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المؤشرات المالية
الف ريال قطري

2018

2017

2016

2015

2014

صافي األرباح

665,566

639,712

631,748

647,720

601,273

إجمالي الموجودات

40,402,892

39,883,400

38,165,210

32,298,955

31,380,400

مجموع القروض

27,300,910

28,936,299

26,861,405

24,044,609

21,307,947

العائد على متوسط الموجودات

34,902,261

34,589,556

33,305,011

27,758,600

27,209,304

مجموع المطلوبات

5,500,631

5,293,844

4,860,199

4,540,355

4,171,096

العائد على متوسط حقوق المساهمين

%1.73

%1.70

%1.84

%2.06

%2.15

حقوق المساهمين

%12.60

%12.60

%13.61

%15.06

%15.48

نسبة التكلفة إلى الدخل

%28.10

%30.60

%30.69

%29.0

%30.0

نسبة كفاية السيولة

%18.24

%16.94

%15.62

%16.25

%18.14

 | 2018إجمالي الموجودات
40,402,892,000

 | 2018صافي األرباح
665,566,000
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التصنيفات االئتمانية
تصنيفات فيتش 2018
التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى الطويل

A

التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى القصير

F1

تصنيف الدعم

1

تصنيف جدوى البنك

-BBB

تصنيفات موديز 2018
التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى الطويل

A2

التصنيف الحتمال تخلف مصدر السندات على المدى القصير

1-Prime

تصنيف القوة المالية
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هيلك المساهمين 2018
الشركات القطرية واألفراد وآخرون

%52.29

جهاز قطر لإلستثمار

%47.71

نسبة كفاية السيولة
%18.2

%16.9

%15.6

%16.3

%18.1
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تقرير مجلس اإلدارة
الســادة المســاهمون الكرام،
بالنيابــة عــن مجلــس إدارة البنــك األهلــي ،يســعدني أن أقــدم لكــم التقرير الســنوي للبنك
عــن الســنة المنتهيــة في  31ديســمبر .2018
فــي العــام  ،2018أكمــل البنــك األهلــي  35عامـ ًـا في خدمــة اإلقتصاد القطــري والمجتمع
ً
القطــري بشــكل عــام .وعلــى غــرار العديــد مــن الســنوات الماضية ،كان أداؤنا راسـ ً
وثابتا،
ـخا
حيــث ركزنــا جهودنــا علــى تحقيــق أهدافنــا علــى المــدى الطويــل وعلى تحقيق رؤيــة البنك
المســتقبلية.
ً
ـاهدا علــى منهــج عملنــا المتميــز بالحــرص والحكمة ،والــذي قادنا إلى
لقــد كان أداؤنــا شـ
تحقيــق أداء مالــي راســخ وثابــت للســنة المنتهيــة فــي  ،2018-12-31ويســعدني بالتالي أن
ً
صافيا
أعلــن عــن تحقيــق البنــك لنتائــج ماليــة مميــزة للعــام  ،2018حيــث حقق البنك ربحـ ًـا

بلــغ  665.6ريــال قطــري مقارنــة بربــح  639.7ريــال قطــري في العام  ،2017وبلغــت ربحية
الســهم الواحــد مــا يعــادل  3.16ريــال قطــري  3.04ريــال قطري في العــام  ،)2017كما حقق
إجمالــي األصــول نمـ ً
ـوا ليبلــغ  40.4مليــار ريــال قطــري مقارنــة بمبلغ  39.9مليــار ريال قطري
فــي العام .2017

وحافــظ البنــك علــى محفظــة ائتمــان ذات جــودة عاليــة ،حيث شــكلت فيها القروض
المتعثــرة (باســتثناء القــروض غيــر المتعثــرة والتــي هــي تحــت المراقبة) نســبة  %1.69عند
نهايــة العام.
ونتيجــة لــأداء الثابــت للعــام  ،2018ومــع األخــذ بعيــن االعتبار تحقيــق المنفعة المشــتركة
لــكل مــن المســاهمين والبنــك ،وبهــدف دعــم نمــو البنك ونســبة كفايــة رأس مال وكذلك
لبنــاء احتياطــات إضافيــة مــن أجــل التحــوط أليــة مخاطــر مســتقبلية وهو ما يعــود بالنفع
علــى المســاهمين ،فقــد أوصــى مجلــس اإلدارة ووافــق علــى توزيع أربــاح نقدية على
المســاهمين بواقــع  % 10وأســهم مجانيــة بواقــع .%10

حافظ البنك األهلي على مدار  35عاماً
على ماكنته في قلب المجتمع ،ودعم
رؤية قيادتنا الرشيدة.
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واســتمر اإللتــزام بمعــدالت التمويــل المســتقر أولويــة لمجلــس اإلدارة .وفــي هــذا اإلطــار ،قــام البنك بزيــادة وتمديد تمويل مســتقر
بنحــو  200مليــون دوالر أمريكــي وذلــك مــن خــال الشــريحة األولــى مــن قــرض اســيوي جديد بقيمــة  100مليون دوالر أمريكــي وتمديد
وزيــادة التســهيالت الثنائيــة فــي ديســمبر مــن العــام  .2018وكان لهــذا األمــر ،باإلضافــة إلــى جودة األصــول المتينة والعالقات المســتقرة
ضمــن إدارة الخدمــات المصرفيــة للشــركات ،مســاهمته فــي قيــام كل مــن وكالتــي موديــز وفيتيــش للتصنيــف االئتمانــي بمراجعــة النظرة
المســتقبلية وتعديلهــا مــن ســلبية إلــى مســتقرة .كمــا ثبتــت وكالــة موديــز للتصنيــف اإلئتمانــي تصنيــف “ ”1-Prime/A2للبنــك األهلي في
أيضــا علــى التصنيــف اإلئتمانــي للبنــك األهلي للمصــدر طويل األجل
تصنيفــات اإليــداع ،كمــا أكــدت وكالــة فيتــش للتصنيــف اإلئتمانــي ً
( )IDRعنــد درجــة ‘ ’Aولقــد جــاءت هــذه التصنيفــات بالتــوازي مــع تلــك الخاصــة بــاألداء االقتصــادي لدولة قطــر كدليل على أدائنــا المالي
المســتدام وجودة األصــول لدينا.
واســتمر اســتثمارنا فــي التقنيــات الحديثــة والمبتكــرة كأحــد الركائــز الهامــة الســتراتيجيتنا ،حيــث احتــل البنــك األهلي موقــع الصدارة في
ً
وانطالقا مــن موقعه
تبنــي تقنيــة االتصــال قريــب المــدى ( )NFCعلــى امتــداد شــبكة أجهــزة الصــراف اآللــي الخاصــة بالبنك في دولــة قطر.
الرائــد فــي اتبــاع هــذه التقنيــة الهادفــة إلــى تحســين خدمــات العمــاء ،فقــد بــرز البنــك األهلي فــي العام  2018بوصفه أول بنك في الســوق
المحلــي يقــوم بتوفيــر البطاقــات وأجهــزة الصــراف اآللــي التــي تعمل عن بعــد بدون لمس.

وســوف يتواصــل التزامنــا تجــاه التحــول الرقمــي ،كمــا ســنواصل اتبــاع منهــج عملنــا المتميــز بالحرص وحمايــة معلومات العمــاء وبيانات
المعامــات مــن خــال الهيــكل المتيــن للحوكمــة المؤسســية لدينــا واألمــن اإللكترونــي للخدمات عبــر اإلنترنت.
وعلــى امتــداد رحلــة البنــك التــي بلغــت  35عامـ ًـا ،كنــا دومـ َـا فخوريــن بتقديــر إســهامات موظفينا فــي النجاحات التــي حققهــا البنك وكذلك
ـرا إلنجازاتهــم الفرديــة .وفــي هــذا الصــدد ،قمنــا بتكريــم زمالءنــا تقديـ ً
تقديـ ً
ـرا لفتــرة عملهــم الطويلة لــدى البنك والتزامهــم تجاهه.

نظرة مستقبلية مستقرة

حسب تصنيفات واكلتي موديز وفيتش للتصنيف االئتماني
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وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة ،يشــرفني أن أتقــدم بأســمى آيــات الشــكر والعرفــان لحضرة صاحب
الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد المفــدى ،حفظه اللــه ،لقيادته الرشــيدة للدولة،
وإلــى معالــي رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ عبــد اللــه بــن ناصر بــن خليفة آل ثاني وســعادة وزير
الماليــة وســعادة وزيــر اإلقتصــاد والتجــارة لتوجيهاتهــم الكريمــة وسياســاتهم الحكيمــة .ونولي
بالشــكر ســعادة الشــيخ عبداللــه بــن ســعود آل ثانــي ،محافــظ مصــرف قطر المركزي ،ونائبه ســعادة
الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن قاســم العبداللــه آل ثانــي وكافــة العامليــن بمصرف قطــر المركزي على
دعمهــم المتواصــل فــي كافــة المجاالت لقطــاع البنوك.
وال يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر واإلمتنــان لعمالئنــا للثقــة التــي أولونــا إياهــا ،ولكم حضرات
المســاهمين لمــا لقينــاه من دعم وتشــجيع ومســاندة.
وختامـ ًـا ،فإننــي أود أن أعــرب عــن بالــغ شــكري وتقديــري لمجلــس اإلدارة ،ولفريــق اإلدارة التنفيذية

ولموظفــي البنــك علــى النتائــج التــي تحققــت خــال العــام  2018والتــي لم يكن مــن الممكن
تحقيقهــا لــوال الجهــود المخلصــة التــي بذلوهــا ،مــع كامــل التقديــر إلســهاماتكم وعملكم ،وأنتم
ســتبقون جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ من هــذا البنك.

وختامـ ًـا ،نســأل اللــه العلــي القديــر أن يوفقنــا إلــى مزيــدٍ مــن التقدم واإلزدهــار بما يعــود بالنفع على
وطننــا ومجتمعنــا 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

احتل البنك األهلي موقع
الصدارة في تبني تقنية
االتصال قريب المدى()NFC
على امتداد شبكة أجهزة الصراف اآللي
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مجلس اإلدارة
الشــيخ فيصــل بــن عبــد العزيز بن جاســم ٓال ثاني
رييــس مجلــس اإلدارة  -العضــو المنتدب
ٔ
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  ،2005ويرأس مجلــس اإلدارة منذ العام
 .2011حاصــل علــى بكالوريــوس ماليــة – جامعــة ســوفولك ،بوســطن – الواليــات المتحدة
األمريكية.

الشيخ ناصر بن علي بن سعود ٓال ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  ،1997ونائــب رئيس المجلــس منذ عام
 .2013ويشــغل حاليـ ًـا منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب لشــركة القطرية
العامــة للتأميــن وإعــادة التأميــن .وهــو أيضـ ًـا عضــو في مركــز التجــارة العالمي (قطر)،
وشــركة الصــاري التجاريــة (قطــر) ،وهــو حاصــل علــى درجة البكالوريــوس في إدارة األعمال.

الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عام  .2014ويشــغل حاليـ ًـا منصب مدير
المحافــظ اإلقليميــة لــدى جهــاز قطــر لالســتثمار ،عضــو مجلــس إدارة شــركة ناقالت وعضو
مجلــس إدارة شــركة قطــر للتأميــن .حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس في إدارة األعمال
مــن جامعــة ماريماونــت ،فرجينيــا ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة .وماجســتير تنفيذيــة في
إدارة األعمــال مــن كليــة  HECباريس.

الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة
عضــو مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ مايــو  .2017يشــغل حاليـ ًـا منصب المديــر المالي في
مؤسســة قطــر ويشــرف علــى وظائف الماليــة واإلســتراتيجية والمخاطر.
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الشيخ جاسم بن محمد بن حمد ٓال ثاني
عضو مجلس اإلدارة
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  ،2014وهــو عضو في مجلس إدارة شــركة
محمــد بــن حمــد القابضــة (قطــر) .وهــو حاصل علــى درجة البكالوريــوس في إدارة األعمال
مــن جامعــة بليمــوث في لنــدن ،المملكــة المتحدة.

الشيخ فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  ،2015وهو حاصــل على بكالوريــوس مالية
–جامعــة جــورج واشــنطن ،الواليــات المتحــدة األمريكية.

السيد فيكتور نظيم رضا ٓاغا
عضو مجلس اإلدارة
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  .2005حاليـ ًـا المدير العام لوكالة الســد
للســفر ،والمديــر العــام لشــركة الســد للصرافــة  -الدوحــة ،وعضو مجلس إدارة شــركة
الدوحــة للتأميــن ،وعضــو مجلــس إدارة شــركة الماجــدة لإلســتثمار العقاري.

السيد ٔاحمد عبد الرحمن ناصر فخرو
عضو مجلس اإلدارة
عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك األهلــي منــذ عــام  .1995عضو مجلس إدارة شــركة قطر
للســينما وتوزيــع األفــام  -الدوحــة ،شــغل سـ ً
ـابقا منصــب المبعوث الــوزاري مطلق
الصالحيــة لــدى وزارة الخارجيــة  -الدوحة.
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لكمة اإلدارة التنفيذية

لقد كان لمتانة هيكل الحوكمة في البنك وصالبة استراتيجية األعمال وهيكل
التمويل المتنوع والمستقر الفضل األكبر في منح مصرفنا أفضلية بالمقارنة مع
نظرائنا.
محمود ملكاوي | الرئيس التنفيذي باإلنابة

لقــد تمكنــا ،مــن خــال التحلــي بالحكمــة فــي تخطيــط وتنفيذ األهداف االســتراتيجية
ً
مجددا اإلعالن عن
األساســية ،مــن المحافظــة علــى قــوة وربحيــة أعمــال البنــك ،فاســتطعنا

تحقيــق أداء مالــي قــوي وثابت.

اســتمر تركيــز البنــك األهلــي بشــكل كبيــر علــى االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة ،بما في ذلك
بــازل  ،3وحافظنــا علــى التزامنــا باســتيفاء المتطلبــات المحليــة والدوليــة في ضوء مؤشــرات
األداء الرئيســية الرائــدة فــي قطــاع عملنــا والتــي تعــزز اســتقرارنا وتمهــد الطريــق باتجاه نمو
مستدام.
وتــم االعتــراف بشــكل واضــح بجهودنــا مــن خــال المراجعة اإليجابيــة التي قامت بهــا وكالتا
التصنيــف االئتمانــي موديــز وفيتــش للنظــرة المســتقبلية للتصنيــف االئتمانــي للبنــك
األهلي من “ســلبي” إلى “مســتقر”.
ملتزمــون بالرؤيــة الوطنية
اســتمر البنــك األهلــي فــي لعــب دور أساســي ضمــن مســاعيه المنصبــة لتوفير الدعم
لرؤيــة قطــر الوطنيــة  2030مــن خــال توفيــر التمويــل لمشــاريع جديدة تهــدف إلى إنجاز
البنيــة التحتيــة األساســية ،فقــد قــام البنــك بالمســاهمة بتمويــل مشــروع مترو الدوحة
والمجمعــات اللوجســتية والمالعــب الرياضيــة والشــوارع والطرق الســريعة.
ً
جزءا مــن التزامنا
أن توفيــر المنتجــات والخدمــات الماليــة التــي يرغــب بهــا عمالؤنــا يمثــل
بخدمــة المجتمــع المحلــي .وفــي العــام  2018قــام البنــك األهلــي بتنفيــذ العديد من
التحســينات الهامــة علــى المنتجــات والخدمــات وقــد بــات بإمــكان العمالء اآلن على ســبيل
المثــال ال الحصــر الحصــول علــى منتجــات التأميــن المصرفــي فــي كافــة فروعنا وتــم تفعيل
خدمــات الدفــع بــدون لمــس مــن خــال أجهــزة الصراف اآللي و خدمة فيزا تشــيك أوت
والعديــد مــن الخدمــات والمنتجــات األخــرى .وكان لهــذه التحســينات التي تــم إدخالها
إســهاماتها في مســارات اإليرادات الناتجة من الرســوم.
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الميزانية العمومية
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معدل الموجودات السائلة
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اإلدارة
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التمويل المستقر
(كنسبة مئوية من المطلوبات)
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 %1،30على
أساس سنوي أساس سنوي %18.2
نمو الموجودات

%1.69

القروض المتعثرة

معدل نمو المطلوبات

%134

تغطية المخصصات

معدل كفاية رأس المال

%28.1

نسبة التكلفة إلى الدخل

%1.70

العائد على األصول

قاعــدة مســتقرة وذات جــودة رفيعــة للتمويل
قمنــا خــال العــام بمواصلــة اتبــاع منهــج عملنــا االســتباقي فــي البحــث عــن فــرص التمويل المســتقر على المــدى الطويــل .ونجحنا في زيادة
وتوســيع التمويــل المســتقر والملتــزم بــه .وعــاوة علــى ذلــك ،حافظنــا على اســتمرارية برنامج الســندات متوســطة األجــل ( )EMTNلضمان
جاهزيتنــا واســتعدادنا الغتنــام أيــة فــرص فــي غضــون وقــت قصيــر من نشــوئها .وســاهمت كل هذه األنشــطة فــي تعزيز هيــكل تمويلنا
وتحســين موقفنــا المتين والمســتقر.
 35عامـ ًـا – معكم
لقــد شــكل العــام  2018ذكــرى مهمــة للبنــك مــع إكمــال  35عامـ ًـا منــذ تأسيســه فــي دولــة قطر .وحين نرجــع بذاكرتنا إلى الــوراء ،فإننا نرى
الشــوط البعيــد الــذي قطعنــاه واإلنجــازات العديــدة والمهمــة التــي حققناهــا علــى امتــداد مســيرة البنك .وفــي الوقت الذي نتطلــع فيه إلى
المســتقبل ،فإننــا نســتقبل األعــوام القادمــة بشــعور يغمــره االمتنــان والتقديــر والتفــاؤل .إننــا بنــك قطري  %100مــن حيــث الملكية ،وإننا
نشــعر بعظيــم الفخــر بوطننــا ،ونحــرص علــى االلتــزام برؤيتنــا التــي تتلخــص فــي “أن نكون في قلــب المجتمع”.

بنك قطري
%100
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الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة

احتل البنك األهلي مركز الريادة في العام  2018من خالل نجاحه في إطالق خدمات
بنكية متعددة كانت األولى من نوعها في السوق وإدخال تحسينات متميزة على
المنتجات ،وهو ما ساعده في تلبية احتياجات عمالئنا في الخدمات المصرفية
لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة.
حسن اإلفرنجي | نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد والخدمات
المصرفية الخاصة
االبتــكار فــي األعمــال المصرفيــة المحلية
شــهد العــام  2018تنفيــذ اســتراتيجيتنا الرقميــة علــى أرض الواقــع مــن خــال إطــاق خدمات رائدة في
الســوق علــى امتــداد قنــوات التوزيــع ،وهــو األمــر الذي ســاعد في االرتقاء بمســتوى الكفــاءة البنكية
إلــى مســتويات رفيعــة وتعزيــز التجربــة البنكيــة لعمالئنا.
جزءا أساسـ ً
ً
ـيا من عروض
ويمثــل تحقيــق التــوازن مــا بيــن التكنولوجيــا والكفــاءة واحتياجــات العمــاء
خدماتنــا المصرفيــة الخاصــة ولألفــراد .وخــال العــام ،أصبــح البنــك األهلي أول بنك فــي دولة قطر
يقــوم بتفعيــل المعامــات باســتخدام تكنولوجيــا الدفــع دون لمــس ( )NFCفــي أجهــزة الصراف اآللي
التابعــة لــه .ومــن خــال الشــراكة مــع مؤسســة إن ســي آر كوربوريشــن ،عمل البنك األهلــي على إدخال
المزيــد مــن التحســينات علــى شــبكة أجهــزة الصــراف اآللــي لديــه والتــي كان قد طورها مــن قبل وذلك
عــن طريــق تنفيــذ هــذا الحــل التقنــي الرائــد في الســوق بهدف التوســع في اســتخدام بطاقــات الخصم
واالئتمــان بـ ً
ـوال إلى أجهــزة الصراف اآللي في قطــر .وتتيح
ـدءا مــن محــات البيــع بالتجزئــة ووصـ ً
هــذه الخدمــة المميــزة لعمــاء البنــك األهلــي الحصــول علــى خدمة ســريعة وآمنة للســحب النقدي
وخدمــات أجهــزة الصــراف اآللــي األخــرى دون الحاجــة إلــى إدخال بطاقــة الخصم أو االئتمــان في أجهزة
الصراف اآللي.
ولقــد عملــت اســتراتيجيتنا الرقميــة ومنهــج عملنــا القائــم علــى قنــوات متعــددة للخدمــات المصرفية
علــى إدخــال العديــد مــن التحســينات علــى فروعنــا وشــبكة أجهــزة الصراف اآللي لدينــا وخدماتنا
المقدمــة مــن خــال اإلنترنــت ،ففــي بدايــة العــام قــام البنك األهلــي بتطوير عملية إنشــاء رقم
التعريــف الشــخصي للبطاقــات بهــدف تمكيــن العمــاء مــن إعداد أرقــام التعريف الشــخصية
الخاصــة بهــم وإدارتهــا مــن خــال أجهــزة الصراف اآللــي ونظام االســتجابة الصوتيــة التفاعلية ()IVR
والخدمــات المصرفيــة مــن خــال الهاتــف الجــوال والخدمــات المصرفيــة من خــال اإلنترنت أو من
خــال أحــد فــروع البنــك األهلــي المنتشــرة علــى امتــداد دولة قطر .ويســاعد هذا التطويــر العمالء
مــن خــال منحهــم القــدرة الكاملــة إلدارة معامالتهــم الماليــة الشــخصية مــن خالل القنــوات العديدة
المتاحــة لهــم وبــدون الحاجــة إلى إرســال رقــم التعريف الشــخصي لهم.
وبهــدف توفيــر المزيــد مــن الدعــم اللتزامنــا بتوفيــر إمكانيــة الوصول إلــى خدماتنــا اليومية ،قام
البنــك األهلــي فــي العــام  2018بإبــرام شــراكة مــع أوريدو ،وهي شــركة عالمية رائــدة لالتصاالت،
لتزويــد عمــاء البنــك األهلــي بفاتــورة أوريــدو وخدمــات إعادة الشــحن من خالل شــبكة أجهزة الصراف
اآللــي التابعــة للبنــك .وتــم إطــاق هــذه الخدمــة اإلضافيــة المقدمة من خالل أجهــزة الصراف اآللي
اســتجابة للطلــب المتزايــد علــى قنــوات الدفــع البديلــة إلــى جانب التحســينات علــى الخدمــات المتعلقة
باإليــداع النقــدي وإيــداع الشــيكات ،ممــا يتيــح إمكانيــة أفضــل للوصول إلــى الخدمات التــي يحتاجها
العمــاء بشــكل متكرر.
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ـوا متسـ ً
وفــي الوقــت الــذي يشــهد فيــه قطــاع التجــارة اإللكترونيــة نمـ ً
ـارعا فــي دولــة قطر من خالل شــراء المزيد مــن المنتجــات والخدمات عن
طريــق اإلنترنــت ورغبــة العمــاء فــي الحصــول علــى طــرق أبســط للدفــع اآلمــن مــن خالل اإلنترنت ،فقــد قام البنك األهلــي في العام 2018
بإطــاق خدمــة “فيــزا تشــيك أوت” ألصحــاب بطاقــات الخصــم المباشــر واالئتمــان بغرض تبســيط التســوق من خــال اإلنترنت.
تطويــر المنتجات
واصلنــا خــال العــام  2018العمــل فــي مشــروع تجديــد فروعنــا حيــث تــم االنتهــاء من فرعي المرقــاب والعزيزية ،وأصبــح الفرعــان بمظهرهما
الجديــد يوفــران أحــدث وســائل التكنولوجيــا ضمــن بيئــة عصرية وجذابــة للعمالء.
ً
دورا هامـ ًـا فــي دعــم االســتقرار المالــي للبنــك ،فقد قمنــا في العام
وألن الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات المصرفيــة الخاصــة تلعــب
 2018بعقــد شــراكة مــع الشــركة القطريــة العامــة للتأميــن وإعــادة التأميــن لنتيــح لعمالئنــا الحصــول علــى منتجــات التأميــن المصرفي بما
فــي ذلــك التأميــن علــى الســفر ومنتجــات تأميــن المركبــات .وتدعــم هــذه المنتجــات الجديدة مســار اإليرادات القائم على الرســوم فــي البنك
وتوفــر للعمــاء فرصــة أكبــر للوصول إلــى هذه المنتجات األساســية.

أمــا بالنســبة لعمــاء الخدمــات المصرفيــة الخاصــة ،فقــد واصلنــا التوســع فــي عــروض منتجاتنــا لتشــمل اســتثمارات مهيكلــة بضمان جزئي
لــرأس المــال تحقــق عوائــد معدلــة حســب المخاطــر ولديهــا اإلمكانيــة لتحقيــق األهــداف التــي يصبو لهــا عمالؤنا .وعالوة علــى ذلك ،فقد
اســتمرت جهودنــا فــي مجــال االســتثمار فــي التطويــر المهنــي المتواصــل لفريــق عملنــا فــي الخدمــات المصرفية الخاصــة .ونحرص من خالل
هــذا االلتــزام بالتدريــب علــى تعزيــز قدرتنــا لتوفيــر تجربــة مصرفيــة متميــزة لعمالئنــا .وباإلضافــة إلــى ذلك ،فقــد عملنا من خــال التعاون مع
اإلدارات األخــرى داخــل البنــك علــى توفيــر الدعــم الداخلــي الــذي نقدمــه لعمالئنــا فــي الخدمات المصرفيــة الخاصة من خالل االســتفادة من
مهــارات وخبــرات زمالئنــا فــي الخدمــات المصرفيــة للشــركات واألفــراد لضمــان تحقيق تجربــة مصرفية كاملة وشــخصية.
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تجربــة مجزيــة مــع البنك األهلي
تواصلــت مســاعي الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات المصرفيــة الخاصــة علــى مــدار العــام  2018في إطــار الجهود لمنــح المزيد من
الجوائــز لعــدد أكبــر مــن العمــاء مكافــأة لهــم علــى التزامهــم تجــاه البنــك .فقــد أطلق البنك األهلي في شــهر أغســطس حملــة حصرية خاصة
بالرســوم الدراســية لجميــع أصحــاب بطاقــات البنــك األهلــي االئتمانيــة حيــث مثل العرض فرصة إلاســترداد رســوم المــدارس والكليات
المدفوعــة محليـ ًـا ودوليـ ًـا عــن طريــق بطاقــة البنك األهلــي االئتمانية.
ً
ً
مهما من األمــن المالي لكل شــخص ،فقد
جزءا
وحرصـ ًـا علــى زرع عــادة االدخــار وترســيخها فــي األذهــان مــن أجــل المســتقبل ألنهــا تمثــل
حظــي برنامــج الرابــح مجـ ً
ـددا باهتمــام كبيــر خــال العــام  ،2018وجــرى مــن خاللــه توزيع جوائــز بلغــت قيمتها  5.8مليون ريــال قطري وحصل
عليهــا مــا مجموعــه  164مــن أصحــاب حســابات الرابــح ،وتضمنــت هــذه الســحوبات جائزتيــن نقديتيــن كبــرى بلغــت قيمة كل منهمــا مليون
ريال قطري.
وبمــا أننــا نــدرك مــدى تقديــر عمالئنــا الكبيــر للمنافــع التــي تحقــق قيمــة مضافــة حقيقيــة ،فقــد قمنا خالل العام بإبرام شــراكات مــع المزيد
مــن الشــركات سـ ً
ـعيا لتحســين برنامــج مكافــأت الآللــئ .وأصبحــت الخطــوط الجويــة القطريــة أحــد شــركاء برنامج الآللئ ،وبذلــك أصبح عمالء
البنــك األهلــي قادريــن علــى اســترداد نقــاط الآللــئ فــي مقابــل أميــال الســفر (كيومايلــز) من خالل نــادي االمتياز ،وهو برنامــج الوالء الخاص
بالخطــوط الجويــة القطرية.
النظــرة المســتقبلية
مــا زالــت مســيرة التحــول الرقمــي التــي تقطعهــا الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات المصرفيــة الخاصة فــي بنكنا تمضــي بثبات،
ً
وأمنا .في إطار
وســنواصل االســتثمار فــي هــذا المجــال حرصـ ًـا منــا علــى تزويــد عمالئنــا بخدمــات رقميــة تتميز بأنها أســرع وأبســط وأكثر راحــة

التزامنــا بتقديــم أفضــل الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة لعمالئنــا ،فــإن هــذا المنهــج يدعــم تركيــز جهودنــا على إيرادات الفائدة والرســوم
وذلــك بغــرض المســاهمة فــي تنويع األموال بشــكل عام.

ســنواصل التركيــز علــى منهــج عملنــا متعــدد القنــوات واســتراتيجيتنا عملنــا القائمــة علــى خدمــة العمــاء بشــكل أفضــل ،ألننــا حريصون على
ً
دوما بذل مســاعينا
االســتماع لمــا يريــده عمالؤنــا وتطويــر منتجاتنــا فــي ســبيل تلبيــة احتياجاتهــم .إننــا فــي قلــب المجتمع ،وســوف نواصل
لتحقيــق أفضــل تجربــة بنكيــة شــخصية للعمــاء مــن خــال االســتفادة مــن التكنولوجيــا الحديثة واستشــفاف طــرق جديدة لخدمــة عمالئنا
علــى النحو األمثل.

فخورون بتاريخنا الممتد
لفترة  35عاماً .
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الخدمات المصرفية للشراكت

لقد تمثل هدفنا الرئيسي في العام  2018في المساهمة في مسيرة التطوير
المتواصلة للبنية التحتية من خالل تمويل المشاريع الجديدة على امتداد أرجاء
وطننا العزيز لتحقيق نمو يمكن قياسه مع االستمرار في مراقبة جودة أصولنا
عن قرب.
شيكار أغاروال | مدير الخدمات المصرفية للشركات
واصلنــا تركيزنــا فــي العــام  2018علــى األصــول ذات الجــودة الممتــازة والنمو المســتقر ،مــع حرصنا
علــى أن نبقــى الشــريك القــوي والموثــوق الــذي يفضلــه عمالؤنــا من الشــركات .وفي ظل وجود
قاعــدة تمويــل متنوعــة ومســتقرة فقــد نجحنــا فــي الحفــاظ علــى هوامــش ربح جيــدة بالرغم من
ارتفــاع تكلفة األموال.

دورا رئيسـ ً
ً
ـيا ضمــن إدارة الخدمــات المصرفيــة للشــركات ،حيــث واصلنا
كمــا لعــب التحــول الرقمــي
العمــل علــى تبســيط المعامــات والدعــم مــن خــال اإلنترنــت ،وبالتالــي توفير مســتويات أفضل
مــن الكفــاءة والرقابــة لعمالئنا.
البنــك الذي يفضلــه عمالءنا
اســتمرت جهودنــا خــال العــام  2018لزيــادة مســتوى الشــراكات التعاونيــة مــع عمالئنا وهو األمر
الــذي ســاعد فــي توطيــد العالقــة معهــم و لنحظــى دومــا بثقتهــم وكانــت لهذه الجهود أثــر إيجابي
على نمــو أصولنا.
وكان مــن بيــن اإلنجــازات المتميــزة معاملــة تمويــل المناطــق اللوجســتية مع شــركة مناطق.
واعتمــد البنــك األهلــي فــي إنجــاز هــذه المعاملــة التــي شــاركت بها بنــوك قطرية أخرى علــى خبرته
الذاتيــة فــي لعــب دور رائــد بصفتــه وكيــل التســهيالت ووكيــل الضمانــات باإلضافة إلــى كونه بنك
الحســابات .وســوف يكــون لهــذا المشــروع إســهام مباشــر تجــاه تحقيق رؤية قطــر الوطنية .2030

تنفيذ وعودنا
االستراتيجية
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دعــم المجتمــع القطري
إننــا نســعى علــى الــدوام بصفتنــا بنـ ً
ـكا قطريـ ًـا محليـ ًـا إلــى توفيــر الدعــم لعمالئنــا القطرييــن مــن خــال تمويلنا للعديــد من المشــاريع الهامة في
إطــار مســيرة التنميــة التــي تشــهدها الدولة ورؤيــة االكتفاء الذاتي.
ووفقـ ًـا للفلســفة أعــاه قــام البنــك األهلــي بتمويــل العديــد مــن المشــاريع القطريــة الرئيســية و الهامة علــى امتداد قطاعــات اقتصادية
مختلفــة ومــن هــذه المشــاريع  :مشــروع مدرســة حديثــة لصالــح احــدى المــدارس الدوليــة ،ومصنــع لتعبئة مياه الشــرب ،ومجمــع للكلور
القلــوي ،ومزرعــة دواجــن متكاملــة تعــد األولــى مــن نوعهــا في الدولة ،ومركــز حديث للرعايــة الطبية.
النظــرة المســتقبلية
فــي الوقــت الــذي تواصــل فيــه الحكومــة توفيــر الدعــم لمشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة في جميــع أنحاء دولة قطــر ،فإننا ســنعمل جاهدين
علــى أن نبقــى شـ ً
ـريكا بنكيـ ًـا موثوقـ ًـا لعمالئنــا مــن الشــركات وســنواصل تمويــل المشــاريع التــي تلبــي خطــط النمــو الطموحة لدولتنــا العزيزة.
بدال مــن العدد ،وعلــى المراقبة الوثيقــة وعلى العالقــات التعاونية
وســوف نســتمر خــال العــام  2019فــي التركيــز علــى جــودة األصــول ً
الوطيدة.
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الخدمات المصرفية الدولية

ً
مجددا ،من خالل البناء على أعوام حافلة بالنجاحات المتميزة التي
لقد استطعنا
تحققت بفضل حمالتنا الترويجية والعالقات الوطيدة مع األطراف المعنية بنا
ً
جدا في استقرار البنك
اصحاب المصالح القوية ،في المساهمة بشكل كبير
ونموه وتحسين تصنيفاته االئتمانية.
تريفور سي .بيلي | رئيس إدارة الخدمات المصرفية الدولية

تركــزت جهودنــا خــال العــام  ،2018مثلمــا كانــت عليــه الحــال في األعــوام الماضية ،على
ّ
المطــرد للبنــك وضمــان جــودة أصولــه القويــة .وحافظنــا على موقعنــا كركيزة
تحقيــق النمــو
أساســية فــي جهــود التمويــل المســتقر للبنــك من خالل االســتفادة مــن عالقاتنــا المتينة
التــي أسســناها ومنهــج عملنــا الموثــوق لتأميــن مصــادر تمويل إضافيــة للبنك.
نظرة مســتقبلية مســتقرة
حظــي التزامنــا تجــاه اســتراتيجية األداء المســتدام علــى المــدى الطويــل بتقديــر كبيــر في حفل
توزيــع جوائــز قمــة العصــر الجديــد للصيرفــة لعــام  2018حيــث حصد البنــك األهلي جائزة
“أفضــل بنــك مــن حيــث جــودة األصــول” في دولــة قطر .وتعزز هــذه الجائــزة مكانتنا الرائدة
فــي مجال جودة األصول.
وحرصنــا كذلــك علــى المحافظــة علــى خطــوط اتصالنا المتســمة بالشــفافية والوضوح
علــى الصعيــد الدولــي ،بمــا فــي ذلــك التواصــل مــع وكاالت التصنيــف االئتماني .حيث
قامــت وكالتــا التصنيــف االئتمانــي موديــز وفيتــش خــال العام  2018بمراجعــة وتعديل
النظــرة المســتقبلية للبنــك األهلــي مــن ســلبية إلــى مســتقرة بالتوافــق مع ترقيــة النظرة
المســتقبلية للتصنيــف االئتمانــي لدولــة قطــر ،وشــكل هــذا تأكيـ ً
ـدا لالقتصــاد المزدهر
لدولــة قطــر ونظامهــا البنكــي المســتقر .وعــاوة علــى ذلك ،جــاءت هذه المراجعــة اإليجابية
لتصنــف بنكنــا فــي المرتبــة الثانيــة بيــن البنــوك التقليديــة فــي دولة قطر.
ومجـ ً
ـددا ،حــرص فريــق الخدمــات المصرفيــة الدوليــة علــى حضور مؤتمر صنــدوق النقد
الدولــي ومؤتمــر ســيبوس فــي أكتوبــر  2018واللذيــن انعقــدا في كل من إندونيســيا
وأســتراليا علــى الترتيــب ،حيــث توفــر هــذه المؤتمــرات الســنوية فرصة ممتــازة لمجتمع
الخدمــات المصرفيــة الدوليــة لتوطيــد العالقــات الدوليــة القائمــة وإرســاء عالقات جديدة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ومــن خــال الترويــج للمنجــزات الرائعة التــي حققها بنكنــا ودولتنا،
أصبحنــا نتمتــع بقــدرة الحصــول علــى التزامــات التمويــل المحتملــة وإدخــال المزيد من
التنويــع علــى قاعــدة المســتثمرين لدينا.
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تنويــع المســتثمرين الدولييــن
مــن خــال البنــاء علــى أعــوام حافلــة بالنجاحــات المتميــزة التــي تحققــت للبنــك األهلــي بفضــل الحمــات الترويجية ،اســتطعنا في العام 2018
زيــادة وتوســيع التمويــل المســتقر الملتــزم بــه البالــغ  200مليــون دوالر أمريكــي تقريبـ ًـا ،وقــد اشــتمل هــذا التمويــل على القرض المشــترك
ا|آلســيوي االولــي بقيمــة  100مليــون دوالر أمريكــي وتســهيلين ثنائييــن ملتــزم بهمــا مــع بنــوك دوليــة تمــت بأســعار تنافســية بالرغم من
الظــروف الصعبــة جـ ً
ـدا التــي واجهناهــا فــي الســوق أثنــاء ذلــك .ويتولــى فريــق الخدمــات المصرفية الدولية فــي الوقت الحالي المســؤولية
عــن تنســيق وتنفيــذ صفقــة تمويــل بقيمــة تزيــد علــى  1.5مليــار دوالر أمريكــي تمتــد ألكثــر مــن عــام واحد ومع زيادة أخــرى متوقعة في
العــام  ،2019ونجحنــا فــي تحقيــق هــذا بفضــل تركيزنــا علــى المحافظــة علــى مســتويات مالئمــة مــن التمويل المســتقر الملتــزم به بغرض
توفيــر الهيــكل األنســب لميزانيــة البنــك العموميــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فقــد بذلنــا جهـ ً
ـودا كبيــرة في ســبيل المحافظة على اســتمرارية
برنامــج الســندات المقومــة باليــورو وذلــك مــن خــال العمــل بشــكل وثيــق ومكثــف مع مختلف اإلدارات واألقســام في البنــك باإلضافة
إلــى أصحــاب المصلحــة الخارجييــن .ويســتمر هــذا البرنامــج فــي تزويــد البنــك األهلــي بمنصــة متميــزة لتعزيز مصــادر التمويــل المتنوعة لدى
البنــك بهــدف تلبيــة طموحــات النمــو لــدى البنــك والوفــاء بالمتطلبــات التنظيمية.
النظــرة المســتقبلية
بفضــل محافظــة البنــك االهلــي علــى مــدار  35عامـ ًـا علــى مكانتــه فــي قلــب المجتمــع  ،فقــد تمكن من تأســيس مكانة راســخة علــى الصعيد
الدولــي كبنــك قطــري يحظــى بشــهرة واســعة .ومــن خــال شــبكة قويــة مــن البنوك الشــريكة التــي تتوفر لدينــا ،والعالقات التــي نحرص دائماً
علــى أن تكــون شــفافة مــع المســتثمرين ،ومنهــج عملنــا الفعــال تجــاه اســتراتيجيتنا الخاصــة بالتمويــل ،فإننــا علــى أتم االســتعداد لمواجهة
التحديــات المســتقبلية.
وســوف نواصــل العمــل عــن قــرب مــع فريــق التمويــل التجــاري والســعي بــكل جديــة لتوفير الدعــم للعدد المتزايــد من الشــركات القطرية داخل
دولــة قطــر وفتــح البــاب لتأســيس عالقــات خاصــة بالتجــارة الدوليــة ،ونســعى مــن خــال ذلك كلــه إلى أن ننجح فــي التغلب على أيــة عقبات
ناتجــة مــن الحصــار الجائــر المفروض علــى دولة قطر.
وســوف نواصــل بــذل جهودنــا بشــكل أساســي للتأكــد مــن جاهزيــة بنكنــا علــى الــدوام لتحقيــق ما يطمح إليــه من نمو من خــال توفير فرص
تمويــل تنافســية فــي الوقــت المطلوب.
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إدارة الخزينة واالستثمار

إن إدارة التدفقات النقدية والتنويع المتواصل الستراتيجية السيولة لتمويل
طموحات النمو لدى البنك ما زال في أعلى سلم أولوياتنا .وفي العام ،2018
تراجعت حدة التحدي المتعلق بإدارة آثار القضايا الجيوسياسية اإلقليمية على
مدار العام ،مما سمح بالعودة بشكل أكبر إلى ممارسة أنشطة العمل المعتادة
ً
دعما الستراتيجية العمل لدى البنك بشكل عام ،في الوقت الذي يتم فيه كذلك
الوفاء بمتطلبات مسيرة التطور المتواصل للبيئة التنظيمية.
ديريك كووك | رئيس إدارة الخزينة واالستثمار

لقــد أثبــت النظــام المالــي المحلــي مــدى قوتــه ومناعتــه فــي مواجهــة الصعوبــات على مــدى الشــهور الثمانية عشــر الماضية ،األمر الذي
أســهم فــي بنــاء أســاس متيــن تمكنــت إدارة الخزينــة واالســتثمار من االســتفادة منه لتحقيــق أهدافها.
وأدى تعزيــز التعــاون بيــن إدارات البنــك المختلفــة إلــى زيــادة أنشــطة العمــاء ،وهــو مــا ســاند جهودنا المبذولــة لتنمية ودائــع العمالء
ـواء مــع العمــاء الحالييــن أو الجــدد .ونجحــت إدارات الخدمــات المصرفية للشــركات واألفراد في توســيع
واألنشــطة القائمــة علــى الرســوم سـ ً
قاعــدة عمالئهــا مــن خــال ســعينا المتواصــل للتوســع فــي المنتجــات والحلــول المتاحــة ،واســتطعنا بالتالي دعــم بعضنا البعض إلنشــاء
حلــول مصممــة حســب احتياجــات عمالئنا.
وقــد أبــرزت التطــورات األخيــرة مــدى الحاجــة إلــى تنويــع مصــادر الســيولة لــدى البنك ،حيث بــادرت اإلدارة إلى زيادة جهودهــا الهادفة إلى
توســيع قاعــدة الودائــع غيــر المقيمــة وتوطيــد العالقــات مــع النظــراء فــي األســواق الماليــة الدولية وكان لهــذه المبادرة أثرهــا الكبير في
تحســين تنــوع التدفقــات النقديــة وبالتالــي تحقيــق الفوائــد المأمولــة فــي مجــال إدارة الســيولة علــى المدييــن القصير والمتوســط.
وفــي الوقــت الــذي أدت فيــه االرتفاعــات المتالحقــة فــي أســعار الفائــدة إلــى إحــداث ضغوط كبيــرة على تكلفة األمــوال وصافي إيرادات
الفوائــد ،أدت الزيــادة فــي أنشــطة العمــاء الــى تحســن إيــرادات صــرف العمــات األجنبية والرســوم .أمــا محفظة االســتثمار فقد أظهرت
نمـ ً
ـوا صحيـ ًـا علــى أســاس ســنوي بمــا يتماشــى مــع التوقعــات ،األمــر الذي يضمن اســتمرار مســاهمة إدارة الخزينة واالســتثمار في األداء
المالــي العــام للبنك.
ولقــد أدى نجــاح إدارة الخزينــة واالســتثمار فــي تنفيــذ مهمتهــا إلــى مســاعدة البنــك علــى تحقيــق نتائــج ماليــة متينــة في نهايــة العام ،إلى
جانــب إيجــاد فــرص جديــدة تهــدف إلــى تحقيــق تطلعاتنا على المــدى الطويل.
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اســتعراض السوق
ً
الحقا لسلســلة مــن عمليات الرفع
ارتفــع الــدوالر األمريكــي أمــام العمــات الرئيســية األخــرى
ألســعار الفائــدة والتــي شــهدت زيــادة فــي أســعار الفائدة بمقدار  100نقطة أســاس خالل
عــام  ،2018وقــد أدى هــذا باإلضافــة إلــى التوتــرات التجاريــة المتزايدة إلــى التأثير سـ ً
ـلبا على
أســواق األســهم األمريكية ،حيث ســجلت المؤشــرات الرئيســية انخفاضات ســنوية.
وقــام مصــرف قطــر المركــزي برفــع أســعار الفائدة الرئيســية على االيداعــات المصرفية
لديــه بالتوافــق مــع ارتفــاع أســعار الفائــدة فــي الواليات المتحــدة األمريكية ،فــي حين نجح
مؤشــر ســوق الدوحــة لــأوراق الماليــة التابــع لبورصــة قطر فــي إنهاء العام بوصفه المؤشــر
أداء بيــن جميع األســواق الناشــئة لعام .2018
األفضــل ً
وبينمــا اتســم االقتصــاد األمريكــي باســتمرار النمــو االقتصــادي الثابت ،فقد شــهد
اقتصــاد كل مــن المملكــة المتحــدة واالتحــاد األوروبــي مســتويات متباينــة من األداء ،في
ظــل معانــاة االقتصــاد البريطانــي والجنيــه اإلســترليني من اســتمرار تداعيــات الخروج من
االتحــاد األوروبــي قبــل الموعــد النهائــي المحــدد فــي  28مــارس  ،2019والتباين في األداء
االقتصــادي بيــن أعضــاء االتحــاد األوروبــي ،حيــث كافحــت إيطاليا من أجل تمريــر تدابير
شــاملة للميزانيــة بينمــا كانــت فرنســا تواجــه تصاعـ ً
ـدا فــي االضطرابات المدنيــة فيها.
وتذبــذب ســعر النفــط بشــكل كبيــر علــى مــدار العام ،حيــث أدت المخاوف األوليــة المتعلقة
بإمــدادات النفــط الخــام إلــى صعــود الســعر فوق مســتوى  80دوالر للبرميــل للمرة األولى
منــذ أكثــر مــن  4ســنوات ،ولكــن تبــع ذلــك حــدوث عمليات بيــع كبيرة في الربــع األخير دفعت
بســعر النفــط إلــى الهبــوط إلــى أدنــى مســتوى له خالل الســنة ،ولكن علــى الرغم من هذا،
ً
دوالرا أمريكيـ ًـا للبرميل.
فقــد بقــي متوســط الســعر لعــام  2018فــوق 70
النظــرة المســتقبلية
لقــد تميــز االقتصــاد القطــري بمســتوى أداء اقتصــادي ومالــي متيــن على مدار الســنة
الماضيــة مــن خــال إظهــار مــدى مناعتــه وقوتــه واســتقالليته في مواجهــة تحدياته .وتم
االعتــراف بهــذا اإلنجــاز امــن قبــل وكاالت التصنيــف العالميــة الكبــرى عندما قامــت بمراجعة
إيجابيــة للنظرةالمســتقبلية للتصنيــف االئتمانــي لدولــة قطــر.
وبتوجيهــات القيــادة الرشــيدة ،اســتمرت الحكومــة فــي التزامهــا باســتثمارات البنيــة التحتية
الرئيســية فــي إطــار رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030حيــث من المقــرر االنتهاء من العديــد منها
خــال عام .2019
إن تركيــز إدارة الخزينــة واالســتثمار يبقــى منصبـ ًـا علــى تحقيــق األهــداف والغايــات ،مع
االســتمرار فــي التعــاون مــع جميــع األطــراف المعنية بغــرض تنويع وزيــادة المنتجات و
الخدمــات المقدمــة وتحقيــق المزيــد مــن التحســن علــى األداء المالــي لصالح مســاهمينا.
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تكنولوجيا المعلومات

يعد التحول الرقمي للبنك األهلي ضرورة ملحة لمنهج عملنا الذي يركز على
خدمة العمالء وقدرتنا على توفير خدمات إلكترونية أسرع لعمالئنا.
كارثيكيان سوبرامانيان | مدير تكنولوجيا المعلومات

إننــا ملتزمــون علــى امتــداد مختلــف اإلدارات فــي البنــك األهلــي بتزويــد عمالئنــا بمنتجات وخدمات
رائــدة فــي الســوق تلبــي احتياجاتهــم مــع ضمان نواحي الســامة واألمــان على النحــو المنتظر
منــا .وفــي إطــار هــذا الســياق ،شــهد العــام  2018شــروع البنك األهلي في مســيرة التحــول البنكي
األساســية التــي ستؤســس بشــكل راســخ لمزيــد مــن رقمنــة وأتمتــة خدماتنا في جميــع إدارات البنك
ووحــدات عمله.
وخــال العــام ،كان البنــك األهلــي سـ ً
ـباقا فــي اســتخدام تكنولوجيــا اتصال المجــال القريب (إن إف
ســي) فــي أجهــزة الصــراف اآللــي فــي دولــة قطر .ومن خالل التعاون الوثيق مع مؤسســة إن ســي
آر كوربوريشــن ،كنــا أول بنــك فــي قطــر ينجــح فــي دمــج تكنولوجيــا المعامالت القائمة على أســاس
تكنولوجيــا اتصــال المجــال القريــب علــى امتــداد شــبكة أجهــزة الصراف اآللــي التابعة لنــا .ويمكن
لعمــاء البنــك األهلــي والبنــوك األخــرى الذيــن لديهــم بطاقات خصــم وبطاقات ائتمــان بتقنية
دون لمــس االســتفادة مــن هــذا الحــل التقنــي المبتكــر .وإلــى جانب كونهــا طريقة ســريعة ومريحة
لتنفيــذ المعامــات لــدى أجهــزة الصــراف اآللــي ،فــإن تكنولوجيــا اتصال المجــال القريب توفر
للعمــاء األمــن والحمايــة مــن أي كشــط يلحــق ببطاقاتهم.

ابتاكر يحسن التجربة
الرقمية للعمالء
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وتواصــل تركيزنــا علــى جوانــب األمــن اإللكترونــي علــى مــدار العــام .وبهــدف مواكبة التطــورات المتســارعة على صعيد األمــن اإللكتروني،
فقــد عــززت إدارة تكنولوجيــا المعلومــات نهجهــا المتبــع تجــاه اإلدارة األمنيــة المتواصلــة فــي جميــع أنحــاء البنك .وتتماشــى هذه
االســتراتيجية الشــاملة مــع اســتراتيجية التحــول الرقمــي المتبعــة فــي البنــك وتوفــر خارطــة طريــق لمزيــد مــن التحســينات األمنية مثل إدارة
ً
جنبا إلى جنــب مع اإلدارات األخرى داخل
الهويــة والوصــول وإدارة الوصــول المميــز والعديــد مــن المبــادرات األخــرى .ومــن خــال العمــل
البنــك وتطبيــق أفضــل الحلــول المتاحــة فــي الســوق ،ســوف يبقــى بنكنــا فــي مركــز الريــادة بالنســبة لتبنــي التكنولوجيا الجديدة التــي تلبي
احتياجــات عمالئنــا في قطر.
ونجحنــا مجـ ً
ـددا فــي تجديــد الشــهادة الخاصــة بااللتــزام بمعاييــر الجــودة (اآليــزو)  27001وشــهادة االلتــزام بمعايير أمن معلومــات بطاقات
الدفــع ،ومجـ ً
ـددا يمكــن لعمالئنــا أن يثقــوا بالتــزام البنــك األهلــي الراســخ بالتعامــل اآلمن والســليم مــع بياناتهم الحساســة.
ومــع التطــورات المتســارعة علــى الصعيــد التنظيمــي واالمتثــال ،وبهــدف مواكبــة المتطلبــات المحليــة والدوليــة وتوفير مســتوى أفضل
مــن اإلشــراف ،فقــد أدخلنــا تحســينات علــى نظــام االلتــزام بمكافحــة غســل األموال ،وتســمح لنا هــذه التحســينات بمنهج شــمولي في اتخاذ
القــرار والمراقبــة والتعقب اآللــي للحاالت.
وعــاوة علــى ذلــك ،وبهــدف االلتــزام بالتغييــرات فــي شــبكة ســويفت لعامــي  2018و 2019ورســالة التمويل التجــاري ،فقد قمنــا بترقية
نظــام التمويــل التجــاري لدينــا ،وهــو األمــر الــذي حقــق لنــا فوائــد هامــة كان مــن بينهــا المعالجة اآللية للرســائل الواردة وتعزيــز إنتاجية
المســتخدمين.
النظــرة المســتقبلية
ً
ـتثنائيا مــن منظــور التكنولوجيــا ،حيــث ســنواصل بــذل الجهود في ســبيل إدخــال تحســينات كبيرة على
ســوف يكــون العــام  2019عامـ ًـا اسـ
نظامنــا البنكــي األساســي لتمكيــن اســتراتيجية التحــول الرقمــي للبنــك .وســتعمل هــذه التغييــرات علــى تطويــر رؤيــة بنكنا الخاصــة بتوفير
خدمــات متعــددة القنــوات تتســم بأنهــا ذكية وآمنــة ومرنة وآلية.
ويواصــل األمــن اإللكترونــي تصــدره لخططنــا فــي الوقــت الــذي نســعى فيــه إلى اســتخدام أدوات وتكنولوجيات جديــدة إلدارة النواحي
األمنيــة فــي بيئــة مليئــة بالتعقيــدات والتحديــات والتغييرات المتســارعة.
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الموارد البشرية

ً
عاما على مكانته في قلب المجتمع ،ويبذل
حافظ البنك االهلي على مدار 35
البنك قصارى جهده ليقوم بدور مميز من خالل تأهيل الكوادر القطرية وتمكينها
من العمل في القطاع المصرفي ليكونو أعضاء مميزين وجديرين بالثقة ضمن
فريق عمل البنك .
سعد الكعبي | مدير الموارد البشرية

احتفلنــا خــال العــام الســابق بالعديــد مــن األنجــازات التــي حققهــا البنك االهلــي وكلنا فخر
بالنجاحــات التــى حققناهــا خــال مســيرتنا التــي أمتــددت علــى مــدى  35عامـ ًـا .لقد أظهــر البنك
األهلــي قــدره علــى تحقيــق نمــو مســتمر ونجــاح متواصــل على امتداد  35عامـ ًـا بفضل إخالص
و تفانــي فريــق العمــل  ،إن هــذا اإلخــاص والتفانــي هــو مــا يدفعنــا دوما لالســتمرار في دعم
موظفينــا مــن خــال التدريــب والتوجيــه للحصــول علــى مســتوى مــن األداء المتميز الــذي يضمن
أســتمرارية النمــو وتحقيــق النجاح.
تقديــر الخدمــة الطويلــة للموظفين
وتــم خــال الحفــل الســنوي للخدمــة الطويلــة لعــام  2018والــذي يقيمــه البنك بشــكل دوري  ،توزيع
جوائــز الخدمــة الطويلــة و تكريــم  71موظفـ ًـا مــن الزمــاء الموظفيــن  .وقــد مثــل هــذا الحفل فرصة
مباشــرة لــأدارة التنفيذيــة فــي البنــك إلظهــار تقديرهــم الكبيــر وللتعبيــر عن شــكرهم وامتنانهم
للزمــاء الموظفيــن الذيــن قدمــوا دعمهــم ووالئهــم للبنــك خــال فتــرات زمنيــة تمتدد بين 10، 5
 25، 15،و 30عامـ ًـا قضوهــا فــي العمــل ضمــن عائلــة البنــك األهلي .
رؤيــة قطــر الوطنية 2030
حافظنــا فــي العــام  2018علــى التزامنــا بتطويــر الكــوادر القطريــة ودعمهــم لاللتحاق بــكل ثقة
للعمــل فــي القطــاع المصرفــي ،ونجحنــا فــي تحقيــق ذلــك من خــال زيادة توطيد عالقــات التعاون
مــع الجامعــات المحليــة وإعــداد خطــط فعالــة للتطويــر المهنــي والتــي تم توفير الدعــم لها من
خــال جهــود مــدراء أكفــاء علــى امتــداد مختلــف اإلدارات واألقســام في البنك  .ومن خــال تطوير
منظومــة العمــل الجماعــي و العمــل بــروح الفريــق الواحــد ســنتمكن مــن تطويروتنميــة مهارات
متعــددة لــدى موظفينــا تتماشــى مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030وبمــا يعــود بالفائدة علــى االقتصاد
المحلــي بشــكل عــام وعلــى بنكنا بشــكل خاص.
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االفتخــار بوطننا
تحتفــل قطــر بعيدهــا الوطنــي فــي كل عــام وهــي مناســبة للتعبيــر عــن األعتــزاز  ،التفــاؤل والوقــوف بكل فخــر على االنجازات التــي حققها
وطننــا والتطلــع إلــى مواجهــة التحديــات المســتقبلية بــكل صالبــة واغتنــام الفــرص المســتقبلية بــكل حمــاس والرغبــة في تحقيــق النجاح
علــى كافــة األصعــدة  .وخــال العــام  2018تــم التحضيــر ألقامــة أحتفــال يليــق بهــذه المناســبة فــي المبنى الرئيســي للبنك و بحضور ســعادة
رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب وعــدد مــن أعضــاء المجلــس وفريــق اإلدارة التنفيذيــة وعــدد كبير مــن الزمالء الموظفيــن والعمالء
المميزيــن  .وكان االحتفــال هــاذا العــام مميــزا حيــث تصادفــت هــذه المناســبة الغاليــة مــع مناســبة مــرور خمســة ثالثون عاما على تأســيس
البنــك األهلــي والــذي مثــل فرصــة لكافــة الموظفيــن للتأكيــد علــى ألتزامهــم الكامل تجــاه االقتصاد والشــعب والمســتقبل القطري.

النظــرة المســتقبلية
ســيبقى التطويــر المهنــي المســتمر لموظفينــا يمثــل هدفـ ًـا رئيسـ ً
ـيا إلدارة المــوارد البشــرية فــي الوقــت الــذي يســعى فيه البنــك ككل إلى
تكويــن فريــق عمــل يرقــى الــى تقديــم مســتويات متقدمــه مــن االداء تضمــن توفيــر خدمــات مميــزة للعمالء ومــن الجدير بالذكر هنــا ان البنك
قــام بتبنــي خطــة اســتراتيجية للتحــول الرقمــي ستســاهم فــي تحقيــق االهــداف الموضوعة أعاله.
وســنبقى ملتزميــن بدعــم الزمــاء الموظفيــن مــن خــال توفيــر التدريــب والدعــم اإلداري المباشــر لهــم مــن خالل مركــز التدريب الخاص
بالبنــك الــذي تــم انشــائه خــال العــام  2018لهــذه الغايــة ،وسنســتمر فــي االســتثمار فــي كل ماهــو جديد في المجــاالت المرتبطة فــي التقدم
التكنولوجــي و التــي تخــدم تطــور البنــك و تســاعد فــي تحقيــق االهداف .

يؤدي التحول الرقمي
إلى إنشاء مسارات
جديدة للتطوير
المهني لموظفينا.
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المسؤولية االجتماعية

ً
ً
كبيرا من المجاالت ويهدف إلى
عددا
يغطي برنامجنا للمسؤولية االجتماعية
ً
ماديا أو من خالل المساعدة
التوعية بالقضايا المهمة داخل مجتمعنا ودعمها
التقنية و المهنية المقدمة من قبل أعضاء فريقنا.

فــي قلــب المجتمع
منــذ تأسيســه فــي العــام  ،1983أخــذ البنــك األهلــي علــى محمــل الجد الــدور المناط به فــي المجتمع
وذلــك مــن خــال إعــداد برنامــج للمســؤولية االجتماعيــة يوفر الدعــم إلجراء األبحــاث والتوعية على
امتــداد مجــاالت التعليــم والصحــة والرياضة.
ولقــد ســخرنا وجودنــا ضمــن المجتمــع المحلــي لتوفيــر الدعــم للمنظمــات الخيريــة والمبادرات
الحكوميــة واألفــراد مــن أجــل احــداث تغير ايجابي فــي وطننا.
مسترشــدين برؤيتنــا االصليــة تواصلــت جهودنــا خــال العــام  2018فــي توفير الدعــم لعدد من
المبــادرات و النشــاطات التــي تنشــر الوعــي بيــن جمهــور العامــة من خــال تقديم الدعــم التقني
أو المالــي لهــم  .وضمــن هــذا الســياق نظــم البنــك األهلــي حملــة للتبــرع بالدم في مقره الرئيســي
بالشــراكة مــع مؤسســة حمــد الطبيــة ،وتمثــل الهــدف االساســي من اطالق هــذه الحملة في دعم
بنــك الــدم فــي دولــة قطــر وللتوعيــة بأهميــة التبــرع بالــدم وانتاب عــدد كبير من موظفــي البنك
األهلــي شــعور بالفخــر وهــم يدعمــون هــذه القضيــة ويتعرفــون أكثر عن المســاهمة التــي يقومون
بهــا تجــاه مجتمعهــم المحلي .
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وتماشـ ً
ـيا مــع التــزام البنــك األهلــي فــي أن يكــون فــي قلــب المجتمع وتأدية دوره في مســيرة
التنميــة التــي يشــهدها المجتمــع ،قــام البنــك مجـ ً
ـددا بالتبــرع للجمعيــة القطريــة لتأهيل ذوي
االحتياجــات الخاصــة وهــي جمعيــة غيــر ربحيــة ملتزمــة بتوفيــر التعليــم الخــاص والخدمات
ـا علــى مــدى التــزام بنكنا تجــاه المنظمات
التخصصيــة لألطفــال المعاقيــن .ويمثــل هــذا التبــرع دليـ ً
المحليــة غيــر الربحيــة ويعكــس إيماننــا بدعــم احتياجــات المجتمع.
ومــع اقتــراب نهايــة العــام  2018وتقديـ ً
ـرا لجهــود موظفينــا ،تــم أقامــة حفــل تكريم ل  71زميل
تقديــرا مــن البنــك لخدمتهــم الطويلــة وعطائهــم المســتمر وألتزامهــم تجــاه البنك وألســهاماتهم
الشــخصية فــي مســيرة نجاحه.

النظــرة المســتقبلية
ســوف نســتمر فــي بــذل جهودنــا فــي إطــار دعــم المبادرات او النشــاطات التي من شــأنها تعزيز
وتقويــة مســيرة التنميــة التــي يشــهدها المجتمــع القطــري .ومــع التقــدم الــذي تحققه قطــر باتجاه
تحقيــق األهــداف الطموحــة لرؤيــة قطــر الوطنيــة  2030ســنولي مزيــدا من األهميــة لدورنا في
تنميــة المجتمــع المحلي.
وســوف يتواصــل تركيزنــا علــى برامــج المســؤولية االجتماعيــة والتــي مــن خاللها ســنضمن بقائنا
فــي طليعــة المؤسســات التــي تدعــم المبــادرات و النشــاطات االجتماعيــة والتي في دورها ســتترك
أثــارا إيجابيــة علــى دولتنــا ومواطنيها.

لقد كنا في قلب المجتمع على
مدار  35عاماً .
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إدارة المخاطر

“إن فهمنا لديناميكيات السوق العالمية والمحلية والمخاطر التي تحيط بها،
يجعل دورنا يتمثل في اعتماد وتخفيف وتقليل تأثير مخاطر السوق السلبية على
نتائجنا كما أننا ملتزمون بتبني أفضل الممارسات لحماية البنك والمحافظة على
مكانته وازدهاره ،مع توفير األمن واالستقرار لشركائنا”.
كريم م .سالم

| رئيس إدارة المخاطر باإلنابة

تتضمــن أســس عمليــة إدارة المخاطــر تحديـ ً
ـلبا على مســتوى أداء البنك وســمعته
ـدا لكافــة المخاطــر الماليــة وغيــر الماليــة التــي قــد تؤثــر سـ ً
وتحليــل هــذه المخاطــر وتقييمهــا وقبولهــا وقياســها ومراقبتهــا وإدارتهــا ،وتتمثــل المخاطــر الرئيســية ذات الصلــة بأعمــال البنــك األهلــي في
مخاطــر االئتمــان؛ ومخاطــر الســوق ،التــي تشــتمل علــى مخاطــر الصــرف األجنبــي ومخاطر أســعار الفائدة ومخاطر أســعار األســهم؛ ومخاطر
الســيولة والمخاطــر التشــغيلية.
فيمــا يلــي األســباب التــي مــن أجلهــا وضعت سياســات إدارة المخاطــر الخاصــة بالبنك األهلي:
•ضمــان االلتــزام بالمتطلبــات التنظيميــة؛
•الوقــوف علــى هــذه المخاطــر وتحليلها؛
•وضــع حــدود وضوابــط مالئمة لهــذه المخاطر؛
•تحديــد مســتويات مختلفــة لالعتماد؛
•مراقبــة المخاطــر وااللتــزام بالحــدود الموضوعة.
وال تتضمــن طبيعــة عمــل إدارة المخاطــر مســؤولية الحــد النهائــي والشــامل مــن المخاطــر التــي تتضمنهــا فــي العــادة أي أعمــال مصرفية،
لكــن هدفهــا الرئيســي هــو وضــع تدابيــر وإجــراءات لتوقــع المخاطــر قبــل حدوثهــا ،وتقليــل أثر تعــرض البنك لتلــك المخاطر .وفي حالة ســعي
البنــك إلــى تحقيــق عوائــد تنافســية علــى درجــة المخاطــر المحتملــة ،تقــوم وظيفــة إدارة المخاطــر بمراجعــة جانــب المخاطر الخــاص بالبنك
والرغبــة فــي قبــول المخاطــر؛ ويتــم تقييــم هــذه المخاطــر مــن الناحيــة الماليــة ألثرهــا المحتمــل الواقع علــى قيمة الدخل واألصــول الخاصة
بالبنــك مــع األخــذ فــي االعتبــار التغيــرات التــي تحــدث فــي األوضاع السياســية واالقتصادية والســوق وأثرها على أصــول البنك.
وترتكــز طبيعــة عمــل إدارة المخاطــر علــى كفــاءة موظفيهــا المتخصصيــن وخبرتهــم الفنيــة والتزامهــم المهنــي؛ وأفضــل الممارســات في
مجــال إدارة المخاطــر والسياســات واإلجــراءات واالســتثمار الدائــم في التقنيــة والتدريب.
ويشــارك مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة فــي إعــداد سياســات وضوابــط جميــع عمليــات المخاطــر والمراقبــة الدوريــة لطبيعة عمل
ـنويا ،بمــا في
إدارة المخاطــر وتوجيههــا؛ حيــث يتولــى مجلــس اإلدارة مراجعــة واعتمــاد سياســات إدارة المخاطــر الرئيســية الخاصــة بالبنــك سـ ً
ذلــك رغبــة البنــك في قبــول المخاطر.
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كمــا تخضــع عمليــات إدارة المخاطــر لمزيــد مــن التدقيــق والفحــص من قبــل مدققين مســتقلين
وخارجيــا ومدققيــن مصــرف قطــر المركــزي مــع العرض الــدوري على لجنــة المخاطر
داخليــا
ً
ً
وااللتــزام ،األمــر الــذي مــن شــأنه تعزيــز أفضل الممارســات المتبعة فــي إدارة المخاطر.
وتســتند عمليــة مراقبــة إدارة المخاطــر فــي البنــك األهلــي إلى السياســات واإلجــراءات التفصيلية
التــي تشــمل ما يلي:
•نظــام مســاءلة االدارات واالقســام الجالبــة لإليــرادات عــن كافــة المخاطر والــذي من خالله
تكــون كل إدارة مســؤولة عــن وضــع خطــة تتضمــن معاييــر وافيــة للمخاطر واألربــاح المالئمة
لهــا ،إضافــة إلــى معاييــر قبول تلــك المخاطر.
•طبيعــة عمــل ومهــام عمليــة إدارة مخاطــر االئتمــان التــي تنطــوي علــى تحديد المخاطر وقياســها
ومراقبتهــا ومتابعتهــا والتحكــم فــي عمليــة إدارة عالقــات االئتمــان ،فهــذا يضمــن الحصول
علــى الموافقــات الصحيحــة وتوافــر معاييــر محــددة وموحــدة إلدارة المخاطــر ،بمــا في ذلك
تصنيفــات المخاطــر المحــددة لــكل عالقــة مــن عالقــات االئتمــان والمنتجات بصــورة صحيحة.
كمــا يضمــن تماشــى كافــة المعاييــر مــع سياســات العمل التي تتســم بوضــوح فهمها
ومراقبتهــا ،وبمــا يتوافــق مــع السياســة العامــة لالئتمــان وإطــار المخاطــر المعتمــد من ِقبل
مجلس اإلدارة.

•التقييــم المســتمر لمخاطــر ائتمــان المحافــظ ومعاييــر الموافقــة علــى المنتجــات الجديدة؛
األمــر الــذي يــؤدي إلــى وجــود ضوابــط متكاملة وحــدود للمخاطــر تتيح التحكم فــي التعرض
لتلــك المخاطــر ومتابعــة ومراقبــة احتماليــة حدوثهــا فــي ضوء الحــدود المعتمدة المشــمولة
ـبقا ،ويقــوم مجلــس اإلدارة بتحديــد الحــدود الشــاملة لــكل نوع من األنواع
بهــا والمحــددة مسـ ً
الرئيســية للمخاطــر ،التــي تخصــص بعــد ذلــك لجميــع اإلدارات الجالبــة لإليرادات.
فيمــا يلــي أهــم مالمــح التطــورات التــي تكمــن فــي المخاطــر الرئيســية ذات الصلة بطبيعــة العمل
المصرفــي – خاصــة مخاطــر االئتمان والســوق والســيولة والتشــغيل:

توقع المخاطر وتقييمها من
خالل إجراءات وتدابير محددة.
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مخاطــر االئتمان
وفقا للشــروط
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي الخســارة الماليــة المحتملــة الناتجــة عــن فشــل أحــد األطــراف في أداء المهــام المكلف بها
ً
المتفــق عليهــا ،وينشــأ هــذا النــوع مــن المخاطــر بصفــة أساســية عــن إقراض المؤسســات وإقراض األفراد والشــركات الصغيــرة والخدمات
المصرفيــة المقدمــة إلــى القطــاع الخــاص والتمويــل التجــاري والخزينــة وأنشــطة االســتثمار ،حيــث توجــد معايير موحدة لكافة أشــكال
المخاطــر االئتمانيــة للعميــل الواحــد ومجموعتــه ،كمــا يجــرى تقييــم شــامل للتعــرض لمخاطــر محافــظ اإلقراض واالســتثمار وذلــك بصفة
مســتمرة لضمــان تنــوع مخاطــر االئتمــان والتخفيــف مــن حدتهــا علــى نطــاق واســع؛ حيث تخضــع تركيزات المخاطــر المحتملــة من جانب
الدولــة أو المنتــج أو الصناعــة أو تصنيــف المخاطــر للمراجعــة الدوريــة بشــكل منتظــم ،األمــر الــذي مــن شــأنه تجنب التعــرض الزائد عن
الحــدود المقبولــة للمخاطــر ،إضافــة إلــى ضمــان التنوع الواســع النطاق.
هــذا وتــدار مخاطــر االئتمــان بفاعليــة مــن خــال عمليــة تقييــم ومتابعــة صارمــة تبــدأ منذ تقديــم طلبات تســهيالت العمالء حتــى الموافقة
ـا عــن اإلجــراءات التنفيذيــة مــن خــال متطلبــات عمليــة اإلدارة اليوميــة بمــا يتوافق مع سياســة وإجــراءات االئتمان
عليهــا وتنفيذهــا ،فضـ ً
المحــددة بشــكل جيــد ،والحــرص علــى االلتــزام التــام باللوائــح التنظيميــة الصــادرة عن مصرف قطــر المركزي.

وتقــوم دائــرة إدارة المخاطــر ،بالتنســيق بشــكل فعــال مــع وحــدات العمــل المختلفــة ،بمراجعــة وتعديــل محــددات المخاطــر لمراقبة جانب
المخاطــر العــام للمحفظــة .ويتــم قيــاس االتجاهــات الســلبية فــي جــودة المحفظــة وتتــم معالجتهــا بشــكل فــوري من خالل مراجعــة وتعديل
معاييــر قبــول المخاطــر أو تعديــل هيــاكل المخاطر.
وتتــم مراقبــة المحفظــة بشــكل فعــال مــن خــال سلســلة مــن تقاريــر المخاطــر المركــزة والمعرفة في سياســة وإجــراءات االئتمان .وتقوم
هــذه التقاريــر بتتبــع سلســلة مــن مؤشــرات الصعوبــات االئتمانيــة وتراقــب مــدى االلتزام بشــروط ائتمــان المقترض والضمانــات الخاصة
بهــا .بلغــت القيمــة اإلجماليــة للقــروض والســلفيات المتعثــرة الممنوحــة للعمــاء (باســتثناء القــروض العاملــة المدرجــة فــي قائمــة المراقبة)
مــا مقــداره  470.67مليــون ريــال قطــري ،وهــي تمثــل  %1.69إلــى إجمالــي محفظــة القــروض والســلفيات الممنوحــة للعمالء (292.04 :2017
مليــون ريــال قطــري %0.99 ،إلــى إجمالي القروض).
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وتتولــى لجنــة االئتمــان اإلشــراف علــى نشــاط إدارة المخاطــر علــى المســتوى التنفيــذي ،حيــث تقــوم هذه اللجنــة بما يلي:
•اعتماد سياســة وإجــراءات االئتمان؛
•اعتمــاد اســتراتيجيات االئتمــان ومعاييــر اعتمــاد المخاطــر بالنســبة لكافــة منتجــات األفراد؛
•اعتمــاد االئتمــان بالنســبة لمنــح االئتمــان إلــى الشــركات وزيادتــه وتجديــده .ويمكنهــا ضمــن الصالحيــات الموكلة لها تفويــض صالحية
االعتمــاد إلــى مســؤولي المخاطــر ورئيس وحــدة العمل؛
•اعتماد ســقوف الدول وتجديدها بشــكل ســنوي؛
•تقديــم التوصيــات إلــى اللجنــة التنفيذيــة بشــأن سياســات المخاطــر والموافقــات علــى االئتمــان خارج حــدود صالحياتها؛
•تحديــد اإلرشــادات الخاصــة بالتســعير والتأمينــات الخاصــة باالئتمان؛
•مراقبــة جانــب مخاطــر المحفظــة الخاصــة بالبنــك والتوصيــة بالتدابيــر الهادفــة إلــى التصدي ألي اتجاه ســلبي؛
•مراجعــة نتائــج احتســاب الخســائر االئتمانيــة  ECLعلــى أســاس شــهري والموافقــة علــى تقديــم التقاريــر إلــى الجهــات التنظيمية على
أســاس ربع ســنوي قبــل تقديمها إلــى المدقق.
•مراجعــة واعتمــاد التعديــات المتعلقــة بمتطلبــات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ( ،)IFRS9بمــا فــي ذلــك ترحيل الحســابات
إلــى مراحــل مختلفة.
•ضمــان كفايــة مخصصــات األصــول المتعثــرة ضمــن لجنة األصــول الخاصة.

هــذا وتتولــى دائــرة إدارة المخاطــر فــي البنــك األهلــي المســؤولية عــن إرســاء ثقافــة إدارة مخاطر االئتمان الشــاملة فــي وحدات األعمال
بالبنــك .ومــن خــال التفاعــل الدائــم مــع وحــدات العمــل وتدريــب الموظفيــن على أســاليب إدارة المخاطر ،فقد تحســن بشــكل كبير مســتوى
فهــم مخاطــر االئتمــان والوعــي بالمخاطــر بشــكل عام بمرور الســنين.
وتتولــى دائــرة إدارة المخاطــر توفيــر الدعــم لتعزيــز وتطويــر سلســلة مــن األدوات واألســاليب مثــل نمــاذج التقييم ،وبطاقــات النتائج،
وحاســبات احتمــاالت اإلخفــاق فــي الســداد ( )PDوالخســارة بافتــراض التعثــر ( ،)LGDحيــث تدعــم هذه األدوات قيــاس إدارة المخاطر وإدارة
المحفظــة .ويتــم إجــراء اختبــارات الضغــوط والتحمــل ( )Stress Testingالتزامـ ًـا بإرشــادات مصرف قطــر المركزي.
كمــا تخضــع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك للمراقبــة عــن كثــب بهــدف اكتشــاف أية إشــارات التحذير المبكــرة للتقصير في الســداد ،األمر
الــذي يجعــل اإلدارة قــادرة علــى اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة المالئمة في الوقــت المطلوب.

مخاطر الســوق
يتعــرض البنــك األهلــي لمخاطــر الســوق وهــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة ألداة ماليــة بســبب التغيرات في أســعار
الســوق .تنجــم مخاطــر الســوق مــن مراكــز مفتوحــة فــى أســعار الفائدة ،والعمالت ،واالســتثمارات في الســندات واألســهم ،وتتــم مراقبتها
مــن خــال ســقوف تلــك المراكــز .وتتولــى دائــرة مخاطــر الســوق ،التابعــة لدائرة إدارة المخاطر ،المســؤولية عــن مراقبة اشــكاليات التداول،
والمتداوليــن ،وســعر الفائــدة ،والعمــات ،وســقوف االســتثمارات باســتخدام األســاليب الكميــة إلدارة المخاطر.
توجــد لــدى البنــك رغبــة محــدودة فــي قبــول المخاطــر المتعلقــة بالتــداول لحســابه الخاص والتداول ألغــراض المضاربة من قبــل العمالء.
ـتخدما فتــرة االحتفــاظ ليــوم واحــد عنــد مســتوى ثقــة  ،%95وطبقـ ًـا لتعليمات مصرف
ويقــوم البنــك بحســاب القيمــة المعرضــة للمخاطــر مسـ
ً
قطــر المركــزي فتــرة احتفــاظ لمــدة  10أيــام عند مســتوى ثقة .%99
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مخاطر الســيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي مخاطــر عــدم القــدرة علــى الوفــاء بالتزامــات التمويــل للبنــك دون االضطــرار إلى جمع أمــوال بتكلفــة مرتفعة أو
بيــع األصــول قسـ ًـرا ،ومــن ثــم تكبــد خســائر بيــع األصــول بأســعار منخفضــة حيث يقاس حجــم هذه المخاطــر بتقدير ســيولة متطلبــات التمويل
الخاصــة بالبنــك فــي ضــوء االحتمــاالت المختلفــة الختبــار التحمــل .كذلــك فقــد ُوضعت السياســات واإلجــراءات الخاصة بإدارة الســيولة لدى
البنــك لضمــان توفــر التمويــل بالشــكل الكافــي فــي جميــع الظــروف .ولهــذا الســبب ،وتماشـ ً
ـيا مــع متطلبات بــازل  ،3يقوم البنــك بمراقبة
واإلبــاغ عــن نســبة تغطيــة الســيولة ونســبة صافــي التمويــل الثابــت .وتســاعد هذه النســب فــي تحديد مســتويات األصول الســائلة المالئمة
وتحديــد اســتراتيجيات التمويــل .وتقــوم دائــرة مخاطــر الســوق بشــكل منتظــم بإصــدار اختبــارات التحمــل لكل من نســبة تغطية الســيولة
ونســبة صافــي التمويــل الثابت.
تتضمــن مهــام إدارة الخزينــة عمليــة إدارة مركــز الســيولة الخــاص بالبنــك ضمــن الســقوف المحــددة مــن قبل لجنة األصــول والخصوم
( )ALCOالتابعــة للبنــك.
هــذا وتقــوم لجنــة األصــول وااللتزامــات التابعــة للبنــك بممارســة الرقابــة علــى أنشــطة إدارة الخزينة ،حيــث تحدد الســقوف وتعتمد
اســتراتيجيات التمويــل المقترحــة ،وتراقــب مركــز الســيولة الخــاص بالبنــك .ومــن خــال تقاريــر المخاطــر الصادرة عــن لجنة األصول
وااللتزامــات ،تقــوم اللجنــة بمراقبــة مدى االلتزام بالســقوف.
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المخاطــر التشــغيلية
تشــير المخاطــر التشــغيلية إلــى الخســائر الناتجــة عــن عــدم كفايــة األنظمــة والعمليــات الداخليــة أو فشــلها أو وقوع األحــداث الخارجية
فعــال إلدارة المخاطــر التشــغيلية لتحديــد مقــدار المخاطــر التشــغيلية والتخفيــف مــن حدتها.
العكســية ،ويحتفــظ البنــك بإطــار عمــل َّ
ويقــوم البنــك بشــكل ســنوي بتنفيــذ عمليــات التقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية ( )ORSAبالنســبة لكافــة العمليــات الرئيســية بهــدف
تحديــد المخاطــر وبعــد ذلــك التوصــل إلــى طــرق لخفض المخاطــر الجديــدة محتملة الوقوع.
يتــم رفــع تقريــر بالحــوادث التشــغيلية التــي تــم تكبدهــا فــي ســياق العمــل وتحليلهــا لتحديد األســباب الجذريــة لها وتعريــف التدابيــر التصحيحية
لتجنــب تكــرار وقوعها.
وبالنســبة للعمليــات الهامــة ،تــم تعريــف مؤشــرات مخاطــر رئيســية لمراقبــة األداء وفقـ ًـا لألهــداف الموضوعة.
تتولــى لجنــة المخاطــر التشــغيلية ( )ORCاعتمــاد التقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية ،تراقــب مؤشــرات المخاطــر الرئيســية ،ومراجعــة
الحــوادث التشــغيلية بهــدف أن يتخــذ البنــك ،عنــد الحاجــة ،التدابيــر التصحيحيــة مــن خــال اســتحداث ضوابــط رقابية جديــدة أو تعديل
الضوابــط القائمة.
ً
خططــا شــاملة مصممــة لتقليــل تعطــل العمــل الناشــئ من االنقطاعــات الداخلية
تتضمــن خطــة اســتمرارية العمــل ( )BCPالخاصــة بالبنــك
والخارجيــة مثــل الكــوارث الطبيعيــة أو حــاالت انقطــاع الطاقــة الكهربائيــة .ويتــم إجــراء اختبــار لخطــة اســتمرارية العمــل الخاصة بنا بشــكل
دوري وفقـ ًـا لمتطلبــات مصــرف قطــر المركزي.
وفــي إطــار خطــة اســتمرارية العمــل ،قــام البنــك بوضــع خطــة الحمايــة مــن الكوارث ( )DRPحيــز التنفيذ؛ حيــث تصف هذه الخطــة عملية
الحمايــة واســتعادة أنظمــة الحاســب اآللــي المهمــة ،بمــا فــي ذلــك الشــبكة المحليــة وخــوادم قاعدة البيانــات واإلنترنت والبريــد اإللكتروني
فــي حــال التوقــف الناتج عــن وقوع كارثة.
أجــرى البنــك اختبــارات فــي عــام  2017لــكل مــن خطــة اســتمرارية العمــل وخطــة الحمايــة من الكوارث بنجاح ،وشــمل ذلــك اختبارات تأدية
الوظائــف األساســية ،بهــدف إعــداد مســتويات مناســبة مــن اإلعــداد لمواجهــة احتمــال الطوارئ ،بمــا يتوافق مــع المتطلبــات التنظيمية
ومتطلبــات التدقيق.

خطة استمرارية األعمال
وخطة التعافي بعد الكوارث
تم اختبارهما بنجاح لتأسيس مستويات مالئمة
من الجاهزية.
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تقرير الحوكمة
الســادة /مســاهمي البنــك األهلــي المحترمين
تحيــة طيبــة وبعد،،،
إن تقريــر الحوكمــة هــذا يســتند إلــى ( )1قانــون الشــركات التجاريــة رقــم  11لســنة  )2( ،2015تعليمــات الحوكمــة الصــادرة عــن مصرف قطر
المركــزي بالتعميــم رقــم (أ.ر  )2015/68تاريــخ “( 2015-07-26تعليمــات الحوكمــة”) ،و( )3إلــى نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة
المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم ( )5لســنة “( 2016نظام الحوكمــة”) والتي يتم
اإلشــارة إليهــا مجتمعــة بـــ (“تعليمــات الحوكمة”).
وللوصــول إلــى تطبيــق ســليم للحوكمــة ،فــإن مجلــس اإلدارة ملتــزم بتطبيــق تعليمــات الحوكمــة وضمــان التطبيــق المتواصــل للمعايير
األخالقيــة لحمايــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح ،وحمايــة مصالــح صغــار المســاهمين ،مــع التركيــز علــى متطلبــات اإلفصاح عن
المعلومــات وضمــان شــفافيتها باإلضافــة إلــى تحديــد المهــام واالختصاصــات المناطــة بمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة
التنفيذيــة والعليــا ولجــان اإلدارة.

خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2018ولضمــان التطبيــق الســليم للحوكمــة ،مــارس مجلــس اإلدارة دوره اإلشــرافي بفعاليــة من
خــال الحــث علــى مســتويات رفيعــة مــن الشــفافية واإلفصــاح واإلنصــاف والمحاســبة وتطبيق فصل واضــح بين المهــام واالختصاصات
لــكل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
قــام مجلــس اإلدارة بإعــداد تقريــر الحوكمــة هــذا لمنفعــة جميع أصحــاب المصالح.

وتفضلــوا بقبــول فائــق االحتــرام والتقدير،،،
فيصــل بــن عبــد العزيز بن جاســم آل ثاني
رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتدب
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إفصاحــات الحوكمة
 .1المقدمــة
تتكــون الحوكمــة مــن آليــات عمــل وضوابــط رقابيــة تحكــم طريقــة إدارة البنــك ورفــع التقاريــر الخاصــة بأنشــطته ،بما في ذلك عمــل الضوابط
الرقابيــة الداخليــة ،ووجــود سياســات وإجــراءات داخليــة ،ووجــود إدارة فعالــة والحــث علــى قدر أكبر مــن الشــفافية لمصلحــة البنك وأصحاب
المصالح.
إن مجلــس اإلدارة فــي البنــك األهلــي ش.م.ق.ع“( .البنــك”) ملتــزم بتطبيــق تعليمــات الحوكمــة وبالعمــل بشــكل متواصــل علــى تعزيز
وتحســين مبــادئ وإطــار الحوكمــة لمصلحــة البنــك وأصحــاب المصالــح ،بمــن فيهــم المســاهمون ،وضمان تطبيــق المبادئ واألغراض
الرئيســية للحوكمــة ،وأن تلــك المبــادئ تشــتمل ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،علــى ( )1حمايــة المســاهمين وزيــادة ثروتهــم ألقصى حد
ممكــن )2( ،زيــادة الوعــي والمســؤولية علــى مســتوى مجلــس اإلدارة )3( ،ضمــان المســاواة فــي التعامــل فيمــا بين المســاهمين )4( ،االلتزام
بالقوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا )5( ،تعزيــز الشــفافية واإلفصــاح ،و( )6تجنــب الخلــط بيــن المهــام المناطــة بمجلــس اإلدارة والمهام
المناطــة بــاإلدارة التنفيذية.

 .2مجلــس اإلدارة
 2.1تأليــف المجلس
طبقـ ًـا للمــادة رقــم ( )26مــن النظــام األساســي للبنــك ،يجــب أن يتكــون مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضاء ،مــن بينهم ( )1ســتة أعضاء يتم
اختيارهــم عــن طريــق االنتخــاب لمــدة ثــاث ســنوات ،وقــد جــرى انتخابهــم خالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للبنك في ســنة  2017وتنتهي
فتــرة عضويتهــم عنــد اعتمــاد البيانــات الماليــة لســنة  2019فــي ســنة  )2( ،2020يقــوم جهــاز قطــر لالســتثمار بتعييــن عضويــن لتمثيله في
مجلــس اإلدارة ،و( )3يتــم تعييــن عضــو مســتقل وعزلــه بقرار مــن المجلس.
إن منصبــي رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 1للبنــك منفصــان وال يشــغلهما الشــخص نفســه.
يتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بالصفــات الشــخصية الحميــدة مثــل االســتقامة والســمعة الحســنة ،ولديهــم المؤهــات العلميــة والخبرة
والمهــارات المالئمــة للقيــام بالواجبــات والمســؤوليات المناطــة بهــم بشــكل مهنــي وفعــال وكذلــك االضطالع بالدور القيادي واإلشــراف
علــى اإلدارة لتحقيــق المصلحــة المثلــى للبنــك ومســاهميه.

1في الوقت الحالي يشغل الرئيس التنفيذي باإلنابة منصب الرئيس التنفيذي.
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 2.2مهــام واختصاصــات المجلس
 .أيباشــر مجلــس اإلدارة مهامــه واختصاصاتــه وفقـ ًـا لميثــاق مجلــس اإلدارة وفــي ضــوء أحــكام القانــون وتعليمــات الحوكمــة ،وفيما يلي
ملخــص لمهــام واختصاصــات المجلس:
1 .1وضــع اســتراتيجيات العمــل واألهــداف والسياســات وتطويرهــا وإعــادة تقييمهــا ،واعتمــاد أنظمــة الرقابــة الداخلية واالشــراف عليها
ومراجعتها.
2 .2إقــرار الهيــكل التنظيمــي للبنــك وتقييمــه وتطويــره وتحديــد المهــام واالختصاصــات والواجبــات والمســؤوليات ألدوار اإلدارة
التنفيذيــة.
3 .3تشــكيل اللجــان وإنشــاء برامــج عملهــا وتحديــد صالحياتهــا وواجباتهــا ومســؤولياتها وتفويــض ســلطات اتخاذ القــرار وتحديد
صالحيــات التوقيــع عــن البنــك وتحريك األموال.
4 .4تقييــم المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك واعتمــاد سياســات المخاطــر وااللتزام واالجــراءات الخاصة بها.
5 .5اإلشــراف علــى التنفيــذ وتقييــم وتطويــر برامــج واجــراءات العمــل والتحقق مــن كفايتهــا ومالءمتها.
6 .6تعييــن جهــاز التدقيــق الداخلــي واإلشــراف عليه وضمــان حياديته واســتقالليته.
7 .7ترشــيح مدقــق خارجــي مــن ذوي االختصــاص والكفــاءة العاليــة والتعاقــد معه وتحديــد أتعابه.
8 .8مراجعــة تقاريــر اإلدارة التنفيذيــة والتدقيــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي واعتمــاد الحســابات المرحليــة والختاميــة للبنــك.
9 .9التحقــق مــن ســامة ومصداقيــة البيانــات الماليــة والحســابات الختاميــة للبنــك ونتائــج أعمالــه ،والمحافظــة على حقــوق المودعين
والمســاهمين.
1010الشــفافية والمصارحــة فــي اإلفصــاح عــن جميــع األمــور الهامــة التــي تؤثر علــى أداء البنك ونتائــج أعماله والتزامــات ومعامالت
األطــراف ذات العالقــة والمصالــح المتداخلة.
1111دعــم وتوضيــح قيــم الحوكمــة وقواعــد الســلوك المهنــي مــن خالل اعتماد سياســات الحوكمــة وقواعدها.
1212تنظيــم عمليــة الترشــيح ألعضــاء المجلــس بشــفافية واإلفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة باجــراءات ترشــيحهم للمســاهمين.
1313أيــة مهــام أو مســؤوليات يــرى مجلــس االدارة ضــرورة القيــام بهــا مــن أجل الوصــول إلى تحقيق أهــداف البنك.
 .بباالضافــة إلــى مــا تقــدم ،يولــي أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن عناية خاصــة تجاه الواجبــات التالية:
1 .1المشــاركة بفعاليــة فــي اجتماعــات المجلــس وتقديــم المدخــات ألنشــطة المجلس.
2 .2ضمــان التقيــد بإعطــاء األولويــة لمصلحــة البنــك ومســاهميه فــي الموضوعــات التــي قــد يحدث فيهــا تضارب بين مصالــح البنك
ومصالــح األطــراف ذات العالقة.
3 .3تقديــم المســاعدة والتعبيــر عــن الــرأي حــول آليــات العمــل االســتراتيجية وتلــك الخاصــة بالتخطيط لألعمــال وتقديم النقــد البناء
للمقترحــات الخاصــة باالســتراتيجية.
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.4
.5
.6
.7

4إبــداء رأي مســتقل حــول اســتراتيجيات وسياســات البنــك ،وتقييــم أداء البنــك وكفايــة وجــودة المــوارد البشــرية فيه ومعاييــر العمل
المعتمدة.
5مراقبــة أداء البنــك فــي تحقيــق غاياتــه وأهدافــه ،ومراجعــة تقاريــر األداء الدوريــة ،واتاحــة مهاراتهــم وخبراتهــم واختصاصاتهم
ومؤهالتهــم لمــا فيــه مصلحــة البنك ومســاهميه.
6االشــراف علــى وتطويــر قواعــد واجــراءات الحوكمــة وتطبيقاتها ضمــن البنك.
7تنفيــذ أيــة مســؤوليات إضافيــة تــوكل لهــم مــن قبــل مجلس اإلدارة /رئيــس مجلس اإلدارة.

 .تيعتبــر مجلــس اإلدارة المســؤول األول تجــاه المســاهمين واألطــراف األخــرى ومصــرف قطــر المركــزي وهيئة قطر لــأوراق المالية
وبورصــة قطــر وغيرهــا مــن الجهات الرســمية فــي دولة قطر.
ً
ـتنادا
 .ثيعقــد مجلــس اإلدارة ســتة اجتماعــات علــى األقــل فــي الســنة الماليــة الواحــدة وفقـ ًـا للمــادة ( )34من النظام األساســي للبنك ،واسـ
إلــى المــادة ( )35مــن هــذا النظــام تعقــد جميــع اجتماعــات مجلــس اإلدارة بإشــعار صــادر عــن رئيس مجلــس اإلدارة ،أو نائبه في حال
غيــاب األول ،أو إذا كان بطلــب مــن عضويــن علــى األقــل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،بإشــعار مــن هــؤالء األعضاء إلــى كل عضو على
ـدون فــي ســجالت البنــك قبــل خمســة عشــر يومـ ًـا ( )15علــى األقــل من تاريــخ االجتماع المقتــرح ،يبين فيــه التاريخ والوقت
عنوانــه المـ ّ
ومــكان االجتمــاع ،ويجــب أن يتضمــن اإلشــعار ملخصـ ًـا للمســائل المقتــرح مناقشــتها فــي ذلــك االجتمــاع .وفي هذا اإلطــار اجتمع
مجلــس اإلدارة ســتة ( )6مــرات خــال العام .2018
 .جيمثــل المجلــس كافــة المســاهمين مــع اإللتــزام بمــا يحقــق مصالــح البنــك وتأديــة مهامهم بمســؤولية وحســن نية وجديــة واهتمام.
 .حيتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بالوصــول بشــكل كامــل وفــوري إلــى المعلومــات والوثائق والســجالت المتعلقــة بالبنك.
 .خيحضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ويشــمل ذلــك رؤســاء اللجــان المنبثقــة عــن المجلس ،كمــا توجه دعوة
كل مــن إدارة مراقبــة الشــركات فــي وزارة االقتصــاد والتجــارة ،ومصــرف قطر المركــزي ،ومراقب الحســابات الخارجي،
الحضــور إلــى ٍ
وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة ،وبورصــة قطــر ،والموظفيــن الرئيســيين فــي البنــك كالرئيــس التنفيــذي ونوابــه ومدير التدقيــق الداخلي
وغيرهم.
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 .دللبنــك “ميثــاق مجلــس االدارة” والــذي يــوزع علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن والمنتخبيــن الجــدد بهــدف ضمان تمتعهــم بفهم
مناســب لســير عمــل البنــك وعملياتــه وإدراكهــم لمســؤولياتهم تمــام اإلدراك ،كمــا للمجلــس دليــل يتضمــن الموضوعــات التالية:

م

الموضوع

م

الموضوع

1

عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك

7

مهام واختصاصات اإلدارة التنفيذية

2

قانون مصرف قطر المركزي

8

سياسة التعامل للحساب الشخصي.

3

تعليمات الحوكمة (مصرف قطر المركزي)

9

سياسة واجراءات إطالق الصافرة.

4

نظام الحوكمة (هيئة قطر لألسواق المالية)

10

سياسة تضارب المصالح.

5

ميثاق مجلس اإلدارة

11

مبادئ الحوكمة.

6

مهام واختصاصات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 .ذيســتند “ميثــاق مجلــس اإلدارة” إلــى متطلبــات تعليمــات الحوكمــة ويعتبــر ملزمـ ًـا لمجلــس اإلدارة.
ً
مهنيا وعلــى دراية وخبرة
 .ريتضمــن ميثــاق مجلــس االدارة وفــي إطــار األمــور العامــة ،أن يراعــي أعضــاء المجلــس أن يكونــوا مؤهليــن
مناســبة تمكنهــم مــن تولــي وظائفهــم اإلشــرافية وأن يمتلكــوا القــدرة علــى تقديــم المســاهمات المهنيــة فيمــا يتعلق باالســتراتيجيات
والنشــاطات التشــغيلية وتقييــم المخاطــر وإدارتهــا وااللتــزام بالقوانيــن واللوائــح التنفيذيــة والمحاســبة والتقاريــر الماليــة واإلتصــاالت
وأن يراعــوا كذلــك تخصيــص الوقــت الكافــي فــي تنفيذ مســؤولياتهم تجــاه البنك.
 .زيديــن كل عضــو فــي مجلــس اإلدارة بواجــب العنايــة واالخــاص والتقييــد بالســلطة المؤسســية كمــا هــي محددة في القوانيــن واللوائح
ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئة قطر لألســواق المالية ودليــل مجلس االدارة.
.سعلــى جميــع أعضــاء مجلــس االدارة العمــل دائمـ ًـا علــى أســاس معلومــات واضحة وبحســن نيــة وبالعنايــة واالهتمام الالزميــن لتحقيق
المصلحــة المثلــى للبنــك وكافة مســاهميه.
.شعلــى أعضــاء مجلــس االدارة العمــل بفعاليــة لاللتــزام بمســؤولياتهم تجــاه البنك.
.صيتضمــن النظــام األساســي للبنــك اجــراءات واضحــة إلقالــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي حــال تغيبهم عــن اجتماعــات المجلس ،إذ تنص
المــادة رقــم ( )33منــه علــى مــا يلــي“ :إذا تغيــب عضــو مجلــس اإلدارة عــن حضور ثالثــة اجتماعــات متتاليــة للمجلس أو خمســة اجتماعات
ـتقيال”.
غيــر متتاليــة دون عــذر يقبلــه المجلــس اعتبر مسـ
ً
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 2.3أعضــاء المجلس
يتألــف مجلــس اإلدارة الحالــي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة التالية اســماؤهم:

االسم

الشيخ  /فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

المنصب وملكية األسهم كما
في  31ديسمبر .2018

رئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام  ،2005ويرأس
مجلس اإلدارة منذ العام  .2011حاصل على بكالوريوس مالية –
جامعة سوفولك ،بوسطن – الواليات المتحدة األمريكية.

بلغ عدد األسهم المملوكة منه
( )2,227,346سهم.

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

نائب رئيس مجلس االدارة

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام  ،1997ونائب رئيس
ً
حاليا منصب رئيس مجلس
المجلس منذ عام  .2013ويشغل
اإلدارة والعضو المنتدب لشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة
ً
أيضا عضو في مجلس إدارة بنك ترست (الجزائر)،
التأمين .وهو
شركة ترست للتأمين (الجزائر) ،شركة ترست للتأمين (ليبيا)،
ترست لإلستثمارات ،عمان إلعادة التأمين ،مغتربين األردنيين
لالستثمار القابضة ،مركز التجارة العالمي (قطر) ،وشركة الصاري
التجارية (قطر) ،وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة
األعمال.

بلغ عدد األسهم المملوكة منه
( )2,245,913سهم.

الشيخ  /جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام  ،2014وهو عضو
في مجلس إدارة شركة محمد بن حمد القابضة (قطر) .وهو
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة
بليموث في لندن ،المملكة المتحدة.

يمثل مؤسسات عبر الشرق
التي بلغ عدد األسهم المملوكة منها
( )2,227,340سهم.

اإلنتخاب/التعيين

2017

2017

2017

انتهاء المدة

2019

2019

2019

الوضعية

غير تنفيذي

تنفيذي

غير تنفيذي

كما بلغ عدد األسهم المملوكة منه
ً
شخصيا ( )2,230,490سهم.

الشيخ  /فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام  ،2015وهو حاصل
على بكالوريوس مالية –جامعة جورج واشنطن ،الواليات
المتحدة األمريكية.

ً
ِ
شخصيا أية أسهم.
يملك
لم

2017

2019

يمثل شركة المها كابيتال التي
بلغ عدد األسهم المملوكة منها
( )4,116,871سهم.

ً
وفقا لتعريف «العضو غير التنفيذي» الوارد في قائمة تعريفات تعليمات الحوكمة.
 2ان تحديد وضعية األعضاء التنفيذيين هو لكونهم أعضاء في اللجنة التنفيذية

مستقل
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االسم

المنصب وملكية األسهم كما
في  31ديسمبر .2018

الشيخ  /فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام  .2014ويشغل
ً
حاليا منصب مدير المحافظ اإلقليمية لدى جهاز قطر لالستثمار،
عضو مجلس إدارة شركة ناقالت وعضو مجلس إدارة شركة
قطر للتأمين .حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال
من جامعة ماريماونت ،فرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية،
وماجستير تنفيذية في إدارة األعمال من كلية  HECباريس.

لم يملك أية أسهم.

اإلنتخاب/التعيين

انتهاء المدة

الوضعية

تم تعيينه من قبل جهاز قطر
في مارس .2017

يتم انهاء التعيين
بموجب اشعار
كتابي من جهاز
قطر لالستثمار

غير تنفيذي

تم تعيينه من قبل جهاز قطر
في مارس .2017

يتم انهاء التعيين
بموجب اشعار
كتابي من جهاز
قطر لالستثمار

2017

2019

يمثل جهاز قطر لالستثمار الذي
بلغ عدد األسهم المملوكة منه
( )100,354,368سهم.

الشيخ  /سلمان بن حسن آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

ً
حاليا
عضو مجلس إدارة البنك األهلي منذ مايو  .2017يشغل
منصب المدير المالي في مؤسسة قطر ويشرف على وظائف
المالية واإلستراتيجية والمخاطر .حاصل على شهادة جامعية في
الدراسات المصرفية والمالية من جامعة قطر.

لم يملك أية أسهم.
يمثل جهاز قطر لالستثمار الذي
بلغ عدد األسهم المملوكة منه
( )100,354,368سهم.

السيد /فيكتور نظيم رضا آغا

عضو مجلس اإلدارة

ً
حاليا المدير
عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام .2005
العام لوكالة السد للسفر ،والمدير العام لشركة السد للصرافة
 الدوحة ،وعضو مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين ،وعضومجلس إدارة شركة الماجدة لإلستثمار العقاري ،وعضو مجلس
إدارة سابق في نادي السد الرياضي  -الدوحة.

ً
شخصيا أية أسهم.
لم يملك
يمثل شركة الماجدة لالستثمار
العقاري والتي بلغ عدد األسهم
المملوكة منها ( )2,315,250سهم.

السيد /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو مجلس اإلدارة

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام  .1995عضو مجلس
ً
سابقا
إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم  -الدوحة ،شغل
منصب المبعوث الوزاري مطلق الصالحية لدى وزارة الخارجية -
الدوحة.

بلغ عدد األسهم المملوكة منه
( )6,301,966سهم.

2017

2019

غير تنفيذي

تنفيذي مستقل

تنفيذي
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 2.4إجتماعــات المجلــس والحضور
 .أالجــدول التالــي يوضــح حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي بلغت ســتة ( )6إجتماعــات خالل العام ،2087
علمـ ًـا بــأن التغيــب فــي كافــة األحــوال كان ألســباب خاصــة قبلهــا المجلــس ،كمــا أن األعضــاء الغائبيــة قامــوا بتعيين عضو لينــوب 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

6/4

الشيخ  /فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

6/6

الشيخ  /فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

6/5

الشيخ /سلمان بن حسن آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

6/5

السيد  /فيكتور نظيم رضا آغا

عضو مجلس اإلدارة

6/4

السيد  /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو مجلس اإلدارة

6/6

 2.5القضايــا الرئيســية التــي اســتعرضها المجلــس فــي العام 2018
.

.
.
.
.

أالموافقــة علــى البيانــات الماليــة المرحلية.
بالموافقــة علــى التســهيالت الثنائيــة والمجمعــة التــي يحصــل عليهــا البنك.
تالموافقــة علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلصــدار الطــرح الثالــث ســندات بقيمة  500مليــون دوالر لدعم الســيولة والتمويل المســتقر.
ثمراجعــة والموافقــة علــى الهيــكل التنظيمــي للبنك.
جقــرارات مختلفــة تتعلــق بعمليــات البنــك وسياســاته واســتراتيجياته.

 2.6إجمالــي المكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلس اإلدارة
لقــد بلــغ إجمالــي المكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلس اإلدارة:
 .أمبلــغ  12,120,000ريـــال قطــري كأتعــاب مجلــس اإلدارة عــن ســنة  2017تــم تســديدها خالل العام 2018
 .بمبلــغ وقــدره  2,940,000ريـــال قطــري ،يمثــل بــدل الحضــور وعضويــة اللجــان وغيرها مــن التعويضات عــن كامل العام .2018
 2.7أميــن ســر مجلس اإلدارة
لمجلــس اإلدارة أميــن ســر يتولــى مهــام تســجيل وتنســيق وحفــظ جميــع محاضــر اجتماعــات المجلــس وســجالته ودفاتره والتقاريــر التي ترفع
مــن المجلــس وإليــه وتوفيرهــا ألعضــاء المجلــس عند الحاجــة إليها.
كمــا يقــوم أميــن ســر المجلــس وبإشــراف مــن رئيــس مجلــس اإلدارة بتوزيــع المعلومات والتنســيق بيــن المجلــس وأعضائه وأصحاب
المصالــح األخرى.

ً
عاما في مجــال القانون ،وتقلد عــدة مناصب
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أميــن الســر حاصــل علــى ليســانس حقــوق ،ولديــه خبــرة ال تقــل عــن 15
عليــا فــي الشــركات المحليــة والعالميــة فــي مجــال االستشــارات القانونيــة وكســكرتير لمجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إلــى حصوله علــى العديد
مــن الــدورات المتعلقــة بعملــه كأميــن ســر لمجلس اإلدارة.
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 2.8اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة
وفقـ ًـا لتعليمــات الحوكمــة ،وبهــدف زيــادة كفــاءة الرقابــة التــي يمارســها مجلــس اإلدارة علــى األنشــطة والوظائــف المختلفــة للبنك ،قام
المجلــس بتأســيس لجــان منبثقــة عنــه وفــوض اختصاصــات وصالحيــات معينــة لتلــك اللجــان للعمــل بالنيابــة عن المجلــس .وخالل العام
 ،2018قامــت اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ،طبقـ ًـا للمهــام واالختصاصــات الخاصــة بــكل منهــا ،باســتعراض المســائل المختلفة
وتمريــر القــرارات المتعلقــة بهــا ،وتغطيــة مجــاالت وأنشــطة البنــك بمــا فــي ذلك اإلقــراض ،الموافقة علــى المناقصات والمشــتريات،
الموافقــة علــى السياســات ،مراجعــة المكافــآت والعــاوات والموافقــة عليهــا ،باإلضافــة إلــى العديــد من المســائل األخرى في ســياق العمل
المعتاد.
اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة هي:
أ -لجنــة التدقيق
تتكــون لجنــة التدقيــق مــن ثالثــة أعضــاء ،مــع اإلشــارة إلــى أن غيــاب األعضاء كان ألســباب شــخصية تم قبولهــا من قبــل اللجنة وقيام
ـا لــه يعمــل بالنيابة عنه.
العضــو المتغيــب بتعييــن عضــو ليكــون وكيـ ً

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

5/4

الشيخ /سلمان بن حسن آل ثاني

عضو اللجنة

5/4

مســؤوليات وصالحيــات لجنــة التدقيق:
1 .1النظــر فــي التوصيــات وكذلــك تقديــم التوصيــات الالزمــة إلــى المجلــس بشــأن تعييــن مدققي الحســابات الخارجيين وأتعــاب تدقيق
الحســابات وتقييــم المدقــق الخارجــي مــن حيــث المؤهــات والخبــرة والمــوارد واإلســتقاللية والموضوعيــة والفعالية والــرد على أية
أســئلة إلنهــاء عقــد أو إقالــة مدققــي الحســابات الخارجيين.
2 .2مراجعــة وإســتعراض البيانــات الماليــة قبــل عرضهــا علــى المجلــس ،مــع التركيــز بوجه خاص علــى ما يلي:
•أي تغييــرات فــي السياســات واإلجراءات المحاســبية.
•التعديــات الهامــة الناجمــة عــن التدقيق.
•اإللتــزام بمعايير المحاســبة.
•اإللتــزام بتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي وهيئــة قطر لألســواق المالية.
•اإللتــزام بالمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة المطبقــة فــي دولــة قطر.
3 .3مناقشــة المشــاكل والتحفظــات الناجمــة عــن عمليــات التدقيــق المرحليــة والنهائيــة ،وأيــة أمــور قــد ترغب في مناقشــتها مــع مدققي
الحســابات الخارجيين.
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.4
.5
.6
.7

.8
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4إســتعراض محتويــات التقاريــر النظاميــة المطلوبــة أو التــي أعدتهــا الجهــات الرقابيــة والــردود عليهــا من قبــل البنك.
5علــى أســاس ســنوي ،مراجعــة مــدى كفايــة وإكتمــال خطــة ونطــاق التدقيــق الداخلي ،وضمان التنســيق بيــن المدققيــن الداخليين
والخارجييــن والتأكــد مــن أن وظيفــة المراجعــة الداخليــة لديهــا مــا يكفــي مــن المــوارد وفعالة فــي القيام بمســؤولياتها.
6علــى أســاس ســنوي ،مراجعــة مــدى كفايــة وإكتمــال خطــة ادارة المخاطــر وتوفيــر الموارد الكافيــة لهــا لتلبية خطتها الســنوية.
7النظــر فــي نتائــج تقاريــر التدقيــق الداخلــي واإللتــزام والمخاطــر ،وكذلــك أي تقاريــر خاصــة يتــم طلبها ألغراض العمل ،وال ســيما
فيمــا يتعلــق بالمالحظــات ذات المخاطــر العاليــة ،وردود اإلدارة التنفيذيــة عليهــا ،ومتابعــة تنفيــذ النقــاط المجدولــة ضمــن المهــل
المنصــوص عليها.
8ترفــع اللجنــة إلــى مجلــس اإلدارة أيــة قضايــا تتعلــق بنطــاق عملهــا أو تراهــا اللجنــة ضروريــة إلحاطــة المجلس بهــا أو التخاذ القرار
المناســب من قبــل المجلس.

ب -لجنــة المخاطــر واإللتزام
تتكــون لجنــة المخاطــر وااللتــزام مــن ثالثــة أعضــاء ،مــع اإلشــارة إلــى أن غياب األعضاء كان ألســباب شــخصية تــم قبولها من قبــل اللجنة
ـا لــه يعمــل بالنيابة عنه.
وقيــام العضــو المتغيــب بتعييــن عضــو ليكــون وكيـ ً

االسم

المنصب

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

3/2

مهــام ومســؤوليات اللجنة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1مراجعــة نطــاق مهــام اإللتــزام ومهــام إدارة المخاطــر وإختصاصــات وظائــف مدراء هذه اإلدارات.
2التأكــد مــن وجــود سياســات متبعــة إلدارة كافــة أنــواع المخاطــر التــي تعتــرض البنــك وتوافق هذه السياســات مــع المتطلبــات القانونية
والتنظيميــة المطبقــة ومــدى فعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر وااللتزام.
3اإلطــاع علــى التقاريــر المقدمــة مــن إدارة المخاطــر وإســتعراض الخطــوات التــي إتخذتهــا اإلدارة لتقييــم ورصــد ومراقبة مخاطــر اإلئتمان
والمخاطــر التشــغيلية ومخاطر الســوق.
4علــى أســاس ســنوي ،مراجعــة مــدى كفايــة وإكتمــال خطــة اإللتــزام بمــا في ذلــك التدريب علــى اإللتزام والرصد واإلبــاغ وتوفير الموارد
الكافيــة لوظيفــة االلتــزام لتلبيــة خطتها الســنوية.
5النظــر فــي أيــة أمــور يحيلهــا المجلس إلــى اللجنة.
6رفــع التوصيــة إلــى مجلــس اإلدارة والعــرض عليــه للحصــول علــى موافقتــه بشــأن إســتقالة أو إقالــة مديــر إدارة التدقيــق الداخلي ومدير
اإللتــزام ومديــر المخاطــر وموظفيهما.
7تقييــم أداء مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي ومديــر اإللتــزام ومديــر المخاطــر والموافقــة علــى الرواتــب والمكافــآت وغيرها من مســائل
تخــص أجــور جميــع موظفــي هــذه اإلدارات (خاضعــة لتوجيهــات البنــك المطبقــة والخاصة بسياســات األجــور والمكافآت).
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8 .8مراجعــة الترتيبــات التــي تمكــن الموظفيــن مــن اإلبــاغ عــن المخــاوف بشــأن مخالفــات محتملــة في مســائل التقارير الماليــة أو غيرها
مــن األمــور الهامــة إلــى جانــب التأكــد مــن وجــود الترتيبــات الالزمــة إلدارة تحقيق مســتقل ومناســب لمثل هذه األمور.
9 .9ترفــع اللجنــة إلــى مجلــس اإلدارة أيــة قضايــا تتعلــق بنطــاق عملهــا أو تراهــا اللجنــة ضروريــة إلحاطــة المجلس بهــا أو التخاذ القرار
المناســب من قبــل المجلس.
ت -لجنــة الحوكمــة والترشــيحات والمكافــآت
تتكــون لجنــة الحوكمــة والترشــيحات والمكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء ،مــع اإلشــارة إلــى أن غياب األعضاء كان ألســباب شــخصية تــم قبولها من
ـا لــه يعمــل بالنيابة عنه.
قبــل اللجنــة وقيــام العضــو المتغيــب بتعييــن عضــو ليكــون وكيـ ً

االسم

المنصب

الحضور

الشيخ  /فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

رئيس اللجنة

5/5

الشيخ  /فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

عضو اللجنة

5/4

السيد  /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو اللجنة

5/5

مهــام وســؤوليات اللجنة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1دراســة واعــداد وتطويــر االســتراتيجيات واألهــداف والسياســات والنظــم والخطــط والموازنــات بنــاء على توجيهات مــن مجلس اإلدارة.
2الموافقــة علــى الهيــكل العــام لنظــام المكافــآت والحوافــز والمزايــا وفقـ ًـا للنظام األساســي للبنك وإرشــادات المصــرف المركزي
وتعليمــات الحوكمــة وسياســة المكافآت.
3اعتمــاد نظــم وإجــراءات وضوابــط منــح المكافــآت والعــاوات وتحديثهــا متى ما اســتدعى األمر ذلك.
4التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالمبلــغ الكلــي للعــاوات والمكافــآت المبنيــة علــى تقييــم األداء الســنوي المتبــع.
5التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالمكافــآت والبــدالت الخاصــة بأعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنه.
6تحديــد العــاوات والمكافــآت التــي تدفــع للرئيــس التنفيــذي ونوابــه حســب نظــام تقييــم األداء الســنوي وتلك التي تدفــع لمدير إدارة
التدقيــق ومديــر االلتــزام ومديــر إدارة المخاطر.
7أيــة مســؤوليات أخــرى تــوكل للجنــة مــن قبــل مجلــس االدارة من أجل الوصــول إلى تحقيق أهــداف البنك.
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تشــمل المســؤوليات األخــرى للجنــة ما يلي:
.1
.2
.3
.4

.5

1اعتمــاد تاريــخ فتــح وإغــاق باب الترشــيح لعضويــة مجلس اإلدارة.
2اســتالم طلبــات الترشــيح لعضويــة مجلس اإلدارة
3تقييــم المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة علــى مبــدأ المالءمــة ( )suitabilityوالمؤهــات المالئمة.
4عنــد اكتمــال التقييــم تقــوم اللجنــة برفــع نتائــج التقييــم وتوصياتهــا لمجلــس اإلدارة الــذي يقــوم بــدوره بإخطار المصــرف المركزي
ً
مرفقا معه االســتبيان الشــخصي للمرشــح وبقية المســتندات والوثائق
بالتزامن مع إرســال كشــف بأســماء جميع المرشــحين،
المطلوبــة وذلــك قبــل أســبوعين مــن موعــد انعقــاد الجمعيــة العموميــة ،وعلــى أن يكــون الكشــف المرســل للمصرف المركــزي موقعاً
مــن رئيــس مجلس اإلدارة.
5إعــادة النظــر فــي عضويــة اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة متى ما اســتدعى األمر ذلك.

تجتمــع اللجنــة ثــاث ( )3مــرات سـ ً
ـنويا ويجــوز لرئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه دعــوة اللجنــة لإلنعقــاد فــي غير موعدهــا الدوري إذا ما دعت
الضــرورة لذلــك .وفــي هــذا اإلطــار اجتمعــت اللجنــة أربعة ( )4مــرات خالل العام .2018
ث -اللجنــة التنفيذيــة
تتألــف اللجنــة التنفيذيــة مــن ثالثــة أعضاء هم:

االسم

المنصب

الوضعية

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

رئيس اللجنة

تنفيذي

السيد /أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو اللجنة

تنفيذي

السيد /فيكتور نظيم رضا آغا

عضو اللجنة

تنفيذي

3

أدوار ومســؤوليات اللجنة
.1
.2
.3
.4
.5

1تكــون اللجنــة مســؤولة عــن اعتمــاد أي ائتمانات أو قــروض تتجاوز حدود اإلدارة التنفيذية.
ً
وفقا للموازنة الســنوية وخطة األعمال والتعليمات المتعلقة بالسياســات المالية واإلدارية والتشــغيلية
2إدارة وتســيير شــؤون البنك
واالئتمانيــة التــي يوافــق عليهــا مجلس إدارة البنك من وقت آلخر.
3ممارســة الصالحيــات المخولــة لهــا مــن مجلــس اإلدارة فــي منــح االئتمان وتجديده ومتابعته واســتثمار وتوظيف األموال بما يزيد عن
صالحيــات اإلدارة التنفيذية.
4اعتمــاد النظــم والمنتجــات المصرفيــة المختلفــة والخطــط والموازنات ضمن السياســات المعتمدة من مجلس اإلدارة.
5أيــة مســؤوليات أخــرى تــوكل للجنــة مــن قبل مجلس االدارة من أجل الوصول إلــى تحقيق أهداف البنك.

ـاء علــى طلــب مــن رئيســها أو الرئيــس التنفيــذي أو مجلس اإلدارة متى ما اســتدعت الضرورة ذلك .وتقــوم اللجنة بإصدار قراراتها
تجتمــع اللجنــة بنـ ً
بالتمريــر بــدون الضــرورة لعقــد اجتمــاع .لم تعقــد اللجنة أي اجتماعات في عام .2018

 3ان تحديد وضعية األعضاء التنفيذيين هو لكونهم أعضاء في اللجنة التنفيذية
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ج -لجنــة المناقصــات
تتألــف لجنــة المناقصــات مــن ثالثــة 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

أدوار ومســؤوليات اللجنــة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1اســتالم عــروض المناقصــات والمشــتريات وتفريغهــا فــي محضر إثبات.
2النظــر فــي عــروض البيــع أو الشــراء للعقــارات واألراضــي المملوكــة للبنــك أو التــي يرغــب البنــك فــي تملكها ورفــع التوصيات الالزمة
بشــأنها إلــى مجلس اإلدارة.
3مراجعــة واعتمــاد الشــروط اإلداريــة والماليــة والفنيــة لكافة المناقصــات والمزايدات.
4النظــر والبــت فــي المناقصــات وأوامــر الشــراء التــي تزيــد قيمتهــا عن الصالحيــة المحددة لــإدارة التنفيذية.
5اعتمــاد اللجــان المفوضــة مــن قبلهــا لفــض المناقصــات والعطــاءات المقدمة لها.
6يحــق للجنــة عنــد رفــع توصياتهــا إلــى جهــة االعتمــاد أال تتقيــد بأقــل األســعار المقدمــة إليهــا ،ويتعيــن عليهــا في هذه الحالــة اإلفصاح عن
مبرراتهــا لذلــك ضمــن توصيتهــا المرفوعــة لجهــة االعتماد.

ـاء علــى طلــب مــن رئيســها أو الرئيــس التنفيــذي أو مجلــس اإلدارة متــى مــا اســتدعت الضــرورة ذلك .وتقــوم اللجنة بإصدار
تجتمــع اللجنــة بنـ ً
قراراتهــا بالتمريــر بــدون الضرورة لعقــد اجتماع.
 2.9المستشــارون الخارجيــون
يجــوز لمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه تكليــف مستشــار أو استشــاريين فيمــا يتعلــق بأيــة قضيــة تتعلــق بشــؤون البنــك .ويتحمل
البنــك التكاليــف والمصروفــات المنفقــة تبعـ ًـا لتعييــن مستشــارين أو استشــاريين مســتقلين.
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 .3اإلدارة
تتألــف إدارة البنــك مــن موظفيــن كبــار فــي البنــك يتبعــون إمــا لمجلــس اإلدارة أو للرئيــس التنفيــذي .وتتولــى اإلدارة المســؤولية عن إعداد
الهيــكل التنظيمــي للبنــك والــذي يتــم اعتمــاده فــي نهايــة المطــاف من قبــل مجلس اإلدارة.
ويســاهم أعضــاء فريــق اإلدارة فــي تنفيــذ وإعــداد الحوكمــة الســديدة بالتعــاون مــع مجلــس اإلدارة وضمان تنفيــذ العمليــات بكفاءة ومن
خــال االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي البنــك وكذلك القوانيــن واللوائــح المعمول بها.
ويتألــف فريــق اإلدارة فــي الوقــت الحالــي فــي البنك من المســؤولين التالية أســماؤهم:

االسم

 -1محمود ملكاوي

الرئيس التنفيذي باإلنابة
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2018-12-31

 -2ماهالينغام شانكار

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات وتكنولوجيا
المعلومات

 -3حسن اإلفرنجي

نائب الرئيس التنفيذي – قطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2018-12-31

 -4محمد النملة

نائب الرئيس التنفيذي  -إدارة دعم األعمال والخدمات
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2018-12-31

 -5محمد عوف

المدير التنفيذي للشؤون القانونية
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2018-12-31

 -6سعد الكعبي

رئيس إدارة الموارد البشرية
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2018-12-31

 -7تريفور بيلي

رئيس إدارة الخدمات المصرفية الدولية
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2018-12-31

 -8جوني الخوري

المستشار العام وسكرتير مجلس اإلدارة
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2018-12-31

 -9ماهر بركات

رئيس ادارة التدقيق الداخلي
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2018-12-31

 -10ديريك كووك

رئيس قطاع الخزينة واالستثمار
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2018-12-31

 -11كريم سالم

رئيس إدارة المخاطر باإلنابة
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2018-12-31

 -12خلدون الخطيب

رئيس االلتزام
لم يملك أية أسهم في البنك كما في 2018-12-31

لقــد بلــغ إجمالــي المكافــآت المدفوعــة لــإدارة العليــا عــن عــام  2017والتــي تــم تســديدها خالل العام  2018مبلغ وقدره  6,400,000ريـــال
قطري.
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 .4هيــكل المســاهمة فــي البنــك األهلي
 4.1توزيــع الملكيــة بحســب الجنســية
إن البنــك األهلــي مملــوك مــن قبــل أفــراد وشــركات ومؤسســات قطريــة بنســبة  %100وتتــوزع نســبة ملكية كبار المســاهمين فــي البنك
وفقـ ًـا لما يلي:

المساهمين الرئيسيين ( %5فأكثر)

التصنف

الجنسية

جهاز قطر لالستثمار (بطريقة مباشرة وغير مباشرة)

حكومي

قطر

عدد األسهم

النسبة في رأس
المال

100,354,368

%47.71

 4.2توزيــع الملكيــة بحســب عدد المســاهمين

حكومي

خاص

النسبة في رأس
المال

أكثر من مليون

33

2

31

84.49

 500ألف إلى مليون

11

0

11

4.03

 250ألف إلى  500ألف

26

1

25

4.69

 100ألف إلى  250ألف

42

0

42

3.10

أقل من  100ألف

822

0

822

3.69

عدد األسهم

عدد المساهمين

 .5إفصاحــات اإللتــزام أو عــدم اإللتزام
 5.1االفصاحات
إلتزامـ ًـا مــن البنــك األهلــي بتعليمــات الحوكمــة ونظــام الحوكمــة ،فقــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمة وفقـ ًـا لما يلي ،مــن بين أمور أخرى:
 .أإن أعضــاء مجلــس اإلدارة منتظمــون فــي الحضــور أو التمثيــل فــي مجلــس اإلدارة ولجانــه بمــا يحقــق مصلحــة البنــك وكافة المســاهمين
دون تمييــز وبمــا يــؤدي إلعــاء مصلحــة البنــك والمســاهمين وكافة أصحــاب المصالح.
 .بخــال العــام  ،2018والتزامـ ًـا بتعليمــات وممارســات الحوكمــة ،قــام مجلــس اإلدارة بإجــراء بتقييم ذاتي ومســتقل.
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 .تتــم إبــاغ رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بالواجبــات الــواردة فــي المــادة رقــم  98مــن قانون الشــركات التجارية والمادة رقــم  7من نظام
ً
وفقا ألحــكام القانون ونظــام الحوكمة.
الحوكمــة وقامــوا بتوقيــع إقــرار بعــدم الجمــع بيــن المناصــب التــي يحظــر الجمــع بينها
 .ثتتــم مراجعــة النظــام األساســي للبنــك بشــكل مســتمر لضمــان التزامــه بتعليمــات الحوكمة.
 .جالتــزم البنــك بمتطلبــات الشــفافية واإلفصــاح المطلوبــة مــن بورصــة قطــر بشــأن اإلفصــاح عــن النتائج ربع الســنوية وفي نهاية الســنة
واإلفصاحــات العامة األخرى.
أمــا لجهــة عــدم اإللتــزام ،فــإن رئيــس مجلــس إدارة البنــك األهلــي هــو عضو فــي لجان مجلس اإلدارة بخــاف نظام الحوكمــة ،وذلك لكون
تعليمــات الحوكمــة الصــادرة عــن مصــرف قطــر المركــزي بالتعميــم رقــم  2015/68تاريــخ  2015-07-26حظــرت أن يكــون رئيــس المجلس عضواً
فــي لجنــة التدقيــق دون حظــر عضويتــه فــي بقيــة اللجــان .وفــي كافــة األحــوال لقد تم إعــام الســلطات الرقابية بتشــكيلة المجلــس واللجان.
 5.2االفصاحــات األخرى
 .أالغرامــات التنظيميــة
لــم تكــن ايـ ًـا مــن العقوبــات التــي تــم توقيعهــا علــى البنــك خــال الســنة الماليــة المنتهية في  31ديســمبر  2018والواقعــة ضمن نطاق
البنــد رقــم  2مــن المــادة رقــم  4مــن نظــام الحوكمــة مؤثــرة فــي قيمتهــا أو كان لهــا أي تأثيــر ســلبي على أنشــطة البنــك وعملياته ولم
تكــن ناتجــة مــن أيــة أنشــطة احتياليــة أو غيــر قانونية من جانــب البنك.
 .بالدعــاوى القضائية
3 .3خــال العــام  ،2018قــام البنــك برفــع العديــد مــن القضايــا لتحصيــل الديــون ،وعنــد الحاجة ،تم رصــد مخصصات وفقـ ًـا لقواعد
مصــرف قطــر المركــزي والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة حســبما تــم اإلفصــاح عنه فــي البيانــات المالية الخاصــة بالبنك.
4 .4لــم تكــن أيـ ًـا مــن القضايــا المرفوعــة بوجــه البنــك كبيــرة أو مؤثــرة فــي قيمتهــا أو كان لهــا تأثير ســلبي علــى الوضع المالــي للبنك
أو عملياتــه وأنشــطته .ولــم يتــم خــال العــام  2018صــدور أية أحــكام قضائية بحــق البنك.
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 .6الهيــكل القانونــي للبنــك
االسم

البنك األهلي ش.م.ق.ع.

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

شركة األهلي للوساطة (ذ.م.م)

شركة تابعة ومملوكة للبنك بنسبة .%100
(تأسست شركة األهلي للوساطة برأس مال مقداره ( )50مليون ريـال قطري ،الشركة
موافق عليها من مصرف قطر المركزي ومرخص لها من هيئة قطر لألسواق المالية
وعضو في بورصة قطر ،بدأت نشاطها بتاريخ 2011/07/24م وتتداول في األوراق
المالية)

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.

 .7حوكمــة البنك
إن البنــك األهلــي يســعى إلــى اإللتــزام بتعليمــات الحوكمــة التــي تصــدر عــن مصــرف قطــر المركزي وكذلك العمــل على تطبيــق جميع
متطلبــات نظــام الحوكمــة مــع األخــذ فــي االعتبــار المعاييــر والممارســات الدوليــة المتبعــة فــي مجــال الحوكمــة .فقد التزم البنــك ،على وجه
التحديــد ،بمتطلبــات وقواعــد اإلفصــاح المعمــول بهــا لــدى بورصــة قطــر وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة .وحتــى تاريخ إعداد هــذا التقرير ،لم
يرتكــب البنــك أيــة مخالفــة جوهريــة للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة بمــا قــد يؤثــر على مركــزه المالي.
لــدى البنــك هيــكل راســخ للحوكمــة تــم توثيقــه وتعميمــه مــن خــال السياســات الداخلية واإللتــزام بالقوانيــن والتعليمات ،والذي يشــمل
علــى ســبيل المثــال ال الحصر:
 7.1سياســة التعامل للحســاب الشــخصي
والتــي توضــح مفهــوم اإلفصــاح والتعهــد فــي تــداول األنشــطة االســتثمارية (مــن خالل نمــوذج معد لذلك) وقواعد وإجــراءات تداولها
باإلضافــة إلــى الممارســات المتاحــة والمحظــورة وفتــرات حظــر التــداول لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وموظفــي البنــك ،كمــا تتضمن
ســجل المطلعيــن الداخلييــن والــذي يقــع تحــت مســؤولية مدير اإللتزام.
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 7.2سياســة وإجراءات إطــاق الصافرة
والتــي تعتمــد هــذه السياســة مبــدأ “إطــاق الصافــرة” فــي حــال حــدوث أيــة ممارســات محظورة أو غيــر قانونية أو غيــر مهنية وتؤمن
ً
ـتنادا إلى هذه السياســة لجنة مســتقلة تعنى بدراســة حاالت الممارســات
الحمايــة الكاملــة للموظــف الــذي أثــار أيــة مزاعــم ،ولــدى البنــك اسـ
المحظــورة واتخــاذ اإلجــراء التأديبــي حيالهــا والــذي قــد يصــل إلــى الفصــل مــن المنصب الوظيفــي الذي يشــغله المخالف ،كمــا تتضمن
معاييــر اإللتــزام بالحوكمــة الرشــيدة واألخــاق والنزاهــة والمصداقيــة الواجــب إتباعهــا فــي ممارســة العمــل المصرفي ،كذلك الممارســات
المحظــورة وغيــر القانونيــة وغيــر المهنيــة التــي تــؤدي إلــى ســوء التصرف والســلوك ومــن ضمنها ممارســات تضــارب المصالح بين
الموظــف والبنــك أو العميــل أو أيــة أطراف أخرى.
 7.3قانــون الشــركات التجارية
البنــك ملتــزم بنصــوص قانــون الشــركات التجاريــة والتــي توضــح مــا يجــب إتباعــه فــي حال وجــود أية مصالح مباشــرة أو غير مباشــرة لرئيس

مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضائــه أو أحــد المديريــن فــي العقــود والمشــاريع واالرتباطــات التي تتم مــع البنك.
 7.4تعليمــات مصــرف قطــر المركزي

يتــم عــرض جميــع التســهيالت الممنوحــة لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة وعائالتهــم وأقاربهــم علــى مجلــس اإلدارة في كل اجتمــاع للتأكد
مــن أن هــذه المعامــات قــد تمــت وفقـ ًـا للحــدود والضوابط التي رســمها مصرف قطــر المركزي.
 7.5ميثــاق أخالقيــات وممارســات المهنة
والــذي ُيلــزم جميــع الموظفيــن بعــدم اســتخدام أيــة معلومــات داخليــة لالنتفــاع بهــا بصورة شــخصية منعـ ًـا لحدوث تضارب فــي المصالح،
علمـ ًـا بأنــه تــم اســتيفاء التوقيــع علــى هــذا الميثــاق مــن جميــع الموظفيــن بما يفيــد علمهــم وتقيدهم به.
 7.6سياســة الموارد البشــرية
تتضمــن هــذه السياســة األفعــال المحظــور ممارســتها مــن قبــل الموظفيــن ســواء داخــل البنــك أو مــع أية أطراف خــارج البنك والتــي منها ما
قــد يــؤدي إلــى تضــارب فــي المصالــح ،كمــا توضح اإلجــراءات التأديبية والجــزاءات المفروضة بهــذا الخصوص.
 7.7سياســة اإلتصال
والتــي توضــح قنــوات إتصــال الموظفيــن الرئيســيين فــي البنــك بمختلــف مســتوياتهم الوظيفيــة مع األطــراف ذات العالقة.
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 7.8إرشــادات الحوكمة
ـامال للحوكمة.
وهــي تمثــل
دليال شـ ً
ً
 7.9سياســة اإلفصاح والشــفافية
تبيــن هــذه السياســة متطلبــات اإلفصــاح والشــفافية وفقـ ًـا لتعليمــات الحوكمــة والمتطلبــات التنظيميــة األخرى.

 .8مدقــق الحســابات الخارجــي
يتــم ترشــيح مراقــب الحســابات القانونــي للبنــك مــن قبــل مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة ،بعد الحصــول على موافقــة مصرف قطر
المركــزي ،للموافقــة علــى تعيينــه وذلــك لمــدة ال تزيــد عــن خمــس ســنوات حســب تعليمــات مصــرف قطر المركــزي .وال ينظر في إعادة
تعييــن مدقــق الحســابات الخارجــي إال بعــد مــرور عاميــن علــى انتهاء آخــر تعيين له.
يحــدد النظــام األساســي للبنــك آليــة تعييــن مراقــب الحســابات وواجباتــه وحقــه فــي االطالع في أي وقــت على دفاتر البنك وســجالته
ومســتنداته باإلضافــة إلــى حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة واإلدالء برأيــه بمــا قــام بــه مــن تدقيق ،علمـ ًـا بأن مراقب حســابات البنك
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018هــم الســادة /ديلويــت آنــد تــوش ،وقــد بلغــت أتعابهــم عن العــام  2018مبلغ  540,000ريال
قطــري .وتختــص لجنــة التدقيــق بمناقشــة تقريــر مراقــب الحســابات القانونــي معــه ورفــع توصياتهــا بهذا الخصوص إلــى مجلس اإلدارة.
يتمتــع مراقــب الحســابات باســتقاللية تامــة ويحضــر اجتماعــات الجمعيــة العامــة للبنك.
وال يقــوم البنــك حســب تعليمــات مصــرف قطــر المركــزي بالشــروع بأيــة معامــات ماليــة مــع مراقب الحســابات القانونــي أو تقديم أية
تســهيالت لــه أو موظفيــه أو أفــراد عائالتهــم تفاديـ ًـا أليــة تضارب فــي المصالح.

 .9الرقابــة الداخلية
يتبــع البنــك نظــام رقابــة داخليــة معتمــد مــن مجلــس اإلدارة .يشــارك مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا في إقرار جميع سياســات وأســاليب
ومعالجــة المخاطــر العامــة وضمــان االلتــزام بالقوانيــن والتعليمــات المختلفــة.
هــذا ويعتمــد البنــك مبــدأ ثالثية مســتوى الدفــاع ضد مختلــف المخاطر:
مســتوى الدفاع األول:
ويتمثــل بمختلــف اإلدارات التــي تقــوم بتحديــد المخاطــر ورفــع التقاريــر بشــأنها؛ ويشــمل السياســات واإلجــراءات الخاصة بــاإلدارات ،والمهام
والمســؤواليت المناطــة بالموظفيــن والتدريــب ،وإشــراف اإلدارة علــى األنشــطة طبقـ ًـا للسياســات واإلجــراءات المقررة وإطــار الحوكمة
الخــاص بالبنك.
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مســتوى الدفــاع الثاني:
ويشــمل إدارة المخاطــر وإدارة متابعــة االلتــزام وإدارة الشــؤون القانونيــة ،وفقـ ًـا لإلختصاصــات والمهــام الخاصــة بــكل منهــا ،لمواجهــة ما
يقــع ضمــن صالحياتهــا مــن مخاطــر .وتضمــن هــذه اإلدارات مزاولــة البنــك ألنشــطته ضمن حــدود المخاطــر المالئمة كمــا تضمن االلتزام
بالمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة المعمــول بهــا .وترفــع إدارة المخاطــر وإدارة متابعــة االلتــزام تقاريــر دوريــة بأعمالهــا إلــى لجنــة المخاطــر
وااللتــزام المنبثقــة عــن مجلس اإلدارة.
مســتوى الدفــاع الثالث:
ويشــمل إدارة التدقيــق الداخلــي التــي تقــوم بمراجعــة وتقييــم دوري لضمــان كفــاءة الضوابــط الرقابيــة الداخليــة وتوفيــر ضمان بأن مســتويي
الدفــاع األول والثانــي يحققــان أهــداف الرقابــة .وترفــع هــذه اإلدارة تقاريــر دوريــة بأعمالها إلى لجنــة التدقيق.
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018لــم تكــن هنــاك إخفاقــات فــي الضوابــط الرقابيــة الخاصــة بالبنــك بمــا قد يؤدي إلــى تأثير جوهري وســلبي على
المركــز المالــي للبنــك وعملياتــه بشــكل عام.
وتتكــون الرقابــة الداخليــة الخاصــة بالبنــك مما يلي:
أ .وظيفــة إدارة المخاطــر
تضمــن وظيفــة إدارة المخاطــر مــا يلي:
1 .1تصميــم سياســات وإجــراءات ومنهجيــات المخاطــر بطريقــة تتوافــق مــع اإلرشــادات التنظيميــة ومــع رغبة البنــك في قبول
المخاطر.
2 .2إن اســتراتيجية العمــل وأنشــطة العمــل المنفــذة ضمــن البنــك تتوافــق بشــكل عــام مــع الرغبــة في قبــول المخاطــر المعتمدة من
قبــل مجلس اإلدارة.
3 .3تطويــر وتنفيــذ هيــكل ونظــم خاصــة بالبنــك مالئمــة إلدارة المخاطر.
4 .4إجــراء مراقبــة دقيقــة لمخاطــر وقيــود المحافظ فــي البنك.
تعتمــد وظيفــة إدارة المخاطــر علــى الكفــاءات والخبــرة واإلخــاص فــي العمــل لــدى الموظفيــن العامليــن فيها فــي تنفيذ األنشــطة المذكورة
أعــاه .وعــاوة علــى ذلــك ،يشــارك مجلــس اإلدارة /اللجــان المعتمــدة مــن قبــل مجلس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذية في تأســيس
عمليــات إدارة المخاطــر المختلفــة وتوفيــر اإلشــراف واإلرشــاد بشــكل دوري لوظيفــة إدارة المخاطــر .وتخضــع عمليــات إدارة المخاطــر لمزيــد
مــن التدقيــق والتحقــق مــن قبــل المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن المســتقلين ،والهيئــات التنظيميــة التــي يعمــل البنــك تحــت مظلتها،
ويتــم رفــع تقاريــر دوريــة إلــى مجلــس اإلدارة /لجــان مجلــس اإلدارة ،ممــا يســاعد في المزيــد من التعزيــز ألفضل الممارســات الخاصة بإدارة
المخاطر.
تقــوم إدارة المخاطــر بتقديــم توصياتهــا تحــت إشــراف لجنــة المخاطــر واإللتــزام .وتتــم مراجعــة هــذه التوصيات من قبــل مجلس اإلدارة
والــذي يقــوم بإقــرار سياســات إدارة المخاطــر الرئيســية للبنــك بصفــة ســنوية ولمرة واحــدة على األقل.
تقــوم إدارة المخاطــر بتحديــد وتحليــل وتقييــم وقبــول وقيــاس وإدارة ومراقبــة جميــع المخاطــر الماليــة وغيــر الماليــة التــي قــد يكون لها
تأثيــر ســلبي علــى أداء وســمعة البنــك وتتمثــل المخاطــر الرئيســية المرتبطــة بأعمــال البنــك األهلــي فــي مخاطــر االئتمان ،مخاطر التشــغيل
ومخاطــر الســوق والتــي تتضمــن صــرف العمــات األجنبيــة وأســعار الفائدة وأســعار األســهم والســيولة باإلضافة إلــى المخاطر التشــغيلية
والمخاطــر المتعلقــة بالســمعة.
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هــذا ويقــوم البنــك فــي إطــار السياســة المتحفظــة إلدارة مخاطــر الســوق بتطبيــق حــدود وســقوف متحفظة وذلــك للتوائم مع وضع
محفظــة االســتثمار والتــداول وبمــا يتماشــى مــع احتياجــات تنمية األعمال وظروف الســوق.
توافــق لجنــة المخاطــر التشــغيلية علــى عمليــات التقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية وذلــك بصفــة ســنوية حيــث تراجــع المخاطر التشــغيلية
التــي تنشــأ لتنفيــذ األعمــال المصرفيــة المتنوعــة فــي البنــك ،كذلــك تقــوم اللجنــة بالمتابعــة الدوريــة مــع تقديم الضوابــط المالئمة إذا
ـاء لطبيعــة ونوعيــة تلــك المخاطر ودوريــة تكرارها ومســبباتها.
اقتضــت الضــرورة وذلــك بنـ ً
وفــي حالــة حــدوث كــوارث ،يتــم االحتفــاظ بخطــة التعافــي مــن الكــوارث وخطة اســتمرارية االعمال من قبــل مدقق خارجي مســتقل ومصرف
قطــر المركزي.
ب .إدارة متابعــة االلتــزام
تتولــى إدارة متابعــة االلتــزام المســؤولية عــن تحديــد وتوثيــق وتقييــم مخاطــر االلتــزام المرتبطــة بأنشــطة البنــك وكذلك تســعى إلــى تحديد
المخالفــات التنظيميــة المحتملــة .وتشــتمل مخاطــر االلتــزام علــى مخاطــر العقوبــات القانونية/التنظيميــة ،والخســارة الماليــة الكبيــرة،
وخســارة الســمعة نتيجــة لعــدم االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح والمعايير.
ويتــم رفــع نتائــج عمليــات تقييــم االلتــزام إلــى لجنــة المخاطــر وااللتــزام المنبثقــة عــن مجلس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة المعنيين
بشــكل ربــع ســنوي .وتلخــص تقاريــر االلتــزام المخالفــات وتوصــي باإلجــراءات التصحيحيــة التــي تم اتخاذهــا بالفعل وتلك الواجــب اتخاذها
وفقـ ًـا للمواعيــد المســتهدفة المتفــق عليهــا.
ت .إدارة التدقيــق الداخلــي
تمثــل إدارة التديــق الداخلــي جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن البيئــة الرقابيــة فــي البنــك ،وتســتمد اإلدارة صالحياتهــا وســلطتها مــن ميثاقهــا المعتمد من
قبــل لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة .تتبــع هــذه اإلدارة وظيفيـ ًـا للجنــة التدقيــق وإداريـ ًـا للرئيــس التنفيذي.
إن إدارة التدقيــق الداخلــي فــي البنــك هــي إدارة مســتقلة تقــدم أنشــطة ضمــان واستشــارات موضوعيــة مصممــة إلضافــة القيمة ولتحســين
عمليــات البنــك .وتســاعد هــذه اإلدارة البنــك علــى تحقيــق أهدافــه مــن خــال وضــع منهــج منظم يســتند إلى المخاطــر لتقييم وتحســين
فعاليــة إدارة المخاطــر والرقابــة وعمليــات الحوكمــة.
قامــت إدارة التدقيــق الداخلــي فــي البنــك بتبنــي اإلرشــادات الصــادرة عــن كل مــن مصــرف قطر المركــزي وهيئة قطر لألســواق المالية
باإلضافــة إلــى اإلطــار الدولــي للممارســات المهنيــة مالمعــد مــن قبــل معهــد المدققيــن الداخلييــن .وخالل العــام  ،2018حصلت إدارة
التدقيــق الداخلــي فــي البنــك علــى تقييــم بدرجــة “مطابــق بشــكل عــام” مــن قبــل معهــد المدققيــن الداخليين ،وهو أعلــى تقييم يتــم منحه
عنــد توافــق الهيــكل والسياســات واإلجراءات مــع المتطلبــات والمعايير.
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 .10لجــان اإلدارة
يوجــد فــي البنــك عــدد مــن اللجــان الداخليــة التــي تتولــى إدارة العمليــات واألنشــطة اليوميــة للبنــك .ومــن بين لجان اإلدارة فــي البنك ما يلي:
 )1لجنــة الموجــودات والمطلوبات:
تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بشــكل منتظــم علــى مــدار العــام ،وتتولــى المســؤولية عــن إدارة موجــودات ومطلوبــات البنك وااللتزام
بمتابعــة سياســة الســيولة المعتمدة.
 )2لجنة األصــول الخاصة:
تتولــى اللجنــة المســؤولية عــن األصــول الخاصــة والتــي هــي أصــول للبنــك تتطلــب المتابعــة والمراقبة لمنــع تكبد الخســائر أو ضمان
التحصيــل أو إعــادة الهيكلــة أو التحصيــل أو اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة.
وتتولــى اللجنــة مســؤولية التأكــد مــن اتخــاذ إجــراءات التحصيــل فيمــا يتعلــق بكافــة األصــول الخاصة ومــن تنفيــذ المتطلبــات التنظيمية
المعمــول بهــا ألخــذ المخصصــات بالنســبة لألصــول الخاصــة وفقـ ًـا للمتطلبــات التنظيميــة والسياســات الداخلية.
 )3لجنــة االئتمان:
تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بشــكل منتظــم علــى مــدار العــام لمراجعــة التعرضــات لــكل من إدارات الخدمــات المصرفية للشــركات
والخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات المصرفيــة الخاصــة وكذلــك مناقشــة مســار أعمــال الخدمــات المصرفية للشــركات .ويتم
الحصــول علــى الموافقــة علــى التســهيالت بقــرارات بالتمريــر ،فــي حيــن تتــم مناقشــة أي اســتثناءات أو زيادات في التســهيالت خالل
اجتماعــات اللجنة.
 )4لجنة االســتثمارات
تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بشــكل منتظــم علــى مــدار العــام وتتولــى المســؤولية عــن مراجعة اســتراتيجية االســتثمار الخاصــة بالبنك
لضمــان تحقيــق أفضــل عوائــد ممكنــة مــن األصــول فــي الوقــت الــذي تتم فيــه المحافظة على الحــدود ضمــن المتطلبــات التنظيمية.
 )5لجنــة مخاطــر العمليات:
تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بشــكل ربــع ســنوي لمراجعــة حــوادث مخاطــر العمليــات وخطــة اإلجــراءات المطلوبــة لتصويبها .وتتولــى اللجنة
كذلــك المســؤولية عــن خطــة التعافــي مــن الكــوارث وخطــوات متابعــة اإلجــراءات المطلوبــة للمحافظة علــى جهوزية موقــع التعافي من
الكــوارث بالنســبة أليــة مخاطر غيــر متوقعة.

 .11معامــات األطــراف ذات العالقة
ـا بتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي تــم عــرض كافــة المعامــات ذات العالقــة بأعضاء مجلس اإلدارة والتســهيالت
خــال العــام  ،2018وعمـ ً
التــي تمنــح للســادة اعضــاء مجلــس االدارة وعائالتهــم واقاربهــم والشــركات التابعــة لهــم علــى كل اجتمــاع لمجلــس االدارة ،للتاكــد وبأنها قد
تمــت وفــق الحــدود المســموح بهــا مــن مصــرف قطر المركــزي وبعد اســتصدار الموافقات الالزمــة عليها.
ّ
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 .12حقــوق المســاهمين
يجــوز للمســاهم االطــاع علــى ســجل المســاهمين فــي البنــك مجانـ ًـا خــال ســاعات العمــل الرســمية للبنك ،ولكل ذي شــأن الحــق في طلب
ً
ـتنادا للمادة ( )11من النظام األساســي
تصحيــح البيانــات الــواردة بالســجل وبخاصــة إذا قيــد شــخص فيــه أو حــذف منــه دون مبــرر ،وذلــك اسـ
للبنــك ،كمــا يحــق لــه كذلــك الحصــول علــى نســخة مــن عقــد التأســيس للبنــك ،وحيــث أن البنــك مدرج في بورصــة قطر فإنــه متقيد بمواد
الالئحــة الداخليــة للســوق واألنظمــة والقوانيــن والتعليمــات المنظمــة لعمليــات تــداول األوراق الماليــة فــي الدولــة باإلفصاح عــن وتقديم
المعلومــات والوثائــق المطلوبــة لجميــع المســاهمين.
كذلــك يوضــح الفصــل الخامــس مــن النظــام األساســي للبنــك حقــوق المســاهمين بشــأن الجمعيــة العامة للبنــك والمعاملــة المنصفة
لهــم وممارســة حــق التصويــت وانتخــاب األعضــاء ،كمــا يتضمــن الفصــل الســابع منــه حقــوق المســاهمين المتعلقة بتوزيــع األرباح حيث
يقــوم مجلــس اإلدارة باقتــراح األربــاح الموزعــة علــى المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة ومناقشــة ذلــك والموافقة عليــه من قبل
المســاهمين.
وتبعـ ًـا للمــادة ( )50مــن النظــام األساســي للبنــك فــإن لمجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة كلمــا دعــت الحاجة إلى ذلك ،وعليــه دعوتها
كلمــا طلــب ذلــك مراقــب الحســابات أو عــدد مــن المســاهمين يمثلــون مــا ال يقــل عــن  %10مــن رأس المال بشــرط أن تكون لــدى المراقب أو
المســاهمين أســباب كافيــة تبرر ذلك.
وعــاوة علــى ذلــك ،تــم تعديــل النظــام األساســي للبنــك لحمايــة حــق المســاهمين وضمــان معاملتهــم على قدم المســاواة وتمتعهــم بجميع
الحقــوق فيمــا يتعلــق بحصــة ملكيتهــم وفقـ ًـا ألحــكام القانــون والقــرارات واللوائــح ذات الصلــة .وتــم إظهار هذا بشــكل صريــح في المادة ()8
مــن النظــام األساســي للبنــك .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تنــص المــادة ( )31مــن النظام األساســي للبنك علــى أن مجلس اإلدارة يمثــل جميع
المســاهمين ويحمــي حقوقهــم .وعــاوة علــى ذلــك ،أعطــت المــادة ( )53الحــق لــكل مســاهم في حضــور الجمعية العامــة والموافقة أو
االعتــراض علــى أي من مقرراتهــا وقراراتها.
وعليــه يتمتــع المســاهمون بجميــع الحقــوق الممنوحــة لهــم بموجــب القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بمــا فيهــا تعليمــات الحوكمــة ونظام
الحوكمة.
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 .13المســؤولية االجتماعيــة
ً
ألنــه يمثــل جـ ً
ووفقا لهذا
ـزءا ال يتجــزأ مــن مجتمعــه القطــري ،فــإن البنــك يــدرك تمامـ ًـا مســؤوليته االجتماعيــة تجــاه المجتمع القطــري.
المنهــج ،وفــي إطــار التمســك بالسياســة العامــة لمصــرف قطــر المركــزي ونظــام الحوكمــة الصــادر عــن إدارة هيئة قطر لألســواق المالية
وفقـ ًـا للمــادة ( )39منــه ،فقــد تميــز البنــك بنشــاطه فــي المســاهمة فــي رعايــة المجتمــع ورفاهيته مــع المحافظــة على المــوارد الطبيعية
والبيئة.
ً
مجددا
وبالتوافــق مــع التــزام البنــك فــي أن يكــون “فــي قلــب المجتمــع” ،ومــن خــال لعب دوره فــي تنميــة المجتمع ،فقد قــام البنك
بالتبــرع للجمعيــة القطريــة لتأهيــل ذوي االحتياجــات الخاصــة ،وهــي منظمــة غيــر ربحيــة ملتزمــة بتوفيــر التعليــم الخــاص والخدمــات لألطفال
الذيــن يعانــون مــن إعاقــات .ويعبــر هــذا التبــرع عــن التــزام تجــاه المنظمــات المحلية غيــر الربحية ويعكــس إيماننا بدعــم احتياجــات المجتمع.
كمــا قــام البنــك أيضـ ًـا بتنظيــم حملــة للتبــرع بالــدم بالمشــاركة مــع مؤسســة حمــد الطبيــة ،وتمثــل الهدف من الحملــة في المســاهمة وتوفير
الدعــم لبنــك الــدم فــي قطر والتوعيــة بأهميــة التبرع بالدم.
ً
زميال عن
وإدراكا لجهــود موظفينــا ،فقــد أقيــم حفــل البنــك األهلــي للعــام  2018لمكافــأة أصحــاب الخدمــة الطويلــة حيــث تم تكريــم 75
ً
ســنوات خدمتهــم .وعلــى امتــداد الحفــل ،تــم تكريــم كل فــرد اللتزامــه تجــاه البنك ولمســاهمته الخاصة فــي نجاحه.
ً
دائما مركــز الصدارة في
إن البنــك يدعــم المبــادرات التــي تعمــل علــى تعزيــز وتمتيــن مســيرة التنميــة للمجتمــع القطــري .ولقــد تبــوأ البنــك
ً
ـواطا مهمــة تجاه تحقيــق األهداف الطموحــة لرؤية قطر
جهــود دعــم القضايــا االجتماعيــة .وفــي الوقــت الــذي تقطــع فيــه دولــة قطر أشـ
الوطنيــة  ،2030فــإن دور البنــك فــي تنميــة المجتمــع يصبــح أكثــر أهميــة تجــاه دعــم تنميــة المجتمــع القطــري ،بما في ذلك المشــاريع
اإلنســانية ،والعمــل الخيــري ،وبرامــج التعليــم والتدريــب والتنميــة الشــخصية ،والمبــادرات الرياضيــة والصحيــة ،وســواها من األعمال
االجتماعيــة والخيرية.

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

في قلب المجتمع
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الهيلك التنظيمي

مجلس اإلدارة
سكرتير مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي باإلنابة

نائب الرئيس التنفيذي إلدارة
دعم األعمال والخدمات

رئيس إدارة الخدمات
المصرفية الدولية

رئيس إدارة الموارد البشرية

نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية والعمليات
وتكنولوجيا المعلومات

المدير التنفيذي إلدارة
المشاريع والعقارات

مدير أول مدير إدارة المشاريع
والعمليات المركزية

رئيس إدارة المرافق

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

مساعد المدير العام للخدمات
المصرفية للشركات

مدير إدارة التسويق واالتصال
واإلعالم

مدير الخدمات المصرفية
للشركات

مدير إدارة المنتجات والقنوات
وتطوير األعمال

مدير إدارة الخدمات
المصرفية الخاصة

مدير شبكة الفروع

رئيس إدارة الخزينة
واالستثمار

رئيس إدارة
التدقيق الداخلي

رئيس إدارة
االلتزام
المدير التنفيذي
للشؤون القانونية

رئيس إدارة
المخاطر
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة مساهمي البنك األهلي (ش.م.ق.ع)
تقريــر حــول تدقيــق البيانات الماليــة الموحدة
الـرأي
لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك األهلــي (“البنــك”) وشــركاته التابعــة (ويشــار إليهــا مجتمعــة بـ”المجموعة”) ،والتي
وكال مــن البيانــات الماليــة الموحــدة للدخــل والدخل الشــامل والتغيرات
تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي  31ديســمبر 2018
ً
فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ ،وإيضاحــات حــول البيانــات المالية الموحــدة متضمنــة ملخصاً
للسياســات المحاســبية الهامــة ومعلومــات تفســيرية أخرى.
فــي رأينــا ،أن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحي الجوهريــة ،المركز المالــي الموحــد للمجموعة
كمــا فــي  31ديســمبر  2018وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريخ وفقـ ًـا للمعاييــر الدولية
للتقاريــر الماليــة ولوائــح مصــرف قطــر المركــزي المعمول بها.
أساس الـرأي
ً
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .إن مســؤوليتنا بموجــب تلــك المعاييــر موضحــة فــي فقــرة مســؤولية مدقق الحســابات
حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة فــي تقريرنــا .كمــا أننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفقـ ًـا لمعايير الســلوك الدوليــة لمجلس المحاســبين
“قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن” ووفقـ ًـا لمتطلبــات قواعــد الســلوك المهنــي ذات العالقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة
فــي دولــة قطــر .هــذا ،وقــد إلتزمنــا أيضـ ًـا بمســؤوليتنا األخالقيــة األخــرى وفقـ ًـا لهــذه المتطلبات .ونعتقــد بأن ّبينــات التدقيــق الثبوتية التي
حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفــر أساسـ ًـا لرأينا حــول التدقيق.
أمــور التدقيق الرئيســية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية ،بحســب تقديرنــا المهنــي ،هــي األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا لهــذه البيانــات الماليــة الموحدة للســنه الحالية.
وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ككل ،وفــي تكويــن رأينا حولها ،وال نبــدي ً
منفصال بشــأنها.
رأيا
ً
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كيفيــة تنــاول أمــور التدقيــق الرئيســية خالل عمليــة التدقيق

التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (“ )9األدوات المالية”
إﻋﺗﻣدت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ تطبيــق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ للتقاريــر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ً
ممــا أدى
رﻗم (“ )9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ”
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر ّ ،٢٠١٨
إﻟﯽ حــدوث ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وإجــراء تعديــات
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ الموحــدة.
ﻋﻟﯽ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ المعتــرف بهــا
وفقـ ًـا لمــا تســمح بــه متطلبــات اإلنتقال فــي المعيار الدولي
للتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)9فقــد اختــارت المجموعة عــدم تعديل
أرقــام المقارنــة وقامــت بتســجيل تعديــات بمبلــغ  217.8مليون
ـدورة كما في 1
ريــال قطــري فــي الرصيــد اإلفتتاحــي لألرباح المـ ّ
يناير .2018
كانــت التغييــرات المطلوبــة للعمليــات واألنظمــة والضوابط
معقدة
لإلمتثــال للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ()9
ّ
وهامــة ،حيــث يتطلــب المعيــار تغييـ ً
ـرا جوهريـ ًـا لطريقة اإلحتســاب
عندمــا يتــم اإلعتــراف بخســائر االئتمــان المتوقعــة وكيفية
قياسها.
كان هنــاك خطــر أن تكون:
•األحــكام ،واإلفتراضــات والتقديــرات ،والتي تشــمل اعتماد
تعريــف “التعثــر” وتطويــر إحتماليــة التعثــر فــي المرحلة
وإحتماليــة التعثــر لمــدى الحيــاة ،ونماذج
اإلبتدائيــة،
ّ
اإلقتصــاد الكلــي مــع عدد مــن الســيناريوهات واإلحتماالت
لــكل ســيناريو وغيــر ذلــك مــن التعديالت الالحقــة للنموذج
وهيكلــة اإلدارة غيــر كافية؛
•البيانــات المســتخدمة غيــر كافيــة ،وكذلــك عدم وجود
تجانــس فــي البيانــات ممــا يجعــل من الصعــب تطوير
النمــاذج والتــي تعتبــر كافيــة لمتطلبــات تدنــي القيمــة وفقاً
للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم (.)9
يرجــى الرجــوع إلــى اإليضاحــات التاليــة من البيانــات المالية
الموحدة:
الهامــة
•اإليضــاح رقــم  .3د – السياســات المحاســبية
ّ
للموجــودات والمطلوبــات المالية.
•اإليضــاح رقــم .3ذ -1.السياســات المحاســبية الهامة
لتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة
والمعدلة
•اإليضــاح رقــم  -4إدارة المخاطــر المالية
•اإليضــاح رقــم  -7محاســبة وتصنيــف الموجودات
والمطلوبــات المالية

لقــد قمنــا بتحديــث فهمنــا لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقارير
الماليــة رقــم ( )9للبنــك ،وتحديــد ضوابــط الرقابــة الداخلية بما
فــي ذلــك الضوابــط على مســتوى المنشــأة التي اعتمدهــا البنك
للمحاســبة والعمليــات والنظــم فــي إطــار المعيار المحاســبي
الجديد.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تضمــن عملنــا المنجز اإلجــراءات التالية:
•تقييــم مــدى مالئمــة إختيــار المجموعــة للقــرارات واألحكام و
السياســات المحاســبية لضمــان اإلمتثــال لمتطلبــات تدني
القيمــة وفقـ ًـا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم .9

مختصينــا ،مــدى معقوليــة األحكام
•تقييــم ،بمســاعدة
ّ
والتقديــرات الرئيســية الصــادرة عن اإلدارة في إحتســاب
خســائر اإلئتمــان المتوقعــة ،والتــي تتضمن على ســبيل
المثــال ال الحصــر ،إختيــار األســاليب والنمــاذج واإلفتراضات
ومصــادر البيانات.
ـابية لنموذج خســائر
ـ
الحس
الدقة
ـار
ـ
وإختب
ـة
ـ
مالءم
•تقييــم مــدى
ّ
اإلئتمــان المتوقعــة المطبقة.
•إختبــار ضوابــط تكنولوجيــا معلومــات محــددة متعلقة
بعمليــة تدنــي االئتمــان والتحقــق من دقــة البيانات
المســتخدمة كمدخــات فــي النماذج.
اليدويــة المتعلقة
•تقييــم ضوابــط األنظمــة والضوابــط
ّ
باإلعتــراف وقيــاس مخصصــات التدني.
•تقييــم النمــوذج بعــد التعديــات و هيكلــة اإلدارة مــن أجل
تقييــم مــدى معقوليــة هــذه التعديالت.
•تقييــم مــدى معقوليــة المعلومــات المســتقبلية المتضمنــة
في حســابات تدنــي القيمة.

ّ
المتعلقــة بهذا
كمــا قمنــا بتقييــم مــا إذا كانــت اإلفصاحــات
المجــال كافيــة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ولوائح
مصــرف قطــر المركــزي المعمول بها.
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تدني قيمة الموجودات المالية
ّ
بلغت الموجودات المالية للمجموعة لبنود داخل وخارج الميزانية العمومية
ما قيمته  44،2مليار ريال قطري و  42،9مليار ريال قطري كما في 31
ديسمبر 2017و 2018على التوالي .باإلضافة إلى ذلك ،بلغت مخصصات
خسائر اإلئتمان المتوقعة المعترف بها للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018ما قيمته  126.2مليون ريال قطري.
ً
إبتداءا من
إﻋﺗﻣدت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ تطبيق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ()9
معقد يتطلب أﺣﮐﺎم ھﺎﻣﺔ ،والتي كانت
 ١ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠١٨وھو معيار محاسبي
ّ
ً
أﺳﺎﺳا لتطوير ﻧﻣﺎذج ﺟدﯾدة ﻟﻘﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اإلئتمان اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ للموجودات

المالية المقاسة ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو القيمة العادلة من خالل بنود الدخل
الشامل األخرى (أدوات الدين) .ھﻧﺎك ﻣﺧﺎطر ﺑﺄن الموجودات المالية ﻗد
ً
ّ
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻟﺑﺎت المعيار
تدنت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ولم يتم تكوين مخصص تدني كافي
الدولي ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ( )9ولوائح ﻣﺻرف ﻗطر اﻟﻣرﮐزي المعمول بها.

ً
نظرا لألسباب التالية:
قد تكون الموجودات المالية غير دقيقة
ّ
التعثر()PD؛ الخسارة عند
•المنهجيات المستخدمة لتطوير إحتمالية
ّ
التعثر ()LGD؛ و التعرضات اإلئتمانيةعند التعثر )EAD(-غير مناسبة.
•التجزئة غير المناسبة للمحافظ المستخدمة لتطوير مقاييس المخاطر.
•ال يمثل عدد ونطاق السيناريوهات المستقبلية تغطية للمستوى
المناسب من النتائج المحتملة.
•تقنيات االستقراء المستخدمة في تخطيط السيناريوهات والمقاييس
(إحتمالية التعثر والخسارة عند التعثر والتعرضات اإلئتمانية عند التعثر
ّ
في الفترات المستقبلية غير مناسبة).
•المنهجية المستخدمة لتخصيص اإلحتمالية لكل سيناريو قد تكون
غير مناسبة أو غير مدعومة.
الجوهرية (أو اإلنخفاضات) في مخاطر االئتمان (الحركات
•الزيادات
ّ
بين المرحلة  ،1المرحلة  2والمرحلة  )3لم يتم تحديدها بشكل كامل أو
دقيق في الوقت المناسب.
•اإلفتراضات المدمجة في نموذج خسائر اإلئتمان المتوقعة لم يتم
تحديثها في الوقت المناسب.
يرجى الرجوع إلى اإليضاحات التالية من البيانات المالية الموحدة:
•اإليضاح رقم .3د -السياسات المحاسبية الهامة للموجودات
والمطلوبات المالية.
•اإليضاح رقم  -4إدارة المخاطر المالية
•اإليضاح رقم  -7محاسبة وتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
•اإليضاح رقم  - 8نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي
•اإليضاح رقم  -9مطلوب من بنوك
•اإليضاح رقم  -10قروض وسلف مقدمة لعمالء
•اإليضاح رقم  - 11استثمارات مالية
•اإليضاح  - 13موجودات أخرى

قمنا بتقييم وإختبار التصميم والفعالية التشغيلية لضوابط الرقابة
ذات الصلة على حوكمة البيانات والمنهجيات والمدخالت واإلفتراضات
المستخدمة من قبل المجموعة في إحتساب مخصصات تدني القيمة.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن عملنا المنجز يشمل اإلجراءات التالية على نموذج
ً
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (:)9
خسائر اإلئتمان المتوقعة للبنك
•مراجعة وتقييم مدى معقولية ومالئمة البيانات واالفتراضات
ً
وفقا
والمنهجيات المستخدمة في نموذج خسائر اإلئتمان المتوقعة
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9الخاص بالبنك (إحتمالية
ّ
التعثر( ،)PDالخسارة عند التعثر ( )LGDوالتعرضات اإلئتمانية عند التعثر
( ،)EADوأنظمة ومنهجية التصنيف الداخلية للعمالء.
•تقييم ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مؤشرات مخاطر اإلئتمان
ً
استنادا إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
للموجودات المالية
وتوجيهات مصرف قطر المركزي والتطبيقات المحتملة على مراحل
خسائر اإلئتمان المتوقعة والمخصصات المتوقعة.
•دعم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻟﻔﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ لتقييم مراحل اﻟﺗﻌرﺿﺎت اإلئتمانية
ذات اﻟﺻﻟﺔ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس عينات.
• تقييم منهجية خسائر اإلئتمان المتوقعة ،وسيناريوهات اإلقتصاد
الكلي  ،ونموذج التحقق  /اإلختبار ،على أساس عينات.

وفقا
قمنا بتقييم ما إذا كانت اإلفصاحات ذات الصلة في هذا المجال كافية
ً
لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ولوائح مصرف قطر المركزي
المعمول بها.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)
أمــور التدقيق الرئيســية

كيفيــة تنــاول أمــور التدقيــق الرئيســية خالل عمليــة التدقيق

أنظمة تكنولوجيا المعلومات والضوابط على التقارير المالية
لقــد قمنــا بتحديــد أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات والضوابط
المتعلقــة بإعــداد التقاريــر الماليــة ألن أنظمــة المحاســبة
وإعــداد التقاريــر الماليــة للمجموعــة تعتمــد بشــكل أساســي على
التكنولوجيــا المعقــدة .بســبب حجــم المعامــات الكبيــر وتنوعها،
والتــي تتــم معالجتهــا بشــكل يومــي هنــاك خطــر يتمثل في
إجــراءات المحاســبة اآلليــة والضوابــط الداخليــة المتعلقــة بها لم
يتــم تصميمهــا بصــورة دقيقــة وال تعمــل بشــكل فعال.
إن إحــدى مجــاالت التركيــز تتعلــق بإدارة الوصــول المنطقي
وتوزيــع المهــام .تعتبــر الضوابــط األساســية ضرورية ألنهــا تضمن

أن التغييــرات فــي التطبيقــات والبيانــات مناســبة و معتمــدة
ومراقبــة .وعلــى وجــه الخصوص ،الضوابــط المدمجة ذات
العالقــة ضروريــة للحــد مــن إحتمــاالت اإلحتيال والخطــأ نتيجة
للتغييــر فــي التطبيــق أو تغييــر البيانــات األساســية.

إن منهــج التدقيــق الخــاص بنــا يعتمــد علــى الضوابط األلية
وبالتالــي تــم تصميــم اإلجــراءات لفحــص الوصــول و التحكم في
أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات .تشــمل إجــراءات التدقيــق لدينا:
•تحديــث فهــم تكنولوجيــا المعلومــات فــي التطبيقات
ذات الصلــة للتقاريــر الماليــة بمــا فــي ذلك نظــام البنك
المصرفــي ونظــام الخزينــة و نظــام المراســات والبنية
التحتيــة التــي تدعــم هــذه التطبيقات.
•فحــص عناصــر التحكــم األلــي في اإلدخــال والمعالجة
واإلخــراج الرئيســية المتعلقــة بعمليــات األعمال.
•فحــص ضوابــط تكنولوجيــا المعلومــات العامة ذات
الصلــة بضوابــط الرقابــة األليــة والمعلومــات التــي يعالجها
الحاســوب والمتعلقــة بأمــن الوصــول وتغييــرات البرامج
ومراكــز البيانــات وعمليات الشــبكة.
•تقييــم دقــة واكتمــال المعلومــات الرئيســية التي تم
معالجتهــا بواســطة الحاســوب لغايــة التقاريــر المالية.

معلومــات أخرى
إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن المعلومــات األخــرى .تتكــون المعلومــات األخــرى مــن تقرير مجلــس اإلدارة والمعلومــات المكملة
التــي حصلنــا عليــه قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات ،والتقريــر الســنوي المتوقــع تســليمه لنــا بعــد تاريــخ تقرير التدقيــق .ال تتضمن
المعلومــات األخــرى البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات الخــاص بنــا .إن رأينــا حــول البيانــات المالية الموحــدة ال يتناول
المعلومــات األخــرى ،حيــث أننــا ال نبــدي أي تأكيــد أو إســتنتاج حولها.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ،تتمثــل مســؤوليتنا باإلطــاع علــى المعلومــات األخــرى ،وبذلــك ،نقــوم بتحديــد فيما إذا
كانــت هــذه المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة جوهريـ ًـا مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي حصلنا عليهــا أثناء قيامنــا بأعمال
التدقيــق ،أو تلــك التــي يتضــح بطريقــة أخــرى أنهــا تتضمــن أخطــاء جوهريــة .إذا تبيــن لنــا بنـ ً
ـاءا علــى العمل الــذي قمنا به علــى المعلومات
األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات ،بــأن هــذه المعلومــات تحتوي علــى أخطاء جوهريــة فإننا مطالبــون باإلفصاح
عــن ذلــك .ال يوجــد لدينا أي مالحظــات حولها.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)
مســؤوليات مجلــس اإلدارة فــي إعــداد البيانــات الماليــة الموحدة
ً
وفقا للمعايير الدوليــة للتقارير المالية ولوائح
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضها بصــورة عادلة
مصــرف قطــر المركــزي المعمــول بهــا ،واإلحتفــاظ بأنظمــة الرقابة الداخليــة التي يعتبرها مجلس اإلدارة ضرورية لغرض إعــداد البيانات المالية
الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،ســواء كانت ناشــئة عن احتيال أو خطأ.
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،فــإن مجلــس اإلدارة مســؤول عن تقييم قدرة المجموعة على اإلســتمرارية واإلفصاح ،متى كان ذلك
مناسـ ً
ـبا ،عن األمور المتعلقة باإلستمراريـــة وإعتماد مبــــــدأ اإلســتمرارية المحاســبي ،ما لم ينوي مجلس اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف
أنشــطتها ،أو ال يوجــد لديهــا بديــل واقعي اال القيام بذلك.
ويعتبــر مجلــس اإلدارة مســؤول عــن اإلشــراف على عملية إعداد التقاريــر المالية للمجموعة.
مســؤوليات مدقق الحســابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن غايتنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية ،ســواء كانت
عال من التأكيد ،وال يضمن أن
ناشــئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير المدقق الذي يشــمل رأينا .ان التأكيد المعقول هو مســتوى ٍ
ً
دائما أي خطأ جوهري في حال وجوده .وقد تنشــأ االخطاء عن
تمــت وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتدقيق ســوف تكشــف
عمليــة التدقيــق التــي ّ
جمــع فيمــا إذا كان من المتوقع تأثيرها على القــرارات اإلقتصادية المتخذة من
م
أو
ـردي
ـ
ف
ـكل
ـ
بش
ـة
ـ
جوهري
ـر
ـ
وتعتب
اإلحتيــال أو عــن الخطــأ،
ُ ّ
المســتخدمين بنـ ً
ـاءا على هــذه البيانات المالية الموحدة.
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق ،فإننــا نمــارس التقديــر المهنــي ونحافظ على الشــك المهني طوال فترة التدقيق ،وذلك وفقـ ًـا لمعايير التدقيق
ً
أيضا:
الدوليــة ،كما نقوم
•بتحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات المالية الموحدة ،ســواء كانت ناشــئة عن احتيال أو عن خطــأ ،بالتصميم وإنجاز
إجراءات التدقيق المناســبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناســبة لتوفر أساسـ ًـا لرأينا .ان مخاطر عدم اكتشــاف خطأ
جوهــري ناتــج عــن االحتيــال تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطأ ،حيث يشــمل اإلحتيال التواطؤ ،التزوير ،الحذف المتعمد ،ســوء التمثيل أو تجاوز
نظــام الرقابة الداخلي.
•باإلطــاع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات الصلــة بالتدقيــق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناســبة حســب الظروف ،ولكن ليس بغرض
إبــداء رأي حــول فعالية الرقابة الداخلية.
المعدة من قبل اإلدارة.
•بتقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديرات المحاســبية واإليضاحات المتعلقــة بها
ّ
ً
وبناءا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،في حال
•بإســتنتاج مدى مالءمة إســتخدام اإلدارة لمبدأ اإلســتمرارية المحاســبي،
ً
ـكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على اإلســتمرار .وفي
وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن متعلقــة بأحداث أو ظـــــروف قد تثير شـ
حــال اإلســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن ،يتوجــب علينا لفت اإلنتباه في تقريرنا إلــى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في
البيانــات الماليــة الموحــدة ،أو ،فــي حــال كانــت هــذه اإليضاحــات غير كافية يتوجــب علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد في إســتنتاجاتنا على
أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنا .ومــع ذلك ،قد تؤدي األحداث أو الظروف المســتقبلية بالمجموعة إلى توقف
أعمال المجموعة على أســاس مبدأ اإلســتمرارية.
•تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنة فيها ،بما في ذلــك اإليضاحات ،وفيما إذا كانت
البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر العمليــات واألحداث ذات العالقــة بطريقة تحقق العرض العادل.
•الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلق بالمعلومــات المالية من الكيانات أو األنشــطة التجارية داخل المجموعة إلبداء
الرأي حول البيانات المالية الموحدة .نحن مســؤولون عن التوجيه واإلشــراف وإجراء التدقيق للمجموعة .ونحن ال نزال المســؤولين
الوحيديــن عــن رأينا حول التدقيق.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)
مســؤوليات مدقق الحســابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)
نقــوم بالتواصــل مــع القائميــن علــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق ،باألمور األخرى ،وبما يخــص النطاق المخطط للتدقيــق وتوقيته ونتائجه الهامة،
بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهــري يتبيــن لنا من خالل تدقيقنا فــي نظام الرقابة الداخلي.
كمــا نقــوم بتزويــد القائميــن علــى الحوكمــة ببيــان يظهــر إمتثالنا لقواعد الســلوك المهني المتعلقة باإلســتقاللية ،والتواصل معهم بخصوص
ً
معقوال على إســتقالليتنا وإجــراءات الحماية ذات الصلة متى كان
تأثيرا
جميــع العالقــات وغيرهــا مــن األمــور التــي يحتمــل اإلعتقــاد أنها قد تؤثر
ً
ً
مناسبا.
ذلك
مــن األمــور التــي تــم التوصــل بشــأنها مــع القائميــن علــى الحوكمــة  ،نقوم بتحديد هذه األمور التي كان لها األثر األكبــر في تدقيق البيانات
الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة ،والتــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية .نقوم باإلفصاح عن هذه األمور فــي تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال
القانــون أو األنظمــة دون اإلفصــاح العلنــي عنهــا ،أو عندمــا نقــرر فــي حــاالت نــادرة للغاية ،أن ال يتم اإلفصاح عن أمــر معين في تقريرنا في حال
ترتــب علــى اإلفصــاح عنــه عواقب ســلبية قد تفوق المنفعة العامــة المتحققة منه.
تقريــر حــول المتطلبات القانونية والتشــريعية األخرى
ً
أيضا ،أن البنك يحتفظ بســجالت
باإلضافــة الــى ذلــك ،كمــا هــو متطلــب فــي قانــون الشــركات التجارية القطــري ،فإننا نفصح عما يلي و برأينا
محاســبية منتظمــة .ومحتــوى تقريــر مجلــس اإلدارة يتفــق مــع البيانــات الماليــة الموحدة للمجموعة كما وقد حصلنــا على كافة المعلومات
واإلفصاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا ،وأنــه ،وفي حــدود المعلومات التي توافرت لدينا ،لم تقع خالل الســنة الحالية مخالفات
ألحــكام قانــون مصــرف قطــر المركــزي أو قانــون الشــركات التجاريــة القطــري المعمول بها أو ألحكام النظام األساســي للبنك على وجه قد يؤثر
بشــكل جوهري في نشــاط المجموعة أو في مركزها المالي.

في الدوحة – قطر
 6فبراير 2019

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

2018

2017

الموجودات
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

8

2,405,483

1,979,872

مطلوب من بنوك

9

4,099,682

2,202,199

قروض وسلف مقدمة لعمالء

10

27,300,910

28,936,299

إستثمارات مالية

11

5,862,489

6,099,869

ممتلكات ومعدات

12

247,835

258,608

موجودات أخرى

13

486,493

406,553

40,402,892

39,883,400

إجمالي الموجودات

المطلوبات
5,729,432

3,982,103

495,270

418,534

ودائع عمالء

15

21,594,419

23,568,578

سندات دين

( 16أ)

3,628,605

3,624,368

قروض أخرى

( 16ب)

2,497,516

2,192,233

مطلوبات أخرى

17

957,019

803,740

34,902,261

34,589,556

مبالغ مستحقة للبنوك والمصرف المركزي

14

شهادات إيداع وأوراق تجارية

إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
رأس المال

( 18أ)

2,103,604

2,003,433

إحتياطي قانوني

( 18ب)

1,656,324

1,589,767

إحتياطي مخاطر

( 18ج)

631,078

631,078

إحتياطي قيمة عادلة

( 18د)

)(11,489

12,530

أرباح مدورة

1,121,114

1,057,036

إجمالي حقوق الملكية

5,500,631

5,293,844

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

40,402,892

39,883,400

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في  16يناير  2019ووقعها 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.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 34

محمود ملكاوي
الرئيس التنفيذي باإلنابة

www.ahlibank.com.qa

75

بيان الدخل الموحد
ألف ريال قطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

2018

2017

إيرادات فوائد

19

1,744,638

1,599,796

مصروفات فوائد

20

)(915,351

)(765,353

829,287

834,443

191,143

180,187

مصاريف رسوم وعموالت

)(6,584

)(6,574

صافي إيرادات رسوم وعموالت

184,559

173,613

صافي ربح صرف عمالت أجنبية

22

25,340

23,245

إيرادات من إستثمارات مالية

23

50,923

6,627

إيرادات تشغيلية أخرى

24

11,014

6,484

1,101,123

1,044,412

تكاليف موظفين

25

)(172,779

)(182,694

إستهالك

12

)(24,181

)(26,794

صافي خسارة تدني قيمة قروض وسلف مقدمة لعمالء

)(126,193

)(66,674

صافي خسارة تدني قيمة إستثمارات مالية

-

)(18,767

)(112,404

)(109,771

)(435,557

)(404,700

665,566

639,712

3.16

3.04

صافي إيرادات فوائد

إيراد رسوم وعموالت

21

صافي إيرادات تشغيلية

مصروفات أخرى

26

ربح السنة

العائد على السهم

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 34
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بيان الدخل
الشامل الموحد
ألف ريال قطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

ربح السنة

2018

2017

665,566

639,712

بنود (الخسارة الشاملة) /الدخل الشامل األخرى للسنة
ً
الحقا إلى الربح أو الخسارة:
بنود يمكن أن يعاد تصنيفها
الحركة في إحتياطي القيمة العادلة ( أدوات الدين – المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :)9
محققة خالل السنة

( 18د)

)(196

504

صافي تغير القيمة العادلة خالل السنة

( 18د)

)(5,191

-

صافي خسارة القيمة العادلة خالل السنة (معيار المحاسبة الدولي رقم )39

( 18د)

-

)(23,160

صافي مبلغ تدني قيمة محولة إلى الربح أو الخسارة

( 18د)

-

23,317

إطفاء خالل السنة على إعادة التصنيف إلى قروض وسلف لعمالء

( 18د)

-

68

البنود التي اليمكن إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة
صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9

)(2,225

-

بنود (الخسارة الشاملة)  /الدخل الشامل األخرى للسنة

)(7,612

729

إجمالي الدخل الشامل للسنة

657,954

640,441

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

www.ahlibank.com.qa

77

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

11,801

805,066

4,860,199

إجمالي الدخل الشامل للسنة
ربح السنة

-

-

-

-

639,712

639,712

بنود الدخل الشامل األخرى 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

-

محول إلى صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية
ّ

32

-

-

-

-

)(15,993

)(15,993

إجمالي الدخل الشامل خالل للسنة

معامالت مع مالكي حقوق الملكية معترف بها مباشرة في حقوق الملكية
مساهمات من وتوزيعات لمالكي حقوق الملكية:
مصدرة
أسهم مجانية
ّ

( 18أ)

95,402

-

-

-

)(95,402

-

توزيعات أرباح مدفوعة

( 18هـ)

-

-

-

-

)(190,803

)(190,803

إجمالي المساهمات من والتوزيعات لمالكي حقوق الملكية

95,402

-

-

-

)(286,205

)(190,803

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

2,003,433

1,589,767

631,078

12,530

1,057,036

5,293,844

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 34
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
(تتمة)
ألف ريال قطري
رأس
المال

إحتياطي
قانوني

إحتياطي
مخاطر

إحتياطي
قيمة عادلة

أرباح
مدورة

إجمالي
حقوق الملكية

الرصيد كما في  1يناير 2018

2,003,433

1,589,767

631,078

12,530

1,057,036

5,293,844

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ( 9إيضاح  3ذ )

-

-

-

)(16,407

)(217,778

)(234,185

الرصيد المعدل كما في  1يناير 2018

2,003,433

1,589,767

631,078

)(3,877

839,258

5,059,659

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

إجمالي الدخل الشامل للسنة
ربح السنة

-

-

-

-

665,566

665,566

بنود الخسارة الشاملة األخرى للسنة

-

-

-

)(7,612

-

)7,612

-

-

-

)(7,612

665,566

657,954

محول إلى إحتياطي قانوني
ّ

( 18ب)

-

66,557

-

-

)(66,557

-

محول إلى صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية
ّ

32

-

-

-

-

)(16,639

)(16,639

إجمالي الدخل الشامل للسنة

معامالت مع مالكي حقوق الملكية معترف بها مباشرة في حقوق الملكية
مساهمات من وتوزيعات لمالكي حقوق الملكية:
مصدرة
أسهم مجانية
ّ

( 18أ)

100,171

-

-

-

)(100,171

-

توزيعات أرباح مدفوعة

( 18ه)

-

-

-

-

)(200,343

)(200,343

إجمالي المساهمات من والتوزيعات لمالكي حقوق الملكية

100,171

-

-

-

)(300,514

)(200,343

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

2,103,604

1,656,324

631,078

)(11,489

1,121,114

5,500,631

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

www.ahlibank.com.qa

79

بيان التدفقات النقدية الموحد
ألف ريال قطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

2018

2017

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
665,566

ربح السنة

639,712

تعديالت:
صافي تدني خسارة قيمة قروض وسلف لعمالء

126,193

66,674

صافي خسارة تدني قيمة إستثمارات مالية

-

18,767

24,181

26,794

)(5,310

64

)(44,275

)(4,017

الربح قبل التغيرات في رأس المال العامل

766,355

747,994

التغير في أرصدة مطلوبة من المصرف المركزي

)(93,773

189,487

التغير في قروض وسلف لعمالء

1,284,970

)(2,142,590

التغير في موجودات أخرى

)(79,940

)(46

التغير في مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي

1,747,329

2,705,838

التغير في ودائع عمالء

)(1,974,159

)(1,442,284

التغير في شهادات إيداع و أوراق تجارية

76,736

)(1,819,095

التغير في مطلوبات أخرى

119,546

)(112,934

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية

1,847,064

)(1,873,630

إستهالك

12

صافي (ربح)  /خسارة من شطب ممتلكات ومعدات
صافي ربح من استثمارات مالية وتقييم أدوات حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9

23

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
صافي متحصالت من بيع (/شراء) إستثمارات مالية
صافي ممتلكات ومعدات

12

صافي الناتج من (/المستخدم في) النقد األنشطة اإلستثمارية

285,805

)(541,967

)(8,097

)(10,280

277,708

)(552,247

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
-

1,813,743

متحصالت من إصدار سندات دين

305,283

305,284

سداد دين مساند

-

)(182,000

توزيعات أرباح مدفوعة

)(200,343

)(190,803

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

104,940

1,746,224

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وشبه النقد

2,229,712

)(679,653

النقد وشبه النقد في  1يناير

3,297,822

3,977,475

5,527,534

3,297,822

صافي متحصالت من قروض أخرى

النقد وشبه النقد في  31ديسمبر

( 16ج)

29

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح
فوائد مستلمة

1,670,107

1,538,790

فوائد مدفوعة

843,639

734,070

توزيعات أرباح مستلمة

6,648

2,610

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 34
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .1الكيان الصادر عنه التقرير
تــم تأســيس البنــك األهلــي ش.م.ق (“البنــك”) فــي دولــة قطــر عــام  1983كشــركة مســاهمة عامة بموجب المرســوم األميري رقم  40لســنة
 .1983رقــم الســجل التجــاري للبنــك هــو  .8989العنــوان المســجل للبنــك هــو شــارع ســحيم بــن حمــد في منطقة الســد (ص ب  2309في
مدينــة الدوحــة فــي دولــة قطــر) .تتكــون البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018مــن البنك وشــركاته التابعة
(يشــار إليهــم جميعـ ًـا (“المجموعــة”) ومنفرديــن (“شــركات المجموعــة”)) .تــزاول المجموعة بشــكل رئيســي األعمــال المصرفية للشــركات
واألفــراد وأنشــطة الوســاطة ولها  14فرعـ ًـا في قطر.
قــام البنــك بتغييــر اســمه القانونــي مــن البنــك األهلــي (ش.م.ق) إلــى البنــك األهلــي (ش.م.ق.ع) ولكــي يمتثل مع أحكام قانون الشــركات
التجاريــة القطريــة الجديــدة الصــادرة فــي  7يوليو .2015
الشــركات التابعــة األساســية للبنــك هي:
اسم الشركة

بلد التأسيس

رأس مال الشركة

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

قطر

 50مليون ريال قطري وساطة

البنك األهلي القطري للتمويل المحدود

جزر كايمان

 1دوالر أمريكي

أنشطة الشركة

إصدار سندات دين

نسبة الملكية
2018

نسبة الملكية
2017

100

100

100

100

 .2أساس اإلعداد
(أ) بيــان االلتزام
ـادرة عــن المجلــس الدولــي للمعايير المحاســبية ولوائح
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصـ ّ
مصــرف قطــر المركــزي المعمــول بهــا وقانون الشــركات التجاريــة القطري.
(ب) أســاس القياس
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بنـ ً
ـاءا علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة بإســتثناء البنــود الهامــة التاليــة المدرجــة ضمن بيان المركــز المالي
الموحــد والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلة:
•إســتثمارات فــي أوراق ماليــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيان الدخل؛
•المشتقات؛
•اإلســتثمارات المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ( /)2018اإلســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجرة ()2017؛
•الموجــودات الماليــة األخــرى المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة؛
•اإلســتثمارات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ( /)2018اإلســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيع ()2017؛ و
•الموجــودات والمطلوبــات المعتــرف بهــا التــي تعتبــر بنــود تحــوط فــي تحوطــات القيمة العادلــة المؤهلة.
(ج) العملــة الوظيفيــة وعملــة العــرض
تــم عــرض هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة بالريــال القطــري وهــي العملــة الوظيفيــة للمجموعــة .فيمــا عدا ما تمت اإلشــارة إليه بخالف
ذلــك ،تــم تقريــب المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال القطري إلــى أقرب ألف ريال.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .2أساس اإلعداد (تتمة)
(د) إســتخدام األحــكام والتقديرات
يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بموجــب المعاييــر الدوليــة ولوائــح مصــرف قطــر المركــزي المعمول بهــا وقانون الشــركات التجارية
القطــري للتقاريــر الماليــة و مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وإفتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالغ الصــادر عنها
التقريــر للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات .قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عن هــذه التقديرات.
تتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات المتعلقــة بهــا علــى نحــو مســتمر .يتــم إدراج التعديــات علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفترة التي
تتــم فيهــا مراجعــة التقديــرات وفــي أيــة فتــرات مســتقبلية تتأثر بذلك.
تــم وصــف المعلومــات عــن المجــاالت الهامــة للشــكوك حــول التقديــرات واألحكام األساســية فــي تطبيق السياســات المحاســبية التي لها
األثــر األهــم علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي البيانــات المالية الموحــدة تحت إيضاح .5

 .3السياسات المحاسبية الهامة
تــم تطبيــق السياســات المحاســبية المبينــة أدنــاه بشــكل ثابــت علــى جميــع الفتــرات المعروضــة في هــذه البيانــات المالية الموحدة باســتثناء
تأثيــرات تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  15فــي  1ينايــر  ،2018كمــا هــو مبين باإليضاح
( 3ذ) ،وقــد تــم تطبيقهــا بشــكل ثابــت مــن قبــل المجموعــة .باإلضافــة إﻟﯽ ذﻟك ،قامــت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ بتطبيــق اﻟﺗﻌدﯾﻼت الالحقــة ﻋﻟﯽ اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رقــم  7األدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻟﯽ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت فيمــا يتعلــق بعــام  ،2018وﻟﮐن ﻟم ﯾﺗم
ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻟﯽ ﻣﻌﻟوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
(أ) أســاس التوحيد
( )1الشــركة التابعــة
الشــركة التابعــة هــي شــركة مســتثمر فيهــا تســيطر عليهــا المجموعــة .يتــم إدراج البيانــات الماليــة للشــركة التابعــة فــي البيانــات المالية
الموحــدة مــن تاريــخ بدايــة الســيطرة وإلــى تاريخ توقف تلك الســيطرة.
تســيطر المجموعــة علــى شــركة مســتثمر فيهــا إذا كانــت لهــا صلــة بإيراداتهــا أو لديهــا حــق فــي إيرادات متنوعــة من إرتباطها بالشــركة
المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه اإليــرادات مــن خالل ســلطتها على الشــركة المســتثمر فيها.
يتــم تغييــر السياســات المحاســبية للشــركة التابعــة عندمــا يكــون ذلــك ضروريـ ًـا لتتماشــى مع السياســات المحاســبية التــي تتبعها
المجموعة.
( )2المعامــات المســتبعدة عنــد التوحيد
يتــم إســتبعاد األرصــدة واإليــرادات والمصروفــات بيــن شــركات المجموعــة الناشــئة مــن التعامالت بين شــركات المجموعــة عند إعداد
البيانــات الماليــة الموحــدة .يتــم إســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة بنفــس طريقــة المكاســب غيــر المحققــة ولكــن فقط إلــى الحد الذي ال
يوجــد فيــه تدني فــي القيمة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ب) العملــة األجنبيــة
المعامــات واألرصــدة بالعملــة األجنبية
يتــم تحويــل التعامــات بعمــات أجنبيــة أو تلــك التــي تتطلــب الســداد بعملــة أجنبيــة إلــى العمــات الوظيفية الخاصــة بالعمليــات بمعدالت
الصــرف الســائدة في تواريــخ المعامالت.
يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بعمــات أجنبيــة فــي تاريــخ التقريــر إلــى العملــة الوظيفية باســتخدام معدالت الصرف
الســائدة فــي ذلــك التاريــخ .يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة بالعمــات األجنبيــة التــي تقــاس بالقيمة العادلة إلــى العملة
الوظيفيــة بســعر الصــرف الســائد فــي ذلــك التاريــخ الــذي يتــم فيــه تحديــد القيمــة العادلة .يتــم تحويل الموجــودات والمطلوبات غيــر النقدية
التــي تقــاس مــن حيــث التكلفــة التاريخيــة بالعملــة األجنبيــة بإســتخدام معــدل الصرف في تاريــخ المعاملة.
يتــم اإلعتــراف بفــروق صــرف العمــات األجنبيــة الناتجــة مــن ســداد المعامــات بالعمالت األجنبية والناشــئة عــن التحويل بأســعار الصرف

فــي نهايــة الفتــرة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالعمــات األجنبيــة ضمــن الربح أو الخســارة.
(ج) الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة

( )1اإلعتــراف والقيــاس المبدئي
تعتــرف المجموعــة مبدئيـ ًـا بالقــروض والســلف لعمــاء والمطلــوب مــن /إلــى بنــوك وودائع العمالء وســندات الديــن ومديونيات أخرى
ً
مبدئيا في تاريــخ التجارة الذي
فــي التاريــخ الــذي تنشــأ فيــه .إن جميــع الموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى يتــم اإلعتــراف بهــا
تصبــح فيــه المجموعــة طرفـ ًـا فــي النصــوص التعاقدية لألداة.
( )2التصنيــف
ً
الموجــودات الماليــة  -السياســة المطبقــة إعتبــارا مــن  1ينايــر 2018
عنــد اإلعتــراف المبدئــي ،يتــم تصنيــف األصــل المالــي باعتبــار قياســه :بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة من خالل الدخل الشــامل
اآلخــر أو بالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة.
يتــم قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفى الشــروط التاليــة ولــم يتــم تصنيفــه بالقيمــة العادلة مــن خالل الربح أو
الخسارة:
•أن يتــم االحتفــاظ باألصــل ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى اإلحتفــاظ بالموجــودات لتحصيل التدفقــات النقديــة التعاقدية؛ و
•أن تــؤدي األحــكام التعاقديــة لألصــل المالــي إلــى نشــوء تدفقــات نقديــة فــي تواريــخ محددة بحيــث تقتصر علــى مدفوعات أصل
الديــن والفائــدة علــى مبلغ أصل الديــن القائم.
يتــم قيــاس أداة الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فقــط في حال اســتوفى الشــروط التالية ولم يتــم تصنيفه
بالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة:
•أن يتــم اإلحتفــاظ باألصــل ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى تحقيــق كل من تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقدية وبيع
الموجــودات المالية؛ و
•أن تــؤدي األحــكام التعاقديــة لألصــل المالــي إلــى نشــوء تدفقــات نقديــة فــي تواريــخ محددة بحيــث تقتصر علــى مدفوعات أصل
الديــن والفائــدة علــى مبلغ أصل الديــن القائم.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ج) الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة (تتمــة)
( )2التصنيــف (تتمــة)
الموجــودات الماليــة  -السياســة المطبقــة إعتبـ ً
ـارا مــن  1ينايــر ( 2018تتمــة)
عنــد اإلعتــراف المبدئــي باإلســتثمار فــي حقــوق الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا للمتاجــرة ،يجــوز للمجموعــة بشــكل غيــر قابل لإللغــاء أن تختار
عــرض التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة لالســتثمار فــي الدخــل الشــامل اآلخــر .وهــذا االختيار يتم على أســاس كل اســتثمار على حدة.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر.
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،عنــد اإلثبــات المبدئــي  ،يجــوز للمجموعــة تعييــن أصــل مالــي بشــكل غير قابــل للنقض والــذي يســتوفي المتطلبات
التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل األخــر كمــا فــي القيمه من خالل األرباح والخســائر إذا
أدى ذلــك إلــى التقليــل مــن عــدم التطابــق المحاســبي الــذي قد ينشــأ بطريقة أخرى.
تقييــم نمــوذج األعمال
تقــوم المجموعــة بتقييــم الهــدف مــن نمــوذج األعمــال الــذي يتــم االحتفــاظ مــن خاللــه باألصل المالي علــى مســتوى محفظة األعمال ألن
هــذه الطريقــة تعكــس بشــكل أفضــل كيفيــة إدارة األعمــال وطريقــة تقديــم المعلومات الخاصــة بذلك إلى
اإلدارة .وتشــمل المعلومــات قيــد الدراســة ما يلي:
• السياســات واألهــداف المحــددة لمحفظــة األعمــال والتطبيــق العملــي لتلك السياســات؛
• كيفيــة تقييــم أداء المحفظــة وإعــداد تقريــر بذلــك إلــى إدارة المجموعة؛
•المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال ( والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمال ذلــك) وكيفية إدارة تلك
المخاطر؛
•وتيــرة وحجــم وتوقيــت المبيعــات فــي فتــرات ســابقة ،وأســباب هــذه المبيعــات وتوقعاتهــا بشــأن نشــاط المبيعات في المســتقبل .ومع
ذلــك ،ال يتــم النظــر فــي المعلومــات المتعلقــة بنشــاط المبيعــات بشــكل منعــزل ،ولكــن كجــزء مــن تقييم شــامل لكيفيــة تحقيق الهدف
المعلــن للمجموعــة إلدارة الموجــودات الماليــة وكيفيــة تحقيــق التدفقــات النقديــة.
يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو المــدارة والتــي يتــم تقييــم أدائهــا على أســاس القيمــة العادلة وذلــك بالقيمة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ﻷنــه ال يتــم االحتفــاظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو غيــر محتفظ بها ســواء لتحصيل
التدفقــات النقديــة التعاقديــة ولبيــع الموجــودات المالية.
تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــل تمثــل دفعــات مقصــورة على أصل الديــن والفائدة.
ألغــراض هــذا التقييــم ،يتــم تعريــف «أصــل الديــن» علــى أنــه القيمــة العادلــة لألصــل المالي عند االعتــراف األولي .ويتم تعريــف «الفائدة»
علــى أنهــا الثمــن المقابــل للقیمــة الزمنیــة للنقــود والمخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بأصــل الديــن القائــم وذلــك خــال مدة معينــة من الزمن
ولمخاطــر وتكاليــف اإلقــراض األساســیة األخــرى (مثــل مخاطــر الســیولة والتكاليــف اإلداریة) وكذلــك هامش الربح.
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي مدفوعــات مقصــورة علــى أصــل الديــن والفائدة ،تأخــذ المجموعة فــي االعتبار
الشــروط التعاقديــة لــأدوات .ويتضمــن ذلــك تقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة تحتــوي على شــرط تعاقــدي قد يغيــر توقيت أو مقدار
التدفقــات النقديــة التعاقديــة نتيجــة لعــدم تحقيقهــا لهــذا الشــرط .عنــد إجــراء التقييــم ،تأخــذ المجموعــة فــي اإلعتبار األحــداث الطارئة التي
مــن شــأنها تغييــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة والمبالــغ المدفوعــة مقدمـ ًـا وأحــكام التمديــد واألحــكام التي تحد مــن مطالبــة المجموعة
بالتدفقــات النقديــة مــن موجــودات وميــزات محــددة والتــي تعمــل علــى تعديــل المقابــل للقيمــة الزمنيــة للنقــود .أما األدوات التــي ال تحقق
مفهــوم المدفوعــات المقصــورة علــى أصــل الديــن والفائــدة فســوف يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة .ﻻ يتم
إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة بعــد اإلعتــراف المبدئــي بهــا ،إال فــي الفتــرة التــي تلــي تغييــر المجموعــة لنموذج أعمالهــا الخاص بإدارة
الموجــودات الماليــة .تتــم إعــادة التصنيــف مــن بدايــة فتــرة التقرير األولــى التي تلــي التغيير.
إعــادة التصنيف
ﻻ يتــم إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة بعــد اإلعتــراف المبدئــي بهــا ،إال فــي الفتــرة التــي تلــي تغيير المجموعــة لنمــوذج أعمالها الخاص
بــإدارة الموجــودات الماليــة .تتــم إعــادة التصنيــف مــن بدايــة فترة التقرير األولــى التي تلــي التغيير.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ج) الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة (تتمــة)
الموجــودات الماليــة – ســارية المفعــول حتــى  31ديســمبر 2017
( )2التصنيــف (تتمــة)
مبدئيــا أو عنــد اإلعتــراف المبدئــي  ،يتــم تصنيــف أصــل مالــي فــي واحدة من الفئــات التالية:
•قروض وذمــم مدينة؛
•محتفــظ بهــا حتى تاريخ اإلســتحقاق؛
•متاحــة للبيع؛ و
•بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،إمــا بإعتبارهــا :محتفــظ بهــا للمتاجــرة؛ أو بالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة عند
التصنيــف األولي.
الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجرة
يتــم تصنيــف أي أصــل مالــي باعتبــاره محتفــظ بــه للمتاجرة في حال:

•تــم اقتنــاؤه أو تكبــده بشــكل أساســي لغــرض بيعــه أو إعادة شــرائه في األجــل القريب؛
•عنــد االعتــراف األولــي ،كان جــزءا مــن محفظــة أدوات ماليــة محــددة يتــم إدارتهــا معــا ويوجــد لها دليل علــى نمط حديث مــن تحقيق أرباح
قصيــرة األجل؛ أو
•أداة مشــتقة ،بإســتثناء األداة الماليــة المصنفــة باعتبارهــا أداة تحــوط فعالــة.

موجــودات ماليــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة
باإلضافــة إلــى الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة ،يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة فــي فئــة القيمــة العادلة مــن خالل الربح أو
الخســارة عنــد االعتــراف األولــي ،لتصنيــف تلــك األدوات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة باســتخدام خيار القيمــة العادلة في
إحدى الحــاالت التالية:
عندمــا ينتــج عــن ذلــك مزيــدا مــن المعلومات ذات الصلــة ألنها إما:
•تســتبعد أو تقلــل بشــكل جوهــري مــن تناقضــات القيــاس أو االعتــراف التــي قــد تنشــأ مــن قياس الموجــودات أو المطلوبات أو
االعتــراف باألربــاح أو الخســائر منهــا علــى أســس مختلفــة (“عدم تطابق محاســبي”)؛ أو
ً
•إدارة مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة وتقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة ،وفقــا الســتراتيجية وثيقــة إدارة المخاطر أو
اســتراتيجية االســتثمار ويتــم تقديــم المعلومــات مــن قبــل أفــراد اإلدارة الرئيســيين على هذا األســاس.
المطلوبــات المالية
قامــت المجموعــة بتصنيــف وقيــاس مطلوباتهــا الماليــة بالتكلفــة المطفــأة.
( )3إلغــاء االعتراف
تقــوم المجموعــة بإلغــاء االعتــراف باألصــل المالــي عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي أو عندما تقوم
بتحويــل األصــل المالــي فــي معاملــة يتــم فيهــا تحويــل جميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل المالي بشــكل أساســي ،أو أنها ال تقــوم بالتحويل
وال تحتفــظ بشــكل أساســي بجميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة وال تحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل المالــي .ويتــم االعتراف بــأي فائدة في
الموجــودات الماليــة المحولــة والتــي تكــون مؤهلــة إللغــاء االعتــراف بهــا والتــي يتــم إنشــاؤها أو االحتفاظ بها مــن قبــل المجموعة كأصل أو
التــزام منفصــل .يتــم إدراج أي فائــدة فــي أصــل مالــي محــول يكــون مؤهــا إللغــاء االعتــراف به والذي يتم إنشــاؤه أو االحتفاظ بــه من قبل
المجموعــة كأصــل او التــزام منفصــل .عنــد الغــاء االعتــراف بأحــد الموجــودات الماليــة ،يتــم االعتــراف بالفرق بيــن القيمــة الدفترية لألصل (أو
ناقصا
القيمــة الدفتريــة المخصصــة للجــزء مــن األصــل المحــول) والمبلــغ المســتلم (بمــا فــي ذلــك أي موجــودات جديدة تــم الحصول عليهــا
ً
أي مطلوبــات جديــدة مفترضــة) وذلــك في الربح أو الخســارة.
إعتبـ ً
ـارا مــن  1ينايــر  ،2018لــم يتــم اإلعتــراف بــأي أربــاح /خســائر متراكمــة تــم اإلعتــراف بها في الدخل الشــامل اآلخر فيمــا يتعلق باالســتثمار
فــي أوراق حقــوق الملكيــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فــي بيان الدخــل الموحد عند إلغــاء اإلعتراف بهذه
األوراق الماليــة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ج) الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة (تتمــة)
( )3إلغــاء االعتــراف (تتمة)
ً
ً
يلغــى اإلعتــراف بأصــل مالــي ( كليــا أو جزئيــا) عندما:
• تكــون الحقــوق فــي إســتالم التدفقــات النقديــة من األصل قــد انقضت؛
•قيــام المجموعــة بتحويــل حقوقهــا الســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــودات أو أن تكــون قــد تحملــت اإللتزام بســداد التدفقات
النقديــة المســتلمة بالكامــل ودون تأخيــر مــادي إلــى طــرف ثالــث بموجــب ترتيــب “مــرور” ،وإمــا (أ) أن تكــون المجموعة قد قامــت فعلياً
بتحويــل كافــة مخاطــر وامتيــازات الملكيــة أو (ب) لــم تقــم فعليـ ًـا بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة مخاطــر ومنافــع األصــل وعندمــا لم تعد
تحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل المالــي ولكنهــا حولــت الســيطرة على األصل.
تبــرم المجموعــة معامــات تقــوم بموجبهــا بتحويــل الموجــودات المعتــرف بهــا ،ولكنهــا تحتفــظ إمــا بكافة أو بشــكل أساســي بكافــة المخاطر
والمنافــع المرتبطــة بالموجــودات المحولــة أو جــزء منهــا .إذا تــم االحتفــاظ بكافــة أو بشــكل أساســي بكافــة المخاطــر والمنافــع ،فــا يتم إلغاء
االعتــراف بالموجــودات المحولــة .وتشــمل تحويــات الموجــودات مــع االحتفــاظ بكافــة أو بشــكل أساســي بكافــة المخاطــر والمنافع ،على

ســبيل المثــال ،إقــراض األوراق الماليــة ومعامالت إعادة الشــراء.

تلغــي المجموعــة اإلعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عنــد تنفيــذ إلتزاماتهــا التعاقديــة أو إلغائهــا أو إنقضائهــا.
( )4تعديــات علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة
الموجــودات المالية
إذا تــم تعديــل شــروط أصــل مالــي ،تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة لألصــل المعدل مختلفة بشــكل أساســي .في
حــال كانــت التدفقــات النقديــة مختلفــة بشــكل أساســي ،يتــم عندهــا اعتبــار الحقــوق التعاقديــة فــي التدفقــات النقدية من األصــل المالي
األصلــي علــى أنهــا منتهيــة .وفــي هــذه الحالــة ،يتــم إلغــاء االعتــراف باألصــل المالي األصلــي ويتم إثبات األصــل المالي الجديــد بالقيمة
العادلــة ،ويعــاد احتســاب معــدل فائــدة فعلــي جديــد لألصــل .وبالتالــي يعتبــر تاريــخ إعــادة التفاوض هو تاريخ االعتــراف األولي لغرض
احتســاب االنخفــاض فــي القيمــة ،بمــا فــي ذلــك لغــرض تحديــد ما إذا حدثت زيــادة جوهرية في مخاطــر االئتمان.
السياســة المطبقــة إعتبـ ً
ـارا مــن  1يناير 2018
إذا لــم تكــن التدفقــات النقديــة للموجــودات المعدلــة المحملــة بالتكلفــة المطفــأة مختلفــة بشــكل أساســي ،فــإن التعديــل لــن يؤدي إلى
بناء على
إلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة .وفــي هــذه الحالــة ،تعيــد المجموعــة احتســاب القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة لألصل المالــي ً
التدفقــات النقديــة المعدلــة للموجــودات الماليــة وتعتــرف بالمبلــغ الناتــج عــن تعديــل القيمــة الدفتريــة االجماليــة كأربــاح أو خســارة تعديل
فــي بيــان الدخــل الموحــد .إذا تــم تنفيــذ مثــل هــذا التعديــل بســبب الصعوبــات الماليــة للمقترض ،فســيتم عرض الربح أو الخســارة مع خســائر
انخفــاض القيمــة .وفــي حــاالت أخــرى ،يتم عرضهــا كإيرادات فوائد.
السياســة ســارية المفعول حتى  31ديســمبر 2017
إذا تــم تعديــل شــروط األصــل المالــي بســبب الصعوبــات الماليــة للمقتــرض ولــم يتــم الغــاء االعتراف باألصــل ،يتم قياس انخفــاض قيمة
األصــل باســتخدام معــدل الفائدة المعدل مســبقا.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ج) الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة (تتمــة)
( )4تعديــات علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة (تتمــة)
المطلوبــات المالية
تقــوم المجموعــة بإلغــاء االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم تعديــل شــروطها وتكــون التدفقــات النقديــة للمطلوبــات المعدلة
مختلفــة بشــكل أساســي .فــي هــذه الحالــة ،يتــم االعتــراف بالتــزام مالــي جديد اســتنادا إلى الشــروط المعدلة وذلــك بالقيمــة العادلة .ويتم
االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي المطفــأ وااللتــزام المالــي الجديــد بشــروط معدلــة وذلك في بيان الدخــل الموحد.
( )5المقاصــة
يتــم إجــراء المقاصــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويتــم عــرض صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي الموحد فقط عندمــا يكون لدى
المجموعــة الحــق القانونــي فــي مقاصــة تلــك المبالــغ ورغبتهــا إمــا فــي تســويتها على أســاس الصافي أو عــن طريق تحقيــق الموجودات
وتســوية المطلوبــات فــي نفس الوقت.
يتــم عــرض اإليــرادات والمصروفــات علــى أســاس الصافــي فقــط عندمــا ُيســمح بذلك بموجــب المعاييــر الدولية للتقاريــر المالية ،أو بالنســبة
لألربــاح والخســائر التــي تنشــأ مــن مجموعــة مكونــة مــن معامــات متشــابهة كما في نشــاط المتاجــرة بالمجموعة.

( )6مبــادئ القياس
قيــاس التكلفــة المطفأة
التكلفــة المطفــأة ألصــل أو التــزام مالــي هــي المبلــغ الــذي يقــاس بــه األصــل أو االلتــزام المالي عنــد االعتراف األولي بــه ،مطروحا منه
ســداد أصــل الديــن مضافــا إليــه أو مطروحــا منــه اإلطفــاء المتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلي ألي فرق بيــن المبلغ األولي
المعتــرف بــه ومبلــغ االســتحقاق ،ناقصــا أي خصــم النخفــاض القيمــة .يتضمــن احتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي كافة الرســوم المدفوعة أو
المســتلمة التــي تمثــل جــزء ال يتجــزأ مــن معدل الفائــدة الفعلي.
قيــاس القيمــة العادلة
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن اســتالمه لبيــع أصــل مــا أو دفعــه لســداد التــزام ما في معاملــة تجاريــة نظامية بين المشــاركين في
الســوق فــي تاريــخ القيــاس بالمبلــغ األصلــي أو ،فــي حــال غيــاب تلك الســوق ،في الســوق األكثــر مالءمة التــي يمكــن للمجموعة الوصول
إليهــا فــي ذلــك التاريــخ .ال تعكــس القيمــة العادلــة اللتــزام مــا مخاطر عــدم األداء الخاصة به.
عندمــا يكــون ذلــك متاحـ ًـا ،تقــوم المجموعــة بقيــاس القيمــة العادلــة ألداة مــا باســتخدام الســعر المدرج في الســوق النشــطة لتلك األداة.
تعتبــر الســوق نشــطة إذا تمــت معامــات لألصــل أو االلتــزام بتواتــر وحجــم كافييــن لتقديــم معلومات تســعير على أســاس مســتمر.
فــي حــال لــم يتوفــر ســعر مــدرج فــي الســوق النشــطة ،فــإن المجموعة تســتخدم أســاليب التقييــم التي تتيــح مجاال أكبر الســتخدام المدخالت
ذات الصلــة القابلــة للمالحظــة وتحــد مــن اســتخدام المدخــات غيــر القابلــة للمالحظــة .يشــمل أســلوب التقييــم المختــار كافــة العوامل التي
يأخذهــا المشــاركون فــي الســوق فــي االعتبــار عند تســعير أي معاملة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ج) الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة (تتمــة)
( )6مبــادئ القيــاس (تتمة)
وأفضــل دليــل للقيمــة العادلــة ألداة ماليــة عنــد االعتــراف األولــي هــو عــادة ســعر المعاملــة ،أي :القيمــة العادلة للمقابــل المدفوع أو
المســتلم .إذا قــررت المجموعــة أن القيمــة العادلــة عنــد االعتــراف األولــي تختلــف عــن ســعر المعاملــة ،وأن القيمــة العادلــة ال يمكــن إثباتها
مــن خــال ســعر مــدرج فــي ســوق نشــط لموجــودات أو مطلوبــات مماثلــة أو بنــاء على أســلوب التقييم والذي يســتخدم فقــط بيانات من
أســواق قابلــة للمالحظــة ،يتــم عندهــا قيــاس األدوات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ،معدلــة لتأجيــل الفــرق بيــن القيمــة العادلة عند
االعتــراف األولــي وســعر المعاملــة .وفــي وقــت الحــق ،يتــم االعتــراف بذلــك الفرق في الربح أو الخســارة بطريقة مناســبة علــى مدى عمر
األداة ولكــن دون تأخيــر بمــا يتجــاوز الوقــت الــذي يمكــن فيــه دعــم التقييــم بالكامــل بواســطة بيانــات الســوق القابلــة للمالحظة أو موعد
إقفــال المعاملة.
لــو كان لألصــل أو اإللتــزام الــذي تــم قياســه بالقيمــة العادلــة ســعر عــرض وســعر طلــب ،تقــوم المجموعة حينهــا بقياس الموجــودات بالمراكز
الطويلــة بســعر العــرض والمطلوبــات بالمراكــز القصيــرة بســعر الطلب.
يتــم تقييــم للقمــة العادلــة لــأدوات الماليــة والمزيــد فــي التفاصيــل حــول كيفيــة قياســها في اإليضاح  5ب ()1
( )7إنخفــاض القيمــة
السياســة ســارية المفعــول مــن  1يناير 2018
تعتــرف المجموعــة بمخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي لــم يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة من خالل
الربح أو الخســارة:
•الموجــودات الماليــة التــي تعــد أدوات دين؛ و
•ارتباطــات القــروض وعقــود الضمانــات المالية.
ال يتــم اإلعتــراف بخســارة إنخفــاض القيمــة على إســتثمارات حقــوق الملكية.
تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصصــات الخســائر بمبلــغ يعــادل خســارة اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدار عمــر الديــن والتي يتم قياســها على
ـهرا ،باســتثناء ما يلي:
أســاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شـ ً
•إســتثمارات أوراق الديــن التــي يتــم تحديدهــا علــى أنهــا ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة فــي تاريــخ التقرير؛ و
•أدوات ماليــة أخــرى لــم ترتفــع فيهــا مخاطــر اإلئتمــان بشــكل كبير منــذ االعتراف األولي.
ـهرا هــي خســائر اإلئتمــان المتوقعــة التــي تنتــج مــن أحــداث التعثر بــاألداة الماليــة المحتملة في
وتعــد خســائر اإلئتمــان المتوقعــة لفتــرة  12شـ ً
غضــون  12شـ ً
ـهرا بعد تاريــخ التقرير.
قيــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعة
خســائر اإلئتمــان المتوقعــة هــي التقديــر القائــم علــى الــوزن المرجــح الحتمــاالت خســائر االئتمان .وهــي تقاس على النحــو التالي:
•الموجــودات الماليــة التــي ال تعتبــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر :باعتبارهــا القيمــة الحاليــة لجميــع حــاالت العجز
النقــدي (أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للمنشــأة وفقــا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعة اســتالمها)؛
•الموجــودات الماليــة التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر :باعتبارهــا الفــرق بيــن القيمة الدفتريــة االجمالية
والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة التقديريــة المســتقبلية؛
•التزامــات القــروض غيــر المســحوبة :باعتبارهــا القيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة للمجموعــة فــي حالة
ســحب االلتــزام والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعة اســتالمها؛ و
ناقصــا أي مبالــغ تتوقــع المجموعة اســتردادها.
•عقــود الضمــان المالــي :المدفوعــات المتوقعــة لتعويــض حاملهــا
ً
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ج) الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة (تتمــة)
إعــادة هيكلــة الموجــودات المالية
فــي حــال تمــت إعــادة التفــاوض علــى بنــود األصــل المالــي أو تــم تعديلهــا أو تم اســتبدال أصل مالــي حالي بآخر جديد بســبب صعوبــات مالية
للمقتــرض ،يتــم عندهــا تقييــم مــا إذا كان مــن الواجــب إلغــاء االعتــراف باألصــل المالــي ويتم قياس خســائر االئتمــان المتوقعــة كالتالي:
•إذا ﻟﻢ ينتــج عــن إعــادة الهيكلــة المتوقعــة إلغــاء االعتــراف باألصــل الحالــي ،ﻓﺈن التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناتجــة عن األصــل المالي
المعــدل يتــم إدراجهــا فــي حســاب العجز النقدي من األصــل الحالي.
•إذا نتــج عــن إعــادة الهيكلــة المتوقعــة إلغــاء االعتــراف باألصــل الحالــي ،ﻓﺈن التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناتجــة عن األصــل الجديد يتم
التعامــل معهــا كتدفقــات نقديــة نهائيــة ناتجــة مــن األصــل المالــي الموجــود حاليــا فــي تاريــخ إلغــاء االعتراف به .ويتم ادراج هــذا المبلغ
فــي حســاب العجــز النقــدي مــن األصــل المالــي الحالــي والــذي يتــم خصمــه بدءا مــن التاريخ المتوقــع إللغاء االعتراف بــه حتى تاريخ
التقريــر باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصل المالــي الحالي.
موجــودات ماليــة منخفضــة القيمــة االئتمانية

فــي تاريــخ كل تقريــر ،تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة والموجــودات الماليــة للديون
المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر تعتبــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة .يعد األصــل المالي “منخفــض القيمة
االئتمانيــة” عندمــا يقــع حــدث واحــد أو أكثــر يكــون لــه أثــر مجحف علــى التدفقــات النقديــة التقديرية المقدرة لألصــل المالي.

تتضمــن األدلــة علــى أن األصــل المالــي منخفــض القيمــة االئتمانيــة البيانــات التاليــة القابلــة للمالحظة:
•الصعوبــات الماليــة الهامــة التــي يعانــي منهــا المقتــرض أو الجهــة المصدرة؛
•مخالفــة العقــد ،مثــل العجــز أو واقعــة التأخر في الســداد؛
• إعــادة هيكلــة قــرض أو ســلفة مــن جانــب المجموعــة بشــروط لــم تكــن المجموعــة لتفكر فيهــا بخالف ذلك؛
•يصبــح مــن المحتمــل أن يقــوم المقتــرض بإشــهار إفالســه أو إعــادة الهيكلــة المالية؛ أو
•اختفــاء الســوق النشــط بالنســبة لذلــك األصــل نتيجة الصعوبــات المالية.
السياســة المطبقــة حتــى  31ديســمبر 2017
فــي تاريــخ كل تقريــر ،تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن الموجــودات الماليــة غيــر المســجلة بالقيمة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة قــد انخفضــت قيمتهــا .وتنخفــض قيمــة األصــل المالــي أو مجموعــة مــن الموجودات الماليــة فقط عند
وجــود دليــل موضوعــي علــى وقــوع حــدث خســارة بعــد االعتــراف األولي باألصــل /الموجودات ،وكان لحدث الخســارة أثر علــى التدفقات
النقديــة المســتقبلية لألصــل /الموجــودات يمكــن تقديــره بشــكل يعتمــد عليه.
الدليــل الموضوعــي علــى انخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة (بمــا فــي ذلك االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكية) يتضمــن الصعوبات
الماليــة التــي تواجــه المقتــرض أو الجهــة المصــدرة أو التقصيــر أو التأخــر فــي الســداد مــن جانــب الطــرف المقتــرض أو إعــادة هيكلة القرض
أو الســلفة مــن جانــب المجموعــة بشــروط لــم تكــن المجموعــة لتفكــر فيهــا بخــاف ذلــك والمؤشــرات علــى أن المقترض أو الجهــة المصدرة
ســوف تدخــل فــي إفــاس أو اختفــاء الســوق النشــطة للورقــة الماليــة أو البيانــات األخــرى القابلــة للمالحظة فيمــا يتعلــق بمجموعة
موجــودات مثــل التغيــرات الســلبية فــي مركــز الســداد لــدى المقترضيــن أو الجهــات المصــدرة أو الظــروف االقتصاديــة المرتبطة بحاالت
التعثر.
تقــوم المجموعــة بدراســة األدلــة علــى خســارة انخفــاض القيمــة للقــروض والســلف المقدمــة للعمالء واالســتثمارات فــي األوراق المالية
المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق علــى مســتوى معيــن ومســتوى جماعــي لألصــل .يتــم تقييم جميــع القروض والســلف المقدمة
للعمــاء بشــكل فــردي وكذلــك أوراق االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق الســتبيان وجــود انخفاض معين فــي القيمة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ج) الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة (تتمــة)
السياســة المطبقــة حتــى  31ديســمبر ( 2017تتمــة)
ويتــم تقييــم جميــع القــروض والســلف الهامــة المقدمــة للعمــاء واالســتثمارات فــي األوراق الماليــة المحتفــظ بهــا حتى تاريخ االســتحقاق
التــي تبيــن وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا بشــكل محــدد ،عندهــا يتــم تقييمهــا بشــكل جماعي الســتبيان وجــود أي انخفاض فــي قيمتها تم
تكبــده ولــم يتــم تحديــده بعــد .يتــم تقييــم اﻟﻘروض واﻟﺳﻟف المقدمــة للعمــاء واالســتثمارات فــي األوراق الماليــة المحتفــظ بهــا حتى تاريخ
االســتحقاق والتــي لــم تعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي وذلــك بشــكل جماعــي الســتبيان االنخفاض فــي القيمة من خــال تجميع القروض
والســلف المقدمــة للعمــاء واالســتثمارات فــي األوراق الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق والتــي لها ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺎطر ﻣﻣﺎﺛﻟﺔ.
تقــاس خســائر انخفــاض القيمــة للموجــودات المســجلة بالتكلفــة المطفــأة علــى أنهــا الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصل المالــي والقيمة
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مخصومــة بمعــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل .يتــم االعتــراف بخســائر االنخفاض في
القيمــة فــي الربــح أو الخســارة ويتــم إظهارهــا فــي حســاب المخصــص مقابل قروض وســلف مقدمــة للعمالء.
ألغــراض التقييــم المجمــع النخفــاض القيمــة ،يتــم تجميــع الموجــودات الماليــة علــى أســاس خصائــص مخاطــر االئتمان المماثلــة .وترتبط
هــذه الخصائــص بتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمجموعــات الخاصــة بهــذه الموجــودات باعتبارهــا مؤشــرا علــى قــدرة المدينيــن على
ســداد كافــة المبالــغ المســتحقة وفقـ ًـا لألحــكام التعاقديــة للموجــودات الجــاري تقييمها.
يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية لمجموعــة الموجــودات الماليــة التــي تقيــم بشــكل جماعــي وذلــك الســتبيان االنخفاض في
القيمــة علــى أســاس التدفقــات التعاقديــة للموجــودات فــي المجموعــة وتاريــخ الخســارة الخاصــة بموجــودات ذات خصائص مخاطــر ائتمان
مماثلــة لتلــك الموجــودة فــي المجموعــة .يتــم تعديــل خبــرة الخســارة الســابقة علــى أســاس المعطيــات الحالية القابلــة للمالحظة بمــا يعكس
آثــار الظــروف الحاليــة التــي لــم تؤثــر علــى الفتــرة التــي اســتندت إليها خبرة الخســارة الســابقة والســتبعاد آثــار الظروف التي كانــت موجودة في
ً
حاليا.
الفتــرة التاريخيــة الســابقة ولــم تعد موجــودة
بالنســبة لالســتثمارات المدرجــة ،فــإن االنخفــاض فــي القيمــة الســوقية للتكلفــة بنســبة  %20أو أكثــر ،أو االنخفــاض فــي القيمة الســوقية
للتكلفــة لفتــرة مســتمرة مــن  9أشــهر أو أكثــر ،تعتبــر مؤشــرات علــى انخفــاض القيمة.
يتــم االعتــراف بخســائر انخفــاض قيمــة االســتثمارات فــي األوراق الماليــة المتاحــة للبيــع عــن طريــق تحويل الخســارة المتراكمــة التي تم
االعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى الربــح أو الخســارة كتســوية إعــادة تصنيــف .إن الخســارة المتراكمة التــي يتم إعــادة تصنيفها من
الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى الربــح أو الخســارة هــي الفــرق بيــن تكلفــة االســتحواذ ،بعد خصم أي ســداد واطفاء ألصــل الدين ،والقيمــة العادلة
ـبقا فــي الربــح أو الخســارة .ﺗظﮭر التغيرات في مخصصــات انخفاض
الحاليــة،
ناقصــا أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة تــم االعتــراف بهــا مسـ ً
ً

القيمــة المتعلقــة بالقيمــة الزمنيــة كعنصــر مــن عناصــر إيــرادات الفوائد.

ﻓﻲ ﻔﺗرات الحقــة ،يتــم تســجيل ارتفــاع القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي األوراق الماليــة المتاحــة للبيــع والتــي تعرضت في الســابق
النخفــاض القيمــة وذلــك فــي احتياطي القيمــة العادلة.
(د) النقــد وشــبه النقد
يتضمــن النقــد وشــبه النقــد أوراقـ ًـا نقديــة وعمــات معدنيــة بالصنــدوق وأرصــدة غيــر خاضعــة لقيود محتفــظ بها لدى المصــرف المركزي
وموجــودات ماليــة عاليــة الســيولة ذات فتــرات إســتحقاق لثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ اإلســتحواذ تخضــع لمخاطر غير هامــة نتيجة
التغييــرات فــي قيمتهــا العادلــة ويتــم إســتخدامها مــن جانــب المجموعــة فــي إدارة تعهداتهــا قصيرة األجل.
يتــم تســجيل النقــد وشــبه النقــد فــي بيــان المركــز المالي الموحــد بالتكلفــة المطفأة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(هـــ) قروض وســلف لعمالء
إن القــروض والســلف لعمــاء هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وال تكون مدرجة في ســوق نشــط وال
تنــوي المجموعــة بيعهــا فـ ً
ـورا أو فــي المســتقبل القريب.
يتــم قيــاس القــروض والســلف لعمــاء مبدئيـ ًـا بســعر المعاملــة والــذي يمثــل القيمــة العادلة مضافـ ًـا إليهــا تكاليف المعاملــة اإلضافية
المباشــرة ،ويتــم قياســها الحقـ ًـا بتكلفتهــا المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ،بإســتثناء الموجــودات الماليــة المصنفة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة من خالل الربح أو الخســارة.
(و) إســتثمارات ماليــة
السياســة ســارية المفعــول مــن  1يناير 2018
تتضمــن اإلســتثمارات فــي األوراق الماليــة ما يلي:
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة زائـ ً
ـدا تكاليــف المعاملة المباشــرة
ـها
ـ
قياس
ـم
ـ
يت
ـأة؛
ـ
المطف
ـة
•اإلســتثمار فــي أوراق الديــن المقاســة بالتكلفـ
ً

المتزايــدة ،ويتــم قياســها الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعلية؛
•اإلســتثمارات فــي أوراق الديــن وحقــوق الملكيــة التــي يتــم قياســها إلزاميــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربح أو الخســارة أو المصنفة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة؛ والتــي تمثــل القيمــة العادلــة مــع التغيــرات المعتــرف بها مباشــرة في الربح أو الخســارة؛
•اإلســتثمارات فــي أوراق ماليــة مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخل الشــامل اآلخر؛ و
•اإلســتثمارات فــي أوراق حقــوق الملكيــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخل الشــامل اآلخر.

بالنســبة ألوراق الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،يتــم االعتــراف بالربح أو الخســارة في الدخل الشــامل
اآلخــر ،باســتثناء مــا يلــي ،والتــي يتــم االعتــراف بهــا فــي الربــح أو الخســارة بالطريقــة نفســها المطبقة علــى الموجودات المالية المقاســة
بالتكلفــة المطفــأة:
•إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة معدل الفائــدة الفعلي؛
•خســائر االئتمــان المتوقعــة وحاالت عكســها؛ و
•أربــاح وخســائر تحويل العمــات األجنبية.
عندمــا يتــم إلغــاء االعتــراف بورقــة الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخل الشــامل اآلخر ،ﯾﺗم إعــادة تصنيف الربح أو الخســارة
المتراكمــة المعتــرف بهــا ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مــن حقــوق الملكية إلى بيان الدخــل الموحد.
ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ عــرض التغيــرات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻟﮐﯾﺔ التــي ال يتــم

االحتفــاظ بهــا للمتاجــرة .يتــم إجــراء االختيــار علــى أســاس كل أداة علــى حــدة عنــد االعتــراف األولــي وال يمكن الرجوع فيــه .والحقا ال يعاد
أبــدا تصنيــف األربــاح والخســائر مــن هــذه االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة إﻟﯽ ﺑﯾﺎن الدخــل الموحــد بما في ذﻟك االســتبعادات .ال يتم
اإلفصــاح عــن خســائر االنخفــاض فــي القيمــة (وعكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمة) بشــكل منفصل عــن التغيرات األخرى فــي القيمة
العادلــة .يســتمر االعتــراف بتوزيعــات األربــاح ،عندمــا تمثــل عائـ ًـدا علــى هــذه االســتثمارات ،فــي بيان الدخــل الموحد ،ما لــم تمثل بوضوح
اســتردادا لجــزء مــن تكلفــة االســتثمار ،وفــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بها في الدخل الشــامل اآلخــر .يتم تحويل األربــاح والخســائر المتراكمة
المعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلى األرباح المدورة عند اســتبعاد االســتثمار.
السياســة المطبقــة حتــى  31ديســمبر 2017
ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف األولــي ،ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب االســتثمارات فــي األوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ بنــاء علــى تصنيفهــا إمــا "ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق" أو
"اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الربــح أو اﻟﺧﺳﺎرة" أو "ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻟﺑﯾﻊ".
( )iموجــودات ماليــة محتفــظ بهــا حتــى تاريخ االســتحقاق
( )iiالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة
( )iiiاســتثمارات ماليــة متاحــة للبيع
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ز) المشــتقات
( )1المشــتقات المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر ومحاســبة التحــوط
تدخــل المجموعــة فــي إطــار النشــاط اإلعتيــادي ألعمالهــا فــي عــدة أنــواع مــن المعامالت التي تحتــوي على أدوات مالية مشــتقة .األداة
الماليــة المشــتقة هــي عقــد مالــي بيــن طرفيــن حيــث تتعلــق الدفعــات فيــه بتغيــرات األســعار في واحدة أو أكثر مــن األدوات المالية
المتعلقــة بــه أو معــدالت الرجوع أو المؤشــرات.
وتتضمــن الخيــارات الماليــة والعمليــات آجلــة التســليم والعقــود اآلجلــة وإتفاقيــات تبــادل معــدالت الفائــدة وإتفاقيات تبــادل العمالت
والتــي تنشــئ الحقــوق واإللتزامــات التــي لهــا أثــر تحويــل واحــد أو أكثــر مــن المخاطــر الماليــة المتأصلة في أداة ماليــة رئيســية متعلقة
بهــا بيــن أطــراف األداة .عنــد البدايــة تعطــي أداة ماليــة مشــتقة أحــد األطــراف حقـ ًـا تعاقديـ ًـا لمبادلة الموجــودات الماليــة أو المطلوبات
الماليــة مــع طــرف آخــر بشــروط تعتبــر مفضلــة أو إلتــزام تعاقــدي لمبادلــة موجــودات ماليــة أو مطلوبــات مالية بشــروط تعتبر غير
مفضلــة ،غيــر أنهــا ال ينتــج عنهــا عامــة تحويــل لــأداة الماليــة الرئيســية المتعلقــة بهــا عنــد بــدء العقــد وال يتم ذلك التحويــل بالضرورة
عنــد إســتحقاق العقــد .إن بعــض األدوات تجســد كال ًمــن الحــق وااللتــزام للقيــام بالتبــادل .بمــا أن بنــود هــذا التبادل يتــم تحديدها عند
بدايــة األدوات الماليــة فــإن هــذه البنــود ونظـ ً
ـرا لتغيــر أســعار الســوق الماليــة قد تصبــح إيجابية أو غيــر إيجابية.
•تحوطــات القيمــة العادلة
فيمــا يتعلــق بتحوطــات القيمــة العادلــة التــي تحقــق شــروط محاســبة التحــوط ،فــإن أي ربــح أو خســارة من إعادة قيــاس أداة التحوط
إلــى القيمــة العادلــة يتــم اإلعتــراف بــه مباشــرة فــي بيــان الدخــل الموحــد .يتــم تعديل األجــزاء المعنية مــن البند المتحوط لــه مقابل
القيمــة الدفتريــة للبنــد المتحــوط لــه ويتــم اإلعتــراف بــه في بيان الدخــل الموحد.
فــي  31ديســمبر  2018و 2017لــم يكــن هنــاك تحــوط للقيمــة العادلة.
•تحوطــات التدفــق النقدي
فيمــا يتعلــق بتحوطــات التدفــق النقــدي التــي تحقــق شــروط محاســبة التحــوط ،فــإن أي ربــح أو خســارة من أداة التحــوط والذي يقرر
فعــال يتــم االعتــراف بــه مبدئيـ ًـا كإحتياطــي تحــوط تدفــق نقــدي ضمن بنود الدخل الشــامل اآلخرى .إن أرباح أو خســائر
أنــه تحــوط ّ
تحــوط التدفــق النقــدي المعتــرف بهــا مبدئيـ ًـا ضمــن بيــان الدخــل الشــامل الموحــد يتــم تحويلهــا إلى بيــان الدخل الموحد فــي الفترة
التــي تؤثــر فيهــا معاملــة التحــوط علــى بيــان الدخــل الموحــد .عندمــا ينتــج عــن معاملة التحــوط إعتراف بموجــودات أو مطلوبات فإن
األربــاح أو الخســائر المصاحبــة لهــا والتــي تــم اإلعتــراف المبدئــي بهــا فــي بيــان الدخل الشــامل يتــم إدراجها في القيــاس المبدئي
للتكلفــة للموجــودات أو المطلوبــات ذات العالقــة.
بالنســبة للتحوطــات التــي ال تؤهــل لمحاســبة التحــوط ،فــإن أي ربــح أو خســارة تنشــأ فــي القيمــة العادلــة ألداة التحوط تؤخذ
مباشــرة إلــى بيــان الدخل الموحد للســنة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ز) المشــتقات (تتمــة)
( )1المشــتقات المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر ومحاســبة التحــوط (تتمة)
•تحوطــات التدفــق النقــدي (تتمة)
تتوقــف محاســبة التحــوط عنــد انتهــاء مــدة أداة التحــوط أو إنهــاء ممارســتها أو لــم تعــد مؤهلة لمحاســبة التحوط .بالنســبة
الفعالــة لــأدوات الماليــة بتواريــخ اســتحقاق ثابتــة فــإن أي تعديل ينشــأ مــن محاســبة التحوط يتم
لتحوطــات القيمــة العادلــة
ّ
الفعالــة فــإن أي ربح أو خســارة متراكمين
إطفــاؤه علــى مــدى الفتــرة الباقيــة حتــى اإلســتحقاق .بالنســبة لتحوطــات التدفــق النقــدي
ّ
علــى أداة التحــوط معتــرف بهــا كاحتياطــي تحــوط تدفــق نقــدي ضمــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخرى يتــم اإلحتفاظ بها هنــاك لحين
حــدوث المعاملــة المتوقعــة .إذا لــم يعــد متوقعــا حــدوث المعاملــة المتحــوط لهــا فــإن صافي الربــح أو الخســارة المتراكمين
المعتــرف بهمــا كإحتياطــي تحــوط تدفــق نقــدي ضمــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــرى يتــم تحويلهما إلى بيان الدخــل الموحد.
فــي  31ديســمبر  2018و  2017لــم يكــن هنــاك تحــوط للقيمــة العادلة.
( )2مشــتقات محتفــظ بهــا ألغــراض المتاجرة
تتضمــن األدوات المشــتقة للمتاجــرة لــدى المجموعــة عقــود صــرف أجنبــي آجلــة وتبــادالت معــدالت الفائــدة والعمــات األجنبية .بعد
ً
الحقا قياس المشــتقات
اإلعتــراف المبدئــي بأســعار المعاملــة وهــي أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة عند اإلعتــراف المبدئي يتــم
بالقيمــة العادلــة .تمثــل القيمــة العادلــة ســعر الســوق المــدرج أو نمــاذج التســعير الداخليــة إن كان ذلــك مناسـ ً
ـبا .يتــم إدراج األرباح أو
الخســائر الناتجــة فــي بيان الدخــل الموحد.
(ح) ممتلــكات ومعدات
( )1اإلعتــراف والقياس
يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة مطروحـ ًـا منهــا اإلســتهالك المتراكــم وخســائر التدنــي في القيمــة المتراكمــة .تتضمن
التكلفــة مصاريــف تنســب بصورة مباشــرة لشــراء تلــك الممتلــكات والمعدات.
إن البرمجيــات المشــتراة المكملــة لعمــل المعــدات ذات الصلــة تتــم رســملتها كجــزء مــن تلــك المعدات.
عندمــا يكــون ألجــزاء مــن بنــد مــن الممتلــكات أو المعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة ،تتــم المحاســبة عنهــا كبنــود منفصلة (عناصر رئيســية)
مــن الممتلــكات والمعدات.
يتــم تحديــد الربــح أو الخســارة مــن إســتبعاد بنــد مــن بنــود الممتلــكات والمعــدات مــن خالل مقارنــة المتحصالت من اإلســتبعاد مع
القيمــة الدفتريــة لبنــد الممتلــكات والمعــدات ويتــم اإلعتــراف بــه فــي إيــرادات أخــرى /مصروفات أخرى ضمن الربح أو الخســارة.
( )2التكاليــف الالحقــة
يتــم االعتــراف بتكلفــة إســتبدال أحــد مكونــات الممتلــكات والمعــدات للمجموعــة فــي القيمــة الدفتريــة للبنــد إذا كان مــن المحتمل
تدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي ذلــك المكــون وإمكانيــة قيــاس تكلفتهــا بصــورة موثــوق بها .يتــم إلغاء اإلعتراف
بالقيمــة الدفتريــة للجــزء المســتبدل .يتــم االعتــراف بتكاليــف الخدمــة اليوميــة للممتلــكات والمعــدات ضمــن الربــح أو الخســارة عند
تكبدها.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ح) ممتلــكات ومعــدات (تتمة)
( )3اإلستهالك
ً
إن المبلــغ القابــل لإلســتهالك هــو تكلفــة الممتلــكات والمعــدات أو أي مبلــغ آخــر بديــل للتكلفــة مطروحــا منــه القيمــة المتبقيــة.
يتــم اإلعتــراف باإلســتهالك ضمــن الربــح أو الخســارة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقدرة لكل جــزء من بند
الممتلــكات والمعــدات حيــث أن هــذه هــي أقــرب مــا يعكــس النمــط المتوقع إلســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنة
فــي الممتلــكات والمعــدات وهــي تســتند إلــى تكلفــة الممتلــكات والمعــدات مطروحـ ًـا منــه قيمتــه الباقيــة المقدرة .ال يتم إســتهالك
األرض.
إن األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للممتلــكات والمعــدات هــي كاآلتي:
				
المبانــي

		
تحســينات علــى مبانــي مســتأجرة
		
األثــاث والمعــدات
				
الســيارات

 20سنة

 5سنوات
 7-3سنوات
 5سنوات

تتــم إعــادة تقييــم طــرق اإلســتهالك واألعماراإلنتاجيــة فــي تاريــخ كل تقريــر ويتــم تعديلهــا بشــكل مســتقبلي متى كان ذلك مناسـ ً
ـبا.
(ط) تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر المالية
يتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات غيــر الماليــة للمجموعــة فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر على تدنــي قيمتها.
فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر يتم تقديــر المبلغ القابل لإلســترداد لتلــك الموجودات.
يتــم االعتــراف بخســائر التدنــي فــي القيمــة ضمــن الربــح أو الخســارة .يعــاد تقييــم خســائر التدنــي فــي القيمة في تاريــخ كل تقريــر لتحديد أية
مؤشــرات حــول إنخفــاض الخســارة أو إنعدامها.يتــم عكــس خســارة التدنــي فــي القيمــة فــي حــال كان هناك تغير فــي التقديرات المســتخدمة
لتحديــد المبلــغ القابل لالســترداد.
يتــم عكــس خســارة التدنــي فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة الدفترية لألصــل القيمــة الدفترية التي كان مــن الممكن
تحديدهــا ،بالصافــي بعــد أي إســتهالك أو إطفــاء ،فــي حالــة عــدم اإلعتراف بخســارة التدني فــي القيمة.
(ي) المخصصــات
يتــم اإلعتــراف بمخصــص عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام قانونــي أو اســتداللي حالــي نتيجة لحدث ســابق يمكن قياســه بصورة
موثــوق بهــا ومــن المحتمــل أن يتطلــب تدفــق خارجــي للمنافــع االقتصاديــة لســداد ذلــك اإللتــزام .يتم تحديــد المخصصات عــن طريق خصم
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعــدالت مــا قبــل الضريبــة التــي تعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقود،
ً
مالئما.
والمخاطــر المحــددة لذلــك اإللتــزام ،إن كان ذلــك
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ك) الضمانــات الماليــة
الضمانــات الماليــة هــي عقــود تتطلــب مــن المجموعــة دفــع مبالــغ محــددة لتعويــض الخســارة التي تقع عليه بســبب فشــل أحــد المدينين
فــي الدفــع عنــد حلــول اإلســتحقاق وفقـ ًـا لشــروط أداة الديــن .يتــم اإلعتــراف مبدئيــا بإلتزام الضمانــات الماليــة بالقيمة العادلــة ويتم إطفاء
القيمــة العادلــة علــى مــدى عمــر الضمــان المالــي .فــي أعقــاب اإلعتــراف المبدئــي يســجل إلتــزام المجموعة لكل ضمــان إما بقيمــة المبلغ
المطفــأ أو القيمــة الحاليــة ألي مبلــغ متوقــع عندمــا تصبــح الدفعــة بموجــب الضمــان محتملــة ،أيهمــا أعلــى قيمة.
(ل) منافــع نهايــة خدمــة الموظفيــن وصنــدوق التقاعد
خطــط مكافــأة نهايــة خدمــة الموظفيــن  -خطــة المنافــع المحددة
تحتســب المجموعــة مخصــص نهايــة الخدمــة لموظفيهــا .ويســتند إســتحقاق هــذه المنافــع إلــى آخــر راتــب للموظف وطول فتــرة الخدمة
وهــي مشــروطة بإتمــام الحــد األدنــى لفتــرة الخدمــة .تســتحق التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت علــى مــدى فترة التوظيــف ،يظهر هذا
المخصــص ضمــن بنــد مخصصــات أخــرى ضمــن مطلوبات أخرى.
خطــة صنــدوق التقاعــد واإلدخــار  -خطة المســاهمة المحددة
وفقـ ًـا للقانــون رقــم  24لعــام  2002المتعلــق بالتقاعــد والمعاشــات يطلــب مــن المجموعــة المســاهمة فــي برنامــج صندوق الدولة
للموظفيــن القطرييــن وتحتســب علــى أنهــا نســبة مــن رواتــب الموظفيــن القطرييــن .تقتصــر إلتزامــات المجموعــة على هذه المســاهمات
والتــي يتــم تكبدهــا عند إســتحقاقها.
(م) رأس المــال واإلحتياطيــات
يتــم خصــم التكاليــف اإلضافيــة التــي تنســب بصــورة مباشــرة إلــى إصــدار أداة حقــوق ملكيــة من القيــاس المبدئي ألدوات حقــوق الملكية.
(ن) توزيعــات األربــاح لألســهم العادية
يتــم اإلعتــراف بتوزيعــات األربــاح لألســهم العاديــة فــي حقــوق الملكيــة فــي الفتــرة التــي يتم إعتمادهــا فيها من جانــب مســاهمي البنك .يتم
التعامــل مــع توزيعــات األربــاح للســنة التــي يعلــن عنهــا بعــد تاريــخ بيــان المركز المالــي الموحد من خالل إيضــاح منفصل.
(س) إيــرادات ومصروفــات فوائد
يتــم اإلعتــراف بإيــرادات ومصروفــات الفوائــد ضمــن الربح أو الخســارة باســتخدام طريقــة معدل الفائــدة الفعلي.
إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم تمامـ ًـا المدفوعــات واإلســتالمات المســتقبلية المقــدرة من خالل األعمــار المتوقعة
للموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة (أو فتــرة أقصــر ،إذا كان ذلــك مطبقـ ًـا) علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات
الماليــة .تقــوم المجموعــة عنــد إحتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي بتقديــر التدفقــات النقديــة المتوقعــة آخــذة في االعتبار كافــة البنود
التعاقديــة لــأداة الماليــة وليــس خســائر االئتمان المســتقبلية.

ـارا مــن  1ينايــر  ،2018بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي أصبحــت ذات قيمــة إئتمانيــة منخفضــة (المرحلــة  )3بعــد اإلعتــراف األولي،
إعتبـ ً
يتــم إحتســاب إيــرادات الفوائــد مــن خــال تطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي علــى التكلفــة المطفأة (أي صافــي مخصص خســائر االئتمان
المتوقعــة) .إذا ﻟم ﯾﻌد اﻷﺻل منخفــض القيمــة االئتمانيــة ،ﻓﺈن احتســاب إيــرادات الفوائــد يعــود إﻟﯽ اﻷﺳﺎس اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
يتضمــن احتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي كافــة تكاليــف المعاملــة ورســومها المدفوعــة أو المســتلمة والتــي تمثــل جــزء ال يتجــزأ من معدل
الفائــدة الفعلــي .تشــمل تكاليــف المعاملــة التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة بصــورة مباشــرة القتنــاء أو إصــدار األصل أو االلتــزام المالي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(س) إيــرادات ومصروفــات فوائــد (تتمة)
تتضمــن إيــرادات ومصروفــات الفوائــد الموضحــة فــي قائمــة الدخل الشــامل مايلي:
•الفائــدة علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة المحتســبة علــى أســاس معــدل الفائــدة الفعلي؛و
•التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المؤهلــة ،بمــا فــي ذلــك عــدم فعاليــة التحــوط والبنــود المتحوط لهــا ذات الصلة في
تحوطــات القيمــة العادلــة لمخاطــر ســعر الفائدة.
تحتســب إيــرادات الفوائــد علــى االســتثمار فــي أوراق ماليــة (الديــن) المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخر (/)2018
االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع ( )2017والمقاســة بالتكلفــة المطفــأة ( /)2018والمحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق ( )2017وذلــك
أيضــا المدرجة في إيــرادات الفوائد.
باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي وهــي ً
(ع) إيــرادات ومصروفــات الرســوم والعموالت
يتــم إدراج إيــرادات ومصروفــات الرســوم والعمــوالت التــي تعتبــر جــزء متممــا لمعــدل الفائــدة الفعلــي على األصل أو االلتــزام المالي عند
قيــاس معدل الفائــدة الفعلي.

يتــم االعتــراف بإيــرادات الرســوم والعمــوالت األخــرى ،بمــا في ذلك رســوم خدمة الحســابات ورســوم إدارة االســتثمار وعمــوالت المبيعات
ورســوم اإليــداع ورســوم التمويــل المشــترك علــى مــدار فتــرة أداء الخدمــات ذات الصلــة بهــا .ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﻔر ارتبــاط القرض عن
ســحب القــرض ،فــإن رســوم ارتبــاط القــرض ذات العالقــة يتــم االعتــراف بهــا على مــدار فترة االرتباط على أســاس طريقة القســط الثابت.
وفــي حالــة وجــود هــذه الخدمــات ،تعتبــر الســيطرة قابلــة للتحويــل بمــرور الوقــت حيــث يســتفيد العميل من هذه الخدمــات خالل فترة
الخدمــة .ترتبــط مصروفــات الرســوم والعمــوالت األخــرى بشــكل رئيســي برســوم المعاملة عند اســتالم الخدمات.
(ف) إيــراد من االســتثمارات فــي أوراق مالية
يتــم االعتــراف بأربــاح أو خســائر اســتبعاد االســتثمارات فــي األوراق الماليــة فــي الربــح أو الخســارة باعتبارهــا الفــرق بين القيمــة العادلة
للمقابــل المســتلم والقيمــة الدفتريــة لالســتثمارات فــي األوراق الماليــة.
يتــم االعتــراف فــي الربــح أو الخســارة باألربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة مــن تغيــرات القيمــة العادلــة من إعادة قياس االســتثمارات في
األوراق الماليــة المصنفــة كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
اعتبــارا مــن  1ينايــر  ،2018لــم يتــم االعتــراف بــأي أربــاح /خســائر متراكمــة تــم االعتــراف بها في الدخل الشــامل اآلخر فيمــا يتعلق باالســتثمار
فــي أوراق حقــوق الملكيــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فــي بيان الدخــل الموحد عند الغــاء االعتراف بهذه

األوراق الماليــة ولكــن قــد يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى فئــة أخرى من حقــوق الملكية.
(ص) إيــراد توزيعات األرباح
يتــم اإلعتــراف بإيــراد توزيعــات األربــاح عند نشــوء الحق بإســتالم تلك األرباح.

(ق) العائــدات على الســهم
تقــوم المجموعــة بعــرض بيانــات العائــد األساســي والمخفــف للســهم بالنســبة ألســهمها العادية .يحتســب العائد األساســي للســهم
بقســمة الربــح أو الخســارة المنســوبة لمالكــي األســهم العاديــة فــي المجموعــة علــى عــدد المتوســط المرجح لألســهم القائمة خــال الفترة.
يتــم تحديــد العائــد المخفــف للســهم بتســوية الربــح أو الخســارة العائــدة إلــى حاملــي األســهم العادية وعدد المتوســط المرجح لألســهم
العاديــة القائمــة بأثــر جميــع األســهم العاديــة المخففــة المحتملة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ر) تقاريــر القطاعــات
يتــم إصــدار تقاريــر القطاعــات التشــغيلية بإســلوب يتســق مــع إصــدار التقاريــر الداخليــة المقدمــة إلــى الرئيس التنفيــذي .الرئيــس التنفيذي هو
الشــخص أو المجموعــة التــي تخصــص المــوارد للقطاعــات التشــغيلية للشــركة وتقــوم بتقييــم أداءهــا .ويتــم إدراج اإليــرادات والمصروفات
المنســوبة بشــكل مباشــر لــكل قطــاع عنــد تحديــد أداء القطاع التشــغيلي.
(ش) أنشــطة االئتمــان
إن الموجــودات المحتفــظ بهــا بصفــة ائتمانيــة ال تعامــل معاملــة موجــودات المجموعــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحد.
(ت) ضمانــات معــاد إمتالكها
يتــم إثبــات الضمانــات المعــاد حيازتهــا مقابــل ســداد ديــون العمــاء ضمــن بيــان المركــز المالي الموحد تحــت بند موجودات أخــرى بقيمة
إســتحواذها بالصافــي بعــد طــرح مخصــص خســارة اإلنخفاض فــي القيمة.
(ث) أرقــام المقارنة
يجــب اإلفصــاح عــن جميــع المبالــغ مــع معلومــات مقارنــة فيمــا عــدا الحــاالت التــي يســمح فيها معيار أو تفســير بذلــك أو يتطلب خالف
ذلك.
(خ) المعلومــات الماليــة للبنــك الرئيســي
يتــم إعــداد بيــان المركــز المالــي وبيــان الدخــل للبنــك الرئيســي المفصــح عنــه كمعلومــات تكميليــة باتباع نفس السياســات المحاســبية
المذكــورة أعــاه فيمــا عــدا اإلســتثمار فــي الشــركات التابعــة حيــث لم يتــم توحيدها وتــم تســجيلها بالتكلفة.
والمعدلــة
(ذ) تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة
ّ
المعاييــر الجديــدة والتعديــات علــى المعاييــر المعمــول بهــا مــن  1يناير 2018
المعدلــة والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة التاليــة فــي إعــداد هذه
قامــت المجموعــة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
ّ
البيانــات الماليــة الموحــدة والتــي أصبحــت ســارية المفعــول مــن  1يناير :2018
								
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  :9األداوات الماليــة
						
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  :15اإليــرادات مــن عقــود العمــاء
تفســير لجنــة تفســير المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم “ 22المعامــات بالعملــة األجنبيــة والمبالــغ المســبقة”

 1ينايــر 2018
 1ينايــر 2018
 1ينايــر 2018

إن تطبيــق مــا ورد أعــاه لــم ينتــج عنــه أي تغييــرات علــى صافــي الربــح أو حقــوق الملكيــة بالمجموعــة المســجلة ســابقا باســتثناء ما هو
مذكور أدناه.
( )1المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 9،األدوات الماليــة”
قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9الصــادر فــي يوليــو  ،2014بتاريــخ االنتقــال المحــدد فــي  1يناير 2018
ممــا نتــج عنــه تغييــرات فــي السياســات المحاســبية وتســويات للمبالــغ المعتــرف بهــا ســابقا فــي البيانــات المالية الموحــدة كما في وعن
الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2017
نتــج عــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9تغييــرات فــي السياســات المحاســبية الخاصــة بتحديــد وتصنيف وقياس
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة واالنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الماليــة .كمــا يتولــى المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم
 9بشــكل جوهــري تعديــل المعاييــر التــي تتنــاول األدوات الماليــة مثــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 7األدوات المالية:
اإلفصاحات”
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
والمعدلــة (تتمــة)
(ذ) تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة
ّ
( )1المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 9،األدوات الماليــة”
تصنيــف الموجــودات الماليــة والمطلوبــات المالية
يتضمــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9ثــاث فئــات تصنيــف رئيســية للموجــودات المالية :تلك المقاســة بالتكلفــة المطفأة
والمقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والمقاســة بالقيمــة العادلة من خالل الربح أو الخســارة .يعتمــد تصنيف
الموجــودات الماليــة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9بشــكل عــام علــى نموذج األعمال الذي تدار مــن خالله الموجودات
الماليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة .يحــذف المعيــار الفئــات الحاليــة وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولي رقــم  39والمتمثلة في
الموجــودات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق والقــروض والذمــم المدينة والموجودات المتاحــة للبيع.
بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9فــإن المشــتقات المتضمنــة فــي العقــود التــي يكــون فيها العقد األصلــي هو أصل مالي
فــي نطــاق المعيــار وال يتــم تشــعبها أبـ ً
ـدا .بــدال مــن ذلك  ،يتــم تقييــم أداة هجينة بأكملها ألغــراض التصنيف.
ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  9ﺑﺷﮐل ﮐﺑﯾر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻟﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  39ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻟوﺑﺎت
وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقم  ، 39فقد تــم إدراج جميع تغيــرات القيمة العادلة
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ومــع ذلــك ،فعلــى الرغــم مــن أنــه
ً
ووفقــا للمعيار الدولــي للتقارير المالية  ،9يتم عــرض التغيرات
للمطلوبــات المحــددة ضمــن خيــار القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل الموحــد،
ً
فــي القيمــة العادلــة بشــكل عام علــى النحو التالي:
•مبلــغ التغيــر فــي القيمــة العادلــة الــذي يعــزى إلــى التغيــرات فــي المخاطــر االئتمانيــة لاللتزام ويتم عرضه في الدخل الشــامل اآلخر؛ و
•يتــم عــرض المبلــغ المتبقــي مــن تغيــرات القيمــة العادلة في بيــان الدخل الموحد.
إنخفــاض قيمة الموجــودات المالية
يســتبدل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9نمــوذج “الخســائر المتكبــدة” الــوارد بالمعيــار المحاســبي الدولي رقــم  39بالنموذج
أيضــا علــى بعض ارتباطات القــروض وعقود الضمان
المســتقبلي “لخســائر االئتمــان المتوقعــة” .ينطبــق نمــوذج االنخفــاض الجديــد ً
المالــي ولكنــه ال ينطبــق علــى اســتثمارات حقــوق الملكيــة .ووفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم  ،9يتم االعتراف بخســائر االئتمان
فــي وقــت أبكــر وفقــا للمعيار المحاســبي الدولي رقم .39
تقــوم المجموعــة بتطبيــق منهــج مكــون مــن ثــاث مراحــل لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعة من الموجــودات المالية المدرجــة بالتكلفة
المطفــأة وأدوات الديــن المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .تنتقل الموجــودات خالل المراحل الثــاث التالية بناء
علــى التغيــر فــي الجــودة االئتمانيــة منذ االعتراف األولي.
المرحلــة األولــى :خســائر االئتمــان المتوقعــة لـ  12شــهرا -غيــر منخفضة القيمــة االئتمانية
المرحلــة األولــى تتضمــن الموجــودات الماليــة عنــد االعتــراف األولــي التــي لم تشــهد زيادة كبيــرة في مخاطر االئتمــان منذ االعتراف األولي.
بناء على خســائر االئتمان
بالنســبة لهــذه الموجــودات ،يتــم االعتــراف بخســائر االئتمــان المتوقعــة فــي القيمــة الدفترية اإلجماليــة لألصل ً
المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التعثــر فــي الســداد والمحتمــل وقوعهــا فــي غضون  12شــهرا بعد تاريــخ التقرير .يتم احتســاب الفائدة على
القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة لألصل.
المرحلــة الثانيــة :خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدار عمــر الدين -غيــر منخفضة القيمــة االئتمانية
المرحلــة الثانيــة تتضمــن الموجــودات الماليــة التــي شــهدت زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر االئتمانية منذ االعتــراف األولي دون وجود دليل
موضوعــي علــى انخفــاض قيمتهــا .وبالنســبة لهــذه الموجــودات ،يتــم االعتــراف بخســائر االئتمــان المتوقعــة على مدار عمر الدين وتحتســب
إيــرادات الفائــدة علــى القيمــة الدفتريــة االجماليــة للموجــودات .وخســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مدار عمر الدين هي خســائر االئتمان
المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث التعثــر فــي الســداد المحتمــل وقوعها على مــدار العمر المتوقع لــأداة المالية.
المرحلــة الثالثــة :خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدار عمر الديــن -منخفضة القيمــة االئتمانية
المرحلــة الثالثــة :تتضمــن الموجــودات الماليــة التــي يوجــد دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمتها في تاريــخ التقرير المالي .وبالنســبة لهذه
الموجــودات ،يتــم االعتــراف بخســائر االئتمــان المتوقعة على مــدار عمر الدين.
للحصــول علــى توضيــح حــول كيفيــة تصنيــف المجموعــة للمطلوبــات الماليــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقارير المالية رقــم  ،9يرجى الرجوع
إلــى اإليضاح ( 3د) (.)2
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
والمعدلــة (تتمــة)
(ذ) تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة
ّ
( )1المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 9،األدوات الماليــة” (تتمــة)
محاســبة التحوط
تحتفــظ متطلبــات محاســبة التحــوط العامــة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9باألنــواع الثالثــة من آليات محاســبة
التحــوط الــواردة بالمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  .39ومــع ذلــك ،فقــد تــم إدخــال قدر أكبر مــن المرونة على أنــواع المعامالت
المؤهلــة لمحاســبة التحــوط ،وعلــى وجــه التحديــد توســيع أنــواع األدوات التــي يتــم تأهيلهــا كأدوات تحــوط وأنواع مكونــات المخاطر
الخاصــة بالبنــود غيــر الماليــة المؤهلــة لمحاســبة التحــوط .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم تعديل اختبــار الفعالية واســتبداله بمبــدأ “العالقة
االقتصاديــة” .ولــم يعــد تقييــم فعاليــة التحــوط بأثر رجعــي مطلوبا.
اختــارت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ االســتمرار فــي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت محاســبة التحــوط وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  39عنــد تطبيق اﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ .9
االنتقال
تــم تطبيــق التغيــرات فــي السياســات المحاســبية الناتجــة عــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9بأثــر رجعي ،باســتثناء ما هو
موضح أدناه.
(أ) كمــا هــو مســموح بــه وفقــا لألحــكام االنتقاليــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9اختــارت المجموعــة عــدم تعديل أرقام
المقارنــة .يتــم االعتــراف بالفــروق فــي القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الناتجــة عــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقارير
ـاء على ذلك  ،فــإن المعلومــات المعروضة لعام
الماليــة رقــم  9وذلــك فــي األربــاح المــدورة واالحتياطيــات كمــا فــي  1ينايــر  .2018وبنـ ً
 2017ال تعكــس متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9وبالتالــي فهــي غيــر قابلــة للمقارنــة مــع المعلومــات المعروضــة لعام
 2018بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم .9

(ب) أجريــت التقييمــات التاليــة علــى أســاس الوقائــع والظــروف التــي كانــت قائمــة في تاريــخ التطبيق األولي.
•تحديــد نمــوذج األعمــال الــذي يتم مــن خالل االحتفاظ باألصــل المالي؛
•تصنيــف بعــض االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا للمتاجــرة وذلــك بالقيمــة العادلة مــن خالل الدخل
الشــامل اآلخر.
•إذا كان لورقــة الديــن مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة فــي تاريــخ التطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9فقــد افترضت
المجموعــة أن مخاطــر االئتمــان علــى األصــل لــم ترتفــع بشــكل ملحوظ منــذ االعتراف األولي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
والمعدلــة (تتمــة)
(ذ) تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة
ّ
( )1المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 9،األدوات الماليــة”
أثــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم 9
يوضــح التالــي أثــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم :9
ألف ريال قطري

ً
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  31( 39ديسمبر )2017
الرصيد الختامي

أرباح
مدورة

إحتياطي
القيمة العادلة

1,057,036

12,530

التأثير على إعادة التصنيف وإعادة القياس:
إستثمارات مالية (حقوق الملكية) معاد تصنيفها من متاحة للبيع إلى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى

3,000

)(3,000

إستثمارات مالية (حقوق الملكية) معاد تصنيفها من متاحة للبيع إلى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

6,276

)(6,276

إستثمارات مالية (الصناديق المشتركة) معاد تصنيفها من متاحة للبيع إلى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

125

)(125

إستثمارات مالية (أدوات الدين) معاد تصنيفها من متاحة للبيع إلى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

7,981

)(7,981

إستثمارات مالية (أدوات الدين) معاد تصنيفها من قروض وسلف مقدمة للعمالء إلى مقاسة بالتكلفة المطفأة

-

975

17,382

)(16,407

التأثير على اإلعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة
خسائر اإلئتمان المتوقعة من مبالغ مستحقة من البنوك

)(89

-

خسائر اإلئتمان المتوقعة من إستثمارات مالية (أدوات الدين) بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى

)(1,500

-

خسائر اإلئتمان المتوقعة من إستثمارات مالية (أدوات الدين) المدرجة بالتكلفة المطفأة

)(758

-

خسائر اإلئتمان المتوقعة من قروض وسلف مقدمة للعمالء

)(191,644

-

خسائر اإلئتمان المتوقعة من تعهدات القروض والضمانات المالية

)(41,169

-

صافي خسائر تدني قيمة المبالغ المستحقة من البنوك والبنك المركزي والموجودات المالية األخرى

)(235,160

-

)(217,778

)(16,407

محول من إحتياطي المخاطر

-

-

ً
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9بتاريخ التطبيق المبدئي في  1يناير 2018
الرصيد االفتتاحي

839,258

)(3,877
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3لسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تصنيــف وقيــاس األدوات المالية
ً
قامــت المجموعــة بإجــراء تحليــا تفصيليــا لنمــاذج أعمالهــا الخاصــة بــإدارة الموجــودات الماليــة باإلضافــة إلــى تحليل خصائــص تدفقاتها
النقديــة .يعمــل الجــدول أدنــاه علــى تســوية فئــات القيــاس األصليــة والقيــم الدفتريــة للموجــودات المالية وفقـ ًـا للمعيار المحاســبي الدولي
رقــم  39وفئــات القيــاس الجديــدة وفقـ ًـا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9كما في  31ديســمبر .2017
ألف ريال قطري
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

ً
وفقا
التصنيف األصلي
للمعيار المحاسبي الدولي
رقم 39

ً
وفقا
التصنيف الجديد
للمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 9

نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

قروض وذمم مدينة

التكلفة المطفأة

1,979,872

مطلوب من بنوك

قروض وذمم مدينة

التكلفة المطفأة

2,202,199

)(89

قروض وسلف مقدمة للعمالء

قروض وذمم مدينة

التكلفة المطفأة

28,915,434

)(190,858

-

إستثمارات مالية – أدوات الدين

المتاحة للبيع

التكلفة المطفأة

1,964,087

-

-

1,964,087

إستثمارات مالية –أدوات الدين

محتفظ بها لإلستحقاق

التكلفة المطفأة

3,190,528

)(758

-

3,189,770

إستثمارات مالية – أدوات الدين

المتاحة للبيع

)(1,500

-

855,138

إستثمارت مالية – أدوات الدين

المتاحة للبيع

ق.ع .من خالل الربح والخسارة

-

-

-

-

قروض وسلف

التكلفة المطفأة

20,865

)(786

-

20,079

إستثمارات مالية  -حقوق الملكية

المتاحة للبيع

ق  .ع  .من خالل الدخل الشامل اآلخر 18,000

-

-

18,000

إستثمارات مالية  -حقوق الملكية

المتاحة للبيع

ق.ع .من خالل الربح والخسارة

69,383

-

-

69,383

إستثمارات مالية – صناديق

المتاحة للبيع

ق.ع .من خالل الربح والخسارة

1,233

-

-

1,233

الموجودات المالية

إستثمارات مالية – قروض وذمم مدينة

صافي القيمة
الدفترية

إعادة القياس

إعادة التصنيف

القيمة الدفترية
الجديدة

-

-

1,979,872

-

2,202,110
28,724,576

ق  .ع  .من خالل الدخل الشامل اآلخر 856,638

موجودات أخرى
فوائد مدينة مستحقة
أدوات مشتقة بقيمة عادلة موجبة
أخرى

قروض وذمم مدينة

التكلفة المطفأة

ق.ع .من خالل الربح والخسارة

ق.ع .من خالل الربح والخسارة

قروض وذمم مدينة

التكلفة المطفأة

196,587

-

-

196,587

4,578

-

-

4,578

205,388

-

-

205,388

39,624,792

)(193,991

-

39,430,801

-

المطلوبات المالية
مبالغ مستحقة للبنوك والمصرف المركزي

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

3,982,103

-

-

3,982,103

شهادة اإليداع وأوراق تجارية

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

418,534

-

-

418,534

ودائع العمالء

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

23,568,578

-

-

23,568,578

قروض أخرى

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

2,192,233

-

-

2,192,233

أوراق الدين

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

3,624,368

-

-

3,624,368

ديون ثانوية

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

-

-

-

-

مطلوبات أخرى
التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

76,299

-

-

76,299

ذمم دائنة

ق.ع .من خالل الربح والخسارة

ق.ع .من خالل الربح والخسارة

11,458

-

-

11,458

فوائد مستحقة الدفع

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

152,358

-

-

152,358

قبوالت

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

287,817

-

-

287,817

أخرى

التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة

275,808

-

-

275,808

-

التكلفة المطفأة

-

41,169

-

41,169

34,589,556

41,169

-

34,630,725

أدوات مشتقة بقيمة عادلة سالبة

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من تعهدات القروض
والضمانات المالية

المطلوبــات المالية
لــم تطــرأ أي تغييــرات علــى تصنيــف وقيــاس المطلوبــات المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ذ) المعاييــر والتعديــات والتفســيرات الجديــدة (تتمــة)
تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم " 9األدوات الماليــة" (تتمة)
يوضــح الجــدول التالــي آثــار إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة مــن فئــات معيــار المحاســبة الدولي رقم  39إلى فئــة التكلفــة المطفأة
بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المالية رقم .9
من الموجودات المالية المتاحة للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي :39
القيمة العادلة في  31ديسمبر 2017
خسارة القيمة العادلة التي كان من الممكن االعتراف بها خالل الدخل الشامل اآلخر في  2018إذا لم يتم إعادة تصنيف األصول المالية

ألف ريال قطري

261
)(806

( )2المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ ،15اإليــرادات مــن العقود مــع العمالء”
نفــذت المجموعــة معيــار االعتــراف الجديــد هــذا اعتبــارا مــن  1ينايــر  .2018يوفــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم  15نهجــا يرتكز على
مبــادئ وذلــك لالعتــراف باإليــرادات ،ويقــدم مفهــوم االعتــراف باإليــرادات اللتزامــات األداء عند اســتيفائها .قامــت المجموعــة بتقييم
تأثيــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  15وخلصــت إلــى أن المعيــار ليــس لــه تأثيــر مــادي علــى البيانات الماليــة الموحــدة للمجموعة.
المعاييــر المحاســبية الصــادرة وغيــر ســارية المفعول
يتــم إصــدار عــدد مــن المعاييــر والتعديــات علــى المعاييــر ولكنهــا ليســت ســارية المفعــول بعد ولم تقــم المجموعــة بتطبيقهــا عند إعداد
هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة .قــد يكــون للمعاييــر التاليــة تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعة ،ومــع ذلك ،تقوم
حاليــا بتقييــم تأثيــر هــذه المعاييــر الجديــدة .وســوف تطبــق المجموعــة هــذه المعاييــر الجديــدة في التواريــخ الفعلية ذات
المجموعــة
ً
الصلة.
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 16عقوداإليجار”
فــي ينايــر  ،2016قــام مجلــس المعاييــر المحاســبية الدولــي بنشــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم “ 16عقــود اإليجــار” ،ليحل محل
التوجيــه الحالــي المتعلــق باإليجــارات ،بمــا فــي ذلــك المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم “ 17عقــود اإليجــار”  ،وتفســير لجنة المعاييــر الدولية
للتقاريــر الماليــة رقــم “ 4تحديــد مــا إذا كان الترتيــب يشــتمل علــى عقــد إيجــار” ،ومعيــار لجنــة التفســيرات المعياريــة رقــم ‘ 15عقــود اإليجار
التشــغيلي’ و معيــار لجنــة التفســيرات المعياريــة رقــم ‘ 27تقييــم جوهــر المعامــات فــي الشــكل القانونــي للعقــد “ .وســوف ينتــج عن
ذلــك االعتــراف بجميــع اإليجــارات فــي الميزانيــة العموميــة مــن قبــل المســتأجر ،حيــث يتــم اســتبعاد التمييز بين عقــود اإليجار التشــغيلية
والتمويليــة .وبموجــب المعيــار الجديــد ،يتــم االعتــراف باألصــل (الحــق فــي اســتخدام العين المؤجــرة) وااللتزام المالي لســداد اإليجارات.
إن االســتثناء الوحيــد هــو اإليجــارات قصيــرة األجــل ومنخفضــة القيمــة .ســيتم قيــاس موجــودات حــق االنتفاع لـ  21.55مليــون ريال قطري
فــي المرحلــة االنتقاليــة كمــا لــو كانــت القواعــد الجديــدة مطبقــة بشــكل دائــم .ســيتم قياس جميع موجــودات حق االنتفاع األخــرى بمبلغ
التزامــات اإليجــار عنــد التطبيــق (معدلــة وفقــا ألي مصروفــات إيجــار مدفوعــة مقدما أو مســتحقة).
فريقــا للمشــروع قــام بمراجعــة جميــع ترتيبــات اإليجــارات الخاصــة بالمجموعــة خــال العــام الماضي فــي ضوء قواعد
شــكلت المجموعــة
ً
محاســبة اإليجــار الجديــدة الــواردة بالمعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم .16
كمــا فــي تاريــخ التقريــر المالــي ،لــدى المجموعــة إلتزامــات إيجاريــة غيــر قابلــة لإللغــاء بقيمــة  24.72مليــون ريال قطري .ومــن بين هذه
االلتزامــات ،فــإن  3.17ريــال قطــري تنســب إلــى عقــود إيجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار منخفضة القيمــة يتم االعتراف بها على أســاس
القســط الثابــت كمصــروف فــي بيان الدخل.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  “ 16عقوداإليجــار” (تتمــة)
بالنســبة إللتزامــات اإليجــار المتبقيــة ،تتوقــع المجموعــة أن تعتــرف بموجــودات حــق االنتفــاع بمــا يقــارب  17.40مليــون ريــال قطري في 1
ينايــر  2019والتزامــات اإليجــار بقيمــة  18.78مليــون ريــال قطــري (بعــد تســويات المبالــغ المدفوعــة مقدمــا ومدفوعات اإليجــار المتراكمة
المعتــرف بهــا كمــا في  31ديســمبر .)2018
يتوقــع البنــك أن ينخفــض صافــي الربــح بعــد الضرائــب بحوالــي  .,02مليــون ريــال قطــري لعــام  2019نتيجــة تطبيــق القواعــد الجديدة .ومن
جزءا من
المتوقــع أن ينخفــض صافــي إيــرادات الفوائــد بحوالــي  5.05مليــون ريــال قطــري ،حيــث أن الفائــدة علــى التــزام اإليجار ســتكون ً
مصروفــات الفائــدة .ســتنخفض المصروفــات األخــرى بمبلــغ  6.02مليــون ريــال قطــري حيــث تم إدراج مدفوعــات اإليجار التشــغيلي في
المصروفــات األخــرى ،ومــع ذلــك ســيزداد االســتهالك بمبلــغ  .,98مليــون ريــال قطري بســبب إطفاء موجودات حــق االنتفاع.
ســوف تــزداد التدفقــات النقديــة التشــغيلية وتنخفــض التدفقــات النقديــة التمويليــة بمبلــغ يصــل إلــى حوالــي 5.04مليون ريــال قطري حيث
يتــم تصنيــف ســداد جــزء المبلــغ األصلــي مــن مطلوبات اإليجــار كتدفقــات نقدية من أنشــطة التمويل.
إن أنشــطة المجموعــة كمؤجــر ليســت ماديــة وبالتالــي ال يتوقــع البنــك أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة .ومع ذلــك ،فإن بعض
اإلفصاحــات اإلضافيــة ســتكون مطلوبــة بــدءا من العــام المقبل.

ســوف تقــوم المجموعــة بتطبيــق المعيــار مــن تاريــخ ســريان التنفيــذ اإللزامــي بتاريــخ  1ينايــر  .2019تنــوي المجموعــة تطبيق النهــج المعدل
بأثــر رجعــي ولــن تقــوم بتعديــل المعلومــات المقارنــة للفترة الســابقة لتاريــخ التطبيق.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ذ) المعاييــر والتعديــات والتفســيرات الجديــدة (تتمــة)
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة المصــدرة والتــي لــم يحن موعــد تطبيقها
يتــم إصــدار عــدد مــن المعاييــر والتعديــات علــى المعاييــر ولكــن لــم يحــن موعــد تطبيقهــا ولم تقــم المجموعــة بتبنيها في إعداد هــذه البيانات
حاليا
الماليــة الموحــدة .قــد يكــون للمعاييــر التاليــة تأثيـ ًـرا كبيـ ًـرا علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة  ،ومــع ذلــك  ،تقوم المجموعــة
ً
بتقييــم تأثيــر هــذه المعاييــر الجديــدة .ســتقوم المجموعــة بتبنــي هــذه المعاييــر الجديــدة فــي تاريــخ الفعاليــة تطبيقها.

والمعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود اإليجار

 1يناير 2019

دورة التحسينات السنوية  2017-2015للمعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )3دمج األعمال والمعيار

 1يناير 2019

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( )23عدم التيقن في معالجة ضريبة الدخل

 1يناير 2019

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية المتعلقة بمميزات الدفع المسبقة مع التعويضات السلبية.

 1يناير 2019

التعديل على ﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟدوﻟﻲ رقم ( )19ﻤﻨافع اﻟﻤوظﻔﻴن اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﺘﻌدﻴل ﺨطﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤددة أو ﺘقليصها أو ﺘﺴوﻴﺘﻬﺎ

 1يناير 2019

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )28اإلستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك المتعلقة بالفوائد طويلة األجل في الشركات

 1يناير 2019

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )2والمعيار الدولي إلعداد

 1يناير 2019

الدولي للتقارير المالية رقم ( )11الترتيبات المشتركة و معايير المحاسبة الدولية رقم ( )12ضرائب الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )23تكاليف القروض.

الزميلة وشركات المشروع المشترك.

للتقارير المالية رقم ( )3والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )6والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )14ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )1والمعيار المحاسبي
الدولي رقم ( )8ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )34ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )37ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )38وتفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير

المالية رقم ( )12والتفسير رقم ( )19والتفسير رقم ( )20والتفسير رقم ( ، )22وتفسير رقم ( )32لتحديث تلك اآلراء فيما يتعلق باإلشارات إلى واالقتباس من اإلطار

المفاهيمي أو لإلشارة إلى نسخة مختلفة من اإلطار المفاهيمي.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )3دمج األعمال والمتعلق بتعريف األعمال

 1يناير 2019

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1ورقم ( )8المتعلق بتعريف المادية

 1يناير 2019

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )17عقود التأمين
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )10البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم ( )28اإلستثمارات في الشركات الزميلة وشركات
المشروع المشترك  2011المتعلقة ببيع أو مساهمة المستثمر للموجودات في الشركة الزميلة وشركات المشروع المشترك.

 1يناير 2019
تاريخ سريان التطبيق
إلى أجل غير مسمى.
التطبيق ما زال مسموح

تتوقــع اإلدارة أن يتــم تبنــي هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك متى كانــت قابلة
للتطبيــق  ،واعتمــاد هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة  ،باســتثناء المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة  16كمــا هــو موضــح فــي
الفقــرات التاليــة  ،قــد ال تحتــوي علــى أي مــواد التأثيــر علــى البيانــات الماليــة للشــركة في فتــرة التطبيــق المبدئي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية
(أ) مقدمــة ونظــرة عامة
تشــمل أعمــال المجموعــة المخاطــرة بطريقــة مســتهدفة وإدارة تلــك المخاطــر بشــكل مهنــي .إن الوظائــف الرئيســية إلدارة مخاطــر البنــك
تقــوم علــى تحديــد المخاطــر الرئيســية علــى البنــك وقياســها وقيــاس مراكــز المخاطــر وتحديــد تخصيصــات رأس المال .تقــوم المجموعة
بشــكل دوري بمراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر الخاصــة بهــا لتعكــس التغيــرات فــي الســوق والمنتجات وأفضل ممارســات الســوق.
إن هــدف المجموعــة هــو تحقيــق تــوازن مناســب بيــن الخطــر والعائــد وتقليــص اآلثــار الســلبية المحتملة علــى األداء المالــي للمجموعة.
تعــرف المجموعــة المخاطــر علــى أنهــا إحتمــال الخســائر أو ضيــاع األربــاح والتــي يمكــن أن تتســبب بهــا عوامل داخليــة أو خارجية.
إدارة المخاطــر
مقدمة
المخاطــر متأصلــة فــي أنشــطة المجموعــة لكنهــا تــدار مــن خــال عمليــة التحديــد والقيــاس والمراقبة المســتمرة وعرضة لحــدود المخاطر

وضوابــط أخــرى .إن عمليــة إدارة المخاطــر هــذه حساســة بالنســبة للربحيــة المســتمرة للمجموعــة وكل فــرد فــي المجموعــة مســؤول عن
التعــرض للمخاطــر المتعلــق بمســؤولياته /مســؤولياتها .تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان والســيولة والســوق بمــا فيهــا المتاجــرة وغير
المتاجــرة والمخاطــر التشــغيلية.
ال تتضمــن عمليــة رقابــة المخاطــر المســتقلة مخاطــر األعمــال مثــل التغيــرات فــي البيئــة والتكنولوجيــا والصناعــة ،فتلــك المخاطــر تتم
مراقبتهــا مــن خــال عمليــة التخطيــط اإلســتراتيجي فــي المجموعة.
•هيكلــة إدارة المخاطــر
إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول بالكامــل عــن تحديــد ورصــد عمليــات إدارة ومراقبــة المخاطــر ،غيــر أن هنــاك جهــات مســتقلة منفصلة
مســؤولة عــن إدارة ومراقبــة المخاطر.
•اللجنــة التنفيذيــة
تتحمــل اللجنــة التنفيذيــة المســؤولية الكاملــة عــن وضــع إســتراتيجية المخاطــر وتطبيــق المبــادئ وأطــر العمــل والسياســات والحدود
وهــي مســؤولة عــن أمــور المخاطــر األساســية وإدارة ومراقبــة قرارات المخاطــر ذات الصلة.
•قســم إدارة المخاطر
ً
أيضا عن
قســم إدارة المخاطــر مســؤول عــن تنفيــذ وحفــظ اإلجــراءات ذات الصلــة للتأكــد مــن عمليــة الرقابــة المســتقلة ،وهو مســؤول
ـؤوال عن
مراقبــة اإللتــزام بمبــادئ المخاطــر والسياســات والقيــود فــي المجموعــة .كل مجموعــة أعمــال لهــا قســم ال مركزي يكون مسـ ً
الرقابــة المســتقلة للمخاطــر بمــا فــي ذلــك مراقبــة التعــرض للمخاطــر مقابــل حــدود وتقييــم مخاطــر المنتجات الجديــدة والمعامالت
المهيكلــة .يحــرص هــذا القســم أيضـ ًـا علــى اإلحاطــة الكاملــة بالمخاطــر فــي أنظمــة قياس المخاطر واإلبــاغ عنها.

•الخزينة
الخزينــة مســؤولة عــن إدارة موجــودات ومطلوبــات المجموعــة والهيــكل المالــي العــام كمــا تضعــه لجنــة الموجــودات والمطلوبات من
وقت آلخر.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(أ) مقدمــة ونظــرة عامة
نظــم قيــاس وتقارير المخاطــر (تتمة)
•التدقيــق الداخلي
يتـــم تدقيــق عمليــات إدارة المخاطــر علــى نطــاق المجموعــة سـ ً
ـنويا مــن قبــل إدارة التدقيــق الداخلــي ،حيــث تقــوم بفحص كل من
كفايــة اإلجــراءات المتخــذة ومــدى التــزام المجموعــة باإلجــراءات .تقــوم إدارة التدقيــق بمناقشــة نتائــج التقييــم مع اإلدارة وترفــع تقارير
بنتائجهــا وتوصياتهــا إلــى لجنــة التدقيق.
نظــم قياس وتقاريــر المخاطر
تقــاس مخاطــر المجموعــة بإســتخدام طريقــة تعكــس كال مــن الخســارة المتوقعــة المحتمــل وقوعهــا فــي الظــروف العادية والخســائر غير
ً
المتوقعــة ،والتــي تكــون تقديـ ً
ـتنادا إلــى نمــاذج إحصائيــة .تســتخدم النمــاذج االحتماالت المشــتقة مــن الخبرة
ـرا للخســارة الفعليــة النهائيــة إسـ
ومعدلــة لتعكــس البيئــة اإلقتصاديــة .تقــوم المجموعــة بإجــراء توقعـ ًـا ألســوأ مــا يمكــن وقوعــه في حالة األحداث الشــديدة التي
التاريخيــة
ّ
تقــع وتكــون في الواقــع غيــر محتملة الحدوث.

ً
ـتنادا إلــى حــدود تــم وضعها من قبــل المجموعة .تعكــس هذه الحدود
يتــم تنفيــذ مراقبــة والســيطرة علــى المخاطــر بشــكل رئيســي إسـ
إســتراتيجية األعمــال وبيئــة الســوق بالنســبة للمجموعــة إضافــة إلــى مســتوى المخاطــر المقبولــة مــن قبــل المجموعــة ،مــع التركيز اإلضافي
علــى صناعــات مختــارة .إضافــة إلــى ذلــك تراقــب المجموعــة وتقيــس القــدرة الكاملــة علــى تحمل المخاطــر فيمــا يتعلق بالتعــرض المجمع
للمخاطــر ضمــن كافــة أنــواع المخاطر وأنشــطتها.
يتــم فحــص المعلومــات المجمعــة مــن كافــة إدارات األعمــال ومعالجتهــا مــن أجــل تحليــل وضبــط وتحديــد المخاطر المبكــرة .يتم عرض هذه
المعلومــات وشــرحها لمجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة.
يتضمــن التقريــر التعــرض المجمــع لمخاطــر االئتمــان وتوقعــات اإلئتمــان المقاســة وإســتثناءات الحــدود والقيمــة المعرضــة للمخاطر
ومعــدالت الســيولة وتغيــرات مخاطــر المحفظــة .يتــم شــهريا إصــدار تقاريــر مفصلــة عــن الصناعة والعمــاء والمخاطــر الجغرافية .تقوم
اللجنــة العليــا بتقييــم مــدى مالءمــة مخصــص تدني القيمة بشــكل ربع ســنوي.
يتــم إعــداد تقاريــر مخاطــر معــدة خصيصـ ًـا علــى كافــة المســتويات ضمــن المجموعــة ويتــم توزيعهــا من أجل التأكــد من أن كافة إدارات
األعمــال يمكنهــا الوصــول إلــى المعلومات الضروريــة والحديثة.
يتــم إطــاع اإلدارة العليــا وكافــة األعضــاء اآلخريــن المعنييــن فــي المجموعــة بشــكل متكــرر حول خطط إســتخدام حدود الســوق وتحاليل
القيمــة المعرضــة للمخاطــر وإســتثمارات الملكيــة والســيولة إضافــة إلــى أيــة تطورات أخرى حــول المخاطر.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(أ) مقدمــة ونظــرة عامة
نظــم قيــاس وتقارير المخاطــر (تتمة)
الحد مــن المخاطر
تســتخدم المجموعــة وكجــزء مــن إســتراتيجيتها العامــة للمخاطــر المشــتقات وأدوات أخــرى إلدارة التعرضــات الناجمــة عــن تغيــرات في
معــدالت الفائــدة والعمــات األجنبيــة ومخاطــر حقــوق الملكيــة ومخاطــر اإلئتمــان والتعرضــات الناجمــة عن معامــات التوقع.
يتــم تقييــم المخاطــر قبــل الدخــول بأيــة معامــات تحــوط والتــي يتــم إعتمادهــا مــن قبل الســلطة اإلدارية المناســبة فــي المجموعة .يتم
تقييــم فعاليــة عقــود التحــوط مــن قبــل الخزينــة واإلدارة العليــا (علــى أســاس إعتبــارات إقتصاديــة أيضـ ًـا تكون مالئمة بشــكل أكبر من أســاس
المتطلبــات المحاســبية للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الخاصــة بالتحــوط) .تتــم مراقبــة فعاليــة كافــة عالقــات التحــوط مــن قبــل الخزينة
علــى أســاس ربــع ســنوي فــي كل فتــرة تقريــر .وفــي حالــة عــدم الفعاليــة ستســتمر المجموعــة بمراقبــة األداء المتوقع للتحــوط وتتخذ إجراءات
إحترازيــة إعــادة التحــوط متــى كان ذلــك ضروريـ ًـا لجعــل التحــوط أكثــر فعالية علــى األداة المعنية.
تســتخدم المجموعــة بصــورة نشــطة ضمانــات للتقليــل مــن مخاطــر االئتمــان (للمزيــد مــن التفاصيــل راجــع إيضاح ( 4ب) أدناه حــول مخاطر
االئتمان).
زيادة تركــز المخاطر
ينشــأ تركــز المخاطــر عندمــا يكــون عــدد مــن األطــراف المقابلــة يعملــون فــي أنشــطة تجاريــة مماثلة أو أنشــطة في نفــس المنطقــة الجغرافية
أو لديهــم ســمات اقتصاديــة مماثلــة والتــي تتســبب فــي إضعــاف مقدرتهــم فــي الوفــاء بإلتزاماتهــم التعاقديــة بصورة مماثلــة في الظروف
االقتصاديــة والسياســية وغيرهــا .تبيــن التركــزات الحساســية النســبية ألداء المجموعــة بالنســبة للتطــورات المؤثــرة علــى صناعــة معينــة أو
موقــع جغرافــي معين.
مــن أجــل تجنــب التركــز الزائــد للمخاطــر ،تشــتمل سياســات وإجــراءات المجموعــة على إرشــادات محددة لإلحتفــاظ بمحفظــة متنوعة ،مع
تحديــد أســقف لمخاطــر القطاعــات الجغرافيــة والقطاعــات الصناعيــة .وبنـ ً
ـاءا عليهــا تتــم إدارة ومراقبــة المخاطــر االئتمانيــة المحددة.
(ب) مخاطــر االئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي فشــل أحــد أطــراف أداة ماليــة فــي الوفــاء بإلتزاماتــه الماليــة بالصــورة التي ينتج عنها خســارة ماليــة للطرف
اآلخــر .فــي حالــة المشــتقات يقتصــر هــذا علــى القيمــة العادلــة الموجبــة .تحــاول المجموعــة الحد مــن المخاطــر االئتمانية عن طريــق مراقبة
التعــرض اإلئتمانــي وحصــر المعامــات االئتمانيــة مــع أطــراف مقابلــة معينــة والتقييــم المســتمر للجــدارة االئتمانيــة لألطــراف المقابلة.

ينشــأ تركــز مخاطــر االئتمــان عندمــا يعمــل عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة تجارية مماثلة أو أنشــطة في نفــس المنطقــة الجغرافية
أو لديهــم ســمات اقتصاديــة مماثلــة والتــي تتســبب فــي إضعــاف مقدرتهــم فــي الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة بصورة مماثلــة في الظروف
االقتصاديــة والسياســية وغيرهــا .تبيــن التركــزات لمخاطــر االئتمــان حساســية أداء المجموعــة بالنســبة للتطــورات المؤثــرة علــى صناعة
معينــة أو موقــع جغرافــي معين.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطــر االئتمــان (تتمة)
تســعى المجموعــة إلدارة مخاطــر االئتمــان عــن طريــق تنويــع أنشــطتها فــي اإلقــراض لتفــادي تركيــز مخاطــر غير مرغــوب مع أحد أفراد أو
ً
ضروريا .يعتمد نــوع وقيمة
مجموعــة مــن العمــاء ضمــن منطقــة عمــل محــددة .وتقــوم المجموعــة بالحصــول علــى ضمانــات متى كان ذلــك
الضمانــات المطلوبــة علــى تقييــم مخاطــر الطــرف المقابــل ،وتطبــق المجموعــة مبــادئ توجيهيــة معينــة فيمــا يتعلــق بأنــواع الضمانات
المقبولــة وعوامــل التقييم.
إن األنــواع الرئيســية للضمانــات التــي يتــم الحصــول عليها هي:
•لإلقــراض لشــراء أوراق ماليــة وعكــس صفقــات إعــادة الشــراء :ضمانات نقديــة أو أوراق مالية.
•لإلقــراض التجــاري :الرهــن علــى الممتلــكات العقاريــة والبضاعــة والذمــم التجاريــة المدينــة والنقــد واألوراق المالية.
•لقــروض األفــراد :الرهــن علــى العقــارات الســكنية أو النقــد أو األوراق المالية.
تقــوم اإلدارة بمراقبــة القيمــة الســوقية للضمانــات ،وتطلــب المجموعــة ضمانــات إضافيــة وفقـ ًـا إلتفاقيــة القــرض وتقــوم بمراقبــة القيمة
الســوقية للضمانــات اإلضافيــة مــن خــال مراجعتهــا لكفايــة المخصص لخســائر القروض.
كمــا تســتلم المجموعــة ضمانــات شــركات مــن الشــركات األم للقــروض والســلف واألنشــطة التمويليــة التــي تمنح للشــركات التابعة.
( )1الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر قبــل أيــة ضمانــات أو مصــادر تعزيــز اإلئتمان األخرى
ألف ريال قطري

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلق بالموجودات المسجلة في بيان المركز المالي
الموحد هو اكلتالي:

2018

2017

أرصدة لدى المصرف المركزي

2,234,884

1,847,200

مطلوب من بنوك

4,099,682

2,202,199

قروض وسلف لعمالء

27,300,910

28,936,299

إستثمارات مالية – دين

5,727,893

6,011,252

موجودات أخرى

319,080

237,224

اإلجمالي كما في  31ديسمبر

39,682,449

39,234,174

التعرض لمخاطر اإلئتمان األخرى هو كالتالي:
إلتزامات محتملة

9,044,346

9,016,408

تسهيالت إئتمانية غير مستخدمة

11,048,219

9,408,427

اإلجمالي كما في  31ديسمبر

20,092,565

18,424,835

إجمالي التعرض لمخاطر اإلئتمان

59,775,014

57,659,009

يمثــل الجــدول أعــاه ســيناريو أســوأ الحــاالت لتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان ،بــدون األخذ في االعتبار أيــة ضمانــات محتفظ بها
للتعزيــزات االئتمانيــة األخــرى المرفقــة .بالنســبة للموجــودات فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد ،إســتندت التعرضات الــواردة أعاله على
صافــي القيــم الدفتريــة الصــادر عنهــا التقريــر في بيــان المركز المالــي الموحد.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطــر االئتمــان (تتمة)
( )2تركــز مخاطــر الموجــودات الماليــة مــع التعرض لمخاطــر اإلئتمان
القطاعــات الجغرافية
يحلــل الجــدول التالــي مخاطــر ائتمــان المجموعــة بقيمهــا الدفتريــة (بــدون األخــذ فــي اإلعتبــار أي ضمــان يتــم االحتفاظ به أو أي دعم
ائتمانــي آخــر) ،حســب المناطــق الجغرافية.
ألف ريال قطري

في  31ديسمبر 2018

قطر

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى

أوروبا

باقي
دول العالم

اإلجمالي

أرصدة لدى المصرف المركزي

2,234,884

-

-

-

2,234,884

مطلوب من بنوك

3,819,611

8,082

52,475

219,514

4,099,682

قروض وسلف لعمالء

27,233,619

67,120

-

171

27,300,910

إستثمارات مالية – دين

5,189,523

402,931

-

135,439

5,727,893

موجودات أخرى

316,649

1,344

1,087

-

319,080

المجموع

38,794,286

479,477

53,562

355,124

39,682,449

التعرض اآلخر لمخاطر اإلئتمان هو كالتالي:
إلتزامات محتملة

9,019,812

867

18,453

5,214

9,044,346

تسهيالت إئتمانية غير مستخدمة

11,048,219

-

-

-

11,048,219

المجموع

20,068,031

867

18,453

5,214

20,092,565

في  31ديسمبر 2017

قطر

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى

أوروبا

باقي
دول العالم

اإلجمالي

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

موجودات أخرى

237,224

-

-

-

237,224

المجموع

38,694,874

438,640

39,149

61,511

39,234,174

ألف ريال قطري

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

المجموع

18,375,509

7,298

30,066

11,962

18,424,835
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطــر االئتمــان (تتمة)
( )2تركــز مخاطــر الموجــودات الماليــة مــع التعــرض لمخاطر اإلئتمــان (تتمة)
قطاعــات الصناعة
يحلــل الجــدول التالــي تعــرض المجموعــة لمخاطــر إئتمــان بقيمهــا الدفتريــة قبــل األخــذ فــي االعتبــار الضمانات أو أي دعــم ائتماني آخر
مصنفــة حســب قطاعــات الصناعــة لألطــراف المقابلــة للمجموعة.
ألف ريال قطري
إجمالي
التعرض
للمخاطر
2018

صافي
التعرض
للمخاطر
2018

إجمالي
التعرض
للمخاطر
2017

صافي
التعرض
للمخاطر
2017

ممول
الحكومة

7,923,242

7,918,615

9,298,750

9,298,750

الهيئات الحكومية

419,760

419,572

327,038

327,038

الصناعة

618,148

596,654

708,923

705,594

التجارة

12,358,218

12,177,481

12,286,432

12,225,430

الخدمات

8,924,167

8,877,206

6,751,221

6,681,838

المقاوالت

1,846,950

1,729,723

2,021,881

2,021,881

العقارات

5,310,735

5,215,569

5,010,090

5,010,090

الشخصية

2,916,694

2,747,629

3,246,107

2,963,553

إجمالي الممول

40,317,914

39,682,449

39,650,442

39,234,174

غير ممول
هيئات حكومية وشبه حكومية

3,200,779

3,200,722

1,605,018

1,605,018

خدمات

1,408,665

1,406,423

1,331,635

1,331,635

التجارة وأخرى

15,483,121

15,468,326

15,488,182

15,488,182

إجمالي غير الممول

20,092,565

20,075,471

18,424,835

18,424,835

اإلجمالي

60,410,479

59,757,920

58,075,277

57,659,009

يبلــغ الحــد األقصــى للتعــرض الصافــي مــن الضمانــات الملموســة  30.0مليــار ريــال قطــري ( 29.96 :2017مليــار ريال قطري) .وتشــمل أنواع
الضمانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا النقديــة والرهــون العقاريــة علــى العقــارات والتعهدات الخاصة باألســهم.
ضمانات
تحصــل المجموعــة علــى ضمانــات ائتمانيــة أخــرى فــي ســياق األعمــال العاديــة مــن األطــراف المقابلة .على أســاس إجمالي ،لــم يكن هناك
أي انخفــاض ملحــوظ فــي جــودة الضمانــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة خــال الســنة .باإلضافــة إلى ذلك  ،لــم تكن هنــاك تغييرات في
سياســات الضمانــات للمجموعة.
إن القيمــة العادلــة للضمانــات المحتفــظ بهــا مقابــل القــروض والســلف منخفضــة القيمــة كمــا فــي  31ديســمبر  2018هــي  25،045ألف ريال
قطــري ( 21،526 :2017ألــف ريال قطري).
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطــر االئتمــان (تتمة)
( )3جــودة االئتمان
تــدار جــودة االئتمــان للموجــودات الماليــة مــن قبــل المجموعــة باســتخدام تصنيفــات مخاطــر االئتمــان الداخلية والخارجيــة .تتبع
المجموعــة آليــة تصنيــف مخاطــر المقتــرض الداخليــة لتقييــم العالقــات عبــر محفظــة االئتمــان الخاصــة بهــا .ﺗﺳﺗﺧدم المجموعــة نظام
تصنيــف ائتمانــي بعشــرة مســتويات ذات ﻣؤﺷرات منهــا  1الــى  7ﺗﺗﻌﻟق بحــاالت منتظمــة الســداد و 8ألــى  10تتعلــق بحــاالت غيــر
منتظمــة الســداد .وفــي حــدود الحــاالت المنتظمــة الســداد ،فــإن تصنيــف مخاطــر المقتــرض مــن  1إلى  4تمثل درجــة اســتثمارية ،بينما
تصنيــف مخاطــر المقتــرض مــن  5إلــى  6يمثــل درجــة اســتثمارية فرعيــة و  7يمثــل حــاالت تحــت المالحظــة .ويمثل تصنيــف مخاطر
المقتــرض مــن  8إلــى  10حــاالت دون المســتوى ومشــكوك فــي تحصيلهــا وخســارة علــى التوالــي .يتــم تخصيص تصنيــف لجميع
وفقــا للمعاييــر المحــددة .تســعى المجموعــة باســتمرار إلــى تحســين منهجيــات تصنيــف مخاطــر االئتمــان الداخلية وسياســات
االئتمانــات
ً
وممارســات إدارة مخاطــر االئتمــان لتعكــس المخاطــر االئتمانيــة األساســية الحقيقيــة للمحفظــة وثقافــة االئتمــان فــي المجموعــة .تتم

مراجعــة جميــع عالقــات اإلقــراض مــرة واحــدة علــى األقــل في الســنة وبصــورة أكثر تكرارا في حالــة الموجودات غيــر المتداولة.
يوضــح الجــدول التالــي معلومــات حــول جــودة ائتمان الموجــودات الماليــة واالرتباطات والضمانــات المالية.

ألف ريال قطري
2017

2018

األرصدة لدى المصرف المركزي
والمبالغ المستحقة من البنوك

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

اإلجمالي

الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المقترض من  1إلى 4

6,298,298

-

-

6,298,298

3,764,091

الدرجة االستثمارية الفرعية -تصنيف مخاطر المقترض من  5إلى 7

-

36,658

-

36,658

285,308

دون المستوى -تصنيف مخاطر المقترض 8

-

-

-

-

-

مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المقترض 9

-

-

-

-

-

خسارة -تصنيف مخاطر المقترض 10

-

-

-

-

-

6,298,298

36,658

-

6,334,956

4,049,399

مخصص الخسارة

)(273

)(117

-

)(390

-

القيمة الدفترية

6,298,025

36,541

-

6,334,566

4,049,399

ألف ريال قطري
2017

2018

قروض وسلف لعمالء

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

اإلجمالي

الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المقترض من  1إلى 4

14,530,695

76,053

-

14,606,748

15,138,254

الدرجة االستثمارية الفرعية -تصنيف مخاطر المقترض من  5إلى 7

11,194,221

1,657,489

-

12,851,710

13,943,584

دون المستوى -تصنيف مخاطر المقترض 8

-

-

273,248

273,248

14,119

مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المقترض 9

-

-

66,785

66,785

18,292

خسارة -تصنيف مخاطر المقترض 10

-

-

130,644

130,644

238,118

25,724,916

1,733,542

470,677

27,929,135

29,352,367

مخصص الخسارة

)(133,329

)(166,254

)(328,642

)(628,225

)(416,268

القيمة الدفترية

25,591,587

1,567,288

142,035

27,300,910

28,936,299
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطــر االئتمــان (تتمة)
( )3جــودة االئتمــان (تتمة)
ألف ريال قطري
2017

2018

استثمارات في أوراق مالية

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

اإلجمالي

الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المقترض من  1إلى 4

5,593,381

-

-

5,593,381

5,963,141

الدرجة االستثمارية الفرعية -تصنيف مخاطر المقترض من  5إلى 7

124,663

16,699

-

141,362

56,093

دون المستوى -تصنيف مخاطر المقترض 8

-

-

-

-

-

مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المقترض 9

-

-

-

-

-

خسارة -تصنيف مخاطر المقترض 10

-

-

-

-

-

5,718,044

16,699

-

5,734,743

6,019,234

مخصص الخسارة

)(5,508

)(1,342

-

)(6,850

)(7,982

القيمة الدفترية

5,712,536

15,357

-

5,727,893

6,011,252

ألف ريال قطري
2017

2018

ارتباطات القروض والضمانات المالية

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

اإلجمالي

الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المقترض من  1إلى 4

1,727,423

3,222

-

1,730,645

1,320,550

الدرجة االستثمارية الفرعية -تصنيف مخاطر المقترض من  5إلى 7

2,239,102

242,952

-

2,482,054

2,109,857

دون المستوى -تصنيف مخاطر المقترض 8

-

-

-

-

-

مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المقترض 9

-

-

-

-

-

خسارة -تصنيف مخاطر المقترض 10

-

-

-

-

-

المجموع

3,966,525

246,174

-

4,212,699

3,430,407

مخصص الخسارة

)(14,302

)(2,792

-

)(17,094

-

القيمة الدفترية

3,952,223

243,382

-

4,195,605

3,430,407

فــي  31ديســمبر  2018و ،2017لــم يكــن أي مــن الموجــودات الماليــة فــي بنــد موجــودات أخــرى متأخــرة الســداد أو منخفضة القيمــة ولم يتم
رصــد أي مخصــص لخســارة االئتمــان المتوقعــة مقابلها.
( )4سياســة الشطب
تقــوم المجموعــة بشــطب قــرض أو رصيــد ســند ديــن إســتثماري وأيــة مخصصــات ذات صلــة بخســائر التدنى فــي القيمــة عندما تحدد
إدارة االئتمــان بالمجموعــة أن القــرض أو الســند غيــر قابــل للتحصيــل وذلــك بعــد موافقــة مصرف قطــر المركزي.
يتــم القيــام بهــذا التحديــد بعــد وضــع إعتبــار لمعلومــات مثــل تلــك المتعلقــة بحــدوث تغييــرات كبيرة فــي المركز المالــي للمقترض/
المصــدر مثــل كعــدم مقــدرة المقتــرض /المصــدر علــى ســداد اإللتــزام أو عدم كفايــة متحصــات الضمان اإلضافي لســداد المبلغ
بكاملــه .بالنســبة للقــروض القياســية ذات المبالــغ الصغيــرة ،تســتند قــرارات الشــطب عمومـ ًـا علــى مركــز تجــاوز المنتج المحــدد لموعد
إســتحقاقه .تــم شــطب 145.661الــف ريــال قطري خالل الســنة ( :2017صفر).
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطــر اإلئتمــان (تتمة)
( )5المدخــات واإلفتراضــات واألســاليب المســتخدمة لتقديــر اإلنخفــاض فــي القيمة
زيــادة كبيــرة في مخاطــر اإلئتمان
عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر عــدم االنتظــام بالنســبة ألداة ماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتراف األولي وعند تقدير خســارة
االئتمــان المتوقعــة ،تقــوم المجموعــة باألخــذ فــي الحســبان المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات الصلــة والمتوفــرة بــدون تكلفة أو
جهــد غيــر مبــرر .ويشــمل ذلــك المعلومــات الكميــة والنوعيــة علــى حــد ســواء ،بمــا في ذلك نظــام تصنيف المخاطــر االئتمانيــة الداخلية،
وتصنيفــات المخاطــر الخارجيــة ،فــي حــال توفرهــا ،وحالــة التأخــر في ســداد الحســابات والحكــم االئتمانــي والخبرة التاريخيــة ذات الصلة،
ً
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﯽ ﻣؤﺷرات ﻧوﻋﯾﺔ ﺗرى
حيثمــا أمكــن ذلــك .ﻗد ﺗقــرر المجموعــة أيضــا أن اﻟﺗﻌرض ﻗد خضــع لــزﯾﺎدة ﮐﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطــر اﻻﺋﺗﻣﺎن
المجموعــة أنهــا مؤشــرات تــدل علــى ذﻟك وقــد ال ينعكــس أثرهــا بشــكل كامــل فــي التحليل الكمــي لها في الوقت المناســب.
عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتراف األولي ،يتم مراعــاة المعاييــر التالية:
 .1تخفيــض االئتمــان درجتيــن مــن  Aaaإلــى  Baaودرجــة واحــدة من  Baإلى Caa
 .2إعادة هيكلة التســهيالت خالل الشــهور االثني عشــر الســابقة
 .3تســهيالك متأخــرة الســداد ب 45يومـ ًـا كمــا في تاريــخ التقرير
درجات مخاطــر االئتمان
يتــم تعريــف درجــات مخاطــر االئتمــان باســتخدام عوامــل نوعيــة وكميــة تشــير إلــى مخاطر عدم االنتظــام .تتفاوت هذه العوامــل تبعا
لطبيعــة التعــرض للمخاطــر ونــوع المقتــرض .تخضــع حــاالت التعــرض للمخاطــر للرصــد المســتمر ،ممــا قــد يؤدي إلى نقــل التعرض إلى
درجــة مخاطــر ائتمانيــة مختلفة.
إنشــاء هيــكل أجــل الحتمالية عــدم االنتظام
تســتخدم المجموعــة نمــاذج إحصائيــة لتحليــل البيانــات التــي يتــم جمعهــا ويضــع تقديــرات الحتماليــة عــدم االنتظــام من التعــرض وكيفية
توقــع تغيرهــا نتيجــة مــرور الوقــت .يتضمــن هــذا التحليــل تحديــد ومعايــرة العالقــات بيــن التغيرات فــي معدالت عدم االنتظــام والتغيرات
فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي الرئيســية ،عبــر مختلــف المناطــق الجغرافيــة التــي تعرضت فيهــا المجموعــة للمخاطر.
موجــودات ماليــة معاد التفاوض بشــأنها
يجــوز تعديــل الشــروط التعاقديــة للقــرض لعــدد مــن األســباب ،بمــا فــي ذلــك تغيير ظروف الســوق واالحتفاظ بالعمــاء وعوامل أخرى ال

تتعلــق بتدهــور االئتمــان الحالــي أو المحتمــل للعميــل .ﻗد ﯾﺗم إلغــاء االعتــراف بالقــرض القائــم الــذي تــم تعديــل شــروطه ويتم االعتراف
بالقــرض الــذي أعيــد التفــاوض بشــأنه كقــرض جديــد بالقيمــة العادلــة .وﺣﻴﺜﻤﺎ أﻣﻜﻦ ،ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ إعــادة هيكلــة القروض
بــدال مــن االســتحواذ علــى الضمانــات ،إذا كان ذلــك متاحــا .قــد يشــمل ذلــك تمديــد ترتيبات الســداد وتوثيق اتفاقية شــروط القرض
الجديــد .تقــوم اإلدارة بمراجعــة القــروض المعــاد التفــاوض بشــأنها للتأكــد مــن اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وأن ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ حــدوث دفعــات
مســتقبلية.
ســيتم تصنيــف الحســابات التــي تمــت إعــادة هيكلتهــا ألســباب االئتمــان فــي األشــهر الـ  12الماضيــة في المرحلــة الثانية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطــر اإلئتمــان (تتمة)
( )5المدخــات واإلفتراضــات واألســاليب المســتخدمة لتقديــر اإلنخفــاض فــي القيمــة (تتمة)
تعريــف التعثر
تعتبــر المجموعــة أن األصــل المالــي فــي حالة تعثــر عندما:
•ال يكــون مــن المرجــح علــى المقتــرض ســداد التزاماتــه االئتمانيــة للمجموعــة بالكامــل ،دون أن يكــون للمجموعــة حــق الرجــوع عليه
باتخــاذ إجــراءات مثــل تحقيــق الورقــة الماليــة (إذا تــم االحتفاظ بــأي منها)؛ أو
•تأخــر المقتــرض فــي الســداد لفتــرة أكثــر مــن  90يومــا فيمــا يتعلــق بأي التــزام ائتماني مــادي للمجموعة؛ أو
•تصنيــف المقتــرض فــي الفئــة  9أو .10
أيضا فــي االعتبار المؤشــرات التالية:
عنــد تقييــم مــا إذا كان المقتــرض فــي حالــة تعثــر فــي الســداد ،تأخــذ المجموعــة ً
•مؤشــرات كميــة -مثــا وضــع التأخــر فــي الســداد وعدم الســداد اللتزام آخــر لنفس الجهــة المصدرة إلــى المجموعة؛ و
داخليــا ويتم الحصــول عليها من مصــادر خارجية.
•مؤشــرات تتــم بنــاءا علــى البيانــات التــي يتــم تطويرهــا
ً

المدخــات فــي تقييــم مــا إذا كانــت إحــدى األدوات الماليــة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد وأهميتها قــد تتغير مع مرور الوقــت لتعكس
التغيــرات فــي الظــروف .ﯾﺗواﻓق ﺗﻌرﯾف التعثــر فــي الســداد إﻟﯽ ﺣد ﮐﺑﯾر ﻣﻊ ﺗﻟك اﻟﺗﻲ تــطﺑﻘﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ لألغــراض اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ لــرأس
المال.
يــؤدي دمــج المعلومــات المســتقبلية إلــى زيــادة مســتوى الحكــم الشــخصي حــول كيفيــة أن تقــوم التغييرات بالتأثيــر في عوامل
االقتصــاد الكلــي هــذه علــى خســارة االئتمــان المتوقعــة القابلــة للتطبيــق علــى المرحلــة  1والمرحلــة  2مــن التعــرض للمخاطــر والتي
تعتبــر منتظمــة الســداد .تتــم مراجعــة المنهجيــات واالفتراضــات ذات العالقــة ،بمــا فــي ذلــك أي توقعات للظــروف االقتصادية
المســتقبلية ،بشــكل دوري.
قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعة
تمثــل المدخــات الرئيســية فــي قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة هيكل اآلجــال للمتغيــرات التالية:
•احتماليــة عــدم االنتظام؛
•نســبة الخســارة بافتراض عــدم االنتظام؛
•التعــرض عند عــدم االنتظام.
وتُ ســتمد هــذه المؤشــرات عمومــا مــن النمــاذج اإلحصائيــة المطــورة داخليــا والبيانــات التاريخيــة األخرى .ويتــم تعديلهــا لتعكس
معلومــات مســتقبلية كمــا هــو موضح أعاله.
تقديــرات احتماليــة عــدم االنتظــام هــي تقديــرات فــي تاريــخ معيــن ،والتي يتم حســابها على أســاس نمــاذج التصنيــف اإلحصائية.
داخليــا والتــي تشــتمل على عوامــل كمية ونوعيــة على حد
وتســتند هــذه النمــاذج اإلحصائيــة فــي المقــام األول إلــى البيانــات المجمعــة
ً
متاحا.
ســواء ،ويتــم تعزيزهــا ببيانــات تقييــم االئتمــان الخارجــي حيثما كان ذلــك
ً
نســبة الخســارة بافتــراض عــدم االنتظــام هــو حجــم الخســارة المحتملــة إذا كان هنــاك تعثــر في الســداد .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر
مؤشــرات نســبة الخســارة بافتــراض عــدم االنتظــام بنــاء علــى تاريــخ معــدالت االســترداد للمطالبات ضد أطــراف مقابلــة متعثرة .تراعي
ـزءا ال يتجزأ من
نمــاذج نســبة الخســارة بافتــراض عــدم االنتظــام قيمــة الضمانــات المتوقعــة وتكاليــف االســترداد ألي ضمانــات تعتبر جـ ً
األصــل المالي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطــر اإلئتمــان (تتمة)
( )5المدخــات واإلفتراضــات واألســاليب المســتخدمة لتقديــر اإلنخفــاض فــي القيمــة (تتمة)
معلومــات مســتقبلية مضمنــة فــي نمــاذج خســائر اإلئتمــان المتوقعة
يــؤدي دمــج المعلومــات المســتقبلية إلــى زيــادة مســتوى الحكــم حــول كيفيــة تأثيــر التغييــرات في عوامــل اإلقتصاد الكلــي هذه على
خســارة االئتمــان المتوقعــة ،المطبقــة علــى المرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة مــن التعــرض والتــي تعتبــر ذات أداء .إن المنهجيات
ّ
وفقــا لسياســة المجموعة
المتضمنــة ،بمــا فــي ذلــك أي توقعــات للظــروف اإلقتصاديــة فــي المســتقبل ،بشــكل دوري
واإلفتراضــات
ً
حــول المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم (.)9
ـتقبيلة .قــام البنــك بتحليل
يتضمــن تقييــم زيــادة المخاطــر اإلئتمانيــة الجوهريــة وحســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة معلومــات مسـ ّ
تاريخــي وحــدد المتغيــرات اإلقتصاديــة الرئيســية التــي تؤثــر علــى مخاطــر اإلئتمــان والخســائر اإلئتمانيــة المتوقعة لــكل محفظة.
ّ
ّ
التعثــر المتوقــع عنــد التعرض  EADو خســارة
التعثــر  PDو
تختلــف هــذه المتغيــرات اإلقتصاديــة واألثــر المرتبــط بهــا علــى إحتماليــة
ّ
التعثــر المعطــاة  LGDباختــاف األدوات الماليــة .كمــا تــم تطبيــق حكــم الخبيــر في هــذه العملية.
قامــت المجموعــة بإحتســاب ال  PDبنـ ً
الموضحــة أدناه:
ـاءا علــى العمليــة
ّ
ّ
التعثــر الملحوظة (.)ORD
 .1الحصــول علــى معـ ّـدالت
ّ
التعثــر الملحوظــة لمحفظــة البيــع بالجملــة وكل قطــاع مــن قطاعــات التجزئــة التــي يتم حســاب خســائر اإلئتمان
يتــم احتســاب معـ ّـدالت
المتوقعــة لهــا بشــكل منفصل.
المتوقعــة ذات الصلة.
اإلقتصاديــة
المتغيــرات
 .2الحصــول علــى قيمــة
ّ
ّ
ّ
ّ
المحلي اإلســمي ومنتجــات النفط
المتوقعــة ذات الصلــة مثــل إجمالــي الناتــج
يتــم الحصــول علــى المؤشــرات االقتصاديــة المختلفــة
ّ
والغــاز وصــادرات الســلع والخدمــات مــن صنــدوق النقــد الدولــي أو منظمــة االقتصــاد العالميــة أو أي مصــدر آخــر للبيانات حســب ما هو
مناسب.
ـهرية.
 .3تحويــل بيانــات االقتصــاد الكلــي مــن نقطة بيانات ســنوية إلى شـ ّ
يتــم توفيــر القيــم التاريخيــة والمتوقعــة لمؤشــرات االقتصــاد الكلــي التــي يتــم النظــر إليهــا ألغــراض تحليــل التدني بشــكل عام على
ّ
وفقا لذلك ،تقــوم المجموعــة بتحويل
التعثــر الملحوظــة  ODRsبشــكل شــهري.
مســتوى ســنوي .ومــع ذلــك ،يتــم حســاب معـ ّـدالت
ً
بيانــات االقتصــاد الكلــي .إعتمــدت المجموعــة تقنيــة اإلســتيفاء التكعيبــي إلســتكمال البيانــات المتغيــرة االقتصاديــة.
 .4إجــراء تحليــل للتدني
ّ
التعثــر الملحوظــة  ODRلــكل مــن المحفظة علــى القيمــة التاريخية
ـمعدالت
ـ
بـ
ـاص
ـ
الخ
()OLS
ـادي
ـ
الع
ـى
ـ
األدن
إجــراء تحليــل المربــع
ّ
التاريخيــة للمؤشــرات االقتصادية.
 .5اختبــار األهميــة اإلحصائيــة للنموذج
يتــم تقييــم أهميــة النمــوذج الكلــي وكذلــك كل مــن القياســات الفرديــة علــى أســاس اختبــارات إحصائية مختلفــة مثل معامــل التحديد
المعــدل ( ، )R2اختبــار (ف) واختبــار (ت).
ّ
التعثــر الزمني ()PIT
توقــع معـ ّـدل
.6
ّ
وفقــا لتحليــل التدنــي المتعلق بها،
ـتنادا إلــى القيمــة المتوقعــة للمتغيــرات االقتصاديــة فــي ظــل ســيناريو مختلــف وقيمــة معاملهــا
ـ
اس
ً
ً
ّ
التعثــر الزمنــي ( )PiTلــكل جــزء مــن حســابات خســائر اإلئتمــان المتوقعــة لكل ســنة من الســنوات المتوقعة.
متوســط
يتــم تقديــر ّ

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

115 www.ahlibank.com.qa

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطــر اإلئتمــان (تتمة)
( )5المدخــات واإلفتراضــات واألســاليب المســتخدمة لتقديــر اإلنخفــاض فــي القيمــة (تتمة)
معلومــات مســتقبلية مضمنــة فــي نمــاذج خســائر اإلئتمــان المتوقعــة (تتمة)
ً
ـتنادا إلــى التحليــل التفصيلــي ،فــإن المتغيــرات اإلقتصاديــة الهامــة المحــددة لغــرض حســاب خســائر اإلئتمان المتوقعــة هي كما
اسـ
يلي:

مسلسل

المتوقعة
قطاع خسائر اإلئتمان
ّ

تحديد المتغيرات اإلقتصادية ذات الصلة

1

محفظة الجملة

ّ
المحلي العادي
•إجمالي الناتج
•إنتاج الغاز الطبيعي

2

قرض الرهن العقاري

•تصدير

3

القرض الشخصي (لغير القطريين) – المرحلة األولى

•تصدير

4

القرض الشخصي ( للقطريين) – المرحلة األولى

•تصدير

5

القرض الشخصي – المرحلة الثانية

•تصدير

6

القرض التلقائي

•تصدير

7

البيع بالتجزئة

•تصدير

8

البطاقة اإلئتمانية -المرحلة األولى

بمعدل نمو  3أشهر
•إنتاج الغاز الطبيعي
ّ

9

البطاقة اإلئتمانية -المرحلة الثانية

•الغاز الطبيعي الهيدروكربوني

طريقــة لتحليل الســيناريو
يحفــز ﻣﺻرف ﻗطــر اﻟﻣرﮐزي اﻟﺑﻧوك للوصــول خســائر اإلئتمــان المتوقعــة النهائيــة كمــا فــي ﺳﯾﻧﺎرﯾو خســائر اإلئتمــان المرجحــة تحت
ّ
ســيناريوهات إقتصاديــة كليــة مختلفــة ،وبالنظــر إلــى ذلــك  ،وضعــت المجموعــة منهجيــة إلنشــاء ســيناريوهات لإلقتصــاد الكلــي في
ظــل فرضيــة اإلقتصــاد كنقطــة أســاس للمقارنــة ،ســواء كان فــي حالــة إرتفــاع أو إنخفــاض .فيمــا يلي المدخــات الرئيســية للوصول إلى
الســيناريوهات المختلفــة لالقتصــاد الكلــي:
•يعتمــد ســيناريو نقطــة األســاس علــى بيانــات عامــل النظــام األساســي التــي قدمهــا صندوق النقد الدولــي  /النظرة
المســتقبلية لإلقتصــاد العالمــي ( )WEOأو أي مصــدر آخــر موثــوق للبيانــات .نقطــة األســاس هــو ســيناريو  ،٪50ممــا يعني
أن هنــاك احتمــال  ٪50بــأن النتيجــة الفعليــة أســوأ مــن توقعــات نقطــة األســاس وإحتمــال متســاو بنســبة  ٪50أن النتيجة
أفضــل مــن خــط األســاس .يمكــن اعتباره متوســط التوزيع الكامــن للعوامــل النظامية.
•إحتماليــة حــدوث ســيناريو إرتفــاع المرتبطــة بــه  %15مرتبطــة (أي ،إحتماليــة  %15أن النتائــج ســتكون أفضــل؛ أو إحتمــال %85
أن تكــون النتائج أســوأ)
•وبالمثــل ،فــإن إحتماليــة حــدوث ســيناريو اإلنخفــاض المرتبطــة بــه  ٪15مرتبطــة بــه (إحتمــال  ٪15أن تكــون النتيجة أســوأ ؛
احتمــال  ٪85أن تكــون النتيجــة أفضل).
•يتــم إنشــاء ســيناريوهات اإلرتفــاع أو اإلنخفــاض هــذه كســيناريوهات الذيــل العلــوي والســفلي بواقــع  ، ٪15مع األخــذ بعين
االعتبــار توجيــه 9 IFRSمعيــار المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9والــذي يوصــي بــأن “ال تقــوم البنــوك بتقدير ســيناريو الحالة
األســوأ وال ســيناريو الحالــة األفضــل”  ،أي تجنــب الســيناريوهات القصــوى .ومــع ذلــك ،ســتكون هناك ســيناريوهات أخرى ســوف
تكــون موجــودة فــي اقتصــاد المنطقــة  ،وألخــذ هــذه الســيناريوهات بعيــن االعتبــار  ،فــإن احتماالت حدوث اإلرتفــاع تبلغ ()٪15
والســيناريوهات األساســية ( )٪50وســناريوهات اإلنخفــاض ( )٪15يجــب أن يكــون مــن الممكــن تعميــم الســناريوهات بحيــث تمثــل
ـال بنســبة  ٪100لمنحنــى التوزيــع الطبيعــي.
احتمـ ً
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطــر اإلئتمــان (تتمة)
( )5المدخــات واإلفتراضــات واألســاليب المســتخدمة لتقديــر اإلنخفــاض فــي القيمــة (تتمة)
معلومــات مســتقبلية مضمنــة فــي نمــاذج خســائر اإلئتمــان المتوقعــة (تتمة)
طريقــة لتحليــل الســيناريو (تتمة)
تجميــع أدوات الخســائر المقاســة علــى أســاس جماعي
بالنســبة إلــى مخصصــات خســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى أســاس جماعــي ،يتــم جمــع التعرضات على أســاس خصائــص المخاطر
المشــتركة ،بحيــث تكــون مخاطــر التعــرض داخــل المجموعة متجانســة.
ّ
التعثــر المالحظــة واألداء التاريخــي والدراســات اإلحصائيــة الداخليــة األخــرى ،تقوم المجموعة بحســاب خســائر
ـتنادا إلــى معـ ّـدالت
اسـ ً
المتوقعــة على مســتوى األقســام الفئــات التالية:
اإلئتمــان
ّ
1.1قروض الرهــن العقاري
2.2قــرض شــخصي للمقيمين
3.3قــرض شــخصي للعمالة الوافدة
4.4قــرض شــخصي – للمقيــم – للعمالــة الوافدة
5.5قرض سيارات
6.6الســحب على المكشــوف للشــركات التجارية
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطــر اإلئتمــان (تتمة)
( )5المدخــات واإلفتراضــات واألســاليب المســتخدمة لتقديــر اإلنخفــاض فــي القيمــة (تتمة)
مخصص الخســارة
توضــح الجــداول التاليــة التســويات مــن الرصيــد االفتتاحــي إلــى الرصيــد الختامي لمخصص الخســارة حســب فئــة األدوات المالية.
تمثــل مبالــغ المقارنــة حســاب مخصــص خســائر االئتمــان وتعكــس أســاس القيــاس ﺑﻤﻮﺟﺐ المعيــار المحاســبي الدولي رﻗﻢ .39

ألف ريال قطري
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

التعرض لخسائر اإلئتمان المتوقعة
•قروض وسلف مقدمة للعمالء

25,725,916

1,733,542

470,677

27,929,135

•إستثمارات مالية (أدوات الدين)

5,718,044

16,699

-

5,734,743

•تعهدات القروض والضمانات المالية

3,966,565

246,174

-

4,212,699

•المبالغ المطلوبة من البنوك والمصرف المركزي والموجودات المالية األخرى

6,298,298

36,658

-

6,334,956

الرصيد اإلفتتاحي (تأثير اليوم األول) -كما في  1يناير 2018
•قروض وسلف مقدمة للعمالء

247,242

63,774

296,896

607,912

•صافي خسائر تدني قيمة إستثمارات مالية (أدوات الدين)

1,097

1,161

-

2,258

•تعهدات القروض والضمانات المالية

37,211

3,958

-

41,169

•صافي خسائر تدني قيمة المبالغ المطلوبة من البنوك والمصرف المركزي والموجودات المالية األخرى

88

1

-

89

285,638

68,894

296,896

651,428

صافي التحويل بين المراحل
•قروض وسلف مقدمة للعمالء

)(116,413

58,980

76,615

19,182

•صافي خسائر تدني قيمة إستثمارات مالية (أدوات الدين)

4,411

181

-

4,592

•تعهدات القروض والضمانات المالية

)(22,909

)(1,166

-

)(24,075

•صافي خسائر تدني قيمة المبالغ المطلوبة من البنوك والمصرف المركزي والموجودات المالية األخرى

185

116

-

301

)(134,726

58,111

76,615

-

تم تكبده خالل الفترة (بالصافي)
•قروض وسلف مقدمة للعمالء(متضمنة الفوائد المعلقه الخاصة بالمرحلة رقم )3

2,500

43,500

100,792

146,792

•صافي خسائر تدني قيمة إستثمارات مالية (أدوات الدين)

-

-

-

-

•تعهدات القروض والضمانات المالية

-

-

-

-

•صافي خسائر تدني قيمة المبالغ المطلوبة من البنوك والمصرف المركزي والموجودات المالية األخرى

-

-

-

-

2,500

43,500

100,792

146,792
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ب) مخاطــر اإلئتمــان (تتمة)
( )5المدخــات واإلفتراضــات واألســاليب المســتخدمة لتقديــر اإلنخفــاض فــي القيمــة (تتمة)
مخصــص الخســارة (تتمة)
ألف ريال قطري
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

سياسة الشطب
•قروض وسلف مقدمة للعمالء(متضمنة الفوائد المعلقه الخاصة بالمرحلة رقم )3

-

-

)(145,661

)(145,661

•صافي خسائر تدني قيمة إستثمارات مالية (أدوات الدين)

-

-

-

-

•تعهدات القروض والضمانات المالية

-

-

-

-

•صافي خسائر تدني قيمة المبالغ المطلوبة من البنوك والمصرف المركزي والموجودات المالية األخرى

-

-

-

-

•صافي خسائر تدني قيمة المبالغ المطلوبة من البنوك والمصرف المركزي والموجودات المالية األخرى

-

-

)(145,661

)(145,661

سياسة الشطب
•قروض وسلف مقدمة للعمالء

133,329

166,254

328,642

628,225

•صافي خسائر تدني قيمة إستثمارات مالية (أدوات الدين)

5,508

1,342

-

6,850

•تعهدات القروض والضمانات المالية

14,302

2,792

-

17,094

•صافي خسائر تدني قيمة المبالغ المطلوبة من البنوك والمصرف المركزي والموجودات المالية األخرى

273

117

-

390

153,412

170,505

328,642

652,559

(ج) مخاطر الســيولة
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر المتمثلــة فــي عــدم تمكــن المجموعــة مــن مقابلــة متطلباتهــا التمويليــة عنــد حلول موعد إســتحقاقها،
كمثــال علــى ذلــك ،نتيجــة ســحب الودائــع مــن قبــل العمــاء أو متطلبــات النقــد مــن التعهــدات التعاقديــة أو التدفقات النقديــة الخارجة
األخــرى مثــل إســتحقاقات الديــن أو الهوامــش المســتدعاة بالنســبة للمشــتقات وخالفهــا .ســتؤدي هــذه التدفقــات الخارجــة إلى نضوب
المــوارد الماليــة المتاحــة إلقــراض العمــاء وأنشــطة المتاجــرة واإلســتثمارات .فــي ظــل الظروف القاســية قــد ينتج عن عدم توفر الســيولة
تخفيضــات فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد ومبيعــات الموجــودات أو إحتمــال عــدم المقــدرة على الوفــاء بتعهدات اإلقــراض .إن المخاطر
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 ،أحداث إئتمان وإندماج وإســتحواذ
والصدمــات المنتظمــة والكــوارث الطبيعية.
( )1إدارة مخاطــر الســيولة
تمثــل مخاطــر الســيولة عــدم تمكــن المجموعــة مــن مقابلــة متطلباتهــا التمويليــة .يمكــن أن تنتــج مخاطــر الســيولة مــن اضطرابات في
الســوق أو إنخفــاض التصنيــف اإلئتمانــي ممــا يــؤدي إلــى نضــوب فــوري لبعــض مصــادر التمويــل .وللحماية من هــذه المخاطر ،تقوم
اإلدارة بتنويــع المصــادر التمويليــة وإدارة الموجــودات مــع األخــذ فــي اإلعتبــار إحتياجــات الســيولة بتوفيــر رصيــد كافي مــن النقد وما
شــبه النقــد واألوراق الماليــة الجاهــزة للتداول.
باإلضافــة إلــى ذلــك تحتفــظ المجموعــة بإحتياطــي إلزامــي لــدى مصــرف قطــر المركزي بمعدل  %4،5من متوســط ودائــع العمالء.
تقــوم لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بالمجموعــة بمراقبــة مواعيــد اإلســتحقاقات على أســاس شــامل مــع المراقبة المســتمرة
لموقــف الســيولة من قبــل الخزينة.
نســبة الســيولة كما في  31ديســمبر .)%383.9 :2017( ٪156.4 2018
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ج) مخاطــر الســيولة (تتمــة)
( )2تحليــل اإلســتحقاق (متضمنــا كافــة الموجــودات والمطلوبــات)

ألف ريال قطري

في  31ديسمبر 2018

القيمة الدفترية

أقل من شهر

من شهر
إلى ثالثة أشهر

من ثالثة
أشهر إلى سنة

أكثر من
من سنة
إلى خمس سنوات خمس سنوات

نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

2,405,483

1,280,745

432,277

674,348

18,113

-

مطلوب من بنوك

4,099,682

4,099,682

-

-

-

-

قروض وسلف لعمالء

27,300,910

1,344,485

3,713,156

5,003,547

9,304,701

7,935,021

إستثمارات مالية

5,862,489

-

99,999

617,131

2,347,984

2,797,375

ممتلكات ومعدات

247,835

-

-

-

-

247,835

موجودات أخرى

486,493

12,518

327,039

14,255

-

132,681

مجموع

40,402,892

6,737,430

4,572,471

6,309,281

11,670,798

11,112,912

مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي

5,729,432

5,078,377

570,045

81,010

-

-

شهادات إيداع وأوراق تجارية

495,270

18,068

144,522

332,680

-

-

ودائع عمالء

21,594,419

10,726,699

4,176,854

6,515,854

175,012

-

سندات دين

3,628,605

-

-

-

3,628,605

-

قروض أخرى

2,497,516

-

-

859,516

1,638,000

-

مطلوبات أخرى

957,019

141,565

486,495

251,972

36,587

40,400

حقوق الملكية

5,500,631

-

-

-

5,500,631

المجموع

40,402,892

15,964,709

5,377,916

8,041,032

5,478,204

5,541,031

الفرق

-

)(9,227,279

)(805,445

)(1,731,751

6,192,594

5,571,881

في  31ديسمبر 2017

القيمة الدفترية

أقل من شهر

من شهر
إلى ثالثة أشهر

من ثالثة
أشهر إلى سنة

من سنة
إلى خمس سنوات

أكثر من
خمس سنوات

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

-

-

-

-

قروض وسلف لعمالء

28,936,299

2,023,818

2,472,226

6,240,175

10,505,027

7,695,053

إستثمارات مالية

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

مجموع

39,883,400

5,680,415

3,157,738

8,029,859

12,835,186

10,180,202

مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي

3,982,103

2,711,210

127,400

1,143,493

-

-

شهادات إيداع وأوراق تجارية

418,534

43,672

197,388

177,474

-

-

ودائع لعمالء

23,568,578

8,722,739

6,242,356

8,442,673

160,810

-

سندات دين

3,624,368

-

-

-

3,624,368

-

ألف ريال قطري

قروض أخرى

2,192,233

-

-

273,000

1,919,233

-

مطلوبات أخرى

803,740

140,286

370,299

163,904

83,726

45,525

حقوق الملكية

5,293,844

-

-

-

5,293,844

المجموع

39,883,400

11,617,907

6,937,443

10,200,544

5,788,137

5,339,369

الفرق

-

)(5,937,492

)(3,779,705

)(2,170,685

7,047,049

4,840,833
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(ج) مخاطــر الســيولة (تتمــة)
( )2تحليــل اإلســتحقاق (متضمنــا كافــة الموجــودات والمطلوبــات) (تتمــة)

في  31ديسمبر 2018

إجمالي التدفقات
النقدية غير
أقل من شهر
القيمة الدفترية المخصومة

ألف ريال قطري
من شهر إلى
ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر
إلى سنة

من سنة إلى
خمس سنوات

مطلوبات مالية غير مشتقة

أكثر من خمس
سنوات
-

مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي

5,729,432

5,746,530

5,092,187

572,231

82,112

-

-

شهادات إيداع وأوراق تجارية

495,270

496,252

18,504

144,901

332,847

-

-

ودائع عمالء

21,594,419

22,128,338

10,959,137

4,271,960

6,816,886

80,355

-

سندات دين

3,628,605

3,988,933

11,167

21,252

97,256

3,859,258

-

قروض أخرى

2,497,516

2,627,851

8,266

15,731

923,896

1,679,958

-

اإلجمالي

33,945,242

34,987,904

16,089,261

5,026,075

8,252,997

5,619,571

-

األدوات المالية المشتقة
إدارة المخاطر:
تدفقات خارجية

1,502,197

927,479

340,566

98,063

136,089

-

تدفقات داخلية

)(1,504,047

)(929,548

)(338,666

)(99,068

)(136,765

-

34,986,054

16,087,192

5,027,975

8,251,992

5,618,895

-

من شهر إلى
ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر
إلى سنة

من سنة إلى
خمس سنوات

أكثر من خمس
سنوات

في  31ديسمبر 2017

القيمة
الدفترية

إجمالي التدفقات
النقدية غير
أقل من شهر
المخصومة

ألف ريال قطري

-

مطلوبات مالية غير مشتقة
مطلوب إلى بنوك

3,982,103

3,997,862

2,719,012

132,854

1,145,996

-

-

شهادات إيداع وأوراق تجارية

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

-

دين مساند

2,192,233

2,308,793

5,041

9,595

316,272

1,977,885

-

اإلجمالي

33,785,816

34,611,491

11,522,198

6,640,413

10,304,192

6,144,688

-

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

-

(د) مخاطر الســوق
تتمثــل مخاطــر الســوق فــي أن تتأثــر أربــاح أو رأس مــال المجموعــة أو مقدرتهــا فــي تحقيــق أهدافهــا التجاريــة سـ ً
ـلبيا بالتغيرات في
مســتوى تقلب أســعار الســوق أو األســعار مثل أســعار الفائدة وأســعار البضائع وأســعار صرف العمالت األجنبية وأســعار األســهم.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(د) مخاطــر الســوق (تتمة)
( )1إدارة مخاطر الســوق
تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر الســوق لديهــا ضمــن إطــار العمــل التنظيمــي للحــدود المقــررة مــن قبل مصرف قطــر المركزي .إن وضع
إطــار عمــل داخلــي إلدارة مخاطــر الســوق وضمــان التقيــد بهــذه المنهجيــة هــو مســؤولية لجنة الموجــودات والمطلوبــات بالمجموعة
والتــي تضــم اإلدارة العليــا متضمنــة أعضــاء جهــاز إدارة المخاطــر .إن المجموعــة معرضــة لمخاطــر أســعار الفائــدة نتيجــة للفروق أو
الفجــوات فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات أو األدوات خــارج الميزانيــة العموميــة التــي تصبــح مســتحقة أو يعــاد تســعيرها خالل
فتــرة معينة.
تتــم إدارة فجــوات أســعار الفائــدة وتقلبــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة ضمــن إطــار الحدود الموضوعــة من جانــب المجلس .يتم
رصــد جميــع المخاطــر وإبــاغ اإلدارة العليــا عنهــا علــى أســاس يومــي ويتــم تصعيــد أيــة مخالفات علــى الفور .باإلضافة إلــى ذلك يتم
رصــد جميــع أنشــطة التــداول بشــكل مســتمر علــى مســتوى لجنة الموجــودات والمطلوبات.
( )2التعــرض لمخاطــر أســعار الفائــدة  -محافــظ محتفــظ بهــا لغيــر المتاجرة
إن المخاطــر الرئيســية التــي تتعــرض لهــا المحافــظ المحتفــظ بهــا لغيــر المتاجــرة هــي مخاطــر الخســارة مــن تقلبــات في التدفقــات النقدية
المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة بســبب تغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق .تتم إدارة مخاطر أســعار الفائدة بشــكل
رئيســي مــن خــال مراقبــة فجــوات أســعار الفائــدة والحصــول علــى حدود موافــق عليها مســبقا لنطاقــات إعادة التســعير .إن لجنة
الموجــودات والمطلوبــات هــي الجهــة المراقبــة لإللتــزام بهــذه الحــدود وتســاندها رقابــة الخزينــة المركزيــة للمجموعة أثناء األنشــطة
اليومية.
فيمــا يلــي ملخــص مركــز فجــوة أســعار الفائــدة للمجموعــة للمحافــظ المحتفــظ بها لغيــر المتاجرة:

ألف ريال قطري

إعادة تسعير في:
القيمة
الدفترية

أقل من
 3أشهر

12-3
شهر

5-1
سنوات

أكثر من
خمس سنوات

غير حساسة
للفائدة

النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي

2,405,483

978,000

-

-

-

1,427,483

مطلوب من بنوك

4,099,682

4,074,279

-

-

-

25,403

%2.44

قروض وسلف لعمالء

27,300,910

8,985,209

17,393,331

117,548

477,487

327,335

%5.14

استثمارات مالية

5,862,489

99,999

609,633

2,355,482

2,662,778

134,596

%3.87

ممتلكات ومعدات

247,835

-

-

-

-

247,835

موجودات أخرى

486,493

-

-

-

-

486,493

40,402,892

14,137,488

18,002,964

2,473,030

3,140,265

2,649,145

مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي

5,729,432

5,708,640

-

-

-

20,792

%2.57

شهادات إيداع وأوراق تجارية

495,270

162,590

332,680

-

-

-

%2.59

ودائع عمالء

21,594,419

13,836,964

5,251,178

175,012

-

2,331,265

%2.69

سندات دين

3,628,605

-

-

3,628,605

-

-

%3.68

قروض أخرى

2,497,516

2,497,516

-

-

-

-

%3.66

مطلوبات أخرى

957,019

-

-

-

-

957,019

حقوق الملكية

5,500,631

-

-

-

-

5,500,631

40,402,892

22,205,710

5,583,858

3,803,617

-

8,809,707

2018

معدل
الفائدة الفعلي
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(د) مخاطــر الســوق (تتمة)
( )2التعــرض لمخاطــر أســعار الفائــدة  -محافــظ محتفــظ بهــا لغيــر المتاجــرة (تتمة)
ألف ريال قطري

إعادة تسعير في:
أقل من
 3أشهر

12-3
شهر

5-1
سنوات

أكثر من
خمس سنوات

غير حساسة
للفائدة

بنود بيان المركز المالي

)(8,068,222

12,419,106

)(1,330,587

3,140,265

)(6,160,562

بنود خارج بيان المركز المالي

)(841,680

113,680

728,000

-

-

فجوة حساسية سعر الفائدة

)(8,909,902

12,532,786

)(602,587

3,140,265

)(6,160,562

فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

)(8,909,902

3,622,884

3,020,297

6,160,562

-

2017

القيمة
الدفترية

أقل من
 3أشهر

12-3
شهر

5-1
سنوات

أكثر من
خمس سنوات

غير حساسة
للفائدة

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

قروض وسلف لعمالء

28,936,299

8,606,666

19,432,538

428,077

167,966

301,052

%4.86

استثمارات مالية

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

11,889,986

20,901,746

2,752,203

2,173,209

2,166,256

مطلوب إلى بنوك

3,982,103

2,824,225

1,143,493

-

-

14,385

شهادات إيداع

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

سندات دين

3,624,368

-

-

3,624,368

-

-

%3.68

دين مساند

2,192,233

2,192,233

-

-

-

-

%3.10

قروض أخرى

803,740

-

-

-

-

803,740

مطلوبات أخرى

5,293,844

-

-

-

-

5,293,844

39,883,400

19,222,532

8,445,744

3,785,178

-

8,429,946

بنود بيان المركز المالي

()7,332,546

12,456,002

()1,032,975

2,173,209

()6,263,090

بنود خارج بيان المركز المالي

()918,960

-

918,960

-

-

فجوة حساسية سعر الفائدة

()8,251,506

12,456,002

()114,015

2,173,209

()6,263,690

فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

()8,251,506

4,204,496

4,090,481

6,263,690

-

( 2018تتمة)

القيمة
الدفترية

معدل
الفائدة الفعلي

ألف ريال قطري

أكثر من خمس

معدل
الفائدة الفعلي

%1.83
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(د) مخاطــر الســوق (تتمة)
( )2التعــرض لمخاطــر أســعار الفائــدة  -محافــظ محتفــظ بهــا لغيــر المتاجــرة (تتمة))
تحليل الحساســية
يبيــن الجــدول التالــي الحساســية لتغيــر معقــول محتمــل فــي أســعار الفائــدة ،مــع بقــاء جميــع العوامل األخــرى ثابتة لبيان الدخــل الموحد
وبيــان حقــوق الملكيــة الموحــد للمجموعة.
إن حساســية بيــان الدخــل الموحــد هــي األثــر الناتــج عــن تغيــرات مفترضــة فــي معــدالت الفائدة علــى صافي إيراد الفوائد لمدة ســنة
واحــدة اعتمـ ً
ـادا علــى معــدل ســعر فائــدة متغيــر للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المحتفــظ بهــا لغيــر المتاجرة كما في  31ديســمبر
 ،2018متضمنــة أثــر أدوات التحــوط .يتــم إحتســاب حساســية حقــوق الملكيــة مــن خــال الكشــف عــن الموجــودات المالية من خالل
الدخــل الشــامل اآلخــر ذات المعــدل الثابــت ،متضمنـ ًـا أثــر التبــادالت المســجلة كتحوطــات تدفقــات نقديــة كمــا في ( :2017المتاحــة للبيع)
ألثــر التغيــرات المفترضــة فــي معــدالت الفائــدة وتســتند إلــى افتــراض أن هنــاك تحــركات موازية فــي منحى العائدات .مــن المتوقع أن
يكــون أثــر اإلنخفاضــات فــي نقاط األســاس مسـ ً
ومقابال ألثر اإلرتفاعــات الظاهرة.
ـاويا
ً

ألف ريال قطري

العملة

التغير في نقاط
األساس

حساسية حقوق الملكية

حساسية صافي إيرادات الفوائد
2018

2017

2018

2017

ريال قطري

25

21,829

27,656

-

-

دوالر أمريكي

25

7,487

8,980

1,500

2,238

( )3التعــرض لمخاطــر العمــات  -محافــظ محتفــظ بهــا لغيــر المتاجرة
معامــات العملــة األجنبية
إن مخاطــر العمــات هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي معــدالت الصرف األجنبــي .تتعــرض المجموعة ألثر
ً
حدودا على مســتوى التعرض
التقلــب فــي معــدالت الصــرف األجنبــي الســائدة علــى مركزهــا المالــي الموحــد .وضع مجلــس اإلدارة
ً
يوميا.
لمخاطــر العمــات والتــي تتــم مراقبتهــا
كان لــدى المجموعــة صافــي المراكــز المفتوحــة التاليــة فــي نهاية الســنة:
العملــة الوظيفيــة لمنشــآت المجموعــة
ألف ريال قطري

صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية:

2018

2017

جنيه إسترليني

1,568

)(115

يورو

15,744

6,905

دوالر أمريكي

)(3,206,152

)(5,121,730

عمالت أخرى

73,912

33,682

المجموع

)(3,114,928

)(5,081,258
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(د) مخاطــر الســوق (تتمة)
( )3التعــرض لمخاطــر العمــات – محافــظ محتفــظ بهــا لغيــر المتاجــرة (تتمــة)
العملــة الوظيفيــة لمنشــآت المجموعــة (تتمــة)
تتضمــن العمــات األخــرى أعــاه تعرضـ ًـا للجنيــه المصــري يبلــغ  66.216ألــف ريــال قطــري ( 26.494ألف ريال قطري في ســنة .)2017
ينشــأ هــذا التعــرض مــن اســتثمار المجموعــة اإلســتراتيجي الذي تم في .2006
تديــر المجموعــة تعرضهــا لمخاطــر العمــات ضمــن حــدود وضعهــا مجلــس اإلدارة .يتــم وضع حــدود "خالل اليــوم" و"الليلة الواحدة"
لــكل عملــة بشــكل مســتقل وبالمجمــوع .إن الريــال القطــري مربــوط بالــدوالر األمريكــي .علــى الرغــم من أن المجموعــة ال تتعرض
أليــة مخاطــر عمــات فقــد تــم وضــع حــدود للتعــرض للــدوالر األمريكــي .إن كافة التعرضــات للعمالت األخرى محــدودة وال تتعرض
المجموعــة بشــكل مؤثــر إلــى مخاطــر العمالت األخرى.
تحليل الحساســية

ألف ريال قطري

الزيادة( /النقص) في بنود الدخل الشامل اآلخرى

الزيادة( /النقص) في الربح والخسارة

 %تغير في معدل صرف العملة

2018

2017

2018

2017

جنيه إسترليني

16

1

-

-

يورو

157

69

-

-

دوالر أمريكي

-

-

-

-

عمالت أخرى

739

72

-

265

( )4التعــرض لمخاطــر ســعر الســهم  -محافــظ محتفــظ بهــا لغيــر المتاجرة
مخاطر ســعر الســهم
تنشــأ مخاطــر ســعر الســهم مــن تقلبــات فــي مؤشــرات األســهم وأســعارها .قام مجلــس اإلدارة بوضع حدود علــى مبلغ ونوع
اإلســتثمارات التــي يمكــن قبولهــا .تتــم مراقبتهــا بشــكل مســتمر مــن قبــل لجنة الموجــودات والمطلوبات.
ينشــأ التعــرض لمخاطــر ســعر الســهم غيــر المتــداول من محفظــة إســتثمار المجموعة.
األثــر علــى حقــوق الملكيــة نتيجــة التغيــر فــي القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا كإســتثمارات متاحــة للبيع فــي نهاية
الســنة ،نتيجــة للتغيــرات فــي مؤشــرات األســهم ومــع بقــاء كافــة المتغيرات ثابتة هــو كالتالي:

ألف ريال قطري

مؤشرات السوق

التغير في سعر السهم

التأثير على حقوق
الملكية 2018

التأثير على حقوق
الملكية 2017

بورصة قطر

%10

5,171

4,289
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
(هـــ)

المخاطــر التشــغيلية

تتمثــل المخاطــر التشــغيلية فــي الخســائر الناجمــة مــن عــدم كفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة أو األفــراد أو األنظمــة أو األحــداث الخارجية.
يديــر البنــك مخاطــره التشــغيلية بصــورة رئيســية مــن خــال إطــار عمــل المخاطــر التشــغيلية المعتمــدة مــن قبل مجلس اإلدارة والتــي تتكون
مــن سياســة المخاطــر التشــغيلية ولجنــة المخاطــر التشــغيلية والتــي لهــا ممثلــون مــن كافــة اإلدارات .تســتخدم المجموعــة منهجـ ًـا ملتزمـ ًـا
ببــازل  3معــروف باســم عمليــة "التقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية" مــن أجــل تقييــم وتوثيــق واإلبــاغ عــن المخاطــر التشــغيلية التي تتم
مواجهتهــا فــي إطار نشــاط األعمــال االعتيادية.
تعتمــد لجنــة المخاطــر التشــغيلية عــن التقييــم الذاتــي للمخاطــر التشــغيلية كل عاميــن وتســتعرض المخاطــر التشــغيلية التــي تواجــه الوظائــف
ً
ضروريا،
المختلفــة فــي المجموعــة بشــكل منتظــم خــال الســنة لتتبــع حالــة المخاطــر المفتوحــة وإيجــاد الضوابــط المناســبة كلمــا كان ذلك

كمــا ,ان كل مــن وظائــف اإلئتمــان والتدقيــق الداخلــي يجريــان مراجعــات دوريــة مســتقلة لتقييــم كفايــة الفحــص والضوابط فــي أية فترة
مطلوبة.

إن لــدى البنــك خطــة إســتمرار أعمــال موثقــة بدقــة وخطــة إســتعادة عنــد الكوارث .تحــدد هاتــان الوثيقتان اإلجراءات الواجــب إتباعها في
حــاالت الكــوارث .تهــدف خطــة إســتمرار األعمــال إلــى الكشــف عــن مســتوى األثر على أنشــطة أعمال البنــك عند اإلضطــرار للعمل من
موقــع مختلــف فــي حالــة الطــوارئ أو الكــوارث الطبيعيــة .تتضمــن الخطــة الوصــول إلــى أنظمــة الكومبيوتر واإلتصــال بالشــبكات المحلية
ومخدمــات قواعــد البيانــات واإلنترنــت والشــبكة الداخليــة والبريــد اإللكترونــي الــخ .إنهــا عمليــة موضوعــة بإتقان وتتم بشــكل دوري خالل
الســنة .تــم إجــراء آخــر اختبــار عنــد الكــوارث واســتمرارية األعمــال فــي  8نوفمبــر  .2018تــم التوقيــع على إتمــام اإلختبارين مــن قبل كافة
اإلدارات المعنيــة للتأكيــد علــى إجــراء اإلختبــارات بنجــاح مــن قبلهــم باإلضافــة إلــى تقريــر تــم توزيعــه على جميــع أعضاء لجنــة المخاطر
التشــغيلية للتعليــق والمراجعــة .تــم تدقيــق كل مــن خطــة إســتمرار األعمــال وخطــة اإلســتعادة عنــد الكوارث بشــكل مســتقل من قبل
مدققيــن خارجييــن وفقـ ًـا لمتطلبــات مصــرف قطــر المركــزي وتبيــن أنهــا شــاملة ومنفذة بشــكل جيد.
يتــم تقديــم تدريــب أساســي علــى إطفــاء الحرائــق للموظفيــن المســؤولين عــن الحرائــق بشــكل دوري (آخر أداء في  30ديســمبر )2018
بمســاعدة هيئــة الدفــاع المدنــي .يتــم إجــراء تدريــب علــى اإلخــاء سـ ً
ـنويا كجــزء من إجراءات الســامة واألمان في أنحاء شــبكة الفروع.
(و) إدارة رأس المــال
رأس المــال التنظيمــي
إن سياســة المجموعــة هــي االحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية قويــة مــن أجــل اكتســاب ثقــة المســتثمر والمقرض والســوق والســتدامة التطوير
المســتقبلي لألعمــال .يتــم أيضــا االعتــراف بأثــر مســتوى رأس المــال علــى عائــد المســاهمين وتعتــرف المجموعــة بالحاجة إلــى اإلبقاء على
التــوازن بيــن العائــدات األعلــى التــي يمكــن تحقيقهــا بمعــدل مديونيــة أعلــى والمنافــع والضمانــات التــي يمكــن الحصول عليها مــن خالل مركز
رأســمالي قوي.
لقــد التزمــت المجموعــة وعملياتهــا المنظمــة بشــكل فــردي خــال الســنة بكافــة متطلبــات رأس المــال المفروضــة خارجيا.
يتــم احتســاب معــدل كفايــة رأس المــال لــدى المجموعــة وفقــا إلرشــادات لجنــة بــازل  3التي تــم تبنيها مــن قبل مصرف قطــر المركزي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .4إدارة المخاطر المالية (تتمة)
( )4التعــرض لمخاطــر ســعر الســهم  -محافــظ محتفــظ بهــا لغيــر المتاجــرة (تتمة)
(و) إدارة رأس المــال
مركــز رأس المــال التنظيمــي للمجموعــة بموجــب بــازل  3وتنظيمــات مصــرف قطــر المركــزي فــي  31ديســمبر كما يلي:
رأس المال األساسي

2018
بازل 3

2017
بازل 3

شريحة رأس المال األولى

5.290.270

4.845.285

شريحة رأس المال الثانية

323,917

354,532

إجمالي رأس المال التنظيمي

5,614,187

5,199,817

الموجــودات المرجحــة بالمخاطر
2018
بازل 3

2017
بازل 3

الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان

28,824,988

28,813,284

الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق

51,224

40,587

الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر التشغيل

1,907,929

1,837,956

إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

30,784,141

30,691,827

رأس المال التنظيمي

5,614,187

5,199,817

الفعلي
ً
تماشيا مع مصرف قطر المركزي
الحد األدنى

رأس المال األساسي
بدون هامش األمان
المتحفظ

رأس المال
األساسي متضمن
هامش األمان
المتحفظ

شريحة نسبة رأس المال
األولى متضمن هامش
األمان المتحفظ

شريحة نسبة رأس
المال الثانية متضمن
هامش األمان
المتحفظ

إجمالي رأس المال
التنظيمي متضمن
هامش األمان المتحفظ
و هامش البنك ذات
التأثير الهام

إجمالي رأس المال
متضمن هامش األمان
المتحفظ و هامش
البنك ذات التأثير الهام
و تكلفة راس المال
من الركيزة الثانية وفقا
لعملية التقييم الداخلي
لكفاية رأس المال

%17.19

%17.19

%17.19

%18.24

%18.24

%18.24

%6.0

%8.50

%10.50

%12.50

%12.50

%13.50

لــو لــم تعتمــد المجموعــة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  ، 9لكانــت النســبة اإلجماليــة لمعــدل كفايــة رأس المــال ونســبة معــدل كفاية رأس
المــال على النحــو التالي:
 31ديسمبر 2018
نسبة رأس المال األساسي

%18.24

نسبة معدل كفاية رأس المال

%18.24

يقــوم البنــك  /المجموعــة حاليـ ًـا بتحليــل متطلبــات رأس المــال الجديــدة لمخاطــر أســعار الفائــدة فــي محفظــة البنــك ( )IRRBBوســيبدأ في
فصاعدا”.
اعتبارا من عــام 2019
ـاء علــى المعيــار الجديــد فــي إطــار الركيــزة الثانيــة
ً
ً
تجنيــب رأس مــال بنـ ً
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .5إستخدام التقديرات واألحاكم
(أ) المصادر الرئيســية للشــك في التقديرات
تضــع المجموعــة تقديــرات وإفتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ الصادر عنها التقريــر للموجودات والمطلوبات .يتم تقييم التقديرات واألحكام بشــكل
مســتمر وتســتند إلــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى بمــا فيها توقعات األحداث المســتقبلية التي يعتقد أن تكــون معقولة في ظل الظروف.
( )1مبدأ االســتمرارية
أجــرت إدارة المجموعــة تقييمـ ًـا لقــدرة المجموعــة علــى اإلســتمرار في أعمالها وتوصلت إلى أن لدى المجموعة الموارد لإلســتمرار
للمســتقبل المنظــور .إضافــة إلــى ذلــك ليــس لــإدارة علم بأية شــكوك جوهريــة يمكن أن تثير ريبة جوهرية حــول قابلية المجموعة على
اإلســتمرار في أعمالها .لهذا الســبب يســتمر إعداد البيانات المالية الموحدة على مبدأ االســتمرارية.
( )2مخصصات خســائر االئتمان
السياســة المطبقــة اعتبــارا من  1يناير 2018
تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى الموجــودات الماليــة قد زادت بشــكل كبير منذ االعتراف األولي وإدراج معلومات مســتقبلية في
قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة ،راجع اإليضاح ( 4ب) (.)5
السياســة المطبقة حتى  31ديســمبر 2017
تراجــع المجموعــة قروضهــا وســلفها وأنشــطتها التمويليــة للعمــاء الهامــة بشــكل فردي في تاريخ كل مركز مالي موحــد وتقوم بتقييم ما
إذا كان هنــاك داع لتســجيل خســارة تدنــي فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل الموحد .إن حكم اإلدارة على وجه الخصــوص مطلوب عند تقدير
مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية عنــد تحديــد خســارة التدني فــي القيمة .تقوم المجموعة عند تقدير هــذه التدفقات النقدية
بوضــع أحــكام حــول المركــز المالــي للمقتــرض وصافــي القيمة المحققة للضمان .تســتند هذه التقديــرات على إفتراضات حول عدة عوامل
وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا ينتــج عنــه تغيرات مســتقبلية على المخصص .القروض والســلف المقيمة بشــكل فردي والتي وجد أنها
غيــر منخفضــة القيمــة وكافــة القــروض والســلف غير الهامة بشــكل فردي يتم تقييمها بشــكل جماعي ،ضمــن مجموعات من الموجودات
ذات خصائــص المخاطــر نفســها ،لتحديــد مــا إذا كان يجــب تكويــن مخصص بســبب أحداث الخســارة المتكبدة وفقـ ًـا لدليل موضوعي لكن لم
تثبــت آثارهــا بعــد .يأخــذ التقييــم الجماعــي في الحســبان المعلومات مــن محفظة القروض (مثل الجودة االئتمانية ومســتويات المتأخرات
وإســتغالل اإلئتمــان ومعــدالت القــروض إلــى الضمانات إلخ) وتركيــزات المخاطر والمعلومات االقتصادية (متضمنة مســتويات البطالة
ومؤشــرات أســعار العقــارات ومخاطــر الدولــة وأداء المجموعــات الفرديــة المختلفة) .باإلضافة إلى ذلك ،تلتــزم اإلدارة بجميع لوائح مصرف
قطــر المركزي المعمول بها بهذا الشــأن.
يتم تقييم االســتثمارات في حقوق الملكية وســندات الدين وفق األســاس المبين في قســم السياســات المحاســبية الهامة.
يتم تقييم اإلســتثمارات في أدوات حقوق الملكية وســندات الدين لتحديد ما إذا كان هناك تدني في القيمة وفق األســاس المشــروح
في قســم السياســات المحاسبية الهامة.
( )3القيمــة العادلــة لألدوات المالية
إذا لم يكن هناك للموجودات والمطلوبات المالية المســجلة في بيان المركزي المالي الموحد ســعر مدرج في أســواق نشــطة عندها
تقوم المجموعة باســتخدام تقنيات التقييم التي تتطلب إســتخدام نماذج حســابية والتي تتحدد بإســتخدام المدخالت ذات الصلة
المتوفــرة والتــي يمكــن مالحظتهــا وفــي حــال لــم تتوفــر المدخالت التي يمكن مالحظتها عندها يتم إســتخدام أحــكام لتحديد القيمة العادلة.
تتضمن تقنيات التقييم المختارة جميع العوامل التي ســيأخذها المشــاركون في الســوق في اإلعتبار عند تســعير معاملة .تتضمن
األحــكام إعتبــارات متعلقــة بالســيولة ومدخالت نموذجية مثــل معدالت الخصم والتباين.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .5إستخدام التقديرات واألحاكم (تتمة)
(أ) األحــكام المحاســبية الهامــة فــي تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة
( )1تقييــم األدوات الماليــة
إن السياســة المحاســبية للمجموعــة حــول قيــاس القيمــة العادلــة تمــت مناقشــتها فــي قســم السياســات المحاســبية الهامة.
تقــوم المجموعــة بقيــاس القيــم العادلــة بإســتخدام القيمــة العادلــة وفقـ ًـا للتــدرج التالــي الــذي يعكس أهميــة المدخالت المســتخدمة في
إجــراء القياس.
•المســتوى  :1األســعار المتداولــة (غيــر المعدلــة) في أســواق نشــطة ألداة مماثلة.
•المســتوى  :2أســاليب تقييــم أخــرى تكــون فيهــا كافــة المدخــات ذات األثــر الهــام علــى القيمــة العادلة المســجلة يمكــن مالحظتها
سـ ً
ـواءا كانت مباشــرة أو غير مباشــرة.
•المســتوى  :3أســاليب تقييــم تســتخدم أثـ ً
ـرا هامـ ًـا علــى القيمــة العادلــة المســجلة التــي ال تســتند علــى بيانات الســوق التــي يمكن
مالحظتها.
األدوات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة  -ترتيــب القيمــة العادلــة
يحلــل الجــدول أدنــاه األدوات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر وفــق مســتوى القيمــة العادلة الــذي يصنف فيه
قيــاس القيمــة العادلة:

ألف ريال قطري

 31ديسمبر 2018

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

المجموع

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

-

12,668

-

12,668

استثمارات مالية – مقاسة من خالل الربح أو الخسارة أو خالل الدخل الشامل اآلخر

652,434

81,990

-

734,424

652,434

94,658

-

747,092

-

11,035

-

11,035

-

11,035

-

11,035

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 31ديسمبر 2017
موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

-

4,578

-

4,578

استثمارات مالية – متاحة للبيع (المعيار المحاسبي الدولي رقم )39

1,481,818

1,427,524

-

2,909,342

1,481,818

1,432,102

-

2,913,920

-

11,458

-

11,458

-

11,458

-

11,458

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .5إستخدام التقديرات واألحاكم (تتمة)
(أ) األحــكام المحاســبية الهامــة فــي تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة (تتمــة)
تقييــم األدوات الماليــة (تتمة)
األدوات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة  -ترتيــب القيمــة العادلــة (تتمــة)
خــال الســنة لــم يكــن هنــاك تحويــل بيــن المســتوى  1والمســتوى  2مــن قيــاس القيمــة العادلــة في الســنة المنتهية في  31ديســمبر
 ،2018ولــم يكــن هنــاك تحويــل إلــى أو من المســتوى  3مــن قياس القيمــة العادلة.
تتضمــن االســتثمارات الماليــة فــي المســتوى  2أعــاه ســندات حكومــة قطــر البالغــة  283.030ريــال قطــري ( 283.030 :2017ألف ريال
قطــري) والتــي تــم إصدارهــا بــدال مــن بيــع قــروض عقاريــة معينــة وإســتثمارات حقــوق ملكية مدرجة فــي بورصة قطر إلــى حكومة قطر.
األدوات الماليــة غيــر المقاســة بالقيمــة العادلة
األدوات الماليــة التاليــة والتــي لــم يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة لــم يتــم إدراجهــا فــي تــدرج القيمة العادلــة ،حيث أن القيمــة الدفترية
هــي تقديــر معقــول للقيمــة العادلــة  ،باســتثناء اإلســتثمارات الماليــة المصنفــة كمحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق والتــي تبلــغ قيمتها
الدفتريــة  5.101.349ألــف ريــال قطــري ( 3.173.756 :2017ألــف ريــال قطري) يتم اشــتقاقها باســتخدام المســتوى األول.
وتتســاوي تقريبـ ًـا القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة التالية مــع قيمتهــا الدفترية:
•الموجــودات المالية
» »نقــد وأرصــدة لدى المصــرف المركزي
» »مطلــوب مــن بنــوك ومؤسســات مالية أخرى
» »قروض وســلف أنشــطة تمويــل لعمالء
•المطلوبــات المالية
» »مطلــوب إلــى بنــوك ومصــرف قطــر المركزي ومؤسســات مالية أخرى
» »ودائع عمالء
» »سندات دين
» »دين مســاند
» »قروض أخرى
بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الســائلة أو ذات تاريــخ إســتحقاق قصيــر األجــل (أقــل مــن ثالثة أشــهر) فإنه مــن المفترض
أن القيــم الدفتريــة تقــارب قيمهــا العادلــة .يطبــق هــذا اإلفتــراض أيضـ ًـا علــى الحســابات تحت الطلــب والودائع تحت الطلب وحســابات
التوفيــر دون تاريــخ اســتحقاق محــدد واألدوات الماليــة ذات المعــدالت المتغيــرة.
القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة ذات المعــدل الثابــت والمســجلة بالتكلفــة المطفــأة يتــم تقديرهــا بمقارنــة معــدالت
الفائــدة فــي الســوق عنــد اإلعتــراف بهــا ألول مــرة مــع معــدالت الســوق الحالية المعروضــة ألدوات مالية مشــابهة .تســتند القيمة
العادلــة المقــدرة للودائــع التــي تحتســب عليهــا فوائــد إلــى التدفقــات النقديــة المخصومــة بإســتخدام معدالت الفائدة الســائدة في
األســواق الماليــة للديــون ذات خصائــص مخاطــر االئتمــان المشــابهة وتواريــخ اســتحقاق مشــابهة .يتــم إحتســاب القيم العادلــة للديون
ً
ـتنادا إلــى أســعار الســوق المدرجــة .بالنســبة لتلــك األوراق الماليــة المصــدرة التي ال تتوفر لها أســعار ســوق
المدرجــة المصــدرة إسـ
ً
مدرجــة ،يتــم إســتخدام نمــوذج تدفــق نقــدي مخصــوم إســتنادا إلــى منحنــى عوائد معــدل فائدة حالي مناســب لباقي فترة االســتحقاق.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .5إستخدام التقديرات واألحاكم (تتمة)
(أ) األحــكام المحاســبية الهامــة فــي تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة (تتمــة)
()2

تصنيــف الموجــودات والمطلوبــات المالية

السياســة المطبقــة اعتبــارا مــن  1يناير 2018
تقييــم نمــوذج العمــل الــذي يتــم بموجبــه االحتفــاظ بالموجــودات وتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط التعاقدية لألصل المالــي هي فقط
دفعــات ألصــل الديــن والفائــدة علــى أصــل المبلــغ القائــم .راجع االيضــاح ( 4ب) لمزيد مــن المعلومات.
السياســة المطبقــة حتــى  31ديســمبر 2017
تقــدم السياســات المحاســبية للمجموعــة نطاقـ ًـا للموجــودات والمطلوبــات ليتــم تســجيلها مبدئيـ ًـا فــي فئــات محاســبية مختلفــة في
ظــروف معينة:
•عنــد تصنيــف موجــودات ماليــة ضمــن المحتفــظ بهــا للمتاجــرة قــررت المجموعــة أنهــا قد تحقــق وصف الموجــودات والمطلوبات
لغــرض المتاجــرة كمــا هــو موضح في السياســات المحاســبية.
•عنــد تخصيــص الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،حــددت المجموعة بأنهــا حققت أحــد المعايير
لهــذه التســمية الــواردة في السياســات المحاســبية.
•فــي تصنيــف الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق ،حــددت المجموعــة بأنهــا لديهــا كل مــن النيــة اإليجابية والقدرة
علــى االســتمرار فــي اإلحتفــاظ بالموجــودات حتــى تاريــخ اســتحقاقها كمــا هــو مطلوب من قبل السياســات المحاســبية.
تــم إدراج التفاصيــل حــول تصنيــف المجموعــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي اإليضاح .7
( )3عالقــات التحــوط المؤهلة
عنــد تخصيــص األدوات الماليــة ضمــن عالقــات تحــوط مؤهلــة ،أوضحــت المجموعــة بأنهــا تتوقــع أن تكــون التحوطات ذات فاعليــة عالية
علــى مــدى فترة عالقــة التحوط.
عنــد المحاســبة عــن المشــتقات كتحوطــات التدفــق النقــدي ،حــددت المجموعــة بــأن التعــرض للتدفقــات النقديــة المتحوط لهــا يتعلق
بتدفقــات نقديــة مســتقبلية محتملــة بشــكل كبيــر.
( )4تدنــي انخفــاض قيمــة اإلســتثمارات فــي حقــوق الملكية وســندات الدين
السياســة المطبقــة اعتبــارا مــن  1يناير 2018
تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى الموجــودات الماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتراف األولــي وإدراج معلومات مســتقبلية
فــي قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة ،راجــع اإليضاح ( 4ب) (.)5
السياســة المطبقــة حتــى  31ديســمبر 2017
يتــم تقييــم اإلســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة وســندات الديــن لتحديــد مــا إذا كان هنــاك تدنــي في القيمة وفق األســاس
المشــروح في قســم السياســات المحاســبية الهامة.
( )5األعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات والمعــدات
تحــدد إدارة المجموعــة العمــر اإلنتاجــي المقــدر للممتلــكات والمعــدات إلحتســاب اإلســتهالك .يتــم تحديــد هــذا التقديــر مع األخذ
باالعتبــار اإلســتخدام المتوقــع للممتلــكات والمعــدات والتقــادم الفعلــي والفنــي والتجاري.
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 .6القطاعات التشغيلية
تــم تنظيــم المجموعــة ألغــراض اإلدارة فــي قطاعين تشــغيليين رئيســيين:
تقــوم اإلدارة بمراقبــة النتائــج التشــغيلية للقطاعــات التشــغيلية بشــكل منفصــل لغــرض إتخــاذ القــرارات بشــأن تخصيــص المــوارد وتقييم
األداء .يتــم تقييــم أداء القطــاع اســتنادا إلــى الربح أو الخســارة التشــغيلية.

األفــراد والخدمــات المصرفيــة الخاصة
وإدارة الثروات

تعالــج بشــكل رئيســي ودائــع العمــاء األفــراد وحســاباتهم الجارية وتقديم قــروض للعمالء
ورهــون ســكنية ومســحوبات علــى المكشــوف وبطاقــات ائتمانيــة وتســهيالت تحويل
األمــوال .تمثــل الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات خدمة األفــراد أصحاب الثروة
مــن خــال نطــاق مــن المنتجــات االســتثمارية والصناديــق والتســهيالت اإلئتمانية واألمانات
واإلســتثمارات البديلة.

الخدمــات المصرفيــة للشــركات والخزينة
واالســتثمارات وخدمات الوســاطة
للشــركة التابعة

تعالــج بشــكل رئيســي القــروض والتســهيالت اإلئتمانيــة األخــرى والودائع والحســابات الجارية
للعمــاء الشــركات والمؤسســات وتقديــم خدمــات أســواق النقــد وخدمات متاجــرة وخزينة
إضافــة إلــى إدارة تمويــل المجموعــة .تقــدم خدمــات الوســاطة من خالل الشــركة التابعة
المملوكــة بالكامــل "شــركة األهلي للوســاطة ش.ش.و"

( )1معلومــات القطاعــات التشــغيلية

2018

األفراد والخدمات
المصرفية الخاصة وإدارة
الثروات

الخدمات المصرفية للشراكت
والخزينة واالستثمارات
وخدمات وساطة الشركة
المجموع
التابعة

صافي إيراد فوائد

205,383

623,904

829,287

صافي إيراد رسوم وعموالت

49,430

135,129

184,559

أرباح صرف عمالت أجنبية -صافي

16,166

9,174

25,340

إيراد من إستثمارات مالية

-

50,923

50,923

إيرادات تشغيلية أخرى

-

11,014

11,014

إجمالي إيراد القطاع

270,979

830,144

1,101,123

البنود غير النقدية الهامة األخرى:
خسائر تدني قيمة ومخصصات

)(5,338

)(120,855

)(126,193

ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

125,945

539,621

665,566

موجودات القطاع الصادر عنها تقارير

6,547,838

33,855,054

40,402,892

مطلوبات القطاع الصادر عنها تقارير

11,365,448

23,536,813

34,902,261

* ال يوجــد معامــات ضمــن المجموعــة فيمــا يتعلــق بمعلومــات القطاعــات التشــغيلية أعــاه.

ألف ريال قطري
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .6القطاعات التشغيلية (تتمة)
( )1معلومــات عــن القطاعــات التشــغيلية (تتمــة)
ألف ريال قطري

2017

األفراد والخدمات المصرفية
الخاصة وإدارة الثروات

الخدمات المصرفية للشراكت
والخزينة واالستثمارات
وخدمات وساطة الشركة
التابعة

المجموع

صافي إيراد فوائد

196,886

637,557

834,443

صافي إيراد رسوم وعموالت

50,063

123,550

173,613

أرباح صرف عمالت أجنبية صافي

16,721

6,524

23,245

إيراد من إستثمارات مالية

-

6,627

6,627

إيرادات تشغيلية أخرى

-

6,484

6,484

إجمالي إيراد القطاع

263,670

780,742

1,044,412

خسائر تدني قيمة ومخصصات

)(22,278

)(63,163

)(85,441

ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

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

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

* ال يوجــد معامــات ضمــن المجموعــة فيمــا يتعلــق بمعلومــات القطاعــات التشــغيلية أعــاه.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .7الموجودات والمطلوبات المالية
(أ) التصنيفــات المحاســبية والقيــم العادلــة
يوضــح الجــدول أدنــاه القيــم الدفتريــة والقيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعة:
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إلزاميةأدوات حقوق األدوات المالية
الملكية إلزامية المشتقة

القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

ألف ريال قطري

أدوات الدين

أدوات حقوق
الملكية

التلكفة
المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

-

-

-

2,405,483

2,405,483

2,405,483

-

-

-

4,099,682

4,099,682

4,099,682

-

-

-

12,668

12,668

-

-

27,300,910

27,300,910

27,300,910

2018

أدوات الدين

النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

-

-

مطلوب من بنوك

-

-

موجودات مشتقة

-

-

12,668

قروض وسلف لعمالء

-

-

-

القيمة العادلة

إستثمارات مالية:
مقاسة بالقيمة العادلة

-

118,821

-

599,828

15,775

-

734,424

734,424

مقاسة بالتكلفة المطفأة

-

-

-

-

-

5,128,065

5,128,065

5,101,349

-

118,821

12,668

599,828

15,775

38,934,140

39,681,232

39,654,516

مطلوبات مشتقة

-

-

035 ,11

-

-

-

11,035

11,035

مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي

-

-

-

-

-

5,729,432

5,729,432

5,729,432

شهادات إيداع وأوراق تجارية

-

-

-

-

-

495,270

495,270

495,270

ودائع عمالء

-

-

-

-

-

21,594,419

21,594,419

21,594,419

سندات دين

-

-

-

-

-

3,628,605

3,628,605

3,628,605

قروض أخرى

-

-

-

-

-

2,497,516

2,497,516

2,497,516

-

-

035 ,11

-

-

33,945,242

33,956,277

33,956,277

يوضــح الجــدول أدنــاه القيــم الدفتريــة والقيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعة:
ألف ريال قطري

 31ديسمبر 2017

القيمة العادلة
من خالل الربح أو
الخسارة

النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

-

-

مطلوب من بنوك

-

-

-

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

4,578

-

-

-

قروض وسلف لعمالء

-

-

28,936,299

-

المتاحة للبيع

التلكفة المطفأة
األخرى

إجمالي القيمة
الدفترية

محتفظ بها حتى القروض والذمم
تاريخ االستحقاق المدينة
1,979,872

-

-

1,979,872

1,979,872

-

2,202,199

2,202,199

2,202,199

-

4,578

4,578

-

28,936,299

28,936,299

القيمة العادلة

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

مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

11,458

-

-

-

-

11,458

11,458

مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي

-

-

-

-

3,982,103

3,982,103

3,982,103

شهادات إيداع

-

-

-

-

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
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .8النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي
2018

2017

نقد

170,599

132,672

إحتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*

978,021

884,248

أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

1,256,863

962,952

2,405,483

1,979,872

*إن اإلحتياطــي النقــدي لــدى مصــرف قطــر المركــزي غيــر متاح لإلســتخدام فــي العمليــات اليوميــة للمجموعة.

 .9مطلوب من بنوك
2018

2017

حسابات جارية

25,403

15,799

ودائع

4,074,669

2,186,400

مخصص تدني القيمة  -المعايير الدولي التقارير رقم 9

)(390

-

4,099,682

2,202,199

 .10قروض وسلف مقدمة لعمالء
(أ) حســب النوع

2018

2017

قروض

24,535,086

24,815,729

سحب على المكشوف

2,320,116

3,788,569

أوراق مخصومة

670,225

365,034

عادة تصنيف إستثمارات مالية متاحة للبيع ( معيار المحاسبة الدولي رقم )39

-

20,865

أوراق قبول

325,079

287,817

قروض أخرى

81,539

79,257

27,932,045

29,357,271

ربح مؤجل

()2,910

()4,704

مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف المقدمة للعمالء  -التمويالت المنتظمة (المرحلة  1و )2

299,583

50,400

مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف المقدمة للعمالء – التمويالت الغير المنتظمة (المرحلة )3

285,574

353,307

فوائد مجنبة

43,068

62,961

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

27,300,910

28,936,299

بلــغ إجمالــي القــروض والســلف للعمــاء المتعثــرة (باســتثناء القــروض غيــر المتعثــرة تحــت المراقبــة) مبلــغ  470،67مليــون ريال قطري
والــذي يمثــل  %1،69مــن إجمالــي القــروض والســلف للعمــاء ( 292،04 :2017مليــون ريــال قطــري والــذي يمثل  %0،99مــن إجمالي القروض
والســلف للعمالء).
إيضاح 1

2018

2017

الحكومة والهيئات المعنية

1,258,512

2,873,379

الشركات

21,803,277

21,094,324

األفراد

4,239,121

4,968,596

27,300,910

28,936,299
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .10قروض وسلف مقدمة لعمالء (تتمة)
(ب) حســب الصناعة
في  31ديسمبر 2018

قروض

مسحوبات على
المكشوف

أوراق مخصومة

أوراق قبول

قروض أخرى

المجموع

حكومة وهيئات معنية

451,172

807,433

-

-

-

1,258,605

صناعة

551,597

52,273

-

14,263

16

618,149

تجارة

10,542,518

983,861

553,395

271,481

6,963

12,358,218

خدمات

3,500,286

85,522

29,257

4,874

227

3,620,166

مقاوالت

1,434,319

290,295

87,573

34,461

302

1,846,950

عقارات

5,235,812

74,923

-

-

-

5,310,735

شخصية

2,819,382

25,809

-

-

74,031

2,919,222

24,535,086

2,320,116

670,225

325,079

81,539

27,932,045

ً
مطروحا :ربح مؤجل

)(2,910

مخصص تدني في قيمة القروض والسلف للعمالء

)(628,225
27,300,910

عادة تصنيف
بإستثمارات متاحة
أوراق قبول
للبيع

في  31ديسمبر 2017

قروض

مسحوبات على
المكشوف

أوراق مخصومة

حكومة وهيئات معنية

706,992

2,166,387

-

-

صناعة

609,967

42,235

1,360

20,865

10,860

تجارة

10,810,049

912,649

281,453

-

220,086

1,196

خدمات

3,052,571

159,473

43,610

-

8,223

238

3,264,115

مقاوالت

1,610,652

324,185

38,066

-

48,648

332

2,021,883

عقارات

5,027,342

80,036

-

-

-

2,750

5,110,128

شخصية

2,998,156

103,604

545

-

-

74,683

3,176,988

24,815,729

3,788,569

365,034

20,865

287,817

79,257

29,357,271

قروض أخرى

المجموع

-

-

2,873,379

58

685,345
12,225,433

ً
مطروحا :ربح مؤجل

)(4,704

مخصص خاص للتدني في قيمة القروض والسلف للعمالء

)(365,868

مخصص مجمع للتدني في القيمة

)(50,400
28,936,299

(ج) التغيــرات فــي تدنــي قيمــة القــروض والســلف للعمــاء ( بإســتثناء الخســائر المتوقعــة للعمــاء فــي المرحلتيــن 1و)2

2018

2017

الرصيد في  1يناير

416,268

336,412

تعديل يتعلق بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

)(119,372

-

مخصص مكون خالل السنة

202,403

107,452

إسترداد خالل السنة

)(24,996

)(27,596

474,303

416,268

مشطوب خالل السنة

)(145,661

-

الرصيد في  31ديسمبر

328,642

416,268
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .10قروض وسلف مقدمة لعمالء (تتمة)
التغيــرات فــي تدنــي قيمة القــروض والســلف للعمالء(تتمة)
تتضمــن التغيــرات أثــر الفائــدة المعلقــة علــى تصنيــف القــروض والســلف للعمــاء وفقـ ًـا للوائح مصرف قطــر المركزي.
الشراكت

األفراد

اإلجمالي

الرصيد في  1يناير

142,979

273,289

416,268

تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

)(68,972

)(50,400

)(119,372

مخصص مكون خالل السنة

170,107

32,296

202,403

مسترد خالل السنة

)(1,939

)(23,057

)(24,996

مبالغ مشطوبة خالل السنة

)(8,214

)(137,447

)(145,661

الرصيد في  31ديسمبر 2018

233,961

94,681

328,642

الرصيد في  1يناير

93,248

243,164

336,412

مخصص مكون خالل السنة

52,044

55,408

107,452

مسترد خالل السنة

)(2,313

)(25,283

)(27,596

مبالغ مشطوبة خالل السنة

-

-

-

الرصيد في  31ديسمبر 2017

142,979

273,289

416,268

تتضمــن المخصصــات المذكــورة أعــاه مخصــص مجمــع للتدنــي فــي قيمــة القروض والســلف وأنشــطة التمويــل للعمالء فــي المجموعة
بمبلــغ صفــر ريــال قطــري ( 50.400 :2017ألــف ريال قطري).
تتضمــن التغييــرات المذكــورة أعــاه مــن مخصصــات إنخفــاض قيمــة القــروض والســلف للعمــاء بمبلغ ( )20،599ألــف ريال قطري
( 13،182:2017ألــف ريــال قطــري) وفقـ ًـا للوائح مصرف قطــر المركزي
(د) وفقــا لقطــاع األعمــال الداخلي
الشركات

اإلجمالي

األفراد

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

68,972

-

74,007

40,307

10,093

222,889

109,279

10,093

296,896

التعديالت نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 137,963 9

51,759

-

-

1,922

-

137,963

53,681

-

الرصيد المعدل في بداية السنة

206,935

51,759

74,007

40,307

12,015

222,889

247,242

63,774

296,896

الرصيد االفتتاحي كما في  1يناير 2018

مخصصات مكونة خالل السنة

2,500

43,500

170,107

-

-

32,296

2,500

43,500

202,403

مبالغ مستردة خالل السنة

-

-

()1,939

-

-

()23,057

-

-

()24,996

صافي مخصص انخفاض قيمة خالل السنة

2,500

43,500

168,168

-

-

9,239

2,500

43,500

177,407

ذمم مشطوبة خالل السنة

()122,200

37,703

-

5,787

21,277

-

116,413

58,980

-

تحويل العمالت األجنبية والتعديالت

-

-

()8,214

-

-

()137,447

-

-

()145,661

الرصيد في  31ديسمبر2018

87,235

132,962

233,961

46,094

33,292

94,681

133,329

166,254

328,642
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .11إستثمارات مالية
بلــغ إجمالــي اإلســتثمارات فــي األوراق الماليــة كمــا فــي فــي  31ديســمبر  2018مبلــغ  5.862.489ألــف ريــال قطري ( 6.099.869 :2017ألف
ريــال قطــري) فيمــا يلــي تفصيــل لتحليل األســتثمارات المالية:
2018

2017

إستثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

118,821

-

إستثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

615,603

-

إستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

5,134,915

-

موجودات مالية متاحة للبيع

-

3,020,093

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

-

3,190,527

إجمالي اإلستثمارات المالية

5,869,339

6,210,620

ً
مطروحا :صافي خسارة التدني في قيمة اإلستثمارات المالية

)(6,850

)(110,751

اإلجمالي

5,862,489

6,099,869

(أ) القيمــة العادلــة مــن خــال الربح أو الخســارة
مدرجة
صناديق استثمارية وحقوق الملكية

2018

2017

غير مدرجة

غير مدرجة

مدرجة

52,605

66,216

-

-

52,605

66,216

-

-

ب) القيمــة العادلــة مــن خــال بنود الدخل الشــامل األخرى
2018

2017

غير مدرجة

مدرجة

غير مدرجة

مدرجة

أوراق الدين بدولة قطر

256,302

-

-

-

سندات دين أخرى

343,526

-

-

-

حقوق ملكية

-

15,775

-

-

599,828

15,775

-

-

خــال الســنة ،ســجلت المجموعــة دخــل توزيعــات أربــاح بقيمــة  6,448مليــون ريال قطــري على هذه األوراق.
ج) التكلفــة المطفــأة
سندات دين حكومة دولة قطر

3,696,720

383,030

-

-

أوراق الدين األخرى

1,055,165

-

-

-

4,751,885

383,030

-

-

د) اســتثمارات ماليــة متاحــة للبيع
(المعيــار المحاســبي الدولي )39
مدرجة

2018

2017

غير مدرجة

غير مدرجة

مدرجة

أسهم

-

-

82,154

101,489

سندات دين حكومة دولة قطر

-

-

847,060

1,383,030

سندات دين أخرى

-

-

598,617

-

صناديق إستثمار

-

-

7,743

-

ً
مطروحا :خسائر إنخفاض القيمة

-

-

)(53,756

)(56,995

اإلجمالي

-

-

1,481,818

1,427,524
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .11إستثمارات مالية (تتمة)
هـــ) اســتثمارات ماليــة محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق ( معيــار المحاســبىة الدولي )39
2017

2018

وفقا لجهة اإلصدار

مدرجة

غير مدرجة

مدرجة

غير مدرجة

سندات دين حكومة دولة قطر

-

-

2,365,706

-

سندات دين أخرى

-

-

824,821

-

اإلجمالي

-

-

3,190,527

-

وفقا لسعر الفائدة
أوراق مالية بعائد ثابت

-

-

3,190,527

-

أوراق مالية بعائد متغير

-

-

-

-

اإلجمالي

-

-

3,190,527

-

 .12ممتلاكت ومعدات
أراضي ومباني

تحسينات على
مباني مستأجرة

أثاث ومعدات

سيارات

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

المجموع

التكلفة
في  1يناير 2017

216,081

88,285

160,411

156

51,593

516,526

اقتناء /تحويل

2,780

5,280

2,220

-

-

10,280

إستبعادات /شطب

-

)(1,522

-

-

-

)(1,522

الرصيد في  31ديسمبر 2017

218,861

92,043

162,631

156

51,593

525,284

اقتناء /تحويل

162

10,042

4,893

-

-

15,097

إستبعاد  /شطب

)(1,932

)(636

-

-

-

)(2,568

الرصيد في  31ديسمبر 2018

217,091

101,449

167,524

156

51,593

537,813

اإلستهالك المتراكم
في  1يناير 2017

41,165

64,002

136,020

153

-

241,340

إستهالك السنة

6,458

6,765

13,568

3

-

26,794

إستبعاد  /شطب

-

)(1,458

-

-

-

)(1,458

الرصيد في  31ديسمبر 2017

47,623

69,309

149,588

156

-

266,676

استهالك السنة

6,504

8,314

9,363

-

-

24,181

إستبعاد  /شطب

)(243

)(636

-

-

-

)(879

الرصيد في  31ديسمبر 2018

53,884

76,987

158,951

156

-

289,978

القيمة الدفترية
الرصيد في  31ديسمبر 2017

171,238

22,734

13,043

-

51,593

258,608

الرصيد في  31ديسمبر 2018

163,207

24,462

8,573

-

51,593

247,835
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 .13موجودات أخرى
2018

2017

فوائد مدينة

271,798

196,587

أرباح مدينة (إسالمي)

3,770

4,451

ً
مقدما
مصاريف مدفوعة

23,707

25,050

مشتقات مالية ذات قيمة عادلة موجبة (إيضاح )30

12,668

4,578

مقترضين متنوعين

37,901

32,063

سلف وودائع

1,574

1,855

ضمانات معاد إمتالكها*

132,681

132,681

أخرى

2,394

9,288

486,493

406,553

* تمثــل الضمانــات المعــاد إمتالكهــا قيمــة الممتلــكات المكتســبة مــن تســوية الديــون والمدرجــة بقيمــة اإلمتــاك .إن القيمــة الســوقية
المقــدرة لهــذه الممتلــكات كمــا فــي  31ديســمبر  2018ال تختلــف جوهريـ ًـا عــن قيمتهــا الدفترية.

 .14مبالغ مسحقة للبنوك والمصرف المركزي
2018

2017

أرصدة مطلوبة للمصرف المركزي

728,524

1,820,513

حسابات جارية

20,172

14,392

ودائع

4,980,736

2,147,198

5,729,432

3,982,103

 .15ودائع عمالء
(أ) حســب النوع

2018

2017

حسابات جارية وتحت الطلب

2,920,387

2,926,163

حسابات توفير

1,035,712

1,056,800

ودائع ألجل

17,638,320

19,585,615

21,594,419

23,568,578

(ب) حســب القطاع
حكومة

4,554,142

6,438,149

هيئات حكومية وشبه حكومية

2,943,478

3,457,282

أفراد

6,725,586

6,559,867

شركات

7,371,213

7,113,280

21,594,419

23,568,578
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( .16أ) سندات دين
2018

2017

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

1,815,037

1,812,831

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

1,813,568

1,811,537

3,628,605

3,624,368

( .16ب) قروض أخرى

تسهيالت قرض ألجل

2018

2017

2,497,516

2,192,233

يوضــح الجــدول أدنــاه القــروض األخــرى للبنــك كما في  31ديســمبر  2018و :2017

العملة

سعر الفائدة السنوي االسمي

2018
تاريخ االستحقاق

المبلغ

2018
تاريخ االستحقاق

المبلغ

ريال قطري

سعر ليبور لثالثة أشهر  180 +نقطة أساس

أكتوبر 2019

149,716

أكتوبر 2019

299,433

دوالر أمريكي

سعر ليبور لثالثة أشهر  140 +نقطة أساس

سبتمبر 2019

709,800

سبتمبر 2019

709,800

دوالر أمريكي

سعر ليبور لثالثة أشهر  100 +نقطة أساس

يونيو 2020

910,000

يونيو 2020

910,000

دوالر أمريكي

سعر ليبور لثالثة أشهر  85 +نقطة أساس

-

-

ديسمبر 2018

دوالر أمريكي

سعر ليبور لثالثة أشهر  95 +نقطة أساس

-

-

أكتوبر 2018

91,000
182,000

دوالر أمريكي

سعر ليبور لثالثة أشهر  150 +نقطة أساس

أكتوبر 2020

182,000

-

-

دوالر أمريكي

سعر ليبور لثالثة أشهر  85 +نقطة أساس

يونيو 2020

182,000

-

-

دوالر أمريكي

سعر ليبور لثالثة أشهر  100 +نقطة أساس

ديسمبر 2020

364,000

-

-

اإلجمالي

2,497,516

2,192,233
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 .17مطلوبات أخرى
2018

2017

فوائد دائنة

224,070

152,358

مصروفات مستحقة الدفع

83,168

76,299

مخصصات أخرى (إيضاح أ أدناه)

47,722

44,014

فواتير مستحقة الدفع

12,376

7,629

مشتقات مالية ذات قيمة عادلة سالبة (إيضاح )30

11,035

11,458

ً
مقدما)
إيراد غير محققة (عمولة مستلمة

80,598

92,577

ودائع نقدية

92,435

70,561

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

6,994

8,554

مطالبات عمالء بورصة قطر

508

567

صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

16,639

15,993

صندوق تقاعد الموظفين

1,644

1,391

مستحقات متعلقة بأوراق القبول

325,079

287,817

أخرى

37,657

34,522

مخصص تدني قيمة تعهدات القروض والضمانات المالية

17,094

-

إجمالي

957,019

803,740

(أ) مخصصــات أخرى

تعويضات نهاية
الخدمة للموظفين

مطالبات قانونية

أخرى

اإلجمالي
2018

اإلجمالي
2017

كما في  1يناير

43,988

26

-

44,014

40,992

المكون/المحول خالل السنة

7,573

500

-

8,073

9,619

51,561

526

-

52,087

50,611

المخصص المدفوع والمشطوب خالل السنة

)(4,365

-

-

)(4,365

)(6,597

كما في  31ديسمبر

47,196

526

-

47,722

44,014

 .18رأس المال واإلحتياطيات
(أ) رأس المــال
أسهم عادية
العدد بالمليون سهم

2018

2017

مصدرة في بداية فترة التقرير

200.34

190.81

أسهم جديدة مصدرة (مجانية)

10.02

9.53

مصدرة في  31ديسمبر

210.36

200.34

فــي  31ديســمبر  2018كان رأس المــال المصــرح بــه يتكــون مــن  210،36مليــون ســهم عــادي ( 200،34 :2017مليــون ســهم) .هذه األدوات لها
قيمــة إســمية بواقــع  10ريــال قطــري للســهم .إن كافــة األســهم المصدرة مدفوعــة بالكامل.
إصدار أســهم مجانية
بتاريــخ  20فبرايــر  2018أصــدر البنــك أســهم مجانيــة (أســهم عاديــة) بمعــدل ســهم واحــد لــكل  20ســهم يملكها المســاهمون العاديــون بانتظار
الحصــول علــى موافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية الــذي عقــد بتاريــخ  20فبراير .2018
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .18رأس المال واإلحتياطيات (تتمة)
(ب) اإلحتياطــي القانونــي
وفقـ ًـا لقانــون مصــرف قطــر المركــزي رقــم  13لســنة  2012وتعديلــه ،يشــترط تحويــل  %10مــن صافــي ربح الســنة إلى اإلحتياطــي القانوني
حتــى يصبــح اإلحتياطــي القانونــي مسـ ً
ـاويا  %100مــن رأس المــال المدفــوع .إن هــذا اإلحتياطــي غيــر متــاح للتوزيع إال فــي الحاالت التي
حددهــا قانــون الشــركات التجاريــة القطــري وتخضــع لموافقــة مصــرف قطــر المركــزي .فــي الســنة المنتهية في  31ديســمبر  2018قامت
المجموعــة بتحويــل مبلــغ  66,56مليــون ريــال قطــري إلــى اإلحتياطــي القانونــي بمــا يمثــل نســبة  %10مــن صافي األربــاح ( 63،97 :2017مليون
ريال قطري).
ج) إحتياطــي المخاطــر
وفقــا لتعميــم مصــرف قطــر المركــزي رقــم  2011/102فإنــه مــن المطلــوب اإلحتفــاظ بنســبة  %2،5من صافــي القروض والســلف للعمالء
بإســتثناء التســهيالت الممنوحــة للحكومــة مقابــل ضمانــات نقديــة .كان إجمالــي المبلــغ المحــول إلــى إحتياطــي المخاطــر هــو صفر ريال
قطــري ( 21.573 :2017ألــف ريال قطري).
(د) إحتياطــي القيمــة العادلــة
يتكــون هــذا اإلحتياطــي مــن تغيــرات القيمــة العادلــة المعتــرف بهــا عــن الموجــودات المتاحــة للبيــع  /والجــزء الفعال من صافــي التغير
التراكمــي فــي القيمــة العادلــة ألدوات تحــوط التدفــق النقــدي المتعلقــة بالتعامــات المتحــوط منهــا والتــي لــم تؤثر بعــد في الربح أو
الخسارة.
إستثمارات متاحة للبيع
2018

2017

الرصيد في  1يناير

12,530

11,801

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 9إيضاح (3ذ) () )1

)(16,407

-

المحقق خالل السنة

)(196

504

(خسائر) القيمة العادلة خالل السنة

)(7,416

)(23,160

صافي مبلغ تدني القيمة محول للربح أو الخسارة

-

23,317

إطفاء خالل السنة نتيجة إلعادة التصنيف إلى قروض وسلف

-

68

في  31ديسمبر

)(11,489

12,530

(هـــ) أســهم مجانيــة وتوزيعات أربــاح مقترحة
تــم اقتــراح توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع  1ريــال قطــري للســهم بإجمالــي مبلــغ  210,360ألــف ريال قطري مــن قبل مجلس اإلدارة للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  1 :2017( 2018ريــال قطــري للســهم بإجمالــي مبلــغ 200,343ألــف ريــال قطري).
وافــق مجلــس اإلدارة أيضــا علــى إصــدار أســهم مجانيــة بمعــدل ســهم واحــد لكل عشــر أســهم يحتفظ بها كل مســاهم عــادي كما في 31
ديســمبر  2018بإجمالــي  210.360ألــف ريــال قطــري ( :2017ســهم واحــد لــكل عشــرين سـ ً
ـهما بإجمالي  100,172ألــف ريال قطري).
يخضــع توزيــع األربــاح النقديــة وإصــدار األســهم المجانيــة المقترحــة أعــاه إلــى موافقة المســاهمين في اجتمــاع الجمعيــة العمومية
السنوي.
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 .19إيرادات فوائد
2018

2017

أرصدة لدى مصرف قطر المركزي

5,403

14,713

مطلوب من بنوك

46,409

21,375

سندات دين

228,004

235,693

قروض وسلف لعمالء

1,464,822

1,328,015

1,744,638

1,599,796

تتضمــن المبالــغ المذكــورة أعــاه إيــراد فوائــد محسـ ً
ـوبا بإســتخدام طريقــة الفائــدة الفصليــة التــي تتعلق بالبنــود التالية.

2018

2017

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

1,719,107

1,448,152

(أ) أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة

25,531

151,644

اإلجمالي

1,744,638

1,599,796

 .20مصروفات فوائد
2018

2017

أرصدة لدى مصرف مركزي

45,980

25,373

مطلوبات لبنوك

46,442

56,080

ودائع عمالء

611,987

501,672

أخرى

210,942

182,228

915,351

765,353

تتضمــن المبالــغ المذكــورة أعــاه مصاريــف الفوائــد ،المحســوبة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ،علــى االلتزامــات الماليــة بالتكلفة
المطفأة.

 .21إيرادات رسوم وعموالت
2018

2017

رسوم متعلقة باإلئتمان

97,035

89,350

رسوم وساطة

14,230

8,224

خدمات مصرفية

12,596

8,408

عمولة عن تسهيالت غير ممولة

64,170

63,975

أخرى

3,112

10,230

191,143

180,817
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 .22ربح من عمليات نقد أجنبي  -صافي
2018

2017

تعامل في النقد األجنبي

25,319

23,251

إعادة تقييم الموجودات والمطلوبات

21

)(6

25,340

23,245

 .23إيرادات من إستثمارات مالية
2018

2017

صافي ربح من استثمارات مالية وتقييم أدوات حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9

44,275

4,017

توزيعات أرباح

6,648

2,610

50,923

6,627

 .24إيرادات تشغيلية أخرى
2018

2017

إيرادات إيجارات

5,649

5,490

أخرى

5,365

994

11,014

6,484

 .25تاكليف موظفين
2018

2017

رواتب أساسية

76,963

79,130

تكاليف صندوق تقاعد الموظفين

3,520

3,404

تكاليف نهاية الخدمة

7,573

9,619

تدريب

314

387

أخرى

84,409

90,154

172,779

182,694
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 .26مصروفات أخرى
2018

2017

أتعاب مهنية

7,124

8,363

إتصاالت وتأمين

14,682

15,405

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

12,545

12,120

إيجار وصيانة

15,302

16,521

تكاليف أجهزة كومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

17,987

21,519

تكاليف التسويق

5,104

3,541

طباعة وقرطاسية

2,652

2,644

أخرى

37,008

29,658

112,404

109,771

 .27العائد األساسي والمخفف للسهم
يحتســب العائــد األساســي والمخفــف لســهم البنــك بقســمة صافــي ربــح الســنة المنســوب ألصحــاب حقوق ملكيــة البنك على المتوســط
المرجــح لعــدد األســهم العاديــة المصدرة خالل الســنة:

2018

2017

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

665,566

639,712

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

210,360,434

210,360,434

العائد األساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

3.16

3.04

* ال يوجــد أيــة أســهم مخففــة فــي أي فتــرة خــال الســنة ،حيــث أن العائد المخفف للســهم يســاوي العائد األساســي للســهم.

تــم إحتســاب المتوســط المرجــح لعــدد (معدلــه  )2017األســهم كما يلي:

2018

2017

المتوسط المرجح لعدد األسهم المؤهلة في  1يناير

200,343,271

200,343,271

األسهم المجانية المصدرة في  20فبراير 2018

10,017,163

10,017,163

المتوسط المرجح لعدد األسهم في  31ديسمبر

210,360,434

210,360,434
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 .28إلتزامات محتملة وتعهدات أخرى
(أ) إلتزامــات محتملــة
2018

2017

تسهيالت غير مستغلة  -قابلة وغير قابلة لإللغاء

11,048,219

9,408,427

ضمانات

8,397,869

8,238,506

إعتمادات مستندية

646,477

777,902

20,092,565

18,424,835

(ب) تعهــدات أخرى
2018

2017

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

2,069,418

1,066,379

إتفاقيات تبادل معدالت الفائدة

841,680

918,960

اإلجمالي

2,911,098

1,985,339

تســهيالت ائتمانيــة غير مســتخدمة
هــي إلتزامــات تعاقديــة لمنــح قــروض وتســهيالت متجــددة .نظـ ً
ـرا إلمكانيــة انتهــاء الفتــرة المتاحة إلســتخدام هــذه اإللتزامات قبل ســحبها
مــن قبــل العمــاء فــإن المبالــغ اإلجماليــة للعقــود ال تمثــل بالضــرورة إلتزامــات لتدفقات مســتقبلية.
خطابــات ضمــان وإعتمادات مســتندية
تلــزم خطابــات الضمــان واإلعتمــادات المســتندية المجموعــة بتســديد دفعــات محــددة نيابــة عــن العمــاء عند إخفاقهــم في الوفاء
بإلتزاماتهــم تجــاه الغيــر وفقـ ًـا لشــروط العقــد .تحمــل خطابــات الضمــان واإلعتمــادات المســتندية الجاهــزة نفــس مخاطر اإلئتمــان الخاصة
بمنــح القــروض .ضمانــات اإلئتمــان يمكــن أن تكــون فــي شــكل إعتمــادات مســتندية غيــر قابلة لإللغــاء وضمانات للدفعــات المقدمة
ومطلوبــات تظهيــر من ســندات معــاد خصمها.

 .29النقد وشبه النقد
2018

2017

نقد وأرصدة لدى بنوك

474,865

227,422

ودائع في أسواق المال

5,052,669

3,070,400

5,527,534

3,297,822

* ال يتضمــن النقــد واألرصــدة لــدى المصــرف المركــزي اإلحتياطــي النقدي اإللزامي.
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 .30المشتقات
القيمة االسمية  /المتوقعة عند اإلستحقاق
القيمة العادلة
اإليجابية

القيمة العادلة
السلبية

القيمة االسمية خالل  3شهور

 12 – 3شهر

 5 – 1سنوات

أكثر من 5
سنوات

في  31ديسمبر :2018
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة /تحوط القيمة العادلة
عقود الصرف األجنبي اآلجلة

10,078

10,875

2,069,418

1,630,129

439,036

253

-

إتفاقيات تبادل معدالت الفائدة

2,590

160

841,680

-

113,680

728,000

-

اإلجمالي

12,668

11,035

2,911,098

1,630,129

552,716

728,253

-

في  31ديسمبر :2017
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة /تحوط القيمة العادلة
عقود الصرف األجنبي اآلجلة

4,578

3,070

1,066,379

343,995

722,384

-

-

إتفاقيات تبادل معدالت الفائدة

-

8,388

918,960

-

-

918,960

-

اإلجمالي

4,578

11,458

1,985,339

343,995

722,384

918,960

-

ً
عقدا بين
فــي إطــار النشــاط اإلعتيــادي ،تدخــل المجموعــة فــي عــدة عمليــات تتضمــن أدوات ماليــة مشــتقة .تمثل األداة الماليــة المشــتقة
طرفيــن حيــث يعتمــد الســداد علــى التغيــر فــي أســعار واحــدة أو أكثر من األدوات المالية األساســية أو األســعار أو المؤشــرات.
ً
حقوقا
تتضمــن أدوات المشــتقات الماليــة عقــود الخيــارات والعقــود اآلجلــة والمســتقبلية وتبــادل أســعار الفائــدة والعمــات والتي تنشــئ
وإلتزامــات ممــا يــؤدي إلــى تحويــل أحــد أو عــدة مخاطــر ماليــة موجــودة فــي األداة المالية األساســية بين أطراف األداة الماليــة .في تاريخ
التعاقــد ،تمنــح أداة المشــتقات الماليــة أحــد األطــراف حــق تعاقــدي لتبــادل موجــودات ماليــة أو مطلوبــات ماليــة مع طرف آخــر بموجب
شــروط قــد تكــون إيجابيــة أو حــق تعاقــدي لتبــادل موجــودات ماليــة أو مطلوبــات ماليــة مــع طرف آخر بموجب شــروط قد تكون ســلبية .إال
أنــه ،فــي اإلجمالــي ال ينتــج عنهــا تحويــل لــأدوات الماليــة األساســية عنــد بــدء التعاقــد ،كمــا أنه ليس مــن الضروري أن يتم هــذا التحويل في
نهايــة التعاقــد .بعــض األدوات تحمــل حقــوق وواجبــات إلجــراء التحويــل .نظـ ً
ـرا ألن شــروط التحويــل يتــم تحديدها عنــد التعاقد لــأداة المالية،
حيــث تتغيــر األســعار فــي أســواق المــال ،فإن هذه الشــروط قــد تصبح إيجابية أو ســلبية.
أنــواع منتجات المشــتقات
عقــود صــرف العمــات اآلجلــة هــي عقــود إتفاقيــات تعاقديــة لبيــع أو شــراء عملــة معينة بســعر وتاريــخ محددين في المســتقبل .يتــم تصميم
عقــود صــرف العمــات اآلجلــة وتعقــد صفقاتها مباشــرة خارج األســواق النظامية.
إن عقــود التبــادل هــي اتفاقيــات بيــن طرفيــن لتبــادل فوائــد أو فــروق عمــات أجنبيــة بنـ ً
ـاءا على مبلــغ إفتراضي معيــن .بالنســبة لعقود تبادل
أســعار الفائــدة يتبــادل المتعاقــدان عمومـ ًـا مبالــغ أســعار فائــدة ثابتــة ومتغيــرة بنــاء على قيمــة إفتراضيــة بعملة واحدة.
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 .30المشتقات (تتمة)
المشــتقات المحتفــظ بهــا ألغــراض المتاجرة
إن معظــم مشــتقات المجموعــة المحتفــظ بهــا ألنشــطة المتاجــرة تتعلــق بصفقــات مــع العمــاء ،وكذلــك بغرض تحســين المراكــز والموازنة.
يتضمــن تحســين المراكــز إدارة مراكــز أرصــدة المجموعــة علــى أمــل تحقيــق ربــح مــن التغيــرات اإليجابية في األســعار أو المعدالت أو
المؤشــرات ،وتتضمــن الموازنــة تحديــد فــروق األســعار بيــن األســواق أو المنتجــات بهدف تحقيق أربــاح منها.
المشــتقات المحتفــظ بهــا ألغــراض التحوط
ـامال لقيــاس وإدارة المخاطر.
تطبــق المجموعــة نظامـ ًـا شـ ً
كجــزء مــن عمليــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات ،تســتخدم المجموعــة المشــتقات ألغــراض التحــوط بهــدف تقليــل تعرضهــا لمخاطــر تغيرات
ـتقبال  ،وكذلك بإســتخدام
أســعار العمــات وأســعار الفائــدة .يتــم هــذا بالتحــوط ضــد المخاطــر ألدوات ماليــة معينــة وصفقــات متوقعة مسـ
ً
تحوطــات إســتراتيجية لمخاطــر بنــود بيــان المركــز المالــي الموحد بصفة شــاملة.
تســتخدم المجموعــة عقــود صــرف العمــات اآلجلــة للتحــوط ضــد مخاطــر عمــات محددة بشــكل خــاص ،باإلضافة إلى ذلك تســتخدم
المجموعــة عقــود تبــادل أســعار الفائــدة للتحــوط ضــد مخاطــر الفائــدة الناتجــة مــن تعــرض معــدل فائدة ثابت محدد بشــكل خاص .فــي جميع
هــذه الحــاالت يتــم توثيــق رســمي لتعاقــدات وأهــداف التحــوط وتشــمل تفاصيــل بنــود وأدوات التحوط وتعامــل الصفقات كتحوطــات قيمة
عادلــة .يتــم التحــوط لمخاطــر أســعار الفائــدة أيضـ َـا عــن طريــق مراقبــة مدد اســتحقاق الموجــودات والمطلوبات والدخول فــي عقود تبادل
أســعار الفائــدة لحمايــة صافــي مراكــز أســعار الفائــدة .وحيــث أن التحــوط لصافــي مراكــز األرصدة غيــر مؤهل للمحاســبة الخاصــة بالتحوط ،
يتــم احتســاب المشــتقات بنفــس الطريقــة المســتخدمة لــأدوات التجارية.

 .31أنشطة األمانة
تقــوم المجموعــة بتقديــم خدمــة وســاطة االســتثمار وخدمــة األمانــة .وبالتالــي تــم اســتبعاد هــذه الموجــودات المحتفظ بهــا بصفة األمانة
مــن البيانــات الماليــة الموحــدة والتــي بلغــت  192.307ألــف ريــال قطــري كمــا في  31ديســمبر  225.886 :2017( 2018ألــف ريال قطري).

 .32صندوق األنشــطة االجتماعية والرياضية
خــال الســنة قامــت المجموعــة بتكويــن مخصــص بمبلــغ  16.639ألــف ريــال قطــري ( :2017مبلــغ  15.993ألــف ريال قطــري للســنة المنتهية)
تمثــل نســبة  %2،5مــن صافــي ربــح الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018وفقـ ًـا للقانــون رقــم  13لســنة  2008والتوضيحــات اإلضافية
الصــادرة للقانــون في ســنة .2010

 .33األطراف ذات العالقة
تعتبــر األطــراف أنهــا ذات عالقــة إذا كان لطــرف القــدرة علــى الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو ممارســة نفــوذ هام علــى الطرف اآلخر في
ً
اتخــاذ القــرارات الماليــة والتشــغيلية .تتضمــن األطــراف ذات العالقــة منشــآت تمــارس عليهــا المجموعــة نفـ ً
هاما ومســاهمين وأعضاء
ـوذا
مجلــس اإلدارة وكبــار موظفــي اإلدارة فــي المجموعة.
تدخــل المجموعــة فــي معامــات مــع المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســين فــي المجموعة أو
الكيانــات المســيطر عليهــا أو مســيطر عليهــا بشــكل مشــترك أو تخضــع لنفــوذ تلــك األطــراف .يتــم منــح كافة القروض والســلف واألنشــطة
التمويليــة لألطــراف ذات العالقــة بأســعار الســوق وهــي كلهــا منتظمــة وال يوجــد مقابلهــا أيــة مخصصــات لخســائر ائتمانيــة محتملة.
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 .33األطراف ذات العالقة
كانــت أرصــدة األطــراف ذات العالقــة المضمنــة فــي البيانــات الماليــة الموحدة على النحــو التالي:
2018
أعضاء مجلس
اإلدارة

المساهمين

2017
أعضاء مجلس
اإلدارة

المساهمين

الموجودات:
قروض وسلف لعمالء

773,220

-

776,274

-

المطلوبات:
ودائع لعمالء

2,163,487

1,792,219

540,477

3,760,193

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

15,099

-

12,022

-

بنود بيان الدخل:
إيرادات فوائد ورسوم وعموالت

42,449

-

34,747

-

مصروفات فوائد ورسوم وعموالت

59,101

46,215

10,372

53,255

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

12,545

-

12,120

-

(أ) المعامــات مــع كبــار موظفي اإلدارة
فيمــا يلــي تعامــات كبــار مســؤولي اإلدارة (بخــاف أعضــاء مجلــس اإلدارة) وأقربائهــم المباشــرين مــع المجموعة خالل الســنة:

قروض أخرى

2018

2017

4,611

4,709

تتكــون مكافــآت كبــار موظفــي اإلدارة للســنة المنتهيــة ممــا يلي:

2018

2017

رواتب ومنافع موظفين قصيرة األجل

18,571

18,976

منافع طويلة األجل

8,143

8,474

26,714

27,450
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .34البيانات المالية للبنك الرئيسي
(أ) بيــان المركــز المالــي  -البنــك الرئيســي

كما في  31ديسمبر:

2018

2017

الموجودات
نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

2,405,482

1,979,871

مطلوب من بنوك

4,099,682

2,202,199

قروض وسلف لعمالء

27,300,910

28,936,299

إستثمارات مالية

5,862,489

6,099,869

إستثمار في شركة تابعة

50,000

50,000

ممتلكات ومعدات

247,189

258,206

موجودات أخرى

486,342

405,029

إجمالي الموجودات

40,452,094

39,931,473

المطلوبات
مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي

5,729,432

3,982,103

شهادات إيداع وأوراق تجارية

495,270

418,534

ودائع عمالء

21,640,820

23,604,888

سندات دين

3,628,605

3,624,368

قروض أخرى

2,497,516

2,192,233

مطلوبات أخرى

950,165

802,816

إجمالي المطلوبات

34,941,808

34,624,942

حقوق الملكية
رأس المال

2,103,604

2,003,433

إحتياطي قانوني

1,655,936

1,589,767

إحتياطي مخاطر

631,078

631,078

إحتياطي القيمة العادلة

)(11,489

12,365

أرباح مدورة

1,131,157

1,069,888

إجمالي حقوق الملكية

5,510,286

5,306,531

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

40,452,094

39,931,473

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

151 www.ahlibank.com.qa

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 .34البيانات المالية للبنك الرئيسي (تتمة)
(ب) بيــان الدخــل  -البنك الرئيســي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2018

2017

إيرادات فوائد

1,744,480

1,599,796

مصروفات فوائد

)(916,030

)(766,360

صافي إيرادات فوائد

828,450

833,436

صافي إيرادات رسوم وعموالت

170,935

165,515

ربح من عمليات نقد أجنبي

25,340

23,245

إيراد من إستثمارات مالية

50,923

6,627

إيرادات تشغيلية أخرى

11,014

6,484

صافي إيرادات تشغيلية

1,086,122

1,035,307

تكاليف موظفين

)(169,872

)(180,208

إستهالك

)(23,916

)(26,440

خسائر قروض وسلف مقدمة للعمالء

)(126,193

)(66,674

صافي خسائر تدني قيمة إستثمارات في أوراق مالية

-

)(18,767

مصاريف أخرى

)(103,687

)(104,270

ربح السنة

662,456

638,948
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