلس اإلدارة
الســادة المســاهمون الكرام،
بالنيابــة عــن مجلــس إدارة البنــك األهلــي ،يســعدني أن أعلــن للســادة المســاهمين بــأن البنــك قــد حقق نتائــج إيجابية
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر . 2017
لقــد كانــت ســنة  2017ســنة مليئــة بالتحديــات التــي اختبــرت صالبتنــا ،وجهودنــا المتواصلــة لبنــاء األســس المتينة وضمان
االســتقرار .فقــد تميــز أداؤنــا بالمرونــة وبســرعة االســتجابة للمتغيــرات ،ويســعدني بالتالــي أن أعلــن عن تقديــم البنك ألداء
ثابــت ومتــوازن محققـ ًـا نتائــج ماليــة مجزيــة للعــام  ، 2017حيــث حقــق البنــك ربحـ ًـا صافيـ ًـا بلغ  639,712ألــف ريال قطري
مقارنــة بربــح  631,748ألــف ريــال قطــري فــي العــام  ، 2016وبلغــت ربحيــة الســهم الواحد  3.19ريــال قطري (  3.15ريال
قطــري فــي العــام  ،) 2016كمــا حقــق إجمالــي األصــول نمـ ً
ـوا ليبلــغ 39,883مليــار ريال قطــري مقارنة بمبلــغ  38.165مليار
ريــال قطــري في العام . 2016
وحافــظ البنــك علــى محفظــة ائتمــان ذات جــودة عاليــة ،حيــث شــكلت فيهــا القروض المتعثــرة (باســتثناء القروض غير
المتعثــرة والتــي هــي تحــت المراقبــة) نســبة  %, 99عنــد نهايــة العــام  2017وهــي نســبة تبقــى منخفضة نسـ ً
ـبيا وتحت
السيطرة.
ونتيجــة لــأداء الثابــت والمتــوازن للعــام  ، 2017ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار تحقيــق المنفعــة المشــتركة لكل من
المســاهمين والبنــك ،وبهــدف دعــم نمــو البنــك وخططــه التوســعية ونســبة كفايــة رأس المــال وكذلك لبنــاء احتياطات
إضافيــة مــن أجــل التحــوط أليــة مخاطــر مســتقبلية وهــو مــا يعــود بالنفع على المســاهمين ،فقد أوصــى مجلس اإلدارة
ووافــق علــى توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بواقــع  10%وأســهم مجانية بواقع .%5
وتواصــل تركيــز مجلــس اإلدارة بشــكل رئيســي علــى اســتقرار هيــكل التمويــل الخــاص بالبنــك في ظل حــرص مجلس اإلدارة
علــى المحافظــة علــى االلتــزام بالنســب المقــررة حســب اللوائــح التنظيميــة التــي يخضــع لهــا البنك باإلضافة إلــى توفير
األســس الماليــة المتينــة لمواصلــة النمــو .وعليــه فــإن أحــد اإلنجــازات الرئيســية لعــام  2017هو اإلصدار الثاني لســندات
متوســطة األجــل بقيمــة  500مليــون دوالر أمريكــي ،والــذي جــاء فــي التوقيــت المناســب وبســعر فائدة تنافســي ثابت بلغ
 .% 3.5وقــد جــاء الدعــم المســتمر المقــدم مــن المســتثمرين الدولييــن ليظهــر الثقــة المطلقــة فــي دولة قطــر والبنك.
كمــا قمنــا أيضـ ًـا بتأســيس برنامــج لــأوراق التجاريــة وشــهادات اإليــداع بقيمــة  500مليون دوالر أمريكــي وذلك بغرض
المســاعدة فــي جهــود البنــك المتعلقــة بتنويــع الســيولة قصيــرة األجــل عــاوة علــى تحقيــق تكلفة تنافســية لألموال.

لقد اكنت ســنة  2017ســنة مليئة بالتحديات التي اختبرت
صالبتنــا والتزامنا تجاه مجتمعنا وبلدنــا وقيادتنا .نحن بنك
قطري ملتزم بمســتقبل مجتمعنا وبلدنا.
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األولى من نوعها
في السوق

تكنولوجيا الدفع
دون لمس
«فيزا باي ويف»

فيصــل بــن عبــد العزيز بن جاســم آل ثاني
رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتدب

لقــد كانــت لنــا الريــادة فــي العــام  ، 2017حيــث كان بنكنا األول الذي
يقــوم بإطــاق تكنولوجيــا الدفــع دون لمــس «فيــزا باي ويف » وتم
االعتــراف بنــا كأول جهــة فــي قطــر تقوم بإصدار بطاقــة االئتمان
المدعمــة بتقنيــة الدفــع دون تمريــر البطاقــة ،كمــا قــام البنــك بتحديث
شــبكة أجهــزة الصــراف اآللــي وإطالق شــبكة ألجهزة اإليــداع النقدي
إلتاحــة الفرصــة لعمــاء البنــك داخــل مجتمعنــا للوصول إلــى مجموعة
تنافســية مــن الخدمــات البنكيــة الذاتية.
وبقــي موقفنــا ثابتـ ًـا فــي توفيــر كل الدعــم الممكن إلــى مجتمعنا
القطــري مــن خــال إطــاق منتجــات مخصصــة لعمالئنا والتــي تمثلت
ـواء للقروض الشــخصية الجديدة أو
فــي معــدالت قــروض حصريــة سـ ً
شــراء القــروض القائمــة إلى جانب الرهــون العقارية.
واســتمرت إدارة الخدمــات البنكيــة للشــركات لدينــا في بــذل جهودها
الهادفــة إلــى دعــم المشــاريع التــي تعــود بالنفع علــى مجتمعنــا ،وتلتزم
بقيمنــا ،وتعــزز عالقاتنــا الوطيــدة مــع عمالئنــا بغرض زيادة جــودة أصولنا
والمحافظــة علــى هوامــش أرباحنا.
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وباإلضافــة إلــى تكريــم قدامــى الموظفيــن لدينــا الذيــن أمضــوا فتــرة طويلــة فــي العمل لــدى البنك ،فقد قمنــا بإضافة
فئــة جديــدة لتكريــم «القطرييــن أصحــاب األداء المتميــز » ،وهدفنــا مــن ذلــك تكريــم زمالئنــا القطرييــن على مــا بذلوه من
جهــد خــال فتــرة عملهــم ،وعلــى دعمهــم لنمــو البنــك ،والعمــل علــى تطوير أنفســهم وتطوير القــادة المســتقبليين من
أبنــاء الوطــن .واســتحق كل شــخص مــن هــؤالء التكريــم وإننــا نشــكرهم على الجهــود المخلصة التــي بذلوها.
كمــا يشــرفني أن أتقــدم بأســمى آيــات الشــكر والعرفــان لحضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني أمير
البــاد المفــدى ،حفظــه اللــه ،وإلــى معالــي رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وســعادة وزيــر المالية
وســعادة وزيــر االقتصــاد والتجــارة لتوجيهاتهــم الكريمــة وسياســاتهم الحكيمــة .ونولــي بالشــكر ســعادة الشــيخ عبدالله بن
ســعود آل ثانــي ،محافــظ مصــرف قطــر المركــزي ،ونائبــه وكافــة العامليــن بمصــرف قطر المركــزي على دعمهــم المتواصل
فــي كافــة المجاالت لقطــاع البنوك.
وال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر واالمتنــان لعمالئنــا للثقــة التــي أولونــا إياهــا ،ولكــم حضــرات المســاهمين لمــا لقيناه من
دعم وتشــجيع ومســاندة.
وبالنيابــة عــن البنــك والمســاهمين ،فإننــي أود أن أعــرب عــن بالــغ شــكري وتقديــري لفريــق اإلدارة التنفيذيــة ولموظفي
البنــك علــى النتائــج التــي تحققــت خــال العــام  2017والتــي لــم يكن مــن الممكــن تحقيقها لــوال الجهــود الملخصة التي
بذلوها.
وختامـ ًـا ،نســأل اللــه العلــي القديــر أن يوفقنــا إلــى مزيــدٍ مــن التقــدم واالزدهار بما يعــود بالنفع علــى وطننــا ومجتمعنا
وتراثنــا ،وعلــى النحــو الــذي يرضــي عمالءنا ويحقــق مصالح المســاهمين.
والســام عليكــم ورحمة اللــه وبركاته
فيصــل بــن عبــد العزيز بن جاســم آل ثاني
رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتدب
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التميز

بالمرونة والحيوية

والصالبة
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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 فيصل بن ثاني بن
فيصل آل ثاني

الشيخ سلمان بن
حسن آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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الشيخ جاسم بن محمد
بن حمد ٓال ثاني

الشيخ فهد بن فالح بن
جاسم 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 اإلدارة التنفيذية
إن المشــاعر الســائدة فــي دولــة قطــر هــذا العــام إنمــا هــي مشــاعر الــوالء واإلخــاص لهــذا
الوطــن المعطــاء .وانطالقـ ًـا مــن موقعــه فــي قلــب المجتمــع القطــري ،فقــد حــرص البنــك
األهلــي بــكل عــزم علــى التمســك بهــذه المشــاعر الصادقــة وترجمتهــا إلــى أفعــال ملموســة.
وإننــا نفتخــر بمســاهمتنا ،إلــى جانــب مجتمــع األعمــال ،فــي اإلجــراءات الســريعة التــي قــام بها
وطننــا للتغلــب علــى التحديــات االقتصاديــة التــي أســفرت عنهــا ســنة  .2017وإننــا محافظــون
علــى التزامنــا الثابــت تجــاه وطننــا الغالــي وتجــاه شــعبنا الكريــم ،وذلــك مــن خــال الحــرص
علــى أداء أعمالنــا بــكل نزاهــة وشــفافية ،وإننــا فخــورون باألثــر اإليجابــي الــذي تركنــاه فــي
المجتمــع.
محمود ملكاوي | الرئيس التنفيذي باإلنابة

لطالما كنا نشير إلى اقتصاد دولة قطر على أنه «اقتصاد تأسس على
مبدأ الديمومة» على أيدي قادتنا العظام .وشهدت سنة  2017تعرض
االقتصاد القطري الختبار حقيقي ،ومع ذلك فقد استطاع الصمود في
وجه التحديات والمحافظة على قوته .وحافظت حكومتنا الرشيدة على
التزامها بخطط اإلنفاق بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030مما ساعد
في ضمان االستقرار لممارسة األعمال المصرفية وتوفير بيئة إقراض
ناضجة في كل من قطاع التعليم والصناعة ومشاريع البنية التحتية والتي
كان لبنكنا مركز قوي ورائد فيها كلها.
ولقد سعينا في هذه السنة ،من خالل الدعم الكبير المقدم من مصرف
قطر المركزي ،إلى تكوين عالقات أوثق مع القطاع المصرفي المحلي
بما يعود بالنفع على وطننا واقتصادنا ،وقد كان لهذا بالفعل تأثير إيجابي
سواء منها الكبيرة أو المتوسطة
ملموس على عدد كبير من الشركات
ً
أو الصغيرة الحجم ،حيث ساعد في توفير ظروف أكثر مرونة إلى أن يتم
التغلب على التحديات واغتنام الفرص الجديدة .أما على الصعيد الدولي،
فقد كانت لنا كلمة واحدة حرصنا من خاللها على أن نبرز للمجتمع
المصرفي الدولي وشركائنا فيه مدى متانة البيئة المصرفية واستقرارها.
شريك األعمال المفضل
لقد واصلنا طوال سنة  2017االلتزام بمنهجنا في أن نكون شريك
األعمال المفضل لعمالئنا ،حيث وقفنا إلى جانب الشركات ،وسعينا
إلى توفير المزيد من التوجيه والمرونة .واستمر اإلقراض الحذر في
المساهمة بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر الوطنية  2030وتوجه وطننا
نحو تحقيق االكتفاء الذاتي .وإننا نفتخر بتمكين المشاريع الرئيسية ضمن
قطاعات التعليم والصناعة والبنية التحتية من قطف

هيلك
تمويل
متين
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ثمارها ،والمساهمة في تعزيز التنويع االقتصادي لدولة قطر ،والحرص على
توفير بيئة مستدامة لألجيال القادمة.
وعلى الرغم من التحديات الهائلة العديدة ،فقد وفرت لنا سنة  2017بيئة
عمل صحية للقطاع الذي نعمل فيه.
إرساء الثقة وقاعدة تمويل مستقرة
لقد أدى التالحم والتعاون بين فرق عملنا المختلفة إلى إطالق مبادرات
جديدة تهدف إلى إدارة السيولة وتحسين استقرار هيكل التمويل الخاص
بالبنك وذلك في إطار االستعدادات للتغييرات القادمة على البيئة التنظيمية
بما في ذلك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9واتفاقية بازل  ،3والتركيز
على متطلبات التمويل المستقر وتأمين التمويل الملتزم به من مناطق
جغرافية متنوعة.
ونجح البنك في فبراير  2017في إتمام عملية إصدار شريحة جديدة من
السندات بقيمة  500مليون دوالر أمريكي ضمن برنامج السندات متوسطة
األجل المقومة باليورو بقيمة  1.5مليار دوالر أمريكي في أسواق سندات
الدين الدولية ،حيث أدى اإلقبال الكبير على هذا اإلصدار إلى فائض اكتتاب
بمقدار  4أضعاف .وجاءت تغطية اإلصدار على امتداد نطاق جغرافي واسع
ودعم كبير من المستثمرين حيث حصلت منطقة الشرق األوسط على حصة
بلغت  ،%34بينما حصلت باقي الدول اآلسيوية على حصة  ،%33في حين
حصلت أوروبا على حصة  %31باإلضافة إلى مستثمرين آخرين بنسبة .%2

الميزانية العمومية

معدل الموجودات السائلة %25.8
(كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات)
نمو الموجودات بنسبة  %4.5على أساس
سنوي
معدل نمو القروض  %7.72على أساس
سنوي
معدل نمو المطلوبات  %3.86على أساس
سنوي
معدل كفاية رأس المال %16.9

اإلدارة
التمويل المستقر %16.8
(كنسبة مئوية من المطلوبات)
القروض المتعثرة %0.99
تعطية المخصصات %142.5
نسبة التكلفة إلى الدخل %30.6

األداء

محمود ملكاوي
الرئيس التنفيذي باإلنابة

العائد على حقوق الملكية %12.6
العائد على األصول %1.70
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إلى فائض اكتتاب بمقدار  4أضعاف .وجاءت تغطية اإلصدار على امتداد
نطاق جغرافي واسع ودعم كبير من المستثمرين حيث حصلت منطقة
الشرق األوسط على حصة بلغت  ،34%بينما حصلت باقي الدول
اآلسيوية على حصة  ،33%في حين حصلت أوروبا على حصة 31%
باإلضافة إلى مستثمرين آخرين بنسبة .2%
االلتزام الثابت بتنمية الموارد البشرية القطرية
إن التنمية البشرية تعتبر من المتطلبات األساسية لمجتمعنا واقتصادنا.
وإننا نحرص على االستثمار في تطوير وتنمية الشباب القطري من خالل
تعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم ورعاية تطورهم المهني والسعي لتحقيق
طموحاتهم في شغل األدوار القيادية في القطاع المالي .وألن هذا
القطاع يمثل العمود الفقري لالقتصاد المتين والمستقر ،فمن المهم
ً
سعيا
للغاية تطوير موظفينا وتسليحهم بالمهارات والكفاءات المطلوبة
لتحقيق األهداف الطموحة لقطر.
ال تزال رؤيتنا أقوى من أي وقت مضى
ً
مجددا عن درجة النضوج الكبيرة التي وصلت
لقد كشفت سنة 2017
لها دولتنا العزيزة وأثبتت جاهزيتها ومناعتها العالية .وتضافرت جهود
حكومتنا الرشيدة والشركات المحلية واجتمعت على التمسك برؤية
وطننا وضمان عدم حدوث أي تراجع في سبيل تحويلها إلى واقع
ملموس .وتمكنا من خالل هذا االتحاد من تحويل التحديات إلى فرص.
وشهدنا حرص الدولة على زيادة االستثمار في الشركات الصغيرة
والمتوسطة المحلية على امتداد مختلف القطاعات االقتصادية،
وتواصل االلتزام نحو البنية التحتية الحيوية وغيرها من المشاريع
ً
وانطالقا من موقعنا ،سعينا إلى تسريع وتيرة ملتقياتنا
الرئيسية.
واجتماعاتنا التعاونية ،والمساهمة بفعالية في الحوارات الجارية بين
البنوك ،وزيادة الدعم المقدم إلى عمالئنا الكرام.
لقد حققنا الكثير من المنجزات في هذه السنة ،واستطعنا التغلب على
ً
تركيزا من أي وقت مضى .وأود أن
التحديات ،وأنهينا السنة أقوى وأكثر
أعرب عن عميق امتناني وتقديري لعمالء البنك ومستثمريه ومساهميه
على دعمهم المتواصل وثقتهم الدائمة في البنك األهلي ،ونعدكم
بمواصلة بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق رؤيتنا واالستمرار في كوننا
في قلب مجتمعنا .ويسعدني أن أتوجه إلى مجلس اإلدارة بجزيل الشكر
على توجيههم االستراتيجي وإشرافهم .كما أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع
ً
وأخيرا
موظفينا األوفياء وفريق اإلدارة على عملهم الدؤوب والتزامهم.
وليس ً
آخرا ،أود أن أتوجه بخالص امتناني إلى فريق العمل في مصرف
قطر المركزي ومحافظه على إدارتهم الحكيمة وحرصهم الدائم على توفير
الدعم والتوجيه لنا.
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بنك تقدمي
في

قطر
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الخدمات المصرفية لألفراد
والخدمات المصرفية الخاصة
لقــد واصلنــا طــوال العــام  2017تركيــز جهودنــا علــى ترســيخ االبتــكار والتطويــر لكافــة القنــوات
المتاحــة ،وتزامــن ذلــك مــع إطــاق فــروع وخدمــات ومنتجــات اســتراتيجية بهــدف االرتقــاء
بخدماتنــا المصرفيــة المقدمــة لعمالئنــا فــي إدارة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات
المصرفيــة الخاصــة.
حســن اإلفرنجــي | نائــب الرئيــس التنفيــذي للخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات
المصرفيــة الخاصــة

مبادرات المنتجات والخدمات «األولى من نوعها في السوق»
ً
مليئا بالتحديات والصعوبات ،ومع ذلك فقد شهد إطالق
كان عام 2017
إدارة الخدمات المصرفية لألفراد لبعض مبادرات المنتجات والخدمات
المصنفة ضمن فئة «األولى من نوعها في السوق» والتي طال انتظارها
وحظيت بقبول واسع من قبل عمالئنا.
فقد بدأنا العام بإطالق بطاقة فيزا بالتينيوم االئتمانية الجديدة من
البنك األهلي ،وكذلك بطاقة الخصم من فيزا ،والمدعومتين بتكنولوجيا
«باي ويف» أي الدفع بدون الحاجة إلى تمرير البطاقة في أجهزة الدفع،
وبذلك فقد شغلنا بكل جدارة مركز الريادة في السوق بالنسبة لهذه
الخدمة المنشودة حيث تم االعتراف بنا كأول جهة في قطر تقوم بإصدار
بطاقات فيزا «باي ويف» ،وتمكنا بذلك من تزويد عمالئنا بطريقة أسرع
للدفع مع مزايا أمان معززة على امتداد شبكة من التجار تنمو بشكل
سواء داخل قطر أو على الصعيد الدولي.
سريع
ً
وقمنا خالل عام  2017بإدخال المزيد من التطوير على هدفنا المتمثل في
تقديم حلول مالية شاملة إلى عمالئنا من خالل إطالق البنك األهلي
للتأمين المصرفي بالتعاون مع شركة ميتاليف والشركة القطرية العامة
للتأمين وإعادة التأمين.
وكبنك قطري ،فإننا نرى أنه من الضروري للغاية أن نقوم بتعزيز جهود
الدعم لدينا مع تركيز االهتمام بشكل خاص على خدمة عمالئنا القطريين.
ومع حلول منتصف العام  ،طرحنا لعمالئنا من المواطنين القطريين
سواء للقروض الشخصية القائمة
معدالت فوائد مخفضة على القروض
ً
أو شراء القروض القائمة .وقد حظيت القروض العقاريه من البنك
االهلي استحسان لدى العمالء القطريين وتجاوز البنك توقعات االداء في
هذه النوعية من االقراض.
وعالوة على ذلك ،فقد تواصل التركيز بشكل رئيسي على إدارة الخدمات
المصرفية الخاصة ،والتي تابعت مسيرة االنخراط الفعال مع العمالء
والسعي إلى تلبية احتياجاتهم االستثمارية داخل وخارج قطر على

2017
مبادرات المنتجات
والخدمات األولى من
نوعها في السوق
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النحو األمثل .وجاء توسيع فريق العمل ليتيح لنا الفرصة لترسيخ العالقات مع العمالء من ذوي أصحاب الثروات الكبرى
وزيادة نطاق عملنا للحصول على عمالء جدد.
على أتم الجاهزية لخدمة مجتمعنا
طويال في
وفي إطار الجهود لتجسيد وعد عالمتنا التجارية في أن نوفر لعمالئنا مستوى خدمة وعناية شخصية تبقى
ً
الذاكرة ،فقد واصلنا العمل على تجديد شبكة فروعنا حيث تم إنجاز ما نسبته  %70من هذا المشروع ،سيجرى استكمال
باقي الفروع في العام .2018
ً
ونظرا ألنها تمثل محور الدولة للتعليم العالي وأحد األسس
وشهد الربع الثاني افتتاح فرع جديد في المدينة التعليمية.
الرئيسية في رؤية قطر الوطنية  ،2030فقد حرصنا على تجهيز هذا الفرع على النحو األمثل لخدمة الطالب والموظفين
ً
دامغا على
ودليال
والمجتمع المحلي في تلك المنطقة .ويمثل هذا الفرع إضافة مميزة لشبكة فروعنا على امتداد الدولة
ً
ً
بنكا يسهل الوصول إليه وفي قلب المجتمع القطري.
التزامنا الراسخ في أن نكون
كما بدأنا خالل العام مسيرة تحديث شبكة أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك األهلي ،حيث أنجزنا تحديث ما يزيد على %50
من هذا المشروع الذي يهدف إلى زيادة خيارات الخدمات المتاحة للعمالء من خالل هذه القناة .وفي إطار عملية التحديث
هذه ،تمت إضافة خدمات جديدة للدفع تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع ( )7/24لتوفير قدر أكبر من المرونة
للعمالء ليقوموا بشكل فوري بأداء الدفعات لمجموعة من الخدمات والتي من بينها سداد الفواتير الشهرية لبطاقات
االئتمان ،وسداد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف ،باإلضافة إلى خطوط أوريدو مسبقة الدفع .وعالوة على ذلك ،فقد تم
ً
موقعا بأجهزة لإليداع النقدي وإيداع الشيكات بغرض توفير المزيد من الوظائف المتكاملة للخدمة الذاتية للعمالء
تزويد 14
في مواقعنا الرئيسية.
وسعيا إلى دعم طموحاتنا الهادفة إلى توفير تجربة متميزة ً
ً
حقا لعمالئنا ،فقد تم خالل العام إطالق مركز البطاقات
الشخصية الخاص بنا ضمن البنك ،ويتيح هذا المركز الفرصة لعمالئنا للحصول على بطاقات االئتمان والخصم الخاصة
بهم والتي تتبع معيار جديد (إي إم في) (( )EMVأي المعيار المشترك لشركات يورو باي وماستركارد وفيزا) في غضون
يوم عمل واحد من تاريخ تقديم الطلب .وأصبح بإمكان عمالئنا بعد إطالق هذا المركز تفعيل بطاقات الخصم واالئتمان
الجديدة الصادرة لهم من البنك األهلي من خالل جهاز الصراف اآللي أو عن طريق مركز االتصال أو من خالل اإلنترنت أو
تطبيقات العمليات المصرفية على الهواتف المتحركة باإلضافة إلى الفروع.
ترسيخ الوالء وإضافة القيمة
ً
امتدادا على النجاح الذي تحقق في العام الماضي ،فقد قمنا بإطالق برنامج توفير الرابح إلتاحة الفرصة لتقديم المزيد
عميال بجوائز نقدية خالل العام.
لعمالئنا .حول برنامج الرابح أربعة عمالء الى مليونيرات بينما فاز 160
ً
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واستمر برنامجنا لمكافآت نقاط «الآللئ» في تحقيق المنافع بقيمة مضافة حقيقية لمستخدمي بطاقات االئتمان من
البنك األهلي ،حيث نجح في استقطاب عمالء جدد والمحافظة على العمالء الحاليين باإلضافة إلى المساهمة االيجابية
في النتائج المالية العامة التي حققتها إدارة الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة.
دعم قادة المستقبل لدينا
ً
سواء على الصعيد المحلي أو اإلقليمي
سعيا للفوز بالقيادات القوية ضمن قطاع الخدمات المالية
بينما يحتد التنافس
ً
ً
اعترافا من البنك
أو الدولي ،فإننا نفتخر بنجاحنا في إنشاء الهيكلية المناسبة والفرص المطلوبة لتطوير هذه المواهب.
بجهود موظفيه فقد ترقى خالل العام عدد من الموظفين القطريين الموهوبين لشغل أدوار وظيفية قيادية على امتداد
األقسام في إدارة الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة.
وكتعبير جلي عن هذا االلتزام الراسخ ،فقد منحت مجلة آسيان بانكر ( )Asian Bankerالسيد حسن اإلفرنجي جائزة
«المصرفي الواعد» عن منطقة قطر والشرق األوسط لعام .2017
النظرة المستقبلية
نمضي باتجاه عام  2018بخطى يحذوها التفاؤل الكبير بالمستقبل .وبرغم التقلبات الشديدة التي غلبت على عام ،2017
إال أنه أثبت قوة استراتيجيتنا التي تتمحور حول العمالء وأن بإمكانها الصمود في وجه ظروف السوق الصعبة والمليئة
بالتحديات ،وهو ما سمح لنا بالبقاء في قلب المجتمع.
وسوف نواصل االستثمار في كافة القنوات المثبتة بغرض توفير المنتجات والخدمات والتجارب التي تلبي احتياجات
عمالئنا الكرام وذلك من خالل البناء على المبادرات التي تم إطالقها في عام .2017
ً
سعيا إلى
وسوف نستمر في التركيز على تعظيم إيرادات الفوائد وتطوير جميع المنتجات المدرة للعموالت والمصاريف
تنويع مصادر الدخل بشكل عام.
ً
اخيرا ،فإننا سوف نحافظ على االلتزام الراسخ ،كبنك قطري ،في دعم عمالئنا ومجتمعنا ووطننا من خالل توفير أفضل
المنتجات والخدمات المصرفية للجميع.

احتل البنك األهلي مركز الريادة في تبني تكنولوجيا الدفع
بدون تمرير البطاقة
فيزا
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الخدمات المصرفية للشراكت
إن منهــج عملنــا المتبــع والقائــم علــى أســاس شــراكة العمــل مــع عمالئنــا مــن الشــركات
تمكــن مجـ ً
ـددا مــن الصمــود فــي وجــه ظــروف الســوق الصعبــة وهــو مــا نتــج عنــه أداء ثابــت
ومحفظــة قويــة.
شيكار أجروال | مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات

لقد كان باإلمكان على مدار العام  2017تلمس آثار الغموض والشكوك
التي نشأت عن الحالة السياسية في مجتمع األعمال حيث تأثرت
وبناء على ذلك ،فقد التزمنا بأن نكون شريك
التدفقات النقدية والتجارة.
ً
عمل حقيقي لعمالئنا من الشركات ،وحرصنا على توفير المرونة التي
اقتضتها الحاجة أكثر من أي وقت مضى وكذلك التوجيهات الضرورية
وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تحقيق نمو معتدل في األصول وأداء
جيد بشكل عام في نهاية العام.
ومن خالل جودة محفظتنا وكذلك منهج عملنا القائم على وضع عمالئنا
في مركز عملنا ،فلقد تمكنا من المحافظة على قاعدة متينة من العمالء
الذين يتميزون بالقوة والوالء لنا .وفي الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة
األموال ،إال أننا استطعنا المحافظة على هوامش الربحية لدينا ،وتمكنا
من زيادة أصولنا وكذلك تعزيز العالقات مع العمالء.
تقوية وطننا ومجتمعنا

2030
رؤية
قطر
الوطنية

ً
قدما في تنفيذ خططها المتعلقة
شهد العام  2017اندفاع دولة قطر
باالستدامة الذاتية وتحقيق النمو على صعيد األعمال المحلية .وتماشياً
مع هذه المبادرة الحكومية الراسخة ،قمنا بتمويل واحدة من أكبر مزارع
الدواجن ذات المروج الخضراء في الدولة ،وما زال المشروع قيد التنفيذ
في الوقت الحالي ومن المنتظر البدء بتشغيله في أوائل العام .2018
ً
وطبقا لرؤية ورسالة البنك األهلي ،فإن قطاعي الصحة والتعليم يحتالن
ً
مكانة عالية في جدول أعمالنا نظرا لإلسهامات الكبيرة والتي ال مثيل
وبناء على ذلك ،قمنا بتمويل مركز
لها لهذين القطاعين تجاه مجتمعنا.
ً
طبي جديد وعصري ومتعدد التخصصات في منطقة الخليج الغربي.
كما واصلنا العمل بصفتنا البنك الرئيسي الذي تتعامل معه العديد
من المدارس وقدمنا التمويل إلى العديد من المقاولين في المشاريع
المتعلقة بجامعة قطر والمدينة التعليمية والمدارس الحكومية.
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وعالوة على ذلك ،تواصل دعمنا للمناطق االقتصادية المتخصصة
(“مناطق”) في العام  2017من خالل قيامنا بالترتيبات المطلوبة
لتقديم تسهيالت تمويلية مشتركة لتمويل تطوير مجمع للمستودعات
والنقليات.
ً
ً
ً
قويا في المجتمع
شريكا
مجددا أن نكون
ولقد وضعنا على سلم أولوياتنا
ً
سعيا لتطوير األعمال على الصعيد المحلي والدولي ،وكمثال
القطري
على ذلك فإننا نذكر اتفاقية التمويل على المدى الطويل لمشروع
مشترك بين مجموعة قطرية رائدة وشريك أجنبي إلنشاء مجمع متكامل
لكلور القلويات في قطر يركز بشكل رئيسي على الصادرات .وإننا نفخر
بأن نكون مرتبطين بهذا المشروع االستثنائي الذي يدعم بشكل كبير
ً
بعيدا عن قطاع
رؤية قطر الوطنية  2030الهادفة إلى التنويع االقتصادي
النفط والغاز.
وفي الوقت الذي يتواصل فيه العمل على تطوير البنية التحتية على
امتداد دولة قطر بأسرع وتيرة ممكنة ،فقد حافظنا على موقعنا كأحد
الممولين الرئيسيين للمقاولين لمختلف المشاريع الحكومية المتعلقة
بالبنية التحتية والتنمية االجتماعية واالقتصادية ،بما في ذلك مترو
الدوحة ،وميناء الدوحة الجديد ،والعديد من مشاريع الشوارع والطرق
السريعة الرئيسية ،واستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي
لمدينة الدوحة ،وملعب بطولة كأس العالم  ،2022ومتحف قطر
الوطني.
توحيد الجهود لدعم قطر
لقد أدت التحديات التي نشأت في شهر يونيو إلى توحيد جهود فريق
ً
معا بنزاهة بما يحقق مصلحة وطننا
العمل – والحرص على العمل
وشعبنا ،وتحقيق أفضل قيمة ممكنة لشركائنا وما يستتبع ذلك من
تأثير إيجابي على مجتمعنا على النطاق األوسع .ونفخر بأننا قمنا خالل
ً
جنبا إلى جنب مع مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى
العام بالعمل
ً
سعيا إلى الحد من المخاطر
المؤسسات المالية الرائدة األخرى في الدولة
وفتح األبواب للتواصل على امتداد الشبكة المصرفية في قطر بهدف
الوصول إلى قدر أكبر من التعاون والشفافية وبما يعود بالنفع على
وطننا وعمالئنا ،وهو األمر الذي أتاح لنا توفير قدر أكبر من المرونة
لعمالئنا وتوفير حلول تمويل بعد إعادة هيكلتها بالشكل الذي يراعي
الظروف الصعبة السائدة في السوق.
تحسين تجربة العمالء
واصلنا العمل في العام  2017على االستثمار في التكنولوجيا
بالشكل الذي يساعد على تبسيط الحلول التي نوفرها وتعزيز التجربة
التي يخوضها عمالؤنا .وإننا نسعى جاهدين إلى أن نوفر لعمالئنا من
الشركات خدمات مصرفية تتميز بالسرعة والكفاءة تقوم على توفير
الخدمات بسالسة وسرعة من خالل اإلنترنت وكذلك توفير الدعم الفوري
والمباشر الذي يساعدهم على اتخاذ القرار.
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النظرة المستقبلية
ً
قدما باالستثمارات في
إننا نتطلع إلى العام  2018بثقة مع توخي الحذر .وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الدفع
ً
ذاتيا ،فإننا سوف نتطلع إلى توفير الدعم لهذه المبادرات وال
المشاريع الرئيسية بهدف تمكين قطر من أن تصبح مكتفية
سيما للعمالء الذين تربطنا بهم عالقات عمل وطيدة في الوقت الحالي.
ً
منصبا على اإليرادات الناتجة عن الرسوم من خالل قنوات داعمة متاحة عن طريق اإلنترنت،
وسوف يبقى اهتمامنا
وسوف تبقى إدارة الخدمات المصرفية للشركات بأقصى درجات اليقظة لضمان جاهزية البنك األهلي على الوجه األمثل
لتلبية متطلبات اتفاقية بازل  3وكذلك المعايير الدولية للتقارير المالية.
وسوف نحافظ على اتباع منهج عملنا نفسه في األعوام السابقة ،من خالل التركيز على األصول الممتازة ،وتوخي الحذر
في اإلقراض ،وتشديد المراقبة ،والمحافظة على عالقات صحية طويلة األجل مع عمالئنا.

الحصــول على تكريم من المدرســة الفلبينية في الدوحة
للمساهمة بشــل كبير في نجاحها.
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الخدمات المصرفية الدولية
لقــد كان عــام  2017عامـ ًـا لإلنجــاز واالســتقرار ،تــم فيــه تســليط الضــوء جليـ ًـا علــى القيمــة
الكبيــرة إلدارة الخدمــات المصرفيــة الدوليــة .ولقــد ســاهمت أعــوام مــن التخطيــط الحريــص
وبــذل الجهــود الكبيــرة إلنشــاء عالقــات وطيــدة وثابتــة مــع األطــراف المعنيــة بالبنــك فــي
ـي
المســاهمة بشــكل كبيــر ليــس فقــط فــي المحافظــة علــى اســتقرار البنــك ولكــن أيــض فـ ً
تحقيقــه للنمــو المطلــوب.
تريفور بيلي | رئيس إدارة الخدمات المصرفية الدولية

في الوقت الذي أرخت التحديات االقتصادية لعام  2016ظاللها واستمرت
آثارها على العام  ،2017إال أن الوضع الجيوسياسي الذي استجد في شهر
يونيو أدى إلى نشوء مصاعب أخرى واجهها قطاع المصارف واألعمال
بعزم ال يلين
في الدولة .وعلى الرغم من هذه الظروف ،فقد تسلحنا
ٍ
وبإرادةٍ صلبة وذلك من خالل الحرص على مواصلة التعاون الوثيق مع
إدارة الخزينة واالستثمار بهدف تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بالتمويل
باإلضافة إلى مساهمتنا كعضو فعال في لجنة الموجودات والمطلوبات
حيث قمنا بعقد االجتماعات المنتظمة للتوصل إلى الهيكل األمثل
للميزانية العمومية للبنك وتحقيق أقصى قدر من األرباح وخفض
مستويات المخاطر.
دعم دولي راسخ
ً
ً
ودوليا ،من خالل
محليا
لقد حرصنا في العام  2017على توطيد العالقات
بذل قصارى جهودنا لتعزيز سمعة البنك األهلي وإبراز الطابع التقدمي
لمبادراتنا.
ً
نجاحا
وعلى الصعيد الدولي ،خضعت عالقاتنا لمحك االختبار وحققت
ً
باهرا ،فقد كان الدعم لمتطلبات التمويل الخاصة بنا على المدى القصير
ً
والمتوسط راسخا وال نظير له .وعالوة على ذلك ،فقد أكدت المصارف
الرئيسية التي تربطنا بها عالقات عمل التزامها على المدى الطويل تجاه
البنك األهلي وتجاه دولة قطر ،وهو األمر الذي عزز الشراكات التي
حرصنا على تطويرها على مر السنين.
أما على الصعيد المحلي ،فقد تجلى والء غير مسبوق من شركائنا
القطريين الرئيسيين ،وهو األمر الذي يوضح الدعم الكبير المقدم من
المجتمع القطري .وزيادة على ذلك ،فقد تضافرت جهود شبكة القطاع
ً
معا خالل مؤتمرات صندوق النقد الدولي وجمعية
المصرفي القطري
االتصاالت المالية العالمية بين البنوك (سويفت) إلبراز وجود جبهة
موحدة حيث حرصت البنوك والجهات التنظيمية على العمل والتعاون
كجسد واحد لمصلحة الدولة وآفاق مستقبلها المالي.
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ً
أمرا ال مناص منه،
وداخل البنك نفسه ،كان التعاون فيما بين اإلدارات
مما أكسب فريق العمل على النطاق األوسع في البنك األهلي المرونة
المطلوبة واالستجابة بسرعة للسوق في األوقات المناسبة الغتنام
الفرص المتاحة.
وعلى مدار العام ،سمح لنا هذا التآزر القوي الذي صبغ منهج العمل
للقيام برسم الطريق األمثل لما تبقى من العام والذي كان من شأنه
المساعدة بشكل كبير في تعزيز مكونات التمويل والمحافظة على
االستقرار عالوة على توفير األسس المالية للنمو.
منهج عمل قائم على اغتنام الفرص والتحلي بروح المبادرة
قد تحلينا خالل العام بروح المبادرة في تحديد الفرص المالئمة
للمحافظة على متطلبات التمويل الخاصة بنا على المدى الطويل وإدارة
جوانب السيولة وكفاية رأس المال وجودة األصول الخاصة بالبنك .ومن
خالل استضافة اجتماعات للمستثمرين الرئيسيين في أوروبا وآسيا ودول
مجلس التعاون الخليجي ،قام البنك بإصدار سندات لمدة خمسة أعوام
بقيمة  500مليون دوالر أمريكي بسعر فائدة ثابت يبلغ  %3.5وهو سعر
ً
تنافسيا بشكل كبير في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الصعيد
يعتبر
العالمي.
ولقد كان هناك قدر كبير من التخطيط والتفكير خالل العام باإلضافة
إلى قدرتنا على إطالق وتنفيذ خططنا بطريقة منظمة وفي الوقت
المناسب .ومع حلول منتصف العام ،استطعنا تأسيس برنامجنا لألوراق
التجارية وشهادات اإليداع المقومة باليورو بقيمة  500مليون دوالر
أمريكي (“البرنامج”) والذي تم منحه تصنيفات  P2و +A/F1من قبل
وكالة مودييز لخدمات المستثمرين و وكالة فيتش الدولية على التوالي.
ومن المنتظر أن يسهل هذا البرنامج التنويع الذي يسعى البنك لتحقيقه
للسيولة قصيرة األجل باإلضافة إلى تحقيق تكلفة تنافسية لألموال.
ً
ونظرا لهذه المبادرات الرئيسية ،فقد حافظ البنك األهلي على مركزه
المتين والمستقر لما تبقى من العام وهو يمضي على الطريق الصحيح
باتجاه تلبية متطلبات مصرف قطر المركزي الخاصة باتفاقية بازل .3
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العالقات ذات أهمية كبرى واساس نجاحنا
وألننا نؤمن بأهمية التواصل بانفتاح وصراحة مع مجتمع المستثمرين الذين نتعامل معهم ،فقد حرصنا خالل العام على
عقد اجتماعات منتظمة مع المجتمع الدولي لتعزيز الحوار المباشر حول مركز البنك األهلي والتقدم الذي يحققه باضطراد،
باإلضافة إلى العمل بشكل فعال على الترويج لمكانة قطر الكبيرة وتمتعها بالقوة االقتصادية والمالية .ومن شأن إدارة
العالقات بهذا الشكل الشفاف أن يبني الثقة بغرض تمكيننا من تعزيز سمعة البنك في مختلف أرجاء العالم.
وحرصنا على وجه التحديد على إطالع وكاالت التصنيف على أنشطتنا على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي خالل
العام ،حيث رأينا أنه من المهم توخي الشفافية والمحافظة على خطوط اتصال مفتوحة معها.
وعالوة على ذلك ،فقد حظيت متطلبات “اعرف عميلك” المتشددة أكثر من أي وقت مضى بقدر أوسع من االنتشار ،وتم
االلتزام بشكل قاطع بالمتطلبات األكثر صرامة من البنوك المراسلة.
النظرة المستقبلية
في الوقت الذي يمثل فيه العام  2018بيئة مليئة بالتحديات ،إال أننا على أتم الجاهزية واالستعداد الغتنام الفرص الجديدة.
وفي الوقت الذي تمكنا فيه في العام  2017من التوسع في تسهيالتنا الثنائية وزيادتها من  125مليون دوالر أمريكي إلى
 250مليون دوالر أمريكي حتى يونيو  2020فإننا سوف نواصل جهودنا هذه في العام  .2018وباإلضافة إلى ذلك ،وبالتعاون
مع إدارة الخزينة واالستثمار ،فسوف نواصل العمل على تحسين تكلفة أموالنا بأفضل صورة ممكنة.
ً
أصيال من عملنا ،وسوف
جزءا
وكما كان عليه الحال في العام  ،2017فسوف يمثل التسويق والتواصل مع المستثمرين
ً
ً
ً
بارزا في نجاحنا.
عنصرا
نواصل التركيز على إدارة عالقاتنا مع المستثمرين الدوليين الذين يشكلون
ً
وأخيرا ،فإننا سوف نواصل تنفيذ مبادرات التمويل الخاصة بنا والتحلي باالستجابة السريعة وذلك بهدف استشفاف اآلفاق
التي سيحفل بها العام .2018

برنامج سندات
لمدة  5سنوات
بقيمة 500
مليون دوالر
أمريكي

عالقات قوية مع البنوك المحلية
والدولية
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تحويل

التحديات

إلى

فرص
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الخزينة واالستثمار
إن التنويــع المتواصــل للســيولة التــي لدينــا لتمويــل طموحــات النمــو لــدى البنــك يبقــى
فــي أعلــى ســلم أولوياتنــا .وكان التحــدي الــذي واجهنــاه فــي عــام  2017يتمثــل فــي إدارة
آثــار القضايــا الجيوسياســية اإلقليميــة وآثارهــا علــى تطويــر أعمالنــا .وإننــا نواصــل الســعي
لقطــع شــوط كبيــر فــي هــذا المجــال ،فــي الوقــت الــذي نغــذ الخطــى إلــى األمــام للتركيــز علــى
التغييــرات التنظيميــة التــي يدنــو اســتحقاقها.
رئيس إدارة الخزينة واالستثمار

ً
رياحا معاكسة شديدة في العام الماضي،
واجهت منطقة الخليج العربي
ً
وهو األمر الذي أفرز تحديات وكذلك أتاح فرصا لإلدارة .ولقد ركزنا جهودنا
على السعي لتحقيق التوازن في مواجهة هذه التحديات وهو ما أتاح لنا
سبال جديدة لتطويراألعمال.
ً
ولقد وفرت النجاحات التي حققناها الدعم المطلوب للبنك في تحقيق
مركز مالي متين عند نهاية السنة وفتحت األبواب مشرعة لتطويرهذا
التوجهات االستراتيجية الجديدة لتحقيق أهداف البنك على المدى البعيد.
التعاون ألغراض التنويع
خالل العام  ،2017كانت إدارة الخزينة واالستثمار إلى جانب إدارة الخدمات
المصرفية الدولية في واجهة المبادرات الجديدة الهادفة إلى إدارة
السيولة وتنويع قاعدة العمالء في الميزانية العمومية.
متمثال في توسيع قاعدة المودعين من خالل
ويبقى هدفنا الرئيسي
ً
العالقات الدولية ،وهو تغيير مدروس يهدف إلى مساعدة البنك في
االستعداد لتلبية التغييرات التنظيمية الدولية القادمة.
لقد تخطى صافي إيرادات الفوائد الهدف المحدد للعام  .2017بينما
ً
إيجابيا وجاءت ملبية لتوقعاتنا ،وهي
حققت ربحية االستثمارات مستوى
نتيجة إيجابية مع األخذ في االعتبار الحالة العامة لألسواق على المستوى
اإلقليمي.
إن أحد األدوار الرئيسية التي تضطلع بها إدارة الخزينة واالستثمار يتمثل
ً
قياسا بمتطلبات النسب
في مراقبة نمو البنك وميزانيته العمومية
حسب اتفاقية بازل .3

دعم
البنك في
تحقيق
وضع
مالي
قوي
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ومن خالل التنفيذ المتدرج لمتطلبات اتفاقية بازل  3على امتداد القطاع
المصرفي في دولة قطر ،فقد واصلنا العمل بجد على االلتزام بالقواعد
ً
وفقا لتلك المحددة من قبل مصرف قطر المركزي.
استعراض أداء العمالت
ً
ضعيفا بالمقارنة مع األعوام السابقة
كان أداء الدوالر األمريكي
وذلك جراء تأثره بالقضايا السياسية المحلية واالنتعاش الذي حققته
االقتصادات العالمية األخرى .وبينما بدأت أسعار الفائدة في االرتفاع
هذا العام في الواليات المتحدة األمريكية ،فقد سعت الدول االقتصادية
الرئيسية األخرى إلى التركيز على العودة بأسعار الفائدة المحلية لديها إلى
طبيعتها.
ً
ً
كبيرا
شوطا
وفي الوقت الذي قطعت فيه الواليات المتحدة األمريكية
في الدفع باقتصادها ودخلت اآلن في المراحل األولى لمنحنى صعودي
ألسعار الفائدة ،فقد مرت المملكة المتحدة بوتيرة أبطأ من خالل رفع
أسعار الفائدة لديها لمرة واحدة فقط في العام  2017في الوقت الذي
تتواصل فيه المفاوضات لخروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي،
وهو ما بات يطلق عليه “بريكزيت”.
أما في أوروبا ،فيواصل المصرف المركزي األوروبي اتباع سياسة التيسير
الكمي لتشجيع النمو على امتداد القارة وتجنب االنكماش ،والعمل من
خالل ذلك على الحد ما أمكن من الضغوط على األسواق االئتمانية
السيادية للدول األعضاء.

نتعامل باستقامة
ونتمسك بالبساطة
ونتحلى بفعالية االستجابة
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مالحقة الفرص
قامت كل من إدارة الخدمات المصرفية الدولية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألفراد على مدار
العام 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
ً
واسعا لفرص استثمارية
قبول المخاطر والعوائد بالنسبة للعمالء لدى كل من هذه اإلدارات ،وهو األمر الذي شرع الباب
جديدة لمجتمعنا.
النظرة المستقبلية
إن االقتصاد القطري متين ،وما زالت الحكومة ملتزمة بخطط اإلنفاق لتحقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030في الوقت الذي
ً
فرصا على الصعيد المحلي.
يستمر فيه تقدم العمل في المشاريع ،وهو األمر الذي 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 الميزانية العمومية ،عالوة
على االلتزام بمعايير السيولة الدولية.
ً
جزءا ال يتجزأ من عروضنا ،مع توفير الدعم لنا في نشر الوعي بحالة السيولة الخاصة
وسوف تستمر التكنولوجيا في كونها
بنا وإدارتها ،وسوف نقوم بالنظر في إدخال المزيد من التحسينات على قدرات أنظمتنا لزيادة استجابتنا ومرونتنا لألوضاع
الرئيسية.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط في التعافي وهو األمر الذي من المفترض أن يساهم بدوره في تعزيز سيولة السوق
المحلية ،وسوف نبقى فريق العمل المتسلح بالمهارات والكفاءات لمواصلة توفير الحلول المصرفية والدعم إلى مجتمعنا
المحلي في البنك األهلي.

دعم البنك فــي تحقيق وضع مالي قوي
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تكنولوجيا المعلومات
لقــد حرصنــا علــى العمــل بــكل جــد لخدمــة عمالئنــا بشــكل أســرع مــن خــال االســتفادة مــن
التكنولوجيــا لنجعــل الوصــول إلــى خدماتنــا أســهل ولتكــون ملبيــة بشــكل أفضــل الحتياجــات
اليــوم ،كمــا تصــدرت حمايــة البيانــات ســلم أولوياتنــا فــي الوقــت الــذي ســعينا فيــه إلــى تعزيــز
األمــن الرقمــي والتحديــات الناشــئة باســتمرار المرتبطــة بهــذا المجــال.
كارثيكيان سوبرامانيام | مدير تكنولوجيا المعلومات

ً
حافال باإلنجازات الرائعة إلدارة تكنولوجيا
عاما
لقد كان العام 2017
ً
المعلومات ،حيث نجحنا في زيادة نطاق خدمات عمالئنا وتحسين إمكانية
التوسع في هذه الخدمات بما يتوافق مع السوق ،مع توفير اإلمكانية
للعمالء إلنجاز المزيد من خالل القيام بإجراءات أقل وتوفير الراحة لهم
في القيام بذلك – وكل ذلك مع األخذ بعين االعتبارأمن البيانات والقدرة
على عرضها.
وتم تحقيق واحدة من هذه اإلنجازات بالتعاون مع إدارة الخدمات
المصرفية لألفراد ،وتتمثل في النجاح في التوسع بخدمات أجهزة
الصراف اآللي وذلك من خالل القيام بعملية ترقية لألجهزة على امتداد
الشبكة ككل .ومع وصول نسبة اإلنجاز في هذا المضمار إلى ما يزيد
على  %50حتى اآلن ،فإن هذه األجهزة التي تمت ترقيتها باتت اآلن تتيح
المجال لسداد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وكذلك سداد دفعات
بطاقات االئتمان ،وهو ما كان يتم القيام به من خالل اإلنترنت أو عن
طريق زيارة أحد الفروع.
وعملنا مع التركيز على أدق التفاصيل مع الجهات التنظيمية والحكومية
المحلية لمواجهة التحديات المتعلقة بأمن اإلنترنت التي تتطور بسرعة
كبيرة وغيرها من األحداث الخارجية غير المتوقعة التي وقعت خالل العام.
وعالوة على ذلك ،نجحنا في تجديد الشهادة الخاصة بااللتزام بمعايير
الجودة (اآليزو)  27001وشهادة االلتزام بمعايير أمن معلومات بطاقات
الدفع ،والحرص من خالل ذلك على توفير الثقة وراحة البال للعمالء،
وتعزيز التزام البنك األهلي بالتعامل اآلمن مع المعلومات الحساسة
للعمالء والبطاقات والمعامالت.

معيار اآليزو
27001

وااللتزام بمعايير
أمن معلومات

بطاقات الدفع

مجاز في
معايير األمن العالمية
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ً
منصبا على تنفيذ برنامج التحول االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات في البنك والذي يسعى إلى بناء بنية
وبقي تركيزنا
تحتية تتميز بالمتانة واالستقرار والقابلية للتوسع .ومن شأن هذا البرنامج أن يدعم تقديم خدمات مصرفية تتميز بقدرتها
على االستجابة والقابلية للتعديل حسب متطلبات العمالء بحيث يكون بإمكان العمالء إجراء المعامالت المصرفية الرقمية
بشكل سلس وعلى امتداد جميع القنوات .ونفخر بأننا قمنا في هذا العام باستكمال وإنجاز مشروع “الفرع الدقيق” في
الوقت المناسب ،حيث عملنا على زيادة مستوى توفر وكفاءة تكنولوجيا الفروع لدينا .ويتواصل كذلك العمل في مرحلة
متقدمة من نظام أتمتة آليات العمل الذي يدعم التحول الرقمي للبنك.
وتمت خالل العام إضافة العديد من قدرات الخدمات المبتكرة األخرى إلى محفظة خدماتنا ،حيث بات بإمكان عمالئنا اآلن
الحصول على طباعة جميع أنواع البطاقات (االئتمان ،الخصم ،الرواتب – بطاقات فيزا /ماستركارد) بشكل داخلي لتحقيق
ً
أيضا بتحديد العديد من فرص ترشيد التكاليف والتي قمنا بالسير بها
قدر أكبر من المشاركة والترابط مع البنك .وقمنا
ً
قدما حتى استكمالها.
النظرة المستقبلية
سوف نواصل خالل العام  2018بذل الجهود في سبيل تنفيذ برنامج التحول االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والذي
يهدف إلى تحسين التجارب التي يخوضها عمالؤنا من خالل توفير المزيد من العروض الرقمية لدعم المنتجات والخدمات
األفضل من نوعها في السوق.
ً
عاما لردم الفجوة ما بين البدء بتنفيذ المشاريع وإنجازها .وسوف نواصل العمل بكل حيوية
كما أن العام  2018سوف يكون
مع التركيز على األثر الذي تحمله المشاريع وقابليتها للتوسع واستكمالها ،ومواصلة العمل من خالل التآزر مع الزمالء الذين
يقدمون الخدمات مباشرة إلى العمالء للتخفيف من أية آثار على خدمات البنك األهلي.
ويبقى أمن اإلنترنت إحدى أولوياتنا ،حيث نسعى إلى توخي الحذر واليقظة بشكل دائم ،مع االستثمار في تثقيف
الموظفين وتوعيتهم باإلضافة إلى توفير الدعم للتواصل الفعال لنشر الوعي بهذا الموضوع مع عمالئنا.

االســتفادة من التكنولوجيا لتحســين مستوى خدماتنا
المقدمــة إلى عمالئنا في لك يوم
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الموارد البشرية
إن االلتــزام الراســخ لــدى موظفينــا الذيــن نعتبرهــم أغلــى األصــول لدينــا وتفانيهــم فــي أداء
مهــام عملهــم يوفــر لبنكنــا القــدرة علــى الصمــود بــكل قــوة فــي مواجهــة الصعــاب ومواصلــة
ً
حقــا بهــذا الفريــق الموحــد والمتكامــل الــذي
الســير بثقــة باتجــاه المســتقبل .وإننــا نفتخــر
يعمــل فــي البنــك األهلــي والــذي اســتمر فــي مواصلــة العمــل بــكل جــد ،لتمكيننــا مــن تقديــم
أفضــل تجربــة مصرفيــة شــخصية لعمالئنــا األوفيــاء.
سعد الكعبي | رئيس إدارة الموارد البشرية

لقد واصلنا العمل طوال العام  2017على تأسيس بيئة عمل يمكننا من
خاللها تعزيز المهارات والكفاءات ،بل واألهم من ذلك استغالل تلك
المهارات والكفاءات على الوجه األمثل لتحقيق التميز في األداء بشكل
دائم في اإلدارات واألقسام في البنك.
ثقافة عمل ثابتة
لقد حرصنا على إشراك الموظفين فيما نقوم به ،وتحفيزهم لتقديم
أفضل ما لديهم ،وتعزيز ثقافة العمل المتميزة ،وقد ساعدنا هذا إلى
جانب موقعنا في قلب المجتمع كبنك قطري في توفير الدعم المطلوب
لنا حتى نكون قادرين على تحقيق نتائج عمل إيجابية على امتداد هذا
ً
مليئا بالتحديات.
العام الذي كان
ومن خالل المحافظة على قوتنا وعلى التزامنا الثابت تجاه رؤية قطر
الوطنية  ،2030فقد واصلنا تعيين المواهب القطرية التي تحترم قيمنا
وثقافتنا المؤسسية؛ ونجحنا في أن نثبت لمجتمعنا مدى حرصنا على
المساهمة في تنميته االقتصاد المحلي وسالمته.
المحافظة على أفضل األصول التي يملكها البنك
ً
ً
قويا يساعد في تشجيع األفراد الذين دعموا عمل
حافزا
يمثل التكريم
ً
ً
البنك وبذلوا جهودا إضافية لمواصلة المضي قدما في مسيرة البنك
اإليجابية.
وقد حافظنا على تقاليدنا السنوية المتمثلة في تكريم فريق عملنا
الملتزم والموهوب من خالل حفل الجوائز الذي أقمناه لتكريم الموظفين
ً
أعواما طويلة في خدمة البنك .ونحرص من خالل هذا
الذين أمضوا
الحدث على إظهار تقديرنا لألفراد الذين أمضوا الكثير من عمرهم في
خدمة البنك وتشجيع اآلخرين للسعي في تحقيق أهداف البنك.
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ً
موظفا وذلك اللتزامهم وتفانيهم في العمل لصالح البنك .وعالوة
وتم خالل الحفل الذي أقيم في عام  2017تكريم 54
على ذلك ،فقد قمنا بتكريم زمالئنا القطريين من أصحاب األداء الممتاز والواعد نظير أدائهم القوي ووالئهم للبنك خالل
العام.
بناء كوادر قطرية لمستقبل واعد
لقد واصلنا العمل طوال العام على تحقيق هدفنا الرامي إلى تطوير المواهب القطرية الشابة ليصبحوا قادة متمكنين في
قطاع الخدمات المالية .ولقد استثمرنا في العديد من القطريين من أصحاب الكفاءات والقدرات وقمنا بتدريبهم وترقيتهم
ً
أيضا سلوك مسار مهني واضح لتطوير المواهب القطرية القادمة كجزء
لشغل أدوار وظيفية قيادية ،يمكن لهم من خاللها
من برنامج تنميتهم وتطويرهم المهني.
وعالوة على ذلك ،واصلنا تركيز جهودنا على تطوير المدراء المباشرين في البنك والذين يمثلون أحد األصول الهامة فيه؛
وذلك من خالل العمل على تحفيز الموظفين وتوفير روح فريق العمل التابعة لكل إدارة ليحقق كل منهم الجزء المطلوب
منه لتحقيق األهداف العامة للبنك األهلي.
النظرة المستقبلية
ً
سعيا لتحقيق أقصى درجات التميز وذلك من خالل االستثمار في الجوانب
سوف نواصل أداء عملنا على الشكل األمثل
المختلفة لرأسمالنا البشري وهو األمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين األرباح اإلجمالية للبنك.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإننا نسعى إلى تحقيق الهدف العام لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في البنك بالنسبة
للموظفين :وهو أن نكون جهة العمل التي تمثل الخيار األول الذي يفضله الباحثون عن العمل بحلول العام  ،2018وتوفير
أفضل تجربة مصرفية شخصية ضمن مجتمعنا لعمالئنا المخلصين.

مــن خالل الحرص على االقتداء بنهــج أميرنا المفدى حفظه
الله ،فإننا كبنك قطري نعبر عن شــعورنا بــل الفخر بموظفينا
القطرييــن وكذلك موظفينا اآلخرين من باقي الجنســيات.
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المسؤولية االجتماعية
فــي األوضــاع التــي يعانــي فيهــا المجتمــع مــن الشــكوك والغمــوض ،مــن المهــم للغايــة أن
يقــوم قــادة القطاعــات االقتصاديــة مثــل البنــك األهلــي بتجميــع الجهــود وتوحيــد القــوى
وإظهــار كامــل الدعــم وااللتــزام تجــاه دولتنــا وقيادتنــا الرشــيدة .وتحقيقـ ًـا لهــذه الغايــة ،فقــد
قمنــا باســتضافة لوحــة جداريــة لصاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي ،أميــر دولــة
ـواء كانــوا
قطــر المفــدى ،وحفــل توقيــع إلظهــار اتحــاد الجميــع فــي ســبيل مجتمــع واحــد سـ ً
موظفيــن أو عمــاء”.

االستثمار في الموظفين
يحتل التعليم ورأس المال البشري مركز الصدارة في رؤية قطر الوطنية
ً
ً
رئيسيا للبنك األهلي.
هدفا
 ،2030وهما كذلك يعتبران
ً
ً
كبيرا للعام
نجاحا
ولقد حقق “برنامج كوادر” الذي أطلقه البنك األهلي
الثاني على التوالي ،ونحن نشعر بكل فخر بهذا النجاح .ومن خالل
شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال واألعمال ،والبرنامج الذي تم تصميمه
حسب إعدادات محددة ،فقد قمنا مرة أخرى بتوظيف مجموعة من
القطريين الطموحين وتطويرهم وزرع الخبرات المصرفية والمالية فيهم.
وسيواصل الخريجون السير في مسار وظيفي واعد داخل البنك على أمل
أن يقوموا بتولي مناصب قيادية في تاريخ مستقبلي.
وتمت خالل عام  2017ترقية خريجين سابقين ،باإلضافة إلى موظفين
قطريين آخرين من أصحاب األداء الممتاز والذين حققوا التطور والنمو
ً
أدوارا قيادية رئيسية .ومن شأن هذه األدوار
المطلوب مع البنك ،لشغل
اختبار المعرفة والتفكير العقالني لدى هؤالء الموظفين وكذلك السماح
لهم بمزيد من النمو والتطور بحيث يصبحون من كبار القادة المتمتعين
بأفضل القدرات والكفاءات في البنك.
ً
وتقديرا من البنك للجهود الكبيرة التي يبذلها
وكأفضل اختتام للعام،
موظفونا ،فقد جرى تنظيم حفل البنك األهلي لمكافأة  54من
الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة البنك .وعالوة على
ذلك ،قمنا بتكريم “الموظفين القطريين من أصحاب األداء المتميز”
ً
تقديرا لما يبذلونه من جهود كبيرة ،وللقيمة التي يضيفها زمالؤنا
القطريون إلى البنك من خالل عملهم الدؤوب وتفانيهم.
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وتم خالل هذا الحفل تكريم كل فرد اللتزامه تجاه البنك ومساهمته
الشخصية في نجاحه.
النظرة المستقبلية
يبقى في صدارة أولويات المسؤولية االجتماعية العمل على تحقيق
رؤية قطر الوطنية  ،2030وتمكين قطر من تحقيق التنمية المستدامة،
من خالل اإلدارة البشرية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية .وسوف
نواصل المساهمة في ذلك من خالل برامج تعليم وتدريب الموظفين،
ومن خالل توفير الدعم لمجموعات المجتمع المحلي ،وطرح المنتجات
المبتكرة التي تمكن اآلباء من االدخار لمستقبل أطفالهم ،وكذلك
المبادرات الرياضية واالجتماعية المحلية.

نحافظ بثبات على موقعنــا “في قلب المجتمع”
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البنك األهلي

معكم
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إدارة المخاطر
إن لدينــا التزامـ ًـا راسـ ً
ـخا بتنفيــذ إطــار عمــل اســتراتيجي إلدارة المخاطــر يتميــز بالفعاليــة والدقة
نقــوم مــن خاللــه بمراقبــة المخاطــر الرئيســية والتخفيــف منهــا للحــد األدنــى .ويتيــح لنــا هــذا
المنهــج حمايــة البنــك والمحافظــة علــى مكانتــه وازدهــاره علــى المــدى الطويــل ،مــع توفيــر
األمــن واالســتقرار لشــركائنا.
كريم م .سالم | رئيس إدارة المخاطر باإلنابة

ً
تحديدا لكافة المخاطر المالية وغير
تتضمن أسس عملية إدارة المخاطر
سلبا على مستوى أداء البنك وسمعته وتحليل هذه
المالية التي قد تؤثر
ً
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.
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واصلنا اتباع
منهج عملنا
الذي يتميز بالحذر
واليقظة تجاه
المخاطر

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
سنويا ،بما في ذلك رغبة البنك
إدارة المخاطر الرئيسية الخاصة بالبنك
ً
في قبول المخاطر ،كما تخضع عمليات إدارة المخاطر لمزيد من التدقيق
وخارجيا ومدققين مصرف
داخليا
والفحص من قبل مدققين مستقلين
ً
ً
قطر المركزي 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 االدارات واالقسام الجالبة لإليرادات عن كافة المخاطر
والذي من خالله تكون كل إدارة 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
مسبقا ،ويقوم مجلس اإلدارة بتحديد الحدود الشاملة
والمحددة
ً
لكل نوع من األنواع الرئيسية للمخاطر ،التي تخصص بعد ذلك
لجميع اإلدارات الجالبة لإليرادات.
فيما يلي أهم مالمح التطورات التي تكمن في المخاطر الرئيسية ذات
الصلة بطبيعة العمل المصرفي – خاصة مخاطر االئتمان والسوق
والسيولة والتشغيل:
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مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في الخسارة المالية المحتملة الناتجة عن فشل
وفقا للشروط المتفق عليها،
أحد األطراف في أداء المهام المكلف بها
ً
وينشأ هذا النوع من المخاطر بصفة أساسية عن إقراض المؤسسات
وإقراض األفراد والشركات الصغيرة 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 حتى الموافقة عليها وتنفيذها،
فضال عن اإلجراءات 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 والمعرفة 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 292.04
مليون ريال قطري ،وهي تمثل  0.99%إلى إجمالي محفظة القروض
والسلفيات الممنوحة للعمالء ( 223.45 :2016مليون ريال قطري،
 0.82%إلى إجمالي القروض).
وتتولى لجنة االئتمان اإلشراف على نشاط إدارة المخاطر على المستوى
التنفيذي ،حيث تقوم هذه اللجنة بما يلي:
	•اعتماد سياسة وإجراءات 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 ورئيس وحدة العمل؛
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	•اعتماد سقوف 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 ضمن لجنة األصول
الخاصة.
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.
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 (،)LGD
حيث تدعم هذه األدوات قياس إدارة المخاطر وإدارة المحفظة .ويتم
ً
التزاما بإرشادات
إجراء اختبارات الضغوط والتحمل ()Stress Testing
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.
مستخدما فترة
ويقوم البنك بحساب القيمة المعرضة للمخاطر
ً
ً
وطبقا لتعليمات مصرف
االحتفاظ ليوم واحد عند مستوى ثقة ،95%
قطر المركزي فترة احتفاظ لمدة  10أيام عند مستوى ثقة .99%
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مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم القدرة على الوفاء بالتزامات التمويل للبنك دون االضطرار إلى جمع أموال بتكلفة
قسرا ،ومن ثم تكبد خسائر بيع األصول بأسعار منخفضة حيث يقاس حجم هذه المخاطر بتقدير
مرتفعة أو بيع األصول
ً
سيولة 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 في
ً
وتماشيا مع متطلبات بازل  ،3يقوم البنك بمراقبة واإلبالغ عن نسبة تغطية السيولة
جميع الظروف .ولهذا السبب،
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 وااللتزامات 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 وااللتزامات ،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
فعال إلدارة المخاطر التشغيلية لتحديد مقدار المخاطر التشغيلية والتخفيف
الخارجية العكسية ،ويحتفظ البنك بإطار عمل َّ
من حدتها.
ويقوم البنك بشكل سنوي بتنفيذ عمليات التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية ( )ORSAبالنسبة لكافة العمليات الرئيسية
بهدف تحديد المخاطر وبعد ذلك التوصل إلى طرق لخفض المخاطر الجديدة محتملة الوقوع.
يتم رفع تقرير بالحوادث التشغيلية التي تم تكبدها في سياق العمل وتحليلها لتحديد األسباب الجذرية لها وتعريف التدابير
التصحيحية لتجنب تكرار وقوعها.
ً
وفقا لألهداف الموضوعة.
وبالنسبة للعمليات الهامة ،تم تعريف مؤشرات مخاطر رئيسية لمراقبة األداء
تتولى لجنة المخاطر التشغيلية ( )ORCاعتماد التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية ،تراقب مؤشرات المخاطر الرئيسية،
ومراجعة الحوادث التشغيلية بهدف أن يتخذ البنك ،عند الحاجة ،التدابير التصحيحية من خالل استحداث ضوابط رقابية
جديدة أو تعديل الضوابط القائمة.
ً
خططا شاملة مصممة لتقليل تعطل العمل الناشئ من
تتضمن خطة استمرارية العمل ( )BCPالخاصة بالبنك
االنقطاعات الداخلية والخارجية مثل الكوارث الطبيعية أو حاالت انقطاع الطاقة الكهربائية .ويتم إجراء اختبار لخطة
ً
وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي.
استمرارية العمل الخاصة بنا بشكل دوري
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
والبريد اإللكتروني في حال التوقف الناتج عن وقوع كارثة.
أجرى البنك اختبارات في عام  2017لكل من خطة استمرارية العمل وخطة الحماية من الكوارث بنجاح ،وشمل ذلك
اختبارات تأدية الوظائف األساسية ،بهدف إعداد مستويات مناسبة من اإلعداد لمواجهة احتمال الطوارئ ،بما يتوافق مع
المتطلبات التنظيمية ومتطلبات التدقيق.
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تقرير الحوكمة لسنة 2017
السادة /مساهمي البنك األهلي المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،
إن تقرير الحوكمة هذا يستند إلى ( )1تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم (أ.ر )68/2015
تاريخ “( 26-07-2015تعليمات الحوكمة”) التي 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 صنع القرار ،و( )2إلى نظام
حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية
رقم ( )5لسنة “( 2016نظام الحوكمة”) والذي يهدف بشكل رئيسي إلى ترسيخ مبادئ اإلدارة الرشيدة وتحديد المهام
والمسؤوليات لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا والعاملين بالشركة ،والعدل والمساواة بين أصحاب
المصالح ،وتنمية المجتمع والنهوض به.
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
ً
تحقيقا لما هدفت إليه تعليمات الحوكمة
المسؤوليات والواجبات المناطة بمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعليا،
ونظام الحوكمة.
إن متطلب جوهري للحوكمة هو الشفافية واإلفصاح وقيام الشركات بنشر تقرير سنوي عن الحوكمة ،وعليه يسرنا أن
نقدم لكم تقرير الحوكمة السنوي للبنك األهلي للعام .2017
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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القسم األول  :إفصاحات الحوكمة
مجلس اإلدارة
أوال :تأليف المجلس
ً
ً
حاليا من ثمانية أعضاء ،ستة منهم باإلنتخاب تمتد عضويتهم لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد ،وقد
يتألف مجلس اإلدارة
تم إنتخابهم في إجتماع الجمعية العامة للبنك في العام  2017وتنتهي واليتهم عند الموافقة على القوائم المالية للسنة
المالية  ،2019فيما تعين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عضوين لتمثيلها في مجلس االدارة بينما يتم
ً
وفقا ألحكام النظام األساسي.
تعيين وعزل 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

المنصب وملكية األسهم كما
في  31ديسمبر .2017

رئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب

عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  ،2005ويــرأس
مجلــس اإلدارة منــذ العــام  .2011حاصــل علــى بكالوريــوس ماليــة
– جامعــة ســوفولك ،بوســطن – الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

بلغ عدد األسهم المملوكة منه
()2,121,282سهم.

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

نائب رئيس مجلس االدارة

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) ،وشــركة الصــاري التجاريــة (قطــر) .،وهــو حاصــل علــى درجــة
البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال.

بلغ عدد األسهم المملوكة منه
( )2,138,965سهم.

الشيخ  /جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

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.

يمثل مؤسسات عبر الشرق والتي
تملك ( )2,121,277سهم.

المنصب وملكية
األسهم كما
في  31ديسمبر
.2017

انتهاء المدة

الوضعية

2017

2019

غير تنفيذي

2017

2017

2019

2019

تنفيذي

غير تنفيذي

بلغ عدد األسهم المملوكة منه
( )2,124,277سهم.

الشيخ  /فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  ،2015وهــو
حاصــل علــى بكالوريــوس ماليــة –جامعــة جــورج واشــنطن،
الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

ً
ِ
شخصيا أية أسهم.
يملك
لم

2017

يمثل شركة المها كابيتال والتي
يبلغ عدد األسهم المملوكة منها
( )3,920,830سهم.

ً
ً
وفقا لذلك.
وفقا لمتطلبات تعليمات الحوكمة وقد تم تعديل النظام األساسي للبنك
1سوف يتم إضافة عضو تاسع
2لقد تم بنهاية العام  2017تحويل القسم األكبر من أسهم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إلى جهاز قطر لإلستثمار.
ً
3إن تحديد وضعية األعضاء التنفيذيين هو لكونهم أعضاء في اللجنة التنفيذية وفقا لتعريف “العضو غير التنفيذي” الوارد في قائمة تعريفات تعليمات الحوكمة.

2019

3

مستقل
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المنصب وملكية األسهم كما
في  31ديسمبر .2017

االسم

الشيخ  /فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  .2014ويشــغل
ً
حاليــا منصــب مديــر إدارة االســتثمارات القطريــة لــدى جهــاز قطــر
لالســتثمار ،عضــو مجلــس إدارة شــركة ناقــات وعضــو مجلــس
إدارة شــركة قطــر للتأميــن .حامــل شــهادة بكالوريــوس فــي إدارة
األعمــال مــن جامعــة ماريماونــت ،فرجينيــا ،الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،وماجســتير تنفيذيــة فــي إدارة األعمــال مــن كليــة HEC
باريــس.

الشيخ  /سلمان بن حسن آل ثاني

4

عضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ مايــو  .2017يشــغل حاليـ ًـا
منصــب المديــر المالــي فــي مؤسســة قطــر ويشــرف علــى وظائــف
الماليــة واإلســتراتيجية والمخاطــر .وتشــمل مســؤولياته الرئيســية
التخطيــط االســتراتيجي لمؤسســة قطــر ،وتخطيــط األعمــال،
وتطويــر الميزانيــة ،وإدارة األداء ،وأنشــطة إدارة المخاطــر.
كمــا تولــى الشــيخ ســلمان مهــام رئيــس اإلســتراتيجية ومســؤول
تطويــر األعمــال باإلضافــة إلــى كبيــر الرئيــس المالــي ومديــر
الضرائــب فــي هيئــة مركــز قطــر للمــال.
حامــل شــهادة جامعيــة فــي الدراســات المصرفيــة والماليــة مــن
جامعــة قطــر.

عضو مجلس اإلدارة
لم يملك أية أسهم.

عضو مجلس اإلدارة
لم يملك أية أسهم.

السيد /فيكتور نظيم رضا آغا

عضو مجلس اإلدارة

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.

ً
شخصيا أية أسهم.
لم يملك
يمثل شركة الماجدة لالستثمار
العقاري والتي بلغ عدد األسهم
المملوكة منها ( )2,205,000سهم.

السيد /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو مجلس اإلدارة

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.

بلغ عدد األسهم المملوكة منه
( )6,001,873سهم.

المنصب وملكية
األسهم كما
في  31ديسمبر
.2017

تم تعيينه في
مارس ،2014
ويمثل مؤسسة
قطر للتربية
والعلوم وتنمية
المجتمع التي
بلغت مساهمتها
ً
سهما
11,786,159
تمثل  %5.88من
رأس مال البنك
األهلي كما في
 31ديسمبر .2017

تم تعيينه في
مارس ،2017
ويمثل مؤسسة
قطر للتربية
والعلوم وتنمية
المجتمع التي
بلغت مساهمتها
ً
سهما
11,786,159
تمثل  %5.88من
رأس مال البنك
األهلي كما في
 31ديسمبر .2017

2017

2017

انتهاء المدة

الوضعية

يتم انهاء التعيين
بموجب اشعار
كتابي من
مؤسسة
قطر للتربية
والعلوم وتنمية
المجتمع

غير تنفيذي

يتم انهاء التعيين
بموجب اشعار
كتابي من
مؤسسة
قطر للتربية
والعلوم وتنمية
المجتمع

2019

2019

3

غير تنفيذي

تنفيذي

تنفيذي

ً
وفقا لتعريف “العضو غير التنفيذي” الوارد في قائمة تعريفات تعليمات الحوكمة.
3إن تحديد وضعية األعضاء التنفيذيين هو لكونهم أعضاء في اللجنة التنفيذية
4
بناء لطلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وقد حضر الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني أو اجتماع لمجلس اإلدارة في اإلجتماع  2017/4بتاريخ 2017/06/07
تم استبدال السيد فهد القحطاني بالشيخ سلمان بن حسن آل ثاني ً
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ثانياً  :مهام واختصاصات المجلس
ً
وفقا لميثاق مجلس اإلدارة وفي ضوء أحكام القانون والحوكمة ،وفيما
يباشر مجلس اإلدارة مهامه واختصاصاته
أ.
يلي ملخص لمهام واختصاصات المجلس:
1 .1وضع استراتيجيات العمل واألهداف والسياسات وتطويرها وإعادة تقييمها ،واعتماد أنظمة الرقابة الداخلية واالشراف
عليها ومراجعتها.
2 .2إقرار الهيكل التنظيمي للبنك وتقييمه وتطويره وتحديد المهام واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات.
3 .3تشكيل اللجان وإنشاء برامج عملها وتحديد صالحياتها وواجباتها ومسؤولياتها وتفويض سلطات اتخاذ القرار وتحديد
صالحيات التوقيع عن البنك.
4 .4تقييم المخاطر الحالية والمستقبلية التي قد يتعرض لها البنك واعتماد سياسات المخاطر وااللتزام واالجراءات
الخاصة بها.
5 .5اإلشراف على التنفيذ وتقييم وتطوير برامج واجراءات العمل والتحقق من كفايتها ومالءمتها.
6 .6تعيين جهاز التدقيق الداخلي واإلشراف عليه وضمان حياديته واستقالليته.
7 .7ترشيح مدقق خارجي من ذوي االختصاص والكفاءة العالية والتعاقد معه وتحديد أتعابه.
8 .8مراجعة تقارير اإلدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي و المدقق الخارجي واعتماد الحسابات الختامية للبنك.
9 .9التحقق من سالمة ومصداقية البيانات المالية والحسابات المرحلية والختامية للبنك ونتائج أعماله ،والمحافظة على
حقوق المودعين والمساهمين.
1010الشفافية والمصارحة في اإلفصاح عن جميع األمور الهامة التي تؤثر على أداء البنك ونتائج أعماله والتزامات
ومعامالت األطراف ذات العالقة والمصالح المتداخلة.
1111دعم وتوضيح قيم الحوكمة وقواعد السلوك المهني من خالل اعتماد سياسات الحوكمة وقواعدها.
1212تنظيم عملية الترشيح ألعضاء المجلس بشفافية واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باجراءات ترشيحهم
للمساهمين.
1313أية مهام أو مسؤوليات يرى مجلس االدارة ضرورة القيام بها من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف البنك.
ب.
.1
.2
.3
.4

باالضافة إلى ما تقدم ،يولي أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين عناية خاصة تجاه الواجبات التالية:
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.
االشراف على وتطوير قواعد واجراءات الحوكمة وتطبيقاتها في البنك.
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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 ،قبل خمسة عشر
ً
يوما ( )15على األقل من تاريخ االجتماع المقترح ،يبين فيه التاريخ والوقت ومكان االجتماع ،ويجب أن يتضمن اإلشعار
ً
ملخصا للمسائل المقترح مناقشتها في ذلك االجتماع .وفي هذا اإلطار اجتمع مجلس اإلدارة ستة ( )6مرات خالل العام
.2017

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 عند 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.
ثالثاً  :المهام والواجبات األخرى للمجلس
يمثل المجلس كافة المساهمين مع اإللتزام بما يحقق مصالح الشركة وتأدية مهامهم بمسؤولية وحسن نية
أ.
وجدية واهتمام.
ب.

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،
ت.
كل من إدارة مراقبة الشركات في وزارة االقتصاد والتجارة ،ومصرف قطر المركزي ،ومراقب
كما توجه دعوة الحضور إلى ٍ
الحسابات الخارجي ،وهيئة قطر لألسواق المالية ،وبورصة قطر ،والموظفين الرئيسيين في البنك كالرئيس التنفيذي
ونوابه ومدير التدقيق الداخلي وغيرهم.
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للبنك “ميثاق مجلس االدارة” والذي يوزع على أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمنتخبين الجدد بهدف ضمان
ث.
تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل البنك وعملياته وإدراكهم لمسؤولياتهم ،كما للمجلس دليل يتضمن الموضوعات
التالية:

م

الموضوع

م

الموضوع

1

عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك

7

مهام واختصاصات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

2

قانون مصرف قطر المركزي

8

مهام واختصاصات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

3

تعليمات الحوكمة (مصرف قطر المركزي)

9

سياسة واجراءات إطالق الصافرة.

10

سياسة تضارب المصالح.

11

سياسة الحوكمة.

4

نظام الحوكمة (هيئة قطر لألسواق المالية)

5

ميثاق مجلس اإلدارة

6

مهام واختصاصات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

ً
مهنيا
يتضمن “ميثاق مجلس االدارة” وفي إطار األمور العامة ،أن يراعي أعضاء المجلس أن يكونوا مؤهلين
ج.
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 بواجب العناية واالخالص والتقييد بالسلطة المؤسسية كما هي محددة في
ح.
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 االدارة العمل
خ.
الالزمين ولمصلحة البنك وكافة مساهميه.
د.

على أعضاء مجلس االدارة العمل بفعالية لاللتزام بمسؤولياتهم تجاه البنك.

يتضمن النظام األساسي للبنك اجراءات واضحة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة في حال تغيبهم عن اجتماعات
ذ.
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
ً
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رابعاً  :إجتماعات المجلس والحضور
الجدول التالي يوضح نسبة حضور أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعات مجلس اإلدارة التي بلغت ستة ()6
أ.
ً
إجتماعات خالل العام  ،2017علما بأن التغيب في كافة األحوال كان ألسباب خاصة قبلها المجلس ،كما أن األعضاء
الغائبين قاموا بتعيين عضو لينوب عنهم:
االسم

المنصب

الحضور

الشيخ  /فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

6/6

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

6/6

الشيخ  /جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

6/6

الشيخ  /فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

6/6

الشيخ  /فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

5/6

الشيخ /سلمان بن حسن آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

5/6

السيد  /فيكتور نظيم رضا آغا

عضو مجلس اإلدارة

5/6

السيد  /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو مجلس اإلدارة

6/6

خامساً  :بعض القضايا الرئيسية التي استعرضها المجلس وأصدر قراراته بشأنها في العام 2017
أ.

الموافقة على البيانات المالية المرحلية

ب.

الموافقة على قرض بقيمة  250مليون دوالر من بنك باركليز

ت.

إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار الطرح الثاني لسندات بقيمة  500مليون دوالر لدعم السيولة والتمويل المستقر.

ث.

قرارات مختلفة تتعلق بعمليات البنك وسياساته واستراتيجياته.

سادساً  :إجمالي الماكفآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
لقد بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة:
مبلغ  12,120,000ريـال قطري كأتعاب مجلس اإلدارة عن سنة  2016تم تسديدها خالل العام 2017
أ.
مبلغ وقدره  2,880,000ريـال قطري ،يمثل بدل الحضور وعضوية اللجان وغيرها من التعويضات عن كامل العام
ب.
.2017
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سابعاً  :اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
ً
جزءا من صالحياته إلى عدد من اللجان وهي:
فوض مجلس اإلدارة
أ.

لجنة التدقيق

تتشكل لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء هم:
االسم

المنصب

الحضور

الشيخ  /جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

رئيس اللجنة

5/5

الشيخ  /فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

عضو اللجنة

5/5

الشيخ /سلمان بن حسن آل ثاني

عضو اللجنة

4/5

مسؤوليات وصالحيات لجنة التدقيق
.1
.2

النظر في التوصيات وكذلك تقديم التوصيات الالزمة إلى المجلس بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين
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:
	•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.

.3
.3
.5
.6
.7

مناقشة المشاكل والتحفظات الناجمة عن عمليات التدقيق المرحلية والنهائية ،وأية أمور قد ترغب في
مناقشتها مع مدققي الحسابات الخارجيين.
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
الداخليين والخارجيين والتأكد من أن وظيفة المراجعة الداخلية لديها ما يكفي من الموارد وفعالة في القيام
بمسؤولياتها.
على أساس سنوي ،مراجعة مدى كفاية وإكتمال خطة ادارة التدقيق وتوفير الموارد الكافية لها لتلبية خطتها
السنوية.
النظر في نتائج تقارير التدقيق الداخلي ،وكذلك أي تقارير خاصة يتم طلبها ألغراض العمل،
وال سيما فيما يتعلق بالمالحظات ذات المخاطر العالية ،وردود اإلدارة التنفيذية عليها ،ومتابعة تنفيذ النقاط
المجدولة ضمن المهل المنصوص عليها.
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.8
.9
.10
ب.

مراجعة اإلجراءات والسياسات التي وضعتها اإلدارة التنفيذية لتطبيق تعليمات الجهات الرقابية،
ومتطلبات التقارير المالية.
مراجعة نطاق مهام التدقيق الداخلي.
تقوم اللجنة بالرفع إلى مجلس اإلدارة ألي قضايا تتعلق بنطاق عملها أو تراها اللجنة ضرورية إلحاطة المجلس
بها أو التخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.
لجنة المخاطر واإللتزام

تتشكل المخاطر واإللتزام من ثالثة أعضاء هم:

المنصب

االسم

الحضور

الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

رئيس اللجنة

3/3

السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو اللجنة

3/3

السيد فيكتور نظيم رضا آغا

عضو اللجنة

3/3

مسؤوليات وصالحيات اللجنة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

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
المتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة ومدى فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وااللتزام.
اإلطالع على التقارير المقدمة من إدارة المخاطر وإستعراض الخطوات التي إتخذتها اإلدارة لتقييم ورصد ومراقبة
مخاطر اإلئتمان والمخاطر التشغيلية ومخاطر السوق.
على أساس سنوي ،مراجعة مدى كفاية وإكتمال خطة اإللتزام بما في ذلك التدريب على اإللتزام والرصد واإلبالغ
وتوفير الموارد الكافية لوظيفة االلتزام لتلبية خطتها السنوية.
النظر في أية أمور يحيلها المجلس إلى اللجنة.
رفع التوصية إلى مجلس اإلدارة والعرض عليه للحصول على موافقته بشأن إستقالة أو إقالة مدير
المخاطر ومدير االلتزام وموظفيهما.
تقييم أداء مدير اإللتزام ومدير المخاطر والموافقة على الرواتب والمكافآت وغيرها
من مسائل تخص أجور جميع 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
المالية أو غيرها من األمور الهامة إلى جانب التأكد من وجود الترتيبات الالزمة إلدارة تحقيق مستقل ومناسب
لمثل هذه األمور.
تقوم اللجنة بالرفع إلى مجلس اإلدارة ألي قضايا تتعلق بنطاق عملها أو تراها اللجنة ضرورية إلحاطة المجلس
بها أو التخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.

 | 52البنك األهلي ش.م.ق .التقرير السنوي

ت.

لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت

تتشكل لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء هم:
االسم

المنصب

الحضور

الشيخ  /فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

رئيس اللجنة

4/4

الشيخ  /فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

عضو اللجنة

4/4

السيد  /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو اللجنة

4/4

مسؤوليات وصالحيات اللجنة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

دراسة واعداد وتطوير االستراتيجيات واألهداف والسياسات والنظم والخطط والموازنات بناء على توجيهات من
مجلس اإلدارة.
ً
الموافقة على الهيكل العام لنظام المكافآت والحوافز والمزايا ،وفقا للنظام األساسي للبنك ،وإرشادات
المصرف المركزي ونظام الحوكمة.
اعتماد نظم وإجراءات وضوابط منح المكافآت والعالوات وتحديثها متى ما استدعى األمر ذلك.
التوصية لمجلس اإلدارة بالمبلغ الكلي للعالوات والمكافآت المبنية على تقييم األداء السنوي المتبع.
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
لمدير إدارة التدقيق ومدير االلتزام ومدير إدارة المخاطر.
أية مسؤوليات أخرى توكل للجنة من قبل مجلس االدارة من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف البنك.

تشمل مسؤوليات اللجنة ما يلي:
.1
.2
.3
.4

.5

اعتماد تاريخ فتح وإغالق باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.
استالم طلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
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
ً
مرفقا معه االستبيان الشخصي للمرشح وبقية
المركزي بالتزامن مع إرسال كشف بأسماء جميع المرشحين،
المستندات والوثائق المطلوبة وذلك قبل أسبوعين من موعد انعقاد الجمعية العمومية ،وعلى أن يكون
ً
موقعا من رئيس مجلس اإلدارة.
الكشف المرسل للمصرف المركزي
إعادة النظر في عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة متى ما استدعى األمر ذلك.
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ً
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 ()4مرات خالل العام .2017
ج.

اللجنة التنفيذية

االسم

المنصب

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

رئيس اللجنة

السيد /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو اللجنة

السيد /فيكتور نظيم رضا آغا

عضو اللجنة

تتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء هم:
مسؤوليات وصالحيات اللجنة
.1
.2
.3
.4

ً
وفقا للموازنة السنوية وخطة األعمال والتعليمات المتعلقة بالسياسات المالية
إدارة وتسيير شؤون البنك
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
األموال بما يزيد عن صالحيات اإلدارة التنفيذية.
اعتماد النظم والمنتجات المصرفية المختلفة والخطط والموازنات ضمن السياسات المعتمدة من مجلس
اإلدارة.
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.
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ح.

لجنة المناقصات

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
.2
.3
.4
.5
.6
.7

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
التوصيات الالزمة بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
مراجعة واعتماد الشروط اإلدارية والمالية والفنية لكافة المناقصات والمزايدات.
النظر والبت في المناقصات وأوامر الشراء التي تزيد قيمتها عن  400ألف ر.ق ،إذا كانت ضمن الموازنة
(.)Budgeted
النظر والبت في المناقصات وأوامر الشراء التي تزيد قيمتها عن  200ألف ر.ق ،إذا كانت خارج الموازنة
(.)Unbudgeted
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
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.
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اإلدارة العليا للبنك
االسم

 -1محمود ملكاوي

5

الرئيس التنفيذي باإلنابة
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2017-12-31

 -2ماهالينغام شانكار

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات وتكنولوجيا المعلومات
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2017-12-31

 -3حسن اإلفرنجي

نائب الرئيس التنفيذي – قطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2017-12-31

 -4محمد النملة

نائب الرئيس التنفيذي  -إدارة دعم األعمال والخدمات
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2017-12-31

 -5محمد عوف

المدير التنفيذي للشؤون القانونية
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2017-12-31

 -6سعد الكعبي

رئيس إدارة الموارد البشرية
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2017-12-31

 -7تريفور بيلي

رئيس إدارة الخدمات المصرفية الدولية
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2017-12-31

 -8جوني الخوري

المستشار العام وسكرتير مجلس اإلدارة
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2017-12-31

 -9ماهر بركات

رئيس ادارة التدقيق الداخلي
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2017-12-31

رئيس قطاع الخزينة واالستثمار
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2017-12-31

 -10ديريك كووك
 -11كريم سالم

رئيس إدارة المخاطر باإلنابة
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2017-12-31

6

 -12خلدون الخطيب

7

رئيس االلتزام باإلنابة
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2017-12-31

لقد بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لإلدارة العليا عن عام  2016والتي تم تسديدها خالل العام  2017مبلغ وقدره 6,282,439
ريـال قطري.

5لقد تم تعيين محمود ملكاوي كرئيس تنفيذي باإلنابة بقرارمن مجلس اإلدارة وذلك بعد استقالة الرئيس التنفيذي السابق صالح مراد .وقد تم الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي على هذا التعيين.
6لقد تم تعيين كريم سالم رئيس للمخاطر باإلنابة بعد إستقالة مدير المخاطر السابق السيد هانس بريكهاوسن ولحين تعيين البديل.
ً
خلفا لمدير االدارة السابق زكريا عبدربه (رحمه الله).
7لقد تم تعيين خلدون الخطيب كرئيس إدارة اإللتزام باالنابة
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1-

توزيع الملكية بحسب الجنسية

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

النسبة في رأس
المال

مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة
المجتمــع

حكومي

قطر

11,786,159

5.88

شركة قطر القابضة

حكومي

قطر

35,354,693

17.65

جهاز قطر لالستثمار

حكومي

قطر

47,980,253

23.95

المساهمين الرئيسيين ( %5فأكثر)

-2

توزيع الملكية بحسب عدد المساهمين

عدد المساهمين

حكومي

خاص

النسبة في رأس
المال

أكثر من مليون

36

3

33

84.58

 500ألف إلى مليون

10

0

10

3.68

 250ألف إلى  500ألف

25

1

24

4.59

 100ألف إلى  250ألف

43

0

43

3.30

أقل من  100ألف

810

1

803

3.837

عدد األسهم

-3

إفصاحات اإللتزام أو عدم اإللتزام

ً
ً
وفقا لما يلي ،من بين أمور
إلتزاما من البنك األهلي بتعليمات الحوكمة ونظام الحوكمة ،فقد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة
أخرى:
.1
.2
.3

إن أعضاء مجلس اإلدارة منتظمين في الحضور أو التمثيل في مجلس اإلدارة ولجانه بما يحقق مصلحة البنك
وكافة المساهمين دون تمييز وبما يؤدي إلعالء مصلحة الشركة والمساهمين وكافة أصحاب المصالح.
إجراء مجلس اإلدارة لتقيم ذاتي وتقييم االستقاللية.
ً
وفقا ألحكام
توقيع رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على إقرار بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها
القانون ونظام الحوكمة.
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.4
.5

تم تسمية األشخاص المتحدثين بإسم البنك بقرار من مجلس اإلدارة وتم تحديث السياسة ذات الصلة.
لقد تم تعديل النظام األساسي للبنك بحيث يتوافق مع متطلبات نظام الحوكمة وقد تم تضمين جدول أعمال
ً
وفقا لقانون
الجمعية العامة المقررة في  2018-02-20للموافقة عليه ،كما أنه كان قد تم اعتماد التصويت
الشركات التجارية ونظام الحوكمة.

أما لجهة عدم اإللتزام ،فإن رئيس مجلس إدارة البنك األهلي هو عضو في لجان مجلس اإلدارة بخالف نظام الحوكمة،
وذلك لكون تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم  2015/68تاريخ  2015-07-26حظرت أن
ً
عضوا في لجنة التدقيق دون حظر عضويته في بقية اللجان .وفي كافة األحوال لقد تم إعالم
يكون رئيس المجلس
السلطات الرقابية بتشكيلة المجلس واللجان.
4-

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 ،بدأت نشاطها بتاريخ 2011/07/24م
وتتداول في األوراق المالية)

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.
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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.
وعليه 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
.6
.7

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

مدققي الحسابات
يتم ترشيح مراقب الحسابات القانوني للبنك بتوصية 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 النظام األساسي للبنك آلية تعيين مراقب الحسابات وواجباته وحقه في االطالع في أي وقت على دفاتر الشركة
ً
علما بأن
وسجالتها ومستنداتها باإلضافة إلى حضور اجتماعات الجمعية العامة واإلدالء برأيه بما قام به من تدقيق،

مراقب حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2017هم السادة /ديلويت ،وقد بلغت أتعابهم عن العام
 2017مبلغ  500,000ريال 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 أو
ً
تفاديا ألية تضارب في المصالح.
أفراد عائالتهم
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 التي تتم
مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة والذي يقوم بإقرار سياسات إدارة المخاطر الرئيسية للبنك بصفه سنويه ولمرة واحدة
على األقل.
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تقوم إدارة المخاطر بتحديد وتحليل وتقييم وقبول وقياس وأدارة ومراقبة جميع المخاطر المالية وغير المالية التي قد يكون
لها تأثير سلبي على أداء وسمعة البنك وتتمثل المخاطر الرئيسية المرتبطة بأعمال البنك األهلي في مخاطر االئتمان،
مخاطر التشغيل ومخاطر السوق والتي تتضمن صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم والسيولة
باإلضافة إلى المخاطر التشغيلية والمخاطر المتعلقة بالسمعة.
تقوم لجنة االئتمان واالستثمار بمتابعة ورقابة عملية اإلدارة اليومية لمخاطر االئتمان .كذلك فإن البنك ملتزم بتطبيق
ً
وفقا للجدول الزمني المعد من قبل لجنة بازل ومصرف
مقررات بازل  2وبازل  3الخاصة باحتساب كفاية رأس المال
قطر المركزي .كذلك فان التعرضات االئتمانية التي تنذر بوجود مشاكل جوهرية وإخفاق في السداد يعهد بها إلى إدارة
متخصصة لألصول الخاصة حيث تتم متابعة هذه الحاالت من خالل تقارير شهرية ودورية.
هذا ويقوم البنك في اطار السياسة المتحفظة إلدارة مخاطر السوق بتطبيق حدود وسقوف متحفظة وذلك للتوائم مع
وضع محفظة االستثمار والتداول وبما يتماشى مع احتياجات تنمية األعمال وظروف السوق.
توافق لجنة المخاطر التشغيلية على عمليات التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية وذلك بصفة سنوية حيث تراجع المخاطر
التشغيلية التي تنشأ لتنفيذ األعمال المصرفية المتنوعة في البنك ،كذلك تقوم اللجنة بالمتابعة الدورية مع تقديم
الضوابط المالئمة إذا 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 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 .وترفع إدارة المخاطر وإدارة 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.
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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:
-1سياسة التعامل للحساب الشخصي :والتي توضح مفهوم اإلفصاح والتعهد في تداول األنشطة االستثمارية (من خالل
نموذج معد لذلك) وقواعد وإجراءات تداولها باإلضافة إلى الممارسات المتاحة والمحظورة وفترات حظر التداول لمجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي البنك ،كما تتضمن سجل المطلعين الداخليين والذي يقع تحت مسؤولية مدير اإللتزام.
-2سياسة وإجراءات إطالق الصافرة :تعتمد هذه السياسة مبدأ “إطالق الصافرة” في حال حدوث أية ممارسات محظورة
ً
استنادا إلى هذه السياسة
أو غير قانونية أو غير مهنية وتؤمن الحماية الكاملة للموظف الذي أثار أية مزاعم ،ولدى البنك
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.
- 3قانون الشركات التجارية :البنك ملتزم بنصوص قانون الشركات التجارية والتي توضح ما يجب إتباعه في حال 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).
-4تعليمات مصرف قطر المركزي :يتم عرض جميع التسهيالت الممنوحة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وعائالتهم
ً
وفقا للحدود والضوابط التي رسمها
وأقاربهم على مجلس اإلدارة في كل اجتماع للتأكد من أن هذه المعامالت قد تمت
مصرف قطر المركزي.
-5ميثاق أخالقيات وممارسات المهنة :والذي ُيلزم جميع الموظفين بعدم استخدام أية معلومات داخلية لالنتفاع بها
ً
ً
علما بأنه تم استيفاء التوقيع على هذا الميثاق من جميع الموظفين
منعا لحدوث تضارب في المصالح،
بصورة شخصية
بما يفيد علمهم وتقيدهم به.
 -6سياسة الموارد البشرية :تتضمن هذه السياسة األفعال المحظور ممارستها من قبل الموظفين سواء داخل البنك
أو مع أية أطراف خارج البنك والتي منها ما قد يؤدي إلى تضارب في المصالح ،كما توضح اإلجراءات التأديبية والجزاءات
المفروضة بهذا الخصوص.
-7سياسة اإلتصال :والتي توضح قنوات إتصال الموظفين الرئيسيين في البنك بمختلف مستوياتهم الوظيفية مع
األطراف ذات العالقة.
وعمال بتعليمات مصرف قطر المركزي يقوم البنك بعرض جميع المعامالت ذات العالقة بأعضاء مجلس اإلدارة
كما إنه
ً
والتسهيالت التي تمنح للسادة اعضاء مجلس االدارة وعائالتهم واقاربهم والشركات التابعة لهم على كل اجتماع لمجلس
تمت وفق الحدود المسموح بها من مصرف قطر المركزي وبعد االستحصال على الموافقات
االدارة ،للتاكد وبأنها قد ّ
الالزمة عليها.
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حقوق المساهمين
ً
مجانا خالل ساعات العمل الرسمية للبنك ،ولكل ذي شأن الحق
يجوز للمساهم االطالع على سجل المساهمين في البنك
ً
في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر ،وذلك استنادا للمادة ()11
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 توزيع االرباح 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  10%من رأس المال بشرط أن
تكون لدى مراقبي الحسابات 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 عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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نعمل

مسترشدين

بتراثنا القطري العريق
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الهيكل التنظيمي
للبنك األهلي 2017

مجلس اإلدارة
سكرتير مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي باإلنابة

نائب الرئيس التنفيذي إلدارة
دعم األعمال والخدمات

رئيس إدارة الخدمات
المصرفية الدولية

المدير التنفيذي إلدارة
المشاريع والعقارات

رئيس إدارة المرافق

رئيس إدارة الموارد البشرية

نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية والعمليات
وتكنولوجيا المعلومات

مدير أول مدير إدارة المشاريع
والعمليات المركزية
مدير إدارة تكنولوجيا
المعلومات

مدير إدارة العمليات
المركزية

مدير اإلدارة المالية

مدير إدارة االستراتيجية
والتحليل

مدير إدارة

التمويل التجاري

مدير أمن المعلومات
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النائب األول للرئيس التنفيذي
للخدمات المصرفية للشركات

نائب الرئيس التنفيذي

للخدمات المصرفية لألفراد

رئيس إدارة الخزينة
واالستثمار

رئيس إدارة المخاطر

رئيس إدارة

مدير إدارة التسويق واالتصال
واإلعالم
مدير إدارة المنتجات والقنوات
وتطوير األعمال

مدير إدارة الخدمات
المصرفية الخاصة
مدير شبكة الفروع

التدقيق الداخلي
رئيس إدارة
االلتزام

المدير التنفيذي

للشؤون القانونية
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البنك األهلي ش.م.ق
البيانات المالية
الموحدة
 31ديســمبر 2017
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة  /المساهمين المحترمين البنك األهلي (ش.م.ق)
تقرير مدقق الحسابات المستقل
الـرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة للبنك األهلي («البنك») وشركاتها التابعة (ويشار إليها مجتمعة بـ»المجموعة»)،
وكال من البيانات المالية الموحدة للدخل والدخل
والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر 2017
ً
الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وإيضاحات حول البيانات المالية
ً
ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة.
الموحدة متضمنة
في رأينا ،أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد
للمجموعة كما في  31ديسمبر  2017وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها.
أساس الـرأي
ً
وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة مسؤولية
لقد قمنا بتدقيقنا
ً
وفقا لمعايير السلوك
مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة في تقريرنا .كما أننا مستقلون عن البنك
ً
ووفقا لمتطلبات قواعد السلوك المهني ذات
الدولية لمجلس المحاسبين «قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين»
ً
ً
وفقا لهذه
أيضا بمسؤوليتنا األخالقية األخرى
العالقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة قطر .هذا ،وقد إلتزمنا
َ
أساسا لرأينا حول التدقيق.
المتطلبات .ونعتقد بأن ّبينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية ،بحسب تقديرنا المهني ،هي األمور األكثر أهمية في تدقيقنا لهذه البيانات المالية الموحدة
للسنه الحالية .وقد تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل ،وفي تكوين رأينا حولها ،وال
نبدي ً
منفصال بشأنها .إن أمور التدقيق الرئيسية الموضحة أدناه متعلقة بالبيانات المالية الموحدة:
رأيا
ً
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
(تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية
مخصص تدني قروض وسلف لعمالء

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية
التدقيق؟

كما في  31ديسمبر  2017و  ،2016تمثل قيمة قروض
وسلف العمالء ما نسبته  %72،4و  %70،4على التوالي
( 28،9مليار ريال قطري في  31ديسمبر  2017و 26،9
مليار ريال قطري في  31ديسمبر  2016على التوالي) من
إجمالي موجودات المجموعة.

لقد قمنا بتقييم وإختبار مدى كفاءة تصميم وإجراءات
الرقابة المتعلقة بعمليات منح ومتابعة القروض
والسلف باإلضافة إلى تقييم وإختبار بيانات تدني
القيمة واإلحتسابات الخاصة بها .كما تم إختبار الرقابة
على أنظمة المعلومات الخاصة بعمليات إحتساب تدني
القيمة.

هناك خطر يتعلق بإحتمال وجود تدني في قيمة
قروض وسلف العمالء مع عدم تكوين مخصصات
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية
تدني معقولة
ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها ،مع األخذ
بعين اإلعتبار اإلفتراضات واألحكام التي تم إتخاذها
من قبل اإلدارة .لذلك ،من المحتمل أن تكون القيمة
الدفترية لقروض وسلف العمالء أعلى من القيمة
المقدرة القابلة لإلسترداد.
ّ
إن اإليضاحات رقم (4ب)( )3ورقم (5أ)( )2ورقم 10
من البيانات المالية الموحدة تعرض تفاصيل حول
مخصصات تدني قروض وسلف العمالء.

لقد قمنا بإختيار عينة من القروض وسلف العمالء
بإستخدام تقنيات مهنية إلختيار العينات مع مراعاة
أي متطلبات منصوص عليها من قبل مصرف قطر
المركزي ،كما قمنا بالتحقق فيما إذا كان هنالك أدلة
موضوعية على وجود تدني في قيمة قروض وسلف
ً
وفقا
العمالء وتقييم مدى معقولية مخصص التدني
للمعايير الدولية للتقارير المالية ولوائح مصرف قطر
المركزي المعمول بها .يتضمن هذا مراعاة مؤشرات
التعثر المباشرة وغير المباشرة المنصوص عليها في
لوائح مصرف قطر المركزي والمعايير الدولية للتقارير
المالية.
لقد قمنا بتقييم فيما إذا كانت اإليضاحات ذات الصلة
ً
وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية
كافية
ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
(تتمة)
مخصص تدني إستثمارات مالية
كما في  31ديسمبر  2017و  ،2016كانت اإلستثمارات
المالية تمثل  %15،3في  31ديسمبر  2017و %14،2
ديسمبر  2016على التوالي ( 6،1مليار ريال قطري في 31
ديسمبر  2017و  5،6مليار ريال قطري في  31ديسمبر
 2016على التوالي) من إجمالي موجودات المجموعة.
كما هو موضح في اإليضاح رقم  11في البيانات
المالية الموحدة ،تتضمن اإلستثمارات المالية للبنك
موجودات مالية متاحة للبيع ومحتفظ بها حتى تاريخ
اإلستحقاق .يتم قياس الموجودات المالية المتاحة
للبيع بالقيمة العادلة ،بينما يتم قياس الموجودات
المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة
المطفأة .باإلضافة إلى ذلك ،تم اإلفصاح عن إعتبارات
اإلدارة فيما يخص تدني قيمة الموجودات المالية
المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق في
اإليضاحات رقم (3ج)( )6و .11
هناك خطر يتعلق بإحتمال وجود تدني في قيمة
اإلستثمارات المالية مع عدم تكوين مخصصات
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية
تدني معقولة
وإرشادات مصرف قطر المركزي المعمول بها ،مع
األخذ بعين اإلعتبار إفتراضات وأحكام اإلدارة .لذلك،
من المحتمل أن تكون القيمة الدفترية لإلستثمارات
المقدرة القابلة لإلسترداد.
المالية أعلى من القيمة
ّ

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية
التدقيق؟
لقد قمنا بتقييم وإختبار مدى كفاءة تصميم وإجراءات
الرقابة المتعلقة بتدني اإلستثمارات المالية.
لقد قمنا بإختيار عينة من اإلستثمارات المالية
بإستخدام تقنيات مهنية إلختيار العينات ،كما قمنا
بالتحقق فيما إذا كان هنالك أدلة موضوعية على
وجود تدني في قيمة اإلستثمارات المالية وتقييم
ً
وفقا لمتطلبات المعايير
مدى معقولية خسائر التدني
الدولية للتقارير المالية وإرشادات مصرف قطر المركزي
المعمول بها.
لقد قمنا بتقييم فيما إذا كانت اإليضاحات ذات الصلة
ً
وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية
كافية
وإرشادات مصرف قطر المركزي المعمول بها.

71 | www.ahlibank.com.qa

تقرير مدقق الحسابات المستقل
(تتمة)
معلومات أخرى
إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى .تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة الذي حصلنا
عليه قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات ،والتقرير السنوي المتوقع تسليمه لنا بعد تاريخ تقرير التدقيق ،ال تتضمن
المعلومات األخرى البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الخاص بنا .إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال
يتناول المعلومات األخرى ،حيث أننا ال نبدي أي تأكيد أو إستنتاج حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ،تتمثل مسؤوليتنا باإلطالع على المعلومات األخرى ،وبذلك ،نقوم بتحديد
ً
جوهريا مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها
فيما إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير متوافقة
ً
بناءا على العمل الذي
أثناء قيامنا بأعمال التدقيق ،أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاء جوهرية .إذا تبين لنا
قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات ،بأن هذه المعلومات تحتوي على
أخطاء جوهرية فإننا مطالبون باإلفصاح عن ذلك .ال يوجد لدينا أي مالحظات حولها.
مسؤوليات مجلس اإلدارة في إعداد البيانات المالية الموحدة
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة
المالية ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها ،واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي يعتبرها مجلس اإلدارة ضرورية
لغرض إعداد البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على اإلستمرارية واإلفصاح،
ً
مناسبا ،عن األمور المتعلقة باإلستمراريـة وإعتماد مبــــدأ اإلستمرارية المحاسبي ،ما لم ينوي مجلس اإلدارة
متى كان ذلك
تصفية المجموعة أو إيقاف أنشطتها ،أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.
ويعتبر مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية،
عال من
سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا .ان التأكيد المعقول هو مستوى ٍ
ً
ً
دائما أي خطأ جوهري في
وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف
تمت
التأكيد ،وال يضمن أن عملية التدقيق التي ّ
حال وجوده.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
(تتمة)
جمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على
وقد تنشأ االخطاء عن اإلحتيال أو عن الخطأ ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُم ّ
ً
بناءا على هذه البيانات المالية الموحدة.
القرارات اإلقتصادية المتخذة من المستخدمين
ً
وفقا
كجزء من عملية التدقيق ،فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق ،وذلك
ً
أيضا:
لمعايير التدقيق الدولية ،كما نقوم
	•بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ،
بالتصميم وإنجاز إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً
لرأينا .ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ ،حيث يشمل اإلحتيال
التواطؤ ،التزوير ،الحذف المتعمد ،سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
	•باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،
ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
المعدة من
	•بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها
ّ
قبل اإلدارة.
ً
وبناءا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،
	•بإستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبي،
ً
شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة
في حال وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير
على اإلستمرار .وفي حال اإلستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن ،يتوجب علينا لفت اإلنتباه في تقريرنا إلى
اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة ،أو ،في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب
علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد في إستنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك،
قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ اإلستمرارية.
	•تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها ،بما في ذلك اإليضاحات ،وفيما
إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
	•الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية
داخل المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجراء التدقيق
للمجموعة .ونحن ال نزال المسؤولين الوحيدين عن رأينا حول التدقيق.
نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق ،باألمور األخرى ،وبما يخص النطاق المخطط للتدقيق وتوقيته
ونتائجه الهامة ،بما في ذلك أي خلل جوهري يتبين لنا من خالل تدقيقنا في نظام الرقابة الداخلي.
كما نقوم بتزويد القائمين على الحوكمة ببيان يظهر إمتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باإلستقاللية ،والتواصل
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
(تتمة)
ً
معقوال على إستقالليتنا
تأثيرا
معهم بخصوص جميع العالقات وغيرها من األمور التي يحتمل اإلعتقاد أنها قد تؤثر
ً
ً
مناسبا.
وإجراءات الحماية ذات الصلة متى كان ذلك
من األمور التي تم التوصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة  ،نقوم بتحديد هذه األمور التي كان لها األثر األكبر في
تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم باإلفصاح عن هذه األمور في تقريرنا
حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون اإلفصاح العلني عنها ،أو عندما نقرر في حاالت نادرة
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
ً
أيضا ،أن البنك يحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة .كما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإلفصاحات التي رأيناها
برأينا
ضرورية ألغراض تدقيقنا ،وأن البيانات المالية الموحدة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة الموجه للجمعية العامة تتفق مع
سجالت ودفاتر البنك ،وأنه ،وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا ،لم تقع خالل السنة الحالية مخالفات ألحكام قانون
مصرف قطر المركزي أو قانون الشركات التجارية القطري المعمول بها أو ألحكام النظام األساسي للبنك على وجه قد
يؤثر بشكل جوهري في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي.

في الدوحة – قطر
 31يناير 2018

عن ديلويت آند توش
فــــرع قطــــــر
ولــــيــــد ســـلـــــيـــم
شـــــريــــــــك
سجل مراقبي الحسابات رقم ()319
سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر
لألسواق المالية رقم ()120156
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بيان المركز المالي الموحد
ألف ريال قطري

كما في  31ديسمبر

إيضاح

2017

2016

الموجودات
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

8

1,979,872

1,789,297

مطلوب من بنوك

9

2,202,199

3,261,913

قروض وسلف لعمالء

10

28,936,299

26,861,405

إستثمارات مالية

11

6,099,869

5,570,902

ممتلكات ومعدات

12

258,608

275,186

موجودات أخرى

13

406,553

406,507

39,883,400

38,165,210

إجمالي الموجودات
المطلوبات

3,982,103

1,276,265

418,534

2,237,629

ودائع عمالء

15

23,568,578

25,010,862

سندات دين

( 16أ)

3,624,368

1,810,625

دين مساند

( 16ب)

-

182,000

قروض أخرى

( 16ج)

2,192,233

1,886,949

17

803,740

900,681

34,589,556

33,305,011

مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي

14

شهادات إيداع وأوراق تجارية

مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

( 18أ)

2,003,433

1,908,031

إحتياطي قانوني

( 18ب)

1,589,767

1,525,796

إحتياطي مخاطر

( 18ج)

631,078

609,505

إحتياطي قيمة عادلة

( 18د)

12,530

11,801

أرباح مدورة

1,057,036

805,066

إجمالي حقوق الملكية

5,293,844

4,860,199

39,883,400

38,165,210

رأس المال

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 17يناير 2018ووقعها 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  33تشكل

محمود ملكاوي
الرئيس التنفيذي باإلنابة
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بيان الدخل الموحد
ألف ريال قطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

2017

2016

19

1,599,796

1,282,427

20

()765,353

()547,359

834,443

735,068

صافي إيرادات رسوم وعموالت

21

173,613

168,789

ربح من عمليات نقد أجنبي

22

23,245

17,070

إيرادات من إستثمارات مالية

23

6,627

31,173

24

6,484

6,560

1,044,412

958,660

تكاليف موظفين

25

()182,694

()172,658

إستهالك

12

()26,794

()27,858

( 10ج)

()66,674

10,819

()18,767

()43,531

()109,771

()93,684

()404,700

()326,912

639,712

631,748

3.19

3.15

إيرادات فوائد
مصروفات فوائد
صافي إيرادات فوائد

إيرادات تشغيلية أخرى
صافي إيرادات تشغيلية

صافي (مبلغ التدني)  /إسترداد قيمة قروض وسلف العمالء
صافي خسارة تدني قيمة إستثمارات مالية
مصروفات أخرى

26

ربح السنة

العائد على السهم

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33تشكل

27
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بيان الدخل الشامل الموحد
ألف ريال قطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

ربح السنة

2017

2016

639,712

631,748

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
بنود يمكن أن يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة:
موجودات مالية متاحة للبيع:
محققة خالل السنة

( 18د)

504

()9,065

خسائر قيمة عادلة خالل السنة

( 18د)

()23,160

()58,055

صافي مبلغ تدني قيمة محولة إلى الربح أو الخسارة

( 18د)

23,317

43,531

مطفأة خالل السنة عند إعادة التصنيف إلى قروض وسلف لعمالء

( 18د)

68

55

729

()23,534

640,441

608,214

إجمالي بنود الدخل الشامل ( /الخسارة الشاملة) األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33تشكل
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بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد
ألف ريال قطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

الرصيد كما في  1يناير 2017

رأس المال

إحتياطي
قانوني

إحتياطي
مخاطر

إحتياطي
قيمة
عادلة أرباح مدورة

إجمالي
حقوق
الملكية

1,908,031

1,525,796

609,505

805,066

4,860,199

11,801

إجمالي الدخل الشامل للسنة
ربح السنة

-

-

-

-

639,712

639,712

بنود الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

-

729

-

729

-

-

-

729

639,712

640,441

محول إلى إحتياطي مخاطر
ّ

( 18ج)

-

-

21,573

-

()21,573

-

محول إلى إحتياطي قانوني
ّ

( 18ب)

-

63,971

-

-

()63,971

-

32

-

-

-

-

()15,993

()15,993

إجمالي الدخل الشامل للسنة

محول إلى صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية للسنة
ّ
معامالت مع مالكي حقوق الملكية معترف بها مباشرة
في حقوق الملكية
مساهمات من وتوزيعات لمالكي حقوق الملكية:
مصدرة
أسهم مجانية
ّ
توزيعات أرباح مدفوعة

إجمالـ�ي المس�اـهمات مــن والتوزيعــات لمالكــي حقــوق
الملكيــة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33تشكل

( 18أ)

95,402

-

-

-

()95,402

-

( 18هـ)

-

-

-

-

()190,803

()190,803

95,402

-

-

-

()286,205

()190,803

2,003,433

1,589,767

631,078

12,530

1,057,036

5,293,844
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بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد (تتمة)
ألف ريال قطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

الرصيد كما في  1يناير 2016

رأس المال

إحتياطي
قانوني

حتياطي
حتياطي
مخاطر قيمة عادلة أرباح مدورة

إجمالي
حقوق
الملكية

1,817,173

1,462,621

688,873

4,540,355

536,353

35,335

إجمالي الدخل الشامل للسنة
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
ّ

)c( 18

-

-

73,152

-

()73,152

-

محول إلى إحتياطي قانوني
ّ

)b( 18

-

63,175

-

-

()63,175

-

32

-

-

-

-

()15,794

()15,794

إجمالي الدخل الشامل خالل للسنة

محول إلى صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية للسنة
ّ
معامالت مع مالكي حقوق الملكية معترف بها مباشرة
في حقوق الملكية
مساهمات من وتوزيعات لمالكي حقوق الملكية:
مصدرة
أسهم مجانية
ّ
توزيعات أرباح مدفوعة

إجمالـ�ي المس�اـهمات مــن والتوزيعــات لمالكــي حقــوق
الملكيــة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2016

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33تشكل

)a( 18

90,858

-

-

-

()90,858

-

)e( 18

-

-

-

-

()272,576

()272,576

90,858

-

-

-

()363,434

()272,576

1,908,031

1,525,796

609,505

11,801

805,066

4,860,199
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بيان التدفقات النقدية الموحد
لف ريال قطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

ربح السنة

2017

2016

639,712

631,748

تعديالت:
66,674

()10,819

18,767

43,531

26,794

27,858

64

-

()4,017

()24,006

الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

747,994

668,312

التغير في أرصدة لدى المصرف المركزي

189,487

()83,834

()2,142,590

()2,804,670

()46

()60,549

2,705,838

()1,362,024

التغير في ودائع عمالء

()1,442,284

4,626,772

التغير في شهادات إيداع واألوارق التجارية

()1,819,095

687,729

()112,934

()64,568

()1,873,630

1,607,168

صافي (تدني قيمة)  /إسترداد قيمة قروض وسلف لعمالء
خسارة تدني قيمة إستثمارات مالية
إستهالك
صافي خسارة من شطب ممتلكات ومعدات
صافي ربح من بيع إستثمارات متاحة للبيع

12
23

التغير في قروض وسلف لعمالء
التغير في موجودات أخرى
التغير في مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي

التغير في مطلوبات أخرى
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
شراء إستثمارات مالية
متحصالت من بيع استثمارات مالية
شراء ممتلكات ومعدات

12

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

()2,525,908

()1,831,074

1,983,941

1,067,037

()10,280

()40,286

()552,247

()804,323

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
1,813,743

1,810,625

متحصالت من إصدار سندات دين

305,284

()167,917

سداد دين مساند

()182,000

-

توزيعات أرباح مدفوعة

()190,803

()272,576

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

1,746,224

1,370,132

صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وشبه النقد

()679,653

2,172,977

3,977,475

1,804,498

3,297,822

3,977,475

صافي متحصالت من( /سداد) قروض أخرى

( 16ج)

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

29

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح
فوائد مستلمة

1,538,790

1,265,364

فوائد مدفوعة

734,070

500,621

2,610

7,167

توزيعات أرباح مستلمة
ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
اإليضاحات المرفقة من  1إلى  33تشكل
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .1الكيان الصادر عنه التقرير
تم تأسيس البنك األهلي ش.م.ق (“البنك”) في دولة قطر عام  1983كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري
رقم  40لسنة  .1983رقم السجل التجاري للبنك هو  .8989العنوان المسجل للبنك هو شارع سحيم بن حمد في منطقة
السد (ص ب  2309في مدينة الدوحة في دولة قطر) .تتكون البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31
ً
جميعا (“المجموعة”) ومنفردين (“شركات المجموعة”)) .تزاول
ديسمبر  2017من البنك وشركاته التابعة (يشار إليهم
ً
المجموعة بشكل رئيسي األعمال المصرفية للشركات واألفراد وأنشطة الوساطة ولها  15فرعا في قطر.
الشركات التابعة األساسية للبنك هي:

اسم الشركة

بلد التأسيس

رأس مال الشركة

أنشطة الشركة

نسبة الملكية
2017

نسبة الملكية
2016

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

قطر

 50مليون ريال قطري

وساطة

100

100

البنك األهلي القطري
للتمويل المحدود

جزر كايمان

 1دوالر أمريكي

إصدار سندات دين

100

100

 .2أساس اإلعداد
(أ) بيان االلتزام
ً
الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير المحاسبية
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية
تم إعداد البيانات المالية الموحدة
ّ
ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها وقانون الشركات التجارية القطري.
(ب) أساس القياس
ً
بناءا على أساس التكلفة التاريخية بإستثناء البنود الهامة التالية المدرجة ضمن بيان
تم إعداد البيانات المالية الموحدة
المركز المالي الموحد والتي تم قياسها بالقيمة العادلة:
	•المشتقات
	•الموجودات المالية المتاحة للبيع؛ و
• الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها والمسجلة كبنود تحوط في عالقات القيمة العادلة المؤهلة للتحوط.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .2أساس اإلعداد (تتمة)
(ج) العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريال القطري وهي العملة الوظيفية للمجموعة .فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه
بخالف ذلك ،تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بالريال القطري إلى أقرب ألف ريال .تم تقييم العملة الوظيفية
للشركة التابعة للمجموعة بالريال القطري.
(د) إستخدام األحكام والتقديرات
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات
وإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر .يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في
الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك.
تم وصف المعلومات عن المجاالت الهامة للشكوك حول التقديرات واألحكام األساسية في تطبيق السياسات المحاسبية
التي لها األثر األهم على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة تحت إيضاح .5
 .3السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة والواردة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية
الموحدة ،وتم تطبيقها بإتساق من قبل كيانات المجموعة.
(أ) أساس التوحيد
( )1الشركة التابعة
الشركة التابعة هي شركة مستثمر فيها تسيطر عليها المجموعة .يتم إدراج البيانات المالية للشركة التابعة في البيانات
المالية الموحدة من تاريخ بداية السيطرة وإلى تاريخ توقف تلك السيطرة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(أ) أساس التوحيد (تتمة)
( )1الشركة التابعة (تتمة)
تسيطر المجموعة على شركة مستثمر فيها إذا كانت لها صلة بإيراداتها أو لديها حق في إيرادات متنوعة من إرتباطها
بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على هذه اإليرادات من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها.
ً
ضروريا لتتماشى مع السياسات المحاسبية التي تتبعها
يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركة التابعة عندما يكون ذلك
المجموعة.
( )2المعامالت المستبعدة عند التوحيد
يتم إستبعاد األرصدة واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة الناشئة من التعامالت بين شركات المجموعة عند
إعداد البيانات المالية الموحدة .يتم إستبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة المكاسب غير المحققة ولكن فقط إلى
الحد الذي ال يوجد فيه تدني في القيمة.
(ب) العملة األجنبية
المعامالت واألرصدة بالعملة األجنبية
يتم تحويل التعامالت بعمالت أجنبية أو تلك التي تتطلب السداد بعملة أجنبية إلى العمالت الوظيفية الخاصة بالعمليات
بمعدالت الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعمالت أجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام معدالت
الصرف السائدة في ذلك التاريخ .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس بالقيمة
العادلة إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم تحويل
الموجودات والمطلوبات غير المالية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية بإستخدام معدل الصرف في
تاريخ المعاملة.
يتم اإلعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن التحويل بأسعار
الصرف في نهاية الفترة للموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية ضمن الربح أو الخسارة.
(ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية
( )1اإلعتراف والقياس المبدئي
ً
مبدئيا بالقروض والسلف لعمالء والمطلوب من /إلى بنوك وودائع العمالء وسندات الدين ومديونيات
تعترف المجموعة
ً
مبدئيا في تاريخ
أخرى في التاريخ الذي تنشأ فيه .إن جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى يتم اإلعتراف بها
ً
طرفا في النصوص التعاقدية لألداة.
التسوية الذي تصبح فيه المجموعة
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
التصنيف
()2
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.
( )3إلغاء االعتراف
يتم إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية (أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية متشابهة ،متى
انطبق ذلك) عندما:
	-تنتهي الحقوق التعاقدية في إستالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية،
	-أو تقوم المجموعة بتحويل حقوقها بإستالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو قبول إلتزام بدفع التدفقات
النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية تمرير،
	-أو تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية وتكون إما ( )1قامت بتحويل
جميع مخاطر وعوائد الموجودات المالية أو ( )2لم تحول أو تحتفظ بكافة المخاطر والعوائد من الموجودات المالية
ولكنها تحول السيطرة عليه.
عندما تحول المجموعة حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجودات مالية ولم تحول أو تحتفظ بكافة المخاطر
والعوائد من الموجودات المالية ولم تحول السيطرة عليها ،فإنه يتم عندها اإلعتراف بالموجودات المالية إلى الحد الذي
تستمر المجموعة بإرتباطها بتلك الموجودات المالية.
في المعامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تقوم بتحويل جميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد ملكية الموجودات
المالية وتحتفظ بالسيطرة عليها ،فإن المجموعة تستمر في اإلعتراف بالموجودات المالية إلى حد إرتباطها المستمر والذي
يتم تحديده بالحد الذي تتعرض فيه إلى التغييرات في قيمة الموجودات المالية المحولة .في بعض المعامالت تحتفظ
المجموعة بمطلوبات لخدمة الموجودات المالية مقابل رسوم .يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية لو تم تحقيق
ً
إستنادا إلى ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من
معايير إلغاء االعتراف .يتم االعتراف بموجودات أو مطلوبات في عقد خدمة
(موجودات) كافية أو أقل من (مطلوبات) كافية ألداء الخدمة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
( )3إلغاء االعتراف (تتمة)
تلغي المجموعة اإلعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتهاء مطلوباتها التعاقدية.
( )4مقاصة األدوات
يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية فقط عندما يكون هناك حق قانوني لمقاصة المبالغ المعترف بها
ويرغب البنك إما في السداد على أساس الصافي أو في تحقق الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت.
يتم عرض اإليرادات والمصاريف على أساس الصافي فقط عندما يسمح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية
وبموافقة مصرف قطر المركزي ،أو لألرباح أو الخسائر الناجمة عن مجموعة من المعامالت المتشابهة كالموجودة ضمن
أنشطة المتاجرة في المجموعة.
( )5مبادئ القياس
قياس التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي يقاس به الموجودات أو المطلوبات المالية عند
ً
ً
ً
مطروحا منه اإلطفاء المتراكم بإستخدام طريقة
مضافا إليه أو
مطروحا منه مدفوعات السداد األصلية
االعتراف المبدئي
ً
معدل الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ االستحقاق مطروحا منه أي تخفيض لخسارة التدني
ً
ً
متمما لمعدل
جزءا
في القيمة .يتضمن إحتساب معدل الربح الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل
الفائدة الفعلي.
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن إستالمه لبيع موجودات أو دفعه للتنازل عن مطلوبات في معاملة نظامية
بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس األصلي أو في حال غيابه أكثر األسواق المالئمة التي يمكن للمجموعة
ً
متاحا تقوم المجموعة
الوصول إليها في ذلك التاريخ .تعكس القيمة العادلة للمطلوب مخاطر تعثره .عندما يكون ذلك
بقياس القيمة العادلة ألداة بإستخدام السعر المدرج في سوق نشطة لتلك األداة .يعتبر السوق على أنه نشط لو كانت
المعامالت بالنسبة لموجودات أو مطلوبات تحدث بوتيرة وحجم كافيين لتوفير معلومات تسعير على أساس مستمر.
إذا لم يكن هناك سعر مدرج في سوق نشطة عندها تقوم المجموعة بإستخدام تقنيات التقييم التي تضاعف إستخدام
المدخالت ذات الصلة المتوفرة والتي يمكن مالحظتها وتقلل من إستخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها .تتضمن
تقنيات التقييم المختارة جميع العوامل التي سيأخذها المشاركون في السوق في اإلعتبار عند تسعير معاملة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
(( )5مبادئ القياس (تتمة)
قياس القيمة العادلة (تتمة)
لو كان للموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وطلب عندها تقوم المجموعة بقياس الموجودات
ذات المراكز الطويلة بسعر العرض والمطلوبات ذات المراكز القصيرة بسعر الطلب .تمثل القيم العادلة للمشتقات أسعار
ً
مالئما.
السوق المدرجة أو نماذج التسعير الداخلية ،إن كان ذلك
تم تقديم تحليل عن القيم العادلة لألدوات المالية والمزيد من التفاصيل عن كيفية قياسها ضمن اإليضاح ( 5ب) (.)1
( )6تحديد وقياس تدني القيمة
تأخذ المجموعة باإلعتبار دليل اإلنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ
اإلستحقاق على كل من مستوى الموجود والمستوى الجماعي .يتم تقييم جميع القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات
المالية المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق الهامة بصفة فردية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر إنخفاض في القيمة الفردية.
جميع القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق الهامة بصفة فردية والتي ال يوجد
إنخفاض محدد في قيمتها يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر إنخفاض في القيمة يتم تكبدها
ولكنه لم يتم تحديدها بعد .القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق التي ال
تعتبر هامة بصورة فردية يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر إنخفاض في القيمة وذلك بتجميع
القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق ذات خصائص المخاطر المتماثلة في
مجموعات.
من أجل تقييم تدني قيمة المستوى الجماعي تستخدم المجموعة تجربة الخسارة التاريخية (إحتمال التغير) والتي يتم
تعديلها على أساس البيانات الحالية التي يمكن مالحظتها لتعكس األحوال الحالية التي تستند إليها تجربة الخسارة التاريخية
والتغير المؤدي للخسارة وعامل تحديد الخسارة .إضافة إلى ذلك فإن المجموعة تأخذ في الحسبان عوامل مثل أي تدهور
في مخاطر البلد أو الصناعة أو نقاط الضعف الهيكلي المحددة أو تدهور التدفقات النقدية عند تقييم تدني قيمة المستوى
الجماعي.
بالنسبة لإلستثمارات المالية المدرجة فإن التدني في القيمة السوقية بنسبة  %20أو أكثر من التكلفة أو لفترة تستمر
لتسعة أشهر أو أكثر تعتبر على أنها مؤشرات في تدني القيمة.
إن خسائر تدني قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع يتم االعتراف بها بتحويل الخسارة التراكمية المعترف بها في بنود
الدخل الشامل اآلخرى إلى الربح أو الخسارة كتسوية إعادة تصنيف.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
(( )6تحديد وقياس تدني القيمة (تتمة)
الخسارة التراكمية التي يعاد تصنيفها من بنود الدخل الشامل اآلخرى إلى الربح أو الخسارة هي الفرق بين تكلفة الشراء،
ً
مطروحا منها أية خسائر تدني في القيمة معترف
بالصافي من سداد المبلغ األصلي واإلطفاء ،والقيمة العادلة الحالية،
ً
سابقا في الربح أو الخسارة .يتم إظهار التغييرات في مخصصات التدني في القيمة المنسوبة إلى قيمة الوقت كأحد
بها
مكونات إيراد الفائدة.
في فترات الحقة يتم تسجيل الزيادة في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع التي تدنت قيمتها في إحتياطي
القيمة العادلة.
(د) النقد وشبه النقد
ً
أوراقا نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير خاضعة لقيود محتفظ بها لدى المصرف
يتضمن النقد وشبه النقد
المركزي وموجودات مالية عالية السيولة ذات فترات إستحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإلستحواذ تخضع لمخاطر غير
هامة نتيجة التغييرات في قيمتها العادلة ويتم إستخدامها من جانب المجموعة في إدارة تعهداتها قصيرة األجل.
يتم تسجيل النقد وشبه النقد في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة المطفأة.
(هـ) قروض وسلف لعمالء
إن القروض والسلف لعمالء هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال تكون مدرجة في
ً
فورا أو في المستقبل القريب.
سوق نشط وال تنوي المجموعة بيعها
ً
ً
مضافا إليها تكاليف المعاملة
مبدئيا بسعر المعاملة والذي يمثل القيمة العادلة
يتم قياس القروض والسلف لعمالء
ً
الحقا بتكلفتها المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
اإلضافية المباشرة ،ويتم قياسها
(و) إستثمارات مالية
يتم في أعقاب اإلعتراف المبدئي المحاسبة عن اإلستثمارات المالية حسب تصنيفها إما كمحتفظ بها حتى تاريخ
اإلستحقاق أو كمتاحة للبيع.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(و) إستثمارات مالية (تتمة)
( )1الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي موجودات غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد
وإستحقاق ثابت ويوجد لدى المجموعة النية والمقدرة اإليجابية على االحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق والتي ال يتم
تخصيصها كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة أو على أنها متاحة للبيع .يتم تسجيل الموجودات المالية المحتفظ بها
حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
( )2الموجودات المالية المتاحة للبيع
الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات غير مشتقة مسجلة كمتاحة للبيع أو غير مصنفة كفئة أخرى من
ً
مطروحا منها التدني في القيمة ،بينما كافة
الموجودات المالية .أسهم حقوق الملكية غير المدرجة تسجل بالتكلفة
الموجودات المالية األخرى المتاحة للبيع تسجل بالقيمة العادلة.
يتم االعتراف بإيراد الفوائد في الربح أو الخسارة باستخدام معدل الفائدة الفعلي .يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح في
الربح أو الخسارة عندما تستحق المجموعة تلك التوزيعات .يتم االعتراف بأرباح أو خسائر الفروقات بأسعار الصرف األجنبية
إلستثمارات أوراق الدين المتاحة للبيع ضمن الربح أو الخسارة.
يتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة األخرى ضمن بنود الدخل الشامل اآلخرى إلى أن يباع اإلستثمار أو تتدنى قيمته،
ً
سابقا في بنود الدخل الشامل األخرى يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
بينما األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها
كتعديل في التصنيف.
يعاد تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة من فئة المتاحة للبيع إلى فئة القروض والذمم المدينة في حال طبق عليها
تعريف القروض والذمم المدينة وكانت للمجموعة النية والقدرة على اإلحتفاظ بالموجودات المالية بالمستقبل المنظور أو
حتى تاريخ االستحقاق.
(ز) المشتقات
( )1المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط
تدخل المجموعة في إطار النشاط اإلعتيادي ألعمالها في عدة أنواع من المعامالت التي تحتوي على أدوات مالية مشتقة.
األداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين حيث تتعلق الدفعات فيه بتغيرات األسعار في واحدة أو أكثر من األدوات
المالية المتعلقة به أو معدالت الرجوع أو المؤشرات.
وتتضمن الخيارات المالية والعمليات آجلة التسليم والعقود اآلجلة وإتفاقيات تبادل معدالت الفائدة وإتفاقيات تبادل
العمالت والتي تنشئ الحقوق واإللتزامات التي لها أثر تحويل واحد أو أكثر من المخاطر المالية المتأصلة في أداة مالية
رئيسية متعلقة بها بين أطراف األداة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ز) المشتقات (تتمة)
( )1المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط (تتمة)
ً
عند البداية تعطي أداة مالية مشتقة أحد األطراف ً
تعاقديا لمبادلة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مع طرف
حقا
آخر بشروط تعتبر مفضلة أو إلتزام تعاقدي لمبادلة موجودات مالية أو مطلوبات مالية بشروط تعتبر غير مفضلة ،غير أنها
ال ينتج عنها عامة تحويل لألداة المالية الرئيسية المتعلقة بها عند بدء العقد وال يتم ذلك التحويل بالضرورة عند إستحقاق
العقد .إن بعض األدوات تجسد كال ًمن الحق وااللتزام للقيام بالتبادل .بما أن بنود هذا التبادل يتم تحديدها عند بداية
ً
ونظرا لتغير أسعار السوق المالية قد تصبح إيجابية أو غير إيجابية.
األدوات المالية فإن هذه البنود
•تحوطات القيمة العادلة
فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة التي تحقق شروط محاسبة التحوط ،فإن أي ربح أو خسارة من إعادة قياس أداة
التحوط إلى القيمة العادلة يتم اإلعتراف به مباشرة في بيان الدخل الموحد .يتم تعديل األجزاء المعنية من البند المتحوط
له مقابل القيمة الدفترية للبند المتحوط له ويتم اإلعتراف به في بيان الدخل الموحد.
•تحوطات التدفق النقدي
فيما يتعلق بتحوطات التدفق النقدي التي تحقق شروط محاسبة التحوط ،فإن أي ربح أو خسارة من أداة التحوط والذي
ً
مبدئيا كإحتياطي تحوط تدفق نقدي ضمن بنود الدخل الشامل اآلخرى .إن أرباح أو
فعال يتم االعتراف به
يقرر أنه تحوط ّ
ً
خسائر تحوط التدفق النقدي المعترف بها مبدئيا ضمن بيان الدخل الشامل الموحد يتم تحويلها إلى بيان الدخل الموحد
في الفترة التي تؤثر فيها معاملة التحوط على بيان الدخل الموحد .عندما ينتج عن معاملة التحوط إعتراف بموجودات أو
مطلوبات فإن األرباح أو الخسائر المصاحبة لها والتي تم اإلعتراف المبدئي بها في بيان الدخل الشامل يتم إدراجها في
القياس المبدئي للتكلفة للموجودات أو المطلوبات ذات العالقة.
بالنسبة للتحوطات التي ال تؤهل لمحاسبة التحوط ،فإن أي ربح أو خسارة تنشأ في القيمة العادلة ألداة التحوط تؤخذ
مباشرة إلى بيان الدخل الموحد للسنة.
تتوقف محاسبة التحوط عند انتهاء مدة أداة التحوط أو إنهاؤها أو ممارستها أو لم تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط .بالنسبة
الفعالة لألدوات المالية بتواريخ استحقاق ثابتة فإن أي تعديل ينشأ من محاسبة التحوط يتم
لتحوطات القيمة العادلة
ّ
الفعالة فإن أي ربح أو خسارة
النقدي
التدفق
لتحوطات
بالنسبة
اإلستحقاق.
حتى
الباقية
إطفاؤه على مدى الفترة
ّ
متراكمين على أداة التحوط معترف بها كاحتياطي تحوط تدفق نقدي ضمن بنود الدخل الشامل اآلخرى يتم اإلحتفاظ
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ز) المشتقات (تتمة)
( )1المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط (تتمة)
تحوطات التدفق النقدي (تتمة)
بها هناك لحين حدوث المعاملة المتوقعة .إذا لم يعد متوقعا حدوث المعاملة المتحوط لها فإن صافي الربح أو الخسارة
المتراكمين المعترف بهما كإحتياطي تحوط تدفق نقدي ضمن بنود الدخل الشامل اآلخرى يتم تحويلهما إلى بيان الدخل
الموحد.
( )2مشتقات محتفظ بها ألغراض المتاجرة
تتضمن األدوات المشتقة للمتاجرة لدى المجموعة عقود صرف أجنبي آجلة وتبادالت معدالت الفائدة والعمالت األجنبية.
ً
الحقا قياس
بعد اإلعتراف المبدئي بأسعار المعاملة وهي أفضل دليل على القيمة العادلة عند اإلعتراف المبدئي يتم
ً
المشتقات بالقيمة العادلة .تمثل القيمة العادلة سعر السوق المدرج أو نماذج التسعير الداخلية إن كان ذلك مناسبا .يتم
إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة في بيان الدخل الموحد.
ح) ممتلكات ومعدات
( )1اإلعتراف والقياس
ً
يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة مطروحا منها اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة المتراكمة.
تتضمن التكلفة مصاريف تنسب بصورة مباشرة لشراء تلك الممتلكات والمعدات.
إن البرمجيات المشتراة المكملة لعمل المعدات ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من تلك المعدات.
عندما يكون ألجزاء من بند من الممتلكات أو المعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة (عناصر
رئيسية) من الممتلكات والمعدات.
يتم تحديد الربح أو الخسارة من إستبعاد بند من بنود الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من اإلستبعاد
مع القيمة الدفترية لبند الممتلكات والمعدات ويتم اإلعتراف به في إيرادات أخرى /مصروفات أخرى ضمن الربح أو
الخسارة.
( )2التكاليف الالحقة
يتم االعتراف بتكلفة إستبدال أحد مكونات الممتلكات والمعدات للمجموعة في القيمة الدفترية للبند إذا كان من
المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في ذلك المكون وإمكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بها.
يتم إلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل .يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات ضمن
الربح أو الخسارة عند تكبدها.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ح) ممتلكات ومعدات (تتمة)
( )3اإلستهالك
ً
إن المبلغ القابل لإلستهالك هو تكلفة الممتلكات والمعدات أو أي مبلغ آخر بديل للتكلفة مطروحا منه القيمة المتبقية.
يتم اإلعتراف باإلستهالك ضمن الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من
بند الممتلكات والمعدات حيث أن هذه هي أقرب ما يعكس النمط المتوقع إلستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية
ً
مطروحا منه قيمته الباقية المقدرة .ال
المضمنة في الممتلكات والمعدات وهي تستند إلى تكلفة الممتلكات والمعدات
يتم إستهالك األرض.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات هي كاآلتي:
المباني
تحسينات على مباني مستأجرة
األثاث والمعدات
السيارات

 20سنة
 5سنوات
 7 - 3سنوات
 5سنوات

تتم إعادة تقييم طرق اإلستهالك واألعماراإلنتاجية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها بشكل مستقبلي متى كان ذلك
ً
مناسبا.
(ط) تدني قيمة الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على تدني
قيمتها .في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لإلسترداد لتلك الموجودات.
يتم االعتراف بخسائر التدني في القيمة ضمن الربح أو الخسارة .يعاد تقييم خسائر التدني في القيمة في تاريخ كل تقرير
لتحديد أية مؤشرات حول إنخفاض الخسارة أو إنعدامها.يتم عكس خسارة التدني في القيمة في حال كان هناك تغير في
التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد.
يتم عكس خسارة التدني في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان
من الممكن تحديدها ،بالصافي بعد أي إستهالك أو إطفاء ،في حالة عدم اإلعتراف بخسارة التدني في القيمة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ي) المخصصات
يتم اإلعتراف بمخصص عندما يكون لدى البنك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة لحدث سابق يمكن قياسه بصورة
موثوق بها ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارجي للمنافع االقتصادية لسداد ذلك اإللتزام .يتم تحديد المخصصات عن
طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقديرات السوق الحالية
ً
مالئما.
للقيمة الزمنية للنقود ،والمخاطر المحددة لذلك اإللتزام ،إن كان ذلك
(ك) الضمانات المالية
الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة دفع مبالغ محددة لتعويض الخسارة التي تقع عليه بسبب فشل أحد
ً
وفقا لشروط أداة الدين .يتم اإلعتراف مبدئيا بإلتزام الضمانات المالية بالقيمة
المدينين في الدفع عند حلول اإلستحقاق
العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة على مدى عمر الضمان المالي .في أعقاب اإلعتراف المبدئي يسجل إلتزام المجموعة
لكل ضمان إما بقيمة المبلغ المطفأ أو القيمة الحالية ألي مبلغ متوقع عندما تصبح الدفعة بموجب الضمان محتملة،
أيهما أعلى قيمة.
(ل) منافع نهاية خدمة الموظفين وصندوق التقاعد
خطط مكافأة نهاية خدمة الموظفين  -خطة المنافع المحددة
تحتسب المجموعة مخصص نهاية الخدمة لموظفيها .ويستند إستحقاق هذه المنافع إلى آخر راتب للموظف وطول فترة
الخدمة وهي مشروطة بإتمام الحد األدنى لفترة الخدمة .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة
التوظيف ،يظهر هذا المخصص ضمن بند مخصصات أخرى ضمن مطلوبات أخرى.

خطة صندوق التقاعد واإلدخار  -خطة المساهمة المحددة
ً
وفقا للقانون رقم  24لعام  2002المتعلق بالتقاعد والمعاشات يطلب من المجموعة المساهمة في برنامج صندوق الدولة
للموظفين القطريين وتحتسب على أنها نسبة من رواتب الموظفين القطريين .تقتصر إلتزامات المجموعة على هذه
المساهمات والتي يتم تكبدها عند إستحقاقها.
(م) رأس المال واإلحتياطيات
يتم خصم التكاليف اإلضافية التي تنسب بصورة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكية من القياس المبدئي ألدوات حقوق
الملكية.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ن) توزيعات األرباح لألسهم العادية
يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يتم إعتمادها فيها من جانب مساهمي
البنك .يتم التعامل مع توزيعات األرباح للسنة التي يعلن عنها بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد من خالل إيضاح
منفصل.
(س) إيرادات ومصروفات فوائد
يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفوائد ضمن الربح أو الخسارة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
ً
تماما المدفوعات واإلستالمات المستقبلية المقدرة من خالل األعمار
إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم
ً
مطبقا) على القيمة الدفترية للموجودات
المتوقعة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية (أو فترة أقصر ،إذا كان ذلك
أو المطلوبات المالية .تقوم المجموعة عند إحتساب معدل الفائدة الفعلي بتقدير التدفقات النقدية المتوقعة آخذة في
االعتبار كافة البنود التعاقدية لألداة المالية وليس خسائر االئتمان المستقبلية.
ً
جزءا
يتضمن إحتساب معدل الفائدة الفعلي كافة تكاليف التعامالت ورسومها والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تمثل
ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي .تشمل تكاليف المعاملة التكاليف اإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة إلقتناء أو إصدار
الموجودات أو المطلوبات المالية.
إن إيرادات ومصروفات الفوائد المعروضة في بيان الدخل الشامل يتضمنان:
	•فوائد الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والمحتسبة بإستخدام مبدأ الفائدة الفعلي.
الفعالة ،والبنود المتحوط لها ذات الصلة
	•التغيرات في القيمة العادلة في مشتقات مؤهلة ،متضمنة التحوطات غير
ّ
في تحوطات القيمة العادلة لمخاطر معدل الفائدة.
إن إيرادات الفوائد من االستثمارات المالية المحتسبة بإستخدام مبدأ الفائدة الفعلي يتم أيضا إدراجها ضمن إيرادات
الفوائد.
(ع) إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت
تكتسب المجموعة إيراد رسوم وعموالت من نطاق متنوع من الخدمات التي تقدمها للعمالء .يمكن تقسيم إيراد الرسوم
إلى الفئتين التاليتين:
إيراد رسوم متحقق من خدمات مقدمة في فترة معينة من الزمن
إن الرسوم المتحققة من تقديم خدمات في فترة زمنية تستحق على مدى تلك الفترة .تتضمن هذه الرسوم إيراد رسوم
وإدارة موجودات ورسوم الحفظ ورسوم أخرى عن اإلدارة واإلستشارات.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ع) إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت (تتمة)
يتم تأجيل رسوم إلتزام القرض للقروض المحتمل سحبها ورسوم االئتمان األخرى ذات الصلة (مع أية تكاليف إضافية)
ً
متوقعا سحب القرض يتم عندها االعتراف
ويتم االعتراف بها كتعديل على معدل الفائدة الفعلي للقرض .عندما ال يكون
برسوم إلتزام القرض على مبدأ القسط الثابت على مدى فترة اإللتزام.
إيراد رسوم من تقديم خدمات معامالت
إن الرسوم الناشئة من التفاوض أو المشاركة في التفاوض لمعاملة لطرف خارجي مثل ترتيب إقتناء األسهم أو أوراق
مالية أخرى أو شراء أو بيع األعمال يتم اإلعتراف بها عند إتمام المعاملة المرتبطة بها .الرسوم أو مكونات الرسوم
المرتبطة بأداء معين يتم االعتراف بها بعد تحقيق المعايير الخاصة بها .تتضمن هذه الرسوم رسوم إكتتاب ورسوم تمويل
شركات ورسوم وساطة .يتم االعتراف برسوم القرض المشترك في بيان الدخل الموحد عند انتهاء اإلشتراك وال تحتفظ
المجموعة بأي جزء من القروض لنفسها أو تحتفظ بجزء بنفس المعدل الفعلي كباقي المشاركين اآلخرين.
(ف) إيرادات من إستثمارات مالية
يتم االعتراف بأرباح أو خسائر بيع االستثمارات المالية ضمن الربح أو الخسارة وذلك بالفرق بين القيمة العادلة للمقابل
المستلم والقيمة الدفترية لإلستثمارات المالية.
األرباح أو الخسائر غير المحققة من تغيرات القيمة العادلة عند إعادة قياس االستثمارات المالية المصنفة على أنها محتفظ
بها للمتاجرة أو مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها ضمن الربح أو الخسارة.
إن إيرادات الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق يتم اإلعتراف بها بإستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي.
(ص) إيراد توزيعات األرباح
يتم اإلعتراف بإيراد توزيعات األرباح عند نشوء الحق بإستالم تلك األرباح.
(ق) العائدات على السهم
تقوم المجموعة بعرض بيانات العائد األساسي والمخفف للسهم بالنسبة ألسهمها العادية .يحتسب العائد األساسي
للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لمالكي األسهم العادية في المجموعة على
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(ق) العائدات على السهم (تتمة)
عدد المتوسط المرجح لألسهم القائمة خالل الفترة .يتم تحديد العائد المخفف للسهم بتسوية الربح أو الخسارة العائدة
إلى حاملي األسهم العادية وعدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة بأثر جميع األسهم العادية المخففة المحتملة.
(ر) تقارير القطاعات
يتم إصدار تقارير القطاعات التشغيلية بإسلوب يتسق مع إصدار التقارير الداخلية المقدمة إلى الرئيس التنفيذي .الرئيس
التنفيذي هو الشخص أو المجموعة التي تخصص الموارد للقطاعات التشغيلية للشركة وتقوم بتقييم أداءها .ويتم إدراج
اإليرادات والمصروفات المنسوبة بشكل مباشر لكل قطاع عند تحديد أداء القطاع التشغيلي.
(ش) أنشطة االئتمان
إن الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية ال تعامل معاملة موجودات المجموعة في بيان المركز المالي الموحد.
(ت) ضمانات معاد إمتالكها
يتم إثبات الضمانات المعاد حيازتها مقابل سداد ديون العمالء ضمن بيان المركز المالي الموحد تحت بند موجودات أخرى
بقيمة إستحواذها بالصافي بعد طرح مخصص خسارة اإلنخفاض في القيمة.
(ث) أرقام المقارنة
يجب اإلفصاح عن جميع المبالغ مع معلومات مقارنة فيما عدا الحاالت التي يسمح فيها معيار أو تفسير بذلك أو يتطلب
خالف ذلك.
(خ) المعلومات المالية للبنك الرئيسي
يتم إعداد بيان المركز المالي وبيان الدخل للبنك الرئيسي المفصح عنه كمعلومات تكميلية باتباع نفس السياسات
المحاسبية المذكورة أعاله فيما عدا اإلستثمار في الشركات التابعة حيث لم يتم توحيدها وتم تسجيلها بالتكلفة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
والمعدلة
(ذ) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير
المعدلة والمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة التالية في
المالية
للتقارير
قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية
ّ
إعداد هذه البيانات المالية الموحدة والتي أصبحت سارية المفعول من  1يناير :2017
المعايير
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( :)12اإلعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة على الخسائر غير المحققة.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( :)7بيان التدفقات النقدية  -مبادرة اإلفصاح
دورة التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  - 2016 - 2014تعديالت على المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم (.)12
لم ينتج عن تطبيق المعايير والتعديالت الواردة أعاله أي تغيرات للتقارير للسنوات السابقة في صافي الدخل أو حقوق
الملكية للمجموعة.
المعايير المصدرة والتي لم يتم تطبيقها بعد
ً
حاليا بتقييم أثر تطبيق هذه المعايير الجديدة .ستقوم
لم يتم بعد تطبيق المعايير الموضحة أدناه .تقوم المجموعة
المجموعة بتطبيق هذه المعايير الجديدة في البيانات المالية عندما يتم تطبيقها.
والمعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :9األداوات المالية
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :15اإليرادات من عقود العمالء
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :16عقود اإليجار

يسري تطبيقها للفترات السنوية
التي تبدأ من أو بعد
 1يناير 2018
 1يناير 2018
 1يناير 2019

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية
سوف يقوم البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في  1يناير  2018ولن يقوم بتعديل معلومات المقارنة
ً
وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة .ويحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9محل معيار المحاسبة
الدولي رقم  – 39األدوات المالية :التحقيق والقياس ،ويقدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات
المالية ،ونموذج جديد يستند على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لإلعتراف بمخصصات خسائر القروض ،وإستحداث محاسبة
للتحوط مبسطة من خالل مالئمة محاسبة التحوط بشكل أفضل مع الطريقة التي تتبعها المؤسسة في إدارة المخاطر.
ّ
قام البنك بتقييم األثر المحتمل المتعلق بالتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على البيانات المالية
الموحدة ،وكانت على النحو التالي:
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
والمعدلة (تتمة)
الجديدة
المالية
ذ) تطبيق المعايير الدولية للتقارير
ّ
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية (تتمة)
ألف ريال قطري
إحتياطي
حقوق األقلية
أرباح مدورة غير المسيطرة القيمة العادلة
الرصيد النهائي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  31( 39ديسمبر )2017
األثر في إعادة التصنيف وإعادة القياس (أ):
إستثمارات مالية (حقوق ملكية) من إستثمارات متاحة للبيع إلى تلك التي تقاس بالقيمة العادلة من
خالل الربح والخسارة (أ)1-

6,401

-

()6,401

إستثمارات مالية (سندات دين) صنفت كقروض وسلف إلى تلك التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل
بنود الدخل الشامل األخرى (أ)1-

-

-

3,716

إستثمارات مالية (سندات دين) من إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق إلى تلك التي تقاس
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (أ)1-

-

-

()16,771

ً
وفقا للمعيار الدولي
تدني في قيمة استثمارات مالية متاحة للبيع (سندات دين) والتي لم تعد مطلوبة
للتقارير المالية رقم ()9

7.982

-

()7.982

14,383

-

()27,438

األثر على تحقيق الخسائر االئتمانية المتوقعة (ب)
خسائر االئتمان المتوقعة من مطلوب من بنوك
خسائر اإلئتمان المتوقعة من سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
خسائر االئتمان المتوقعة للقروض والسلف لعمالء
خسائر االئتمان المتوقعة للمخاطر خارج الميزانية العمومية المعرضة لمخاطر االئتمان

المعدل المتوقع وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9عند
الرصيد االفتتاحي
ّ
تاريخ التطبيق المبدئي في  1يناير 2018

()89

-

-

()2,258

-

-

()191,644

-

-

()41,169

-

-

()235,160

-

-

()220,777

-

()27,438
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
والمعدلة (تتمة)
الجديدة
المالية
ذ) تطبيق المعايير الدولية للتقارير
ّ
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية (تتمة)
إن التقييم أعاله هو تقييم أولي فقط  ،وذلك ألنه لم يتم االنتهاء بعد من عملية التحول للمعيار الجديد .ولذلك قد يتغير
التأثير الفعلي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9في  1يناير  2018نتيجة لألمور التالية:
	•يتطلب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9أن يقوم البنك بمراجعة عملياته المحاسبية وضوابطه الداخلية،
ولكن تلك التغييرات لم تكتمل بعد؛
	•على الرغم من القيام بعمليات موازية خالل النصف الثاني من عام  ،2017إال أن النظم الجديدة والضوابط ذات الصلة
المعمول بها لم يتم تطبيقها لفترة طويلة؛
	•لم ينتهي البنك بعد من فحص وتقييم الضوابط الخاصة بنظم تكنولوجيا المعلومات الجديدة والتغيرات في إطار
الحوكمة للبنك؛
	•يقوم البنك بتنقيح ووضع النماذج النهائية إلحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ( ،)ECLو
	•إن السياسات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الجديدة وتقنيات التقييم خاضعة إلعادة التقدير والتغيير في ضوء
التوجيهات الرقابية للسلطة االشرافية.
(أ) التصنيف والقياس
يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9منهج جديد لتصنيف وقياس الموجودات المالية الذي يعكس نموذج
األعمال الذي يتم خالله إدارة الموجودات المالية والخصائص الهامة للتدفقات النقدية .يتضمن المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ( )9ثالث تصنيفات رئيسية لتصنيف الموجودات المالية وهي المقاسة بالتكلفة المطفأة ،وبالقيمة العادلة
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم ( ،)9ال يتم ً
أبدا فصل المشتقات المتضمنة في العقود األساسية ،ولكن يتم تقييم تصنيف األداة المالية ككل.
ً
بناءا على تقييم البنك ،فإن المتطلبات الجديدة للتصنيف التي ينص عليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9لن
يكون لها تأثير مادي على طريقة المحاسبة عن القروض واإلستثمارات في سندات الدين واالستثمارات في أسهم حقوق
الملكية.
(أ )1-في  31ديسمبر  ،2017كان لدى البنك استثمارات حقوق ملكية مصنفة كمتاحة للبيع بقيمة عادلة تبلغ  6.401ألف
ً
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9أدرج البنك تلك االستثمارات تحت تصنيف موجودات مالية
ريال قطري.
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ونتيجة إلعادة التصنيف ،تم تقدير زيادة تبلغ  6.401ألف ريال قطري في
حساب األرباح المدورة بمقابل اإلنخفاض في إحتياطي القيمة العادلة نتيجة إعادة تصنيف التدني في قيمة إستثمارات
حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى إلى اإلحتياطيات.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
والمعدلة (تتمة)
الجديدة
المالية
ذ) تطبيق المعايير الدولية للتقارير
ّ
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية (تتمة)
(أ) التصنيف والقياس (تتمة)
في  31ديسمبر  ،2017كان لدى البنك إستثمارات في سندات دين مصنفة كقروض وسلف لعمالء .قام البنك بتصنيف
هذه اإلستثمارات بالقيمه العادلة خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،و نتيجة إلعادة التصنيف تم تقدير الزياده بمبلغ 3,716
ريال قطري في إحتياطي القيمه العادلة.
في  31ديسمبر  ،2017كان لدى البنك إستثمارات في سندات دين مصنفة كإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق.
ً
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ،)9قام البنك بتصنيف هذه االستثمارات بالقيمه العادلة من خالل بنود الدخل
ً
بناءا على نموذج االعمال ،ونتيجة إلعادة التصنيف تم تقدير اإلنخفاض بمبلغ  16,771ريال
الشامل األخرى أو بالتكلفة
قطري من إحتياطي القيمه العادلة.
في  31ديسمبر  ،2017كان لدى البنك إستثمارات في سندات دين مصنفة كإستثمارات متاحة للبيع قام البنك بتصنيف
ً
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ،)9تحمل
هذه االستثمارات بالقيمه العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
ً
وفقا لمتطلبات بنك قطر المركزي ومعيار المحسابة الدولي رقم
البنك انخفاض في القيمة بمبلغ  7.982ألف ريال قطري
ً
ً
وفقا للمعيار الدولي
بناءا على نموذج خسائراالئتمانية المتوقعة
( .)39سوف يتم تقييم تدني القيمة على هذه السندات
للتقارير المالية رقم ( ،)9ولذلك لن يكون هنالك حاجة لوجود تدني القيمة الدفترية مما أدى إلى زيادة في األرباح المدورة
بقيمة  7.892ريال قطري وبالمقابل إنخفاض في القيمة العادلة.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 15اإليرادات من عقود العمالء”
سوف تقوم المجموعة بتطبيق تأثير المعيار الجديد المتعلق باإلعتراف باإليرادات في  1يناير  .2018إن المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ( )15يدعم منهج المبادئ األساسية لإلعتراف باإليرادات ويعرض مفهوم اإلعتراف باإليرادات وذلك
بمجرد القيام بإلتزامات األداء المطلوب إنجازه.
قامت المجموعة بتقييم تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15وتتوقع أن ال يكون هناك أي تأثير جوهري
على البيانات المالية الموحدة للمجموعة عند تطبيقه.
(ب) خسائر اإلئتمان المتوقعة
ً
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9فقد تم إستبدال نموذج “الخسارة المتكبدة” في المعيار المحاسبي
رقم ( )39بنموذج “الخسائر اإلئتمانية المتوقعة” ذو النظرة المستقبلية .وسوف ينطبق نموذج التدني الجديد على
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،بإستثناء ما يتعلق
باإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية .كما ويتطلب تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
اتخاذ بعض األحكام الهامة مثل:
	•تحديد معايير الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية ()SICR؛
	•إختيار النماذج واإلفتراضات المالئمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ()ECL؛
	•إعداد عدد من السيناريوهات المستقبلية واألدوات النسبية لكل نوع من المنتجات  /األسوق والخسائر االئتمانية
المتوقعة ذات الصلة ( )ECLبكل منها؛ و
	•تحديد بنوك لديها نفس الموجودات المالية ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
والمعدلة (تتمة)
الجديدة
المالية
ذ) تطبيق المعايير الدولية للتقارير
ّ
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 15اإليرادات من عقود العمالء” (تتمة)
(ج) المطلوبات المالية
	•إن أغلب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  39حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية تم تحويلها دون تغيير
ً
مطلوبا من المنشأة عرض تأثير
إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .9ويتمثل التغيير األساسي في أنه سيكون
التغيرات في مخاطرها االئتمانية المتعلقة بالمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ضمن بنود الدخل الشامل األخرى.
	•من غير المتوقع حدوث أي تغيرات جوهرية في المطلوبات المالية ،بإستثناء التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات
المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة والتي تعزى إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية التي سيتم
عرضها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى.
(د) محاسبة التحوط
	•تم تصميم متطلبات محاسبة التحوط في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9لغرض مالئمة المحاسبة بشكل
أفضل مع إطار إدارة المخاطر والسماح بمجموعة أكبر من أدوات التحوط وإلغاء أو تبسيط بعض المتطلبات القائمة
على القواعد في معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)39تم اإلحتفاظ بعناصر محاسبة التحوط وهي :القيمة العادلة
والتدفقات النقدية وصافي تحوطات اإلستثمار.
	•عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ،)9يتوفر لدى البنك خيار اإلستمرار في تطبيق متطلبات
بدال من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)9
محاسبة التحوط كما في معيار المحاسبة الدولي رقم (ً )39
ً
ّ
الفعالة سوف تظل مؤهلة
حاليا ضمن عالقات التحوط
ومع ذلك ،حدد البنك بأن جميع عالقات التحوط القائمة
لمحاسبة التحوط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( .)9إن متطلبات محاسبة التحوط الجديدة بموجب
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9لن يكون لها تأثير جوهري على محاسبة التحوط المطبقة من قبل البنك.
(هـ) اإلفصاح
ً
أيضا المزيد من متطلبات اإلفصاح وإجراء تغييرات في طريقة العرض ،كما
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
ً
ويتوقع أن يؤدي إلى تغيير طبيعة ونطاق إفصاحات البنك حول أدواته المالية وخصوصا في السنة التي سيقوم فيها
بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)9
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 .4إدارة المخاطر المالية
(أ) مقدمة ونظرة عامة
تشمل أعمال المجموعة المخاطرة بطريقة مستهدفة وإدارة تلك المخاطر بشكل مهني .إن الوظائف الرئيسية إلدارة
مخاطر البنك تقوم على تحديد المخاطر الرئيسية على البنك وقياسها وقياس مراكز المخاطر وتحديد تخصيصات رأس
المال .تقوم المجموعة بشكل دوري بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر الخاصة بها لتعكس التغيرات في السوق
والمنتجات وأفضل ممارسات السوق.
إن هدف المجموعة هو تحقيق توازن مناسب بين الخطر والعائد وتقليص اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي
للمجموعة .تعرف المجموعة المخاطر على أنها إحتمال الخسائر أو ضياع األرباح والتي يمكن أن تتسبب بها عوامل داخلية
أو خارجية.
إدارة المخاطر
مقدمة
المخاطر متأصلة في أنشطة المجموعة لكنها تدار من خالل عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وعرضة
لحدود المخاطر وضوابط أخرى .إن عملية إدارة المخاطر هذه حساسة بالنسبة للربحية المستمرة للمجموعة وكل فرد
في المجموعة مسؤول عن التعرض للمخاطر المتعلق بمسؤولياته /مسؤولياتها .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان
والسيولة والسوق بما فيها المتاجرة وغير المتاجرة والمخاطر التشغيلية.
ال تتضمن عملية رقابة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا والصناعة ،فتلك المخاطر
تتم مراقبتها من خالل عملية التخطيط اإلستراتيجي في المجموعة.
•هيكلة إدارة المخاطر
إن مجلس اإلدارة هو المسؤول بالكامل عن تحديد ورصد عمليات إدارة ومراقبة المخاطر ،غير أن هناك جهات مستقلة
منفصلة مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطر.
•اللجنة التنفيذية
تتحمل اللجنة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن وضع إستراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ وأطر العمل والسياسات
والحدود وهي مسؤولة عن أمور المخاطر األساسية وإدارة ومراقبة قرارات المخاطر ذات الصلة.
•قسم إدارة المخاطر
قسم إدارة المخاطر مسؤول عن تنفيذ وحفظ اإلجراءات ذات الصلة للتأكد من عملية الرقابة المستقلة ،وهو مسؤوأليضاً

101 | www.ahlibank.com.qa

إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(أ) مقدمة ونظرة عامة (تتمة)
إدارة المخاطر (تتمة)
عن مراقبة اإللتزام بمبادئ المخاطر والسياسات والقيود في المجموعة .كل مجموعة أعمال لها قسم ال مركزي يكون
مسؤوال عن الرقابة المستقلة للمخاطر بما في ذلك مراقبة التعرض للمخاطر مقابل حدود وتقييم مخاطر المنتجات
ً
ً
الجديدة والمعامالت المهيكلة .يحرص هذا القسم أيضا على اإلحاطة الكاملة بالمخاطر في أنظمة قياس المخاطر واإلبالغ
عنها.
•الخزينة
الخزينة مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والهيكل المالي العام كما تضعه لجنة الموجودات والمطلوبات
من وقت آلخر.
•التدقيق الداخلي
ً
يتـم تدقيق عمليات إدارة المخاطر على نطاق المجموعة سنويا من قبل إدارة التدقيق الداخلي ،حيث تقوم بفحص كل من
كفاية اإلجراءات المتخذة ومدى التزام المجموعة باإلجراءات .تقوم إدارة التدقيق بمناقشة نتائج التقييم مع اإلدارة وترفع
تقارير بنتائجها وتوصياتها إلى لجنة التدقيق.
نظم قياس وتقارير المخاطر
تقاس مخاطر المجموعة بإستخدام طريقة تعكس كال من الخسارة المتوقعة المحتمل وقوعها في الظروف العادية
ً
ً
إستنادا إلى نماذج إحصائية .تستخدم النماذج
تقديرا للخسارة الفعلية النهائية
والخسائر غير المتوقعة ،والتي تكون
ً
ومعدلة لتعكس البيئة اإلقتصادية .تقوم المجموعة بإجراء توقعا ألسوأ ما يمكن
االحتماالت المشتقة من الخبرة التاريخية
ّ
وقوعه في حالة األحداث الشديدة التي تقع وتكون في الواقع غير محتملة الحدوث.
ً
إستنادا إلى حدود تم وضعها من قبل المجموعة .تعكس هذه
يتم تنفيذ مراقبة والسيطرة على المخاطر بشكل رئيسي
الحدود إستراتيجية األعمال وبيئة السوق بالنسبة للمجموعة إضافة إلى مستوى المخاطر المقبولة من قبل المجموعة،
مع التركيز اإلضافي على صناعات مختارة .إضافة إلى ذلك تراقب المجموعة وتقيس القدرة الكاملة على تحمل المخاطر
فيما يتعلق بالتعرض المجمع للمخاطر ضمن كافة أنواع المخاطر وأنشطتها.
يتم فحص المعلومات المجمعة من كافة إدارات األعمال ومعالجتها من أجل تحليل وضبط وتحديد المخاطر المبكرة .يتم
عرض هذه المعلومات وشرحها لمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(أ) مقدمة ونظرة عامة (تتمة)
إدارة المخاطر (تتمة)
يتضمن التقرير التعرض المجمع لمخاطر االئتمان وتوقعات اإلئتمان المقاسة وإستثناءات الحدود والقيمة المعرضة
للمخاطر ومعدالت السيولة وتغيرات مخاطر المحفظة .يتم شهريا إصدار تقارير مفصلة عن الصناعة والعمالء والمخاطر
الجغرافية .تقوم اللجنة العليا بتقييم مدى مالءمة مخصص تدني القيمة بشكل ربع سنوي.
ً
خصيصا على كافة المستويات ضمن المجموعة ويتم توزيعها من أجل التأكد من أن كافة
يتم إعداد تقارير مخاطر معدة
إدارات األعمال يمكنها الوصول إلى المعلومات الضرورية والحديثة.
يتم إطالع اإلدارة العليا وكافة األعضاء اآلخرين المعنيين في المجموعة بشكل متكرر حول خطط إستخدام حدود السوق
وتحاليل القيمة المعرضة للمخاطر وإستثمارات الملكية والسيولة إضافة إلى أية تطورات أخرى حول المخاطر.

الحد من المخاطر
تستخدم المجموعة وكجزء من إستراتيجيتها العامة للمخاطر المشتقات وأدوات أخرى إلدارة التعرضات الناجمة عن تغيرات
في معدالت الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر حقوق الملكية ومخاطر اإلئتمان والتعرضات الناجمة عن معامالت
التوقع.
يتم تقييم المخاطر قبل الدخول بأية معامالت تحوط والتي يتم إعتمادها من قبل السلطة اإلدارية المناسبة في
ً
أيضا تكون
المجموعة .يتم تقييم فعالية عقود التحوط من قبل الخزينة واإلدارة العليا (على أساس إعتبارات إقتصادية
مالئمة بشكل أكبر من أساس المتطلبات المحاسبية للمعايير الدولية للتقارير المالية الخاصة بالتحوط) .تتم مراقبة
فعالية كافة عالقات التحوط من قبل الخزينة على أساس ربع سنوي في كل فترة تقرير .وفي حالة عدم الفعالية ستستمر
ً
ضروريا لجعل التحوط أكثر
المجموعة بمراقبة األداء المتوقع للتحوط وتتخذ إجراءات إحترازية إعادة التحوط متى كان ذلك
فعالية على األداة المعنية.
تستخدم المجموعة بصورة نشطة ضمانات للتقليل من مخاطر االئتمان (للمزيد من التفاصيل راجع إيضاح ( 4ب) أدناه
حول مخاطر االئتمان).

زيادة تركز المخاطر
ينشأ تركز المخاطر عندما يكون عدد من األطراف المقابلة يعملون في أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة
الجغرافية أو لديهم سمات اقتصادية مماثلة والتي تتسبب في إضعاف مقدرتهم في الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية بصورة
مماثلة في الظروف االقتصادية والسياسية وغيرها.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(أ) مقدمة ونظرة عامة (تتمة)
إدارة المخاطر (تتمة)
تبين التركزات الحساسية النسبية ألداء المجموعة بالنسبة للتطورات المؤثرة على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين.
من أجل تجنب التركز الزائد للمخاطر ،تشتمل سياسات وإجراءات المجموعة على إرشادات محددة لإلحتفاظ بمحفظة
ً
وبناءا عليها تتم إدارة ومراقبة المخاطر
متنوعة ،مع تحديد أسقف لمخاطر القطاعات الجغرافية والقطاعات الصناعية.
االئتمانية المحددة.
(ب) مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بإلتزاماته المالية بالصورة التي ينتج عنها خسارة مالية
للطرف اآلخر .في حالة المشتقات يقتصر هذا على القيمة العادلة الموجبة .تحاول المجموعة الحد من المخاطر االئتمانية
عن طريق مراقبة التعرض اإلئتماني وحصر المعامالت االئتمانية مع أطراف مقابلة معينة والتقييم المستمر للجدارة
االئتمانية لألطراف المقابلة.
ينشأ تركز مخاطر االئتمان عندما يعمل عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة
الجغرافية أو لديهم سمات اقتصادية مماثلة والتي تتسبب في إضعاف مقدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بصورة
مماثلة في الظروف االقتصادية والسياسية وغيرها .تبين التركزات لمخاطر االئتمان حساسية أداء المجموعة بالنسبة
للتطورات المؤثرة على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين.
تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان عن طريق تنويع أنشطتها في اإلقراض لتفادي تركيز مخاطر غير مرغوب مع
أحد أفراد أو مجموعة من العمالء ضمن منطقة عمل محددة .وتقوم المجموعة بالحصول على ضمانات متى كان ذلك
ً
ضروريا .يعتمد نوع وقيمة الضمانات المطلوبة على تقييم مخاطر الطرف المقابل ،وتطبق المجموعة مبادئ توجيهية
معينة فيما يتعلق بأنواع الضمانات المقبولة وعوامل التقييم.
إن األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها هي:

	•لإلقراض لشراء أوراق مالية وعكس صفقات إعادة الشراء :ضمانات نقدية أو أوراق مالية.
	•لإلقراض التجاري :الرهن على الممتلكات العقارية والبضاعة والذمم التجارية المدينة والنقد واألوراق المالية.
	•لقروض األفراد :الرهن على العقارات السكنية أو النقد أو األوراق المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)
ً
وفقا إلتفاقية القرض وتقوم
تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات ،وتطلب المجموعة ضمانات إضافية
بمراقبة القيمة السوقية للضمانات اإلضافية من خالل مراجعتها لكفاية المخصص لخسائر القروض.
كما تستلم المجموعة ضمانات شركات من الشركات األم للقروض والسلف واألنشطة التمويلية التي تمنح للشركات
التابعة.
( )1الحد األقصى للتعرض لمخاطر قبل أية ضمانات أو مصادر تعزيز اإلئتمان األخرى

ألف ريال قطري
2017

2016

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلق بالموجودات المسجلة في بيان المركز المالي الموحد
هو اكلتالي:
أرصدة لدى المصرف المركزي

1,847,200

1,684,690

مطلوب من بنوك

2,202,199

3,261,913

قروض وسلف لعمالء

28,936,299

26,861,405

إستثمارات مالية – دين

6,011,252

5,468,965

237,224

193,670

39,234,174

37,470,643

موجودات أخرى
اإلجمالي كما في  31ديسمبر
التعرض لمخاطر اإلئتمان األخرى هو اكلتالي:
إلتزامات محتملة

9,016,408

8,034,584

تسهيالت إئتمانية غير مستخدمة

9,408,427

9,928,537

اإلجمالي كما في  31ديسمبر

18,424,835

17,963,121

إجمالي التعرض لمخاطر اإلئتمان

57,659,009

55,433,764

يمثل الجدول أعاله سيناريو أسوأ الحاالت لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ،بدون األخذ في االعتبار أية ضمانات
محتفظ بها للتعزيزات االئتمانية األخرى المرفقة .بالنسبة للموجودات في بيان المركز المالي الموحد ،إستندت التعرضات
الواردة أعاله على صافي القيم الدفترية الصادر عنها التقرير في بيان المركز المالي الموحد.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)
( )2تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر اإلئتمان
القطاعات الجغرافية
يحلل الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية (بدون األخذ في اإلعتبار أي ضمان يتم االحتفاظ به أو أي
دعم ائتماني آخر) ،حسب المناطق الجغرافية.
ألف ريال قطري

قطر

دول مجلس
التعاون
الخليجي
األخرى

أوروبا

باقي دول
العالم

اإلجمالي

في  31ديسمبر 2017
أرصدة لدى المصرف المركزي

1,847,200

-

-

-

1,847,200

مطلوب من بنوك

2,150,000

7,306

39,149

5,744

2,202,199

قروض وسلف لعمالء

28,910,219

26,080

-

-

28,936,299

إستثمارات مالية – دين

5,550,231

405,254

-

55,767

6,011,252

237,224

-

-

-

237,224

38,694,874

438,640

39,149

61,511

39,234,174

موجودات أخرى
المجموع

التعرض اآلخر لمخاطر اإلئتمان هو كالتالي:
إلتزامات محتملة

8,967,082

7,298

30,066

11,962

9,016,408

تسهيالت إئتمانية غير مستخدمة

9,408,427

-

-

-

9,408,427

18,375,509

7,298

30,066

11,962

18,424,835

المجموع
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)
( )2تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر اإلئتمان (تتمة)
القطاعات الجغرافية (تتمة)
ألف ريال قطري
دول مجلس
التعاون
قطر الخليجي األخرى

أوروبا

باقي دول
العالم

اإلجمالي

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

193,670

-

-

-

193,670

35,165,661

1,071,776

534,078

699,128

37,470,643

موجودات أخرى
المجموع

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

17,840,370

22,555

29,302

70,894

17,963,121

المجموع
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)
( )2تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر اإلئتمان (تتمة)
قطاعات الصناعة
يحلل الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر إئتمان بقيمها الدفترية قبل األخذ في االعتبار الضمانات أو أي دعم
ائتماني آخر مصنفة حسب قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعة.
ألف ريال قطري
إجمالي المخاطر
2017

إجمالي المخاطر
2016

9,298,750

5,470,038

الهيئات الحكومية

249,507

1,793,890

الصناعة

705,593

941,290

12,225,430

11,771,734

الخدمات

6,697,243

7,357,867

لمقاوالت

2,021,881

2,526,575

العقارات

4,620,635

4,378,028

الشخصية

3,415,135

3,231,221

18,424,835

17,963,121

57,659,009

55,433,764

الحكومة

التجارة

اإللتزامات المحتملة وتسهيالت إئتمانية غير مستخدمة
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)
( )2تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر اإلئتمان (تتمة)

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

الربط

تصنيف البنك
الفئة أ

مخاطر منخفضة  -ممتاز

تصنيف عالي

الفئة ب

عادي /مخاطر مقبولةrisk

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

ألف ريال قطري
2017

2016

التصنيف المعادل
تصنيف عالي

12,594,918

10,615,140

تصنيف عادي

45,046,017

44,780,126

18,074

38,498

57,659,009

55,433,764

تحت المراقبة أو متدنية القيمة
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)
( )3جودة اإلئتمان
ألف ريال قطري

قروض وسلف لعمالء

مطلوب من بنوك

إستثمارات مالية  -دين

2016

2016

2016

2017

2017

2017

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

27,866,982

25,178,900

2,202,199

3,261,913

-

-

27,866,982

25,178,900

2,202,199

3,261,913

-

-

تجاوزت موعدها ولم تتدنى قيمتها:
تصنيف عادي /خطورة مقبولة

1,101,643

1,692,807

-

-

-

-

القيمة الدفترية

1,101,643

1,692,807

-

-

-

-

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

124,334

132,039

-

-

-

-

خسارة (أكثر من  9أشهر)

259,608

194,071

-

-

-

-

383,942

326,110

-

-

-

-

()365,868

()287,612

-

-

-

-

()50,400

()48,800

-

-

-

-

28,936,299

26,861,405

-

-

-

-

28,936,299

26,861,405

2,202,199

3,261,913

-

-

ً
مطروحا :مخصص محدد لخسارة التدني في القيمة
ً
مطروحا :مخصص جماعي لخسارة التدني في القيمة

القيمة الدفترية – بالصافي

إستثمارات مالية  -دين
محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

-

-

-

-

3,190,527

1,319,332

متاحة للبيع

-

-

-

-

2,828,707

4,150,965

ً
مطروحا :مخصص خسارة التدني في القيمة

-

-

-

-

()7,982

()1,332

القيمة الدفترية – بالصافي

-

-

-

-

6,011,252

5,468,965

28,936,299

26,861,405

2,202,199

3,261,913

6,011,252

5,468,965

إجمالي القيمة الدفترية
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)
( )3جودة اإلئتمان (تتمة)
القروض والسلف لعمالء واالستثمار في سندات الدين التي تدنت قيمتها
القروض والسلف لعمالء واالستثمارات المالية التي تدنت قيمتها بصورة فردية والسلف وسندات الدين التي تحدد
ً
بناءا
المجموعة أن هناك دليل موضوعي على تدني قيمتها وال تتوقع تحصيل المبلغ األصلي والفائدة المستحقة بالكامل
على الشروط التعاقدية إلتفاقية (إتفاقيات) القرض /اإلستثمار المالي.
القروض والسلف لعمالء التي لم تتجاوز موعدها ولم تتدني قيمتها
القروض والسلف لعمالء المتجاوزة لتاريخ إستحقاقها لكن غير متدنية في القيمة هي تلك التي تكون الفائدة التعاقدية أو
المبالغ األساسية فيها متجاوزة لتاريخ اإلستحقاق ،ولكن المجموعة تعتقد أن تدني القيمة غير مالئم على أساس مستوى
التأمين /الضمان المتوفر و /أو مرحلة تحصيل المبالغ المدينة للمجموعة.
ألف ريال قطري
2017

2016

حتى  60يوم

954,943

1,636,563

 90 - 61يوم

146,700

56,244

1,101,643

1,692,807

اإلجمالي
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)
( )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 .لــم يتــم شــطب أي مبلــغ خــال الســنة ( 42.681 :2016ألــف ريــال قطــري).
(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 المتاحــة إلقــراض العمــاء وأنشــطة المتاجــرة 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 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،75 :2016( %4،5مــن
متوســط ودائــع العمــاء.
تقــوم لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بالمجموعــة بمراقبــة مواعيــد اإلســتحقاقات علــى أســاس شــامل مــع المراقبــة
المســتمرة لموقــف الســيولة مــن قبــل الخزينــة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)
( )2تحليل اإلستحقاق (متضمنا كافة الموجودات والمطلوبات)
ألف ريال قطري

القيمة
الدفترية

أقل من
شهر

من شهر
إلى ثالثة
أشهر

من ثالثة
أشهر إلى
سنة

من سنة
إلى خمس
سنوات

أكثر من
خمس
سنوات

في  31ديسمبر 2017
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

1,979,872

1,422,892

235,188

315,759

6,033

-

مطلوب من بنوك

2,202,199

2,202,199

-

-

-

-

28,936,299

2,023,818

2,472,226

6,240,175

10,505,027

7,695,053

6,099,869

-

212,675

1,469,208

2,324,126

2,093,860

ممتلكات ومعدات

258,608

-

-

-

-

258,608

موجودات أخرى

406,553

31,506

237,649

4,717

-

132,681

39,883,400

5,680,415

3,157,738

8,029,859

12,835,186

10,180,202

3,982,103

2,711,210

127,400

1,143,493

-

-

418,534

43,672

197,388

177,474

-

-

ودائع عمالء

23,568,578

8,722,739

6,242,356

8,442,673

160,810

-

سندات دين

3,624,368

-

-

-

3,624,368

-

قروض أخرى

2,192,233

-

-

273,000

1,919,233

-

803,740

140,286

370,299

163,904

83,726

45,525

5,293,844

-

-

-

-

5,293,844

39,883,400

11,617,907

6,937,443

10,200,544

5,788,137

5,339,369

-

()5,937,492

()3,779,705

()2,170,685

7,047,049

4,840,833

قروض وسلف لعمالء
إستثمارات مالية

مجموع
مطلوب إلى بنوك
شهادات إيداع وأوراق تجارية

مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
المجموع
الفرق
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)
( )2تحليل اإلستحقاق (متضمنا كافة الموجودات والمطلوبات) (تتمة)
ألف ريال قطري
القيمة
الدفترية

أقل من
شهر

من شهر
إلى ثالثة
أشهر

من ثالثة
أشهر إلى
سنة

من سنة
إلى خمس
سنوات

أكثر من
خمس
سنوات

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

-

-

-

26,861,405

1,031,062

2,317,544

5,790,094

11,589,175

6,133,530

إستثمارات مالية

5,570,902

121,893

280,180

1,032,028

3,098,001

1,038,800

إستثمارات مالية

275,186

-

-

-

-

275,186

موجودات أخرى

406,507

39,725

194,330

39,771

-

132,681

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 وأوراق تجارية

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

-

1,886,949

-

-

-

1,886,949

-

مطلوبات أخرى

900,681

147,263

396,081

168,709

104,940

83,688

مطلوبات أخرى

4,860,199

-

-

-

-

4,860,199

38,165,210

8,543,282

12,400,012

8,282,339

3,995,690

4,943,887

-

()3,503,970

()8,731,492

()1,092,814

10,691,966

2,636,310

قروض وسلف لعمالء

مجموع

قروض أخرى

المجموع
الفرق
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)
( )3تحليل اإلستحقاق (المطلوبات والمشتقات المالية)
ألف ريال قطري

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

في  31ديسمبر 2017
مطلوبات مالية غير مشتقة
مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي

3,982,103

3,997,862

2,719,012

132,854

1,145,996

-

-

418,534

423,278

44,348

198,388

180,542

-

-

ودائع عمالء

23,568,578

23,765,386

8,742,631

6,278,324

8,564,125

180,306

-

سندات دين

3,624,368

4,116,172

11,166

21,252

97,257

3,986,497

-

قروض أخرى

2,192,233

2,308,793

5,041

9,595

316,272

1,977,885

-

33,785,816

34,611,491

11,522,198

6,640,413

10,304,192

6,144,688

-

شهادات إيداع وأوراق تجارية

اإلجمالي

األدوات المالية المشتقة
إدارة المخاطر:
تدفقات خارجية

1,211,700

672,452

118,635

387,946

32,667

-

تدفقات داخلية

()1,201,711

()669,848

()116,816

()385,495

()29,552

-

34,621,480

11,524,802

6,642,232

10,306,643

6,147,803

-
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطر االئتمان (تتمة)
( )3تحليل اإلستحقاق (المطلوبات والمشتقات المالية) (تتمة)
ألف ريال قطري

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

في  31ديسمبر 2016
مطلوبات مالية غير مشتقة
مطلوب إلى بنوك

1,276,265

1,278,514

821,045

457,469

-

-

-

شهادات إيداع وأوراق تجارية

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

-

سندات 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

-

-

1,886,949

1,989,678

3,624

6,900

32,159

1,946,995

-

32,404,330

32,956,116

8,416,977

12,067,334

8,485,528

3,986,277

-

قروض أخرى
اإلجمالي

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

-

(د) مخاطر السوق
ً
سلبيا بالتغيرات
تتمثل مخاطر السوق في أن تتأثر أرباح أو رأس مال المجموعة أو مقدرتها في تحقيق أهدافها التجارية
في مستوى تقلب أسعار السوق أو األسعار مثل أسعار الفائدة وأسعار البضائع وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار
األسهم.
( )1إدارة مخاطر السوق
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السوق لديها ضمن إطار العمل التنظيمي للحدود المقررة من قبل مصرف قطر المركزي.
إن وضع إطار عمل داخلي إلدارة مخاطر السوق وضمان التقيد بهذه المنهجية هو مسؤولية لجنة الموجودات والمطلوبات
بالمجموعة والتي تضم اإلدارة العليا متضمنة أعضاء جهاز إدارة المخاطر .إن
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(د) مخاطر السوق (تتمة)
( )1إدارة مخاطر السوق (تتمة)
الفائدة نتيجة للفروق أو الفجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات أو األدوات خارج الميزانية العمومية التي تصبح
مستحقة أو يعاد تسعيرها خالل فترة معينة.
تتم إدارة فجوات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية ضمن إطار الحدود الموضوعة من جانب المجلس.
يتم رصد جميع المخاطر وإبالغ اإلدارة العليا عنها على أساس يومي ويتم تصعيد أية مخالفات على الفور .باإلضافة إلى
ذلك يتم رصد جميع أنشطة التداول بشكل مستمر على مستوى لجنة الموجودات والمطلوبات.
( )2التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  -محافظ محتفظ بها لغير المتاجرة
إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المحافظ المحتفظ بها لغير المتاجرة هي مخاطر الخسارة من تقلبات في التدفقات
النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب تغير في أسعار الفائدة في السوق .تتم إدارة مخاطر أسعار
الفائدة بشكل رئيسي من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة والحصول على حدود موافق عليها مسبقا لنطاقات إعادة
التسعير .إن لجنة الموجودات والمطلوبات هي الجهة المراقبة لإللتزام بهذه الحدود وتساندها رقابة الخزينة المركزية
للمجموعة أثناء األنشطة اليومية.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(د) مخاطر السوق (تتمة)
( )2التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  -محافظ محتفظ بها لغير المتاجرة (تتمة)
فيما يلي ملخص مركز فجوة أسعار الفائدة للمجموعة للمحافظ المحتفظ بها لغير المتاجرة:
ألف ريال قطري
إعادة تسعير في:
القيمة
الدفترية

أقل من 3
أشهر

أقل من 3
أشهر

أكثر من
خمس غير حساسة
للفائدة
سنوات

1-5
سنوات

معدل
الفائدة
الفعلي

2017
النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي

1,979,872

884,000

-

-

-

1,095,872

مطلوب من بنوك

2,202,199

2,186,644

-

-

-

15,555

%1.38

28,936,299

8,821,489

19,505,533

428,077

167,966

13,234

%4.86

6,099,869

212,676

1,469,208

2,324,126

2,005,243

88,616

%3.82

ممتلكات ومعدات

258,608

-

-

-

-

258,608

موجودات أخرى

406,553

-

-

-

-

406,553

39,883,400

12,104,809

20,974,741

2,752,203

2,173,209

1,878,438

3,982,103

2,824,225

1,143,493

-

-

14,385

%1.83

418,534

241,060

177,474

-

-

-

%1.70

ودائع عمالء

23,568,578

13,965,014

7,124,777

160,810

-

2,317,977

%2.26

سنداتدين

3,624,368

-

-

3,624,368

-

-

%3.68

قروض أخرى

2,192,233

2,192,233

-

-

-

-

%3.10

803,740

-

-

-

-

803,740

5,293,844

-

-

-

-

5,293,844

39,883,400

19,222,532

8,445,744

3,785,178

-

8,429,946

()7,117,723

12,528,997

()1,032,975

2,173,209

()6,551,508

()918,960

-

918,960

-

-

فجوة حساسية سعر الفائدة

()8,036,683

12,528,997

()114,015

2,173,209

()6,551,508

فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

()8,036,683

4,492,314

4,378,299

6,551,508

-

قروض وسلف لعمالء
استثمارات مالية

مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي
شهادات إيداع وأوراق تجارية

مطلوبات أخرى
حقوق الملكية

بنود بيان المركز المالي
بنود خارج بيان المركز المالي
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(د) مخاطر السوق (تتمة)
( )1إدارة مخاطر السوق (تتمة)
ألف ريال قطري
إعادة تسعير في:
القيمة
الدفترية

أقل من 3
أشهر

 12-3شهر

كثر من
خمس
سنوات

5-1
سنوات

غير حساسة
للفائدة

معدل
الفائدة
الفعلي

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

26,861,405

6,251,913

19,772,353

633,451

142,842

60,846

%4.32

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

سنداتدين

1,810,625

-

-

1,810,625

-

-

%3.79

182,000

182,000

-

-

-

-

%2.81

1,886,949

1,886,949

-

-

-

-

%2.42

900,681

-

-

-

-

900,681

4,860,199

-

-

-

-

4,860,199

38,165,210

21,121,564

6,545,922

1,821,801

-

8,675,923

()11,162,153

14,637,689

1,909,651

1,079,705

()6,464,892

()1,032,640

36,400

996,240

-

-

فجوة حساسية سعر الفائدة

()12,194,793

14,674,089

2,905,891

1,079,705

()6,464,892

فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

()12,194,793

2,479,296

5,385,187

6,464,892

-

قروض وسلف لعمالء
استثمارات مالية

دين مساند
قروض أخرى
مطلوبات أخرى
حقوق الملكية

بنود بيان المركز المالي
بنود خارج بيان المركز المالي
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(د) مخاطر السوق (تتمة)
( )1إدارة مخاطر السوق (تتمة)
تحليل الحساسية
يبين الجدول التالي الحساسية لتغير معقول محتمل في أسعار الفائدة ،مع بقاء جميع العوامل األخرى ثابتة لبيان الدخل
الموحد وبيان حقوق الملكية الموحد للمجموعة.
إن حساسية بيان الدخل الموحد هي األثر الناتج عن تغيرات مفترضة في معدالت الفائدة على صافي إيراد الفوائد لمدة
ً
اعتمادا على معدل سعر فائدة متغير للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها لغير المتاجرة كما في 31
سنة واحدة
ديسمبر  ،2017متضمنة أثر أدوات التحوط .يتم إحتساب حساسية حقوق الملكية من خالل الكشف عن الموجودات المالية
ً
متضمنا أثر التبادالت المسجلة كتحوطات تدفقات نقدية كما في  31ديسمبر  2017ألثر
المتاحة للبيع ذات المعدل الثابت،
التغيرات المفترضة في معدالت الفائدة وتستند إلى افتراض أن هناك تحركات موازية في منحى العائدات .من المتوقع
ً
ومقابال ألثر اإلرتفاعات الظاهرة.
مساويا
أن يكون أثر اإلنخفاضات في نقاط األساس
ً
ألف ريال قطري
حساسية صافي إيرادات الفوائد
التغير في نقاط األساس

2017

2016

حساسية حقوق الملكية
2017

2016

العملة
ريال قطري

25

27,656

20,804

-

-

دوالر أمريكي

25

8,980

2,149

2,238

3,076

( )3التعرض لمخاطر العمالت  -محافظ محتفظ بها لغير المتاجرة
معامالت العملة األجنبية
إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت الصرف األجنبي .تتعرض
ً
حدودا على
المجموعة ألثر التقلب في معدالت الصرف األجنبي السائدة على مركزها المالي الموحد .وضع مجلس اإلدارة
ً
يوميا.
مستوى التعرض لمخاطر العمالت والتي تتم مراقبتها
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(د) مخاطر السوق (تتمة)
( )1إدارة مخاطر السوق (تتمة)
كان لدى المجموعة صافي المراكز المفتوحة التالية في نهاية السنة:
العملة الوظيفية لمنشآت المجموعة
ألف ريال قطري
2017

2016

جنيه إسترليني

()115

()24

يورو

6,905

952

دوالر أمريكي

()5,121,730

()2,311,177

عمالت أخرى

33,682

79,827

()5,081,258

()2,230,422

صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية:

المجموع

ً
تعرضا للجنيه المصري يبلغ  26.494ألف ريال قطري ( 25.921ألف ريال قطري في سنة
تتضمن العمالت األخرى أعاله
 .)2016ينشأ هذا التعرض من استثمار المجموعة اإلستراتيجي الذي تم في .2006
تدير المجموعة تعرضها لمخاطر العمالت ضمن حدود وضعها مجلس اإلدارة .يتم وضع حدود “خالل اليوم” و”الليلة
الواحدة” لكل عملة بشكل مستقل وبالمجموع .إن الريال القطري مربوط بالدوالر األمريكي .على الرغم من أن المجموعة ال
تتعرض ألية مخاطر عمالت فقد تم وضع حدود للتعرض للدوالر األمريكي .إن كافة التعرضات للعمالت األخرى محدودة
وال تتعرض المجموعة بشكل مؤثر إلى مخاطر العمالت األخرى.
ألف ريال قطري

الزيادة( /النقص) في بنود الدخل
الشامل اآلخرى

الزيادة( /النقص) في الربح
والخسارة
2017

2016

2017

2016

 %1تغير في معدل صرف العملة
1

1

-

-

69

10

-

-

جنيه إسترليني
دوالر أمريكي

-

-

-

-

عمالت أخرى

72

539

265

259

يورو
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(د) مخاطر السوق (تتمة)
( )4التعرض لمخاطر سعر السهم  -محافظ محتفظ بها لغير المتاجرة
مخاطر سعر السهم
تنشأ مخاطر سعر السهم من تقلبات في مؤشرات األسهم وأسعارها .قام مجلس اإلدارة بوضع حدود على مبلغ ونوع
اإلستثمارات التي يمكن قبولها .تتم مراقبتها بشكل مستمر من قبل لجنتي اإلئتمان واإلستثمار في المجموعة.
ينشأ التعرض لمخاطر سعر السهم غير المتداول من محفظة إستثمار المجموعة.
األثر على حقوق الملكية نتيجة التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بها كإستثمارات متاحة للبيع في
نهاية السنة ،نتيجة للتغيرات في مؤشرات األسهم ومع بقاء كافة المتغيرات ثابتة هو كالتالي:
ألف ريال قطري
التأثير على
التغير في سعر
السهم حقوق الملكية
2017

التأثير على
حقوق الملكية
2016

مؤشرات السوق
بورصة قطر

%10

4,289

5,362

(هـ) المخاطر التشغيلية
تتمثل المخاطر التشغيلية في الخسائر الناجمة من عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األفراد أو األنظمة أو األحداث
الخارجية .يدير البنك مخاطره التشغيلية بصورة رئيسية من خالل إطار عمل المخاطر التشغيلية المعتمدة من قبل مجلس
اإلدارة والتي تتكون من سياسة المخاطر التشغيلية ولجنة المخاطر التشغيلية والتي لها ممثلون من كافة اإلدارات.
ً
ً
ملتزما ببازل  3معروف باسم عملية “التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية” من أجل تقييم وتوثيق
منهجا
تستخدم المجموعة
واإلبالغ عن المخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها في إطار نشاط األعمال االعتيادية.
تعتمد لجنة المخاطر التشغيلية عن التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية كل عامين وتستعرض المخاطر التشغيلية التي تواجه
الوظائف المختلفة في المجموعة بشكل منتظم خالل السنة لتتبع حالة المخاطر المفتوحة وإيجاد الضوابط المناسبة
ً
ضروريا ،كما ,ان كل من وظائف اإلئتمان والتدقيق الداخلي يجريان مراجعات دورية مستقلة لتقييم كفاية
كلما كان ذلك
الفحص والضوابط في أية فترة مطلوبة.
إن لدى البنك خطة إستمرار أعمال موثقة بدقة وخطة إستعادة عند الكوارث .تحدد هاتان الوثيقتان اإلجراءات الواجب
إتباعها في حاالت الكوارث .تهدف خطة إستمرار األعمال إلى الكشف عن مستوى األثر على أنشطة أعمال البنك عند
اإلضطرار للعمل من موقع مختلف في حالة الطوارئ أو الكوارث الطبيعية .تتضمن الخطة الوصول إلى
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(هـ) المخاطر التشغيلية (تتمة)
أنظمة الكومبيوتر واإلتصال بالشبكات المحلية ومخدمات قواعد البيانات واإلنترنت والشبكة الداخلية والبريد اإللكتروني
الخ .إنها عملية موضوعة بإتقان وتتم بشكل دوري خالل السنة .تم إجراء آخر اختبار عند الكوارث واستمرارية األعمال في
 6يونيو  2017و  26أكتوبر  2017على التوالي .تم التوقيع على إتمام اإلختبارين من قبل كافة اإلدارات المعنية للتأكيد
على إجراء اإلختبارات بنجاح من قبلهم باإلضافة إلى تقرير تم توزيعه على جميع أعضاء لجنة المخاطر التشغيلية للتعليق
والمراجعة .تم تدقيق كل من خطة إستمرار األعمال وخطة اإلستعادة عند الكوارث بشكل مستقل من قبل مدققين
ً
وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي وتبين أنها شاملة ومنفذة بشكل جيد.
خارجيين
يتم تقديم تدريب أساسي على إطفاء الحرائق للموظفين المسؤولين عن الحرائق بشكل دوري (آخر أداء في  28ديسمبر
ً
سنويا كجزء من إجراءات السالمة واألمان في أنحاء
 )2017بمساعدة هيئة الدفاع المدني .يتم إجراء تدريب على اإلخالء
شبكة الفروع.
(و) إدارة رأس المال
رأس المال النظامي
إن األهداف األساسية إلدارة رأس مال المجموعة هي لضمان إلتزام المجموعة بالمتطلبات الرأسمالية المفروضة من
جهات خارجية وأن المجموعة تحافظ على تصنيف مصرفي قوي ومعدالت رأسمالية صحية من أجل دعم أعماله ولزيادة
القيمة للمساهمين.
ولكي تحافظ المجموعة أو تعدل البنية الرأسمالية قد يعدل مبلغ األرباح الموزعة على المساهمين أو يصدر أوراق مالية
رأسمالية إضافية .لم تدخل المجموعة تعديالت على األهداف والسياسات أو اإلجراءات للسنوات السابقة.
تتم مراقبة كفاية رأس مال المجموعة بإستخدام  -من بين تدابير أخرى  -القواعد والمعدالت الموضوعة من قبل لجنة
ً
وفقا
بازل حول الرقابة البنكية والمتبناة من قبل مصرف قطر المركزي .يلخص الجدول التالي كفاية رأس مال المجموعة
لمتطلبات بازل :3
ألف ريال قطري
2017

2016

4,845,285

4,669,396

الشريحة الثانية لرأس المال*

354,532

48,800

مجموع رأس المال المؤهل

5,199,817

4,718,196

30,691,827

30,201,144

نسبة حقوق الملكية ضمن الشريحة األولى

15.79

15.46

نسبة كفاية رأس المال

16.94

15.62

حقوق الملكية ضمن الشريحة االولى لرأس المال

إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(و) إدارة رأس المال (تتمة)
ً
وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي كما يلي:
إن الحد األدنى المطلوب من كفاية رأس المال بموجب بازل 3
	•الحد األدنى المطلوب بدون إحتياطي أمان لرأس المال هو .%10
ً
متضمنا إحتياطي أمان لرأس المال هو .%12،5
	•الحد األدنى المطلوب
الموجودات المرجحة بالمخاطر والقيم الدفترية
ألف ريال قطري
2016
2017
بازل  3المبلغ المرجح بازل  3المبلغ المرجح
بالمخاطر
بالمخاطر

2017
القيمة الدفترية

2016
القيمة الدفترية

-

-

1,979,872

1,789,297

394,975

722,812

2,202,199

3,261,913

26,902,494

26,101,931

28,936,299

26,861,405

إستثمارات مالية

734,558

741,999

6,099,869

5,570,902

موجودات أخرى

781,257

797,789

665,161

681,693

28,813,284

28,364,531

39,883,400

38,165,210

40,587

80,779

1,837,956

1,755,834

30,691,827

30,201,144

لنقد واألرصدة لدى المصرف المركزي
مطلوب من بنوك
قروض وسلف للعمالء

إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر لمخاطر اإلئتمان

الموجودات المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق
الموجودات المرجحة بالمخاطر للمخاطر التشغيلية

ألف ريال قطري

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

2017

2016

30,691,827

30,201,144

5,199,817

4,718,196

%16.94

%15.62
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .5إستخدام التقديرات واألحكام
(أ) المصادر الرئيسية للشك في التقديرات
تضع المجموعة تقديرات وإفتراضات تؤثر على المبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات .يتم تقييم التقديرات
واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أن
تكون معقولة في ظل الظروف.
( )1مبدأ االستمرارية
ً
تقييما لقدرة المجموعة على اإلستمرار في أعمالها وتوصلت إلى أن لدى المجموعة الموارد
أجرت إدارة المجموعة
لإلستمرار للمستقبل المنظور .إضافة إلى ذلك ليس لإلدارة علم بأية شكوك جوهرية يمكن أن تثير ريبة جوهرية حول
قابلية المجموعة على اإلستمرار في أعمالها .لهذا السبب يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على مبدأ االستمرارية.
( )2خسائر تدني قيمة القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء
تراجع المجموعة قروضها وسلفها وأنشطتها التمويلية للعمالء الهامة بشكل فردي في تاريخ كل مركز مالي موحد وتقوم
بتقييم ما إذا كان هناك داع لتسجيل خسارة تدني في القيمة في بيان الدخل الموحد .إن حكم اإلدارة على وجه الخصوص
مطلوب عند تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد خسارة التدني في القيمة .تقوم المجموعة عند
تقدير هذه التدفقات النقدية بوضع أحكام حول المركز المالي للمقترض وصافي القيمة المحققة للضمان .تستند هذه
التقديرات على إفتراضات حول عدة عوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنه تغيرات مستقبلية على المخصص.
القروض والسلف المقيمة بشكل فردي والتي وجد أنها غير منخفضة القيمة وكافة القروض والسلف غير الهامة بشكل
فردي يتم تقييمها بشكل جماعي ،ضمن مجموعات من الموجودات ذات خصائص المخاطر نفسها ،لتحديد ما إذا كان
ً
وفقا لدليل موضوعي لكن لم تثبت آثارها بعد .يأخذ التقييم
يجب تكوين مخصص بسبب أحداث الخسارة المتكبدة
الجماعي في الحسبان المعلومات من محفظة القروض (مثل الجودة االئتمانية ومستويات المتأخرات وإستغالل اإلئتمان
ومعدالت القروض إلى الضمانات إلخ) وتركيزات المخاطر والمعلومات االقتصادية (متضمنة مستويات البطالة ومؤشرات
أسعار العقارات ومخاطر الدولة وأداء المجموعات الفردية المختلفة) .باإلضافة إلى ذلك ،تلتزم اإلدارة بجميع لوائح مصرف
قطر المركزي المعمول بها بهذا الشأن.
( )3إنخفاض قيمة اإلستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين
يتم تقييم اإلستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين لتحديد ما إذا كان هناك إنخفاض في القيمة وفق األساس
المشروح في قسم السياسات المحاسبية الهامة.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .5إستخدام التقديرات واألحكام (تتمة)
(أ) المصادر الرئيسية للشك في التقديرات (تتمة)
( )4القيمة العادلة لألدوات المالية
إذا لم يكن هناك للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركزي المالي الموحد سعر مدرج في أسواق نشطة
عندها تقوم المجموعة باستخدام تقنيات التقييم التي تتطلب إستخدام نماذج حسابية والتي تتحدد بإستخدام المدخالت
ذات الصلة المتوفرة والتي يمكن مالحظتها وفي حال لم تتوفر المدخالت التي يمكن مالحظتها عندها يتم إستخدام أحكام
لتحديد القيمة العادلة .تتضمن تقنيات التقييم المختارة جميع العوامل التي سيأخذها المشاركون في السوق في اإلعتبار
عند تسعير معاملة .تتضمن األحكام إعتبارات متعلقة بالسيولة ومدخالت نموذجية مثل معدالت الخصم والتباين.
(ب) األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
( )1تقييم األدوات المالية
إن السياسة المحاسبية للمجموعة حول قياس القيمة العادلة تمت مناقشتها في قسم السياسات المحاسبية الهامة.
ً
وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة بإستخدام القيمة العادلة
المستخدمة في إجراء القياس.
	•المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألداة مماثلة.
	•المستوى  :2أساليب تقييم أخرى تكون فيها كافة المدخالت ذات األثر الهام على القيمة العادلة المسجلة يمكن
ً
سواءا كانت مباشرة أو غير مباشرة.
مالحظتها
ً
	•المستوى  :3أساليب تقييم تستخدم ً
هاما على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند على بيانات السوق التي
أثرا
يمكن مالحظتها.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .5إستخدام التقديرات واألحكام (تتمة)
(ب) األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة (تتمة)
( )1تقييم األدوات المالية (تتمة)
ألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  -ترتيب القيمة العادلة
يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير وفق مستوى القيمة العادلة الذي
يصنف فيه قياس القيمة العادلة:

ألف ريال قطري

 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2017

استثمارات مالية – متاحة للبيع

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

المجموع

-

4,578

-

4,578

1,481,817

1,432,102

-

2,913,919

1,481,817

-

1,427,524

11,458
11,458

-

2,909,341

11,458

-

11,458

-

 31ديسمبر 2016
موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
استثمارات مالية – متاحة للبيع

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

-

40,719

-

40,719

2,721,619

1,570,670

-

4,292,289

2,721,619

1,529,951

-

4,251,570

-

61,467

-

61,467

-

61,467

-

61,467

خالل السنة لم يكن هناك تحويل بين المستوى  1والمستوى  2من قياس القيمة العادلة في السنة المنتهية في 31
ديسمبر  ،2017ولم يكن هناك تحويل إلى أو من المستوى  3من قياس القيمة العادلة.
تتضمن االستثمارات المالية في المستوى  2أعاله سندات حكومة قطر البالغة  283.030ألف ريال قطري (283.030 :2016
ألف ريال قطري) والتي تم إصدارها بدال من بيع قروض عقارية معينة وإستثمارات حقوق ملكية مدرجة في بورصة قطر
إلى حكومة قطر.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .5إستخدام التقديرات واألحكام (تتمة)
(ب) األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة (تتمة)
( )1تقييم األدوات المالية (تتمة)
األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
األدوات المالية التالية والتي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة لم يتم إدراجها في تدرج القيمة العادلة ،حيث أن القيمة
الدفترية هي تقدير معقول للقيمة العادلة  ،باستثناء اإلستثمارات المالية المصنفة كمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
والتي تبلغ قيمتها الدفترية  3.173.756ألف ريال قطري ( 1.304.820 :2016ألف ريال قطري) يتم اشتقاقها باستخدام
المستوى 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
مطلوب إلى بنوك ومصرف قطر المركزي ومؤسسات مالية أخرى
ودائع عمالء
سندات دين
دين مساند
قروض أخرى
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية السائلة أو ذات تاريخ إستحقاق قصير األجل (أقل من ثالثة أشهر) فإنه من
ً
أيضا على الحسابات تحت الطلب والودائع تحت
المفترض أن القيم الدفترية تقارب قيمها العادلة .يطبق هذا اإلفتراض
الطلب وحسابات التوفير دون تاريخ استحقاق محدد واألدوات المالية ذات المعدالت المتغيرة.
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ذات المعدل الثابت والمسجلة بالتكلفة المطفأة يتم تقديرها بمقارنة
معدالت الفائدة في السوق عند اإلعتراف بها ألول مرة مع معدالت السوق الحالية المعروضة ألدوات مالية مشابهة.
تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع التي تحتسب عليها فوائد إلى التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام معدالت
الفائدة السائدة في األسواق المالية للديون ذات خصائص مخاطر االئتمان المشابهة وتواريخ استحقاق مشابهة .يتم
ً
إستنادا إلى أسعار السوق المدرجة .بالنسبة لتلك األوراق المالية المصدرة
إحتساب القيم العادلة للديون المدرجة المصدرة
ً
التي ال تتوفر لها أسعار سوق مدرجة ،يتم إستخدام نموذج تدفق نقدي مخصوم إستنادا إلى منحنى عوائد معدل فائدة
حالي مناسب لباقي فترة االستحقاق.
.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .5إستخدام التقديرات واألحكام (تتمة)
(ب) األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة (تتمة)
( )2تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
ً
ً
مبدئيا في فئات محاسبية مختلفة
نطاقا للموجودات والمطلوبات ليتم تسجيلها
تقدم السياسات المحاسبية للمجموعة
في ظروف معينة:
	•عند تصنيف موجودات مالية ضمن المحتفظ بها للمتاجرة قررت المجموعة أنها قد تحقق وصف الموجودات
والمطلوبات لغرض المتاجرة كما هو موضح في السياسات المحاسبية.
	•عند تخصيص الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،حددت المجموعة بأنها حققت أحد
المعايير لهذه التسمية الواردة في السياسات المحاسبية.
	•في تصنيف الموجودات المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق ،حددت المجموعة بأنها لديها كل من النية اإليجابية
والقدرة على االستمرار في اإلحتفاظ بالموجودات حتى تاريخ استحقاقها كما هو مطلوب من قبل السياسات
المحاسبية.
تم إدراج التفاصيل حول تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية في اإليضاح .7
( )3عالقات التحوط المؤهلة
عند تخصيص األدوات المالية ضمن عالقات تحوط مؤهلة ،أوضحت المجموعة بأنها تتوقع أن تكون التحوطات ذات
فاعلية عالية على مدى فترة عالقة التحوط.
عند المحاسبة عن المشتقات كتحوطات التدفق النقدي ،حددت المجموعة بأن التعرض للتدفقات النقدية المتحوط لها
يتعلق بتدفقات نقدية مستقبلية محتملة بشكل كبير.
( )4تدني انخفاض قيمة اإلستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين
يتم تقييم اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية وسندات الدين لتحديد ما إذا كان هناك تدني في القيمة وفق األساس
المشروح في قسم السياسات المحاسبية الهامة.
( )5األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات إلحتساب اإلستهالك .يتم تحديد هذا التقدير مع األخذ
باالعتبار اإلستخدام المتوقع للممتلكات والمعدات والتقادم الفعلي والفني والتجاري.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .6القطاعات التشغيلية
تم تنظيم المجموعة ألغراض اإلدارة في قطاعين تشغيليين رئيسيين:
تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد
وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع استنادا إلى الربح أو الخسارة التشغيلية:
.
األفراد والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
تعالج بشكل رئيسي ودائع العمالء األفراد وحساباتهم
الجارية وتقديم قروض للعمالء ورهون سكنية
ومسحوبات على المكشوف وبطاقات ائتمانية
وتسهيالت تحويل األموال .تمثل الخدمات المصرفية
الخاصة وإدارة الثروات خدمة األفراد أصحاب الثروة
من خالل نطاق من المنتجات االستثمارية والصناديق
والتسهيالت اإلئتمانية واألمانات واإلستثمارات
البديلة.

الخدمات المصرفية للشركات والخزينة واالستثمارات
وخدمات الوساطة للشركة التابعة
تعالج بشكل رئيسي القروض والتسهيالت اإلئتمانية
األخرى والودائع والحسابات الجارية للعمالء الشركات
والمؤسسات وتقديم خدمات أسواق النقد وخدمات
متاجرة وخزينة إضافة إلى إدارة تمويل المجموعة .تقدم
خدمات الوساطة من خالل الشركة التابعة المملوكة
بالكامل “شركة األهلي للوساطة ش.ش.و”
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .6القطاعات التشغيلية (تتمة)
( )1معلومات عن القطاعات التشغيلية
ألف ريال قطري
األفراد والخدمات
المصرفية الخاصة وإدارة
الثروات

الخدمات المصرفية
للشراكت والخزينة
واالستثمارات وخدمات
وساطة الشركة التابعة

المجموع

2017
196,886

637,557

834,443

صافي إيراد رسوم وعموالت

50,063

123,550

173,613

صافي إيراد فوائد
أرباح صرف عمالت أجنبية

16,721

6,524

23,245

إيراد من إستثمارات مالية

-

6,627

6,627

إيرادات تشغيلية أخرى

-

6,484

6,484

16,721

780,742

1,044,412

إجمالي إيراد القطاع
البنود غير النقدية الهامة األخرى:

()22,278

()63,163

()85,441

خسائر تدني قيمة ومخصصات

97,847

541,865

639,712

موجودات القطاع الصادر عنها تقارير

6,248,440

33,634,960

39,883,400

مطلوبات القطاع الصادر عنها تقارير

10,668,000

23,921,556

34,589,556

ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

*

ال يوجد معامالت ضمن المجموعة فيما يتعلق بمعلومات القطاعات الشتيغيلية أعاله.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .6القطاعات التشغيلية (تتمة)
( )1معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)
ألف ريال قطري
األفراد والخدمات
المصرفية الخاصة وإدارة
الثروات

الخدمات المصرفية
للشراكت والخزينة
واالستثمارات وخدمات
وساطة الشركة التابعة

المجموع

2016
186,358

548,710

735,068

صافي إيراد فوائد
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

251,252

707,408

958,660

إجمالي إيراد القطاع
البنود غير النقدية الهامة األخرى:

()4,515

()28,197

()32,712

خسائر تدني قيمة ومخصصات

102,277

541,865

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

ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

*

ال يوجد معامالت ضمن المجموعة فيما يتعلق بمعلومات القطاعات الشتيغيلية أعاله.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .7الموجودات والمطلوبات المالية
(أ) التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة
يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:
ألف ريال قطري
القيمة العادلة
من خالل الربح أو
الخسارة

محتفظ بها
حتى تاريخ
االستحقاق

القروض
والذمم
المدينة

المتاحة للبيع

التلكفة
المطفأة
األخرى

إجمالي
القيمة
الدفترية

القيمة
العادلة

 31ديسمبر 2017
النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

-

-

1,979,872

-

-

1,979,872

1,979,872

مطلوب من بنوك

-

-

-

-

2,202,199

2,202,199

2,202,199

4,578

-

-

-

-

4,578

4,578

-

-

28,936,299

-

-

28,936,299

28,936,299

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
قروض وسلف لعمالء
إستثمارات مالية:
مقاسة بالقيمة العادلة

-

-

-

2,909,341

-

2,909,341

2,909,341

مقاسة بالتكلفة المطفأة

-

3,190,527

-

-

-

3,190,527

3,173,756

4,578

3,190,527

30,916,171

2,909,341

2,202,199

39,222,816

39,206,045

11,458

-

-

-

-

11,458

11,458

مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي

-

-

-

-

3,982,103

3,982,103

3,982,103

شهادات إيداع وأوراق تجارية

-

-

-

-

418,534

418,534

418,534

ودائع عمالء

-

-

-

-

23,568,578

23,568,578

23,568,578

سندات دين

-

-

-

-

3,624,368

3,624,368

3,624,368

قروض أخرى

-

-

-

-

2,192,233

2,192,233

2,192,233

11,458

-

-

-

33,785,816

33,797,274

33,797,274

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .7الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
(أ) التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة (تتمة)
يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:
ألف ريال قطري
القيمة العادلة
من خالل الربح أو
الخسارة

محتفظ بها
حتى تاريخ
االستحقاق

القروض
والذمم
المدينة

المتاحة للبيع

التلكفة
إجمالي القيمة
المطفأة
الدفترية
األخرى

القيمة
العادلة

 31ديسمبر 2016
النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

-

-

1,789,297

-

-

1,789,297

1,789,297

مطلوب من بنوك

-

-

-

-

3,261,913

3,261,913

3,261,913

40,719

-

-

-

-

40,719

40,719

-

-

26,861,405

-

-

26,861,405

26,861,405

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
قروض وسلف لعمالء
إستثمارات مالية:
مقاسة بالقيمة العادلة

-

-

-

4,251,570

-

4,251,570

4,251,570

مقاسة بالتكلفة المطفأة

-

1,319,332

-

-

-

1,319,332

1,304,820

40,719

1,319,332

28,650,702

4,251,570

3,261,913

37,524,236

37,509,724

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

سندات 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

-

-

-

32,404,330

32,465,797

32,465,797

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .8النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي
ألف ريال قطري
2017

2016

نقد

132,672

104,607

إحتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*

132,672

1,073,735

أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

962,952

610,955

1,979,872

1,789,297

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

 .9مطلوب من بنوك
ألف ريال قطري
2017

2016

حسابات جارية

15,799

82,832

Placements

2,186,400

3,179,081

2,202,199

3,261,913
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .10القروض والسلف للعمالء
(أ) حسب النوع
ألف ريال قطري

2017

2016

24,815,729

23,953,143

3,788,569

2,446,161

365,034

320,195

20,865

20,797

أوراق قبول

287,817

388,911

قروض أخرى

79,257

77,156

29,357,271

27,206,363

()4,704

()8,546

()365,868

()287,612

()50,400

()48,800

28,936,299

26,861,405

قروض
سحب على المكشوف
أوراق مخصومة
إعادة تصنيف بإستثمارات متاحة للبيع ()1

ربح مؤجل
مخصص خاص للتدني في قيمة القروض والسلف للعمالء
مخصص مجمع للتدني في القيمة
صافي القروض والسلف لعمالء (إيضاح ( 10أ) ())1

بلغ إجمالي القروض والسلف للعمالء المتعثرة (باستثناء القروض غير المتعثرة تحت المراقبة) مبلغ  292،04مليون ريال
قطري والذي يمثل  %0،99من إجمالي القروض والسلف للعمالء ( 223،45 :2016مليون ريال قطري والذي يمثل  %0،82من
إجمالي القروض والسلف للعمالء).
يتضمن المخصص الخاص للتدني في قيمة القروض والسلف للعمالء مبلغ  62،96مليون ريال قطري من الفوائد
المعلقة ( 50،80 :2016مليون ريال قطري).
( )1إعادة تصنيف بإستثمارات متاحة للبيع:
ً
تطبيقا للتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  39والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 7إعادة تصنيف الموجودات
المالية” قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع إلى القروض والسلف .حددت المجموعة
الموجودات التي تطبق عليها التعديالت والتي كان لها في  1يوليو  2008تغير واضح في النية فقررت اإلحتفاظ بها
ً
وفقا لتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم  39فقد تمت إعادة
بدال من إخراجها على المدى القصير.
للمستقبل المنظور ً
التصنيف بمفعول يسري من  1يوليو  2008بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ.
بلغت القيمة الدفترية للموجودات المالية المعاد تصنيفها إلى قروض وسلف  304.555ألف ريال قطري كما في  1يوليو
 20.865( 2008ألف ريال قطري في  31ديسمبر 2017و  20.797ألف ريال قطري في  31ديسمبر  )2016وفي  31ديسمبر 2017
بلغت القيمة العادلة  24.581ألف ريال قطري ( 24,246 :2016ألف ريال قطري) .تم إدراج أرباح القيمة العادلة غير المحققة
على الموجودات المالية المتاحة للبيع المعاد تصنيفها غير المنخفضة مباشرة في حقوق الملكية .كما في يوليو 2008
بلغت أرباح القيمة العادلة هذه غير القيمة المتدنية مباشرة في حقوق الملكية  14.579ألف ريال قطري.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .10القروض والسلف للعمالء (تتمة)
(أ) حسب النوع
كما في تاريخ إعادة التصنيف ( 1يوليو  )2008تراوحت أسعار الفائدة الفعلية على الموجودات المالية المتاحة للبيع المعاد
تصنيفها من  %4،12إلى  %6،46مع توقع إسترداد تدفقات نقدية بقيمة  483.080ألف ريال قطري.
لو لم تتم إعادة التصنيف ما كان سيحدث أي تأثير على بيان الدخل الموحد للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
( 2017ال تأثير في سنة  )2016كذلك كما في  31ديسمبر  2017كان بند حقوق الملكية قد تضمن  975ألف ريال قطري
( 1,043 :2016ألف ريال قطري) على شكل خسائر قيمة عادلة غير محققة على الموجودات المتاحة للبيع المعاد تصنيفها،
والتي لم تتدني قيمها.
ألف ريال قطري

إيضاح 1
الحكومة والهيئات المعنية
الشركات
األفراد

2017

2016

2,873,379

1,776,293

21,094,324

19,732,973

4,968,596

5,352,139

28,936,299

26,861,405
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .10القروض والسلف للعمالء (تتمة)
(ب) حسب الصناعة
ألف ريال قطري

قروض

مسحوبات
على
المكشوف

إعادة تصنيف
أوراق
مخصومة

بإستثمارات
متاحة للبيع

أوراق قبول

قروض أخرى

المجموع

في  31ديسمبر 2017
حكومة وهيئات معينة

706,992

2,166,387

-

-

-

-

2,873,379

صناعة

609,967

42,235

1,360

20,865

10,860

58

685,345

10,810,049

942,360

281,453

-

220,086

1,196

12,225,433

خدمات

3,065,927

161,523

7,483

-

8,223

238

3,279,521

مقاوالت

1,610,652

324,185

38,066

-

48,648

332

2,021,883

عقارات

4,600,829

39,561

-

-

-

-

4,640,390

شخصية

3,411,313

142,029

545

-

-

77,433

3,631,320

24,815,729

3,788,569

365,034

20,865

287,817

79,257

29,357,271

تجارة

ً
مطروحا :ربح مؤجل
مخصص خاص للتدني في قيمة القروض والسلف للعمالء
مخصص مجمع للتدني في القيمة

()4,704
()365,868
()50,400
28,936,299
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .10القروض والسلف للعمالء (تتمة)
(ب) حسب الصناعة (تتمة)
ألف ريال قطري

قروض

مسحوبات
على
المكشوف

إعادة تصنيف
أوراق
مخصومة

بإستثمارات
متاحة للبيع

أوراققبول

قروض أخرى

المجموع

في  31ديسمبر 2016
حكومة وهيئات

998,205

778,088

-

-

-

-

1,776,293

معنية

525,372

58,211

-

20,797

10,053

57

614,490

صناعة

10,328,153

1,032,789

180,330

-

297,579

356

11,839,207

تجارة

2,566,780

55,719

7,483

-

4,994

194

2,635,170

خدمات

1,995,593

322,131

132,382

-

76,285

184

2,526,575

مقاوالت

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
()48,800

مخصص مجمع للتدني في القيمة

26,861,405

(ج) التغيرات في تدني قيمة القروض والسلف للعمالء
ألف ريال قطري
2017

2016

الرصيد في  1يناير

336,412

380,067

مخصص مكون خالل السنة

107,452

63,302

إسترداد خالل السنة

()27,596

()64,276

416,268

379,093

-

()42,681

416,268

336,412

مشطوب خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .10القروض والسلف للعمالء (تتمة)
(ج) التغيرات في تدني قيمة القروض والسلف للعمالء (تتمة)
ً
وفقا للوائح مصرف قطر المركزي.
تتضمن التغيرات أثر الفائدة المعلقة على تصنيف القروض والسلف للعمالء
ألف ريال قطري
الشراكت

األفراد

رهن عقاري

اإلجمالي

الرصيد في  1يناير

12,364

243,164

80,884

336,412

مخصص مكون خالل السنة

47,718

55,408

4,326

107,452

()2,313

()25.283

-

()27.596

مسترد خالل السنة
مبالغ مشطوبة خالل السنة

-

-

-

-

57,769

273,289

85,210

416,268

7,260

294,906

77,901

380,067

17,144

43,175

2,983

63,302

مسترد خالل السنة

()7,952

()56,324

-

()64,276

الرصيد في  31ديسمبر 2017

الرصيد في  1يناير
مخصص مكون خالل السنة

مبالغ مشطوبة خالل السنة

()4,088

()38,593

-

()42,681

الرصيد في  31ديسمبر 2016

12,364

243,164

80,884

336,412

تتضمن المخصصات المذكورة أعاله مخصص مجمع للتدني في قيمة القروض والسلف وأنشطة التمويل للعمالء في
المجموعة بمبلغ  50.400ألف ريال قطري ( 48.800 :2016ألف ريال قطري).
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .11إستثمارات مالية
بلغ إجمالي اإلستثمارات المالية كما في  31ديسمبر  2017مبلغ  6.099.869ألف ريال قطري ( 5.570.902 :2016ألف ريال
قطري) .فيما يلي تفصيل لتحليل اإلستثمارات المالية:
ألف ريال قطري
2015

2016

إستثمارات متاحة للبيع

3,020,093

4,339,004

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

3,190,527

1,319,332

اإلجمالي

6,210,620

5,658,336

خسارة التدني في القيمة

()110,751

()87,434

اإلجمالي

6,099,869

5,570,902

(أ) إستثمارات متاحة للبيع
ألف ريال قطري
2016

2017
مدرجة

غير مدرجة

مدرجة

غير مدرجة

82,154

101,489

79,330

100,916

سندات دين /سندات خزينة حكومة قطر

847,060

1,383,030

1,712,624

1,483,030

سندات دين أخرى

598,617

-

955,310

-

7,743

-

7,794

-

()53,756

()56,995

()33,439

()53,995

818,184,1

1,427,524

2,721,619

1,529,951

أسهم حقوق ملكية

صناديق مشتركة
ً
مطروحا :مخصص تدني القيمة
اإلجمالي

بلغت األوراق المالية ذات معدل فائدة ثابت وأخرى ذات معدل فائدة متغير مبلغ  2.820.725ألف ريال قطري الشئ على
التوالي ( :2016مبلغ  4.149.633ألف ريال قطري وال شيء على التوالي).
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .11إستثمارات مالية (تتمة)
(ب) إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
ألف ريال قطري
2017
اإلجمالي

غير مدرجة

2016
اإلجمالي

غير مدرجة

حسب المصدر:
سندات دين حكومة دولة قطر
سندات دين أخرى
ً
مطروحا :مخصص تدني القيمة
اإلجمالي

2,365,706

-

648,647

-

824,821

-

670,685

-

-

-

-

-

3,190,527

-

1,319,332

-

حسب معدل الفائدة:
3,190,527

-

1,319,332

-

سندات ذات معدل ثابت
سندات ذات معدل متغير

-

-

-

-

ً
مطروحا :مخصص تدني القيمة

-

-

-

-

3,190,527

-

1,319,332

-

اإلجمالي

بلغت القيمة العادلة لإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق في  31ديسمبر  2017مبلغ  3.173.756مليون ريال
قطري ( 1,304,820 :2016مليون ريال قطري).
(ج) التغير في خسارة التدني في قيمة اإلستثمارات المالية
ألف ريال قطري
2017

2016

الرصيد في  1يناير

87,434

83,906

مخصص خسارة التدني في القيمة للسنة

23,767

43,531

()450

()40,003

110,751

87,434

رد مخصصات عند إلغاء االعتراف
الرصيد في  31ديسمبر
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .12ممتلكات ومعدات
ألف ريال قطري

في  1يناير 2016

أراضي
ومباني

تحسينات على
مباني مستأجرة

أثاث
ومعدات

سيارات

أعمال
رأسمالية قيد
التنفيذ

المجموع

في  1يناير 2016

195,594

78,105

150,939

156

51,593

476,387

20,487

10,327

9,472

-

-

40,286

-

()147

-

-

-

()147

216,081

88,285

160,411

156

51,593

516,526

216,081

88,285

160,411

156

51,593

516,526

2,780

5,280

2,220

-

-

10,280

-

()1,522

-

-

-

()1,522

218,861

92,043

162,631

156

51,593

525,284

في  1يناير 2016

35,321

58,947

119,239

122

-

213,629

استهالك السنة

5,844

5,202

16,781

31

-

27,858

-

()147

-

-

-

()147

الرصيد في  31ديسمبر 2016

41,165

64,002

136,020

153

-

241,340

في  1يناير 2017

41,165

64,002

136,020

153

-

241,340

استهالك السنة

6,458

6,765

13,568

3

-

26,794

-

()1,458

-

-

-

()1,458

الرصيد في  31ديسمبر 2017

47,623

69,309

149,588

156

-

266,676

الرصيد في  31ديسمبر 2016

174,916

24,283

24,391

3

51,593

275,186

171,238

22,734

13,043

-

51,593

258,608

اقتناء /تحويل
إستبعادات
الرصيد في  31ديسمبر 2016
في  1يناير 2017
اقتناء /تحويل
إستبعاد  /إعدام
لرصيد في  31ديسمبر 2017
اإلستهالك المتراكم

إستبعاد  /إعدام

إستبعاد  /إعدام

القيمة الدفترية

الرصيد في  31ديسمبر 2017
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .13موجودات أخرى
ألف ريال قطري

فوائد مدينة
أرباح مدينة (إسالمي)
ً
مقدما
مصاريف مدفوعة
مشتقات مالية ذات قيمة عادلة موجبة (إيضاح )30
مقترضين متنوعين
سلف وودائع
ضمانات معاد إمتالكها*
أخرى

2017

2016

196,587

135,575

4,451

4,457

25,050

18,963

4,578

40,719

32,063

52,148

1,855

1,378

132,681

132,681

9,288

20,586

406,553

406,507

* تمثل الضمانات المعاد إمتالكها قيمة الممتلكات المكتسبة من تسوية الديون والمدرجة بقيمة اإلمتالك .إن القيمة
ً
جوهريا عن قيمتها الدفترية.
السوقية المقدرة لهذه الممتلكات كما في  31ديسمبر  2017ال تختلف
 .14مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي
ألف ريال قطري

أرصدة مطلوبة للمصرف المركزي
حسابات جارية
ودائع

2017

2016

1,820,513

498

14,392

16,194

2,147,198

1,259,573

3,982,103

1,276,265
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .15ودائع عمالء
ألف ريال قطري
2017

2016

حسابات جارية وتحت الطلب

2,926,163

3,820,238

حسابات توفير

1,056,800

1,090,479

19,585,615

20,100,145

23,568,578

25,010,862

(أ) حسب النوع

ودائع ألجل

(ب) حسب القطاع
حكومة

6,438,149

1,278,237

هيئات حكومية وشبه حكومية

3,457,282

4,003,157

أفراد

6,559,867

6,765,374

شركات

7,113,280

12,964,094

23,568,578

25,010,862

( .16أ) سندات دين
ألف ريال قطري
2017

2016

سندات أوروبية متوسطة األجل بنسبة  3،625%مستحقة الدفع في أبريل 2021

1,812,831

1,810,625

سندات أوروبية متوسطة األجل بنسبة  3،50%مستحقة الدفع في فبراير 2022

1,811,537

-

3,624,368

1,810,625

145 | www.ahlibank.com.qa

إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
( .16ب) دين مساند
ألف ريال قطري

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

			
تاريخ اإلستحقاق

2017

2016

-

182,000

 27ديسمبر 2017
سعر ليبور لثالثة أشهر  220 +نقطة أساس

		
معدل الفائدة

( .16ج) قروض أخرى
ألف ريال قطري

تسهيالت قرض ألجل

2017

2016

2,192,233

1,886,949

يوضح الجدول أدناه القروض األخرى للبنك كما في  31ديسمبر  2017و :2016
العملة

سعر الفائدة السنوي االسمي

ريال قطري

سعر ليبور لثالثة أشهر  180 +نقطة أساس

أكتوبر 2019

دوالر أمريكي

سعر ليبور لثالثة أشهر  140 +نقطة أساس

سبتمبر 2019

709,800

دوالر أمريكي

سعر ليبور لثالثة أشهر  100 +نقطة أساس

يونيو 2020

910,000

455,000

دوالر أمريكي

سعر ليبور لثالثة أشهر  85 +نقطة أساس

ديسمبر 2018

91,000

91,000

دوالر أمريكي

سعر ليبور لثالثة أشهر  95 +نقطة أساس

أكتوبر 2018

182,000

182,000

2,192,233

1,886,949

اإلجمالي

تاريخ االستحقاق

2017

2016

299,433

449,149
709,800
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .17مطلوبات أخرى
ألف ريال قطري
2017

2016

152,358

121,075

مصروفات مستحقة الدفع

76,299

57,538

مخصصات أخرى (إيضاح أ أدناه)

44,014

40,992

7,629

9,126

مشتقات مالية ذات قيمة عادلة سالبة (إيضاح )30

11,458

61,467

ً
مقدما)
إيراد غير محققة (عمولة مستلمة

92,577

91,442

ودائع نقدية

70,561

53,788

8,554

9,954

567

568

15,993

15,794

صندوق التوفير للعاملين

-

19,481

صندوق تقاعد الموظفين

1,391

1,983

287,817

388,911

34,522

28,562

803,740

900,681

فوائد دائنة

فواتير مستحقة الدفع

توزيعات أرباح مستحقة الدفع
مطالبات عمالء بورصة قطر
صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

مستحقات متعلقة بأوراق القبول
أخرى
إجمالي

(أ) مخصصات أخرى
ألف ريال قطري

كما في  1يناير
المكون/المحول خالل السنة

المخصص المدفوع والمشطوب خالل السنة
كما في  31ديسمبر

تعويضات
نهاية الخدمة
للموظفين

مطالبات
قانونية

أخرى

اإلجمالي
2017

اإلجمالي
2016

40,966

26

-

40,992

45,163

9,619

-

-

9,619

9,747

50,585

26

-

50,611

54,910

()6,597

-

-

()6,597

()13,918

43,988

26

-

44,014

40,992
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .18رأس المال واإلحتياطيات
(أ) رأس المال

أسهم عادية
العدد بالمليون سهم

2017

2016

مصدرة في بداية فترة التقرير

190.81

181.72

أسهم جديدة مصدرة (مجانية)

9.53

9.09

200.34

190.81

مصدرة في  31ديسمبر

في  31ديسمبر  2017كان رأس المال المصرح به يتكون من  200،34مليون سهم عادي ( 190،81 :2016مليون سهم) .هذه
األدوات لها قيمة إسمية بواقع  10ريال قطري للسهم .إن كافة األسهم المصدرة مدفوعة بالكامل.
إصدار أسهم مجانية
بتاريخ  7مارس  2017أصدر البنك أسهم مجانية (أسهم عادية) بمعدل سهم واحد لكل  20سهم يملكها المساهمون
العاديون بانتظار الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي عقد بتاريخ  7مارس
.2017
(ب) اإلحتياطي القانوني
ً
وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم  13لسنة  2012وتعديله ،يشترط تحويل  %10من صافي ربح السنة إلى اإلحتياطي
ً
القانوني حتى يصبح اإلحتياطي القانوني مساويا  %100من رأس المال المدفوع .إن هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع إال
في الحاالت التي حددها قانون الشركات التجارية القطري وتخضع لموافقة مصرف قطر المركزي .في السنة المنتهية في
 31ديسمبر  2017قامت المجموعة بتحويل مبلغ  63.97مليون ريال قطري إلى اإلحتياطي القانوني بما يمثل نسبة  %10من
صافي األرباح ( 63،18 :2016مليون ريال قطري)..
ج) إحتياطي المخاطر
وفقا لتعميم مصرف قطر المركزي رقم  2011/102فإنه من المطلوب االحتفاظ بنسبة  %2،5في عام  %2،5( 2017في عام
 )2016من صافي القروض والسلف للعمالء باستثناء التسهيالت الممنوحة للحكومة مقابل ضمانات نقدية .كان إجمالي
المبلغ المحول إلى إحتياطي المخاطر هو  21.573ألف ريال قطري ( 73.152 :2016ألف ريال قطري).
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .18رأس المال واإلحتياطيات (تتمة)
(د) احتياطي القيمة العادلة
يتكون هذا االحتياطي من تغيرات القيمة العادلة المعترف بها عن الموجودات المتاحة للبيع  /والجزء الفعال من صافي
التغير التراكمي في القيمة العادلة ألدوات تحوط التدفق النقدي المتعلقة بالتعامالت المتحوط منها والتي لم تؤثر بعد
في الربح أو الخسارة.
ألف ريال قطري
إستثمارات متاحة للبيع

الرصيد في  1يناير
المحقق خالل السنة
(خسائر) القيمة العادلة خالل السنة
صافي مبلغ تدني القيمة محول للربح أو الخسارة
إطفاء خالل السنة نتيجة إلعادة التصنيف إلى قروض وسلف
في  31ديسمبر

2017

2016

11,801

35,335

504

()9,065

()23,160

()58,055

23,317

43,531

68

55

12,530

11,801

(هـ) أسهم مجانية وتوزيعات أرباح مقترحة
تم اقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع  1ريال قطري للسهم بإجمالي مبلغ  200,343ألف ريال قطري من قبل مجلس اإلدارة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  1 :2016( 2017ريال قطري للسهم بإجمالي مبلغ 190,803ألف ريال قطري).
ً
سهما يحتفظ بها كل مساهم عادي
وافق مجلس اإلدارة أيضا على إصدار أسهم مجانية بمعدل سهم واحد لكل عشرين
ً
سهما بإجمالي  95,402ألف
كما في  31ديسمبر  2017بإجمالي  100,172ألف ريال قطري ( :2016سهم واحد لكل عشرين
ريال قطري).
يخضع توزيع األرباح النقدية وإصدار األسهم المجانية المقترحة أعاله إلى موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية
العمومية السنوي.
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
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 .19إيرادات فوائد
ألف ريال قطري
2017

2016

أرصدة لدى مصرف قطر المركزي

14,713

6,624

مطلوب من بنوك

21,375

14,930

235,693

180,041

سندات دين
قروض وسلف لعمالء

1,328,015

1,080,832

1,599,796

1,282,427

 .20مصروفات فوائد
ألف ريال قطري
2017

2016

أرصدة لدى مصرف مركزي

25,373

132

مطلوبات لبنوك

56,080

58,394

ودائع عمالء

501,672

393,609

أخرى

182,228

95,224

765,353

547,359
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 .21إيرادات رسوم وعموالت
ألف ريال قطري
2017

2016

89,350

87,370

رسوم وساطة

8,224

7,262

خدمات مصرفية

4,987

2,437

63,975

65,149

7,077

6,571

173,613

168,789

رسوم متعلقة باإلئتمان

عمولة عن تسهيالت غير ممولة
أخرى

 .22ربح من عمليات نقد أجنبي
ألف ريال قطري

تعامل في النقد األجنبي
إعادة تقييم الموجودات والمطلوبات

2017

2016

23,251

17,075

()6

()5

23,245

17,070

 .23إيرادات من إستثمارات مالية
ألف ريال قطري
2017

2016

صافي ربح من بيع ضمانات مالية متاحة للبيع

4,017

24,006

توزيعات أرباح

2,610

7,167

6,627

31,173
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الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .24إيرادات تشغيلية أخرى
ألف ريال قطري

إيرادات إيجارات
أخرى

2017

2016

5,490

6,308

994

252

6,484

6,560

 .25تكاليف موظفين
ألف ريال قطري
2017

2016

79,130

81,966

تكاليف صندوق تقاعد الموظفين

3,404

3,981

تكاليف نهاية الخدمة

9,619

9,747

387

291

90,154

76,673

182,694

172,658

رواتب أساسية

تدريب
أخرى
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 .26مصروفات أخرى
ألف ريال قطري
2017

2016

8,363

3,819

إتصاالت وتأمين

15,405

14,280

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

12,120

11,145

إيجار وصيانة

16,521

15,818

تكاليف أجهزة كومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

21,519

14,785

2,644

3,791

33,199

30,046

109,771

93,684

أتعاب مهنية

طباعة وقرطاسية
أخرى

 .27عائد األساسي والمخفف للسهم
		
يحتسب العائد األساسي والمخفف لسهم البنك بقسمة صافي ربح السنة المنسوب ألصحاب حقوق ملكية البنك على
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة:
ألف ريال قطري

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

2017

2016

639,712

631,748

200,343,271

200,343,271

3.19

3.15

* ال يوجد أية أسهم مخففة في أي فترة خالل السنة ،حيث أن العائد المخفف للسهم يساوي العائد األساسي للسهم.

تم إحتساب المتوسط المرجح لعدد (معدله  )2016األسهم كما يلي:

المتوسط المرجح لعدد األسهم المؤهلة في  1يناير
األسهم المجانية المصدرة في  7مارس 2017
المتوسط المرجح لعدد األسهم في  31ديسمبر

2017

2016

190,803,115

190,803,115

9,540,156

9,540,156

200,343,271

200,343,271
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 .28إلتزامات محتملة وتعهدات أخرى
(أ) إلتزامات محتملة
ألف ريال قطري
2017

2016

تسهيالت غير مستغلة  -قابلة وغير قابلة لإللغاء

9,408,427

9,928,537

ضمانات

8,238,506

7,108,186

777,902

926,398

18,424,835

17,963,121

إعتمادات مستندية

(ب) تعهدات أخرى
ألف ريال قطري

عقود الصرف األجنبي اآلجلة
إتفاقيات تبادل معدالت الفائدة
خيارات عمالت أجنبية
اإلجمالي

2017

2016

1,066,379

3,667,572

918,960

1,032,640

-

247,491

1,985,339

4,947,703

تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة
ً
هي إلتزامات تعاقدية لمنح قروض وتسهيالت متجددة .نظرا إلمكانية انتهاء الفترة المتاحة إلستخدام هذه اإللتزامات قبل
سحبها من قبل العمالء فإن المبالغ اإلجمالية للعقود ال تمثل بالضرورة إلتزامات لتدفقات مستقبلية.
خطابات ضمان وإعتمادات مستندية
تلزم خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية المجموعة بتسديد دفعات محددة نيابة عن العمالء عند إخفاقهم في الوفاء
ً
وفقا لشروط العقد .تحمل خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية الجاهزة نفس مخاطر اإلئتمان
بإلتزاماتهم تجاه الغير
الخاصة بمنح القروض .ضمانات اإلئتمان يمكن أن تكون في شكل إعتمادات مستندية غير قابلة لإللغاء وضمانات
للدفعات المقدمة ومطلوبات تظهير من سندات معاد خصمها.
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 .29النقد وشبه النقد
ألف ريال قطري
2017

2016

نقد وأرصدة لدى بنوك

227,422

338,393

ودائع في أسواق المال

3,070,400

3,639,082

3,297,822

3,977,475

*ال يتضمن النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي اإلحتياطي النقدي اإللزامي.
 .30المشتقات

ألف ريال قطري
القيمة االسمية  /المتوقعة عند اإلستحقاق
القيمة
العادلة
اإليجابية

القيمة
العادلة
السلبية

القيمة
االسمية

خالل 3
شهور

12 – 3
شهر

5–1
سنوات

أكثر من 5
سنوات

في  31ديسمبر 2017
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة /تحوط
القيمة العادلة
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
إتفاقيات تبادل معدالت الفائدة
إلجمالي

4,578

3,070

1,066,379

343,995

722,384

-

-

-

8,388

918,960

-

-

918,960

-

1,985,339

343,995

722,384

918,960

-

4,578

11,458

في  31ديسمبر 2016
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة /تحوط
القيمة العادلة
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
إتفاقيات تبادل معدالت الفائدة
اإلجمالي

40,661

38,223

3,667,572

1,560,889

2,106,683

-

-

58

23,244

1,032,640

-

-

1,032,640

-

40,719

61,467

4,700,212

1,560,889

2,106,683

1,032,640

-
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
 2017للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 .30المشتقات (تتمة)

Iفي إطار النشاط اإلعتيادي ،تدخل المجموعة في عدة عمليات تتضمن أدوات مالية مشتقة .تمثل األداة المالية المشتقة
ً
عقدا بين طرفين حيث يعتمد السداد على التغير في أسعار واحدة أو أكثر من األدوات المالية األساسية أو األسعار أو
المؤشرات.
تتضمن أدوات المشتقات المالية عقود الخيارات والعقود اآلجلة والمستقبلية وتبادل أسعار الفائدة والعمالت والتي
ً
حقوقا وإلتزامات مما يؤدي إلى تحويل أحد أو عدة مخاطر مالية موجودة في األداة المالية األساسية بين أطراف
تنشئ
األداة المالية .في تاريخ التعاقد ،تمنح أداة المشتقات المالية أحد األطراف حق تعاقدي لتبادل موجودات مالية أو
مطلوبات مالية مع طرف آخر بموجب شروط قد تكون إيجابية أو حق تعاقدي لتبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية
مع طرف آخر بموجب شروط قد تكون سلبية .إال أنه ،في اإلجمالي ال ينتج عنها تحويل لألدوات المالية األساسية عند بدء
التعاقد ،كما أنه ليس من الضروري أن يتم هذا التحويل في نهاية التعاقد .بعض األدوات تحمل حقوق وواجبات إلجراء
ً
نظرا ألن شروط التحويل يتم تحديدها عند التعاقد لألداة المالية ،حيث تتغير األسعار في أسواق المال ،فإن هذه
التحويل.
الشروط قد تصبح إيجابية أو سلبية.
أنواع منتجات المشتقات
عقود صرف العمالت اآلجلة هي عقود إتفاقيات تعاقدية لبيع أو شراء عملة معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل.
يتم تصميم عقود صرف العمالت اآلجلة وتعقد صفقاتها مباشرة خارج األسواق النظامية.
ً
بناءا على مبلغ إفتراضي معين .بالنسبة
إن عقود التبادل هي اتفاقيات بين طرفين لتبادل فوائد أو فروق عمالت أجنبية
ً
عموما مبالغ أسعار فائدة ثابتة ومتغيرة بناء على قيمة إفتراضية بعملة
لعقود تبادل أسعار الفائدة يتبادل المتعاقدان
واحدة.
المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة
إن معظم مشتقات المجموعة المحتفظ بها ألنشطة المتاجرة تتعلق بصفقات مع العمالء ،وكذلك بغرض تحسين المراكز
والموازنة .يتضمن تحسين المراكز إدارة مراكز أرصدة المجموعة على أمل تحقيق ربح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو
المعدالت أو المؤشرات ،وتتضمن الموازنة تحديد فروق األسعار بين األسواق أو المنتجات بهدف تحقيق أرباح منها.
المشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط
ً
شامال لقياس وإدارة المخاطر.
نظاما
تطبق المجموعة
ً
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .30المشتقات (تتمة)
كجزء من عملية إدارة الموجودات والمطلوبات ،تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض التحوط بهدف تقليل تعرضها
لمخاطر تغيرات أسعار العمالت وأسعار الفائدة .يتم هذا بالتحوط ضد المخاطر ألدوات مالية معينة وصفقات متوقعة
مستقبال  ،وكذلك بإستخدام تحوطات إستراتيجية لمخاطر بنود بيان المركز المالي الموحد بصفة شاملة.
ً
تستخدم المجموعة عقود صرف العمالت اآلجلة للتحوط ضد مخاطر عمالت محددة بشكل خاص ،باإلضافة إلى ذلك
تستخدم المجموعة عقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط ضد مخاطر الفائدة الناتجة من تعرض معدل فائدة ثابت محدد
بشكل خاص .في جميع هذه الحاالت يتم توثيق رسمي لتعاقدات وأهداف التحوط وتشمل تفاصيل بنود وأدوات التحوط
َ
أيضا عن طريق مراقبة مدد استحقاق
وتعامل الصفقات كتحوطات قيمة عادلة .يتم التحوط لمخاطر أسعار الفائدة
الموجودات والمطلوبات والدخول في عقود تبادل أسعار الفائدة لحماية صافي مراكز أسعار الفائدة .وحيث أن التحوط
لصافي مراكز األرصدة غير مؤهل للمحاسبة الخاصة بالتحوط  ،يتم احتساب المشتقات بنفس الطريقة المستخدمة
لألدوات التجارية.
 .31أنشطة األمانة
تقوم المجموعة بتقديم خدمة وساطة االستثمار وخدمة األمانة .وبالتالي تم استبعاد هذه الموجودات المحتفظ بها بصفة
األمانة من البيانات المالية الموحدة والتي بلغت  225.886ألف ريال قطري كما في  31ديسمبر  568.261 :2016( 2017ألف
ريال قطري).
 .32صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
خالل السنة قامت المجموعة بتكوين مخصص بمبلغ  15.993ألف ريال قطري ( :2016مبلغ  15.794ألف ريال قطري
ً
وفقا للقانون رقم  13لسنة 2008
للسنة المنتهية) تمثل نسبة  %2،5من صافي ربح السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
والتوضيحات اإلضافية الصادرة للقانون في سنة .2010
 .33األطراف ذات العالقة
تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف
ً
ً
هاما
نفوذا
اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية .تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت تمارس عليها المجموعة
ومساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة.
تدخل المجموعة في معامالت مع المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسين في المجموعة
أو الكيانات المسيطر عليها أو مسيطر عليها بشكل مشترك أو تخضع لنفوذ تلك األطراف .يتم منح كافة القروض
والسلف واألنشطة التمويلية لألطراف ذات العالقة بأسعار السوق وهي كلها منتظمة وال يوجد مقابلها أية مخصصات
لخسائر ائتمانية محتملة.
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 .33األطراف ذات العالقة (تتمة)
كانت أرصدة األطراف ذات العالقة المضمنة في البيانات المالية الموحدة على النحو التالي:
ألف ريال قطري
2017
مجلس اإلدارة

2016
المساهمين

مجلس اإلدارة

المساهمين

الموجودات:
قروض وسلف لعمالء

776,274

-

759,192

-

المطلوبات:
ودائع لعمالء

540,477

3,760,193

382,878

1,884,267

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

12,022

-

11,584

-

بنود بيان الدخل:
إيرادات فوائد ورسوم وعموالت

34,747

-

31,126

-

مصروفات فوائد ورسوم وعموالت

10,372

53,255

6,227

41,007

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

12,120

-

11,145

-
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
 .33األطراف ذات العالقة (تتمة)
(أ) المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة
فيما يلي تعامالت كبار مسؤولي اإلدارة (بخالف أعضاء مجلس اإلدارة) وأقربائهم المباشرين مع المجموعة خالل السنة:

ألف ريال قطري

قروض أخرى

2017

2016

4,709

4,703

تتكون مكافآت كبار موظفي اإلدارة للسنة المنتهية مما يلي:
ألف ريال قطري

رواتب ومنافع موظفين قصيرة األجل
منافع طويلة األجل

2017

2016

18,976

21,527

8,474

7,792

27,450

29,319
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
البيانات المالية للبنك الرئيسي
(أ) بيان المركز المالي  -البنك الرئيسي
ألف ريال قطري
كما في  31ديسمبر

2017

2016

الموجودات
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

1,979,871

1,789,296

مطلوب من بنوك

2,202,199

3,261,913

28,936,299

26,861,405

6,099,869

5,570,902

50,000

50,000

ممتلكات ومعدات

258,206

274,492

موجودات أخرى

405,029

406,841

39,931,473

38,214,849

قروض وسلف لعمالء
إستثمارات مالية
إستثمار في شركة تابعة

إجمالي الموجودات
المطلوبات

3,982,103

1,276,265

مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي

418,534

2,237,629

ودائع عمالء

23,604,888

25,047,622

سندات دين

3,624,368

1,810,625

دين مساند

-

182,000

2,192,233

1,886,949

802,816

900,109

34,624,942

33,341,199

شهادات إيداع وأوراق تجارية

قروض أخرى
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

2,003,433

1,908,031

إحتياطي قانوني

1,589,767

1,525,796

إحتياطي مخاطر

631,078

609,505

12,365

11,635

أرباح مدورة

1,069,888

818,683

إجمالي حقوق الملكية

5,306,531

4,873,650

39,931,473

38,214,849

إحتياطي القيمة العادلة

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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إيضاحات حول البيانات المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
البيانات المالية للبنك الرئيسي (تتمة)
(ب) بيان الدخل  -البنك الرئيسي
ألف ريال قطري
2017

2016

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
إيرادات فوائد

1,599,796

1,282,427

مصروفات فوائد

()766,360

()548,210

صافي إيرادات فوائد

833,436

734,217

صافي إيرادات رسوم وعموالت

165,515

161,633

ربح من عمليات نقد أجنبي

23,245

17,070

إيراد من إستثمارات مالية

6,627

30,701

إيرادات تشغيلية أخرى

6,484

6,561

صافي إيرادات تشغيلية

1,035,307

950,182

تكاليف موظفين

()180,208

()169,705

إستهالك

()26,440

()27,506

صافي المخصصات

()85,441

()32,712

()104,270

()88,453

638,948

631,806

مصاريف أخرى
ربح السنة
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