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دوليًاً، وا�سل البنك التجاري تقدمه على �سعيد اأ�سواق 

املال العاملية بتحقيق ريادة جديدة يف يوليو 2008، 

متثلت بكون البنك التجاري اأول بنك قطري يقوم 

باإدراج اأ�سهمه على �سكل اإي�سالت اإيداع عاملية يف 

�سوق لندن املايل. وقد كان لهذا الإدراج، اإ�سافًة لعملية 

زيادة راأ�ش املال والإ�سدار اخلا�ش، اأكرب الف�سل 

يف حتقيق اأموال راأ�سمالية جديدة للبنك بلغت 3.7 

مليار ريال قطري. ول بد من الإ�سارة للدعم الكبري 

واملتوا�سل الذي تلقاه البنك التجاري من م�ساهميه 

لإجناح عملية زيادة راأ�ش املال هذه والتي عملت على 

تقوية الو�سع املايل للبنك التجاري، وهو الأمر الذي 

كان حمط �سكر وتقدير جمل�ش اإدارة البنك. وعرفانًا 

باإلتزام امل�ساهمني وف�ساًل لالأداء القوي الذي حققه 

البنك التجاري هذا العام، اأو�سى جمل�ش اإدارة البنك 

التجاري بتوزيع اأرباح نقدية ن�سبتها 70% من الأرباح 

امل�سجلة لعام 2008 )اأي بواقع 7 ريالت قطرية 

لل�سهم الواحد(. 

ويف الوقت الذي ت�ستد فيه الأزمة املالية العاملية، 

جاء اإعالن معايل ال�سيخ حمد بن جا�سم بن جرب اآل 

ثاين، رئي�ش الوزراء، يف اأكتوبر 2008 عن اأن جهاز 

قطر لال�ستثمار �سي�ساهم مبا ن�سبته 10% اإىل %20 

من راأ�ش املال اجلديد لكافة البنوك القطرية املدرجة 

يف �سوق الدوحة لالأوراق املالية. وعلى �سوء هذا 

الإعالن، ت�سّلم البنك التجاري بتاريخ 21 يناير 

2009 اأوىل هذه امل�ساهمات، حيث بلغت قيمتها %5 

من راأ�ش مال البنك املدفوع. وبدوره ينظر البنك 

التجاري لهذه املبادرة احلكومية كخطوة بناءة من 

�ساأنها اأن تدعم البنك التجاري يف املحافظة على مكانته 

الراأ�سمالية القوية.

وعليه يعترب القطاع امل�رضيف من اأبرز الالعبني 

الرئي�سيني يف كافة نواحي النه�سة اإ�سافًة مل�ساهمته 

الفعالة يف تنويع وتو�سيع م�ساريع البنى التحتية 

احليوية التي حتظى بها البالد والتي تعترب من اأهم 

دعائمها الإقت�سادية. ومن جهته، يوا�سل البنك 

التجاري جهوده الفعالة يف دعم م�سرية النه�سة 

والتطوير يف قطر منذ 30 عام، ول ي�سعنا اإل اأن نوؤكد 

باأن �سعينا واإلتزامنا جتاه املحافظة على الريادة يف 

دعم الإقت�ساد القطري متوا�سل ويف اأقوى مراحله 

امل�سهودة حتى الآن. ولكون قطر م�سدر اإلهامنا، فاإن 

البنك التجاري يتطّلع ملوا�سلة م�سرية النمو يف الأعوام 

املقبلة. 

ومن الإجنازات التي ي�سعد البنك التجاري اأن ي�سري 

اإليها هي انتقال فرعه الرئي�سي بنهاية عام 2008 

من �سارع حمد الكبري اإىل بالزا البنك التجاري يف 

منطقة اخلليج الغربي. وميثل هذا ال�رضح الرائع ذو 

الواجهات الزجاجية وطوابقة الإثنني والع�رضين معلمًا 

هامًا من املعامل الواقعة يف قلب مدينة الدوحة. ويعك�ش 

اإلتزامنا جتاه املجتمع املحلي الذي ما زلنا نقوم 

على خدمته منذ عام 1975، ويج�سد قيم الو�سوح 

والإنفتاح وال�سفافية التي نفخر بها.

ويف اخلتام، ونيابًة عن اأع�ساء جمل�ش اإدارة البنك 

التجاري، ي�سعدين اأن اأعرب خال�ش �سكرنا وتقديرنا 

للدعم والتوجيهات ال�سديدة التي نحظى بها من قبل 

ح�رضة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل 

ثاين، اأمري البالد املفدى، و�سمو ال�سيخ متيم بن حمد 

بن خليفة اآل ثاين، ويل عهده الأمني، ومعايل ال�سيخ 

حمد بن جا�سم بن جرب اآل ثاين، رئي�ش الوزراء، 

و�سعادة ال�سيد يو�سف ح�سني كمال، وزير الإقت�ساد 

واملالية، و�سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سعود اآل ثاين، 

حمافظ م�رضف قطر املركزي. وي�رضين اأي�سًا اأن 

اأ�سيد بالثقة ال�سائدة بني البنك وزبائنه، والعمل اجلاد 

والإخال�ش والوفاء الذي يبذله موظفو البنك. ول �سك 

اأن لإلتزامهم وتفانيهم يف العمل، خا�سًة يف ظل هذه 

الظروف املالية ال�سعبة، الأثر الأكرب يف اإ�ستمرار البنك 

يف م�سرية التقدم والنمو.

عبد�هلل بن خليفة �لعطية

رئي�ش جمل�ش الإدارة 

ي�شعدين، بالأ�شالة عن نف�شي، ونيابة عن �أع�شاء 

جمل�س �لإد�رة، �أن �أعلن عن �لنتائج �ل�شنوية للبنك 

�لتجاري كما يف 31 دي�شمرب 2008.

توا�سل قطر التمتع بظروف اإقت�سادية قوية يف ظل 

القيادة احلكيمة حل�رضة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد 

بن خليفة اآل ثاين اأمري البالد املفدى، الأمر الذي 

�سّهل على البنك التجاري حتقيق معدلت منو قوية 

جمددًا، وت�سجيل اأرباح عالية. وبالرغم من التحديات 

الإقت�سادية، اإل اأننا ما زلنا ملتزمني جتاه توزيع اأرباح 

كبرية على امل�ساهمني والف�سل يف ذلك يعود ملعدلت 

الأرباح الرئي�سية والعالية امل�سجلة. هذا وقد متكن 

البنك التجاري من حتقيق جمموع �سايف اأرباح �سنوية 

بلغ 1.7 مليار ريال قطري، م�سجاًل بذلك ارتفاعًا 

و�سلت ن�سبته 22% عن نف�ش الفرتة من العام املا�سي. 

وقد اإنعك�ش ذلك اإيجابيًا على عائد �سهم البنك لريتفع 

من 7.63 ريال قطري يف عام 2007 اإىل 8.76 ريال 

قطري يف عام 2008.

وجدير بالذكر اأن البنك التجاري قد تعاون ب�سكل 

كبري مع البنك الوطني العماين والبنك العربي املتحد، 

�رضيكيه الآخرين يف جمموعة البنك التجاري بهدف 

تطوير �رضاكات جتارية قوية وم�ساريع عملية جديدة. 

ولغر�ش حتقيق ذلك، اإ�ستعان البنك التجاري باأف�سل 

اخلربات املالية وامل�رضفية لتهيئة الأجواء املالئمة 

لإيجاد وخلق اأكرب قدر من فر�ش النماء يف حتالفه 

امل�رضيف الإقليمي. هذا وقد متّكن كال امل�رضفني، البنك 

الوطني العماين والبنك العربي املتحد، من ت�سجيل 

ن�سب منو وربحية عالية يف عام 2008، م�ساهمنينَ 

بذلك مبا ن�سبته 12% من الأرباح التي حققتها 

جمموعة البنك التجاري. 

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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�أهم موؤ�رص�ت �لربح و�خل�شارة – للعام �لكامل 2008

اإرتفاع الإيرادات الت�سغيلية بن�سبة 42.5% من 1.9 مليار ريال قطري �إىل 2.8 مليار ريال قطري

اإرتفاع �سايف الأرباح بن�سبة 22.4% ليحقق 1.7 مليار ريال قطري

اإرتفاع قيمة العائد على ال�سهم لت�سجل 8.76 ريال قطري لل�شهم �لو�حد من 7.63 ريال قطري يف عام 2007

الأرباح املقرتح توزيعها 7 ريال قطري لل�شهم �لو�حد 

�أهم موؤ�رص�ت �مليز�نية �لعمومية – كما يف 31 دي�شمرب 2008

اإرتفاع اإجمايل املوجودات بن�سبة 35.0% ليحقق 61.3 مليار ريال قطري 

منو قرو�ش الزبائن بن�سبة 35.5% لتبلغ 33.9 مليار ريال قطري

منو ودائع العمالء بن�سبة 24.9% لتبلغ 32.2 مليار ريال قطري

اإرتفاع حقوق امل�ساهمني بقيمة 3.8 مليار ريال قطري لتبلغ 10.0 مليار ريال قطري
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وقد بلغ جمموع املوجودات 61.3 مليار ريال قطري، 

وهو ما ميثل زيادة ن�سبتها 35% عن عام 2007، 

ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل منو حجم  الإقرا�ش للعمالء 

وزيادة امل�ستحق من البنوك واملوؤ�س�سات املالية من 

5.3 مليار ريال اإىل 14.3 مليار ريال، وهو ما يعك�ش 

امل�ستوى العايل من ال�سيولة لدى البنك خالل الربع 

الأخري من العام.

اأما ودائع العمالء فقد بلغت 32.2 مليار ريال قطري 

حمققة زيادة ن�سبتها 24.9% عن عام 2007، وذلك 

يعود ب�سكل رئي�سي اإىل ارتفاع م�ستوى الودائع الآجلة 

املتاأتية من القطاع احلكومي وقطاع الأفراد.

وقد بلغت ن�سبة كفاية راأ�ش املال يف البنك التجاري 

15.7% يف نهاية عام 2008 مقارنة بن�سبة %10 

املقررة من قبل م�رضف قطر املركزي وتزيد عن 

الن�سبة املقررة من قبل جلنة بازل 2.  وقد مت جمع 

3.3 مليار ريال كاأموال راأ�سمالية جديدة خالل العام 

مما ح�ّسن ب�سكل كبري مركز البنك الراأ�سمايل. وبعد 

نهاية العام اكتتب جهاز قطر لال�ستثمار بن�سبة 5% من 

راأ�سمال البنك املدفوع مما عزز ب�سكل اأكرب من مركز 

البنك الراأ�سمايل.

بالن�سبة للبنك الوطني العماين الذي ي�ساهم البنك 

التجاري بن�سبة 35% من راأ�سماله، فقد وا�سل حت�سني 

اأدائه املايل حيث حقق اأرباح �سافية قيا�سية بلغت 45.4 

مليون ريال عماين. كما ارتفعت الأرباح الت�سغيلية 

للبنك الوطني العماين بن�سبة 49% لتبلغ 54.3 مليون 

ريال عماين مقابل 36.4 مليون ريال عماين حققها 

البنك كاأرباح ت�سغيلية يف عام 2007. وقد اأظهرت 

النتائج التي حققها البنك منوا يف كافة جمالت عمله 

وزيادة يف الإنتاجية التي �سهدت حت�ّسنا يف ن�سبة 

التكلفة اإىل الدخل بلغت 38.4% يف عام 2008 مقابل 

44% يف عام 2007. كما ارتفعت القرو�ش وال�سلف 

بقيمة 494 مليون ريال عماين لتبلغ 1.4 مليار ريال 

عماين وارتفعت الودائع  بقيمة 406 مليون ريال 

عماين لتبلغ 1.3 مليار ريال عماين. وحت�سنت نوعية 

املوجودات حيث انخف�ست القرو�ش غري املنتظمة 

اإىل 3.5% من اإجمايل القرو�ش، وهي مغطاة بالكامل 

باملخ�س�سات.

لقد  اأكمل البنك التجاري م�ساهمته يف البنك العربي 

املتحد يف �سهر يناير 2008 من خالل زيادة ح�سته 

من 35% اإىل 40% يف راأ�سمال البنك املذكور. وقد حقق 

البنك العربي املتحد اأرباحا �سافية قوية يف عام 2008 

اأف�سل من تلك املحققة يف العام ال�سابق. فقد ارتفعت 

القرو�ش وال�سلف بحوايل 40% مقارنة بنهاية عام 

2007 كما ارتفعت الودائع اأي�سا بن�سبة 20% تقريبا.

واأود اأن انتهز هذه املنا�سبة لأتقّدم بال�سكر اإىل اإدارة 

وموظفي �رضكاتنا الزميلة البنك الوطني العماين 

والبنك العربي املتحد، جلهودهم وعملهم الدوؤوب 

خالل العام املا�سي. ويتطّلع البنك التجاري قدما اإىل 

تقوية عالقاته العملية مع البنكني املذكورين خالل عام 

2009 واإىل تطوير التعاون والفر�ش التي �سوف تعزز 

من اأداء البنوك الثالثة.

وقد وا�سل البنك التجاري تركيزه على تقدمي اأعلى 

م�ستوى من املنتجات واخلدمات خالل عام 2008 من 

خالل ال�ستثمار يف املوظفني ويف تو�سعة �سبكة فروعه 

و�رضافاته الآلية مما يتيح و�سول اأكرب خلدماته 

امل�رضفية لعمالئه يف عدد اأكرب من املواقع. ويعتزم 

البنك القيام مبزيد من التو�سعة يف �سبكة فروعه خالل 

به من عمالئه ب�سكل اأكرب. كما اأن 
ّ
2009 مما يقر

خدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سالمية توا�سل تو�ّسعها 

يف قطاعي الأفراد وال�رضكات.

حقق �لبنك �لتجاري م�شتوى قيا�شيا من �لأرباح 

خالل عام 2008، وهو �إجناز نفخر به يف ظل �ملناخ 

�لقت�شادي �ل�شائد، خا�شة يف �لربع �لأخري من 

�لعام. �إن هذ� �لأد�ء �جليد هو خري دليل على قوة 

مركز �لبنك و�أعماله �لأ�شا�شية و�لفو�ئد �ملحققة من 

خالل حتالفنا �مل�رصيف �لإقليمي. 

لقد بلغت اأرباح البنك ال�سافية 1.7 مليار ريال قطري  

خالل عام 2008، وهو ما ميثل زيادة ن�سبتها %22.4 

عن اأرباح عام 2007. بيد اأن الأرباح ال�سافية تاأثرت 

بالأزمة املالية العاملية واحلاجة لتكوين خم�س�سات 

بلغت 465 مليون ريال قطري مقابل حمفظة 

ال�ستثمار. وقد منا العائد على ال�سهم اإىل  8.76 ريال 

قطري مقابل 7.63 ريال قطري يف عام 2007.

وقد بلغت الإيرادات الت�سغيلية خالل العام 2.8 

مليار ريال قطري اأي بزيادة ن�سبتها 42.5% عن 

العام املا�سي، متاأثرة ب�سكل خا�ش بزيادة اإيرادات 

الفوائد التي ارتفعت اإىل 341 مليون ريال قطري، 

وبزيادة  الإيرادات املتاأتية من الر�سوم ذات العالقة 

بالقرو�ش البالغة 943 مليون ريال اأي بزيادة قدرها 

277 مليون ريال قطري عن تلك املحققة خالل عام 

2007. كما حت�ّسن هام�ش ربح الفائدة من 2.9% يف 

عام 2007 اإىل 3% يف عام 2008. وقد اأ�سفر التو�سع 

يف القطاع اخلا�ش يف دولة قطر والطلب املتنامي على 

الت�سهيالت الئتمانية اإىل منو القرو�ش وال�سلف  

بن�سبة 35.5% عن العام ال�سابق لتبلغ 33.9 مليار 

ريال، بينما منا التمويل املقّدم من فروع ال�سفاء 

للخدمات امل�رضفية الإ�سالمية اإىل 2.4 مليار ريال اأي 

بزيادة ن�سبتها 163% عن حجم التمويل يف عام 2007 

البالغ 0.9 مليار ريال.

تقرير العضو المنتدب
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لقد كان الربع الأخري من عام 2008 وقتا �سعبا 

بالن�سبة للموؤ�س�سات املالية يف العامل اأجمع. وقد مت 

اختبار جميع الإجراءات يف البنك املالية، والت�سغيلية، 

واإدارة املخاطر، واحلوكمة، وخطط الطوارئ، وكذلك 

جمل�ش الإدارة والإدارة واملوظفني، يف ظل ظروف 

ال�سوق غري امل�سبوقة يف تاريخ البنك. واأنا فخور باأن 

البنك ا�ستطاع اجتياز هذه املرحلة ال�سعبة وخرج منها 

اأقوى واأكرث تركيزا من قبل، واأود اأن اأتقّدم بال�سكر اإىل 

جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك على 

اجلهود ال�ستثنائية التي بذلوها يف عام 2008 خا�سة 

يف الربع الأخري من العام.

لقد ا�ستمرت دولة قطر بالنمو والنه�سة يف ظل القيادة 

الر�سيدة حل�رضة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن 

خليفة اآل ثاين، ويفخر البنك التجاري يف كونه جزءا 

اأ�سا�سيا من هذا النمو. وي�ستمر تركيزنا يف العام املقبل 

على تعزيز اإدارة املخاطر واملركز الراأ�سمايل وم�ستوى 

ال�سيولة يف البنك، يف الوقت الذي نوا�سل فيه توطيد 

عالقاتنا امل�رضفية التقليدية مع كافة �رضائح املجتمع 

القطري. ول �سك يف اأن منو الأعمال وخف�ش التكاليف 

الناجتة من حتالفنا الإقليمي �سيوفر لنا مزيدا من النمو 

والتقدم يف الأعوام املقبلة مب�سيئة اهلل.  

ح�شني �بر�هيم �لفرد�ن

الع�سو املنتدب

ح�شني �بر�هيم �لفرد�ن

الع�سو املنتدب
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برهن البنك التجاري 
مجّددًا على قدرته في 

تحقيق أداء ممّيز من 
حيث األرباح المسجلة، مع 
التركيز دومًا على اإلدارة 

الفعالة للمخاطر والسيولة 
ورأس المال.

�أندرو �شتيفنز

الرئي�ش التنفيذي ملجموعة البنك التجاري
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متكن جمل�س �إد�رة �لبنك �لتجاري بنجاح، ومب�شاندة طاقم �لبنك �لإد�ري 

�ملتمر�س، من توجيه �لبنك خالل عام حافل بال�شعوبات �ملالية وحتقيق 

معدلت �أد�ء قيا�شية، يف ظل ظروف �لأ�شو�ق �ملالية �لتي �نتقلت من و�شعها 

�لإيجابي �إىل �أو�شاع �ت�شمت بكرثة حتدياتها خالل عام 2008.

وحقق البنك التجاري اأرباح �سافية قيا�سّية بلغت قيمتها 1.702 مليون ريال قطري 

يف عام 2008 على الرغم من التحدّيات التي برزت يف الأ�سواق املالّية وذلك بف�سل 

املوا�سلة يف حتقيق معدلت منو يف كافة اأوجه اأعمالنا واأن�سطتنا الرئي�سية. كما حّققت 

�رضكاتنا الإقليمية التابعة وهي كل من البنك الوطني العماين والبنك العربي املتحد، 

م�ستويات اأداء عملي قيا�سّية بالرغم من الظروف املالية ال�سعبة، و�سّجلتا عوائد 

قوية عرب الإ�ستثمارات التي اأقامها البنك التجاري فيهما.  

وقد برهن البنك التجاري، الذي يعد اأكرب بنوك القطاع اخلا�ش وثاين اأكرب بنك 

جتاري يف قطر، جمّددًا على قدرته يف حتقيق اأداء ممّيز من حيث الأرباح امل�سجلة، مع 

الرتكيز دومًا على الإدارة الفعالة للمخاطر وال�سيولة وراأ�ش املال. وي�سكل اإيالء هذه 

الأ�س�ش اجلوهرية الثالثة للعمل امل�رضيف خري دعامة للبنك يف وجه التحديات ال�سعبة 

التي يحملها امل�ستقبل، واأف�سل و�سيلة �ساندت درجات التقييم الإئتماين اخلارجية 

والقوية التي يتمتع بها البنك. حيث عك�ست درجات التقييم الإئتماين هذه التناغم 

القائم بني منو الأرباح واإدارة املخاطر الفعالة وقوة راأ�ش املال.

ويف نوفمرب 2008، انتقل الفرع الرئي�سي للبنك التجاري ملقره اجلديد يف البنك 

التجاري بالزا الواقع يف اخلليج الغربي. وميثل هذا املبنى املتميز والع�رضي النظرة 

امل�ستقبلية التي يرنو البنك دائمًا بها نحو الأف�سل.  

�لنتائج �ملالّية

بلغ �سايف اأرباح البنك التجاري كما يف 31 دي�سمرب 2008 ما جمموعه 1.702 

مليون ريال قطري، باإرتفاع قيمته 311 مليون ريال قطري مقارنة مع �سايف 

الأرباح املحقق يف نف�ش الفرتة من عام 2007. و�سّجل البنك �سايف الأرباح هذا على 

الرغم من التحدّيات ال�سعبة التي برزت يف الأ�سواق املالية العاملية يف الن�سف الثاين 

من عام 2008.  

2007  2008  

مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

876  1.217 الإيرادات املتاأتية من الفوائد 

 1.067  1.551 الإيرادات املتاأتية من غري الفوائد 

1.943  2.768 �سايف الإيرادات الت�سغيلية 

)540(  )750( النفقات الت�سغيلية 

)145(  )524( خم�س�سات تدين القيم 

133  208 ح�سة من نتائج ال�رضكات الزميلة 

1.391  1.702 �سايف اأرباح الفرتة 

�شايف �لإير�د�ت �لت�شغيلية

ارتفع �سايف الإيرادات املتاأتية من الفوائد مبا قيمته 341 مليون ريال قطري لي�سجل 

1.217 مليون ريال قطري. وقد مت ت�سجيل طلب متزايد على الإقرا�ش من قبل 

موؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ش، مّما انعك�ش على الإرتفاع يف القرو�ش وال�سلفيات 

املقّدمة للعمالء، التي حققت زيادة بقيمة 8.9 مليار ريال قطري لت�سجل ما جمموعه 

33.9 مليار ريال قطري. هذا وترّكز الرتفاع يف م�ستوى الإقرا�ش يف ال�سوق 

القطري ب�سكل اأ�سا�سي ويف كافة قطاعاته. اإ�سافة اإىل ذلك متّكن البنك من اإدارة 

ميزانيته بفعالّية وجنح يف تو�سيع هام�ش الفائدة ال�سايف من 2.9% يف عام 2007 اإىل 

3.0% يف عام 2008، بالرغم من الت�سديد على معدلت ال�سيولة والتناف�ش املتزايد 

على الودائع يف الربع الأخري من العام.

هذا وارتفعت الإيرادات غري املتاأتية من الفوائد بقيمة 484 مليون ريال قطري لتحقق 

1.551 مليون ريال قطري عام 2008، كنتيجة رئي�سية ملا يلي:

وتعك�ش  قطري  ريال  مليون   277 لت�سجل  العمولة  واإيرادات  الر�سوم  ارتفاع  	•
تزايد ر�سوم الإقرا�ش املرتبطة بارتفاع اأن�سطة الإقرا�ش والنمو املحقق  يف 

اخلدمات امل�رضفية الأخرى.

نتج  والذي  قطري،  ريال  مليون   71 لتبلغ  املالية  الإ�ستثمارات  اإيرادات  ارتفاع  	•
بدوره عن جودة اأداء الأ�سواق املالية يف الن�سف الأول من ال�سنة.

 47 لتحقق  العمالء  عن  نيابة  املنفذة  الأجنبي  ال�رضف  تعامالت  اأرباح  ارتفاع  	•
مليون ريال قطري.

التي  الإ�ستثمارية  والأن�سطة  الإ�سالمي  التمويل  عمليات  من  الكبرية  امل�ساهمة  	•
ارتفعت بقيمة 21 مليون ريال قطري لت�سجل 74 مليون ريال قطري.

�لنفقات �لت�شغيلية

ارتفعت النفقات الت�سغيلية لت�سجل 750 مليون ريال قطري يف 2008 مقارنة مع 

540 مليون ريال قطري يف 2007، حيث وا�سل البنك عمليات الإ�ستثمار يف البنية 

التحتية واملجالت الأخرى خا�سًة الإنفاق املتعلق باملوظفني.

2007  2008  

مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

 287  420 الإنفاق املتعلق باملوظفني 

 201  262 نفقات عاّمة واإدارّية 

52  68 ا�ستهالكات 

540  750 اإجمايل النفقات الت�سغيلية  

ارتفع الإنفاق املتعلق باملوظفني بقيمة 133 مليون ريال قطري لي�سل 420 مليون 

ريال قطري مقارنة مع 287 مليون ريال قطري عام 2007. وقد ارتفع هذا الإنفاق 

ب�سكل رئي�سي للعوامل الثالثة التالية: 

 31 يف  كما   1.241 اإىل   2007 نهاية  يف   972 من  البنك  موظفي  عدد  ارتفاع  	•
دي�سمرب 2008. وقد ا�ستقبلت اخلدمات امل�رضفية لالأفراد وعمليات الإ�سناد 

الإداري، اللتان تعززان معدلت النمو الإجمايل لأعمال ال�رضكة، العدد الأكرب من 

املوظفني اجلدد. 

�سهدته  الذي  الت�سخم  م�ستوى  ازدياد  يعك�ش  مّما   2008 يف  الرواتب  ارتفاع  	•
قطر بدًء من عام 2007 وما بعد ذلك.

اأيام   عدد  زاد  حيث  املتزايدة  الأعمال  ملطالب  اإ�ستجابًة  املوظفني  تدريب  تكثيف  	•
تدريب املوّظفني لأكرث من 16.000 يوم يف 2008 مقارنة مع 7.700 يوم يف 

2007 مع الرتكيز على التدريب �سمن النطاق امل�رضيف. 

تقرير اإلدارة

11



�ل�رصكات �لزميلة

حققت ال�رضكات الزميلة للبنك التجاري منوًا قويًا واأرباحًا قيا�سية يف عام 2008، 

م�ساهمة مبا جمموعه 208 مليون ريال قطري ون�سبته 12% من الأرباح الكلية 

ال�سافية. ويف �سوء خطط العمل ال�ساملة التي تتبناها وتعمل وفقًا لها كافة �رضكات 

جمموعة البنك التجاري، وا�سل كل من البنك الوطني العماين والبنك العربي املتحد 

بتحقيق تقدم كبري على �سعيد التقارب يف ا�سرتاتيجيات العمل املطبقة واأنظمة 

واإجراءات اإدارة املخاطر املتبعة يف البنك التجاري.

والتالية هي ح�س�ش النتائج ل�رضكات جمموعة البنك التجاري:

2007  2008  

مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

132  135 البنك الوطني العماين 

1  71 البنك العربي املتحد* 

-  2 اأ�ستيكو ذ.م.م 

133  208 جمموع ح�س�ش ال�رضكات الزميلة 

* مت الإ�ستحواذ على احل�سة الأولية من راأ�ش مال البنك العربي املتحد يف دي�سمرب 
 2007

�لبنك �لوطني �لعماين

بلغ �سايف اأرباح البنك الوطني العماين لعام 2008 ما جمموعه 45.4 مليون ريال 

عماين، مقارنة مع 44.6 مليون ريال عماين لعام 2007، ومتكن من حتقيق اأرباح 

قوية واأداء جيد يف كافة اأعماله الرئي�سية. وبذلك، برهن البنك مرة اأخرى على جناح 

خطط العمل املتبعة لديه واملرتكزة على دعم معدلت منو الأعمال ومقاربة اأن�سطته 

مع تلك املتبعة يف البنك التجاري.  

وقد ارتفع �سايف الأرباح الت�سغيلية للبنك الوطني العماين لي�سجل يف عام 2008 ما 

جمموعه 54.3 مليون ريال عماين ون�سبته 49%، مقارنًة مع 36.4 مليون ريال 

عماين للعام املا�سي. اإل اأن البنك الوطني العماين خ�س�ش ما قيمته 3.7 مليون ريال 

عماين يف الربع الأخري من عام 2008 اإزاء تدين قيمة حمفظته الإ�ستثمارية )ل �سيء 

يف عام 2007( وهو الأمر الذي قلل من �سايف الأرباح امل�سجل للعام الكامل.

اإىل ذلك، منا �سايف القرو�ش وال�سلفيات املقدمة للعمالء بقيمة 494 مليون ريال 

عماين ليبلغ 1.4 مليار ريال عماين، وارتفعت اأي�سًا ودائع العمالء بقيمة 406 

مليون ريال عماين لت�سجل 1.3 مليار ريال عماين كما يف 31 دي�سمرب 2008.  

وا�ستمرت جودة الأ�سول بالنمو وذلك بانخفا�ش ن�سبة القرو�ش غري املنتظمة اإىل 

3.5% من اإجمايل القرو�ش، ومت تغطيتها مبخ�س�سات القرو�ش بن�سبة 100%. كما 

حافظت معدلت كفاية راأ�ش املال على مكانة قوية ببلوغ ن�سبتها 13.92%، وهي 

ن�سبة اأعلى بقدر منا�سب من متطلبات البنك املركزي العماين املحددة عند %10.

وقام البنك الوطني العماين بتوزيع اأرباحًا نقدية على م�ساهميه لل�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2008 بن�سبة 17.5% من راأ�ش املال. 

�لبنك �لعربي �ملتحد

رفع البنك التجاري من ن�سبة ح�سته الإ�سرتاتيجية يف راأ�ش مال البنك العربي املتحد 

من 34.7% اإىل 40% يف يناير 2008، كما كان خمطط له. وقد توافق اأداء البنك 

العربي املتحد خالل عام 2008 مع التوقعات بالرغم من الأو�ساع القت�سادية 

وارتفعت الر�سوم العاّمة والإدارّية بقيمة 61 مليون ريال قطري لتحقق 262 مليون 

ريال قطري ب�سبب ارتفاع الإنفاق على الأبنية وتكنولوجيا املعلومات الناجت بدوره 

عن التو�سع العقاري واعتماد مراحل عمل تكنولوجية وعملياتية متقدمة. فزادت 

ن�سبة التعامالت املنفذة من قبل البنك بن�سبة 38% عام 2008 و�سّجل جمموعها 5.9 

مليون. كما وا�سل البنك امل�سي يف عمليات الإ�ستثمار على �سعيد اأعمال ال�رضكة 

بهدف �سمان و�سولنا بقدر اأكرب واأو�سع للعمالء، والتقدم يف تطوير جودة خدماتنا 

وثقة العمالء بها. اإىل ذلك، �سجل البنك ارتفاعات يف النفقات املهنية والقانونية 

والت�سويقية الأمر الذي نتج عنه اأي�سًا ارتفاع النفقات الت�سغيلية.  

وقد تزايدت قيمة الإ�ستهالكات مبا يقدر 16 مليون ريال قطري لت�سجل 68 مليون 

ريال قطري، كنتيجة رئي�سية لالإنتهاء من ت�سييد مبنى بالزا البنك التجاري اجلديد، 

الذي �سّجل قيمة ا�ستهالك امتدت على ت�سع �سهور من عام 2008.  

خم�ش�شات تدين �لقيم

2007  2008  

مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

�سايف )ا�سرتداد( خم�س�ش تدين 

50  61 قيمة القرو�ش وال�سلفيات  

86  465 خم�س�ش تدين قيمة الإ�ستثمارات املالية 

9  )2( خم�س�ش تدين قيمة اأ�سول اأخرى 

145  524 اإجمايل خم�س�سات تدين القيم  

وفيما يتعّلق مبحفظة القرو�ش، فقد ا�ستمرت باملحافظة على تنوعها وجودتها، غري 

اأن البنك �سهد ارتفاعًا يف �سايف خم�س�سات القرو�ش وال�سلفيات لعمالء اخلدمات 

امل�رضفية لالأفراد، بلغ جمموعه 61 مليون ريال قطري يف 2008 مقابل 50 مليون 

ريال قطري يف 2007. وو�سل حجم التغطية الإجمالية يف نهاية 2008 اإىل 287 

مليون ريال قطري، �سّكل ذلك ما ن�سبته 99% من القرو�ش غري املنتظمة، مقارنة 

مع الن�سبة البالغة 97% لعام 2007. وفيما �سجلت ن�سبة القرو�ش غري املنتظمة 

�سمن اإجمايل القرو�ش اإرتفاعًا هام�سيًا من 0.84% اإىل 0.85%، ارتفعت ب�سكل اأكرب 

قيمة القرو�ش متاأخرة ال�سداد اإىل 550 مليون ريال قطري يف عام 2008 بعد اأن 

كان جمموعها 313 مليون ريال قطري يف عام 2007. اإىل ذلك، �سجلت القرو�ش 

متاأخرة ال�سداد لفرتات ترتاوح بني 91 – 180 يومًا اإرتفاعًا كبريًا قيمته 103 مليون 

ريال قطري لتبلغ 202 مليون ريال قطري ب�سبب ثالثة ح�سابات لالأفراد، وكانت 

هذه احل�سابات مغطاة جزئيًا باملخ�س�سات يف 31 دي�سمرب 2008، لكن مت تغطيتها 

بالكامل يف الربع الأول من عام 2009.

وقد اأثرت الأزمة املالية العاملية على حمفظة البنك ال�ستثمارية، لرتفع خم�س�سات 

تدين قيمة هذه املحفظة ملا جمموعه 465 مليون ريال قطري، مقارنة مع 86 مليون 

ريال قطري للعام 2007، وذلك مقابل ا�ستثمارات حمفظة الأ�سهم حمليًا واإقليميًا 

وعامليًا اإ�سافًة ل�سندات دين و�سناديق اإ�ستثمارية اأخرى. وقد بلغت القيمة ال�سلبية 

للمحفظة الإ�ستثمارية امل�سّمنة يف حقوق امل�ساهمني يف البنك 443 مليون ريال قطري 

كما يف 31 دي�سمرب 2008. 

وبتاريخ 19 مار�ش 2009، باع البنك التجاري كامل حمفظة اأ�سهمه الإ�ستثمارية 

يف قطر التي بلغت قيمتها الدفرتية ال�سافية 938 مليون ريال قطري كما يف 31 

دي�سمرب 2008 للحكومة القطرية، حيث دفعت 418 مليون ريال قطري نقدًا، 

اإ�سافًة لتزويد البنك ب�سندات حكومية مدتها خم�ش �سنوات تبلغ قيمتها 520 مليون 

ريال قطري وبعائد ثابت مقداره 5.5% �سنويًا. ولحقًا لعملية البيع هذه، انخف�ست 

القيمة ال�سلبية للمحفظة الإ�ستثمارية لت�سل 273 مليون ريال قطري كما يف 31 

مار�ش 2009.

تقرير اإلدارة
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ارتفع عدد فروع البنك التجاري 
ليصبح 27 فرعًا بافتتاح فرع بن 

عمران رسميًا في نوفمبر 2008 .
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خالل عام 2008، قام البنك التجاري بتوسيع أنشطة 
وأعمال الصفاء خدمات مصرفية إسالمية في قطاعي 

األفراد والشركات عبر افتتاح فرع خاص بالصفاء خدمات 
مصرفية إسالمية في الريان وإضافة خمسة أجهزة 

جديدة لشبكة أجهزة الصراف اآللي.
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ال�سعبة. اإذ بلغ �سايف اأرباحه لعام 2008 ما جمموعه 250 مليون درهم اإماراتي، 

وهو ما ي�سكل ارتفاعًا بن�سبة 18.4% مقارنًة مع �سايف اأرباح عام 2007 للبنك، التي 

بلغت 211 مليون درهم اإماراتي.

ووا�سل البنك العربي املتحد العمل وفقًا ل�سيا�سة الإ�ستمرار يف دعم معدلت النمو، 

مع الرتكيز على تنويع اأعماله واأن�سطته وتو�سيع قاعدة العمالء واحلفاظ على جودة 

اأ�سول ممتازة، وتعزيز جودة اخلدمات املقدمة للعمالء وتبني عوامل �سيطرة 

وحتكم فعالة، و�سمان احل�سول على عوائد جمزية. وكنتيجة لذلك كله، ارتفع �سايف 

الإيرادات الت�سغيلية بعد املخ�س�سات بن�سبة 22.6% ليحقق 397 مليون درهم 

اإماراتي يف عام 2008، بعد اأن كان 324 مليون درهم اإماراتي يف عام 2007. اإ�سافًة 

لذلك، ارتفعت قيمة العائد على ال�سهم بن�سبة 19.2% لتبلغ 0.31 درهم اإماراتي 

مقابل 0.26 درهم اإماراتي لعام 2007.   

اإىل ذلك، وا�سل البنك العربي املتحد دعم منو امليزانية العمومية بارتفاع اإجمايل 

الأ�سول بن�سبة 22.2% لتحقق 7.6 مليار درهم اإماراتي، ومنت كذلك ن�سبة 

القرو�ش وال�سلفيات املقدمة للعمالء لتبلغ 39.7% و�سجلت 5.5 مليار درهم 

اإماراتي، اإ�سافًة لرتفاع ن�سبة ودائع العمالء عند 20.5% وحتقيقها 5.0 مليار 

درهم اإماراتي.   

وقام البنك العربي املتحد بتوزيع اأ�سهم جمانية على م�ساهميه يف عام 2008 بن�سبة 

25% من راأ�ش املال املدفوع مع الإ�ستفادة من الأرباح يف تعزيز قوة راأ�ش املال.

�أ�شتيكو

ا�ستحوذ البنك التجاري على ما ن�سبته 30% من راأ�ش مال �رضكة اأ�ستيكو �ش.م.م، 

وهي �رضكة قطرية جديدة با�رضت عملها يف 10 فرباير 2008. ويبلغ راأ�ش مال 

ال�رضكة املدفوع 5 مليون ريال قطري كما يف 31 دي�سمرب 2008، وتدير اأعمال 

ون�ساطات يف قطاعات العقارات والأ�سهم واإدارة املمتلكات ال�سكنية والتجارية. وقد 

متكنت ال�رضكة من حتقيق اأرباح �سافية بلغت 4.9 مليون ريال قطري بنهاية عام 

 .2008

مر�جعة لأد�ء وحد�ت �لعمل

يعمل البنك وفقًا لأربع وحدات عمل ترتكز ب�سكل رئي�سي اإىل فئة العمالء واملوقع 

اجلغرايف. ووفقًا لهذه الوحدات، ميكن النظر ل�سايف الإيرادات الت�سغيلية للبنك على 

النحو التايل: 

2007  2008  

مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

 1.315  1.964 اخلدمات امل�رضفية لل�رضكات  

 547  683 اخلدمات امل�رضفية لالأفراد 

71  104 ال�سفاء خدمات م�رضفية اإ�سالمية  

10  17 اأورينت 1 

1.943  2.768 �سايف الإيرادات الت�سغيلية 

�خلدمات �مل�رصفية لل�رصكات

يقدم البنك التجاري لعمالئه جمموعة �ساملة من اخلدمات امل�رضفية لل�رضكات، 

ومنتجات وخدمات اخلزينة والإ�ستثمار واإدارة النقد والتعامالت امل�رضفية التجارية 

والتمويل التجاري والإ�ست�سارات التجارية. ويوا�سل البنك اأي�سًا تطوير عالقات 

العمل الوطيدة التي تربطه بال�رضكات املحلية والدولية من اأجل تنمية وتو�سيع 

�سل�سلة اخلدمات املقدمة للم�ساريع العملية لهذه ال�رضكات واإيجاد املزيد من الفر�ش 

اجلديدة على �سعيد القطاع اخلا�ش. اإىل ذلك، متكن البنك التجاري من اإقامة م�ساريع 

عملية جديدة عرب تقوية عالقاته مع �رضكات القطاع العام، وخا�سًة فيما يتعلق 

بعمليات التمويل املبا�رض لهذه ال�رضكات واإبرام اإتفاقيات متويل املتعاقدين مع 

هذه ال�رضكات يف جمالت النفط والغاز والبرتوكيماويات والطاقة وم�ساريع البنية 

التحتية.

وقد ظفر قطاع اخلدمات امل�رضفية لل�رضكات بدور امل�ساهم الرئي�سي يف منو حجم 

اأعمال البنك على مدى الأعوام الأخرية. وقد حتّقق ذلك عرب اإتباعه لإ�سرتاتيجية 

تطوير اأعمال البنك الإقرا�سية انتقائيًا، مع الرتكيز على جودة الأ�سول ومعدلت 

الربحية. وقد منحت اإ�سرتاتيجيات العمل الرئي�سية اإهتمامًا كبريًا لعالقات عمل 

قطاع اخلدمات امل�رضفية لل�رضكات املحلية، وتو�سيع قاعدة ال�رضاكات التجارية مع 

موؤ�س�سات و�رضكات القطاع العام وزيادة حجم عقود التمويل التجاري، وتعزيز 

خدمات النقد والرثوات، وتطوير املوارد املالية املتاأتية من خدمات الإ�ستثمارات 

امل�رضفية عرب الفر�ش التي تعر�سها اأ�سواق راأ�ش املال. 

وكان عام 2008، عامًا ناجحًا اآخر لقطاع اخلدمات امل�رضفية لل�رضكات مل�ساهمته 

الرئي�سية يف دعم وتعزيز معدلت الربحية املحققة، حيث ا�ستطاع هذا القطاع حتقيق 

منوًا قويًا يف خمتلف اأن�سطته واأعماله على مدى العام. فارتفع �سايف الإيرادات 

الت�سغيلية بن�سبة 49% ليحقق 2.0 مليار ريال قطري بعد اأن �سجل 1.3 مليار 

ريال قطري عام 2007. ونظرًا للنمو القوي يف م�ساريع الأعمال اجلديدة واحلالية، 

ارتفعت ن�سبة قرو�ش و�سلفيات هذا القطاع لتبلغ 31% وحتقق 25.9 مليار ريال 

قطري، فيما ارتفعت الودائع بن�سبة 15.8% وو�سل جمموعها اإىل 22.1 مليار ريال 

قطري بنهاية 2008.

ومما يربهن بو�سوح على قوة ركائز البنك التجاري التي ي�ستند اإليها يف اأ�سواق املال 

الدولية هو مقدرته على ت�سديد م�ستحقات قر�ش التمويل امل�سرتك البالغة قيمته 

800 مليون دولر اأمريكي يف نوفمرب 2008، ومتّكنه اأي�سًا من ا�ستكمال اإجراءات 

احل�سول على ت�سهيل اإئتماين لأجل بقيمة 380 مليون دولر اأمريكي وبن�سبة فائدة 

مميزة بلغت 90 نقطة اأ�سا�ش فوق ليبور.

ويف عام 2008، وا�سلت �خلدمات �مل�رصفية �ملحلية تعزيز عالقات العمل املثمرة 

مع قاعدة متزايدة من العمالء، بهدف زيادة حجم اأعمال البنك يف ال�سوق املحلي ورفع 

معدلت الربحية املحققة عرب الإدارة الن�سطة للح�سابات. فانعك�ش ذلك على ن�سبة 

العوائد التي حققها �سايف الإيرادات املتاأتية من الفوائد، فارتفعت ن�سبتها لتبلغ %68، 

وكذلك ارتفاع اإيرادات الر�سوم بن�سبة 62%، مب�ساندة النمو الكبري الذي بلغت ن�سبته 

37% ملحفظة القرو�ش القوية. وحافظت جودة الأ�سول اأي�سًا على قوتها.       

هذا وعملت اخلدمات امل�رضفية لالأفراد على تقوية فريق عملها من مدراء عالقات 

العمالء، وتعزيز ال�سورة اجليدة للبنك التجاري لدى الزبائن عرب تطوير اخلدمات 

ال�سخ�سية املقدمة اإليهم بعناية وزمن قيا�سي لت�سهيل ا�ستقطاب املزيد منهم. ونظرًا 

لأعداد م�ساريع التطوير والبنية التحتية املتزايدة يف قطر، متكنت خدمات البنك 

التجاري امل�رضفية املحلية من لعب دور ريادي يف متويلها �سّيما احلكومية منها.

وعلى �سعيد �خلدمات �مل�رصفية �لدولية، حقق البنك التجاري اإجنازات قيا�سية 

يف اإن�ساء وهيكلة قرو�ش التمويل امل�سرتك اإ�سافًة لتقدميه اأف�سل اخلدمات التجارية 

لل�رضكات امل�ستفيدة منها، واإعتباره من اأف�سل البنوك الإقرا�سية على م�ستوى بنوك 

دول جمل�ش التعاون. وقد عمل البنك على تطوير مكانته وح�سوره يف اتفاقيات 

القرو�ش امل�سرتكة واأ�سواق راأ�ش املال والإقرا�ش كذلك، حيث ا�سطلع البنك باأدوار 

اإدارية وتفوي�سية عليا يف العديد من اتفاقيات التمويل الإقليمية والدولية بلغ فيها 

جمموع اإلتزاماته املالية 492 مليون دولر اأمريكي خالل عام 2008.

تقرير اإلدارة
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اإىل جانب ذلك، ا�ستطاع البنك التجاري اإدارة العديد من احللول املركبة التي ت�ستهدف 

الإيفاء مبتطلبات الإقرتا�ش املعقدة للزبائن، مبا فيها الأدوار الإ�ست�سارية ملجموعة 

من املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية. وعلى الرغم من التحديات التي �ساحبت عام 2008 

يف نهايته، اإل اأن اخلدمات امل�رضفية الدولية جنحت يف تعزيز حجم اإيرادات الر�سوم 

لتحقق ما ن�سبته 53% عرب زيادة وترية العالقات العملية مع خمتلف �رضكات دول 

جمل�ش التعاون.

وبينما و�سفت ظروف الأ�سواق املالية بالظروف غري املوؤاتية يف الفرتة الأخرية من 

عام 2008، متكنت �خلدمات �مل�رصفية لالإ�شتثمار من حتقيق اإيرادات بلغت 275 

مليون ريال قطري عرب بيع جمموعة من الإ�ستثمارات. اإل اأن هذه املكا�سب عو�ست 

لحقًا مبا جمموعه 465 مليون ريال قطري من املخ�س�سات الالزمة ملحفظة 

الإ�ستثمارات التي تاأثر اأداوؤها نتيجًة للرتاجع الذي �سهدته اأ�سواق املال حول العامل.

اإىل ذلك، منا حجم اإيرادات الر�سوم املتاأتية من ت�سويق �سناديق الإ�ستثمار الدولية 

وخدمات الو�ساطة واإدارة الأ�سول بن�سبة 30% مقارنة بالعام 2007. ويف عام 

2008، �سهدت اخلدمات امل�رضفية لالإ�ستثمار الإغالق الناجح ل�سندوق التمويل 

اخلا�ش بالتطوير العقاري مل�رضوع اللوؤلوؤة قطر، وهو عبارة عن عقد م�ساركة 

بلغت قيمته الإجمالية 600 مليون دولر اأمريكي خ�س�ش لالإ�ستثمار يف تطوير 

قناة كارتيه �سمن اللوؤلوؤة قطر. اإ�سافًة لذلك، �سارك البنك التجاري بنجاح يف 

الإغالق الأول لالإ�سدار اخلا�ش ب�رضكة اإ�سدارات القاب�سة )�ش.م.ك.(، وهي �رضكة 

م�سوؤولة عن تطوير ت�سع اأبراج �سكنية يف مكة املكرمة، اململكة العربية ال�سعودية. 

بدوره اأي�سًا، متكن �سندوق الو�سيلة التابع بالكامل للبنك التجاري من دفع اأرباح 

ن�سبتها 6% يف �سنته املالية الأوىل.

اأما اأعمال الو�ساطة املحلية، فقد ت�ساعدت اإيراداتها من اتفاقيات التفوي�ش اجلديدة 

املوقعة مع خمتلف املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية الدولية لتحقق معدلت منو م�ساعفة. 

وخالل العام، تنوعت قاعدة عمالء خدمات الو�ساطة لت�سمل خمتلف املوؤ�س�سات التي 

تدير �سناديق متويل عاملية وت�سعى للو�سول لأ�سواق املنطقة عرب بنك يوؤمن لها 

خدمات مالية وم�رضفية �ساملة. وبدوره، عكف فريق عمل الو�ساطة املحلية لدى 

البنك التجاري على اإعداد الدرا�سات التي ت�ستهدف رفع جودة وكفاءة اخلدمات 

املقدمة لقاعدة العمالء املتزايدة من املوؤ�س�سات. 

ويتحمل ق�شم �خلزينة يف البنك التجاري م�سوؤوليات اإدارة متطلبات التمويل 

وال�سيولة للبنك، مع تقدميه يف ذات الوقت خدمات التحّوط للعمالء من ال�رضكات 

متعددة اجلن�سيات وال�رضكات النظامية الأخرى. ويحتل ق�سم اخلزينة يف البنك 

التجاري املركز الثاين يف �سوق خدمات اخلزينة املتوفرة على م�ستوى قطر.

وقد عززت اخلزينة فريق عملها من موظفي الو�ساطة لتطوير م�ساهمتها يف معدلت 

العوائد املحققة، ودعم احل�س�ش التي ي�سيطر عليها البنك يف اأ�سواق املال خالل عام 

2008. اإ�سافًة لذلك، عملت اخلزينة على تو�سيع املناطق التي تغطيها باأن�سطتها عرب 

افتتاح وحدة عمل جديدة لإدارة املتطلبات املتزايدة على منتجات التحّوط الإ�سالمية 

من قبل عمالء ال�سفاء خدمات م�رضفية اإ�سالمية والعمالء من ال�رضكات.

وعلى مدى عام 2008، كانت اإدارة ال�سيولة اإحدى اأهم جمالت العمل الرئي�سية 

لدى البنك التجاري. حيث جنح ق�سم اخلزينة باحلفاظ على معدلت ال�سيولة فوق 

عي العمل امل�رضيف، ومن اأجل اأهداف عمل 
ّ
احلدود الدنيا املحددة من قبل م�رض

داخلية. ووا�سل البنك تنويع قاعدة عمالئه من املودعني، وا�ستقطاب ودائع عمالء 

طويلة الأمد، واإبرام اإتفاقيات عمل متبادلة مع البنوك الإقليمية والدولية.

ووا�سلت �لتعامالت �مل�رصفية حتقيق املزيد من معدلت النمو خالل العام وخا�سة 

يف جمايل اإدارة النقد والتمويل التجاري، وهما اإثنان من اأهم اأن�سطة التعامالت 

امل�رضفية. وقد منا اإجمايل العمولت التجارية من 135 مليون ريال قطري يف عام 

2007 ليبلغ 154 مليون ريال قطري خالل عام 2008. وبالرغم من هبوط حجم 

الأعمال التجارية املحققة عامليًا فقد تدنت طاقة التمويل التجاري ب�رضعة اأكرب على 

هذا ال�سعيد، ليمّكن ذلك البنك التجاري من حت�سني مكانته يف احل�سول على ن�سب 

اأكرب من اأعمال ال�سوق.

وقد متثل الإجناز الرئي�سي للتعامالت امل�رضفية لعام 2008 بدمج قطاع العمل 

لت�سهيل ح�سول العمالء من ال�رضكات على خدمات مميزة وذات جودة عالية. واأطلق 

هذا القطاع مبادرة عمل هادفة عرفت باإ�سم “Saturday Banking” مبعنى )العمل 

يوم ال�سبت(، وذلك لل�سماح للعمالء من ال�رضكات الإ�ستفادة من خدمات التمويل 

التجاري خالل عطلة نهاية الأ�سبوع. و�سملت املبادرات الأخرى بدء العمل باحلوالة 

الإلكرتونية وحلول اإدارة النقد لوكالت ال�رضافة الأجنبية يف قطر واإبرام عقود 

التاأمني البحري للتجار ب�رضاكة مع �رضكة قطر للتاأمني.   

�خلدمات �مل�رصفية لالأفر�د

يقدم قطاع اخلدمات امل�رضفية لالأفراد لدى البنك التجاري جمموعة �ساملة من 

اخلدمات واملنتجات التي تتوائم مع متطلبات وتوقعات العمالء من الإقرتا�ش واإدارة 

الرثوات وخمتلف التعامالت امل�رضفية. وترتكز اإ�سرتاتيجية عمل هذا القطاع على 

تقدمي خدمات مالئمة ومتميزة عرب تزويد العمالء باحللول املالية التي تتنا�سب 

واحتياجاتهم املتطورة.

وخالل عام 2008، حقق قطاع اخلدمات امل�رضفية لالأفراد منوًا يف خمتلف جمالت 

عمله واأن�سطته، لي�ساند بذلك امل�ستوى املتقدم الذي مييز معايري اخلدمات التي 

يقدمها البنك لعمالئه، ويعزز من منتجات الأفراد ذات القيمة العالية وي�ساعف من 

املبادرات التي تعد الأوىل من نوعها يف �سوق اخلدمات امل�رضفية لالأفراد. ومن الأمثلة 

  Plus الوا�سحة على منتجات البنك الريادية تقدميه حل�ساب التوفري الإلكرتوين 

)e-Savings Plus(، الذي كان له الف�سل الكبري اإىل جانب ح�ساب التوفري الإلكرتوين 
احلايل يف حت�سيل اأكرث من 1 مليار ريال قطري يف ميزانيات البنك خالل عام 2008.

هذا وحقق قطاع اخلدمات امل�رضفية لالأفراد نتائج قوية عام 2008، فارتفع �سايف 

الإيرادات الت�سغيلية لي�سجل 683 مليون ريال قطري لعام 2008، مقارنًة مع 547 

مليون ريال قطري لعام 2007. كما ارتفعت اأي�سًا ن�سبة القرو�ش وال�سلفيات لتبلغ 

27% وحتقق 5.5 مليار ريال قطري مع ارتفاع اآخر للودائع بن�سبة 37% وجمموع 

7.3 مليار ريال قطري بنهاية عام 2008. اإىل ذلك، وا�سل هذا القطاع الإ�ستمرار يف 

عمليات النمو عرب تو�سيع انت�سار البنك التجاري يف قطر بافتتاح اأربعة فروع جديدة 

ومكاتب للمبيعات، اإ�سافًة لتطوير حجم �سبكة اأجهزة ال�رضاف الآيل باإ�سافة 20 

جهاز، فيما تركزت عمليات التطوير الهيكلي لهذا القطاع على تعزيز اخلدمات املقدمة 

لكافة فئات الزبائن، وا�ستقطاب املزيد من كبار العمالء، وتطوير كفاءة اإدارة الفروع.

وعلى �سعيد تكنولوجيا العمل امل�رضيف، فاإن خطط العمل التي يتبناها هذا القطاع 

لتوؤهله ريادة ال�سوق، تهدف اإىل تعزيز قيمة تكنولوجيا العمل امل�رضيف وجعلها 

م�سدر اإبداع ومتيز. وتوا�سل و�سائل العمل امل�رضيف البديلة، كالأعمال امل�رضفية 

الإلكرتونية bankDirect واخلدمات امل�رضفية عرب الر�سائل الق�سرية وخدمات الرد 

الآيل، رفع م�ستويات الأداء امل�رضيف واخلدمات املقدمة لتالئم توقعات الزبائن ب�سكل 

مرن وحيوي اأكرث. وقد حتقق للبنك التجاري اأن يكون اأول بنك يف قطر يعمل مببداأ 

ال�رضاف  ببطاقات  الزبائن  بتزويد  يقوم  حيث  فروعه،  للح�ساب” يف  املبا�رض  “الفتح 
الآيل ودفاتر ال�سيكات حال فتح احل�ساب.

وقد ا�ستمر البنك التجاري ب�سيطرته الفعالة على �سوق البطاقات الإئتمانية يف قطر 

بتحقيق حجم منو بلغت ن�سبته 12% يف قاعدة اأ�سول البطاقات الإئتمانية يف عام 

2008. كذلك احلال بالن�سبة ل�سوق متويل ال�سيارات الذي منا به الإقرا�ش بن�سبة 

11% بف�سل حمالت ال�رضاكة الفعالة املنفذة مع وكالت ال�سيارات الرائدة يف قطر 

ودعم احلمالت الرتويجية القوية.

تقرير اإلدارة



ال�سيد كري�ش جيب�سون-�سميث رئي�ش جمل�ش اإدارة �سوق لندن املايل يقدم 

الدرع التذكاري الر�سمي لل�سيد عمر الفردان ع�سو جمل�ش اإدارة البنك 

التجاري وال�سيد اأندرو �ستيفنز الرئي�ش التنفيذي ملجموعة البنك التجاري

استمر البنك التجاري 
بإحراز تقدم كبير على 

صعيد أسواق رأس 
المال الدولية، حيث يعد 

أول بنك قطري يقوم 
بإدراج أسهمه في سوق 
لندن المالي على شكل 

إيصاالت إيداع عالمية. 
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تقرير اإلدارة

ويوا�سل البنك التجاري ريادته ل�سوق التمويل العقاري يف قطر وخا�سة على �سعيد 

م�ساريع التطوير الراقية كاللوؤلوؤة – قطر عرب عالقات العمل والتعاون الوطيدة التي 

يقيمها البنك مع �رضكات التطوير الرائدة. وقد مت افتتاح اأول فرع م�رضيف خلدمات 

الأفراد يف اللوؤلوؤة – قطر يف اأوائل عام 2009، مع التخطيط لإفتتاح فرعني اآخرين 

بنهاية العام وذلك بهدف تقدمي خدمات وعالقات م�رضفية متميزة تتالئم مع طبيعة 

احلياة الراقية للقاطنني يف اللوؤلوؤة – قطر.

وبالرغم من التحديات اجلمة التي �سهدتها الظروف الإقت�سادية، يبقى البنك 

التجاري حمافظًا على مكانته املتما�سكة مل�ساعدته على حتقيق النمو انتقائيًا وزيادة 

م�ساهمته يف اأعمال واأن�سطة �سوق اخلدمات امل�رضفية لالأفراد يف عام 2009. و�سوف 

يتم الرتكيز على �سمان حتقيق معدلت منو وربحية متوا�سلة عرب الإهتمام باأن�سطة 

واأعمال ال�سوق، واأنواع املنتجات املقدمة واإدارة املخاطر الفعالة.

�ل�شفاء خدمات م�رصفية �إ�شالمية

يف عامها الرابع على بدء ت�سغيلها، حققت ال�سفاء خدمات م�رضفية اإ�سالمية التي 

يقدمها البنك التجاري منوًا قويًا يف حجم اأعمالها واإيراداتها. و�سهدت اأن�سطة ال�سفاء 

خدمات م�رضفية اإ�سالمية يف قطاعي الأفراد وال�رضكات منوًا قويًا وات�ساعًا اأكرب مبا 

يف ذلك افتتاح فرع جديد يف الريان، لي�سبح بذلك عدد الفروع املخ�س�سة لل�سفاء 

خدمات م�رضفية اإ�سالمية �ستة فروع، اإىل جانب اإ�سافة خم�سة اأجهزة �رضاف اآيل 

جديدة.

ووا�سلت ال�سفاء خدمات م�رضفية اإ�سالمية الأداء الإيجابي خالل عام 2008 مع 

حتقيق �سايف اأرباح بلغ 71 مليون ريال قطري مقابل 40 مليون ريال قطري يف 

عام 2007، الأمر الذي يعك�ش منوًا قويًا يف �سوق اخلدمات امل�رضفية الإ�سالمية 

خا�سًة يف قطاع ال�رضكات. اإل اأن الرتاجع الذي �سهدته ال�سكوك الإ�سالمّية وحمافظ 

الأ�سواق امل�سرتكة كان ملحوظًا بنهاية العام 2008. اإىل ذلك منا حجم ودائع العمالء 

الإ�سالمية لي�سجل 3.3 مليار ريال قطري بعد اأن كان يبلغ 1،4 مليار ريال قطري، 

وارتفع اإجمايل الأ�سول الإ�سالمية ليحقق 4.1 مليار ريال قطري كما يف نهاية 31 

دي�سمرب 2008، مقارنًة مع 1.7 مليار ريال قطري عن نف�ش الفرتة من عام 2007. 

وخالل عام 2008، قامت ال�سفاء خدمات م�رضفية اإ�سالمية بتو�سيع جمموعة 

خدماتها املقدمة لقطاع ال�رضكات، واأبرمت العديد من العالقات الثنائية والتعامالت 

امل�رضفية امل�سرتكة مع البع�ش من اأ�سهر ال�رضكات املحلية. اإ�سافًة لذلك، كانت 

ال�سفاء خدمات م�رضفية اإ�سالمية من املنظمني الرئي�سيني ل�سكوك التمويل املتعلقة 

باأكرب م�ساريع التطوير العقاري ل�رضكة �سالم بنيان وال�رضكة املتحدة للتنمية. 

وح�سلت اأي�سًا على تفوي�ش متويل مهم من اإحدى ال�رضكات الرائدة يف �سناعة 

الإ�سمنت، حيث مت اعتماد ال�سفاء خدمات م�رضفية اإ�سالمية كمنظم رئي�سي ومتعهد 

اكتتاب لتمويل بناء م�سنع اإ�سمنت بالكامل.

ولل�سنة الثالثة على التوايل، �ساركت ال�سفاء خدمات م�رضفية اإ�سالمية كراع للموؤمتر 

الإ�سالمي العاملي لتمويل البنية التحتية املنعقد يف الدوحة حتت رعاية معايل وزير 

املالية. وقد حقق املوؤمتر جناحًا منقطع النظري لإ�ستقطابه عددًا كبريًا من امل�ساركني 

الذين ينتمون ملختلف موؤ�س�سات وهيئات التمويل الإ�سالمي الإقليمية والدولية.  

�أورينت 1 �ملحدودة

عززت اأورينت 1 من اأعمال واأن�سطة اإمتيازها التجاري خلدمات ومنتجات دايرنز 

كلوب يف الأ�سواق الرئي�سية العاملة فيها، وقد حتقق ذلك عرب ا�ستقطاب املزيد من 

العمالء، وتعزيز الإنت�سار الإقليمي والتجاري لهذا الإمتياز، ورفع كفاءة العمليات 

الإقليمية. هذا ومتكنت اأورينت 1، بعد اإجراء درا�سة ا�سرتاتيجية �ساملة، من بيع 

ا�ستثماراتها يف البحرين، التي �ستبا�رض تنفيذها باملقابل اإحدى املوؤ�س�سات امل�رضفية 

املحلية هناك. وت�سمل اأعمال جمموعة اأورينت 1 حاليًا كل من قطر وعمان وم�رض. 

وقد بلغت قيمة الأرباح املحققة من بيع جمموعة اأورينت 1 لإ�ستثماراتها يف البحرين 

ما قيمته 9.8 مليون ريال قطري. 

ويعود الف�سل للنجاح الذي حققته اأورينت 1 يف عام 2008، يف متكن هذه املجموعة 

من مواكبة اجلديد من الأعمال مع باقي �رضكات املجموعة، والتطلع للمزيد من املنافع 

عرب تو�سيع اأعمالها وتنويع م�سادر دخلها واإدخال املزيد من املنتجات املبتكرة.

ر�أ�س �ملال

عزز البنك التجاري خالل عام 2008 معدلت راأ�ش مال البنك مبا قيمته 3.8 مليار 

ريال قطري، لي�سل جمموع حقوق امل�ساهمني 10 مليار ريال قطر كما يف 31 

دي�سمرب 2008، وذلك باإ�سداره ملا جمموعه 24 مليون �سهم عادي جديد. وقد متت 

عملية زيادة راأ�ش املال على ثالث مراحل، كان اأولها اإ�سدار اأ�سهم بحق الأولوية 

للم�ساهمني يف يونيو، واإ�سدار اإي�سالت اإيداع عاملية )GDRs( اأدرجت يف �سوق لندن 

املايل، واإ�سدار اأ�سهم باكتتاب خا�ش ل�سالح م�ستثمرين قطريني يف يوليو ب�سعر 

136.50 ريال قطري لل�سهم الواحد.

ويف 13 اأكتوبر من نف�ش العام، اأعلنت احلكومة القطرية اأن جهاز قطر لالإ�ستثمار 

�سيدعم معدلت راأ�ش املال لدى كافة البنوك املحلية املدرجة يف �سوق الدوحة لالأوراق 

املالية مبا ن�سبته 20%، يف خطوة تعك�ش اجلهود احلكومية التي تبذل على �سعيد 

دعم وم�ساندة قطاع البنوك يف قطر عرب تقوية راأ�ش املال لديها. وبتاريخ 26 نوفمرب 

2008 وافق م�ساهمو البنك التجاري على زيادة راأ�ش مال البنك بن�سبة 20% بهدف 

ال�سماح للبنك اإ�سدار 41 مليون �سهم عادي جديد تقريبًا، وب�سعر الإغالق يف �سوق 

الدوحة لالأوراق املالية كما يف 12 اأكتوبر 2008 والبالغ 78.30 ريال قطري. 

وبتاريخ 21 يناير 2009، اأكمل جهاز قطر لالإ�ستثمار املرحلة الأوىل من عملية 

الإكتتاب يف راأ�ش مال البنك عرب اإ�ستثمار ما جمموعه 807 مليون ريال قطري، وهو 

ما ي�سكل 5% من راأ�ش مال البنك. ومت اإ�سدار الأ�سهم العادية اجلديدة ل�سالح جهاز 

قطر لالإ�ستثمار بتاريخ 16 فرباير 2009. هذا و�سوف تنفذ املرحلة الثانية من عملية 

الإكتتاب يف راأ�ش مال البنك خالل �سهر دي�سمرب 2009 وبن�سبة %5.

اإىل ذلك، بلغ معدل كفاية راأ�ش املال للبنك التجاري كما يف 31 دي�سمرب 2008 ما 

ن�سبته 15.66% مقابل 11.85% عن نف�ش الفرتة من عام 2007، وهي ن�سب اأعلى 

.)Basel II( مبقدار منا�سب من متطلبات م�رضف قطر املركزي واإتفاقية

وقد اأو�سى جمل�ش الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية بقيمة 7 ريالت قطرية لل�سهم 

الواحد عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008، ومتت املوافقة على ذلك يف الجتماع 

ال�سنوي للجمعية العمومية املنعقد بتاريخ 16 فرباير 2009، ومت دفعها للم�ساهمني. 

�إد�رة �ملخاطر

يعترب حتديد املخاطر وقيا�سها واإدارتها اأولوية اإ�سرتاتيجية بالن�سبة للبنك التجاري. 

ويرتافق تقدمي اخلدمات املالية مع جمموعة خماطر متنوعة قد ترتك اأثرًا ماديًا على 

الأداء املايل. ونتيجة لذلك يعمل البنك �سمن اأطر عمل �ساملة ت�سمن امل�ساءلة والرقابة 

وقيا�ش املخاطر والتبليغ عنها بهدف احلفاظ على معايري عالية يف اإدارة املخاطر. 

اأّما املخاطر الأ�سا�سية التي يواجهها البنك التجاري فهي:

ب�سبب  املحتملة  اخل�سارة  عن  تنتج  قد  التي  املخاطر  – وهي  الإقرا�ش  خماطر  	•
عدم التزام العميل بالتزاماته امل�ستحقة. وت�سكل الإدارة الفعالة ملخاطر 

الإقرا�ش مكونا اأ�سا�سيًا يف املقاربة ال�ساملة لإدارة املخاطر. هذا وجتتمع جلنة 

تقومي املخاطر يف البنك �سهريًا ملراجعة جميع الق�سايا املت�سلة باملخاطر، ولتقدمي 

قراراتها وتو�سياتها التي ت�سمن الت�ساق امل�ستمر يف موازاة املخاطر مع اأرفع 

املعايري. 



تغريات  ب�سبب  الأرباح  اأو  القيمة  يف  املمكنة  باخل�سارة  – تعرف  ال�سوق  خماطر  	•
عوامل خارجية يف ال�سوق مثل اأ�سعار الفائدة واأ�سعار ال�رضف الأجنبي 

وال�سلع والأ�سهم. وجتتمع جلنة الأ�سول واخل�سوم مرة �سهريًا اأو اأكرث اإذ 

اأمكن ملراجعة ميزانية البنك وتقدمي التو�سيات ب�ساأن الإجراءات املنا�سبة. 

املالية  املوارد  من  يكفي  ما  البنك  امتالك  عدم  خماطر  – وهي  ال�سيولة  خماطر  	•
للوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها، اأو اإذا ا�سطر للوفاء بها بكلفة باهظة. 

وتراجع جلنة الأ�سول واخل�سوم با�ستمرار خماطر ال�سيولة ل�سمان اإدارتها 

ال�سحيحة وفقا للخطوط التوجيهية املتفق عليها. 

من  اأو  والأنظمة  والأفراد  الداخلية  العمليات  من  – الناجتة  الت�سغيلية  املخاطر  	•
اأحداث خارجية. وجتتمع جلنة تقومي املخاطر يف البنك �سهريًا ملراجعة جميع 

الق�سايا املت�سلة باملخاطر الت�سغيلية وتقدم التو�سيات ب�ساأنها ل�سمان تذليل 

هذه املخاطر، ول�سمان املراقبة الفعالة لالإجراءات الت�سحيحية املعتمدة من خالل 

جمموعة من التحاليل واملوؤ�رضات.

قيمة  على  ممكن  �سلبي  وقع  حدوث  مبخاطر  – تتمثل  الإ�سرتاتيجّية  املخاطر  	•
الأ�سهم نتيجة قرار متخذ �سمن عملية تخطيط اإ�سرتاتيجّية للنمو احليوي 

لأعمال البنك وحتديد اإمكانيات ال�ستحواذ.

ويذكر اأن البنك التجاري خ�س�ش مركزًا وظيفيًا متخ�س�سًا يف اإدارة املخاطر يكون 

حتت الإ�رضاف املبا�رض لرئي�ش اإدارة املخاطر، بهدف تعزيز عمل كافة جلان املخاطر 

وهو م�سوؤول عن:

املخاطر؛ اإدارة  وحدود  ومعايري  �سيا�سات  ب�ساأن  التو�سيات  تقدمي  	•

واحلدود؛ املعايري  بهذه  اللتزام  مراقبة  	•

وتطبيقها. املخاطر  اإدارة  تقنيات  تطوير  يف  ريادي  دور  ولعب  	•

وكجزء من تقدم اأطر عمل اإدارة خماطر الإقرا�ش يف البنك التجاري، ي�سكل المتثال 

لقرارات اتفاقية )Basel II( واعتماد اأف�سل املمار�سات املهنية من اأهم العوامل 

الأ�سا�سية التي يركز عليهما البنك. 

وترتكز اإدارة املخاطر يف البنك اإىل اإ�سرتاتيجية املخاطر التي حددها جمل�ش الإدارة من 

خالل جلان الإقرا�ش والتدقيق واملخاطر وال�سيا�سات املالية والإ�سرتاتيجية. وخالل 

عام 2009، قرر البنك تطوير العمل بحوكمة املخاطر عرب اإعادة ت�سكيل اللجان 

املعنية؛ حيث اأ�سبح يف البنك ثالث جلان على امل�ستوى الإداري وثالث جلان تابعة 

ملجل�ش الإدارة خمت�سة تباعًا يف التدقيق واملخاطر والإقرا�ش. وتقدم اللجنة الإدارية 

املعنية الدعم للجان جمل�ش الإدارة، كل وفقًا ملجاله، فيما يتعلق باإدارة ومراجعة 

املخاطر ب�سكل كامل. 

جلنة جمل�س �لإد�رة للتدقيق م�سوؤولة عن و�سع ال�سيا�سات املتعلقة بكافة  تعد  	•
ق�سايا التدقيق، كما اأنها ت�رضف على جميع ق�سايا التدقيق التابعة للبنك من 

خالل جلنة اإدارة التدقيق.

�للجنة �لإد�رية للتدقيق اللتزام ب�سيا�سات التدقيق والإبالغ عنها، كما  تراقب  	•
تراقب اللجنة جميع ق�سايا التدقيق يف البنك وفقًا ملا حددته جلنة جمل�ش الإدارة 

للتدقيق. 

جلنة جمل�س �لإد�رة للمخاطر م�سوؤولة عن جميع اأوجه اإدارة املخاطر يف  تعترب  	•
البنك.

تقدم �للجنة �لإد�رية للمخاطر التو�سيات للجنة جمل�ش الإدارة للمخاطر  	•
حول جميع الق�سايا املت�سلة باملخاطر و�سيا�ساتها واأنواعها، مع احلفاظ على 

اإطار عمل م�رضيف رفيع امل�ستوى ل�سيا�سات املخاطر، وذلك عرب مراقبة �سل�سلة 

املخاطر يف البنك، والإبقاء على الأبعاد املطلوبة لطاقات التحمل �سد خماطر العمل 

امل�رضيف بكافة اأنواعه.

جلنة جمل�س �لإد�رة لالإئتمان اأعلى �سلطة اإ�سدار موافقات، وتنظر يف  تعد  	•
العمليات التي تعترب اأعلى من �سلطات اللجنة الإدارية لالإئتمان.

�للجنة �لإد�رية لالإئتمان على كافة الأمور املتعلقة باملخاطر النظرية  توافق  	•
وبرامج املنتجات وخماطر اإكتتاب القرو�ش امل�سرتكة.

ومن �ساأن هذه التطورات الكبرية التي مت اإعتمادها �سمن اأطر عمل اإدارة املخاطر 

تعزيز جودة القرارات املتخذة وبلورة اإ�سرتاتيجية اأف�سل لإدارة املخاطر وبنية 

احلوكمة يف البنك التجاري. 

�ملوظفون

ا�ستمرت اأعمال البنك التجاري يف منوها خالل عام 2008 نتيجة للجهود الكبرية 

واملتوا�سلة ملوظفيه، وما يتحلون به من التزام ومهنية عالية. وقد رفع هذا النمو 

املحقق عدد املوظفني الذي و�سل بنهاية العام اإىل ما جمموعه 1.241 موظف 

وموظفة.    

اإىل ذلك، وا�سل البنك التجاري التزامه جتاه خطط التطوير الوطني، حيث �سمل ذلك 

توظيف وتعزيز مهارات جمموعة من القطريني كانوا قد اأنهوا واحدًا من اأربعة برامج 

تاأ�سي�سية يف العلوم امل�رضفية، ويبا�رضون الآن ال�سري يف بناء م�ستقبلهم املهني يف 

خمتلف اأق�سام ووحدات عمل البنك. و�سوف يطلق البنك التجاري عام 2009 برنامج 

تطوير مهني جديد وعايل امل�ستوى للخريجني القطريني يت�سمن اأف�سل و�سائل 

التدريب املهني واأكرثها فاعلية.

دعم �ملجتمع �ملحلي

يلتزم البنك بلعب دور فاعل يف النجاح امل�ستقبلي لقطر من خالل ال�ستثمار يف 

امل�ساريع الثقافية والربامج التعليمية والأعمال اخلريية واأي�سًا من خالل تنظيم 

الأحداث الريا�سية لدعم املجتمع املحلي وتطويره. 

و�سمن اإطار اللتزام بخدمة املجتمع، والعمل على م�ساندة الأعمال اخلريية والقيم 

العائلية، يدعم البنك التجاري املجتمع القطري بفعالية ويرعى الكثري من الن�ساطات 

اخلريية املحلية وامل�ساريع التي تدر منفعة على املجتمع والأعمال الإن�سانية على 

ال�سعيد الدويل اإ�سافة اإىل م�ساركة البنك يف الأحداث الثقافية والريا�سّية.  

ومنذ اأن تاأ�ّس�ش البنك التجاري وهو ما�ٍش يف تنفيذ عمليات الدعم املادي وغري املادي 

ب�سكل دوري ل�سالح العديد من امل�ساريع املحلّية، وقد تربع باأكرث من 3 مليون ريال 

قطري للمبادرات الجتماعية واملوؤ�س�سات اخلريية على مدار عام 2008. 

و�سمن اإلتزامه برعاية التطورات الإقت�سادية والإجتماعية يف قطر، قّدم البنك 

التجاري دعمًا كبريًا ل�سالح دار الإمناء الإجتماعي متكينًا لها يف اإن�ساء مركز “تنمية” 

وهي هيئة �ساملة تقدم الدعم لل�رضكات ال�سغرية واملتو�سطة، وتزود ال�ساعني لبدء 

حياتهم العملية باملهارات والأدوات واملناهج ال�رضورية للتعرف على فر�ش العمل 

املتوفرة وتقومي قابلية التنفيذ لديهم.
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تكونت فكرة اإن�ساء البنك التجاري بالزا يف عام 2002 

وهو اأول برج يبنى يف قطر مبحورين رئي�سيني، وقد 

اإكتمل بناءه عام 2008 وي�سم ثالثة طوابق حتت 

م�ستوى الأر�ش، وطابق اأر�سي وطابق ميزانني واثنان 

وع�رضون طابق فوق م�ستوى الأر�ش. 

ويحافظ امل�سوؤولون يف هذا املبنى على اتباع �سيا�سات 

العمل ال�سديقة للبيئة، �سيما هند�سة البناء التي ت�ساعد 

فيها املوازاة املتقنة ملحوري الربج الرئي�سيني نحو جهتي 

ال�رضق والغرب على توفري احلماية للبناء من الداخل �سد 

اأ�سعة ال�سم�ش، فيما متت الإ�ستفادة من تركيب اأف�سل 

اأنواع املواد العازلة يف ال�سطح الأعلى للمبنى حلمايته من 

اأ�سعة ال�سم�ش اأي�سًا. 

ويعد برج بالزا البنك التجاري اأول مبنى رئي�سي يف 

الدوحة ي�ستخدم املاء املربد املحلي كو�سيلة تربيد، 

مما يوفر وب�سكل فعال من كميات الطاقة امل�ستهلكة يف 

عمليات التربيد الإعتيادية. وبرج البنك التجاري بالزا 

هو اأول مبنى يف املنطقة يعتمد نظام ال�ستائر ال�سفافة 

لكامل واجهاته الزجاجية، حيث يقوم هذا النظام بتنظيم 

زوايا �سقوط مهمتها تتبع اأ�سعة ال�سم�ش يف م�سارها، 

وحجبها عن داخل املبنى لتجنب اإرتفاع درجات احلرارة.

وي�ستفيد البنك التجاري بالزا من تقنية نظام معاجلة 

متطور يعمل بالكمبيوتر للحفاظ على واجهاته الزجاجية 

ثالثية الطبقات معزولة عن اخلارج لأق�سى درجة ممكنة 

مع بقائها �سفافة. ويف نف�ش الوقت، يعمل نظام الواجهة 

اخلارجية على تعديل درجات احلرارة اآليًا وفقًا لأحوال 

الطق�ش اخلارجية.

اإ�سافًة لذلك، يعترب برج البنك التجاري بالزا اأول برج يف 

قطر يدخل األواح زجاجية كاملة يف البناء، ومن الأر�ش 

حتى �سقف الطابق، اإىل جانب خا�سية الرفع لأر�سية 

الطابق وفقًا ملتطلبات ت�سميم املكاتب احلديثة. ونظرًا 

لوجود ثالثة اأعمدة بناء مركزية و�سط امل�سطح العري�ش 

للطوابق، فقد وفر ذلك معدل كبري للم�ساحة املكتبية التي 

ميكن �سغلها مقابل امل�ساحة الكلية للطابق، وهذه ميزة 

اأخرى ت�سجل للمرة الأوىل بني الأبراج املقامة يف قطر، 

والف�سل يف ذلك يعود لبناء الربج مبحورين رئي�سيني.

اأما مبنى الربج من الداخل، فاإنه يهيئ اأف�سل م�ساحات 

العمل املكتبية، حيث مت اإعتماد اأرقى اأعمال الديكور 

والأثاث لتكّمل امليزات اخلارجية للبناء، ويخرج 

الت�سميم النهائي بلم�سات عربية. ويقف برج البنك 

التجاري بالزا �ساهدًا دائمًا على اإلتزام البنك جتاه قطر.
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�لتعليم

يف اإطار دعمه للمجتمع املحلي، يركز البنك التجاري على التعليم ب�سكل خا�ش. اإذ 

يقدم الرعاية ال�رضورية لعدد من طالب كلية �سمال الأطلنطي، وي�ساعد بذلك على 

توفري الفر�ش لعدد من الطالب يف �سعيهم نحو حتقيق النجاح يف حياتهم.

ويتعاون البنك التجاري ب�سكل وثيق مع وزارة العمل لتزويد الطالب باخلربة 

ال�رضورية وبالتدريب يف موقع العمل. كما يقدم البنك للقطريني عددًا من املواقع 

�سمن براجمه التدريبية التي تهدف لتنمية قدرات ال�سباب القطري املتخرج حديثًا 

والذين ما زالوا على مقاعد الدرا�سة واإعدادهم ليكونوا م�رضفيني متمر�سني. اإ�سافة 

اإىل ذلك، يهدف برنامج التدريب الإداري للخريجني لتطوير قدرات اخلريجني 

القطريني لي�سبحوا قادرين على ت�سّلم مراكز قيادية. 

�لدمج بني �لأعمال و�لريا�شة

ت�سكل الريا�سة عاماًل مهمًا يف حياة اجلميع وتقدم لنا الرفاهية وفر�سة التمتع 

باإجنازات بع�ش اأهم ريا�سيي العامل، رجاًل ون�ساًء.

وميلك البنك التجاري حقوق راعي اللقب لبطولتي البنك التجاري قطر ما�سرتز 

والبنك التجاري اجلائزة الكربى ل�سباق الدراجات النارية مما يعك�ش دعم البنك لأهم 

الأحداث الريا�سية والرتويج لقطر يف العامل.

ويتابع ماليني الأ�سخا�ش يف العامل جمريات هاتني البطولتني مما ي�سري اإىل التزام 

البنك بلعب دور جوهري يف تقدمي قطر عامليًا، والتن�سيق مع احلكومة القطرية التي 

ت�سعى لو�سع قطر يف ريادة املنظمني لأهم الأحداث الريا�سّية العاملية. 

ويف نوفمرب 2008، اأ�سبح البنك التجاري الراعي الذهبي لبطولة �سوين اأريك�سون 

لتن�ش ال�سيدات، والتي ُنظمت دورتها الأوىل على م�ستوى ال�رضق الأو�سط يف قطر. 

�لرعاية �ل�شحّية – رعاية جمتمعنا

ت�سّكل الرعاية ال�سحية مو�سوع اهتمام اآخر ي�ساهم فيه البنك التجاري ب�سكل 

دوري. وقد �سملت مبادرات البنك ال�سابقة توفري الو�سائل التعليمية للمكفوفني عرب 

التعاون مع معهد النور. اإ�سافًة لذلك، اأقام البنك خميمًا لل�سباب من مر�سى ال�سكري 

بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر القطري وعيادة ن�سائية جديدة يف جامعة قطر 

و�سالة جمّهزة بالألعاب الريا�سية يف اجلمعية القطرية ملر�سى ال�سكري. 

وقد تربع البنك التجاري موؤخرًا مل�ست�سفى حمد بهدف متويل وحدة املراقبة اليومية 

يف ق�سم الأطفال وتو�سيع غرفة النتظار التابعة لغرفة العمليات يف امل�ست�سفى مما 

�سي�ساهم يف تعزيز �سحة الأجيال امل�ستقبلية. ويف عام 2008، قّدم البنك التجاري 

اأي�سًا دعمه ملركز الن�ساطات التطوعية الذي يدعم بدوره ب�سكل مكّثف مر�سى 

ال�رضطان.

�شكر وتقدير

�سهد البنك �سنة اأخرى ناجحة بف�سل تفاين موظفينا ومواظبتهم على العمل، اإذ 

د والربحية املعّززة. ونتقدم 
ّ
مكنت جهودهم البنك من التمتع ب�سجل من النمو املطر

كذلك بال�سكر اجلزيل لرئي�ش جمل�ش اإدارة البنك التجاري والع�سو املنتدب واأع�ساء 

جمل�ش الإدارة على اإر�سادهم وتوجيههم الوا�سح لإدارة البنك، وم�ساهماتهم 

ودعمهم املتوا�سل، وهو الأمر الذي كان له اأبلغ الأثر يف تعزيز البنك ملكانته 

كمجموعة م�رضفية اإقليمية موثوقة وميكن العتماد عليها.

وقد توا�سلت اإجنازاتنا يف حتقيق النجاح بف�سل امل�سورة والدعم الفاعل الذي يتلقاه 

البنك التجاري من م�رضف قطر املركزي حتت الإدارة احلكيمة ل�سعادة ال�سيخ 

عبداهلل بن �سعود اآل ثاين. ويف خ�سم التحديات الراهنة، اأظهر م�رضف قطر املركزي 

ريادة وحزم وا�سحني مما �سمح للقطاع املايل وامل�رضيف القطري تبووؤ مرتبة رفيعة 

بني الأ�سواق املالية العاملية.

وتبقى اإ�سرتاتيجّية البنك مرتكزة على موا�سلة منو الأعمال الرئي�سية مع الإدارة 

الفاعلة للمخاطر وال�سيولة والإقرا�ش. ويف مواجهة حتديات ال�سوق، يهدف تركيزنا 

على اأ�س�ش العمل امل�رضيف اإىل تقدمي اأرباح اأكرب مل�ساهمينا وخدمات دائمة التطور 

لعمالئنا.

ولأن قطر م�سدر اإلهامنا، يجد البنك نف�سه يف موقع قوي ملواجهة التحديات 

امل�ستقبلية.

�أندرو �شتيفنز

الرئي�ش التنفيذي للمجموعة

�إعالن م�شوؤولية

وفقًا ملا يتوفر لدينا من معلومات، فاإن البيانات املالية، املو�سوعة طبقًا للمعايري 

الدولية لإعداد التقارير املالية تعطي �رضحًا �سحيحًا ومو�سوعيًا عن الأ�سول 

واخل�سوم والو�سع املايل ومعدلت الربحية التي حققها البنك التجاري القطري. 

ونوؤكد بدورنا على اأن تقرير الإدارة واملالحظات املقدمة على البيانات املالية 

ت�سمن جميعها مراجعة من�سفة للتطور الذي �سهدته اأعمال البنك واأداء املجموعة، 

وتقدم اأي�سًا و�سفًا للمخاطر والفر�ش الرئي�سة مقرونًا بالتطور املتوقع 

للمجموعة. 

30 اأبريل 2009

من جمل�ش الإدارة ونيابًة عنه 

 

�ل�شيد �أندرو �شتيفنز �ل�شيد ح�شني �إبر�هيم �لفرد�ن 

الرئي�ش التنفيذي للمجموعة  الع�سو املنتدب  

تقرير اإلدارة
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يلتزم البنك التجاري بتبّني جمموعة ممار�سات حازمة 

يف اإطار حوكمة ال�رضكة حتّدد حقوق امل�ساهمني يف البنك 

وحقوق جمل�ش الإدارة واملدراء اإ�سافًة مل�سوؤولّياتهم 

بهدف تعزيز قيمة الأ�سهم.

واإذ يحر�ش البنك على حتّمل م�سوؤولياته جتاه 

امل�ساهمني، فقد اعتمد جمل�ش الإدارة ووافق على 

املعايري التالية التي ت�سّكل التاأطري العملي حلوكمة 

ر اأن يراجع املجل�ش هذه املعايري 
ّ
ال�رضكة. ومن املقر

دورّيًا ل�سمان التزام البنك “باأف�سل ممار�سات” 

احلوكمة ولت�سّكل هذه املمار�سات اأ�سا�سًا للمراقبة 

والإدارة الفاعلتني يف البنك.

دور جمل�س �لإد�رة و�إد�رة �لبنك

يراقب جمل�ش الإدارة عمل البنك، اإذ اأن مهّمة جمل�ش 

الإدارة الأوىل هي �سمان احلوكمة الفاعلة يف ن�ساطات 

البنك الأ�سا�سّية ومنها تعيني اأع�ساء الهيئة الإدارّية 

التنفيذيني واملوافقة على اإ�سرتاتيجّية الأعمال وتقومي 

الأداء وتقدير اأكرب املخاطر التي يواجهها البنك. 

ويتوّجب على جمل�ش الإدارة يف اإطار تنفيذ واجباته 

اتخاذ القرارات التي تخدم م�سلحة البنك بال�سكل 

الأف�سل وي�ستطيع بالتايل الإعتماد على الإداريني 

لتطبيق اإ�سرتاتيجّية الأعمال املّتفق عليها وحّل الق�سايا 

اليومّية والتزّود باملعلومات ال�رضورّية واحلفاظ على 

معايري اأخالقّية رفيعة امل�ستوى والرتويج لها. وقد 

يوكل جمل�ش الإدارة �سلطة خا�سة يف ال�سوؤون الإدارّية 

اإىل الفريق الإدارّي وفقًا لتعليمات وا�سحة ذات �سلة 

ومتعّلقة اأي�سًا باحلالت التي يتوّجب على الفريق 

الإداري فيها احل�سول على موافقة جمل�ش الإدارة قبل 

اتخاذ اأي قرار باإ�سم البنك ككّل.

ر اأن ير�سي جمل�ش الإدارة جمموعة قوانني 
ّ
ومن املقر

مّت�سلة بكيفّية تعامل املدراء واملوّظفني يف ما يتعّلق 

بالأوراق املالية ال�سادرة عن جمل�ش الإدارة.

ت�شكيل جمل�س �لإد�رة وموؤّهالت �لع�شو

 للبنك عدد اأع�ساء جمل�ش 
ّ

يحّدد القانون التاأ�سي�سي

الإدارة حيث )1( يعاد حتديد عدد الأع�ساء دورّيًا وفقًا 

ملتطّلبات العمل امل�رضيّف، )2( ول بّد من اأن يخ�سع ذلك 

لأحكام ا�ستقاللّية الع�سو املدرجة اأدناه. ويقوم جمل�ش 

الإدارة على توازن العدد بني الأع�ساء غري التنفيذّيني 

والأع�ساء امل�ستقّلني.

هذا ول ميكن لنف�ش ال�سخ�ش �سغل من�سبي رئي�ش 

جمل�ش الإدارة والع�سو املنتدب يف البنك.

 اأن يتمّتع كافة اأع�ساء جمل�ش الإدارة 
ّ

ومن الإلزامي

باملعرفة املهنية، والدراية يف جمال الأعمال، واملعرفة 

يف القطاعني امل�رضيف واملايل بهدف حتّمل م�سوؤولّياتهم 

الرقابّية. كما يتوّجب على الأع�ساء التحّلي باخلربة 

واملهارات التقنّية خلدمة م�سلحة البنك بال�سكل الأمثل.  

�لت�شويت لالأع�شاء 

يراجع جمل�ش الإدارة بني الفينة والأخرى املهارات 

وال�سمات املنا�سبة واملطلوب توافرها لدى الأع�ساء 

اإ�سافة اإىل موؤهالت املر�ّسحني اإىل من�سب ع�سو 

جمل�ش الإدارة. ثّم يو�سي املجل�ش بتعيني املر�سحني 

املختارين. ُينتخب املر�سح اإىل من�سب ع�سو اإذا ما 

ح�سل على عدد اأ�سوات داعمة من امل�ساهمني يفوق 

الأ�سوات الراف�سة له. 

يف حال اأدين املدير بجنحة خمّلة بالآداب اأو بخرق 

ميثاق الثقة اأو اإذا اأ�سهر الإفال�ش ُتلغى ع�سوّيته يف 

جمل�ش الإدارة. 

ميكن �سغل املنا�سب ال�ساغرة يف املجل�ش طبقًا لقانون 

.
ّ

البنك التاأ�سي�سي

مهام �لع�شو

ف مهام رئي�ش جمل�ش الإدارة يف قانون البنك 
ّ
ُتعر

 .
ّ

التاأ�سي�سي

يتّم تزويد الأع�ساء مبعلومات مالئمة �سمن الوقت 

املنا�سب ل�سمان حتّكمهم الكامل والفّعال بالق�سايا 

الإ�سرتاتيجّية واملالّية والتطبيقّية اإ�سافة اإىل الق�سايا 

املتعّلقة بحوكمة ال�رضكة ومراقبة الإلتزام يف البنك.  

ول بّد من اأن تتما�سى اأعمال الأع�ساء دومًا مع قانون 

 وقانون ال�رضكات التجاري. 
ّ

البنك التاأ�سي�سي

��شتقاللية �لع�شو

يجب اأن ي�سّكل عدد الأع�ساء امل�ستقّلني ثلث عدد 

اأع�ساء جمل�ش الإدارة على الأقل على اأن تت�سّكل 

الأكرثّية من اأع�ساء غري تنفيذيني. ويتوّجب على 

الأع�ساء امل�ستقّلني اأن يحيطوا جمل�ش الإدارة علمًا يف 

اأقرب وقت متاح يف حال تبّدل ظروفهم بطريقة قد توؤّثر 

على تقومي املجل�ش ل�ستقالليتهم. ومن الواجب على 

الأع�ساء غري التنفيذيني اأن يتمّكنوا من تكري�ش الوقت 

والهتمام الكافيني للمجل�ش ويجب اأّل يتعار�ش عملهم 

وم�سلحة الع�سو. 

�جتماعات جمل�س �لإد�رة

ة واحدة كّل 
ّ
ل بد من اأن يجتمع جمل�ش الإدارة مر

اأ�سبوعني على الأقّل اإّما )1( عماًل باإ�سعار خّطي موّجه 

من رئي�ش املجل�ش قبل اأ�سبوع واحد على الأقّل من 

موعد الجتماع، اأو )2( عماًل بطلب خّطي مقّدم من 

 الأع�ساء على الأقّل. 
ّ

ثلثي

يجب اأن يت�سّمن الإ�سعار بالجتماع املوّجه من رئي�ش 

املجل�ش جدول اأعمال الجتماع. وي�ستطيع الأع�ساء اأن 

يطلبوا اإدراج م�ساألة ما يف جدول الأعمال. فيما ُينتظر 

من الأع�ساء بذل كل اجلهود املمكنة للح�سور �سخ�سّيًا 

يف اجتماعات املجل�ش كاّفة واجتماعات جلان املجل�ش 

التي ينتمون اإليها. ول يعلن اجتماع املجل�ش ملتئمًا اإل 

بح�سور اأكرثّية الأع�ساء. 

ويتوّجب اأن جتري عملّية الت�سويت يف اجتماعات 

 كما يجب ت�سجيل 
ّ

املجل�ش وفقًا لقانون البنك التاأ�سي�سي

امل�سائل املدرو�سة والقرارات املعتمدة يف حم�رض 

الجتماع على اأن حُتفظ يف اأمانة املجل�ش العاّمة. 

جلان جمل�س �لإد�رة

اإن جلان املجل�ش الدائمة هي )1( جلنة التدقيق 

واملخاطر، )2( جلنة الإ�سرتاتيجيات وخطط العمل، 

)3( اللجنة الئتمانّية التنفيذّية، )4( وجلنة املباين 

التوجيهّية. 

ويتوىّل جمل�ش الإدارة مهّمة تعيني اأع�ساء هذه 

اللجان. ول بّد من اأن متلك كّل جلنة من جلان املجل�ش 

ة بها. اخت�سا�سات مكتوبة خا�سّ



تاريخ نهاية �لولية �حلالّية تاريخ �لتعيني �لأّول  �ملن�شب  �لع�شو  

2010  1980 رئي�ش )منذ يوليو 1999(  �سعادة ال�سّيد عبد اهلل بن خليفة العطّية 

2010  1990 نائب رئي�ش )منذ يوليو 1999(  ال�سيخ عبد اهلل بن علي بن جرب اآل ثاين 

2010  1975 ع�سو منتدب   ال�سّيد ح�سني اإبراهيم الفردان 

2010  2002 ع�سو  ال�سّيد عمر ح�سني الفردان 

2010  1975 ع�سو  ال�سّيد جا�سم حمّمد جرب امل�سّلم 

2010  1987 ع�سو  ال�سّيد خليفة عبد اهلل ال�سبيعي 

2010  2002 ع�سو  ال�سيخ جرب بن علي بن جرب اآل ثاين 

2010  1987 ع�سو   ال�سّيد عبد اهلل حمّمد اإبراهيم املّناعي 

 2010  1975 ع�سو         ال�سيخ نا�رض بن فالح اآل ثاين 
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مكافاآت �لع�شو

يجب اأن تتوافق مكافاآت اأع�ساء جمل�ش الإدارة مع 

اأحكام قانون البنك التاأ�سي�سي، وقد تكون هذه املكافاآت 

على �سكل: )1( رواتب ثابتة، )2( ر�سوم مقدمة 

لالأع�ساء، )3( مزايا عينية، اأو )4( ن�سبة من اأرباح 

البنك. وقد ي�ستلم ع�سو جمل�ش الإدارة اأ�سكاًل خمتلفة 

من املكافاآت �رضيطة اأن ل تزيد املكافاآت، يف حال كانت 

ن�سبة من اأرباح البنك، عن 10% من �سايف اأرباح البنك، 

وذلك بعد خ�سم التكاليف وقيم الإ�ستهالك وتوزيع 

الأرباح التي ل تقل ن�سبتها عن 5% من راأ�ش مال البنك. 

�مل�شت�شارون �مل�شتقلون

يجوز ملجل�ش اإدارة البنك وجلانه الرجوع للم�ست�سارين 

القانونيني بهدف طلب امل�سورة حول اأي م�ساألة تتعّلق 

ب�سوؤون البنك. ويتحمل البنك النفقات والتكاليف 

املرتتبة على تعيني امل�ست�سارين امل�ستقّلني. 

جمل�س �لإد�رة

يتحّمل جمل�ش اإدارة البنك التجاري، املعنّي وفقًا لقرار 

امل�ساهمني، م�سوؤولّيات الإدارة العاّمة والإ�رضاف 

والرقابة يف البنك.

 يجب 
ّ

والبنك التجاري وفقًا لأحكام قانونه التاأ�سي�سي

اأن يعنّي ت�سع اأع�ساء يف جمل�ش الإدارة، علمًا اأن فرتة 

التعيني للع�سو متتد على ثالث �سنوات قابلة للتجديد. 

يف تاريخ 31 دي�سمرب 2008، �سّم جمل�ش الإدارة يف 

البنك التجاري القطري الأع�ساء الّتاليني: 

�لتح�شيل �لعلمي و�خلربة و�لع�شوّية يف �لبنوك 

و�ملوؤ�ّش�شات �ملالّية و�ل�رصكات �لأخرى

�شعادة �ل�شّيد عبد �هلل بن خليفة �لعطّية

حا�سل على درجة البكالوريو�ش يف العلوم ال�سيا�سّية 

من الوليات املتحدة الأمريكّية.

ي�سغل منا�سب وزير دولة ونائب رئي�ش �رضكة قطر 

للتاأمني وال�رضكة املتحدة للتنمية ورئي�ش دار اخلليج 

للن�رض والطباعة.

�ل�شيخ عبد �هلل بن علي بن جرب �آل ثاين

حا�سل على درجة البكالوريو�ش يف العلوم 

الإجتماعية.

ي�سغل من�سب ع�سو يف جمل�سي اإدارة كل من البنك 

 العماين والبنك العربي املتحد ومالك ل�رضكتي 
ّ

الوطني

عبد اهلل بن علي التجارية “وفي�ستا” التجارية.

�ل�شّيد ح�شني �إبر�هيم �لفرد�ن

رجل اأعمال.

بداأ حياته املهنّية كم�رضيّف يف بنك “�ستاندرد 

ت�سارترد”. وي�سغل حالّيًا املنا�سب التالية: رئي�ش 

جمل�سي اإدارة جمموعة الفردان وال�رضكة املتحدة 

للتنمية وع�سو يف جمل�ش اإدارة �رضكة قطر للتاأمني 

وع�سو موؤ�ّس�ش يف �رضكة “اإنف�ست كورب البحرين” 

ونائب رئي�ش جمل�ش اإدارة رابطة رجال الأعمال 

القطريني. 

 �ل�شّيد عمر ح�شني �لفرد�ن

حا�سل على درجة البكالوريو�ش يف اإدارة الأعمال 

و�سهادة املاج�ستري يف العلوم املالية من جامعة 

“وب�سرت” يف جينيف.

رجل اأعمال.

ي�سغل منا�سب رئي�ش جمموعة الفردان وكافة 

ال�رضكات التابعة لها، وع�سو جمل�ش اإدارة ال�رضكة 

املتحدة للتنمية ورئي�ش جمل�ش اإدارة البنك الوطني 

العماين ونائب رئي�ش جمل�ش اإدارة البنك العربي املتحد، 

ورئي�ش �رضكة تطوير املنتجعات، ورئي�ش جمل�ش اإدارة 

�رضكة قطر لتربيد املناطق، ونائب رئي�ش جمل�ش اإدارة 

والع�سو املنتدب ل�رضكة قطر للجرف واحلفريات 

وع�سو جمل�ش اإدارة جمعّية الهالل الأحمر القطري.

�ل�شّيد جا�شم حممد جرب �مل�شّلم 

رجل اأعمال.

ميتلك �رضكة امل�سّلم التجارية، وي�سغل من�سب ع�سو 

جمل�سي اإدارة ال�رضكة القطرية الأملانية للم�ستلزمات 

الطبية و�رضكة قطر للطابوق الأحمر.  

�ل�شّيد خليفة عبد �هلل �ل�شبيعي

حا�سل على درجة البكالوريو�ش يف القت�ساد والعلوم 

ال�سيا�سّية من جامعة “�سنرتال مي�سيغان”.

بداأ حياته املهنّية يف الدائرة املالية ل�رضكة قطر للبرتول، 

كما اأنه ع�سو جمل�ش اإدارة يف عّدة �رضكات تاأمني 

وتطوير العقارات، وهو رئي�ش والرئي�ش التنفيذي 
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ل�رضكة قطر للتاأمني، كما اأنه ي�سغل منا�سب رفيعة يف 

عّدة منظّمات لرتويج الألعاب الريا�سّية، منها اللجنة 

الأوملبية الوطنّية القطرّية والإحتاد القطري لكرة اليد، 

وهو اأي�سًا ع�سو جمل�سي اإدارة دار الإمناء الإجتماعي 

يف قطر وال�رضكة املّتحدة للتنمية.

�ل�شيخ جرب بن علي بن جرب �آل ثاين

رجل اأعمال.

وي�سغل من�سب ع�سو جمل�ش اإدارة دار اخلليج للن�رض 

والطباعة ذ.م.م.

�ل�شّيد عبد �هلل حمّمد �إبر�هيم �ملّناعي

رجل اأعمال.

وي�سغل منا�سب ع�سو جمل�ش اإدارة ال�رضكة القطرّية 

لتجارة اللحوم واملوا�سي، ومالك �رضكة “اأمبك�ش” 

وال�رضكة الإ�سالمية القطرّية للرخام والف�سيف�ساء، 

وع�سو يف رابطة رجال الأعمال القطريني.

�ل�شيخ نا�رص بن فالح �آل ثاين

رجل اأعمال.

وع�سو جمل�ش اإدارة ال�رضكة املتحدة للتنمية. 

�لإد�رة �لتنفيذّية

تتوىّل الإدارة التنفيذّية يف البنك التجاري القطري 

خمتلف مهام الإدارة التنفيذّية اليومّية يف البنك. 

يف 15 مار�ش 2009، �سّمت الإدارة التنفيذّية للبنك 

التجاري القطري الأ�سخا�ش التاليني:  

�أندرو �شتيفنز

الرئي�ش التنفيذي للمجموعة  

عبد�هلل �لرئي�شي

نائب الرئي�ش التنفيذي ورئي�ش العالقات احلكومية 

عّزة �أبو �لفتوح

نائب الرئي�ش التنفيذي ورئي�سة اإدارة املخاطر

خليل �شلتوت

مدير عام تنفيذي ورئي�ش اإدارة ال�سفاء خدمات 

م�رضفية اإ�سالمية

�شلمان �ملهّندي

مدير عام تنفيذي ورئي�ش اإدارة اخلدمات امل�رضفية 

الدولية واأ�سواق راأ�ش املال

عبد �جلليل برهاين

مدير عام تنفيذي ورئي�ش اإدارة اخلدمات والتعامالت 

امل�رضفية املحلية 

ر�جبو�شان بودهري�جو

مدير عام تنفيذي ورئي�ش اإدارة اخلدمات امل�رضفية 

لالأفراد

�شانديب ت�شوهان

مدير عام تنفيذي ورئي�ش اإدارة العمليات للمجموعة

عارف خمتار

مدير عام تنفيذي والرئي�ش الإقليمي لالإئتمان

نيكول�س كوملن

مدير عام تنفيذي ورئي�ش اإدارة ال�سوؤون املالية 

للمجموعة

هيو توم�شون

مدير عام تنفيذي ورئي�ش اإدارة ال�سوؤون القانونية 

و�سوؤون ال�رضكة للمجموعة

�لتح�شيل �لعلمي و�خلربة �ملهنية و�لوظيفية

�أندرو �شتيفنز

ج من جامعة برمنغهام عام 1980 حا�ساًل على 
ّ
تخر

درجة البكالوريو�ش يف العلوم املالية وامل�رضفية. اإن�سم 

للعمل يف البنك التجاري عام 1989، واأ�سبح الرئي�ش 

التنفيذي للبنك عام 2001، ومن ثم الرئي�ش التنفيذي 

ملجموعة البنك التجاري عام 2008. يتمتع بخربة 

م�رضفية دولية متتد لثمان وع�رضين عامًا يف خمتلف 

ميادين تطوير واإعادة هيكلة الأعمال وعملّيات التغيري 

الإداري. كما وي�سغل من�سب ع�سو جمال�ش اإدارة 

البنك الوطني العماين والبنك العربي املّتحد وجمموعة 

الدايرنز كلوب - م�رض ورئي�ش جمل�ش اإدارة �رضكة 

اأورينت 1 املحدودة.

 عبد�هلل �لرئي�شي

ج من جامعة بورتالند عام 1982 حا�ساًل على 
ّ
تخر

درجة البكالوريو�ش يف العلوم ال�سيا�سية والجتماعية. 

اإن�سم للعمل يف البنك التجاري عام 1998، واأ�سبح 

نائب الرئي�ش التنفيذي يف مار�ش عام 2007. عمل 

�سابقًا يف �رضكة قطر لالأ�سمدة “قافكو”. يتمتع بخربة 

مهنية متتد ل�ست وع�رضين عامًا يف جمال البنوك حيث 

عمل يف بنك الدوحة، اإ�سافًة لعمله يف مركز الرتاث 

ال�سعبي لدول اخلليج العربية.

عّزة �أبو �لفتوح

جت من اجلامعة الأمريكّية يف القاهرة عام 1982 
ّ
تخر

وح�سلت على درجة البكالوريو�ش يف اإدارة الأعمال. 

اإن�سمت للعمل يف البنك التجاري عام 1988، وتنقلت 

بني العديد من املنا�سب، حيث عملت كم�سوؤولة اإئتمان، 

ومديرة يف اخلدمات امل�رضفية لل�رضكات، وم�ساعدة 

للمدير العام ورئي�سة اخلدمات امل�رضفية املحلية، 

ونائب املدير العام للخدمات امل�رضفية لل�رضكات 

واأ�سواق راأ�ش املال، ورئي�سة اإدارة اخلدمات امل�رضفية 

لل�رضكات واأ�سواق راأ�ش املال للمجموعة، على التوايل، 

اإىل اأن مت ترقيتها ملن�سب مدير عام تنفيذي عام 2006. 

وت�سغل حاليًا من�سب نائب الرئي�ش التنفيذي ورئي�سة 

اإدارة املخاطر منذ يناير 2009. تتمتع بخربة مهنية 

متتد خلم�ش وع�رضين عامًا يف جمال البنوك، اأم�ست 

خم�ش �سنوات منها مع البنك امل�رضي الأمريكي، اإحدى 

�رضكات جمموعة اأمرييكان اإك�سرب�ش.



حوكمة الشركة

26
خليل �شلتوت

ج من كلّية التجارة يف جامعة القاهرة التي ح�سل 
ّ
تخر

منها على درجة البكالوريو�ش، ليكمل بعدها درا�ساته 

العليا يف اإدارة الأعمال لدى اجلامعة الأمريكية يف 

القاهرة. اإن�سم للعمل يف البنك التجاري يف يوليو 

2007. عمل �سابقًا يف بنك اخلليج الدويل يف البحرين 

كنائب رئي�ش اخلدمات امل�رضفية الإ�سالمية. يتمتع 

بخربة مهنية كبرية متتد لثالثني عام يف جمال البنوك، 

اأم�ساها يف العديد من البنوك التقليدية والإ�سالمية 

الرائدة اإقليميًا ودوليًا واملتواجدة يف كل من القاهرة 

ولندن والبحرين وقطر. وت�سمل البنك امل�رضي 

الأمريكي - القاهرة، اإحدى �رضكات جمموعة اأمرييكان 

اإك�سرب�ش، وال�رضكة العربّية لال�ستثمار - البحرين، 

وكل من بنك الربكة الدويل والبنك الأوروبي العربي 

يف لندن.  

�شلمان �ملهّندي

اإن�سّم للعمل يف البنك التجاري يف اآب 2003، كمدير 

يف اخلدمات امل�رضفية الدولية، لي�سغل بعدها من�سب 

م�ساعد اأول للمدير العام ونائب رئي�ش اإدارة اخلدمات 

امل�رضفية لل�رضكات، ثم مدير عام تنفيذي ورئي�ش 

اإدارة اخلدمات امل�رضفية الدولية واأ�سواق راأ�ش املال 

منذ يناير 2009. يتمتع بخربة مهنية متتد لع�رضين 

عامًاً يف جمال البنوك، اأم�سى اأربعة ع�رضة عامًا منها 

لدى بنك قطر الوطني، قبل الإن�سمام للبنك التجاري.

عبد �جلليل برهاين

ج من جامعة �سمال اإريزونا، ق�سم اإدارة الأعمال 
ّ
تخر

عام 1992. اإن�سم للعمل يف البنك التجاري عام 1993، 

وبداأ حياته املهنية كم�سوؤول عالقات عمالء. وي�سغل 

حاليًا من�سب مدير عام تنفيذي ورئي�ش اإدارة اخلدمات 

والتعامالت امل�رضفية املحلية منذ يناير 2009.  

ر�جبو�شان بودهري�جو 

تخرج من جامعة املعادن الهندية يف دانباد – الهند، 

التي ح�سل منها على درجة البكالوريو�ش يف هند�سة 

البرتول عام 1987. وح�سل من املعهد الهندي لالإدارة 

يف كلكتا – الهند، عام 1989 على درجة املاج�ستري 

يف اإدارة الأعمال متخ�س�سًا يف الت�سويق والتمويل. 

اإن�سم للعمل يف البنك التجاري كمدير عام تنفيذي 

ورئي�ش اإدارة اخلدمات امل�رضفية لالأفراد يف اأغ�سط�ش 

2008. عمل �سابقًا كرئي�ش اخلدمات امل�رضفية لالأفراد 

وامل�ستهلكني يف البنك العربي الوطني يف ال�سعودية. 

يتمتع بخربة مهنية متتد لأكرث من 20 عامًا يف جمال 

البنوك، اأم�سى ثالثة ع�رضة عامًا منها لدى “�سيتي 

بنك” يف الهند و�سنغافورة واملجر وبولندا، حيث �سغل 

عّدة منا�سب منها مدير عالقات كبار العمالء، ومدير 

منتجات اخل�سوم، ومدير منتجات البطاقات الإئتمانية 

والقرو�ش، ومدير ت�سويق منتجات الأفراد، مبا يف ذلك 

الإ�رضاف على املحافظ امل�سرتكة.  

�شانديب ت�شوهان

ج من املعهد الوطني للتكنولوجيا يف الهند. ان�سّم 
ّ
تخر

للعمل يف البنك التجاري كمدير عام تنفيذي ورئي�ش 

اإدارة العمليات للمجموعة يف يونيو 2008. عمل �سابقًا 

لدى بنك باركليز يف لندن. يتمتع بخربة مهنية دولية 

يف جمال التكنولوجيا والبنوك متتد لأكرث من ع�رضين 

عامًا، اأم�سى خم�ش �سنوات منها لدى بنك مورغان 

�ستانلي، وثمان �سنوات لدى جمموعة �سيتي امل�رضفية 

يف خمتلف م�سارفها املنت�رضة يف دول اأوروبا وال�رضق 

الأو�سط واإفريقيا، اإ�سافًة لدول اأخرى يف اآ�سيا،  

والوليات املتحدة. حا�سل على لقب ممار�ش قانوين 

من اجلمعية الربيطانية للحا�سوب. 

عارف خمتار

ج من كلية كارل�سن لالإدارة يف جامعة ميني�سوتا، 
ّ
تخر

وح�سل منها على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال 

متخ�س�سًا يف التمويل. اإن�سم للعمل يف البنك التجاري 

كمدير عام تنفيذي ورئي�ش اإدارة املخاطر يف نوفمرب 

2007. وي�سغل منذ فرباير من�سب الرئي�ش الإقليمي 

لإدارة الإئتمان. عمل �سابقًا لدى “�سيتي بنك” على 

مدى 26 �سنة، �سغل خاللها عدة منا�سب رفيعة يف 

 الأعمال واملخاطر يف ال�رضق الأو�سط، وو�سط 
ّ

ق�سمي

و�رضق اأوروبا، و�رضق اإفريقيا وجنوب اآ�سيا. 

نيكول�س كوملن

ج من جامعة لندن غيلدهول حا�ساًل على درجة 
ّ
تخر

البكالوريو�ش يف الإقت�ساد. اإن�سم للعمل يف البنك 

التجاري كمدير عام تنفيذي ورئي�ش اإدارة ال�سوؤون 

املالية للمجموعة يف اأكتوبر 2008. عمل �سابقًا يف بنك 

مورغان �ستانلي يف لندن. يتمتع بخربة مهنية متتد 

لأكرث من اإحدى وع�رضون عامًا كم�رضيف متمر�ش، 

اأم�سى منها �سنتني لدى بنك نيويورك يف لندن، 

وخم�سة ع�رضة �سنة يف بنك و�ستمن�سرت الوطني يف 

لندن، وثالث �سنوات يف �رضكة اآرثر يوجن يف الكويت. 

كما اأنه ع�سو يف جمعية املحا�سبني القانونيني لإنكلرتا 

وويلز.

هيو توم�شون

ج من جامعة اأك�سفورد حا�ساًل على درجة 
ّ
تخر

املاج�ستري يف احلقوق. وموؤهل كمحام اإنكليزي. اإن�سم 

للعمل لدى البنك التجاري يف يناير 2004، وي�سغل 

من�سب مدير عام تنفيذي ورئي�ش اإدارة ال�سوؤون 

القانونية و�سوؤون ال�رضكة للمجموعة منذ 2008. عمل 

�سابقًا يف مكتب ريت�ساردز باتلر للمحاماة يف الدوحة 

ولندن. يتمتع بخربة مهنية متتد خلم�ش وع�رضين �سنة 

كمحام بنوك يف لندن، حيث عمل م�ستقاًل، ولدى البنوك 

اأي�سًا والتي منها بنك و�ستمن�سرت الوطني وجمموعة 

�ستاندرد ت�سارترد امل�رضفية، اإ�سافًة لإعارته يف البنك 

املركزي الربيطاين. وي�سغل اأي�سًا من�سب ع�سو 

جمال�ش اإدارة البنك الوطني العماين والبنك العربي 

املتحد وجمموعة الدايرنز كلوب - م�رض و�رضكة 

اأورينت 1 املحدودة.  

رو�تب ومكافاآت �أع�شاء جمل�س �لإد�رة و�ملدر�ء 

�لتنفيذيني

و�سل جمموع رواتب ومكافاآت اأع�ساء جمل�ش اإدارة 

البنك التجاري عام 2008 )مبا يف ذلك الرواتب 

واملكافاآت الثابتة واملتغرّية وبدل ح�سور الجتماعات(: 

49.800.000 مليون ريال قطري. 

و�سل جمموع رواتب ومكافاآت اأع�ساء الهيئة الإدارية 

التنفيذّية )التي ت�سمل اأعلى 31 ع�سو يف الإدارة( يف 

البنك التجاري عام 2008:  

30.216.000 مليون ريال قطري    رواتب ثابتة 

15.729.000 مليون ريال قطري    املكافاآت التقديرّية 

7.460.000  مليون ريال قطري    املزايا الإ�سافية 

53.405.000 مليون ريال قطري    املجموع 
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�شيا�شة �لرتقية

يلتزم البنك التجاري برعاية التعليم امل�ستمر والتنمية 

املهنية وال�سخ�سية والتقدم الوظيفي جلميع موظفيه. 

اإذ ندرك اأّنه ويف �سبيل حتقيق هذه الأهداف، قد 

تتغرّي مهام وواجبات موّظفينا من حيث الت�سّعب 

وامل�سوؤولّيات، وبدورها ل تعزى الرتقيات اإىل 

م�ستويات امل�سوؤولّية املتنامية فح�سب بل اأي�سًا اإىل 

التاريخ املهني املتمّيز. كما اأن مزايا الرتقية الإ�سافية 

ت�سّكل حافزًا لتح�سني اأداء العمل والروح املعنوية 

وت�ساهم كذلك يف خلق ال�سعور بالإجناز والتميز. 

قد تتّم الرتقية من خالل:

1. اإعادة ت�سنيف املوّظف يف من�سب اآخر نتيجة لأداء 

املوّظف وواجباته يف درجة اأعلى من امل�سوؤولّية 

والت�سّعب مقارنة مع من�سبه الراهن، اأو

2. يف حال ملء من�سب �ساغر ذا م�ستوى اأعلى. يبحث 

البنك التجاري عندئذ اأّوًل يف الداخل عن مر�ّسحني 

مالئمني ول ين�رض اأي اإعالن عن املن�سب ال�ساغر 

خارج البنك اإًل بعد ا�ستنفاذ اإمكانيات التوظيف 

الداخلّية كاّفة.

يتوّجب على موّظفي البنك التجاري اأن ميلكوا 

 املتعّلق باملن�سب 
ّ

املوؤّهالت املحّددة يف الو�سف الوظيفي

ال�ساغر ل اأن يتمّتعوا ب�سفات ومهارات ومعارف اآخر 

موّظف �سغل املن�سب. وي�سبح املوّظف موؤّهاًل للرتقية:

1. بعد اإكماله بنجاح لفرتة الختبار املحّددة يف �رضوط 

التوظيف،

2. اإثر نتيجة ممّيزة للتقومي ال�سنوي اأو ن�سف 

ال�سنوي،

3. وبغ�ّش النظر عن العمر اأو اجلن�ش اأو لون الب�رضة اأو 

اجلن�سية اأو الدين.

هيكلة �مللكّية

 للبنك التجاري، 
ّ

وفقًا للمادة 7 من القانون التاأ�سي�سي

ل يحّق لأي فرد )�سواء كان طبيعّيًا اأو معنوّيًا( اأن 

ميلك اأكرث من 5% من جمموع اأ�سهم امل�رضف اإًل من 

خالل الإرث وبا�ستثناء )1( جهاز قطر لال�ستثمار، 

)2( والبنوك الو�سّية اأو املودعة والتي متلك اأ�سهمًا اإثر 

اإ�سدار �سهادات اإيداع دولّية. 

يف 15 مار�ش 2009، بلغت ح�ّسة املالكني من املواطنني 

القطريني )�سواء كانوا اأفراد اأو �رضكات( من البنك 

86.23% فيما بلغت ح�ّسة امل�ستثمرين الأجانب 

.%13.77

�لعقوبات و�لغر�مات و�جلز�ء�ت �ملفرو�شة من 

�لهيئات �لرقابّية على �لبنك �لتجاري

بلغت قيمة الغرامات املفرو�سة من م�رضف قطر 

املركزي على البنك التجاري يف عام 2008 ما جمموعه 

377،000 ريال قطري، نتيجًة خلرق اأنظمة م�رضف 

قطر املركزي.

�لق�شايا �ملادّية �ملتعّلقة مبوظفي �لبنك �لتجاري 

و�مل�شاهمني فيه

ما من ق�سايا مادّية متعّلقة مبوّظفي البنك وامل�ساهمني 

فيه لُيف�سح عنها يف هذا التقرير.

�شيا�شة �ل�رصكة �ملتعّلقة بامل�شوؤولّية �لجتماعّية

يعرتف البنك التجاري، كونه �رضكة وطنّية م�سوؤولة، 

مب�سوؤولّياته الجتماعّية. 

�لتجارة + �ل�شمري + �لتعاطف = م�شوؤولّية �ل�رصكة 

�لجتماعّية 

يتعّهد البنك التجاري بتعزيز التنمية امل�ستدامة وحماية 

احلياة الب�رضية واملحافظة عليها كما نلتزم بتعزيز 

القطاع ال�سّحي واملوارد الطبيعّية والبيئة وباإثراء 

املجتمعات التي نعمل يف كنفها. كما ندرك متام الإدراك 

اأهمّية الأداء املايل وغري املايل يف اإطار جهودنا الرامية اإىل 

�سمان اأداء طويل الأمد ومتوا�سل. 

ت�سمل م�سوؤولّية ال�رضكة الجتماعّية تقييم ال�سبل 

التي قد نوؤثر من خاللها على الآخرين عرب اأن�سطتنا 

وعملياتنا، اإىل جانب اأن �سعورنا مب�سوؤولّية ال�رضكة 

الجتماعّية را�سخ يف قيمنا اجلوهرّية التي تر�سم 

مالمح اأ�سلوبنا املهني. 

�سعادة ال�سيد عبداهلل بن خليفة العطية رئي�ش جمل�ش اإدارة البنك التجاري، وال�سيد ح�سني الفردان الع�سو املنتدب، 

وال�سيد جا�سم حممد جرب امل�سّلم ع�سو جمل�ش الإدارة، وال�سيد اأندرو �ستيفنز الرئي�ش التنفيذي ملجموعة البنك 

التجاري اأثناء امل�ساركة بتكرمي املوظفني من اأ�سحاب �سنوات اخلدمة الطويلة لدى البنك يف احلفل ال�سنوي.
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اأّما قيم البنك التجاري القطري اجلوهرّية فهي:

ماهّية �شلوكنا  .1

�لتز�م �مل�شاهمني  

اإر�ساء العالقات مع امل�ساهمني مبا فيهم املجتمعات   

وم�ساهمي البنك التجاري حلثهم على امل�ساركة 

الفاعلة يف الق�سايا الهاّمة.

�ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنّيتني  

ممار�سة الأعمال مع التقيد باأف�سل معايري �سّحة   

و�سالمة املوّظفني واملتعاقدين واملجتمعات من 

خالل تطبيق املعايري واخلطوط التوجيهّية املحلّية 

املثلى يف اإطار ال�سّحة وال�سالمة.

�لإ�رص�ف �لبيئي  

العمل وفق نهج �سامل ومراٍع للبيئة وتقلي�ش وقع   

عملنا على البيئة اإىل احلد الأق�سى مبا يف ذلك من 

تقلي�ش للنفايات.

ن�شتثمر يف  .2

تنمية �ملجتمع  

تطبيق برامج م�ستدامة لتح�سني نوعّية احلياة يف   

املجتمعات التي نكون فاعلني فيها.

�لتعليم و�لتدريب  

ا�ستحداث الربامج وفر�ش التعّلم لتطوير مهارات   

القوة العاملة وقدرتها على املناف�سة.

وطنّية �ل�رصكة  

تقدمي الدعم )املادي وغري املادي( اإىل برامج العمل   

الإن�ساين والتنمية الجتماعّية والتطّوع اإ�سافة اإىل 

م�ساريع خدمة املجتمع والأعمال اخلريّية والفنون 

والألعاب الريا�سّية. 

نحث وندعم  .3

حقوق �لإن�شان  

احرتام حقوق العامل وحقوق الإن�سان الأ�سا�سّية   

وحمايتهما. ي�سمل ذلك �سمان بيئة عمل خالية من 

التمييز وفر�ش مت�ساوية والق�ساء على العن�رضّية 

�ش بكّل اأ�سكالهما اإ�سافة اإىل �سمان انتظام 
ّ
والتحر

�ساعات العمل والعطل املدفوعة والتعوي�ش 

املن�سف ومبداأ “الت�ساوي يف الأجر نظري الت�ساوي 

يف العمل” للذكور والإناث.

حكم �لقانون  

احرتام القوانني املحلّية وتعزيز مبادئ العدالة   

والإن�ساف وامل�ساواة.

�ل�شفافّية  

تعزيز النفتاح يف ميادين العمل كاّفة.  

�لكفاءة �لعالية

ن�سجع ثقافة العمل اجلماعي ذا الكفاءة العالية والروح 

التعاونية �سمن بيئة العمل، الأمر الذي يدعم كافة 

املوظفني لتقدمي جّل اإمكاناتهم.     

نوؤمن بـ  .4

قو�عد �ل�شلوك �ملهني  

العمل بنزاهة و�سدق واحلفاظ على ال�سلوك   

الأخالقي يف كل العملّيات مبا فيها مكافحة اأنواع 

الف�ساد كاّفة. واإنفاذ �سارم ملبادئ حوكمة 

ال�رضكات ودعم ال�سفافّية يف جميع عملّياتنا. 

�ل�شيا�شة �لبيئية

يوؤمن البنك التجاري اأن حماية املوارد الطبيعية يف 

املجتمع الذي يعمل فيه ت�سّكل اأحد واجباته وممار�ساته 

املهنّية اجليدة. لذا نلتزم بالإدارة البيئّية ل�سمان عدم 

اإحلاق اأي �رضر بالبيئة خالل اأداء عملنا. 

ومتا�سيًا مع التزاماتنا واإمياننا، ي�سعى البنك التجاري 

جاهدًا للتاأّكد من التزام كّل الإداريني واملوّظفني 

بال�سيا�سات البيئّية. وذلك من خالل:

العمل وفق نهج م�سوؤول بيئيًا؛  .1

الإمتثال جلميع القوانني والأنظمة البيئّية؛  .2

دمج الإهتمامات البيئية يف عملّية التخطيط واتخاذ   .3

القرارات؛

احتواء الوقع البيئي ودرء اأو تقلي�ش التلّوث   .4

اإىل احلّد الأدنى من خالل اإعتماد �سبل العمل 

الإلكرتونية؛

تثقيف الإداريني واملوّظفني ليتمّكنوا من الإ�رضاف   .5

على البيئة؛ 

تعزيز ال�ستخدام الكفء للموارد وتقلي�ش )اأو   .6

التخل�ش من( النفايات عرب التدوير واإيجاد فر�ش 

ال�ستخدام املتجدد؛

�سمان املعاجلة والتخّل�ش ال�سحيحني من جميع   .7

اأنواع النفايات؛ 

تقومي الو�سع البيئي للممتلكات التي ح�سل عليها   .8

البنك ومعاجلة الوقع البيئي الناجت منها بال�سبل 

املالئمة؛

دعم الأبحاث وتطوير الربامج والتكنولوجيات   .9

الرامية اإىل احتواء اآثار اأعمال ال�رضكة على البيئة؛

واإحاطة جمل�ش الإدارة علمًا بجميع الق�سايا   .10

البيئّية ذات ال�سلة.

�ل�شيا�شة �ل�شحّية

يدرك البنك التجاري اأن الإدارة ال�سحيحة لل�سالمة 

وال�سّحة يف العمل تخّلف وقعًا اإيجابّيًا يف املنّظمة لذا 

يتعّهد البنك بتاأمني بيئة عمل �سحّية و�ساملة واآمنة 

ويلتزم باحلفاظ عليها جلميع املوّظفني. 

يتعّهد البنك التجاري مبا يلي:

�سمان �سالمة املوّظفني واأمنهم ورفاهيتهم يف   .1

مكان العمل؛

�ش اأي �سخ�ش اإىل خطر ما على 
ّ
�سمان عدم تعر  .2

 عملنا؛
ّ
�سّحته و�سالمته خالل زيارة مقار

ف اإىل املخاطر وتقوميها واإدارتها؛
ّ
التعر  .3

اإبرام ت�سويات ل�سمان ال�ستخدام واملعاجلة   .4

والتخزين والنقل بطريقة اآمنة لكّل املواد 

واملنتجات؛

وترويج ال�سلوك الإيجابي واحلفاظ عليه يف ما   .5

يخ�ّش ال�سّحة وال�سالمة يف كافة اأنحاء البنك 

التجاري.

على �سوء ما تقّدم، و�سع البنك التجاري �سيا�سة 

�ساملة متعّلقة بال�سالمة وال�سّحة يف حال وقوع حرائق 

لذا يقّدم البنك تاأمينًا طبيًا جلميع املوّظفني )الدائمني( 

من خالل �رضكة تاأمني معرتف بها دوليًا.



تقرير حول �لبيانات �ملالية

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة للبنك 

التجاري القطري �ش.م.ق )“البنك”( و�رضكاته التابعة 

)“املجموعة”( والتي تت�سمن امليزانية العمومية املجمعة 

كما يف 31 دي�سمرب 2008 وبيانات الدخل والتغريات 

يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية املجمعة لل�سنة 

املنتهية يف ذلك التاريخ ، وملخ�ش لأهم ال�سيا�سات 

املحا�سبية والإي�ساحات املتممة الأخرى. لقد مت تدقيق 

البيانات املالية املجمعة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2007 من قبل مكتب تدقيق اآخر ، والذي 

اأبدي راأيًا بدون حتفظ يف تقريره املوؤرخ 12 فرباير 

.2008

م�شئولية �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية

اإن م�سئولية الإدارة هي اإعداد البيانات املالية وعر�سها 

ب�سورة عادلة وفقًا للمعايري املالية للتقارير الدولية. 

ت�ستمل هذه امل�سئولية على الإعداد والتنفيذ واملحافظة 

على اأنظمة الرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد وعر�ش 

البيانات املالية ب�سورة عادلة وخالية من الأخطاء 

اجلوهرية �سواء الناجتة عن اختال�ش اأو خطاأ ، كما 

ت�ستمل هذه امل�سوؤولية على اختيار وتطبيق ال�سيا�سات 

املحا�سبية املالئمة، واإعداد التقديرات املحا�سبية 

املنا�سبة.

م�شئولية مر�قب �حل�شابات

اإن م�سئوليتنا هي اإبداء راأي حول البيانات املالية 

ا�ستنادًا على اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد مت 

تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد 

مبتطلبات اآداب املهنة واأن نقوم بتخطيط وتنفيذ اأعمال 

التدقيق للح�سول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات 

املالية خالية من اأخطاء جوهرية.

ي�ستمل التدقيق على القيام باإجراءات للح�سول 

على اأدلة ب�ساأن املبالغ والإف�ساحات التي تت�سمنها 

البيانات املالية. مت اختيار هذه الإجراءات بناء على 

تقديرنا مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية 

يف البيانات املالية ، �سواء الناجتة عن اختال�ش اأو 

خطاأ. عند اإجراء تقييم املخاطر ناأخذ يف العتبار 

اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد البنك 

للبيانات املالية وعر�سها ب�سورة عادلة ، وذلك لغايات 

اإعداد اإجراءات تدقيق منا�سبة ، ولي�ش لغر�ش اإبـداء 

راأينا حـول فعاليـة اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية 

للبنك. وي�ستمل التدقيق اأي�سًا على تقييم مدى مالئمة 

ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات 

املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العر�ش 

العام للبيانات املالية.

باعتقادنا اأن الأدلة التي ح�سلنا عليها خالل اأعمال 

التدقيق كافية وتوفر اأ�سا�سًا معقوًل ميكننا من اإبداء 

راأينا.

�لر�أي

يف راأينا اأن البيانات املالية املجمعة تظهر بعدالة ، من 

كافة النواحي املادية ، املركز املايل للمجموعة كما يف 31 

دي�سمرب 2008 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة 

املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير 

املالية وتعليمات م�رضف قطر املركزي.

تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية 

�لأخرى

لقد ح�سلنا على جميع املعلومات والإي�ساحات التي 

طلبناها لأداء مهمتنا ، ونوؤكد اأي�سًا اأن املعلومات 

امل�سمنة يف التقرير ال�سنوي ملجل�ش الإدارة يتفق 

مع ال�سجالت املحا�سبية للمجموعة. وح�سب علمنا 

واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة خمالفات لأحكام النظام 

الأ�سا�سي للبنك اأو لأحكام قانون م�رضف قطر 

املركزي رقم 33 ل�سنة 2006 وتعديالته اأو قانون 

ال�رضكات التجارية القطري رقم 5 ل�سنة 2002 على 

وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�ساط املجموعة اأو 

مركزها املايل كما يف 31 دي�سمرب 2008.

فر��س �ح�شـان ق�شو�س

عن �إرن�شت ويونـغ

�سجل مراقبي احل�سابات رقم 236

الدوحة يف 20 يناير 2009

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
اإىل امل�ساهمني يف البنك التجاري القطري �ش.م.ق
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�ل�شفاء للخدمات �مل�رصفية �لإ�شالمية

�لبنك �لتجاري �لقطري )�س.م.ق.(

عن �لفرتة �ملنتهية 31 دي�شمرب 2008

اإىل م�ساهمى ال�سفاء للخدمات امل�رضفة الإ�سالمية 

)البنك التجاري(.

بناء على اإتفاقية هيئة الرقابة ال�رضعية املوقعة مع 

اإدارة  ال�سفاء خدمات م�رضفية اإ�سالمية، نبني ما يلي:

 لقد قمنا مبراجعة الأ�س�ش املتبعة والعقود املتعلقة 

بالعمليات والن�ساطات التى يقوم بها ال�سفاء للخدمات 

امل�رضفية الإ�سالمية ، خالل الفرتة التى قمنا فيها 

باملراجعة الالزمة لنقوم باإبداء الراأى حول تطبيق 

البنك لأ�س�ش ال�رضيعة الإ�سالمية فى تعامالته مع 

العمالء واإ�ستخدام البنك للعقود والفتاوى املعتمدة 

من قبلنا .

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 

تقع م�سئولية التاأكد من اأن البنك يتبع اأ�س�ش وقواعد 

ال�رضيعة الإ�سالمية على الإدارة ، وتنح�رض م�سئولية 

هيئة الرقابة ال�رضعية فى اإبداء راأى م�ستقل بناء على 

مراجعة عمليات البنك واإقرار راأينا اليكم .

تت�سمن مراجعتنا اختبار بع�ش امل�ستندات والإجراءات 

التى اتبعها البنك بنظام العينة والتى تغطى جميع اأنواع 

املعامالت التى يقوم بها البنك.

خالل اإجتماع هيئة الرقابة ال�رضعية قمنا بتخطيط 

وتنفيذ عملية املراجعة ب�سكل اأتاح لنا الإطالع على 

جميع املعلومات والتو�سيحات التى راأينا اأنها لزمة 

وكافية لإبداء راأينا والتاأكد من اإتباع البنك لأ�س�ش 

واإجراءات ال�رضيعة الإ�سالمية .

وبر�أينا فاإن :

العقود والعمليات املنفذة من قبل البنك خالل الفرتة  اأ . 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 والتى مت مراجعتها، 

قد متت باإتباع اأ�س�ش ال�رضيعة الإ�سالمية ، وقد مت 

اإتخاذ الإجراءات الالزمة لتفادى اأي مالحظات قمنا 

بالتنوية عنها او الإ�سارة اليها .

ب.   توزيع الأرباح واخل�سائر عن ح�سابات التوفري 

والإ�ستثمار قد متت بناًء على الأ�س�ش املعتمدة من 

قبلنا واملتوافقة مع �رضوط ال�رضيعة الإ�سالمية.

مبا اأن اإدارة البنك غري خمولة لدفع الزكاة مبا�رضة،  ج . 

فاإن م�سئولية دفع الزكاة تقع على عاتق امل�ساهمني.

ن�ساأل اهلل العلى العظيم اأن يوفقنا ملا فيه �سالح اأمرنا.

�ل�شيخ / عبد �لعزيز �خلليفي

رئي�ش الهيئة ال�رضعية

�ل�شيخ / د. حممد علي �لقري

ع�سو الهيئة ال�رضعية
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