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كل شيء يمكن تحقيقه
تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى بناء مستقبل واعد ألبناء دولة قطر، كما 
وتعكس تطلعات الشعب القطري وأهدافه في تحقيق التنمية الشاملة. 
وتوضح رؤية قطر الخيارات األساسية المتاحة وتلهمنا لتطوير مجموعة 

من األهداف المشتركة لضمان مستقبل زاهر. ومن أهم أولوياتنا في البنك 
التجاري دعم مسيرة النماء في قطر من خالل مشاركتنا ومساهمتنا في بناء 
مجتمع متماسك وقوي على جميع المستويات. ومنذ أن بدأنا العمل في عام 
1975، ونحن نسعى جاهدين في تقديم أفضل مستويات الخدمات المصرفية 

لعمالئنا وتأمين فرص عمل مجزية للكوادر القطرية على مر السنين، 
باإلضافة إلى حرصنا في أداء دورنا في دعم االقتصاد القطري.

تقوم رؤية قطر الوطنية على أربع ركائز: التنمية البشرية والتنمية 
االجتماعية والتنمية االقتصادية والتنمية البيئية، وكل ما نسعى إليه في 

البنك التجاري دعم وإبراز جميع الوسائل والسبل التي من شأنها تحقيق 
أهداف هذه الركائز، وهو ما نؤكد اإللتزام به وتحقيقه من خالل كافة 

نشاطاتنا .

نحن في البنك التجاري نؤمن أن قطر مصدر إلهامنا ونعتز بالقيادة الحكيمة 
لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفّدى. ومن هذا 

المنطلق، فإن موضوع التقرير السنوي لهذا العام مستوحى من الفرص التي 
يخلقها البنك لدعم الرؤية الوطنية والمساعدة على توفير مستوى معيشي 

عاٍل للشعب القطري كّله وباألخص األجيال القادمة. 

يواصل البنك التجاري نمّوه مع نمو قطر منذ حوالي األربعة عقود، ونحن 
نتطلع إلى مواصلة دعم وطننا العزيز في تحقيق أهداف رؤية العام 2030 .

نحن على خطى النجاح والتفوق أينما وجد.
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113

%14.1

إجمالي األصول 
إرتفاع بنسبة 41% مقارنة 

مع العام 2012

قوة رأس المال
إجمالي نسبة رأس 
المال التنظيمي

مليار
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1974 تأسس البنك التجاري كأول بنك خاص   
في دولة قطر. 

1975 مباشرة العمل بعد توقيع عقد خدمات   
إدارة مع بنك تشيس مانهاتن.

1981 إنهاء العقد مع بنك تشيس مانهاتن   
بعد النمّو المطرد للبنك التجاري ونجاحاته 

المتواصلة. وهكذا أصبح البنك التجاري 
مستقاًل تمامًا وتمّكن بالتالي من االعتماد 

على أموال مساهميه واحتياطياته 
لالستثمار في تنمية البنك.

1987 إفتتاح المقّر الرئيسي الجديد للبنك   
التجاري في شارع حمد الكبير.

1990 البنك التجاري أول بنك في قطر   
يستخدم أجهزة الصراف اآللي.

عالمنا المتغيّر 

نبذة عن أعمال البنك

1991 البنك التجاري يحصل على امتياز داينرز   
كلوب في قطر.

1992 البنك التجاري يستخدم أجهزة نقاط   
البيع بمبادرة هي األولى من نوعها في قطر.

1997 إنشاء مركز االتصاالت لتلقي   
اإلتصاالت الواردة من عمالء البنك.

2005 البنك التجاري يعقد تحالفًا استراتيجيًا   
مع البنك الوطني الُعماني.

2006 البنك التجاري يوقع إتفاقية يصبح   
بموجبها راعي بطولة قطر ماسترز للجولف.

2007 البنك التجاري يعقد تحالفًا استراتيجيًا   
مع البنك العربي المتحد في اإلمارات 

العربية المتحدة. 

2008 البنك التجاري أول بنك قطري يدرج   
شهادات ايداع عالمية في بورصة لندن.

تأسس البنك التجاري عام 1974 كأول بنك 
خاص في قطر. وهو اليوم إحدى المؤسسات 

المالية الرائدة في قطر حيث يتمّيز بتاريخ حافل 
باإلنجازات والنجاحات. ال زال البنك يؤدي دورًا 

مهمًا في دفع عجلة االبتكار واالرتقاء بمعايير 
الخدمة ضمن القطاع المصرفي في المنطقة، 

وذلك من خالل االستثمار في التكنولوجيا 
الجديدة والتركيز على خدمة العمالء واإلدارة 
الحكيمة. تشمل شبكتنا 33 فرعًا للخدمات 

الشاملة و154 صرافًا آليًا موزعًا في كافة أنحاء 
الدولة، كما أننا نمتلك االمتيازات الحصرية 

لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. إن البنك 
التجاري مدرج في بورصة قطر، وكان أول بنك 

قطري يدرج شهادات اإليداع الدولية والسندات 
في بورصة لندن. 

لقد نجحت استراتيجيتنا في تنويع مصادر 
الدخل لدى البنك وتوسيع انتشاره في دول 

مجلس التعاون الخليجي من خالل شريكينا، 
البنك الوطني العماني في سلطنة عمان 

والبنك العربي المتحد في اإلمارات العربية 
المتحدة. وباإلضافة إلى استمرارنا في تحقيق 
األهداف ضمن استراتيجية التوسع اإلقليمي، 

إستحوذ البنك التجاري في يوليو 2013 على 
أغلبية الحصص في ألترناتيف بنك في تركيا. 

تسمح هذه التحالفات االستراتيجية للبنك 
التجاري بتقديم خدمات كاملة متكاملة ضمن 

المنطقة، بما في ذلك الخدمات عبر الحدود 
والتي تشمل الخدمات المصرفية للشركات 

وأسواق رأس المال ودعم الخدمات التجارية 
والخدمات المصرفية الخاصة والقروض 

المشتركة عبر األسواق األربعة. 

إن استثمارنا المتواصل في التكنولوجيا 
وموظفي البنك، إلى جانب قاعدتنا الرأسمالية 

القوية، يشكل أساسًا متينًا لتعزيز استمرار 

النمو. يتمتع البنك التجاري بمكانة مالية ثابتة، 
حيث بلغت أصوله اإلجمالية 113 مليار ريال 

قطري كما في 31 ديسمبر 2013 ونسبة كفاية 
رأس المال 14.1% - أي أعلى بكثير من الحد 

األدنى المحدد من قبل مصرف قطر المركزي 
بنسبة 10%. وتجدر اإلشارة إلى أن البنك يحظى 

بتصنيفات ائتمانية عالية حيث حصل على 
تصنيف A من فيتش وA1 من موديز وA- من 

ستاندرد أند بورز. 

تعزيزًا لموقعنا في الريادة ونجاحاتنا المتواصلة، 
نبقى ملتزمين بدعم التنمية االقتصادية 

والبنية التحتية االجتماعية في قطر من خالل 
برامج المسؤولية االجتماعية للشركات ورعاية 

الفعاليات المختلفة، ما يساهم في االرتقاء 
بصورة الدولة القطرية على الصعيد الدولي. 

خدمات البنك التجاري

الخدمات المصرفية للشركات وهي 
الخدمات والمنتجات المصرفية التجارية 

واالستثمارية التقليدية التي يوفرها البنك 
للشركات والمشاريع الكبيرة والمتوسطة 

والصغيرة. وتشمل هذه الخدمات إقراض 
الشركات والتمويل التجاري والقروض المشتركة 

والودائع وخطابات االعتماد والضمانات.

الخدمات المصرفية لألفراد
وهي الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية 

التي يوفرها البنك للعمالء من األفراد في قطر، 
بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات الودائع 

وإدارة الثروات وقروض الرهن العقاري والقروض 
الشخصية وقروض السيارات وبطاقات االئتمان 

وخدمات البطاقات األخرى.

الشركات الزميلة والشركات التابعة 

ألترناتيف بنك )ايه. اس.(: شركة تابعة تركية 
تعمل من خالل شبكة مؤلفة من 73 فرعًا موزعًا 
على 27 مدينة في تركيا إلى جانب قنوات التوزيع 

البديلة. 

البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع.(: يعمل 
من خالل 64 فرعًا في سلطنة ُعمان وفرع واحد 

في مصر وفرع آخر في اإلمارات العربية المتحدة. 

البنك العربي المتحد )ش.م.ع.(: يعمل من 
خالل 25 فرعًا في اإلمارات العربية المتحدة.

شركة أستيكو قطر )ذ.م.م.(: شركة 
مشتركة إلدارة العقارات. 

شركة مصون لخدمات التأمين )ذ.م.م.(: 
شركة مشتركة تقّدم منتجات التأمين 

المصممة حسب الطلب للشركات واألفراد من 
عمالء البنك.

أورينت 1 المحدودة: شركة تابعة مملوكة 
بالكامل تمتلك االمتيازات الحصرية لداينرز 

كلوب في قطر وسلطنة عمان. 

شركة خدمات البطاقات العالمية 
)ش.م.م.(: شركة محدودة المسؤولية تقوم 

بإصدار البطاقات االئتمانية الخاصة بداينرز 
كلوب والحصول على حقوق التاجر في سلطنة 

عمان. 

شركة البنك التجاري للخدمات 
االستثمارية )ش.ش.و.(: شركة تابعة 

مملوكة بالكامل توفر االتصال المباشر ببورصة 
قطر إلى جانب خدمات التداول عبر اإلنترنت 

وخدمات الوساطة.

نبذة عن البنك التجاري

2009 إفتتاح البنك التجاري بالزا، الفرع   
الرئيسي الجديد للبنك التجاري، في 13 مايو 

2009، تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن 
جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء 

ووزير خارجية قطر. 

2010 البنك التجاري أول بنك قطري يدرج   
سندات في بورصة سيكس السويسرية.

2011 تأسيس شركة البنك التجاري للخدمات   
االستثمارية.

2012 اإلعالن عن شراكة استراتيجية مع   
مؤسسة الحي الثقافي كتارا.

2013 البنك التجاري يستحوذ على حّصة   
بنسبة 74,24% في ألترناتيف بنك في تركيا.
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المؤشرات المالية

بالمليون ريال قطرى، فيما عدا قيمة 
2009  2010  2011  2012  2013 األسهم وما لم يذكر غير ذلك 

1,584  1,695  1,938  1,866  2,188 صافي إيرادات الفوائد  
2,778  2,562  2,864  2,984  3,434 صافي اإليرادات التشغيلية 
1,524  1,635  1,884  2,012  1,605 صافي األرباح 

57,317  62,520  71,638  80,038  113,112 مجموع األصول 
31,929  33,567  41,712  48,594  66,863 اإلقراض للعمالء 

األرباح األساسية /المخفضة 
7.08  7.24  7.71  8.13  6.48 للسهم بالريال القطري 

األرباح الموزعة المعلنة للسهم العادي 
6.00  7.00  6.00  6.00  4.00 شاملة األسهم المجانية بالريال القطري 

 سعر إغالق السوق للسهم العادي
61.50  92.00  84.00  70.90  70.80 بالريال القطري )في نهاية السنة( 

55.47  55.11  57.51  60.37  66.90 القيمة الدفترية للسهم العادي بالريال القطري 
6,096  10,994  11,054  12,177  17,105 الديون طويلة األجل )في نهاية السنة( 
12,010  12,500  14,230  14,939  16,555 حقوق المساهمين )في نهاية السنة( 

%13.86  %13.34  %14.10  %13.80  %10.19 العائد على متوسط حقوق المساهمين 
%2.56  %2.73  %2.81  %2.65  %1.66 العائد على متوسط األصول 

%18.86  %18.49  %17.91  %17.00  %14.06 نسبة كفاية رأس المال 
1,239  1,207  1,115  1,114  1,154 موظفون بدوام كامل )في نهاية السنة( 

إرتفع صافي االيرادات التشغيلية بنسبة   
15,1% ليصل إلى 3,43 مليار ريال قطري 
مقابل 2,98 مليار ريال قطري في العام 

.2012

ارتفعت اإليرادات غير المتأتية من الفوائد   
بنسبة 11.4% لتصل إلى 1,246 مليار ريال 

قطري مقابل 1,118 مليار ريال قطري 
للفترة نفسها من العام 2012 وذلك نتيجة 
إرتفاع إيرادات الرسوم والعموالت وإيرادات 

النقد األجنبي وإنخفاض اإليرادات 
المتأتية من األوراق المالية االستثمارية.

إرتفع إجمالي األصول بنسبة 41% ليصل   
إلى 113,1 مليار ريال قطري.

إنخفض صافي األرباح بنسبة 20% ليصل   
إلى 1,605 مليار ريال قطري مقابل 2,012 

مليار ريال قطري في العام 2012.

المؤشرات الرئيسية

إرتفعت القروض والسلفيات للعمالء   
بنسبة 38% لتصل إلى 66.9 مليار ريال 
قطري وظهر هذا النمو في اإلقراض 

في القطاعات الحكومية والمقاوالت 
والعقارات وغيرها.

إرتفعت ودائع العمالء بنسبة 53% لتصل   
إلى 63,4 مليار ريال قطري.

بلغ صافي المخصصات مقابل القروض   
والسلفيات 604 مليون ريال قطري وسجل 

إرتفاعًا بنسبة 332% مقابل 140 مليون ريال 
قطري في الفترة نفسها من العام 2012.

إرتفعت مساهمة الشركات الزميلة   
للبنك التجاري في صافي أرباحه بنسبة 

26% لتصل إلى 325 مليون ريال قطري 
مقابل 259 مليون ريال قطري في العام 2012.

المؤشرات المالية الرئيسية
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63.4 66.9

113.1
1.605

صافي األرباح

العائد على السهم

ودائع العمالء القروض والسلفيات للعمالء

مجموع األصول

مليار

مليار

مليارمليار
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Annual Report 20127

Financial highlights

QAR million, except per share amounts  
and as stated otherwise20122011201020092008

Net operating income 2,984 2,8642,5622,7782,769
Net profit 2,012 1,8841,6351,5241,702
Total assets 80,038 71,63862,52057,31761,485
Lending to customers 48,594 41,71233,56731,92933,898
Basic/diluted earnings per share in QAR 8.13  7.717.247.088.76
Dividends declared per ordinary share  
including bonus shares in QAR 6.00  6.007.006.007.00
Closing market price per ordinary share  
in QAR (at year end) 70.90 84.0092.0061.5088.40
Book value per ordinary share in QAR 60.37  57.5155.1155.4748.39
Long-term debt (at year end) 12,177 11,05410,9949,9246,096
Shareholders’ equity (at year end) 14,939 14,23012,50012,0109,978
Return on average shareholders’ equity13.80%14.10%13.34%13.86%21.01%
Return on average assets2.65%2.81%2.73%2.56%3.19%
Capital adequacy ratio17.00%17.91%18.49%18.86%15.66%
Full-time employees (at year end)1,114 1,1151,2071,2391,241

Forward-looking statements 
This document contains certain forward-
looking statements with respect to certain 
plans and current goals and expectations  
of Commercial Bank and its associated 
companies relating to their future financial 
condition and performance. These forward-
looking statements do not relate only to 
historical or current facts. By their nature 
forward-looking statements involve risk  
and uncertainty because they relate to future 
events and circumstances including a number 
of factors which are beyond Commercial 
Bank’s control. As a result, Commercial Bank’s 
actual future results may di�er materially  
from the plans, goals and expectations set 
forth in Commercial Bank’s forward-looking 
statements.

Any forward-looking statements made by or 
on behalf of Commercial Bank speak only as  
of the date they are made. Commercial Bank 
does not undertake to update forward-
looking statements to reflect any changes in 
Commercial Bank’s expectations with regard 
thereto or any changes in events, conditions  
or circumstances on which any such statement 
is based. The information, statements  
and opinions contained in this presentation  
do not constitute a public o�er under any 
applicable legislation or an o�er to sell or 
solicitation of an o�er to buy any securities  
or financial instruments or any advice  
or recommendation with respect to such 
securities or other financial instruments.

62,520
71,638

80,038

101112

Total Assets 
Million (QAR)

2,562
2,8642,984

101112

Net Operating Income  
Million (QAR )

33,567

41,712

48,594

101112

Lending to Customers  
Million (QAR )

1,635
1,884

2,012

101112

Net Profit 
Million (QAR )

12,500
14,23014,939

101112

Shareholders’ Equity  
Million (QAR )

مجموع األصول
مليون )ريال قطري(

حقوق المساهمين
مليون )ريال قطري(

القروض والسلفيات
مليون )ريال قطري(

ودائع العمالء
مليون )ريال قطري(

صافي االيرادات التشغيلية
مليون )ريال قطري(

صافي األرباح
مليون )ريال قطري(

البيانات التطلعية

يحتوي هذا التقرير على بيانات تطلعية حول 
خطط البنك التجاري وشركاته التابعة وأهدافها 

الحالية وتوقعاتها فيما يتعلق بمركزها المالي 
وأدائها في المستقبل. وال ترتبط هذه البيانات 

التطلعية بالوقائع السابقة أو الحالية فحسب 
بل تشمل بطبيعتها المخاطر والبيانات غير 
المؤكدة حيث أنها تشير إلى أحداث وظروف 

مستقبلية تشمل عددًا من العوامل الخارجة 
عن سيطرة البنك التجاري. ولذلك، فإن النتائج 

المستقبلية الفعلية قد تكون مختلفة بشكل 
أساسي عن الخطط واألهداف والتوقعات الواردة 

في البيانات التطلعية للبنك التجاري. إن أي بيانات 
تطلعية يتم اإلعالن عنها من قبل البنك التجاري 

أو نيابًة عنه تشير فقط إلى األوضاع القائمة 
في تاريخ صدورها. وال يتعهد البنك التجاري 

بتحديث البيانات التطلعية لتعكس أي تغييرات 
في توقعات البنك التجاري فيما يتعلق بها أو أي 
تغييرات في األحداث أو األوضاع أو الظروف التي 

بنيت عليها تلك البيانات. وال تشكل المعلومات 
والبيانات واآلراء الواردة في هذا التقرير طرحًا عامًا 

بموجب أي من القوانين المعمول بها أو عرضًا لبيع 
أوراق أو أدوات مالية أو استدراجًا ألي عروض شراء 

أوراق أو أدوات مالية أو مشورة أو توصية فيما يتعلق 
بتلك األوراق المالية أو أي أدوات مالية أخرى.

113,112 – 2013  
80,038 – 2012  
71,638 – 2011  

63,420 – 2013  
41,386 – 2012  

37,989 – 2011  

16,555 – 2013  
14,939 – 2012  
14,230 – 2011  

66,863 – 2013  
48,594 – 2012  
41,712 – 2011  

3,434 – 2013  
2,984 – 2012  
2,864 – 2011  

1,605 – 2013  
2,012 – 2012  

1,884 – 2011  
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تطوير مهارات القيادة 
باعتبارنا منظمة عريقة في قطر، 

نحن نسعى إلى االستثمار في رأس 
المال البشري وتطويره. وبالتالي، 

نوفر دورات تدريبية عالمية المستوى 
للشباب القطري من ذوي الكفاءة 
باالشتراك مع جامعات رائدة، إلى 

جانب تزويدهم بالمهارات التي تمّهد 
الطريق أمام فرص مهنية جيدة. 

أعضاء برنامج قادة المستقبل في رحلتهم إلى 
المملكة المتحدة خالل شهر أكتوبر 2013 للحصول 

على شهادات التخرج من كلية جادج لألعمال التابعة 
لجامعة كامبريدج. هذا البرنامج موجه للموظفين 

الشباب سريعي التقّدم والقادرين على شغل مناصب 
قيادية ضمن البنك التجاري. 
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إن استراتيجية البنك التجاري، تمامًا مثل 
تاريخه، هي رؤية ممتدة على المدى الطويل، 

وقرارات االستثمار التي نتخذها اليوم ستكون 
حتمًا لصالح االقتصاد القطري والمساهمين 

والعمالء والموظفين في المستقبل. ”

”
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

شّكلت سنة 2013 عامًا مهمًا بالنسبة إلى 
االقتصادات العالمية واالقتصاد القطري. 

فعلى مدى خمس سنوات، ألقت األزمة المالية 
العالمية بظاللها على االقتصاد العالمي، 

واستمرت حتى العام 2013، حيث بدأنا نشهد 
زخمًا اقتصاديًا إيجابيًا من خالل السياسة 

النقدية للمصارف المركزية وثقة الشركات 
المتزايدة في األسواق المتطورة. فبينما كان 

النمو العالمي مدعومُا بنمو األسواق الناشئة، 
شّكل العام 2013 نقطة تحّول في احتماالت 

النمو ضمن األسواق النامية والمتطورة 
على حد سواء. في الواقع، واصلت المصارف 

المركزية في الواليات المتحدة وأوروبا واليابان 
تطبيق برامج التسهيل الكمّية، كما عمدت 

إلى إبقاء معدالت الفائدة ضمن مستويات 
منخفضة تحفيزًا للنمو االقتصادي ضمن 

قطاعاتها االقتصادية. إلى ذلك، خرجت 
منطقة اليورو من دائرة الركود. أما في اليابان 
والواليات المتحدة، فقد سّدد المستهلكون 

ديونهم واستأنفوا اإلنفاق، ولو أن الشركات 
ما زالت حذرة بشأن توظيف االستثمارات 

أو استخدام موظفين جدد. من جهة أخرى، 
شهدت األسواق الناشئة، شأن البرازيل 

والهند، انخفاضًا في الطلب المحلي نتيجة 
زيادة معدالت الفائدة تجنبًا للتضخم. غير 

أن النصف الثاني من السنة شهد تطّورات 
إيجابية من حيث النمو العالمي في ظل قيام 

االقتصادات المتطورة بتوفير حوافز النمو، 
حيث يترقب صندوق النقد الدولي حاليًا ارتفاعًا 

خجواًل في معدل النمو العالمي قد يصل إلى 
3.7% سنة 2014. 

إزاء هذا االنتعاش االقتصادي وإعادة التوازن في 
النمو العالمي خالل العام 2013، واصل االقتصاد 
القطري نموه بمعدالت الفتة، حيث يتوقع نمو 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في قطر 
بنسبة 6% خالل العام 2013، أي أكثر قلياًل عما تم 

التنبؤ له سابقًا. ويعود الحافز الرئيسي لنمو 
الناتج المحلي اإلجمالي في قطر خالل العام 

2013 إلى معدل إنتاج الغاز المتزايد. هذا ومن 
المتوقع إرتفاع اإلنفاق الحكومي بنسبة %10.8 

خالل العام 2013، إذ إن االستثمارات مستمرة 
في البنية التحتية للبالد باعتبارها جزء من 
الرؤية الوطنية. سوف تنفق قطر ما يقارب 

140 مليار دوالر أمريكي خالل السنوات العشر 
القادمة على البنى التحتية الرئيسية، مثل 

الطرق والمطارات وقطاعات الرعاية الصحية 
والتعليم واإلسكان. أضف إلى أن اإلنفاق على 
استثمارات الهيدروكربون قد انخفض إلى حد 

ملحوظ، حيث إن الحكومة تنفق مبالغ أكثر 
ضمن قطاعات اقتصادية مختلفة بهدف 

تحفيز النمو والنشاط االقتصادي خارج قطاع 
الهيدروكربون، كما جاء في الرؤية الوطنية 2030. 

مرة أخرى، كان البنك التجاري داعمًا مهمًا 
للرؤية الوطنية، حيث إن الخدمات المالية 

وخدمات اإلقراض لديه ساهمت في االستثمار 
ضمن مجموعة من القطاعات الضرورية للنمو 

االقتصادي والتنمية االقتصادية في قطر. فإن 
قدرتنا على تقديم خدمات مالية رائدة عالميًا 

للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
والمستهلكين تسمح بخلق عالم من الفرص 

لعمالئنا. كان العام 2013 مهمًا بالنسبة إلى 
البنك التجاري، هذا العام الذي شهد أّول 

استحواذ لنا لشركة تابعة - ألترناتيف بنك 
)أيه بنك( بتركيا. فبعد النجاح الذي حققناه 

من خالل ملكيتنا لحصص األقلية في البنك 
العربي المتحد في اإلمارات العربية المتحدة 

والبنك الوطني العماني في سلطنة عمان، 
أدركنا ضرورة تطبيق استراتيجة التحالف 

الخاصة بنا في أماكن أخرى ضمن المنطقة، 
وذلك لضمان النمو المستقبلي وتنويع 

منظومة المخاطر الخاصة بالبنك التجاري. 
وتبّين لنا أن أيه بنك كان الخيار األفضل إذ إنه 

يسنح للبنك التجاري بناء مصرف رائد، هو 
بحد ذاته فرصة نمو طويل األمد في تركيا، هذا 

البلد الذي يتميز باقتصاده الناشط بفضل 
موقعه بين أوروبا والخليج، وبروابطه الثقافية 

والتجارية الوثيقة مع منطقة الخليج. 

خالل العام 2013، صقل البنك التجاري 
استراتيجيته لضمان نمو ثابت وطويل األمد 

للمساهمين فيه. استمرينا في توّقع وجهات 
تغّير العالم وفي االستفادة من الفرص 

الجديدة. نحن نؤمن بأن مستقبل القطاع 
المصرفي سيّتسم بنمو أبطأ وعوائد أقل، 

ولكن بالنسبة إلى المصارف التي تتبع 
استراتيجية صحيحة، ستتزايد العوائد 

المربحة المتميزة باستقرارها وموثوقيتها. 
وإن استحواذنا على أيه بنك كان جزًءا من 
عملية الصقل التي تحدثت عنها، والتي 

ترمي إلى “اصطياد” الفرص الواعدة بالنمو 
المستقبلي. ولقد أثرت عملية االستحواذ هذه، 

إلى جانب قرارنا بتكوين مخصصات مقابل 
تدني القيمة في اإلقراض، على ربحيتنا لهذا 

العام مقارنة مع أدائنا سنة 2012. من جهة 
أخرى، إن استراتيجية البنك التجاري، تمامًا مثل 

تاريخه، هي رؤية ممتدة على المدى الطويل، 

يسّرني أن أقّدم لكم، بالنيابة 
عن مجلس اإلدارة، التقرير 

السنوي للبنك التجاري 
 القطري للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2013.

وقرارات االستثمار التي نتخذها اليوم ستكون 
حتمًا لصالح االقتصاد القطري والمساهمين 

والعمالء والموظفين في المستقبل. إلى 
ذلك، فإن إصدار أدوات رأسمالية بقيمة ملياري 

ريال قطري ضمن الشريحة األولى من رأس 
المال اإلضافي في شهر ديسمبر والقرارات 
االستراتيجية التي تم اتخاذها خالل العام 

ستساهم في وضع البنك التجاري ضمن 
مكانة جيدة خالل مرحلة النمو التالية. 

يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 
20%، ما يساوي 2 ريال قطري للسهم الواحد، 

باإلضافة إلى أسهم مجانية بنسبة 20% )سهم 
مجاني واحد لكل خمسة أسهم مملوكة(، 
ويرفع توصياته هذه إلى الجمعية العمومية 

السنوية للموافقة. 

يتواصل الزخم االقتصادي العالمي الذي 
شهدناه في النصف الثاني من العام 2013 

خالل العام 2014، ومن المتوقع ارتفاع النمو 
في العديد من االقتصادات المتطورة، على 

الرغم من بعض المخاطر التي تهدد االقتصاد 
العالمي والتي ال تزال قائمة مع انتقالنا 

إلى العام 2014، بانتظار التناقص الدقيق في 
االحتياطي الفدرالي. أما النمو في قطر 

فمن المتوقع أن ينخفض إلى 4.6% سنة 2014، 
مع استقرار حصيلة عقود حقول النفط 

المستحقة وإنتاجات الغاز. من جهة أخرى، 
وبفضل التمويل اإلضافي البالغ 2 مليار ريال 

قطري في ديسمبر، وبفضل استراتيجيتنا 
الواضحة، نحن نرى فرصًا واعدة بالنمو والربح 

ضمن كياناتنا في قطر واإلمارات العربية 
المتحدة وسلطنة عمان وتركيا.

بالنيابة عن مجلس اإلدارة، إسمحوا لي أن أعرب 
عن خالص تقديري للقيادة الحكيمة لحضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد حفظه اهلل، دون أن ننسى طبعًا 
التوجيهات والدعم الذي تلقيناه من معالي 

وزير االقتصاد والمال وسعادة محافظ مصرف 
قطر المركزي. 

إن البنك التجاري ملتزم كل االلتزام بتقديم 
أعلى معايير الخدمة والقيمة لعمالئه 

ومساهميه وتحقيق كافة التطّلعات. ونحن 
نشكر جزيل الشكر جميع الموظفين لدينا 

على وفائهم وتفانيهم وعملهم الدؤوب، فهم 
الجندي المجهول وراء الفرص التي يخلقها 

البنك التجاري في كل يوم. 

عبداهلل بن خليفة العطية 
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

وقوفًا من اليسار:
الشيخ أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني – عضو مجلس اإلدارة

السيد جاسم محمد جبر المسلم – عضو مجلس اإلدارة
السيد أندرو ستيفنز – الرئيس التنفيذي للمجموعة

السيد عبد اهلل صالح الرئيسي – الرئيس التنفيذي
الشيخ جبر بن علي بن جبر آل ثاني – عضو مجلس اإلدارة

السيد عمر حسين الفردان – عضو مجلس اإلدارة
السيد عبدالّله محمد ابراهيم المناعي – عضو مجلس اإلدارة

السيد خليفة عبدالّله السبيعي – عضو مجلس اإلدارة

جلوسًا من اليسار:
الشيخ عبدالّله بن علي بن جبر آل ثاني – نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة السيد عبدالّله بن خليفة العطية – رئيس مجلس اإلدارة
السيد حسين ابراهيم الفردان – العضو المنتدب
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دعم مبادرات المجتمع 
إلحاقًا بالجهود البشرية اآليلة إلى 

بناء أّمة عظيمة، يقوم البنك بدعم 
مجموعة كبيرة من المنظمات الخيرية 

والمبادرات المجتمعية المحلية، مثل 
منظمة قطر الخيرية ومعهد النور 

للمكفوفين ومركز الشفلح لألطفال 
ذوي االحتياجات الخاصة والمؤسسة 

القطرية لرعاية األيتام “دريمة” ودار 
العجزة، وكل ذلك يعكس القيم 

المجتمعية القوية وحّس المسؤولية 
االجتماعية لدى البنك.

متطوعون من البنك يوزعون تذكارات اليوم الوطني في 
مختلف المنظمات المجتمعية في شهر ديسمبر 2013، 

إحتفااًل بإنجازات أمتنا مع جميع أعضاء المجتمع القطري. 
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سّجل البنك التجاري نموًا ملحوظًا في 
الميزانية العمومية عام 2013، حيث ارتفعت 

األصول اإلجمالية بنسبة 41% لتصل إلى 
113 مليار ريال قطري مقارنة مع 80 مليار ريال 

قطري سنة 2012، منها 19 مليار ريال قطري 
مصدرها “ايه بنك”.”

”
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رسالة العضو المنتدب 

وقد واصل االستثمار في أعماله داخل قطر 
خالل العام وقّدم خططًا جديدة لتنويع مصادر 

الدخل. هذا وقد تم تعيين السيد عبداهلل 
صالح الرئيسي في منصب الرئيس التنفيذي 

للبنك التجاري في قطر، وسيبذل الرئيس 
التنفيذي الجديد ما بوسعه لالستمرار في 

تحقيق األرباح من خالل السوق المحلية. إن 
تعيين السيد عبداهلل الرئيسي سيتيح للرئيس 

التنفيذي للمجموعة، السيد أندرو ستيفنز، 
التركيز على األداء اإلجمالي للبنك وسياسته 
واستراتيجيته، باإلضافة إلى توّسعنا الدولي 

وإدارة استثماراتنا الحالية في اإلمارات العربية 
المتحدة وسلطنة عمان وتركيا. إلى ذلك، 
ال يزال البنكان الحليفان، أي البنك العربي 
المتحد والبنك الوطني العماني، يحققان 
أداًء بارزًا ضمن المجموعة. ومن أجل تنويع 

إمكانيات النمو للبنك، إستحوذنا في يوليو 
2013 على حصة األغلبية في ألترناتيف بنك )ايه 

بنك( في تركيا. وقد أتت هذه الخطوة نتيجة 
النجاح الذي حققناه من خالل استثماراتنا في 

البنوك الزميلة حتى تاريخه، وستتيح لنا هذه 
الشراكة الجديدة االستفادة من إمكانيات 

النمو طويلة األمد في السوق التركية وتنمية 
التدفقات التجارية بين الخليج وتركيا. 

سّجل البنك التجاري ربحًا صافيًا خالل السنة 
بلغ 1,6 مليار ريال قطري. أما مستوى الربح 

هذا فيعود إلى القرار االحترازي الذي اتخذناه 
والذي يقضي في تكوين مخصصات أكبر 

لعدد قليل من القروض، وأيضًا إلى استحواذنا 
االستراتيجي على “ايه بنك” في تركيا. هذا 

وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة %15 
ليبلغ 3,434 مليار ريال قطري للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2013، مقارنة مع 2,984 مليار ريال 
قطري عام 2012. وتجدر اإلشارة إلى أن “ايه بنك” 
حّقق دخاًل تشغيليًا صافيًا بمعدل 445 مليون 

ريال قطري في النصف الثاني من العام 2013 
بعد اندماجه بمجموعة البنك التجاري. 

هذا وقد ارتفعت مخصصات البنك الصافية 
مقابل خسارة االنخفاض في القيمة إلى 714 

مليون ريال قطري عام 2013 مقارنة مع 202 مليون 

ريال قطري عام 2012، وشملت مخصصات 
بقيمة 604 مليون ريال قطري للقروض والسلف 

و110 مليون ريال قطري لالستثمارات المالية. 
صحيٌح أن معدل القروض المعدومة قد ارتفع 

قلياًل ليبلغ 3,6% في ديسمبر 2013 مقارنة مع 
3,3% كما في 30 سبتمبر 2013، غير أن معدل 
التغطية قد تحّسن حيث بلغ 63% كما في 

ديسمبر 2013 مقارنة مع 53% في سبتمبر 
2013. كما ارتفعت مخصصات االنخفاض 

في القيمة المرتبطة بمحفظة االستثمار 
في البنك إلى 110 مليون ريال قطري للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مقارنة مع 62 

مليون ريال قطري سنة 2012، ما يشير إلى تراجع 
عام في التخمينات ذات الصلة ببعض أسهم 

األسواق الناشئة والتقّلبات في العملة.

سّجل البنك التجاري نموًا ملحوظًا في 
الميزانية العمومية عام 2013، حيث ارتفعت 

األصول اإلجمالية بنسبة 41% لتصل إلى 
113 مليار ريال قطري مقارنة مع 80 مليار ريال 

قطري سنة 2012، منها 19 مليار ريال قطري 
مصدرها “ايه بنك”. وتشمل حوافز النمو في 

الميزانية العمومية عمليات اإلقراض للعمالء 
التي بلغت 18 مليار ريال قطري، واالرتفاع في 
األرصدة لدى البنوك المركزية والمؤسسات 

المالية األخرى لتصل إلى 9 مليار ريال قطري، 
ذلك باإلضافة إلى زيادة في االستثمارات 

بمعدل 3,5 مليار ريال قطري. 

إرتفعت القروض والسلف إلى العمالء بنسبة 
38% إلى 66,9 مليار ريال قطري كما في 31 

ديسمبر 2013، مقارنة مع 48,6 مليار ريال قطري 
في نهاية العام 2012. ويعود هذا النمو في 

اإلقراض خالل العام 2013 بشكل رئيسي إلى 
النمو في القروض ضمن قطاعي العقارات 

والخدمات. هذا وقد أدرجت القروض والسلف 
للعمالء في “ايه بنك” والتي بلغت 11,5 مليار 

ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2013. 

ومن جانب آخر، إرتفعت ودائع العمالء بنسبة 
53% لتصل إلى 63,4 مليار ريال قطري كما في 

31 ديسمبر 2013، مقارنة مع 41,4 مليار ريال 
قطري عام 2012، ما دعم نمو اإلقراض لدى البنك 

التجاري. ويتأتى االرتفاع في الودائع بشكل 
رئيسي من ارتفاع الطلب وأرصدة التوفير 

وإضافة 8,1 مليار ريال قطري من “ايه بنك”. ال 
يزال البنك يملك رأس المال والتمويل الكافيين 

الستهداف النمو في السنوات القادمة. 
في ديسمبر 2013، أصدر البنك التجاري أدوات 

رأسمالية بقيمة ملياري ريال قطري ضمن 
الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي، ما 

عزز مكانتنا من كفاية رأس المال من 12,5% إلى 
14,1%، وذلك يفوق المستوى األدنى المفروض 

من مصرف قطر المركزي بنسبة )%10(.  

قام البنك التجاري، خالل العام 
2013، بإضافة بعض التعديالت 

على استراتيجيته التي من 
شأنها تعزيز قدرة البنك على 

تحقيق نمو مرٍض لمساهميه 
على المدى الطويل. 

يحتفظ البنك باحتياطي ضد المخاطر 
مقابل إقراضه جزء غير قابل للتوزيع من حقوق 

المساهمين. كما في 31 ديسمبر 2013، حيث 
بلغ االحتياطي ضد المخاطر 1,316 مليار ريال 

قطري، ليتوافق بذلك مع المستوى األدنى 
المعدل بنسبة 2,5% )2% في نهاية العام 2012( 

المفروض من مصرف قطر المركزي لنهاية 
العام 2013. 

يستمر البنك التجاري في تقديم خدمات عالية 
الجودة لعمالئه من خالل قنوات مختلفة تم 

تصميمها خصيصًا لتلبية حاجاتهم المحددة. 
وخالل هذا العام، واصلنا توسيع شبكة فروعنا، 
حيث افتتحنا 4 مواقع جديدة، ليصل بذلك عدد 
الفروع اإلجمالي في قطر إلى 33؛ كما أننا ننوي 

افتتاح مزيد من الفروع عام 2014. هذا والقت 
استثماراتنا المتزايدة في البرامج المصرفية 

عبر اإلنترنت وبواسطة الهواتف النقالة نجاحًا 
مطلقًا، إذ إن نسبة ملحوظة من عمالئنا 

باتوا يستخدمون أجهزة الكومبيوتر وأجهزة 
“التابلت” والهواتف الذكية من أجل الولوج إلى 

خدمات البنك التجاري خالل تنقالتهم من أي 
مكان. فمن خالل الخدمات المصرفية الرقمية 
المتميزة بريادتها عالميًا وسهولة الولوج إليها 

يكّملها فريق العمل في فروع البنك التجاري 
الذي يتميز بحسن اطالعه ويشدد كل التشديد 

على خدمة العمالء، إستطعنا أن نزّود عمالءنا 
بخدمات ذات كلفة معقولة يسهل عليهم 

التكّيف معها. 

إسمحوا لي في هذه المناسبة أن أعرب عن 
خالص تقديري وإعجابي بالقيادة الحكيمة 

والملهمة لصاحب سمو األمير، الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، التي ساهمت في زيادة 

احتماالت النجاح المستقبلية لالقتصاد 
القطري على الرغم من االضطرابات التي ما 

زال يشهدها االقتصاد العالمي. وأود أن أشكر 
أيضًا سعادة وزير االقتصاد والمالية وسعادة 

محافظ مصرف قطر المركزي على حرصهما 
على توجيه القطاع المصرفي ودعمه خالل 

السنة.

كما أقّدم جزيل الشكر إلى إدارة وفريق البنك 
التجاري على جهودهم الحثيثة لضمان 

استمرار نجاح تقدم البنك، كما يسرني أن 
أسجل كل التقدير والثناء للتشجيع المتواصل 

الذي نحظى به من رئيس مجلس اإلدارة 
والسادة أعضاء المجلس ومساهمينا الكرام. 

السيد/حسين ابراهيم الفردان
العضو المنتدب 
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تعزيز القيم الثقافية
نحن نشّجع الحوار السلمي والتفاهم 

بين األشخاص، كما نلتزم بدعم 
الثقافة والفنون التقليدية في وطننا. 

وفي هذا اإلطار، تجّسد شراكتنا 
االستراتيجية مع الحي الثقافي كتارا 
إلتزام البنك بالمساهمة في تحقيق 

خطط التنمية الثقافية في قطر، 
وذلك من خالل إقامة النشاطات 

والفعاليات التي تجعل من الدولة 
محورًا ثقافيًا بارزًا. 

إستعراض تقليدي مستوحى من التراث القطري 
في كتارا. في مايو 2012، وقعنا شراكة استراتيجية 

مع كتارا، تجسيدًا لرؤيتينا المتطابقتين من حيث 
االستثمار في نمو الساحة الثقافية في قطر. 
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إن موقعنا في السوق التركية سيضع البنك 
التجاري والبنك العربي المتحد والبنك 

الوطني العماني في موقع أفضل لجذب 
حصة أكبر من القيمة المتمثلة بالعالقات 
التجارية والتدفقات االستثمارية المتنامية 
بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.”

”
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رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة

ونتيجة لالستثمارات والخطوات 
االستراتيجية التي اتخذناها خالل السنة، 

أصبح البنك التجاري اليوم يحتل موقعًا 
أقوى لمواصلة النمو بما يدّر بالفائدة على 

المساهمين والعمالء على المدى الطويل. 

وقد أّثرت ظروف السوق الصعبة في العام 
2012 على العام 2013، مع استمرار االرتباك 

في األسواق المالية العالمية وقطاع 
األعمال من ّجراء تداعيات سياسة الخفض 

التدريجي المتبعة في إطار االحتياطي 
الفدرالي. ومن جهة أخرى، بدأنا نشهد في 

النصف الثاني من العام بعض التحسن 
في ظروف االقتصاد العالمي، األمر الذي 

أعاد الثقة التي كانت تحتاج إليها األسواق 
والشركات. وإزاء هذا التراجع االقتصادي، 

واصلت مجموعة البنك التجاري تنفيذ 
إستراتيجيتها القائمة على تحقيق النمو 
المتنوع لزيادة القيمة وتنمية حصتنا في 

السوق، وذلك من خالل مؤسسات مالية 
رائدة في العالم دعمًا للتنمية االقتصادية 

في قطر. 

وتتمّثل أحد أهم أحداث السنة في استحواذ 
البنك التجاري على ألترناتيف بنك )إيه 
بنك( في تركيا. وبينما نواصل مسيرتنا 

كأحد البنوك الرائدة في القطاع الخاص 
في قطر، ندرك أن تنويع فرص الدخل للحد 

من المخاطر عبر القطاعات والمناطق 

الجغرافية المختلفة هو ضروري لضمان 
استمرار تحقيق النمو. وكما برهنا من خالل 

شراكاتنا الناجحة مع البنك العربي المتحد 
والبنك الوطني العماني، فإن التوسع 

الجغرافي للبنك التجاري وتوجهه نحو 
األسواق التي تقدم فرصًا للنمو، باإلضافة 

الى تحقيق التآزر وتطبيق أفضل الممارسات، 
أدى إلى تعزيز حقوق المساهمين في البنك 

العربي المتحد والبنك الوطني العماني، 
وكذلك بالنسبة لمساهمي البنك التجاري. 

هذا ويعتبر استحواذ البنك التجاري على 
“ايه بنك” أول عملية استحواذ على أغلبية 
الحصص في مؤسسة مالية وأول خطوة 

للدخول إلى السوق التركية، ونحن نؤمن أننا، 
من خالل العمل مع إدارة “ايه بنك”، سنتمكن 

من بناء مصرف رائد في السوق التركية.

وعلى الرغم من أهمية االستحواذ على 
“ايه بنك”، واصل البنك التجاري تركيزه 

على التطوير المستمر لكياناته في قطر 
واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان 

خالل العام. وبات العمالء عبر المجموعة 
قادرين أكثر فأكثر على االستفادة من 

منتجات وخدمات البنك التجاري لتلبية 
احتياجاتهم التمويلية والمصرفية.

ودعمًا لتحقيق أهداف استراتيجيتنا 
المحلية في قطر، عّين مجلس اإلدارة السيد 

عبداهلل صالح الرئيسي في منصب الرئيس 
التنفيذي للبنك التجاري القطري – وهو 

شخص متمّرس في القطاع المصرفي في 
دولة قطر، ما سيمّكنني أنا شخصيًا من 

مواصلة تنفيذ االستراتيجية الدولية للبنك. 
وفي عام 2013، إرتفع معدل األرباح التشغيلية 

في قطر بنسبة 15% ليصل إلى 3,4 مليار 
ريال قطري. هذا وارتفع معدل القروض في 

سوق الشركات بنسبة 38%، بينما تابع نمو 
حجم اإلقراض عبر القطاعات الرئيسية مثل 

التجارة العامة والخدمات والمقاوالت.

أما خارج قطر، فقد واصلنا تعزيز شراكاتنا 
مع حليفينا، البنك العربي المتحد في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة والبنك 

الوطني العماني في سلطنة عمان، حيث 
حرصنا على طرح منتجات وخدمات يمكن 
استخدامها عبر شبكة التحالف لضمان 

فعالية التكلفة مقابل تزويد العمالء 
بمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات 

تخلل العام 2013 أحداثًا مهمة 
على صعيد المجموعة 

حيث شهد البنك التجاري 
القطري ترقيات إدارية رئيسية 

تهدف إلى االرتقاء بأعمال 
البنك. فقمنا خالل العام 

باالستحواذ على شركة 
تابعة جديدة، تعزيزًا النتشار 

المجموعة عبر المنطقة.

الرائدة عالميًا. كذلك، نعتزم استخدام ما 
اكتسبناه من معرفة وخبرة من عملنا مع 

“ايه بنك” ومشاركة االبتكارات مع الشركات 
األخرى ضمن المجموعة بما يعود بالفائدة 

على الجميع. إن موقعنا في السوق التركية 
سيضع البنك التجاري والبنك العربي 
المتحد والبنك الوطني العماني في 

موقع أفضل لجذب حصة أكبر من القيمة 
المتمثلة بالعالقات التجارية والتدفقات 

االستثمارية المتنامية بين تركيا ودول 
مجلس التعاون الخليجي.

وفي أعقاب القرارات االستراتيجية التي 
اُتخذت خالل العام، بات البنك التجاري يحتّل 
مكانة أقوى لتحقيق نمو طويل األمد، حيث 
قمنا بتطوير استراتيجيات عمل ناجحة مع 

شركائنا وإطالق المبادرات عبر المجموعة 
تهدف إلى االستفادة من فرص النمو وتعزيز 

القيمة بين أصول البنك التجاري في قطر 
وتركيا وسلطنة عمان واإلمارات العربية 

المتحدة. 

السيد أندرو ستيفنز
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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مراجعة أعمال مجموعة 
البنك التجاري

صافي إيرادات الفوائد  
إيرادات االستثمار واألرباح  

صافي إيرادات الرسوم  
إيرادات النقد األجنبي  

اإليرادات األخرى  

صافي اإليرادات التشغيلية

حققت مجموعة البنك 
التجاري صافي إيرادات 

تشغيلية بلغت 3,434 مليار 
ريال قطري في العام 2013، أي 
بزيادة قدرها 15.1% مقارنة مع 
صافي االيرادات التشغيلية 

في 2012 والذي وصل إلى 2,984 
مليار ريال قطري. وبالتالي، 
فإن أداء البنك التجاري هو 
خير دليل على قدرة البنك 

على مواصلة التقدم في ظل 
التحديات االقتصادية.

أما صافي األرباح للعام 2013، فبلغت 1,605 
مليار ريال قطري، أي بانخفاض نسبته %20 
مقارنة مع 2,012 مليار ريال قطري عام 2012. 
بالنسبة إلى التكاليف التشغيلية، فقد 

زادت بنسبة 40% لتصل إلى 1,437 مليار ريال 
قطري، وذلك بسبب تكاليف الموظفين 

وغيرها من المصاريف التشغيلية التي تم 
صرف جزء منها على عملية االستحواذ على 

ألترناتيف بنك )“ايه بنك”(. وقد ارتفع معدل 
المخصصات مقابل القروض المتعثرة 

إلى 604 مليون ريال قطري مقارنة مع 140 
مليون ريال قطري في عام 2012، نتيجة ارتفاع 

مخصصات تغطية خسائر القروض.

عالوة على ذلك، سجلت محفظة القروض 
ارتفاعًا بنسبة 38% لتصل إلى 66.9 مليار ريال 

قطري في حين واصلت قاعدة الودائع لدينا 
بالنمو لتسجل ارتفاعًا بنسبة 53% عن كامل 

السنة.

في يوليو 2013، أصبح البنك التجاري 
المساهم األكبر في ألترناتيف بنك )“ايه 

بنك”( في تركيا، حيث بلغت حصته %74.24 
عقب استحواذه على حصة بنسبة %70.84 

من مجموعة األناضول و3.40% من خالل 
مناقصة عامة. وقد عززت عملية االستحواذ 

هذه استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع 
إيراداته وتطوير فرص النمو في جميع أنحاء 

المنطقة.

في ديسمبر 2013، أصدر البنك أدوات 
رأسمالية بقيمة ملياري ريال قطري ضمن 

الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي 
وذلك من خالل طرح خاص بناًء على معدل 
توزيع أولي تقديري وغير تراكمي. إن األدوات 
الرأسمالية اإلضافية التي تم إصدارها هي 

أدوات دائمة دون تاريخ استرداد محدد.

سنسعى خالل العام 2014 لالستفادة من 
األداء الذي حققناه في العام 2013 وانتهاز 

الفرص لتنمية اإلقراض في السوق المحلية 
كما في السوق الدولية بفضل تحالفاتنا 

المصرفية. وسنقوم بتطوير ايراداتنا 
الرئيسة عبر شركاتنا، دون المساومة بإدارة 

المخاطر أو جودة األصول، وسنعمل على 
توسيع انتشارنا الدولي. هذا وسنواصل 

تعزيز عالمتنا التجارية وسمعتنا وضمان 
أعلى معايير الخدمة لعمالئنا من خالل 

مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات 
المصرفية. المركز القوي الذي يتمتع به 

البنك التجاري سيتيح له الحفاظ على دوره 
في تحقيق التنمية المتواصلة لالقتصاد 

القطري المتنوع. وبالتالي، يبقى البنك في 
موقع استراتيجي يساعده على توفير أفضل 

الخدمات لمساهميه وعمالئه.

النتائج المالية
في العام 2013، حقق البنك صافي أرباح قدره 
1,605 مليار ريال قطري مقارنة مع 2,012 مليار 

ريال قطري في العام 2012. وارتفعت القروض 
والسلفيات للعمالء بنسبة 38% مقارنة مع 

العام 2012. وقد تم دعم اإلقراض عن طريق 
زيادة قاعدة الودائع التي نمت بنسبة %53 

مقارنة مع العام 2012 نتيجة ارتفاع الطلب 
وأرصدة المدخرات. كما ارتفع صافي إيرادات 
الفوائد مقارنة مع العام الماضي، في حين 

بقي صافي هامش الفائدة مستقرًا. أما 
اإليرادات غير المتأتية من الفوائد فزادت 

بنسبة 11% مقارنة مع العام الماضي 
لتصل إلى 1,246 مليار ريال قطري. وقد حقق 

شريكانا، البنك العربي المتحد والبنك 
الوطني العماني، أداًء قويًا حيث سجال معًا 

ارتفاعًا في معدل الربحية بنسبة 26% مقارنة 
مع العام 2012.

صافي اإليرادات التشغيلية
إرتفع صافي اإليرادات التشغيلية بنسبة 

15.1% ليصل إلى 3,434 مليار ريال قطري 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، مقابل 
2,984 مليار مليون ريال قطري في العام 2012. 

النتائج المالية

2012  2013 بالمليون ريال قطري 

1,866  2,188 صافي إيرادات الفوائد  

1,118  1,246 اإليرادات غير المتأتية من الفوائد 

2,984  3,434 صافي اإليرادات التشغيلية 

)1,028(  )1,437( النفقات التشغيلية 

المخصصات مقابل 
)202(  )714( التدني فى القيمة 

259  325 حصة من نتائج الشركات الزميلة 

0  )2( نفقات ضريبة الدخل 

2,012  1,605 صافي أرباح السنة 
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القروض  
االستثمارات  

االستثمار في الشركات الزميلة  
األصول السائلة  

األصول األخرى  

إجمالي األصول

وقد سجل “ايه بنك” صافي إيرادات تشغيلية 
وصلت إلى 445 مليون ريال قطري في النصف 
الثاني من العام 2013 بعد ضمه إلى مجموعة 

البنك التجاري.

وبلغ صافي إيرادات الفوائد 2,188 مليار ريال 
قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، 

مسجاًل ارتفاع بنسبة 17% عن العام 2012، 
ما عكس نموًا قويًا في أنشطة اإلقراض 

لألفراد وقطاع البنية التحتية. وساهم “ايه 
بنك” بمبلغ 312 مليون ريال قطري، أي %14 

من إجمالي صافي إيرادات الفوائد، وصافي 
هامش فائدة بنسبة %2.7.

إرتفعت اإليرادات غير المتأتية من الفوائد 
بنسبة 11.4% لتصل إلى 1,246 مليار ريال قطري 

في العام 2013 مقابل 1,118 مليار ريال قطري 
في 2012، بمساهمة من “ايه بنك” وصلت إلى 

133 مليون ريال قطري. وجاءت هذه الزيادة 
نتيجة ارتفاع إيرادات الرسوم والعموالت 

وإيرادات النقد األجنبي وانخفاض إيرادات 
األوراق المالية المتاحة لالستثمار.

النفقات التشغيلية
إرتفع إجمالي النفقات التشغيلية بنسبة 

40% ليصل إلى 1,437 مليار ريال قطري في 
العام 2013 مقابل 1,028 مليار ريال قطري في 

2012. كما ارتفعت النفقات بنسبة %11.2 
مقارنة مع العام 2012 من حيث واصل البنك 

التجاري االستثمار في رأس ماله البشري 
وفي البنية التحتية، وذلك من دون احتساب 

نفقات “ايه بنك”. أما إجمالي النفقات 
التشغيلية المعلن عنها، فيشمل نفقات 

“ايه بنك” التي وصلت إلى 294 مليون ريال 
قطري بعد توحيدها باإلضافة إلى كلفة 
االستحواذ على “ايه بنك” التي بلغت 49 

مليون ريال قطري.

المخصصات مقابل التدني في القيمة
نما صافي المخصصات مقابل التدني 

في القيمة إلى 714 مليون ريال قطري في 
العام 2013 مقارنة مع 202 مليون ريال قطري 
في العام 2012، واشتملت على مخصصات 

بقيمة 604 مليون ريال قطري مقابل القروض 
والسلفيات و110 مليون ريال قطري مقابل 

االستثمارات المالية.

ونتيجة لذلك، إرتفعت نسبة القروض 
المتعثرة من 1.09% في العام 2012 إلى %3.65 

في العام 2013، ما أدى إلى تسجيل نسبة 
تغطية بلغت 63% في العام 2013.

يقوم البنك أيضًا باالحتفاظ باحتياطي 
مخاطر مقابل القروض الممنوحة كجزء من 
حقوق المساهمين. وفي 31 ديسمبر 2013، بلغ 

احتياطي المخاطر 1,316 مليار ريال قطري، 
وذلك ضمن الحد األدنى الذي وضعه مصرف 

قطر المركزي لنهاية العام 2013.

كما زاد صافي المخصصات مقابل التدني 
في قيمة محفظة االستثمار إلى 110 مليون 
ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2013 مقارنة مع 62 مليون ريال قطري في 
الفترة نفسها من العام 2012، ما عكس 

انخفاضًا عامًا في تقييمات بعض أسهم 
األسواق الناشئة وتقلبًا في أسعار العمالت.

إجمالي األصول والتمويل
حقق البنك التجاري نموًا قويًا في ميزانيته 

العمومية وصل إلى 41% في العام 2013، 
مع إجمالي أصول بلغ 113 مليار ريال قطري 

مقابل 80 مليار ريال قطري في العام 2012، 
شاماًل 19 مليار ريال قطري من “ايه بنك”. 
ويعزى نمو الميزانية العمومية هذا إلى 
الزيادة في نسبة اإلقراض للعمالء التي 

سجلت 19 مليار ريال قطري واالرتفاع في 
األرصدة لدى البنوك المركزية والمؤسسات 

المالية األخرى بقيمة 9 مليار ريال قطري، 
إلى جانب زيادة قدرها 3.5 مليار ريال قطري 

في االستثمارات المالية.

كما ارتفعت نسبة القروض والسلفيات 
للعمالء بنسبة 38% لتصل إلى 66.9 مليار 

ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2013، مقارنة 
مع 48.6 مليار ريال قطري في نهاية العام 

2012. وقد جاء هذا النمو في اإلقراض بشكل 
رئيسي نتيجة نمو االئتمان في قطاع 

المقاوالت والعقارات وغيرها من القطاعات. 
كما ساهم “ايه بنك” بمبلغ 11.6 مليار ريال 

قطري من إجمالي القروض والسلفيات.

أما بالنسبة إلى االستثمارات المالية، فقد 
وصلت إلى 14.7 مليار ريال قطري كما في 31 

ديسمبر 2013، مسجلة ارتفاع بنسبة %32 
مقارنة مع نهاية ديسمبر 2012. وقد ساهم 

“ايه بنك” بمبلغ 3.2 مليار ريال قطري. وتعكس 
هذه الزيادة التي تم تسجيلها منذ نهاية عام 

2012 الزيادة في مشتريات الحكومة وسندات 
الدين األخرى.

النفقات التشغيلية

2012  2013 بالمليون ريال قطري 

499  685 اإلنفاق المتعلق بالموظفين 

407  609 نفقات عامة وإدارية 

122  143 إهالكات 

1,028  1,437 إجمالي النفقات التشغيلية 

المخصصات مقابل التدني بالقيمة

2012  2013 بالمليون ريال قطري 

صافي المخصصات مقابل 
التدني في القيمة على 

140  604 القروض والسلفيات 

 التدني في قيمة
62  110 االستثمارات المالية 

إجمالي المخصصات 
 714 مقابل التدني في القيمة 
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الحكومة  
المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية  

الصناعة  
التجارة  

الخدمات  
المقاوالت  

العقارات  
اإلستهالك  

أخرى  

القروض والسلفيات

المستحقات للبنوك والمؤسسات المالية  
ودائع العمالء  

األموال المقترضة األخرى  
الخصوم األخرى  

أموال المساهمين  

مزيج التمويل

رأس المال المساهم  
اإلحتياطي القانوني  
اإلحتياطيات األخرى  
إحتياطي المخاطر  

حصص األرباح المقترحة  
األرباح المرحلة  

حقوق المساهمين وارتفعت ودائع العمالء بنسبة 53% لتصل 
إلى 63 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 
2013، مقابل 41.4 مليار ريال قطري في العام 

2012، ما أدى إلى دعم النمو في اإلقراض 
لدى البنك التجاري. وقد ساهم “ايه بنك” 

بمبلغ 8.1 مليار ريال قطري في إجمالي ودائع 
العمالء. وأتت هذه الزيادة في الودائع بشكل 
أساسي نتيجة ارتفاع األرصدة تحت الطلب 

وأرصدة التوفير، ما يدعم استراتيجيتنا 
الرامية إلى استمرار تنويع قاعدة التمويل 

لدينا.

رأس المال
في ديسمبر 2013، أصدر البنك أدوات رأسمالية 

بقيمة ملياري ريال قطري ضمن الشريحة 
األولى من رأس المال اإلضافي، وذلك من 

خالل طرح خاص تّم بموجب القانون القطري 
وفق معدل توزيع أولي تقديري وغير تراكمي. 
وهذه السندات هي سندات دائمة دون تاريخ 

استرداد محدد.

وال يزال البنك يتمتع بمركز رأسمالي قوي 
مع نسبة كفاية تصل إلى 14.1% كما في 

31 ديسمبر 2013 مقابل 17.0% كما في نهاية 
العام 2012، وهي أعلى من الحد األدنى الذي 

يشترطه المصرف المركزي بنسبة %10. 
وانخفض معدل الشريحة األولى من رأس 

المال إلى 12.6% في العام 2013 من 15.4% في 
2012 نتيجة الزيادة في األصول المرجحة 

بالمخاطر والناتجة عن نمو األعمال 
واالستحواذ على “ايه بنك”. 

وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
بنسبة 20% من قيمة األسهم االسمية على 

المساهمين في العام 2013 أي ما يعادل 2 ريال 
قطري للسهم الواحد، مع أسهم مجانية 

بنسبة 20% )سهم مجاني مقابل كل خمسة 
أسهم(. وتخضع هذه التوصية لموافقة 

الجمعية العمومية السنوية.

الشركات الزميلة والتابعة

ألترناتيف بنك
سّجل ألترناتيف بنك )“ايه بنك”( صافي 

أرباح بلغ 9 مليون ريال قطري في النصف 
الثاني من العام 2013 في حين سجل إجمالي 

موجودات بقيمة 19.0 مليار ريال قطري 
وإجمالي قروض بقيمة 11,5 مليار ريال قطري 

في ظل تحديات السوق الحالية.

ويوفر “ايه بنك” المنتجات والخدمات 
والحلول لقطاع الشركات والقطاع التجاري 

وقطاع الخدمات المصرفية لألفراد مع 
التركيز بشكل خاص على خدمة المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر المحرك 
الرئيسي لالقتصاد التركي. وتتألف شبكة 

“ايه بنك” من 73 فرعًا منتشرًا بشكل 
واسع في جميع أنحاء تركيا، بعد أن تم 

افتتاح عشرة فروع جديدة في العام 2013. 
ويستطيع “ايه بنك” بفضل شبكته هذه 

الوصول مباشرة إلى المناطق التي تدّر %85 
من الناتج المحلي اإلجمالي. وبعد إتمام 

عملية االستحواذ، أنشأ البنك أربعة مكاتب 
إقليمية من أجل اإلشراف على الفروع وتعزيز 
فعالية الهيكلية التنظيمية سعيًا لتحقيق 

أهداف البنك االستراتيجية.

لدى “ايه بنك” شركتان تابعتان رئيستان هما 
“ايه ليس” و”إنفست ايه” حيث توفر األولى 

منتجات وخدمات ضمن أنشطة تأجير 
مستندة على عقود في حين توفر الثانية 

خدمات وساطة وخدمات مالية للمؤسسات 
واألفراد. كما يدير البنك صندوقي استثمار 

ويوفر خدمات بحوث للقطاع والشركات.

وقد بدأ “ايه بنك” في العام 2013 بإدخال 
 ABank منتجات جديدة إلى السوق، ال سيما

 Abankو Efes Marketing Cardو POS
Bonus Business Card. وسيسعى البنك 

في العام 2014 إلى العمل عن كثب مع 
نظرائه في البنك التجاري من أجل تطبيق 

أفضل الممارسات الدولية وتحقيق التآزر.

البنك الوطني العماني
حّقق البنك الوطني العماني نتائج قوية في 
العام 2013، حيث بلغ صافي األرباح بعد حسم 

الضرائب 41.4 مليون ريال عماني ما يمثل 
ارتفاعًا بنسبة 1.8% مقارنة مع 40.7 مليون 

ريال عماني عن الفترة نفسها من العام 2012. 
كما سجل مجموع اإليرادات التشغيلية 

مراجعة أعمال مجموعة 
البنك التجاري تابع
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ارتفاعًا قدره 5,3 مليون ريال عماني، أي من 
98.6 مليون ريال عماني عام 2012 إلى 103.9 

مليون ريال عماني، ويعود ذلك بشكل 
أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد 

بنسبة 12% ليصل إلى 75.0 مليون ريال عماني. 
أما عوائد الموجودات، فقد تراجعت في خالل 

السنة تماشيًا مع اتجاهات السوق لكن 
البنك الوطني العماني تمكن من معالجة 

المسألة عن طريق خفض مصاريف اإليداع.

خالل العام 2013، نمت محفظة اإلقراض 
الخاصة بالبنك الوطني العماني بنسبة %8 

لتصل إلى 2.07 مليار ريال عماني كما ارتفعت 
ودائع العمالء بنسبة 16% لتصل إلى 2.18 مليار 

ريال عماني مقارنة مع نهاية العام 2012.

يبدو مستقبل االقتصاد العماني مشرقًا 
مع الزيادة في اإلنفاق الحكومي والتركيز 

على مشاريع البنية التحتية التي من 
المتوقع أن تعزز النمو االقتصادي. ولن 

يكون لزيادة اإلنفاق هذه تأثيرًا إيجابيًا على 
الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك 
لألفراد فحسب بل أيضًا على الخدمات 

التي يوفرها للشركات والمشاريع الصغيرة. 
ويقوم البنك بتقييم استراتيجيته باستمرار 

بغية تخصيص الموارد لإلدارات المختلفة 
بطريقة فعالة وضمان توفير عائدات 

مستدامة للمساهمين.

البنك العربي المتحد
حقق البنك العربي المتحد صافي أرباح 
قياسي بقيمة 552 مليون درهم إماراتي 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 أي 
بزيادة قدرها 35% مقابل 410 مليون درهم 

إماراتي عام 2012. أما إجمالي االيرادات 
التشغيلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2013، فقد ارتفع بنسبة 36% ليصل إلى 1,039 
مليار درهم إماراتي مقابل 765 مليون درهم 

إماراتي عام 2012. كما ارتفعت القروض 
والسلفيات بنسبة 40% لتصل إلى 15.3 

مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2012، 
في حين بلغت ودائع العمالء 15 مليار درهم 

إماراتي.

وقد اكتسب البنك، بفضل األداء القوي الذي 
سجله في العام 2013، المزيد من الثقة حيث 

يتوقع تسجيل المزيد من النمو في العام 
2014 في جميع القطاعات مع استمراره في 

تطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر.

البنك التجاري للخدمات االستثمارية
البنك التجاري للخدمات االستثمارية هو 

شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك 
التجاري وتوفر إمكانية الدخول المباشر إلى 

بورصة قطر وتقدم خدمات التداول على 
اإلنترنت لألفراد والمؤسسات والشركات 
والنظراء األجانب. وباإلضافة إلى منصة 

التداول اإللكتروني الخاصة بها، توفر 
الشركة إمكانية الدخول إلى ثالثة مكاتب 

وساطة مجهزة بالكامل. وقد نجحت 
الشركة أيضًا في تسجيل صافي أرباح 

بقيمة 1,4 مليون ريال قطري كما في زيادة 
حصتها في سوق خدمات الوساطة لتصل 

إلى 7.54% في العام 2013.

أستيكو قطر ذ.م.م.
تأسست شركة أستيكو قطر بالشراكة بين 

البنك التجاري القطري والشركة المتحدة 
للتنمية وشركة قطر للتأمين وشركة 

أستيكو إلدارة العقارات في اإلمارات العربية 
المتحدة، وذلك بهدف تقديم مجموعة من 
الخدمات المتعلقة بالوساطة والمبيعات 

العقارية وإدارة العقارات وتأجير الوحدات 
السكنية والتجارية وتقويم العقارات إضافة 
إلى األبحاث واالستشارات المتخصصة في 

القطاع العقاري.

مصون لخدمات التأمين ذ.م.م.
شركة قطرية مشتركة بين البنك التجاري 

وشركة قطر للتأمين، تأسست في العام 
2010 وتعمل على تقديم مجموعة من 

منتجات التأمين المصممة خصيًصا 
لتلبية احتياجات عمالء البنك من األفراد 

والشركات.

أورينت 1 المحدودة
شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك. 

تأسست الشركة في برمودا وتشترك في 
دعم عمليات بطاقات داينرز كلوب االئتمانية 

في سلطنة عمان.

شركة خدمات البطاقات العالمية 
ش.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة 
في سلطنة ُعمان وتعنى بشكل رئيسي 

بإصدار بطاقات داينرز كلوب االئتمانية في 
السلطنة والحصول على حقوق التّجار 

وتقديم غيرها من الخدمات ذات صلة.

الشركات الزميلة

2012  2013 بالمليون ريال قطري 

123  131 البنك الوطني العماني 

134  191 البنك العربي المتحد 

)0(  0 أستيكو قطر ذ.م.م. 

2  3 مصون لخدمات التأمين ذ.م.م. 

الحصة من نتائج 
259  325 الشركات الزميلة 

مراجعة أداء وحدات األعمال

2012  2013 بالمليون ريال قطري 

2,173  2,020 الخدمات المصرفية للشركات 

770  915 الخدمات المصرفية لألفراد 

9  445 الشركات التابعة 

32  54 أخرى 

2,984  3,434 صافي اإليرادات التشغيلية 
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تعزيز اإلنتشار اإلقليمي 
للبنك

ترمي تحالفات البنك التجاري ضمن 
سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة 

وتركيا إلى تصدير القوى التنافسية 
القطرية إلى العالم وتقديم فرص نمو 
للعمالء والمواهب المحلية، إلى جانب 
نسج شبكات جديدة من الفرص على 
صعيدي األعمال والتطوير. نحن نرّكز 

على استراتيجية واضحة، ترمي إلى 
تقديم أفضل الخدمات عبر األسواق 

األربعة التي نعمل فيها، ضمن قطاعات 
التجزئة والجملة والمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة. 
البنك التجاري يرّحب بألترناتيف بنك )ايه بنك( ضمن تحالف 

البنوك خالل حفل في اسطنبول، تركيا، في شهر سبتمبر 
2013. تأسس ايه بنك عام 1991، وهو اليوم يحتّل المرتبة 15 على 

الئحة أكبر المقرضين من حيث األصول في الدولة، حيث 
يملك 73 فرعًا في 27 مدينة ضمن تركيا. 
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توسيع التحالف 
المصرفي

إدراكًا ألهمية تنويع اإليرادات وتعزيز فرص النمو في المنطقة 
وتطوير استراتيجيات األعمال المربحة، قام البنك التجاري 

عام 2013 بتشكيل “تحالف” بين شركائه من البنوك لتحقيق 
التبادل المثمر للخدمات والمعلومات حول المنتجات ورأس 

المال البشري، مما سيزيد حقوق المساهمين ويحقق 
الربحية ألعضاء التحالف. 

أفراد اإلدارة التنفيذية في البنك التجاري يستقبلون وفدًا من ألترناتيف بنك في مقر البنك التجاري في الدوحة.
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البنك الوطني العماني
إن البنك الوطني العماني هو أحد البنوك الزميلة 
للبنك التجاري، ويعتبر أول استثمار أجنبي للبنك، 

بعج أن استحوذ هذا األخير على حصة األقلية 
فيه )34,89%( سنة 2005. 

تأسس البنك الوطني العماني سنة 1973، 
وهو اليوم أحد أكبر المصارف في سلطنة 
عمان. ويقّدم البنك الخدمات لعمالئه في 

عمان من خالل 64 فرعًا و173 صرافًا آليًا ونظامًا 
إليداع النقد والشيكات، إلى جانب فرع واحد 
في مصر وآخر في اإلمارات العربية المتحدة. 

ومن خالل الخدمات المصرفية الشاملة، يوفر 
البنك الوطني العماني مجموعة واسعة من 

الخدمات تشمل القروض اآلجلة وتسهيالت 
رأس المال العامل وتمويل عمليات االستيراد 

والتصدير وتمويل المشاريع واألصول فضاًل 
عن خدمات إدارة النقد الشاملة. وباإلضافة 
إلى ذلك، تشمل نشاطات قسم الخدمات 

المصرفية االستثمارية لديه، خدمات اإلدارة 
االستئمانية للمحافظ وعمليات الوساطة وإدارة 

األصول وتوزيع صناديق االستثمار وإدارة حقوق 
المساهمين العامة وإصدار السندات والخدمات 

االستشارية بشأن االستثمار على الصعيدين 
المحلي والدولي. وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أن 

البنك يقّدم آخر ما تم التوصل إليه في مجال 
حلول الخزينة تلبيًة لحاجات األعمال المتزايدة 

لعمالئنا من المؤسسات والشركات واألفراد. 

البنك العربي المتحد
إن البنك العربي المتحد هو أحد البنوك الزميلة 

للبنك التجاري، وهو العضو الثاني الذي ينضم 
إلى التحالف، بعد أن استحوذ البنك التجاري 
على حصة فيه بنسبة 40% عام 2007 – فكانت 

عملية االستحواذ األولى من نوعها بين البنوك 
في قطر واإلمارات العربية المتحدة. 

تأسس البنك العربي المتحد سنة 1975 كشركة 
مشتركة بين عدد من المستثمرين اإلماراتيين 

والبنك الفرنسي – سوسييتي جنرال. وهو 
يقدم، من خالل 25 فرعًا عبر اإلمارات العربية 

المتحدة، مجموعة من الخدمات المالية حسب 
الطلب لألفراد والشركات. وقد أثبت البنك 

نفسه كمورد رائد يقدم أفضل الحلول للقاعدة 
التجارية والصناعية المتنامية عبر اإلمارات 

السبع. هذا ويعتبر البنك العربي المتحد، بتوفيره 
مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية لألفراد 

والشركات وخدمات التمويل التجاري والخدمات 
المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وخدمات الخزينة، الخيار األنسب لفئة العمالء 

من الشركات الكبرى في اإلمارات العربية 
المتحدة. ومع إطالق خدمة “الصدارة” والخدمات 

المصرفية اإلسالمية، تمّكن البنك من توسيع 
قاعدة عمالئه من األفراد. 

ألترناتيف بنك 
إن ألترناتيف بنك )“ايه بنك”( هو البنك التركي 

التابع للبنك التجاري وآخر البنوك المنضمة 
إلى التحالف. وتماشيًا مع النجاح الذي حققته 

استراتيجية التوّسع الدولي، سعى البنك التجاري 
إلى دخول السوق المصرفية في تركيا من خالل 
بنك مربح متوسط الحجم يتمّيز بنمو بارز في 

سوقه المحلية. وفي شهر يوليو 2013، إستحوذنا 
على حصة بنسبة 70,84% في “ايه بنك”، إرتفعت 

الحقًا إلى 74,24% بعد طرح مناقصة إلزامية. 
فكان هذا االستحواذ أول استثمار لبنك قطري 

في تركيا – هذا البلد الذي تربطه صلة وثيقة 
بقطر والمنطقة من الناحية االستراتيجية 

والثقافية – ما أّدى إلى توطيد العالقات الثنائية 
بين البلدين. كما كان أول استثمار للبنك التجاري 

في تركيا وأول استحواذ له على حصة األغلبية 
في بنك آخر، األمر الذي يجعل من عملية 

االستحواذ نقطة انطالق للبحث عن الفرص عبر 
األسواق الناشئة الجديدة. 

تأّسس “ايه بنك” عام 1991 ليصبح كيانًا عامًا سنة 
1995. ويعمل البنك من خالل شبكة مؤلفة من 

73 فرعًا، تغطي المنطقة الجغرافية التي تنتج 
أكثر من 85% من الناتج المحلي اإلجمالي في 

تركيا. ويرّكز البنك بشكل خاص على المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. في عام 2012، إرتفعت 

ربحية البنك بنسبة 141%، فسجل أداًء ملحوظًا 
تخطى معدالت األداء في القطاع المصرفي 

التركي )%19(. 
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دعم األنشطة المتنامية 
من خالل وحدة المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة الكفوءة ضمن البنك، 
نحن نسعى إلى زيادة المعرفة وتعزيز 

المهارات بين أصحاب المشروعات، ودعم 
هدف الرؤية الوطنية المتمّثل بتحقيق 
التنوع االقتصادي واألنشطة في قطر. 

يقّدم البنك التجاري اليوم الخدمات 
آلالف العمالء من أصحاب المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في قطر. وتجدر 

اإلشارة إلى أن شراكتنا مع “ميزة” – وهي 
مؤسسة قطرية )مشروع مشترك( 

تقدم حلول وخدمات تكنولوجيا 
المعلومات – تمّكننا من تعزيز كفاءات 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
وذلك من خالل االرتقاء بالتكنولوجيا 
وتطوير المهارات من أجل خلق بنية 

تحتية اقتصادية ذات مستوى عالمي. 

حضر حفل التوقيع الذي أقيم في أكتوبر 2013 مسؤولون 
تنفيذيون كبار يمثلون الفريقين، وبالتالي، تم تجديد 

شراكتنا الحصرية مع ميزة من أجل توفير حلول 
التكنولوجيا اآلمنة والقائمة على الحوسبة السحابية 

للبنك وعمالئه من الشركات. 
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ما كان البنك التجاري ليحقق نجاحه 
في أدائه المهني لوال تفاني إدارة البنك 

التنفيذية وموظفيه.”

”
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تقرير اإلدارة عن العمليات

كما اتسم القطاع المصرفي بقدرة 
تنافسية عالية في حين بذل البنك التجاري 

أقصى جهوده من أجل الحفاظ على حصته 
في السوق على الرغم من انخفاض الهامش 
واستمرار الضغط على عملية التسعير. هذا 

وقد نجح في تنمية حجم اإلقراض وتنويع 
اإليرادات وقاعدة التمويل لديه.

ومن المتوقع أن يستمر إقتصاد قطر بالنمو 
في العام 2014، ولكن بصورة أبطأ مقارنة 

بالعام 2013، مع اتجاه االقتصاد نحو التنويع، 
بعيدًا عن القطاع الهيدروكربوني المعتاد، 

وفقًا للرؤية الوطنية لدولة قطر. ال تزال 
الحكومة القطرية تركز إنفاقها على البنية 

التحتية الوطنية التي تلعب دورًا أساسيًا 
في تطوير االقتصاد وتنمية رأس المال 

البشري وتقوية االقتصاد القطري، األمر الذي 
سيعزز الطلب على منتجات البنك التجاري 

وخدماته بينما يواصل البنك تأدية دوره في 
تحقيق التنمية المتواصلة القتصاد قطر.

الخدمات المصرفية للشركات
في قطر، يغطي قطاع الخدمات المصرفية 
للشركات لدى البنك التجاري ستة خطوط 

أعمال رئيسة: الخدمات المصرفية 
للشركات المحلية والخدمات المصرفية 

للقطاعين الحكومي والعام والخدمات 
المصرفية الدولية والخدمات المصرفية 

للشركات المتعددة الجنسيات والخدمات 
المصرفية للمؤسسات المالية وخدمات 
المعامالت المصرفية. ويمثل العمالء من 

الشركات ما يقارب 75% من حجم اإلقراض 
اإلجمالي لدى البنك، ويتركز 81% من إجمالي 

التعرض داخل قطر. إن قطاع الخدمات 
المصرفية للشركات، المحلية واألجنبية، هو 

مسؤول عن جزء كبير من ودائع العمالء في 
البنك، وهو يساعد في زيادة تمويل القروض 

متوسطة األجل من البنوك والمؤسسات 
المالية في مختلف أنحاء العالم.

من خالل قطاع الخدمات المصرفية 
للشركات، يوفر البنك التجاري مجموعة 
شاملة من الخدمات المالية للشركات 

في قطر، كما وللشركات العالمية التي 

تستثمر أو تتاجر أو تنفذ المشاريع في قطر. 
وتشمل هذه الخدمات: الخدمات المصرفية 

التجارية وخدمات إدارة الخزينة والنقد 
والتجارة والمعامالت المصرفية وخدمات 
تمويل الشركات والخدمات االستشارية. 

ويعمل هذا القطاع بشكل وثيق مع وحدتي 
الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات 

المصرفية الخاصة، من خالل إنشاء قسم 
جديد أطلق عليه إسم “الخدمات المصرفية 

في العمل” يرفع تقاريره إلدارة الخدمات 
المصرفية لألفراد. ويركز قطاع الخدمات 
المصرفية للشركات بشكل خاص على 

تعزيز القيمة الكلية المقدمة لكل عميل 
في جميع محافظ األعمال.

أداء األعمال
إستمرت أعمال قطاع الخدمات المصرفية 

للشركات بالنمو خالل عام 2013. وارتفعت 
القروض والسلفيات للعمالء بنسبة %10 

لتصل إلى 40,4 مليار ريال قطري وودائع 
العمالء بنسبة 40% لتصل إلى 39,3 مليار 

ريال قطري. وترّكز نمو القروض بشكل 
أساسي في قطاعات الخدمات والمقاوالت 

والتجارة والعقارات ضمن القطاع الخاص. 
وتراجعت إيرادات الفوائد إلى 1,6 مليار ريال 

قطري لتعكس في المقام األول الضغوط 
التنافسية على التسعير والتي شهدت 

انخفاضًا في العائد على اإلقراض للشركات. 
هذا وارتفعت إيرادات الرسوم بنسبة %5 

لتصل إلى 344 مليون ريال قطري عام 2013.

ال تزال نوعية األصول اإلجمالية مرضية 
على الرغم من الزيادة في القروض المتعثرة 

للشركات والمخصصات ذات الصلة التي تم 
توفيرها مقابل القروض الممنوحة لمشروع 

عقاري في قطر ومشروع لبناء مصنع 
إسمنت في سلطنة عمان. وقد قام البنك 

بإعادة هيكلة القرض المحلي وضمانه 
بملكيات مؤجرة ومدرة لألرباح ذات تقييمات 

سوقية محسنة، وذلك بسبب استمرار 
الطلب على المباني السكنية ذات الجودة 

العالية التي تلبي احتياجات العدد المتزايد 
للمغتربين القادمين إلى قطر في كل عام.

وفي العام 2013، إرتبط إسم البنك التجاري 
بالعديد من عمليات التمويل الكبيرة 

الناجحة في أسواق القروض المجمعة 
والمشتركة، وقد تولى البنك بصفة خاصة 

األدوار التالية:

* المنظم الرئيسي المنتدب ومدير الطرح 
لتسهيالت تمويلية قصيرة األجل لتمويل 

واردات النفط بقيمة 400 مليون دوالر 
أمريكي تم منحها لمؤسسة بترول 

على الرغم من التحديات 
التشغيلية المتزايدة عام 

2013، إستمر االقتصاد 
القطري بتحقيق أداًء جيدًا 
تمشيًا مع توقعات السوق.

بنجالديش التي يكفلها بنك بنجالديش؛

المنظم الرئيسي المنتدب لقرض ألجل  	•
بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي تم منحه 

 Turk  لشركة إتصاالت رائدة في تركيا
Telekomunikasyoمن أجل تنفيذ 

أغراضها العامة؛

المنظم الرئيسي لقرض ألجل بقيمة  	•
300 مليون دوالر أمريكي تم منحه لمركز 
“أن. أم. سي. للرعاية الصحية”، مشغل 

سلسلة مستشفيات رائدة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، من أجل إعادة 

تمويل مرافقها القائمة وتنفيذ أغراضها 
العامة.

المنسق والمنظم الرئيسي المنتدب  	•
ومدير الطرح لقرض ألجل ثنائي الشريحة 

ومزدوج العملة بقيمة 162,5 مليون 
دوالر أميركي و137 مليون يورو تم منحه 

أللترناتيف بنك.

المنظم الرئيسي لتسهيالت تمويلية  	•
بموجب عقد بقيمة 1,2 مليار ريال قطري 

لمشروع مترو الدوحة بما في ذلك 
المرحلة 1)أ( من مشروع محطة مشيرب 

والمرحلة 1 من مشروع النفق.

المنظم الرئيسي لتسهيالت تمويلية  	•
بموجب عقد بقيمة 688 مليون ريال 

قطري لمشروع المحور الغربي الخاصة 
بأشغال وطريق الخيسة ومشروع البنية 

التحتية في قطر.

في منتصف فبراير 2014، نجح البنك بعقد 
قرض مشترك ثنائي الشريحة بقيمة مليار 

دوالر أمريكي. وقد أطلق هذا القرض في 
األصل في نهاية العام 2013 بقيمة 600 مليون 
دوالر أمريكي، غير أنه سجل التزامات وصلت 
إلى 1,285 مليار دوالر أميركي، لتتم بعد ذلك 

زيادة قيمة القرض إلى مليار دوالر أمريكي. 
وقد عكس حجم القرض والسعر المنخفض 

وقوة الطلب والزيادة في حد االكتتاب 
والمشاركة من قبل 21 بنكًا رائدًا من جميع 

أنحاء العالم، الوضع االئتماني الصلب 
والعالقات المتينة التي يتمتع بها البنك 

التجاري في أسواق الدين العالمية.

الخدمات المصرفية للشركات المحلية
يوفر قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
المحلية حلواًل مصرفية شاملة للشركات 

المحلية القائمة في قطر. شهدت أنشطة 
الشركات المحلية في العام 2013 حركة 

محدودة، مع ظهور بعض عالمات االنتعاش 
في مجال المشاريع الكبيرة، ال سيما 
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مشروع السكك الحديدية والطرقات 
المحلية وأعمال الصرف التي قامت بها 

“أشغال”. ستشهد األنشطة الثانوية التي 
نفذها متعاقدون من الباطن وتجار وأفراد 

انتعاشًا واسعًا، مع التقدم التدريجي 
لعملية بناء البنية التحتية في قطر. وسعت 

وحدة الخدمات المصرفية المحلية، في 
ظل  ظروف السوق الحالية، إلى مواصلة 

التركيز على تعميق العالقات القائمة وفهم 
التحديات الفردية للعمالء والبحث عن فرص 

جديدة حيثما أمكنها. 

وفي حين بقي نمو أعمال اإلقراض المحلية 
عند مستوى 3%، نمت المحفظة غير 

الممولة بنسبة 14%. وقد شهد السوق فرص 
إعادة تمويل عديدة، حيث أتاحت البيئة 
التنافسية خفض األسعار للعمالء من 

الشركات، غير أن تدفق المعامالت المنظمة 
الكبيرة في القطاع الخاص كان محدودًا 

خالل العام 2013.

وعلى الرغم من الضغط الهامشي الحاصل، 
واصلت وحدة الخدمات المصرفية المحلية 

التركيز على تعزيز العالقات القائمة مع 
الشركات، ساعية إلقامة عالقات جديدة 

في أسواق التجارة العامة وأسواق الخدمات 
والمقاوالت، مسترشدة بموضوع البيع 

العابر لجميع منتجات البنك إلى الشركات 
من أجل استهداف جزء كبير من سلسلة 

القيمة للعمالء.

كما إن خبرة البنك التجاري المتخصصة في 
إدارة الخزينة والتمويل التجاري والخدمات 

المصرفية لألفراد أتاحت للفريق تقديم 
الحلول التي تركز على العمالء في نظم 

مالية مختلفة وعلى مستويات مختلفة من 
االستحقاق وفي مختلف مراحل التنمية.

الخدمات المصرفية للقطاعين 
الحكومي والعام والخدمات المصرفية 

الدولية
كبنك قطري رئيسي، واصل البنك التجاري 

تعزيز عالقاته مع المؤسسات الحكومية 
والعامة في قطر، وتنمية حصته من 

التمويل التجاري خالل العام. أما خارج قطر، 
فقد واصل البنك التجاري تعزيز أعماله 

وحضوره في األسواق المستهدفة )المراكز 
المالية الدولية ومناطق النمو(، موفقًا بين 
نمو أعماله واستراتيجيته في الخارج وبين 

قطاعاته المفضلة وتلبيته الحتياجات 
العمالء ومنصات المنتجات. وقد طبق 

البنك أيضًا عددًا من المبادرات الجديدة 

لمواءمة استراتيجيته والتعاون بشكل وثيق 
في مجاالت التمويل التجاري وغيرها من 

األنشطة التجارية المشتركة بين البنك 
وشركائه في التحالف – ألترناتيف بنك 

في تركيا والبنك العربي المتحد في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة والبنك الوطني 

العماني في سلطنة عمان. أما مكتب 
خدمات األعمال الكورية الذي أسس في 

العام 2012 بموجب اتفاقية تعاون استراتيجي 
مع بنك هانا في كوريا، فقد واصل عمله 

بنجاح، موفرًا مجموعة واسعة من الخدمات 
التقليدية والمبتكرة والخدمات االستثمارية 

للشركات الكورية العاملة في منطقة 
مجلس التعاون الخليجي، وللشركات 

القطرية التي تتطلع للقيام بأعمال تجارية 
في كوريا.

وتتمتع وحدة الخدمات المصرفية 
للقطاعين الحكومي والعام ووحدة 

الخدمات المصرفية الدولية بأهمية 
استراتيجية بالنسبة إلى البنك. ففي عام 

2013، إنخفضت محفظة القروض للقطاعين 
الحكومي والعام بنسبة 9% نتيجة انخفاض 

مستوى االقتراض من قبل الوحدات 
الحكومية ومؤسسات القطاع العام، إلى 

جانب ارتفاع مستويات األسعار في السوق. 
وعلى الرغم من ذلك، فقد سجلت وحدة 

األعمال هذه نموًا قويًا بنسبة 85% في 
ودائع العمالء ليبقى البنك التجاري البنك 
الرئيسي لكثير من شركات القطاع العام 

القطري.

وشملت الخدمات المصرفية الدولية 
العالقات المصرفية والتعامالت التجارية 

مع الشركات متعددة الجنسيات العاملة 
في قطر، باإلضافة إلى المؤسسات المالية 

العالمية والعمالء الدوليين من الشركات 
في الخارج. ولعبت وحدة األعمال، إلى 

جانب قسم إدارة الخزينة لدى البنك، دورًا 
هامًا في تنويع مصادر التمويل للبنك في 

العام 2013، حيث قامت بترتيب القروض 
الثنائية والمشتركة، فضاًل عن توسيع 

عالقات إدارة الخزينة وودائع الشركات مع 
الشركات متعددة الجنسيات وصناديق 

الثروات اإلقليمية السيادية ومدراء األصول 
والمؤسسات المالية غير المصرفية األخرى.

كما سجلت وحدات الخدمات المصرفية 
الدولية والخدمات المصرفية للشركات 

متعددة الجنسيات والخدمات المصرفية 
للمؤسسات المالية نموًا قويًا بنسبة %84 

في القروض والسلفيات عام 2013، ونموًا في 
المحفظة غير الممولة بنسبة 12% وقد 

كان التمويل التجاري المساهم األكبر في 
هذا النمو. أما ودائع العمالء، فقد انخفضت 

بنسبة 6%، كما تراجعت ودائع الشركات 
غير المقيمة والعالية التكلفة خالل العام 

2013، على ضوء نمو شامل وقوي في ودائع 
االمتيازات المحلية وامتيازات القطاع العام.

وبقيت استراتيجية البنك التجاري في 
الخارج محافظة، مع التركيز بشكل 

أساسي على التعامل مع البنوك والشركات 
في منطقة مجلس التعاون الخليجي. 

وبعد االستحواذ على ألترناتيف بنك، عزز 
البنك تركيزه على أعمال التمويل التجاري 

في البلدان التي تربطها عالقات تجارية 
واستثمارية واسعة ومتنامية مع قطر 
ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا. 

ويعمل البنك حاليًا عن كثب مع شركائه 
في التحالف من أجل استغالل فرص 

اإلقراض العالية الجودة في جميع أنحاء 
منطقة مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ 

استراتيجية مجموعة المؤسسات المالية 
المنسقة، وذلك تمشيًا مع أهداف األعمال 

المشتركة.

يتمتع البنك التجاري بحضور قوي في قطاع 
تمويل البنية التحتية والعقود في قطر، 

كما أنه مصدر رئيسي للكفاالت الخاصة 
بالمشاريع الكبيرة في قطر. أما نجاح قطر 

في مساعيها الستضافة كأس العالم 
لكرة القدم 2022، فسّرع وتيرة إنجاز مشاريع 

البنية التحتية التي تتعدى قيمتها 160 
مليار دوالر أميركي والتي تشمل قطاعات 

الرياضة والنقل والسياحة وشركات الطيران 
والطاقة والمرافق وغيرها من القطاعات 

على مدى السنوات الخمس المقبلة. وما 
زال اإلنفاق الحكومي الحالي على قطاعات 

التعليم والصحة والبنية التحتية والعقارات 
يحفز اقتصاد قطر ويعزز القطاع الخاص 

وأنشطة تمويل العقود. وبفضل قائمة 
العمالء من الشركات األجنبية العاملة في 

قطر، وخبرتها المتخصصة في هذا القطاع، 
تحتل وحدة أعمال الشركات متعددة 

الجنسيات مكانة تتيح لها االستفادة من 
الزيادة المتوقعة في تمويل العقود. وتعمل 

الوحدة عن كثب مع مختلف السفارات 
ووكاالت الترويج التجاري في قطر، وتعقد 

لقاءات مع وفود تجارية من مختلف البلدان.

وعملت مجموعة المؤسسات المالية 
على توسيع شبكة عالقاتها العالمية مع 
البنوك المراسلة واستمرت بتنمية حجم 

تمويلها التجاري. وحافظ قسم تحويل 

تقرير اإلدارة عن العمليات
تابع
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األموال الدولية على خدمته المتفوقة 
وأدائه الممتاز. وكان البنك التجاري مرة أخرى 

من بين المؤسسات المختارة القليلة في 
المنطقة التي حازت على “جائزة التنفيذ 
اآللي المباشر لعام 2012” من كوميرز بانك 

لتمّيزه في مجال المدفوعات و”جائزة سيتي 
لألداء المتميز 2013” لكفاءته العالية في حين 

واصلت وحدة تمويل التجارة والمعامالت 
المصرفية رفع مستوى منتجاتها وخدماتها 

خالل العام.

باإلضافة إلى ذلك، يدعم البنك التجاري 
المبادرات المرتبطة بالقطاع المصرفي 
في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي 

ويتفاعل بشكل وثيق مع المؤسسات 
التجارية والتنموية العالمية الرئيسية مثل 

اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة 
الدولية وسويفت ومعهد التمويل الدولي 

ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد 
الدولي وبرنامج تمويل التجارة العربية 

واالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات 
وغيرها من المؤسسات التنموية.

كما قام البنك التجاري برعاية أهم 
الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالقطاع 

المصرفي أو المشاركة فيها. وهي تتضمن 
ما يلي:

المشاركة في االجتماعات السنوية  	•
لصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل 

الدولية وبنك التنمية اآلسيوي.

رعاية “منتدى األعمال واالستثمار في  	•
قطر” الذي نظمته رابطة رجال األعمال 

القطريين في برلين، ألمانيا.

رعاية مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن  	•
الذي نظمته غرفة التجارة القطرية في 

الدوحة، قطر.

الرعاية األساسية لمؤتمر يوروموني الذي  	•
عقد في الدوحة، قطر.

المشاركة في مؤتمر ومعرض سايبوس  	•
– دبي، الحدث األبرز الذي ينظم من أجل 

البنوك والمؤسسات المالية من جميع 
أنحاء العالم والذي عقد هذه السنة 

 للمرة األولى في منطقة مجلس 
التعاون الخليجي. وقد انضم شركاء 

البنك التجاري إلى البنك في مؤتمر 
سايبوس – دبي.

تعتمد قطر استراتيجية محكمة من 
أجل تحقيق نمو متوازن ومستدام، على 

النحو المبين في رؤية قطر الوطنية 2030، 
وتعتبر استراتيجية التنمية الوطنية 

لدولة قطر2011-2016 في المرحلة األولى من 
عملية التنفيذ. أما المشاريع المتعلقة 
بكأس العالم لكرة القدم 2022، فهي جزء 
أساسي من هذه الخطة، حيث ستخدم 
أنظمة البنية التحتية والنقل الحديثة 

التي تمتد في أرجاء الوطن أعداد السكان 
المتزايدة في قطر وتلبي احتياجات أجيال 

المستقبل. وتسعى الرؤية الوطنية 2030 
لتحقيق العديد من األهداف، بما في ذلك 

التحديث واالستخدام المسؤول للموارد 
واحتالل موقع تنافسي في االقتصاد الدولي 

وإجراء البحوث وتوفير الخدمات العامة 
عالية الجودة مع التركيز بشكل خاص على 

الرعاية الصحية والتعليم. وتلتزم القيادة 
في قطر بالكامل بتنفيذ هذه الرؤية، والقيام 
بهذه االستثمارات الضخمة لتحقيق أهداف 

طويلة األجل لمرحلة ما بعد كأس العالم 
لكرة القدم 2022.

ما زالت التوقعات االقتصادية الخاصة 
بجميع قطاعات األعمال في قطر وقطاع 

الخدمات المصرفية، قوية على المدى 
القريب والمتوسط، حيث يستعد القطاع 
الخاص لتحقيق نمو سريع وتنوع دولي في 

حين أن التدفقات التجارية واالستثمارية مع 
الكتل االقتصادية الكبرى آخذة باالزدياد. أما 

البنك التجاري فيحتل مركزًا جيدًا يتيح له 
التنويع والنمو في كافة مجاالت الخدمات 

المصرفية للشركات سواء داخل قطر أو في 
الخارج، داعمًا بذلك النمو المتواصل في 
قطر لتصبح مركزًا تجاريًا وماليًا إقليميًا 

رائدًا. وقد احرزنا المزيد من التقدم فيما 
يتعلق باستراتيجيتنا الدولية الهادفة لبناء 

مجموعة تضم بنوكًا من منطقة مجلس 
التعاون الخليجي وبنوكًا إقليمية، وذلك 

من خالل استحواذنا على حصة األغلبية 
في ألترناتيف بنك في تركيا هذا العام، ما 

وفر إمكانات كبيرة لتنويع خطوط أعمالنا 
وإيراداتنا. وسنواصل العمل عن كثب مع 

البنوك الزميلة في دول مجلس التعاون 
الخليجي، وبشكل خاص في اإلمارات 

العربية المتحدة )البنك العربي المتحد( 
وسلطنة عمان )البنك الوطني العماني(، 
من أجل توسيع نطاق عالقاتنا مع العمالء 

وتعزيز حصتنا في السوق بهدف زيادة حصتنا 
في قطاع الخدمات المصرفية للشركات.

حضر وفد من البنك التجاري إجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي وصندوق النقد 
الدولي لعام 2013 والتي عقدت في واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية. 

وباعتبار هذه االجتماعات أهم حدث مالي واقتصادي في العالم، يشارك فيها أبرز 
الشخصيات في عالم المال والسياسة واالقتصاد، بما في ذلك أهم وزراء المالية 

ومسؤولي البنوك المركزية في العالم.
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الخدمات المصرفية لألفراد
يقدم قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 

مجموعة شاملة من المنتجات بما في ذلك 
الودائع والقروض وبطاقات االئتمان والتأمين 
وحلول إدارة الثروات. إن التركيز على العمالء 
هو حجر األساس في النهج المتبع من قبل 
هذه اإلدارة التي تقدم المنتجات والخدمات 

المصممة لتلبية احتياجات العمالء.

إتجه العمالء بعيدًا عن الخدمات المصرفية 
التقليدية لألفراد وأصبحوا يتجهون نحو 

استخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 
والتطبيقات على الهاتف الجوال لتلبية 
متطلباتهم المصرفية األساسية. وفي 

العام 2013، واصل قطاع الخدمات المصرفية 
لألفراد بناء قاعدة العمالء عبر تعزيز 

المنتجات األساسية التي يوفرها البنك 
وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة التي 

تراعي متطلبات العمالء.

أداء األعمال
وسجل قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 

أداًء قويًا في العام 2013 حيث سجل نموًا بارزًا. 
إرتفع اإلقراض للعمالء بنسبة 16% ليصل 
إلى 14,2 مليار ريال قطري والودائع بنسبة 

12% )أو 1,6 مليار ريال قطري( إلى ما مجموعه 
15,9 مليار ريال قطري. إرتفع صافي اإليرادات 

التشغيلية بقيمة 227 مليون ريال قطري 
تقريبًا مع ارتفاع ايرادات الفوائد بنسبة%24 

مقارنة بالعام 2012 على الرغم من ارتفاع 
المنافسة في السوق والقيود التنظيمية 

المفروضة على رسوم الخدمات المصرفية 
وأسعار الفائدة. 

تماشيًا مع التخطيط اإلستراتيجي، شهد 
قطاع الخدمات المصرفية لألفراد نموًا 

بنسبة 43% للعمالء الجدد ذوي المرتبات 
في العام 2013 عبر استراتيجية اإلستحواذ 
المركزة. ونتج عن استراتيجية اإلستحواذ 

هذه إصدار أكثر من 27,000 بطاقة ائتمان 
جديدة خالل العام وهي زيادة ملحوظة 

بنسبة %49.

وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في اإليرادات 
إلتزام قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 

بالتركيزعلى التكلفة والهوامش عبر إدارة 
الهوامش بفعالية وإطالق المنتجات الذكية 

والمستهدفة وحمالت البيع. وظهر ذلك 
من خالل المحافظة على صافي هوامش 

الفوائد خالل العام 2013.

المبادرات االستراتيجية في العام 2013
واصل قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 

تطوير منتجات وخدمات جديدة وأطلق خالل 

العام مجموعة شاملة من منتجات األصول 
والخصوم والتأمين. ويعود نمو أصول األفراد 

إلى ارتفاع القروض الشخصية وقروض الرهن 
العقاري المضمونة وقروض السيارات فضاًل 

عن استراتيجية بطاقات االئتمان. ويعزى نمو 
األصول إلى ارتفاع عدد العمالء من األفراد 

في العام 2013 بنسبة 18% والتركيز على 
ربحية العمالء والحصول على الرواتب. وتابع 

قطاع الخدمات المصرفية لألفراد دراسة 
السوق وفهم احتياجات العمالء المتغيرة 

عبر تقديم “سلفة الراتب الفورية” للعمالء 
ذوي المرتبات ما يتيح لهم سحب سلفة 

الراتب الفورية عند إحتياجهم للنقود.

تمشيًا مع استراتيجية البنك القائمة 
على موازنة التمويل، قّدم قطاع الخدمات 

المصرفية لألفراد منتجات إيداع بأسعار 
فائدة جذابة على المدى المتوسط والطويل. 
وشملت المنتجات الجديدة “حساب التوفير 

المنتظم”، وهو يشجع العمالء على إيداع 
المبالغ بشكل منتظم بغية كسب معدل 

فائدة تفضيلي و”حساب التوفير الربحي” 
الذي يتيح للعمالء الحصول على معدل 

فائدة تفضيلي مرتفع لغاية يناير 2014 في 
ظل الظروف الحالية التي تشهد انخفاض 

معدالت الفائدة. 

البطاقات
إلتزامًا بعالمته التجارية المتميزة، دخل 

قطاع الخدمات المصرفية لألفراد في 
شراكة تنفيذية لمدة خمس سنوات مع 
نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم حيث 

يقدم للعمالء مجموعة من بطاقات 
االئتمان وبطاقات الخصم التي تحمل 

العالمتين التجاريتين وخصمًا بنسبة %10 
في متجر مانشستر يونايتد على اإلنترنت. 

ويتاح للعمالء الذين يحملون بطاقة 
ائتمان مانشستر يونايتد فرصة الفوز 

برحلة مدفوعة التكاليف لمشاهدة مباراة 
مانشستر يونايتد في ملعب “أولد ترافورد” 

أو حجز مكان ألحد أوالدهم في مدرسة 
مانشستر يونايتد المتنقلة لكرة القدم 

والتي ستكون في مدينة الدوحة في أوائل 
العام 2014.  

عزز البنك برنامج بطاقات الوالء مع إطالق 
مبادرة جديدة في العام 2013 – “فالي مايلز”. إن 

“فالي مايلز” هو برنامج الوالء المميز واألول 
في السوق الذي يتيح للعمالء استبدال 

النقاط برحلة إلى أي وجهة في العالم في أي 
وقت ومع أي خط طيران. يستطيع العمالء 
الوصول إلى أكثر من 300 خط طيران و200,000 

وقع أسطورة مانشستر يونايتد، دينيس ايروين، على قمصان عمالء البنك التجاري 
في فرع اللؤلؤة خالل زيارته لقطر في ديسمبر 2013. وكان قد أبرم البنك إتفاقية 

شراكة حصرية لمدة خمس سنوات مع مانشستر يونايتد، العالمة التجارية 
الرياضية األكثر شهرة في العالم، لتقديم مجموعة مميزة من المنتجات 

والخدمات المالية لعمالئه.

تقرير اإلدارة عن العمليات
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فندق في وجهات متعددة في أوروبا وآسيا 
وأفريقيا والقارتين األمريكيتين وغيرها. 

ودمج برنامج “فالي مايلز” مع برنامج مكافآت 
“أكواليدز” الذي يتيح للعمالء إختيار الطريقة 

المفضلة لديهم الستبدال نقاط الشراء 
التي يكتسبونها من خالل اإلنفاق بواسطة 

بطاقة االئتمان. ويتيح برنامج مكافآت 
“أكواليدز” للعمالء استبدال القسائم مع 

أكثر من 100 شريك وعالمة تجارية.

كما أبرم البنك التجاري شراكة استراتيجية 
مع “أيكيا”، أكبر تاجر تجزئة لألثاث في 

العالم، والذي افتتح أول متجر له في قطر 
عام 2013. ويقدم البنك للعمالء، بصفته 
شريك الخدمات المالية أليكيا، فرصة 

“تسوق اآلن وادفع الحقًا” في المتجر وهي 
مبادرة توفر لحاملي بطاقات ائتمان البنك 

التجاري ميزة توفير المال من خالل خطة 
التقسيط دون دفع فائدة. 

تمويل قروض السيارات 
يحتل البنك التجاري مكانة رائدة في سوق 

قروض السيارات في قطر. أّما المبادرات التي 
اتخذت من أجل تعزيز عروض البنك خالل 
العام، فشملت إطالق عروض مميزة مع 

تجار السيارات المعتمدين. وتضمنت هذه 
العروض حملة رمضان والتي قدمت للعمالء 

خصمًا خاصًا لقروض السيارات والتأمين 
وفوائد حزمة السيارات المميزة. 

الحياة في قطر
نطرًا للنمو السكاني المرتقب نتيجة توافد 
المحترفين األجانب، أطلق قطاع الخدمات 

المصرفية لألفراد عرضًا جديدًا مصممًا 
خصيصًا لألفراد الذين ينتقلون للعيش في 

قطر. يوفر عرض “الحياة في قطر” السهولة 
والمالئمة لألفراد خالل المرحلة الصعبة 

من وقت اتخاذ قرار اإلنتقال إلى قطر 
واالستقرار في قطر. إن الموقع اإللكتروني 

www.lifeinqatar.com هو موقع مخصص 
للمحترفين األجانب قبل وصولهم إلى قطر 

إذ يزودهم بالمعلومات حول االحتياجات 
األساسية بما في ذلك التسهيالت 

المصرفية والتعليم والسكن والرعاية 
الصحية والمعلومات األخرى الضرورية 

للعيش في قطر.

أقسام إدارة الثروات
تعي وحدة الخدمات المصرفية الخاصة 
أهمية تلبية حاجات العمالء من أصحاب 

الثروات، وذلك عبر تحديد موارد جديدة 
لإليرادات، وخصوصًا في ما يتعلق بالرهن 

العقاري وإدارة الثروات. وخالل العام، عززت 
وحدة الخدمات المصرفية الخاصة 

استراتيجيتها وتمّكنت من تحقيق نتائج 
استثنائية، بعد أن حّسنت عروضها المكّيفة 

وفقًا لحاجات العمالء وارتقت بخدمة 
العمالء وزادت من عدد األعضاء في فريق 

العمل. ويتمتع فريق الخدمات المصرفية 
الخاصة بالمؤهالت الالزمة لتقديم الحلول 

المصرفية واالستثمارية بناًء على الطلب 
لقاعدة العمالء المختارة في البنك. 

فضاًل عن ذلك، تم تعزيز مقترح خدمة 
“الصدارة” من خالل مبادرات تسويقية وعدد 
من منتجات األصول والخصوم المصممة 

حسب الطلب. واستدعت هذه العملية 
إنشاء أقسام خاصة لبرنامج “صدارة”، تضّم 
مدراء للعالقات من ذوي الخبرة في عدد من 

األماكن الرئيسية ضمن قطر. 

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 
والهاتف الجوال

ال يزال قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 
يحرز التقدم في جدول أعماله االستراتيجي 

فغّير طريقة تنفيذه لألعمال من خالل 
تبسيط العمليات التشغيلية ودمج قنوات 

التوزيع اإللكترونية.

أطلق قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 
منصة الخدمات المصرفية الجديدة 

والمحسنة مع وظائف جديدة وخدمات 
واسعة النطاق. ويتاح للعمالء تعزيز نطاق 

استخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 
بهدف تفعيل بطاقات اإلئتمان وبطاقات 

الخصم وإيقافها وطلب استبدالها وأيضًا 
مراجعة الكشوفات اإللكترونية مباشرًة 

وتسديد الدفعات لعدد من التجار وتسهيل 
التحويالت المحلية والدولية.

باإلضافة إلى ذلك، أطلق البنك التجاري في 
العام 2013 تطبيق جديد للخدمات المصرفية 
عبر الهاتف الجوال والذي يتوافق مع أنظمة 
اآليفون واآلي باد واألندرويد وجميع الهواتف 

الذكية. ونتيجة تحسين التجربة المصرفية 
الرقمية وتطوير التصميم، إحتل التطبيق 

المرتبة األولى ألكثر التطبيقات المالية 

أنشأ البنك التجاري منصبًا جديدًا أطلق عليه مسمى “رئيس العلوم المصرفية” 
في جامعة قطر لإلشراف على الدراسات في مجال العلوم المصرفية والمالية، 

ما سيساعد على تزويد القطاع المصرفي القطري بخريجين مؤهلين ومالئمين 
لالنضمام إلى القوة العاملة.
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تحمياًل في قطر للعام 2013. كما يرتبط 
هذا التطبيق مباشرًة مع منصة الخدمات 

المصرفية المحسنة ويتيح للعمالء 
إستخدام خدمة الولوج لمرة واحدة وتجربة 
الخدمة المصرفية عبر هواتفهم الجوالة.  

العمليات التشغيلية
أطلق البنك التجاري نظام “قرارات االئتمان 
التلقائية” الجديد لمنتجات األصول فيوفر 

الميزات التنافسية لقطاع الخدمات 
المصرفية لألفراد بما في ذلك الرد السريع. 

كما يساهم النظام في المحافظة على 
االتساق في صنع القرارات واإلدارة الشاملة 

للمحفظة. 

إن إدخال هذه التحسينات الفنية يعكس 
إدراك البنك ألهمية االستخدام المتواصل 

للتكنولوجيا في القطاع المصرفي والتزامه 
بتوفير التجربة المصرفية المثالية للعميل.

شبكة الفروع
في ضوء استراتيجيته لتوسيع نطاق التوزيع، 

إفتتح البنك خالل العام فروعًا جديدة في 
مناطق استراتيجية شملت فندق سانت 
ريجيس ومنتجع القصار ومول دار السالم، 

ليصل بذلك عدد فروع الشبكة إلى 33 فرعًا. 
وتوفق استراتيجية التوسع هذه ما بين 

شبكة فروع البنك والتطورات الجغرافية 
في دولة قطر بهدف دعم عدد السكان 

المتزايد وضمان توافر أعلى معايير الخدمة 
في متناول العمالء. إن فروع البنك هي 

نقطة التواصل الرئيسية مع العمالء ولذلك 
اتخذ البنك التجاري سلسلة من الخطوات 

من أجل تعزيز استثماراته في الشبكة. 
وتضمنت اإلستراتيجية إقفال فرع السوق 
ونقل فرع السيتي سنتر للشركات واألفراد 

إلى موقع أوسع وظاهر للعيان ويمكن 
الوصول إليه بسهولة في الطابق األرضي 

لمركز السيتي سنتر. 

تعزيزًا لشبكة الفروع، تم تركيب 154 جهاز 
صراف آلي في مواقع استراتيجية لتلبية 

احتياجات العمالء. وتماشيًا مع استراتيجية 
دراسة مواقع الفروع، أعيد تنظيم مواقع 

أجهزة الصراف اآللي وأزيلت أجهزة الصراف 
اآللي غير الهادفة للربح وإضيفت أجهزة 

الصراف اآللي الجديدة في مواقع تتميز 
باإلقبال الشديد مثل أيكيا وسنتربوينت في 

قرية بروة. ومن أجل ضمان تسهيل أعمال 
العمالء مع البنك، تم تركيب عدد من أجهزة 

الصراف اآللي لألفراد من ذوي االحتياجات 
الخاصة، مثل األشخاص المصابين 

بإعاقات بصرية أو إعاقات جسدية. كما توفر 

أجهزة الصراف اآللي هذه خدمات صوتية 
وقد صممت لتكون بمتناول مستخدمي 

الكراسي المتحركة.

الخدمات المصرفية للمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة

يوفر قطاع الخدمات المصرفية للمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة مجموعة شاملة من 
المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة 

لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
ويقوم من خاللها برعاية مجتمع ريادة 

األعمال في قطر وتشجيع النمو في هذا 
القطاع. ويعكس تركيز البنك على هذا 

القطاع األساسي إلتزامه بالرؤية الوطنية 
2030 لحكومة قطر والتي تعتبر المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة المكون الرئيسي 

للمستقبل االقتصادي للدولة. ومن خالل 
قطاع الخدمات المصرفية للمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة، دخلنا في شراكة 
مع برنامج “الضمين” في بنك قطر للتنمية 

حيث يوفر هذا البرنامج التسهيالت 
االستثمارية وتسهيالت رأس المال العامل 

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات 
الجدوى االقتصادية ويجعل الحصول على 

التسهيالت االئتمانية أكثر سهولة.

وقد قام البنك بتوظيف مدراء عالقات 
متخصصين من أجل العمل مع العمالء 
من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 

خمسة فروع هي أم لخبا والريان والدائري 
الرابع وبن عمران وحمد الكبير. ويقوم الفريق 

المتخصص بتقديم النصائح ألصحاب 
المشاريع الحاليين والمحتملين في 

المجاالت التالية:

تمويل رأس المال العامل واإلقراض ألجل؛ 	•

تسهيالت التمويل التجاري؛ 	•

الودائع والحواالت المالية والتأمينات  	•
والحلول المتعلقة بالخزينة؛

الحلول المتعلقة بالخدمات المصرفية  	•
لألفراد والخاصة بالموظفين؛

حلول تكنولوجيا األعمال؛ 	•

الحصول على الخدمات االستشارية  	•
والتوجيهية.

يمكن للعمالء اإلستفادة من مراكز اإلتصال 
المخصصة للعمالء على مدار الساعة 

وشبكة فروع البنك.

حضر عمالء البنك التجاري ورشة عمل بعنوان “توقعات التدفق النقدي 
لمشاريع البناء” في مايو 2013. وتعمل وحدة المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة في البنك على تنظيم ورش عمل للعمالء من أجل دعم نمو 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر.

تقرير اإلدارة عن العمليات
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قروض األعمال للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة 

خالل العام، أطلق قطاع الخدمات 
المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

منتجًا خاص بالقروض تم تصميمه لتوفير 
التمويل السهل والسريع إلى العمالء 

من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى 
البنك التجاري. يوفر قرض أعمال المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، التمويل الذي يتميز 

بسرعة الرد والتسليم الفعال مع األخذ 
في االعتبار منظومة المخاطر وعواملها 

الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
مثل النقص في المعلومات المالية 

المفصلة. 

بطاقة اإليداع المباشر
واصل قطاع الخدمات المصرفية 

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تطوير 
منتجات جديدة للمشاريع خالل العام. 

وأطلق بطاقة اإليداع المباشر للعمالء من 
الشركات )المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ومجموعات الشركات( والمصممة خصيصًا 
لمالءمة العمالء عند إيداع المبالغ النقدية 

يوميًا. وتسهل بطاقة اإليداع المباشر 
عملية إيداع المبالغ النقدية الضخمة في 
الفروع يوميًا وتحسن بذلك تجربة العمالء 
المصرفية وفعالية عمل الفروع. باإلضافة 

إلى ذلك، ونظرًا لتكنولوجيا البنك المتطورة، 
يمكن للعمالء تتبع حساباتهم والتوفيق 

بينها على اإلنترنت عبر الولوج إلى الخدمات 
المصرفية للشركات عبر اإلنترنت.

الحساب الربحي تحت الطلب 
يعد قطاع الخدمات المصرفية للمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة مصدرًا رئيسيًا 
للتمويل ذات التكافة المنخفضة للبنك 
التجاري. وتماشيًا مع استراتيجية البنك 

لتحقيق التوازن في منظومة التمويل، 
أطلق قطاع الخدمات المصرفية للمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة الحساب الربحي 
تحت الطلب حيث يقدم للعمالء من 

المشاريع الفرصة لتحقيق العوائد المغرية 
والتنافسية ذات الصلة باألموال السائلة مع 

المحافظة على مرونة السحب واإليداع.

شراكات التكنولوجيا
تشمل الخدمات المصرفية التي يوفرها 

البنك التجاري للمشاريع مجموعة من 
الحلول في إطار تكنولوجيا األعمال. وتتوفر 

هذه الحلول من خالل الشراكة الحصرية 
للبنك مع شركة “ميزة”، وهي شركة 

مشتركة تابعة لمؤسسة قطر. وتضم 
مجموعة حلول التكنولوجيا السحابية 

للبريد اإللكتروني وخدمة االستضافة 

على شبكة اإلنترنت وخدمات “شير بوينت” 
باإلضافة إلى الحلول المتعلقة بالموارد 

البشرية وجدول الرواتب مما يتيح للعمالء 
التركيز على تنمية أعمالهم. ومنذ إطالقها، 

إستخدم أكثر من 450 عميل من المشاريع 
حلول التكنولوجيا هذه المؤلفة من حزم 

شاملة تضم المنتجات ذات النوعية العالية 
ومستوى الخدمة المثالي والتدريب المهني.  

التعليم والتدريب
يدعم البنك المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة من خالل توفيرالتعليم 
والتدريب لمساعدتها على النمو. في 

العام 2013، تعاون البنك مرًة أخرى مع كلية 
شمال األطلنطي في قطر من أجل تنظيم 

سلسلة من ورش األعمال لعمالء قطاع 
الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة حول مواضيع مثل “بحوث 
التسويق الفعالة والمنخفضة الكلفة” 

و”مشروع توقعات التدفقات النقدية 
لمشاريع البناء”. وترأس ورش العمل هذه 

خبراء من مدرسة دراسات األعمال في 
كلية شمال األطلنطي في قطر، بحضور 

العديد من المحاسبين والمحللين وأصحاب 
الشركات وصناع القرار الرئيسيين في مجال 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

إن ورش العمل المنظمة من قبل قطاع 
الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة تتيح للعمالء من المشاريع 

التعرف إلى األدوات وتعزيز معرفتهم بهدف 
توسيع أعمالهم. كما توفر ورش العمل 

منصة لعمالء قطاع الخدمات المصرفية 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإللتقاء 

ومناقشة المواضيع األساسية مع نظرائهم 
وتوليد األفكار الجديدة لصالح أعمالهم 

وتزويدهم بالخدمات المصرفية الشاملة 
وحلول التكنولوجيا.

الخزينة واألسواق المالية
تتولى الخزينة إدارة احتياجات التمويل 

والسيولة لدى البنك، بما في ذلك متطلبات 
إدارة السيولة التشغيلية وتقييم أسواق 

الدين وتقييد التمويل بإصدار الدين وتمويل 
المؤسسات. تتيح اإلدارة االستباقية للبنك 

إدارة قاعدة التمويل بتكلفة منخفضة 
مع ضمان إدارة الميزانية العمومية وفقًا 

لتوقعات وكاالت التصنيف والهيئات 
الرقابية ومجلس اإلدارة والمساهمين. لعبت 

الخزينة دورًا رئيسيًا في الحد من التكلفة 
التمويلية في البنك خالل العام 2013 وواصلت 

التركيز على تحسين الميزانية العمومية 
وإدارة السيولة والمحافظة على نسب 

السيولة الرئيسية فوق الحد األدنى الذي 
يشترطه المصرف المركزي.

ويوفر قسم مبيعات الخزينة مجموعة 
كاملة من المنتجات لعمالئه بحيث يسهل 
إحتياجات العمالء فيما يتعلق بإدارة مخاطر 

الصرف األجنبي وسعر الفائدة والتحوط 
منها. يواصل قطاع الخزينة واألسواق 

المالية في البنك التجاري نموه كرائد في 
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على 

مستوى الدخل الثابت وأذون الخزينة وأسواق 
الصرف األجنبي وكذلك من حيث توفير 

الوصول إلى السوق للشركات والمؤسسات. 
في العام 2013، كان البنك التجاري مسؤواًل 
عن توزيع 73% من مجموع قيمة السندات 

واألذونات بالريال القطري المتداولة في 
بورصة قطر. 

إستمرت نشاطات التجارة والدخل الثابت في 
توليد العائدات القوية في عام 2013 باإلضافة 

إلى األصول السائلة للبنك. وسيسعى 
البنك خالل العام 2014 إلى المحافظة على 

الزخم في ظل االرتفاع المستمر في معدل 
الفائدة بما إن التركيز يصب اآلن على األدوات 
القصيرة األمد ومقايضات األصول كوسيلة 

لتقليل المخاطر. 

إدارة المخاطر
تشكل إدارة المخاطر المالية جزءًا رئيسيًا 

من نشاطات البنك التجاري. وتغطي 
التوعية بشأن المخاطر كافة جوانب 

األعمال حيث يكون كل موظف في البنك 
مسؤواًل عنها. وتتوزع ممارسات إدارة 

المخاطر نزواًل من مجلس اإلدارة إلى اللجان 
المنبثقة عنه ولجان اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

والموظفين. إن توفير المعلومات الدقيقة 
والموثوقة في الوقت المناسب هو أساسي 

لدعم القرارات بشأن إدارة المخاطر في كافة 
مستويات البنك.

خالل العام 2013، عزز البنك إجراءات إدارة 
المخاطر عبر تطبيق نظام شامل الختبار 

اإلجهاد ونظام تصنيف اإلئتمان للخدمات 
المصرفية لألفراد وتحديث نظام تصنيف 
مخاطر اإلئتمان الداخلي فضاًل عن تعزيز 

قدرات البنك لإلشراف على المحفظة عبر 
البنك باإلضافة إلى قدرة رفع التقارير بشأنها 
واستكمال نموذج تحديد األسعار باإلستناد 

إلى المخاطر والبدء بتطبيق عملية التقييم 
الداخلي لكفاية رأس المال. في العام 

2014، سيواصل البنك التجاري نشر أهداف 
واضحة إلدارة المخاطر واستراتيجية راسخة 
لتحقيقها من خالل إجراءات أساسية إلدارة 

المخاطر.



البنك التجاري القطري )ش.م.ق.(
التقرير السنوي 2013

42

إطار عمل إدارة المخاطر
يستخدم البنك التجاري إطار عمل شامل 

إلدارة المخاطر بغية تحديد المخاطر 
والعوائد ذات الصلة بالمخاطر وإدارتها 

وإعداد التقارير الخاصة بها بشكل مالئم 
وموثوق. ويتطلب إطار العمل هذا إدارة كل 

قطاع لنتائج نشاطاته المنطوية على 
مخاطر.

توفر إدارة المخاطر الخبرة والرؤية للنشاطات 
المنطوية على مخاطر وتطور إدارة المخاطر 
وتحافظ على إطار عمل وسياسات وإجراءات 

متالئمة ومتكاملة إلدارة المخاطر وتضمن 
استخدامها كجزء من إدارة األعمال اليومية. 

كما تقوم إدارة المخاطر بقياس التعرض 
للمخاطر لدعم اتخاذ القرارات المتعلقة 

بالمخاطر من قبل أصحاب األعمال 
والتأكد من اتخاذ القرارات بشأن األسواق 

والمخاطر اإلئتمانية المحددة وفقًا لتفويض 
الصالحيات المعتمد. وتقوم إدارة المخاطر 

بشكل خاص بإجراء تحليل كمي ونوعي 
للتعرضات االئتمانية كجزء من مسؤولية 

تصنيف االئتمان واتخاذ القرارات.

يمكن أن يتعرض البنك التجاري ألربع فئات 
رئيسية من المخاطر: مخاطر االئتمان 

ومخاطر السوق ومخاطر السيولة 
والمخاطر التشغيلية.

المخاطر االئتمانية
تعمل لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس 

اإلدارة بموجب ميثاق معّين تستند إليه 
في اإلشراف على معايير إدارة المخاطر 

االئتمانية والمحافظ في البنك التجاري. 
وقد وضعت هذه المعايير لتحقيق العائدات 

في المحفظة بما يتوافق ومستوى تحمل 
المخاطر في البنك وتوقعات المخاطر/

االيرادات. تجتمع اللجنة مرة على األقل مرة 
واحدة كل ربع سنة أو أكثر عند الحاجة.

حّدد البنك التجاري بوضوح السياسات 
االئتمانية المرتبطة بإقرار المخاطر 
االئتمانية وإدارتها. تنطبق المعايير 

االئتمانية الرسمية على كافة المخاطر 
االئتمانية، كما توجد معايير محددة 

للمحافظ تنطبق على كافة جوانب اإلقراض 
الرئيسية، وتشمل الدخل/القدرة على 

التسديد وشروط السالمة والمدد المقبولة 
واختبارات توثيق القروض. 

يقوم البنك بتقييم مدى نزاهة وقدرة 
الجهات المدينة أو األطراف المقابلة على 
استيفاء التزاماتها المالية التعاقدية من 

حيث التسديد. وتتخذ بشكل عام ضمانات 
على شكل رهن عقاري أو رسم على الدخل 

أو األصول، مقابل قروض األعمال باستثناء 
األطراف المقابلة من جهات حكومية 

ومصارف وشركات، التي يتم تقييمها من 
حيث المخاطر من قبل جهات خارجية 

وتعتبر ذات مكانة مالية قوية.

المخاطر التشغيلية
هي مخاطرالخسائر االقتصادية الناتجة عن 
العمليات أو األشخاص أو األنظمة الداخلية 

غير المالئمة أو الفاشلة، أو عن أحداث 
خارجية. وهي تشمل المخاطر القانونية 

والتنظيمية والتكنولوجية ومخاطر 
االحتيال واالستمرارية في األعمال. 

يدعم قسم إدارة المخاطر التشغيلية 
تحقيق األهداف المالية واألهداف المتعلقة 

بأعمال البنك التجاري. وهو يدير المخاطر 
التشغيلية باالستناد إلى أدوات المخاطر 
التشغيلية المعيارية، أما أهدافه فتتثمل 

في ما يلي:

الحفاظ على محيط ونظام فّعال ومالئم  	•
للمراقبة الداخلية.

نشر الحوكمة الفعالة، بما في ذلك  	•
تطبيق مقاربة ثابتة بشأن إدارة المخاطر 

التشغيلية عبر البنك. 

شفافية األحداث والمسائل المتعلقة  	•
بالمخاطر والرقابة واإلبالغ عنها 

وتسويتها.

مخاطر السوق
هي مخاطر احتمال الخسارة في القيمة 

أو األرباح نتيجة تغيرات في عوامل السوق. 
وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات في 

البنك بإدارة هذه المخاطر عن طريق إصدار 
مبادئ توجيهية خاصة إلدارتها.

يلجأ البنك التجاري إلى أداة قياس القيمة 
المعّرضة للمخاطر لتحديد مخاطر السوق، 

حيث تسمح هذه األداة بقياس الخسائر 
المحتملة استنادًا إلى تقلبات السوق 

المحددة تاريخيًا. ويستعين البنك بأداة قياس 
القيمة المعّرضة للمخاطر المشددة من 

أجل قياس الخسائر االقتصادية المحتملة 
من أحداث السوق القصوى. 

ترفع النتائج إلى لجنة الموجودات 
والمطلوبات ولجنة المخاطر المنبثقة عن 

اإلدارة التنفيذية بشكل منتظم. 

إدارة السيولة والتمويل
تنص سياسات السيولة والتمويل لدى 

البنك التجاري على ما يلي: 

تمّول أصول الميزانية العمومية التي  	•
ال يمكن تحويلها إلى سيولة بسرعة، 

بواسطة الودائع أو القروض اآلجلة التي 
تستوفي شروط االستحقاق الدنيا مع 

غطاء مناسب لمخاطر السيولة. 

يجب وضع حدود للتمويل القصير  	•
والبعيد األمد للشركات ومراجعتة هذه 

الحدود ومراقبتها بانتظام حرصًا على 
استيفائها.

يجب االحتفاظ بالحد األدنى من األصول  	•
على شكل سيولة مرتفعة. 

يجب أن يتوافق مستوى األصول السائلة  	•
مع افتراضات السيناريو المشدد تلبيًة 
اللتزامات اإلقراض التي تم التعهد بها 

ولكن لم تنّفذ بعد في البنك. 

مخاطر االلتزام
هي مخاطر العقوبات القانونية أو 

التنظيمية والخسائر المالية الملحوظة 
وخسارة السمعة التي يمكن أن يتعرض لها 

البنك التجاري نتيجة عدم التزامه بأحكام 
القوانين والهيئات التنظيمية والمعايير 

واألنظمة ذات الصلة. 

تعتمد وحدة إدارة مخاطر االلتزام لدى البنك 
التجاري برنامجًا لمراجعة االلتزام يرمي إلى 

مراقبة مدى التقيد بالسياسات، تكّمله 
عملية تقييم مخاطر االلتزام وتطبيق عدد 

من الضوابط، فضاًل عن مراقبة فعالية إطار 
العمل واختبارها، واإلبالغ عن حاالت عدم 

االلتزام ونقاط الضعف في نواحي االلتزام.

يلتزم البنك التجاري بمتطلبات إتفاقية بازل 
2 المعمول بها وفقًا لتعليمات مصرف قطر 

المركزي. ويعمل البنك مع مصرف قطر 
المركزي وبنوك أخرى من أجل تطبيق بازل 3 

في قطر.

على الصعيد الكلي، يشارك مجلس إدارة 
البنك التجاري في القرارات المرتبطة 

بالمخاطر من خالل لجنتين هما:

لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس   .1
اإلدارة وهي مسؤولة عن كافة جوانب إدارة 

المخاطر عبر المؤسسة، بما في ذلك 
على سبيل المثال ال الحصر، المخاطر 

االئتمانية ومخاطر السوق ومخاطر 
السيولة والمخاطر التشغيلية. وتقوم 

هذه اللجنة بمراجعة السياسات ذات 
الصلة بكافة مسائل المخاطر وتشرف 

باستمرار على كافة مخاطر البنك.

اللجنة التنفيذية المنبثقة عن   .2
مجلس اإلدارة وهي مسؤولة عن 

تقييم التسهيالت االئتمانية ومنحها 
مع االلتزام بالحدود المفروضة وفقًا 

تقرير اإلدارة عن العمليات
تابع
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لتعليمات مصرف قطر المركزي ومجلس 
اإلدارة. هذا وتقوم اللجنة بمراجعة 

استراتيجية استعادة العالقات على 
مستوى األصول الخاصة، كما تراجع 

وتقّر كافة المقترحات االئتمانية )غير 
المنتجات المتاحة في السوق( المرتبطة 

بالشخصيات السياسية واألشخاص 
في المناصب الوزارية، وذلك وفق شروط 

تفويض الصالحيات على مستوى 
المخاطر، وتوافق على التسهيالت 

االئتمانية التي تزيد مدتها عن 8 سنوات.

هذا وتجتمع اللجان المنبثقة عن اإلدارة 
التنفيذية والتي تركز على المسائل 

المتعلقة بالمخاطر )لجنة المخاطر 
ولجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة إدارة 

األصول الخاصة للمجموعة( على األقل 
مرة واحدة كل ربع سنة. ويتم إبالغ مجلس 

اإلدارة أو اللجان الفرعية التابعة له بانتظام 
بالمخاطر الرئيسية التي تواجه البنك، 

بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، 
المخاطر االئتمانية. 

ال تزال إدارة المخاطر تتمتع بمكانة جيدة 
جدًا تسمح لها بإدارة المخاطر الناتجة عن 

التعقيد المتزايد وتوسع وتنوع عمليات 
البنك وأنشطته. وتضم إدارة المخاطر 

حوالي 90 موظفًا متفانيًا، ما يعكس التزام 
البنك التجاري بإطار عمل ثابت ومتين 

لحوكمة المخاطر وإدارتها. وسيواصل البنك 
خالل العام 2014 تعزيز ضوابطه الداخلية 

وتحسين عملياته المختلفة في كافة 
جوانب إدارة المخاطر. 

كما يتقيد البنك بمتطلبات بازل 2، كما 
يتابع توجيهات تطبيق بازل 3 وفقًا لتعلميات 

مصرف قطر المركزي. باختصار، يتماشى 
إطار الحوكمة والسياسات واإلجراءات 

والممارسات اإلدارية المرتبطة بإدارة 
المخاطر في البنك التجاري مع أفضل 

الممارسات العالمية وتوصيات لجنة بازل 
وتوجيهات مصرف قطر المركزي. 

المسؤولية االجتماعية 
للشركات 

يعتبر البنك التجاري المسؤولية التجارية 
للشركات جزًءا ال يتجزأ من أعماله، وهو 
ملتزم بدعم التنمية الوطنية في قطر 

تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. 

إن المسؤولية االجتماعية للشركات 
ركن أساسي في فلسفة البنك التجاري، 

حيث يقوم هذا األخير، من خالل برنامج 
المسؤولية االجتماعية للشركات لديه، 

بتقديم الدعم المالي والعملي واإلنساني 
القائم على المهارات إلى المجتمع 

القطري. وفي هذا اإلطار، يقع على عاتق 
قسم التسويق في البنك التجاري إعداد 

المجموعة الشاملة من برامج المسؤولية 
االجتماعية للشركات، فضاًل عن تطبيقها 

وترويجها. 

ملتزمون بالمجتمع القطري
يؤمن البنك التجاري بأن المصداقية العالية 

في المسؤولية االجتماعية للشركات 
تتحقق عندما تكون النشاطات ذات الصلة 

مرتبطة بخبرة المؤسسة، ويمكنها 
شرعيًا أن تحدث فرقًا ضمن مجال معّين. 

ومساهمتنا في إطار المسؤولية االجتماعية 
للشركات تكمن في االستثمار إلى حد 

كبير في المجتمع القطري. ونحن، بصفتنا 
مصرف قطري، نشكل جزءًا من المجتمع 

القطري ومن واجبنا الوطني أن نعمل 
جاهدين في تحقيق أهداف هذه المسؤولية. 

يجتهد البنك التجاري ليكون له دور مميز من 
خالل دعمه للتنمية في المجتمع القطري 

عبر مجموعة من المبادرات االجتماعية 
واالقتصادية في مجاالت شّتى منها الرياضة 

والثقافة والمشاريع اإلنسانية والصحة. 

البنك التجاري هو الراعي الرئيسي لبطولة قطر ماسترز للجولف منذ العام 
2006 ما يعكس التزامه بدعم الرياضة واهتمامه بتعزيز سمعة قطر في المجال 

الرياضي على الساحة الدولية.

من خالل التركيز على المجتمع القطري 
وعلى تطوير “رأس المال البشري” في قطر، 

يكون برنامج المسؤولية االجتماعية 
للشركات في البنك التجاري متوافقًا مع 

ركائز التنمية البشرية واالجتماعية ضمن 
رؤية قطر الوطنية 2030. وما يهّمنا على 

وجه الخصوص هو االستثمار في موظفينا 
والشباب القطري من خالل برامج التنمية 

التربوية والتدريب والتطوير المتنوعة.  

خالل العام 2013، نجح قسم التسويق في 
البنك التجاري في تطبيق عدد كبير من 

مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات 
التي تدعم التنمية في المجتمع القطري، 

خارج البنك وداخله. 

الرياضة
يؤمن البنك التجاري بأّن للرياضة دورًا 

أساسيًا في بناء مجتمعنا. فهي ترّوج 
لتحسين نوعية الحياة من خالل التفاني 
والعمل الجماعي والمنافسة على غرس 

مفاهيم الروح الرياضية.
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وعكست رعاية البنك التجاري لبطولة قطر 
ماسترز للجولف وبطولة العالم للدراجات 

النارية “الموتو جي بي” عام 2013 مدى حرصه 
على تشجيع التميز الرياضي وتعزيز سمعة 

الرياضة في قطر على الصعيد الدولي. 

يعتبر اليوم الوطني للرياضة مبادرة وطنية 
غير عادية ذات أهمية كبيرة بالنسبة 

للمواطنين والمقيمين على أرض قطر. 
وتعزيزًا للتنمية البشرية، تشّجع رؤية قطر 

الوطنية 2030 على المشاركة في النشاطات 
الرياضية والبدنية، وذلك من خالل تحسين 

صحة ورفاهة الرياضيين القطريين، رجااًل 
ونساًء، وتطويرهم. 

يفتخر البنك التجاري كونه من الداعمين 
الناشطين لليوم الوطني للرياضة. ففي 

العام 2013، شارك موظفو البنك وعائالتهم 
في مجموعة من األحداث التنافسية وغير 

التنافسية، ومنها ماراثون مصرف قطر 
المركزي الذي نّظم في كورنيش الدوحة 

ومباريات كرة القدم والكريكت وحدث “يوم 
للذاكرة” من تنظيم مؤسسة أسباير زون، 

إلى جانب العديد من النشاطات الرياضية 
في قرية كتارا الرياضية.  

الثقافة
إن إحياء الثقافة واالحتفال بها وترويجها 

مكّون أساسي في كل مجتمع متقّدم. 
ودعمًا للمحيط الثقافي المزدهر في قطر، 

حرص البنك التجاري على نسج شراكة 
مصرفية استراتيجية مع قرية كتارا 

الثقافية. في الحقيقة، يجّسد هذا التعاون 
التزام البنك بتعزيز النشاطات الثقافية في 
المجتمع القطري والترويج للدولة كمحور 

إقليمي للفنون والثقافة. 

النشاطات اإلنسانية 
يلتزم البنك التجاري كل االلتزام بتطوير 

المجتمع القطري بأسره، بما في ذلك 
الفئات التي بحاجة ماسة إلى رعاية واهتمام 

بالغ وباألخص األشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة. ففي العام 2013، تبنى البنك 

للسنة الثانية قضية خيرية مع جمعية 
النور للمكفوفين، حيث عمد إلى جمع 

التبرعات من أجل تأسيس صف لتكنولوجيا 
المعلومات. وهذه الهبة التي منحها البنك 
التجاري ساهمت في تزويد طالب الجمعية 

باألدوات الالزمة للولوج إلى المواقع 
االلكترونية التربوية، من أجل االرتقاء بعملية 

التعليم المتواصل وتوسيع نطاق المعرفة 

يساهم البنك التجاري وبشكل ملحوظ في الجمعيات الخيرية التي تتبنى 
مختلف القضايا داخل قطر وخارجها. ومن هذا المنطلق، قدم البنك مساهمة 
لمعهد النور للمكفوفين من أجل تجهيز غرفة تكنولوجيا معلومات وتشجيع 

التعليم المتواصل واالبداع واالبتكار واالستقاللية.

فاز البنك التجاري في مباراة كرة القدم التي جرت مع شركة سكك الحديد 
القطرية )الٌريل( ضمن فعاليات يوم الرياضة الوطني في قطر في العام 

2013. ويفخر البنك بدعم الفعاليات الوطنية إيمانًا منه بأن الرياضة تلعب 
دورًا متكامالً في مجتمع اليوم وسعيًا للترويج لحياة نشطة وصحية. 

تقرير اإلدارة عن العمليات
تابع
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ومنحهم مستوى معّين من االستقاللية 
لمساعدتهم على تحسين نمط حياتهم. 

قّرر البنك التجاري أن يحتفل باليوم الوطني 
على طريقته الخاصة، برّد الجميل إلى 

المجتمع القطري، حيث قام المتطّوعون 
بتوزيع الهدايا للعديد من المؤسسات مثل 
المؤسسة القطرية لرعاية األيتام “دريمة”، 

ومركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة والمدارس المستقلة. كما وّزعت 
الهدايا في دار العجزة، وتم تزويد األطفال 

والعمالء في كافة فروع البنك التجاري في 
الدوحة وفي قرية كتارا الثقافية بشارات 

وأوشحة اليوم الوطني. 

وفي مجال النشاطات اإلنسانية، أصبح 
البنك التجاري “الراعي الرئيسي” ليوم المرح 

“أرجل وعجالت” من تنظيم مؤسسة “أيادي 
الخير نحو آسيا” )روتا( عام 2013. “روتا” منظمة 

غير ربحية أطلقتها سعادة الشيخة 
المّياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، برعاية 

مؤسسة قطر. وتلتزم منظمة “روتا” بتأمين 
التعليم األساسي والنوعي لطالب المدارس 

االبتدائية والثانوية ضمن آسيا والشرق 
األوسط، وذلك لمساعدة المجتمعات 

المحلية على تخطي العقبات الرئيسية 
التي تقف في وجه التعليم، وبالتالي 

تحسين نوعية الحياة. وباعتبار أن قيم “روتا” 
القائمة على تطوير التعليم والمجتمعات 

المحلية تشبه القيم األساسية التي يؤمن 
بها البنك التجاري، تشّرف البنك بدعم 

مبادرة جمع التبرعات لحدث “أرجل وعجالت”. 

الصحة 
ينشط البنك التجاري في ترويج المبادرات 

التي تساهم إيجابيًا في تعزيز الصحة 
والرفاهة ضمن المجتمع القطري. فإلى 

جانب مشاركته البارزة في اليوم الوطني 
للرياضة، كان البنك الراعي الرئيسي لمبادرة 

“صحتك في خطوتك” الرئيسية التي 
أطلقتها مؤسسة أسباير زون. وتهدف مبادرة 

“صحتك في خطوتك” إلى االرتقاء بصحة 
األمة، عبر تشجيع جميع أعضاء المجتمع 
إلى بلوغ المستوى األدنى الموصى به من 

النشاط البدني اليومي. إنها الخطوة األولى 
من نوعها في قطر والمنطقة، وهي تحّث 

األشخاص على السير 10,000 خطوة في اليوم 
على أقل تقدير، وعيش نمط حياة صحي 

من كافة النواحي. وساهم البنك التجاري 
من خالل تقديم 400 عّداد للخطى لمساعدة 

المشاركين على مراقبة تقّدمهم نحو 
تحقيق أهدافهم. 

تطوير الموظفين
يلتزم البنك التجاري بتطوير المواهب 

المحلية في قطر وبناء المهارات المهنية 
وتعزيز رأس المال البشري في البلد. وكجزء 
من التزامه هذا، يعمل البنك على تأسيس 
بنية قوية من المواهب وأصحاب المعرفة 
ضمن مجتمع الشباب القطري، ليقوموا 

وبفخر بتمثيل بلدهم على الصعيدين 
الوطني والدولي في المستقبل.

في أبريل 2013، كان البنك التجاري الراعي 
اللؤلؤي لمعرض قطر المهني السنوي، وهو 
منتدى يرّوج للمجتمع القائم على المعرفة 

وُيعنى أساسًا باالستثمار في تنمية 
المواهب المحلية. وحقق إسهام البنك في 

هذا الحدث نجاحًا كبيرًا حيث استلم في 
وقت الحق عددًا كبيرًا من طلبات العمل في 

مناصب مختلفة في البنك.

ومن خالل شراكته مع كلية شمال 
األطلنطي – قطر، أصبح لدى البنك التجاري 

برنامج شراكة مصرفية، يساعد خريجي 
المدارس من القطريين على صقل المهارات 
المصرفية األساسية ومهارات العمل، التي 

تخولهم أن يصبحوا من كبار المصرفيين 
في المستقبل. وقد شارك عدد من الطالب 

في هذا البرنامج، الذي القى نجاحًا كبيرًا، 
قبل تعيينهم في مناصب ضمن شبكة 

فروع البنك.

االستثمار في مستقبل موظفينا 
يؤمن البنك التجاري بأن المهن المجزية 

تمّكن الشباب القطريين من التكّفل 
بمستقبلهم الخاص، إذ تسمح لهم بإجراء 
الخيارات السليمة واتخاذ القرارات الصائبة 
حول مستقبلهم المهني المحتمل ضمن 

قوة العمل القطرية. خالل العام، خصص 
البنك أسبوعًا للتوظيف حيث قامت إدارة 
البنك بمقابلة وتقييم المرشحين الذين 
أظهروا عن قدرات عالية في معرض قطر 

المهني 2013. 

يملك البنك التجاري برنامج تدريب لتطوير 
المهن فريدًا من نوعه، يسّلط الضوء 

على مجموعة واسعة من المجاالت من 
أجل تأسيس قاعدة متطورة ومتوازنة من 

المهنيين المصرفيين. يحرص البرنامج 
على تطوير مهارات الجيل القادم من 

المصرفيين القطريين ويحّفزهم لتقديم 
أعلى مستوى من الخبرة والخدمات الحرفية 

لعمالء البنك التجاري. نحن نتوق للترحيب 
بالمجموعة القادمة من القادة المصرفيين 

حاز البنك التجاري على جائزة “أفضل مبادرة في مجال الموارد البشرية” 
لعام 2013 عن برنامج “سي بي كونيكت” – برنامج الخدمات الخاصة 

بموظفي البنك التجاري. وتهدف هذه الجائزة إلى تكريم المؤسسات التي 
تتبنى برنامج تغيير واستراتيجية ناجحة قائمة على خدمة الموظفين.
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المستقبليين في البنك التجاري، كما 
سنواصل التزامنا بالعمل يدًا بيد مع 

الحكومة من أجل تنمية رأس المال البشري 
في قطر تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.  

إلى ذلك، أطلق البنك التجاري في العام 
2013 العديد من برامج تحسين المسيرة 

التعليمية والمهنية لموظفي البنك ذوي 
الكفاءات العالية والمرشحين الواعدين. 

وتشمل برنامج القيادة المسرعة وبرنامج 
قادة المستقبل وبرنامج تطوير الخريجين 

وبرنامج البكالوريوس. وتهدف هذه البرامج 
إلى تمكين الموظفين وجعلهم قادرين 

على تحقيق التمّيز في مجاالت عملهم. 
أّما التدريب والتوجيه فهما جزء ال يتجزأ من 
برامج المواهب التي يطبقها البنك ألنهما 
يهدفان إلى تحسين وتسريع تجربة التعلم 

بالكامل بفضل خبرة المدرب الواسعة. 
وتقام برامج التدريب في أكاديمية البنك 

التجاري التي افتتحها العضو المنتدب في 
سبتمبر 2012. ويوفر مركز التعّلم المحّدد 

الغرض هذا مرافق تدريب على أعلى 
مستوى، تماشيًا مع الشراكات القائمة بين 

البنك ومقدمي خدمات التعليم عالميي 
المستوى.

من خالل إطالق برنامج القيادة المسرعة 
وبرنامج قادة المستقبل باالشتراك مع 

بعض الجامعات وكليات التجارة الرائدة في 
العالم، بما في ذلك كلية جادج لألعمال 

)كامبريدج( وكلية لندن إلدارة األعمال 
وجامعة الدراسات العليا للتجارة )باريس( 

ومركز القيادة اإلبداعية )بروكسل( والمعهد 
األوروبي إلدارة األعمال )باريس(، تمّكنا من 

تسريع عملية التدرج الوظيفي لقادتنا 
المحتملين األكثر كفاءة. أّما نجاح هذا 

االستثمار الكبير الذي قام به البنك فتجّلى 
من خالل الترقيات األخيرة التي حصل عليها 

عدد من الموظفين القطريين ذوي الكفاءات 
الذين باتوا يحتلون أعلى األدوار القيادية في 

البنك.

في العام 2013، قّدم برنامج القيادة المسرعة 
التوجيه المتواصل والتعليم التنفيذي 

لعدد من المشاركين وساعدهم على 
إحراز التقّدم. أما برنامج قادة المستقبل، 

فأطلق في مايو 2013، بمشاركة مجموعة 
من القطريين وعدة مشاركين من بنوك 

التحالف. هذا وضّم برنامج تطوير الخريجين 
مجموعة من الخريجين، من بينهم قطريين، 
التحقوا بالبرنامج خالل العام. كما تم إطالق 

برنامج البكالوريوس الجديد الخاص بالبنك 
عام 2013. 

خالل العام، شاركت مجموعة من الشباب 
القطري في برنامج الزمالة المصرفية 

الخاص بالبنك التجاري، حيث خضع هؤالء 
لدورة تعليمية سريعة في كلية شمال 

األطلنطي في قطر مصممة لتلبي 
احتياجاتهم وتتمحور حول أسس العمليات 
المصرفية قبل انضمامهم إلى أسرة البنك 

بدوام كامل في مناصب أمناء صندوق 
ومسؤولي خدمة عمالء وموظفي خدمة 

العمالء لتقديم الخدمات الشاملة. وتجدر 
اإلشارة إلى أن برنامج التدريب الداخلي 

الخاص بالبنك التجاري قد ضّم عددًا من 
المتدربين القطريين، وقّدم برنامج الرعاية 
إلى مجموعة من الشباب القطري الواعد 
فرصة متابعة تعليمهم العالي في البلد 

بمساعدة البنك التجاري. 

بعد نجاح برنامج القيادة المسرعة بين 
الشباب واآلراء اإليجابية من أولياء األمور، 

عمل البنك التجاري على تنظيم سلسلة 
من ورش العمل الخاصة للمرة الثانية 

عام 2014. نّظم برنامج القيادة المسرعة 
بين الشباب باالشتراك مع جامعة باريس 

للدراسات العليا للتجارة في قطر – عضو 
في مؤسسة قطر – وهو مصمم لبناء 

مهارات القيادة الرئيسية بين صفوف 
الشباب القطريين الواعدين المتراوحة 

أعمارهم بين 16 و20 سنة. 

يعتبر البنك التجاري نفسه محظوظًا حيث 
يضّم مجموعة من الموظفين يعملون على 

خدمة العمالء بتفاِن ومهنية منذ عشرات 
السنين. كّرم البنك فريق عمله على سنوات 
خدمتهم الطويلة ووفائهم المطلق للبنك 

وعمالئه، خالل حفل الموظفين السنوي 
الذي نّظم في القاعة الثقافية في كتارا 
في مارس 2013. خالل الحفل، قّدم الشكر 

والتقدير لتسعة عشر موظفًا يعملون لدى 
البنك منذ أكثر من 20 سنة، تبعه تقديم 

الشهادات والتكريمات. 

دعم المرأة في مجال األعمال
يشجع البنك التجاري بشدة تمكين المرأة 

في دولة قطر. وتشمل كافة البرامج 
التنموية للبنك عددًا كبيرًا من النساء 

المشاركات وهي تهدف إلى تزويد المرأة 
بالمهارات والثقة المطلوبة لتحقيق النجاح 

في العمل. ويستوحي البنك مبادراته هذه 
من القوة العاملة النسائية لديه والتزامهن 

بتحقيق التميز.

في شهر مايو، استضاف البنك التجاري 
مأدبة غداء على شرف رابطة سيدات 

األعمال القطريات ترمي إلى تعزيز شبكة 
العالقات وتقديم فرص أعمال في القطاع 

المصرفي. في الواقع، إن زيادة فرص النجاح 
لسيدات األعمال والنساء العامالت جزء 

جوهري في تطوير رأس المال البشري في 
قطر، وذلك دعمًا للرؤية الوطنية القطرية 

2030، كما أن البنك التجاري يسعى إلى 
االرتقاء بما يقّدمه من خدمات ودعم للنساء 

القطريات. 

تحويل أسلوب العمل والخدمة
لطالما سعى البنك التجاري إلى تحسين 
أعماله باستمرار وإلى إيجاد طرق لتجديد 

أسلوب عمله. من هذا المنطلق، أطلق 
البنك نظامًا جديدًا للموارد البشرية سنة 
2013، وسرعان ما أثبت هذا النظام فعاليته 

ومنافعه للمؤسسة. يمكن اآلن الولوج عبر 
الشبكة إلى كافة خدمات الموارد البشرية 

الرئيسية شأن جدول الرواتب وعملية إدارة 
األداء واإلجازات والمطالبات والتسهيالت 

االئتمانية، وهذه طريقة شفافة ومناسبة 
إليصال طلبات الموارد البشرية لموظفي 
البنك. والقت هذه المبادرة، التي ساهمت 
أيضًا في االنتقال إلى العالم االلكتروني، 
استحسانًا واسع النطاق بفضل أسلوب 

تطبيقها االستثنائي، كما نالت جائزة التمّيز 
للموارد البشرية في الشرق الوسط عن 

“أفضل مبادرة للموارد البشرية خالل السنة”. 

تقرير اإلدارة عن العمليات
تابع
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بيان المسؤولية
تم إعداد القوائم المالية، إلى حد علمنا، 

وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية وهي تعطي صورة صحيحة 

وعادلة ألصول البنك التجاري القطري 
)ش.م.ق.( وخصومه ومركزه المالي 

وأرباحه. ونؤكد أن تقرير اإلدارة، باإلضافة 
إلى المالحظات على القوائم المالية، 
تشمل مراجعة عادلة لتطّور األداء في 

أعمال المجموعة ومركزها باإلضافة 
إلى وصف للمخاطر الرئيسية والفرص 

المتعلقة بالتطور المتوقع للمجموعة.

16 مارس 2014

نيابًة عن مجلس اإلدارة:

السيد حسين ابراهيم الفردان
العضو المنتدب

السيد عبداهلل صالح الرئيسي
الرئيس التنفيذي

أضف إلى أن البنك التجاري حاز أيضًا 
على جائزة عن “Cb-Connect” – برنامج 

الخدمات الخاصة بموظفي البنك – وتقوم 
شركة مايكروسوفت حاليًا بدراسة هذا 

البرنامج كونه يوفر خدمة مميزة بواسطة 
التكنولوجيا. نحن نفتخر بمساهمتنا في 

نمو وتطوير صناعة الموارد البشرية في 
المنطقة، ونتطّلع لتحقيق المزيد من 

االنجازات في المستقبل ضمن فئات أخرى.   

عالمتنا التجارية
تحقيقًا لرغبة البنك التجاري في مواصلة 

االبتكار والبقاء في طليعة االتجاهات 
الرقمية الناشئة، قمنا في العام 2013 
بتحديث هويتنا البصرية، فالهالالت 

األربعة التي هي جوهر هويتنا منذ تأسيس 
البنك أصبحت اآلن تضخ باأللوان الزاهية 

المستوحاة من سماء قطر في أوقات 
مختلفة من اليوم – الفجر، النهار، الغسق، 

الليل. وقمنا أيضًا بإعادة إطالق الموقع 
اإللكتروني للبنك الذي يتميز بألوان متغيرة 

بانتظام حسب ساعة زيارته، كما عززنا 
تصميمه وأداءه نزواًل عند رغبة العمالء 

وتلبية لحاجتهم إلى إجراء معامالت 
آمنة، سهلة وسريعة على اإلنترنت. يوفر 

هذا الموقع خدمات مصرفية رقمية على 
مدار الساعة وهو متاح باللغتين العربية 

واإلنجليزية.

إقرار
ما كان البنك التجاري ليحقق نجاحه 

في أدائه المهني لوال تفاني إدارة البنك 
التنفيذية وموظفيه. نحن أيضًا ممتنون 
لرئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس 

اإلدارة والعضو المنتدب وأعضاء المجلس 
على توجيهاتهم وإسهاماتهم ودعمهم 

المستمر. ففي ظل قيادتهم، إستمر البنك 
في تحقيق النمو االقتصادي والحفاظ على 

سمعته كأحد أقدم وأنجح المصارف في 
قطر.

وفي الختام، نود أن نشكر سمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر 

على قيادته الحكيمة للبالد. كما نتوجه 
بالشكر إلى معالي وزير االقتصاد والمال 

وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي 
على توجيهاتهما ودعمهما المتواصل 

للبنك خالل السنة الماضية، فمصرف قطر 
المركزي أظهر، بفضل قيادة سعادة الشيخ 
عبداهلل بن سعود آل ثاني وفريق العمل لدى 

المصرف، حكمة وقيادة واضحة وثابتة في 
القطاع المصرفي ما سمح للسوق المالي 

بتحقيق النمو على الرغم من محيط 
العمل المليء بالتحديات. 

نحن نفتخر كل الفخر بنجاحاتنا على 
مدى السنوات األربعين الماضية، كما أننا 

متفائلون للغاية بما يخبئه المستقبل 
للبنك وللدولة القطرية. 

السيد عبداهلل صالح الرئيسي
الرئيس التنفيذي



البنك التجاري القطري )ش.م.ق.(
التقرير السنوي 2013

48

دعم الرياضة والحياة 
الصحية 

تعتبر الرياضة والحياة الصحية حجر 
أساس في رؤية قطر الوطنية، ونحن 

نسعى بدورنا إلى نشر ثقافة الحركة 
والصحة ضمن عائلة البنك والمجتمع 
ككل، وذلك عبر رعاية وترويج نشاطات 

من شأنها تعزيز العادات الخاصة بنمط 
الحياة الصحي. ولعّل مشاركتنا مع 

مؤسسة “أيادي الخير نحو آسيا” ومبادرة 
“صحتك في خطوتك” من مؤسسة 

أسباير زون ورعايتنا لبطولة قطر ماسترز 
للجولف من تنظيم البنك التجاري 

القطري للسنة الثامنة هي خير دليل 
على التزامنا بدعم رفاهة األمة. 

 Reach Out by موظفو البنك التجاري وعائالتهم خالل حدث
Having Fun في يوم المرح العائلي السادس “أرجل وعجالت” 

الذي أقيم في حديقة متحف الفن اإلسالمي عند كورنيش 
الدوحة في فبراير 2013. 
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تقرير حوكمة الشركات 2013

1. مقدمة 

يتبنى البنك التجاري مجموعة من الممارسات الحازمة في إطار 
حوكمة الشركات التي تحدد حقوق المساهمين ومجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية في البنك ومسؤولياتهم وذلك لتعزيز الفاعلية في 
اإلشراف على البنك وإدارته بشكل يدعم حقوق المساهمين.

يلتزم البنك بإرشادات الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية 
الصادرة عن مصرف قطر المركزي )إرشادات مصرف قطر المركزي( 

ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية 
)نظام هيئة قطر لألسواق المالية(. ويسعى إلى اعتماد أفضل 

الممارسات الدولية في إطار حوكمة الشركات، على سبيل المثال 
ال الحصر الممارسات المعتمدة من قبل منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية )OECD( وبنك التسويات الدولية )BIS( ومؤسسة 
.)IIF( التمويل الدولية

إن أسهم البنك – المتمثلة بايصاالت االيداع الدولية – مدرجة في 
بورصة لندن. أما سندات المديونية التي يصدرها البنك أو يضمنها 
فمدرجة في بورصة لندن وبورصة سيكس السويسرية، مع التأكيد 
على التزام البنك بقواعد اإلدراج المعتمدة من قبل هذه البورصات 

باإلضافة إلى قواعد إدراج بورصة قطر.

في ظل التركيز المتزايد على حوكمة الشركات وإدارة المخاطر، 
إتخذ البنك تدابير فعالة لتحسين مستوى معايير حوكمة 

الشركات لديه خالل عام 2013. وبالتالي، وّحد مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية والموظفون جهودهم كافة العتماد مواثيق ومستندات 

حوكمة تتماشى مع األنظمة المطبقة وممارسات حوكمة 
الشركات األساسية. ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هذه المعايير 
سنويًا لضمان التزام البنك بأفضل الممارسات في مجال حوكمة 

الشركات. وفي هذا اإلطار، يمكن االطالع على ميثاق مجلس اإلدارة 
وميثاق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وميثاق حوكمة الشركات 

على الموقع اإللكتروني للبنك www.cbq.qa كما يمكن الحصول 
على نسخ مطبوعة منها بناًء على طلب أحد المساهمين. 

 2. مجلس اإلدارة 

1/2 دور مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

يشرف مجلس اإلدارة على أعمال البنك حيث تكمن مسؤوليته 
الرئيسية في ضمان الحوكمة الفاعلة في النشاطات األساسية 

للبنك ومنها تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية والموافقة على 
استراتيجيات األعمال وتقييم األداء وتقدير المخاطر الرئيسية التي 

تواجه البنك.

وفي إطار تنفيذ واجباته، يتخذ مجلس اإلدارة القرارات التي تخدم 
مصلحة البنك بالشكل األمثل ويعتمد على اإلدارة التنفيذية 

لتطبيق استراتيجيات األعمال المتفق عليها وتسوية المسائل 
التشغيلية اليومية وإبقاء مجلس اإلدارة على اّطالع بآخر 

المستجدات والحفاظ على معايير أخالقية رفيعة المستوى 
وتشجيع اآلخرين على اعتمادها. ويفوض مجلس اإلدارة لإلدارة 

التنفيذية صالحيات خاصة لتولي الشؤون اإلدارية وفقًا لتعليمات 
واضحة ذات صلة بتفويض الصالحيات والتعليمات المتعلقة 

بالحاالت التي يتوجب على اإلدارة التنفيذية فيها الحصول على 
موافقة مجلس اإلدارة قبل اتخاذ أي قرار بالنيابة عن البنك.

وضع مجلس اإلدارة قواعد واضحة تتعلق بكيفية تداول المجلس 
والموظفين باألوراق المالية التي يصدرها البنك.

2/2 تشكيل مجلس اإلدارة ومؤهالت األعضاء

يحدد النظام األساسي للبنك عدد أعضاء مجلس اإلدارة وهو ينص 
حاليًا على وجود تسعة أعضاء حيث )1( يعاد تحديد عدد األعضاء 

من وقت إلى آخر وفقًا لمتطلبات العمل في البنك )2( وال بد من أن 
يخضع ذلك ألحكام استقاللية األعضاء المدرجة أدناه. ويجب أن 

يتألف مجلس اإلدارة من مزيج متوازن من األعضاء غير التنفيذيين 
واألعضاء المستقلين.

هذا وال يمكن لنفس الشخص شغل منصبي رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب في البنك.

يجب أن يتمتع جميع أعضاء مجلس اإلدارة بالمعرفة الفنية والدراية 
في مجال األعمال والمعرفة في القطاعين المصرفي والمالي 

لتمكينهم من تأدية مسؤولياتهم بكفاءة. كما يتوجب على 
األعضاء التحلي بالخبرة والمهارات التقنية الالزمة لخدمة مصلحة 

البنك بالشكل األمثل.

3/2 أمين سر مجلس اإلدارة 

يتولى أمين السر تسجيل كافة إجتماعات مجلس اإلدارة وتنسيقها 
باإلضافة إلى االحتفاظ بالسجالت والتقارير والمواد األخرى التي 
يتم إرسالها إلى أعضاء المجلس. كما تتضمن مهام أمين السر 

توزيع المعلومات والتنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة من جهة وبين 
المجلس وأصحاب المصالح من جهة أخرى. وباإلضافة إلى ذلك، 
يضمن أمين السر حصول أعضاء مجلس اإلدارة على كل محاضر 

االجتماعات والمعلومات والمستندات والسجالت المتعلقة بالبنك 
في الوقت المناسب.

4/2 إنتخاب األعضاء

شّكل البنك لجنة ترشيحات لضمان الشفافية في إجراءات 
الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة. وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن 

رفع التوصيات بشأن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وترشيحهم ليتم 
انتخابهم من قبل الجمعية العامة.

تتم الترشيحات والتعيينات وفقًا إلجراءات رسمية ودقيقة وشفافة 
بموجب نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 

المالية وتمشيًا مع النظام األساسي للبنك ومواثيق الحوكمة ذات 
الصلة. وليتم انتخابه كعضو في مجلس اإلدارة، يجب أن يحصل 

العضو المرشح على أغلبية األصوات. ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة 
لمدة ثالث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة.

تنتهي مدة عضوية العضو في مجلس اإلدارة إذا تمت، من بين أشياء 
أخرى، إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو بإساءة األمانة أو إذا تم إعالن 

إفالسه.

يتم شغل المناصب الشاغرة في المجلس طبقًا للنظام األساسي 
للبنك.

5/2 مسؤوليات األعضاء

تكون مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة كما هو محدد في النظام 
األساسي للبنك وقانون الشركات التجارية والوصف الوظيفي 

ألعضاء مجلس اإلدارة.
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يتم تزويد األعضاء بالمعلومات المناسبة في الوقت المناسب 
لتمكينهم من تحقيق رقابة تامة وفعالة على المسائل 

االستراتيجية والمالية والتشغيلية ومسائل االلتزام والحوكمة في 
البنك.

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة العمل دائمًا وفقًا للنظام األساسي 
للبنك وقانون الشركات التجارية وميثاق مجلس اإلدارة وميثاق 
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وميثاق حوكمة الشركات.

ال توجد أي شروط سارية المفعول لحماية مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية من المساءلة فيما عدا القرارات التي يتم اتخاذها في 
الجمعيات العامة العادية إلعفاء مجلس اإلدارة من المسؤولية 

والشروط المنصوص عليها في النظام األساسي والتي تقتضي أنه 
ال يمكن تقديم دعاوى منازعات ضد أعضاء مجلس اإلدارة إال بموجب 

قرار صادر عن الجمعية العمومية.

6/2 إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة 

يجب أن يشكل عدد األعضاء المستقلين ثلث عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة على أقل تقدير، على أن تتشكل األكثرية من أعضاء غير 

تنفيذيين. ويتوجب على األعضاء أن يحيطوا مجلس اإلدارة علمًا في 
أقرب وقت ممكن عمليًا في حال تبّدل ظروفهم بطريقة قد تؤثر على 
تقييم المجلس الستقالليتهم. يجب على األعضاء غير التنفيذيين 
تخصيص الوقت واالهتمام المناسبين للمجلس ويجب أال تتعارض 

عضويتهم في مجلس اإلدارة مع أي مصالح أخرى لهم.

7/2 إجتماعات مجلس اإلدارة 

يجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة على األقل كل شهرين بناًء على 
)1( إشعار كتابي موجه من رئيس المجلس أو نائبه قبل أسبوع واحد 

على األقل من موعد االجتماع أو )2( طلب عضو آخر من أعضاء 
مجلس اإلدارة.

يجب أن يتضمن اإلشعار الموجه من رئيس المجلس جدول أعمال 
االجتماع. ويمكن أن يطلب األعضاء إدراج مسألة ما في جدول 

األعمال.

ينتظر من األعضاء بذل كل الجهود الممكنة لحضور كافة 
اجتماعات المجلس المقررة واجتماعات لجان المجلس التي ينتمون 

إليها شخصيًا. وال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال بحضور أكثرية 
األعضاء )سواء شخصيًا أو باإلنابة(، شرط حضور على األقل أربعة 

أعضاء شخصيًا.

تتم عملية التصويت في اجتماعات المجلس وفقًا للنظام 
األساسي للبنك. كما يجب تسجيل المسائل التي يتم تناولها 

والقرارات التي يتخذها المجلس في محضر اجتماع يحتفظ به أمين 
سر المجلس.

ووفقًا لميثاق مجلس اإلدارة، يجب على مجلس اإلدارة أن يجتمع ست 
مرات على أقل تقدير )على األقل مرة واحدة كل شهرين(. في عام 
2013، إجتمع مجلس اإلدارة سبع مرات إلتمام واجباته ومسؤولياته.

8/2 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

يقوم مجلس اإلدارة بتعيين أعضاء اللجان المنبثقة عنه. ويكون 
لكل لجنة وصف مكتوب لصالحياتها وواجباتها وسلطاتها حسب 
ما يقرره المجلس ووفقًا لميثاق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

والوصف الوظيفي المطبق. 

وتشمل لجان المجلس الدائمة ما يلي:

لجنة المخاطر 
تتألف اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة هم حاليًا الشيخ 

عبدالّله بن علي بن جبر آل ثاني )الرئيس( والشيخ أحمد بن ناصر بن 
فالح آل ثاني والسيد عمر حسين الفردان.

وتشمل اختصاصات اللجنة )1( تولي جميع جوانب إدارة المخاطر 
بالبنك شاملًة على سبيل المثال ال الحصر مخاطر االئتمان 

ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية )2( ووضع 
السياسات والمعايير وآليات الرقابة على جميع النشاطات التي 

تنطوي على أي نوع من المخاطر )3( واإلشراف على جميع مخاطر 
البنك من خالل لجنة المخاطر المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية. 

تجتمع اللجنة على األقل أربع مرات في السنة. في عام 2013، 
إجتمعت لجنة المخاطر أربع مرات.

لجنة السياسات واالستراتيجيات والحوكمة
تتألف اللجنة من أربعة من أعضاء مجلس اإلدارة هم حاليًا السيد 
عبدالّله بن خليفة العطية )الرئيس( والشيخ عبدالّله بن علي بن 

جبر آل ثاني والسيد حسين ابراهيم الفردان والسيد عمر حسين 
الفردان باإلضافة إلى السيد أندرو ستيفنز )الرئيس التنفيذي 

للمجموعة( والسيد عبداهلل صالح الرئيسي )الرئيس التنفيذي(.

تشمل اختصاصات اللجنة )1( مراجعة استراتيجية البنك طويلة 
األجل وعالمته التجارية ورؤيته ورسالته وتطويرها )2( ومراجعة خطة 

العمل والميزانية السنويتين وتطويرهما تمشيًا مع االستراتيجية 
طويلة األجل والتغيرات في الظروف االقتصادية وظروف السوق 

واألنظمة )3( مراقبة أداء البنك وتقييمه على أساس منتظم 
بالمقارنة مع االستراتيجية وخطة العمل والميزانية )4( مراجعة 

السياسات المقترحة والموافقة عليها مسبقًا قبل الحصول على 
الموافقة النهائية من مجلس اإلدارة ما لم يقم هذا األخير بمنح 

اللجنة “صالحية الموافقة النهائية” )5( مراجعة أي تغيرات في 
ممارسات حوكمة الشركات الدولية والمحلية والقواعد المطبقة 

التي قد تؤثر على نشاطات البنك التجاري وتقييمها والتوصية 
بأي تغييرات الزمة في الممارسات والمستندات إلى مجلس اإلدارة 

لمراجعتها والموافقة عليها.

تجتمع اللجنة على األقل أربع مرات في السنة وتجتمع مرة واحدة 
على األقل في كل ربع سنة مالية. في عام 2013، إجتمعت لجنة 

السياسات واالستراتيجيات والحوكمة )13( مرة.
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اللجنة التنفيذية 
تتألف اللجنة من أربعة من أعضاء مجلس اإلدارة هم حاليًا السيد 
عبدالّله بن خليفة العطية )الرئيس( والشيخ عبدالّله بن علي بن 

جبر آل ثاني والسيد حسين ابراهيم الفردان والسيد عمر حسين 
الفردان.

تشمل اختصاصات اللجنة )1( تناول المسائل التي تحتاج إلى 
مراجعة مجلس اإلدارة والتي قد تنشأ خالل الفترات بين اجتماعات 
المجلس وذلك بصفتها هيئة استشارية لمجلس اإلدارة. باإلضافة 

إلى ذلك، تنظر هذه اللجنة في عدة مسائل بشكل مفّصل، وفي 
المسائل االئتمانية بشكل خاص، حيث لم تتم مناقشة هذه 

المسائل بشكل مطّول في اجتماعات المجلس وتساعد المجلس 
في إعداد مراجعات وتحاليل مفّصلة قبل انعقاد إجتماع المجلس. 

)2( ويمنح المجلس اللجنة صالحيات خاصة بمنح الموافقات بما 
في ذلك منح تسهيالت ائتمانية رئيسية وإجراء استثمارت رئيسية 
ضمن الحدود المصرح بها وفقًا لتفويض الصالحيات المتفق عليه 

في البنك.

تجتمع اللجنة على األقل مرة واحدة في الشهر )أي 12 مرة في 
السنة(. في عام 2013، إجتمعت اللجنة التنفيذية )21( مرة.

لجنة التدقيق واإللتزام 
تتألف اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة هم حاليًا السيد 

خليفة عبدالّله السبيعي )الرئيس( والشيخ جبر بن علي بن جبر آل 
ثاني والشيخ أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني باإلضافة إلى السيد 

عبدالّله محمد ابراهيم المناعي كعضو بديل.

تشمل اختصاصات اللجنة )1( اإلشراف على جودة ممارسات البنك 
ودقتها في إطار المحاسبة والتدقيق والرقابة الداخلية وتقديم 
التقارير المالية )2( وتحديد متطلبات اإللتزام ومكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب وتحديد معايير وآليات الرقابة على كل 

النشاطات التي تنطوي على مخاطر عبر البنك )3( ورفع التوصيات 
إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين المدققين الخارجيين حيث يقوم 

المجلس بمراجعة هذه التوصيات وتقديمها في الجمعية العامة 
للموافقة عليها.

تجتمع اللجنة على األقل أربع مرات في السنة أو أكثر حسب 
االقتضاء. في عام 2013، إجتمعت اللجنة خمس مرات.

لجنة المكافآت
تتألف اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة هم حاليًا الشيخ 

جبر بن علي بن جبر آل ثاني )الرئيس( والسيد عبدالّله محمد ابراهيم 
المناعي والسيد حسين ابراهيم الفردان باإلضافة إلى السيد جاسم 

محمد جبر المسلم كعضو بديل.

تشمل اختصاصات اللجنة )1( وضع نظام مكافآت أعضاء مجلس 
إدارة البنك وإدارته وموظفيه وفقًا لسياسة مكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة والسياسة الخاصة بإدارة الموارد البشرية حول مكافآت ومزايا 
اإلدارة والموظفين على التوالي. عند تحديد المكافآت، تؤخذ في 

االعتبار مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم باإلضافة إلى 
أداء البنك. وتشمل المكافآت مكونات ثابتة متعلقة بأداء األشخاص 

المعنيين ومبنية على أداء البنك طويل األجل. وتشمل أيضًا )2( 
تقديم نظام المكافآت في البنك إلى مجلس اإلدارة حيث تخضع 

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إلى موافقة المساهمين في 
الجمعية العامة. 

تجتمع اللجنة على األقل مرتين في السنة. في عام 2013، إجتمعت 
اللجنة مرتين.

لجنة الترشيحات
تتألف اللجنة من عضوين من مجلس اإلدارة هم حاليًا الشيخ جبر 

بن علي بن جبر آل ثاني )الرئيس( والسيد جاسم محمد جبر المسلم 
باإلضافة إلى السيد عبدالّله محمد ابراهيم المناعي كعضو بديل.

تشمل اختصاصات اللجنة )1( اإلشراف على وضع إجراءات الترشيح 
لعضوية مجلس اإلدارة )2( واعتماد “اإلرشادات المناسبة لترشيح 

أعضاء مجلس اإلدارة” المرفقة بنظام حوكمة الشركات الصادر 
عن هيئة قطر لألسواق المالية )3( مراجعة ملفات المرشحين 

لعضوية مجلس اإلدارة آخذة باالعتبار تأليف مجلس اإلدارة الحالي 
)4( والتوصية بتعيين أعضاء جدد في مجلس اإلدارة ورفع التوصيات 

إلى الجمعية العامة )5( ومراجعة ملفات األعضاء إلعادة انتخابهم 
وتقديم اآلراء إلى مجلس اإلدارة ليقوم هذا األخير بتقديمها إلى 
الجمعية العامة )6( وتسهيل إجراء تقييم ذاتي لجميع أعضاء 

مجلس اإلدارة. 

تجتمع اللجنة على األقل مرتين في السنة. في عام 2013، إجتمعت 
اللجنة مرتين.

9/2 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

تحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا لتعميم مصرف قطر 
المركزي رقم 2011/75 وقانون الشركات التجارية رقم 2002/5 ونظام 

حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية والنظام 
األساسي للبنك. يجب تقديم نظام المكافآت إلى المساهمين في 

الجمعية العامة لتتم الموافقة عليها ويصبح بعدها متاحًا للعامة. 
عند تحديد المكافآت ووفقًا لسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

المعتمدة في البنك، تؤخذ في االعتبار مسؤوليات أعضاء مجلس 
اإلدارة ومهامهم باإلضافة إلى أداء البنك. ويمكن أن تكون المكافآت 
على شكل: )1( رواتب ثابتة أو )2( أتعاب مدفوعة لألعضاء أو )3( مزايا 

عينية أو )4( نسبة مئوية من أرباح البنك. ويمكن أن يحصل عضو 
مجلس اإلدارة على مكافآت بعدة أشكال شريطة أال تزيد المكافأة 

المدفوعة كنسبة مئوية من أرباح البنك عن 10% من صافي أرباح 
البنك بعد خصم التكاليف وقيم االستهالك واالحتياطيات وتوزيع 

أرباح بنسبة ال تقل عن 5% من رأس مال البنك. تتم الموافقة على 
قيمة هذه المكافآت في الجمعية العامة على أساس سنوي، آخذين 

في االعتبار أرباح البنك.

بلغ مجموع المكافآت الذي حققه مجلس اإلدارة في عام 2013 )بما 
في ذلك المكافآت الثابتة ورسوم حضور االجتماعات( 23,85 مليون 

ريال قطري )بالمقارنة مع 46,08 مليون ريال قطري في 2012(.

10/2 المستشارون المستقلون

يجوز لمجلس إدارة البنك ولجانه االستعانة بمستشارين في أي 
مسألة تتعلق بشؤون البنك. ويتحمل البنك النفقات والتكاليف 

المترتبة على تعيين المستشارين المستقلين.

في عام 2013، بلغ مجموع التكاليف المتعلقة بتوظيف 
االستشاريين التي تحملها البنك 76,7 مليون ريال قطري. 

تقرير حوكمة الشركات 2013
تابع
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11/2 أعضاء مجلس اإلدارة المستقلون وغير التنفيذيون

كما في 31 ديسمبر 2013، ضم مجلس إدارة البنك األعضاء المذكورين 
أدناه:

السيد عبداهلل بن خليفة العطية 	•
الرئيس  

1980 تاريخ التعيين ألول مرة   
2013 إنقضاء مدة العضوية الحالية   
غير تنفيذي، مستقل التصنيف في مجلس اإلدارة   
%1.07 نسبة األسهم المملوكة%   

الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني 	•
نائب الرئيس  

1990 تاريخ التعيين ألول مرة   
2013 إنقضاء مدة العضوية الحالية   
غير تنفيذي، غير مستقل التصنيف في مجلس اإلدارة   
%1.58 نسبة األسهم المملوكة%   

السيد حسين ابراهيم الفردان  	•
العضو المنتدب  

1975 تاريخ التعيين ألول مرة   
2013 إنقضاء مدة العضوية الحالية   
غير تنفيذي، غير مستقل التصنيف في مجلس اإلدارة   
%1.06 نسبة األسهم المملوكة%   

السيد جاسم محمد جبر المسّلم 	•
عضو  

1975 تاريخ التعيين ألول مرة   
2013 إنقضاء مدة العضوية الحالية   
غير تنفيذي، مستقل التصنيف في مجلس اإلدارة   
%0.81 نسبة األسهم المملوكة%   

السيد خليفة عبداهلل السبيعي 	•
عضو  

1987 تاريخ التعيين ألول مرة   
2013 إنقضاء مدة العضوية الحالية   
غير تنفيذي، مستقل التصنيف في مجلس اإلدارة   
%1.78 نسبة األسهم المملوكة%   

السيد عبداهلل محمد ابراهيم المناعي 	•
عضو  

1987 تاريخ التعيين ألول مرة   
2013 إنقضاء مدة العضوية الحالية   
غير تنفيذي، مستقل التصنيف في مجلس اإلدارة   
%0.99 نسبة األسهم المملوكة%   

السيد عمر حسين الفردان 	•
عضو  

2002 تاريخ التعيين ألول مرة   
2013 إنقضاء مدة العضوية الحالية   
غير تنفيذي، غير مستقل التصنيف في مجلس اإلدارة   
%0.25 نسبة األسهم المملوكة%   

الشيخ جبر بن علي بن جبر آل ثاني  	•
عضو  

2002 تاريخ التعيين ألول مرة   
2013 إنقضاء مدة العضوية الحالية   
غير تنفيذي، مستقل التصنيف في مجلس اإلدارة   
%0.86 نسبة األسهم المملوكة%   

الشيخ أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني  	•
عضو  

1975 تاريخ التعيين ألول مرة   
2013 إنقضاء مدة العضوية الحالية   
غير تنفيذي، مستقل التصنيف في مجلس اإلدارة   
%1.00 نسبة األسهم المملوكة%   

يتحدد تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة كغير تنفيذيين أو مستقلين أو 
غير مستقلين وفقًا إلرشادات مصرف قطر المركزي.

فيما يلي نبذة عن الخلفية التعليمية ألعضاء مجلس اإلدارة 
وخبراتهم وعضويتهم في البنوك أو المؤسسات المالية أو الشركات 

األخرى:

السيد عبدالّله بن خليفة العطية 
رئيس مجلس اإلدارة. 

رئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة 
السياسات واالستراتيجيات والحوكمة.

وزير دولة؛ نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتأمين؛ رئيس مجلس 
إدارة دار الخليج للنشر والطباعة؛ مالك شركة كونتراكو للمقاوالت.

حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من الواليات المتحدة.

الشيخ عبدالّله بن علي بن جبر آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة. 

رئيس لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة وعضو في اللجنة 
التنفيذية ولجنة السياسات واالستراتيجيات والحوكمة.

عضو مجلس إدارة في كل من البنك الوطني العماني والبنك العربي 
المتحد؛ مالك شركة فيستا التجارية؛ شريك في كل من شركة دار 

المنار ودوموبان قطر وشركة العقيلي لألثاث والسجاد والمكاتب.

تخّرج من جامعة قطر حاصاًل على بكالوريوس في العلوم 
االجتماعية.

السيد حسين ابراهيم الفردان 
العضو المنتدب.

عضو في اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة 
السياسات واالستراتيجيات والحوكمة ولجنة المكافآت. 

رئيس مجلسي إدارة مجموعة الفردان والشركة المتحدة للتنمية؛ 
عضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمين؛ رئيس مجلس إدارة شركة 
كيو اي سي انترناشيونال ال ال سي؛ مؤسس وعضو مجلس إدارة 

بنك إنفستكورب في البحرين؛ نائب رئيس مجلسي إدارة دار الخليج 
للنشر والطباعة ورابطة رجال األعمال القطريين. 



البنك التجاري القطري )ش.م.ق.(
التقرير السنوي 2013

54

السيد عمر حسين الفردان 
عضو مجلس اإلدارة

عضو في اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة 
السياسات واالستراتيجيات والحوكمة ولجنة المخاطر المنبثقة 

عن مجلس اإلدارة. 

الرئيس التنفيذي في مجموعة الفردان وشركة فنادق ومنتجعات 
الفردان وشركة الفردان للسيارات وشركة الفردان العقارية في قطر 

وعمان؛ عضو مجلس إدارة الفردان للمجوهرات في قطر والمملكة 
العربية السعودية والفردان لإلستثمار والفردان للخدمات البحرية 

في قطر؛ رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس في 
البنك الوطني العماني؛ رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة في 
البنك العربي المتحد في الشارقة؛ عضو مجلس إدارة مرسى عربية 
والشركة المتحدة للتنمية وجمعية الهالل األحمر القطري؛ عضو 

مجلس أمناء الجامعة األمريكية في بيروت.

تخّرج من جامعة وبستر في جينيفا حاصاًل على بكالوريوس في إدارة 
األعمال وماجستير في العلوم المالية.

السيد جاسم محمد جبر المسلم
عضو مجلس اإلدارة

عضو في لجنة الترشيحات وعضو بديل في لجنة المكافآت.

مالك شركة المسلم التجارية؛ عضو مجلسي إدارة الشركة 
القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وشركة قطر للطابوق 

األحمر.

السيد خليفة عبدالّله السبيعي
عضو مجلس اإلدارة، ممثل شركة قطر للتأمين

رئيس لجنة التدقيق واإللتزام.

 الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين؛ العضو المنتدب 
في مجالس إدارة شركة كيو اي سي انترناشيونال ال ال سي وشركة 
كيو-ري للتأمين وشركة قطر للتأمين على الحياة والتأمين الصحي 
وشركة ضمان اإلسالمية للتأمين )بيما(؛ عضو مجلسي إدارة شركة 
قطر للعقارات وشركة قطر لالستشارات االقتصادية؛ رئيس مجلس 

إدارة مجموعة إنترتك.

حاصل على بكالوريوس في اإلقتصاد والعلوم السياسية من الواليات 
المتحدة.

الشيخ جبر بن علي بن جبر آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة. 

رئيس لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات وعضو لجنة التدقيق 
واإللتزام.

عضو مجلسي إدارة دار الخليج للنشر والطباعة وشركة قطر 
للطابوق األحمر؛ مالك شركة المها للمقاوالت.

السيد عبدالّله محمد ابراهيم المناعي 
عضو مجلس اإلدارة.

عضو لجنة المكافآت وعضو بديل في لجنة الترشيحات ولجنة 
التدقيق واإللتزام. 

مالك شركة أمبكس والشركة القطرية للرخام والزخارف اإلسالمية؛ 
عضو في رابطة رجال األعمال القطريين. 

الشيخ أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة، ممثل مجموعة ناصر بن فالح ذ.م.م.

عضو لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق 
واإللتزام.

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية؛ شريك في شركة 
واسط التجارية وشركة علي بن ناصر آل ثاني وأخوانه.

حاصل على ماجستير إدارة األعمال في اإلدارة الهندسية.

3. اإلدارة التنفيذية

تتولى اإلدارة التنفيذية )وهي مجموعة األشخاص الذين يقوم 
مجلس اإلدارة بتعيينهم والمكلفون بالمسؤولية التشغيلية في 

البنك( مسؤولية اإلدارة اليومية للبنك.

كما في 31 ديسمبر 2013، ضمت اإلدارة التنفيذية للبنك األشخاص 
المذكورين أدناه:

المنصب اإلسم 

السيد أندرو ستيفنز  الرئيس التنفيذي للمجموعة
الرئيس التنفيذي السيد عبدالّله صالح الرئيسي 

مدير عام تنفيذي ورئيس القطاع  السيد نيكوالس كولمان 
المالي للمجموعة 

مدير عام تنفيذي ورئيس القطاع  السيد سانديب شوهان 
التشغيلي للمجموعة 

السيد عبد الجليل برهاني   مدير عام تنفيذي، العمالء 
االستراتيجيين

مدير عام تنفيذي، الخدمات  السيد ستيفن مولنز 
المصرفية للشركات

مدير عام تنفيذي ورئيس الفعالية  السيد جيمس كنيلير 
التنظيمية

السيد دين بروكتور   مدير عام تنفيذي، الخدمات 
االستهالكية والمصرفية لألفراد

السيد فهد بادار  مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات 
المصرفية الشاملة

مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع  السيدة رنا صالت 
المخاطر

مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع  السيد جيريمي دايفيس 
التسويق 

مدير عام تنفيذي ورئيس القطاع  السيد خوداد فارتس 
القانوني للمجموعة 

مدير عام تنفيذي، قطاع األسواق  السيد ريشة محي الدين 
المالية والخزينة

مساعد مدير عام أول ورئيس  السيد غاري ويليامز  
التدقيق الداخلي 

مساعد مدير عام ورئيس وحدة  السيد محمد منصور 
اإللتزام ومكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب

تقرير حوكمة الشركات 2013
تابع
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1/3 التحصيل العلمي والخبرة والزمالة

السيد أندرو ستيفنز 
يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري 

القطري ويتولى مسؤولية تطبيق استراتيجية البنك التجاري في 
قطر وألترناتيف بنك في تركيا والبنك العربي المتحد في اإلمارات 

العربية المتحدة والبنك الوطني العماني في سلطنة عمان، 
ومتابعة أدائها. تخرج من جامعة برمنجهام في إنجلترا، حاصاًل 
على درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العلوم المالية 

والمصرفية. بدأ حياته المهنية في المجال المصرفي عام 1980 حيث 
التحق بالعمل لدى بنك ستاندرد تشارترد في دبلن، ايرالندا، وهو 

يتمتع بخبرة تزيد عن ثالثة عقود في األسواق المالية في كافة أنحاء 
العالم. إلتحق بالبنك التجاري عام 1989 كنائب مدير – العمليات 
واإلدارة وتولى عدة مناصب تنفيذية رئيسية، بما في ذلك منصب 

مدير عام مساعد ورئيس الخدمات المصرفية لألفراد ومن ثم منصب 
المدير العام للبنك التجاري؛ وفي عام 2005 أصبح الرئيس التنفيذي 

للبنك ومن ثم الرئيس التنفيذي للمجموعة عام 2008. يتولى منصب 
عضو مجالس إدارة البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد 
وشركة سي بي كيو فايننس المحدودة ورئيس مجلس إدارة شركة 
أورينت 1 المحدودة ونائب رئيس مجلس إدارة ألترناتيف بنك وعضو 

مجلس إدارة شركة كيو اي سي انترناشيونال ال ال سي وعضو في 
مجلس كبار العمالء الدوليين لشركة فيزا.

السيد عبدالّله صالح الرئيسي
تخرج من جامعة بورتالند الحكومية عام 1982 حاصاًل على درجة 
البكالوريوس في العلوم السياسية واالجتماعية. إلتحق بالبنك 

التجاري عام 1998 وأصبح نائب الرئيس التنفيذي في مارس عام 2007 
ومن ثم الرئيس التنفيذي في يوليو 2013. عمل سابقًا في شركة قطر 

لألسمدة “قافكو”. يتمتع بخبرة مهنية تزيد عن ستة وعشرين عامًا 
تشمل خبرة واسعة في مجال البنوك إضافًة لعمله في مركز التراث 

الشعبي لدول الخليج العربية وبنك الدوحة على التوالي. رئيس 
مجلس إدارة شركة البنك التجاري للخدمات االستثمارية. عضو 

مجلس إدارة شركة سي بي كيو فايننس المحدودة.

السيد نيكوالس كولمان
تخرج من جامعة لندن غيلدهول حاصاًل على درجة البكالوريوس 

)مع مرتبة الشرف( في االقتصاد. إلتحق بالعمل لدى البنك التجاري 
كمدير عام تنفيذي ورئيس القطاع المالي للمجموعة في 2008. 

يتمتع بخبرة مهنية تزيد عن 22 عامًا كمصرفي متمرس لدى بنك 
نيويورك في لندن وبنك وستمنستر الوطني في لندن وبنك مورجان 
ستانلي في لندن. عمل سابقًا في شركة أرثر يونغ في الكويت. كما 

أنه زميل في جمعية المحاسبين القانونيين إلنكلترا وويلز. عضو 
في مجالس إدارة البنك العربي المتحد وألترناتيف بنك وشركة 

أورينت 1 المحدودة وشركة جيكو ذ.م.م. وشركة سي بي كيو فايننس 
المحدودة.

السيد سانديب شوهان 
تخرج من المعهد الوطني للتكنولوجيا في الهند. إلتحق بالعمل 

لدى البنك التجاري كرئيس القطاع التشغيلي للمجموعة في 2008. 
عمل سابقًا لدى بنك باركليز في لندن. يتمتع بخبرة مهنية دولية 

في مجال العمليات المصرفية والتكنولوجيا تمتد ألكثر من عشرين 
عامًا أمضى خمس سنوات منها لدى بنك مورجان ستانلي وثمان 

سنوات لدى مجموعة سيتي غروب في مختلف مصارفها المنتشرة 
في دول أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا إضافًة لدول أخرى في آسيا 
والواليات المتحدة. حاصل على لقب ممارس قانوني من الجمعية 

البريطانية للحاسوب. عضو مجلس إدارة شركة أورينت 1 المحدودة.

السيد عبد الجليل برهاني 
تخرج من كلية إدارة األعمال في جامعة شمال أريزونا عام 1992. 

إلتحق بالعمل لدى البنك التجاري عام 1993 وبدأ حياته المهنية 
كمسؤول عالقات عمالء في إدارة الخدمات المصرفية للشركات. 

ثم شغل منصب مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الخدمات المصرفية 
للشركات في يناير 2009. ويشغل حاليًا منصب مدير عام تنفيذي، 

العمالء االستراتيجيين. 

السيد ستيفن مولنز 
إلتحق بالبنك التجاري في 2009 بوظيفة رئيس االئتمان بالمجموعة. 
ثم شغل منصب مدير عام تنفيذي، الخدمات المصرفية للشركات 

في سبتمبر 2010. يمتلك خبرة مصرفية تزيد عن 35 سنة منها 24 سنة 
لدى مجموعة بنك وستمنستر الوطني وسنتين لدى بنك اي سي 
اي سي اي وثمان سنوات بوظيفة مدير إقليمي لعمليات االئتمان 

لدى ندبنك في مكاتبه اإلقليمية في هونغ كونغ. زميل لمعهد 
المصرفيين.

السيد جيمس كنيلير
إلتحق بالعمل لدى البنك كمدير عام تنفيذي ورئيس الفعالية 

التنظيمية عام 2011. قبل التحاقه بالبنك، تولى إدارة مكتب 
استشارات تدريبية في مجال اإلدارة واألعمال في لندن. وقبل ذلك، 

شغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية لمدة أربع سنوات في “بانكو 
سانتاندر” خالل عملية دمج أعمال البنك في المملكة المتحدة. 

أمضى خمس سنوات كمدير إدارة الموارد البشرية ورئيس قسم 
األعمال في مجموعة اي ال جي في المملكة العربية السعودية 

وتولى مناصب رفيعة في مجال الموارد البشرية مع ديكسونز 
ومجموعة غرانادا وساينزبوريز.

السيد دين بروكتور 
إلتحق بالعمل لدى البنك التجاري عام 2012 كمدير عام تنفيذي، 

الخدمات االستهالكية والمصرفية لألفراد. وقبل ذلك، شغل منصب 
رئيس تنفيذي ألربوثنوت الثام وشركاه، بنك خاص في المملكة 

المتحدة، لمدة ثالث سنوات. وكان يشغل في الوقت نفسه منصب 
مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة أربوثنوت المصرفية 

وهي شركة مدرجة في المملكة المتحدة. عمل سابقًا لدى سيتي 
بنك حيث شغل منصب عضو منتدب، خدمة األفراد وإدارة الثروات 

في المملكة المتحدة بما في ذلك شركة إغ للخدمات المصرفية، 
وشغل على الصعيد الدولي، منصب رئيس قسم البطاقات 

االئتمانية للشرق األوسط خارج اإلمارات العربية المتحدة. أمضى 14 
سنة في بنك لويدز حيث عمل في مجال الخدمات المصرفية لألفراد 

والشركات في كل األقسام. يشغل حاليًا منصب رئيس مجلسي 
إدارة شركة مصون لخدمات التأمين وشركة أستيكو قطر وعضو 

مجلسي إدارة شركة البنك التجاري للخدمات االستثمارية وشركة 
أورينت 1 المحدودة.

السيد فهد بادار
إلتحق بالبنك التجاري عام 2000 ويشغل حاليًا منصب مدير عام 

تنفيذي، الخدمات المصرفية الحكومية والدولية. يتمتع بخبرة 
تزيد عن 11 عامًا في مجال الخدمات المصرفية لألفراد والشركات 

والعمليات وقد بنى عالقات متينة وسمعة ممتازة بين أصحاب 
المصالح الرئيسيين في القطاع المصرفي. حصل على درجة 

البكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية من جامعة وايلز ودرجة 
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة درهام. عضو مجلس إدارة 

ألترناتيف بنك.
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السيدة رنا صالت
تخرجت من جامعة قطر عام 1996 حاصلة على شهادة في اللغة 

اإلنجليزية. إلتحقت بالعمل لدى البنك التجاري عام 1996 كمتدّربة 
في قسم الخدمات المصرفية لألفراد وتمت ترقيتها إلى منصب 

مساعد إدارة المخاطر. وتمت ترقيتها عدة مرات بعد ذلك: مدير 
إدارة المخاطر االئتمانية عام 2003 ورئيس إدارة ورقابة االئتمان عام 

2005 ورئيس عالقات العمالء عام 2008 ورئيس رقابة االئتمان عام 2009 
ومساعد مدير عام ورئيس ضوابط المخاطر عام 2011 ومدير عام 
تنفيذي ورئيس قطاع االئتمان عام 2013. لديها خبرة 16 سنة في 
الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة المخاطر لدى البنك التجاري.

السيد خوداد فرتاس 
إلتحق بالبنك التجاري عام 2007 ويشغل حاليًا منصب مدير عام 

تنفيذي ورئيس القطاع القانوني للمجموعة. عمل سابقًا مع شركة 
المحاماة آلن أند أوفري في لندن وفرانكفورت وميالنو. يتمتع بخبرة 
12 عامًا كمحام في المجال المصرفي والمالي وهو محام إنكليزي 

مؤهل ومحام أجنبي مسجل في نقابة المحامين في ميالنو. تخرج 
من جامعة أوكسفورد عام 1997 حاصاًل على درجة البكالوريوس )مع 

مرتبة الشرف( في الدراسات الشرقية )باللغة العربية(.

السيد جيريمي دايفيس 
إلتحق بالبنك التجاري عام 2012 كمدير عام تنفيذي ورئيس قطاع 

التسويق. بدأ حياته المهنية في وكالة اإلعالن المتعددة الجنسيات 
جي والتر طومسون في عام 1990 بعد أن تخرج من كلية الحقوق في 

جامعة اكزتر. حصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية 
جادج لألعمال التابعة لجامعة كامبريدج، وأصبح مؤسس العالمة 
التجارية والخدمات االستشارية الرقمية والعضو المنتدب لشركة 
جي والتر طومسون. إلتحق بمجموعة ان تي ال كمدير تسويق عام 

2001. في عام 2003، تم تعيينه كمدير العالمة التجارية واالتصاالت 
في آبي ناشونال/سانتاندر. في عام 2008، إلتحق بمجموعة اي او ان 

كمدير العالمة التجارية واالتصاالت في المملكة المتحدة حيث 
تولى كافة النشاطات التسويقية في المملكة المتحدة باإلضافة 

إلى االتصاالت الداخلية والعالقات والشؤون العامة قبل أن يتم 
تعيينه كمدير تسويق إلدارة حلول الطاقة الجديدة في شركة اي 
او ان عام 2011 حيث عمل على تحسين مستوى رضى العمالء عبر 

األسواق الرئيسية للشركة في كافة أنحاء أوروبا. 

السيد ريشة أمين محي الدين
تخرج من كلية بوسطن في الواليات المتحدة حاصاًل على شهادة 

ماجستير في العلوم ومن ثم حصل على شهادة ماجستير إدارة 
األعمال من كلية ملبورن إلدارة األعمال في أستراليا. إلتحق بالعمل 
لدى البنك التجاري في يناير 2013 بعد أن كان يعمل في بنك باركليز. 

يتمتع بخبرة عالمية تفوق 20 سنة في مجال الخزينة واألسواق 
المالية، في باركليز وسيتي بنك والبنك المتحد المحدود في 

منطقة الشرق األوسط وباكستان.

السيد غاري ويليامز
إلتحق بالعمل لدى البنك التجاري عام 2010 كمساعد مدير عام أول 

ورئيس التدقيق الداخلي. عمل سابقًا لدى بنك ستاندرد تشارترد 
لمدة 25 عامًا أمضى آخر 12 عامًا منها في مجال تأمين إدارة المخاطر 
التشغيلية والتدقيق الداخلي للمجموعة حيث تنّقل بين المملكة 

المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية. وتمحور دوره 
األخير في بنك ستاندرد تشارترد، قبل أن يلتحق بالبنك التجاري، حول 

تأسيس وحدة تأمين إدارة المخاطر التشغيلية وإدارتها في فروع 
البنك المنتشرة في 20 دولة في أفريقيا والشرق األوسط وباكستان.

السيد محمد منصور 
بدأ مهنته في المجال المصرفي في إدارة سندات الخزينة في 

مصرف لبنان المركزي. هو عضو مؤسس لوحدة المعلومات المالية 
في مصرف لبنان المركزي وشغل منصب محقق أول ومحلل بحوث 

حيث قاد عدة تحقيقات في مجال غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
بالتعاون مع محققين إقليميين ودوليين. كما أجرى اختبارات للبنوك 

في إطار برامج مكافحة غسل أموال. هو أخصائي معتمد في 
مكافحة غسل األموال )CAMS( ومسؤول إلتزام معتمد وهو يعمل 

مع الهيئات التنظيمية المحلية والدولية لتحسين تطبيق قواعد 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وزيادة الوعي وتقديم آخر 

حلول تقنية المعلومات في إطار مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب.

2/3 اللجان المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية

تعمل اإلدارة التنفيذية من خالل عدد من اللجان التي تدعم دور 
الرئيس التنفيذي. يحدد مجلس اإلدارة عدد اللجان المنبثقة عن 

اإلدارة التنفيذية ومسؤولياتها ويحدد الرئيس التنفيذي العضوية في 
كل لجنة. وتشمل النشاطات األساسية لهذه اللجان ما يلي:

)EXCO( اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية
يترأسها الرئيس التنفيذي وتجتمع بانتظام مرة كل شهر أو حسب 

الضرورة. مهمتها األساسية وضع خطة األعمال والميزانية 
السنويتين للبنك ومتابعة تطبيقهما.

)MRC( لجنة المخاطر المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية
تشكل هذه اللجنة أعلى سلطة على المستوى اإلداري في كل 

مسألة تتعلق بإدارة المخاطر ضمن البنك. فتقدم التقارير عن كل 
مسألة تتعلق بسياسة ومحفظة المخاطر إلى لجنة المخاطر 

المنبثقة عن مجلس اإلدارة. تراقب اللجنة مستويات المخاطر 
االئتمانية والتشغيلية والمخاطر المتعلقة بالخدمات المصرفية 

لألفراد لضمان االلتزام باستراتيجيات وسياسات المخاطر المعتمدة 
من قبل مجلس اإلدارة. كما تقوم اللجنة بوضع السياسات 

واإلجراءات المتعلقة بإدارة استمرارية األعمال ومراقبتها. يترأس 
اللجنة رئيس قطاع المخاطر. وتجتمع اللجنة على األقل أربع مرات 

في السنة أو أكثر حسب الضرورة.

)ALCO( لجنة الموجودات والمطلوبات
تتخذ هذه اللجنة القرارات بشأن السياسات المتعلقة بالموجودات 

والمطلوبات وإدارة مخاطر السوق بهدف زيادة حقوق المساهمين 
إلى أقصى حد وتحسين مستوى الربحية وحماية البنك من 

النتائج السلبية الناشئة عن التغيرات في ظروف السوق واإللتزام 
باألنظمة. وتشمل مهامها األساسية وضع السياسات المتعلقة 
بمخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة وضمان 

فعالية تقييم هذه المخاطر ومراقبتها وإدارتها. يترأس هذه اللجنة 
رئيس القطاع المالي. وتعقد اللجنة اجتماعًا واحدًا في الشهر 

أو أكثر حسب الضرورة، وباألخص عند نشوء تقلبات في الظروف 
التشغيلية.

)GSAM( لجنة إدارة األصول الخاصة للمجموعة
الموجودات الخاصة هي موجودات البنك التي تتطلب مراقبة 

دقيقة لتقليل المخاطر وتفادي الخسائر وتعزيز عمليات االسترداد 
واستعادة األرباح من خالل إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة أو التطوير 

أو التحصيل أو اإلجراءات القانونية. وتقوم اللجنة باإلشراف على 
هذه النشاطات ومراجعة السياسات واإلجراءات ذات الصلة 
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ومراقبة اإلجراءات المتخذة فيما يتعلق بالحسابات ضمن محفظة 
الموجودات الخاصة. ويتولى رئاسة هذه اللجنة رئيس إدارة األصول 

الخاصة للمجموعة. وتجتمع اللجنة على األقل أربع مرات في السنة 
أو أكثر حسب ما يراه الرئيس مناسبًا.

 )MCC( لجنة االئتمان
تراجع هذه اللجنة سياسات وإجراءات االئتمان المتعلقة بالبنك 

وترفع التوصيات بشأنها وتطبق السياسات المعتمدة. كما تراجع 
تفويض الصالحيات ذات الصلة وترفع التعديالت بشأنه إلى مجلس 

اإلدارة عند االقتضاء. كما ترفع القرارات المتعلقة بالتسهيالت 
االئتمانية والتي تتعدى نطاق صالحيتها إلى اللجنة التنفيذية 

المنبثقة عن مجلس اإلدارة. ويتولى رئاسة هذه اللجنة رئيس قطاع 
االئتمان. وتجتمع اللجنة عند الضرورة.

لجنة االستثمارات
تراجع اللجنة تفويض الصالحيات المتعلقة باالستثمارات وترفع 

التعديالت ذات الصلة إلى مجلس اإلدارة عند االقتضاء. وتتولى 
اللجنة مراجعة مجموعة المنتجات االستثمارية المعتمدة 

عبر البنك والموافقة عليها. كما تقوم بمراقبة كافة نشاطات 
المحفظة االستثمارية داء ومراجعتها. ويتولى رئاسة هذه اللجنة 
رئيس قطاع الخزينة واألسواق المالية. وتجتمع اللجنة على األقل 

أربع مرات في السنة أو أكثر حسب ما يراه الرئيس مناسبًا. 

لجنة إدارة األزمات
تكون اللجنة مسؤولة عن مواجهة األحداث التي قد تؤدي إلى 

أزمة بالنسبة للبنك. تضمن اللجنة وضع خطة إلدارة األزمات يتم 
تطبيقها عبر البنك وتقديمها إلى جميع أصحاب المصالح وتكون 
مسؤولة أيضًا عن تشكيل فريق إلدارة األزمات. كما تتأكد من إجراء 

التدريبات الالزمة ووضع إجراءات شاملة للتواصل في إطار إدارة 
األزمات. في حال وقوع حادثة قد تؤدي إلى تفعيل خطة إدارة األزمات، 

يتم استخدام نظام سلسلة االتصاالت الهاتفية الخاصة بالبنك 
إلبالغ الحادثة إلى الرئيس التنفيذي/الرئيس التنفيذي للمجموعة 

لتحديد ما إذا كان يتوجب تفعيل خطط التعافي. وفي حال تفعيل 
خطط التعافي، يتم إبالغ أصحاب المصالح على الفور من خالل 

تفعيل نظام سلسلة االتصاالت عبر الهواتف النقالة. ويتولى رئاسة 
هذه اللجنة الرئيس التنفيذي. وتجتمع اللجنة عند الضرورة.

3/3 رواتب ومكافآت المدراء التنفيذيين

بلغ مجموع رواتب ومكافآت المدراء التنفيذيين لعام 2013 )ألف ريال 
قطري(:

44,717 رواتب ثابتة 
26,344 مكافآت تقديرية 

4,242 مزايا إضافية  
)70,279 :2012( 75,303 المجموع 

4. هيكل الملكية 

وفقًا للمادة )7( من النظام األساسي للبنك التجاري، ال يحق ألي 
فرد )سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا( أن يملك أكثر من 5% من مجموع 

أسهم البنك إال من خالل الميراث، باستثناء )1( جهاز قطر لالستثمار 
وشركة قطر القابضة ذ.م.م. أو أي من شركاتهما الزميلة و)2( بنك 

الحفظ أو بنك االيداع الذي يحتفظ بأسهم إلصدار ايصاالت ايداع 
عالمية.

كما في 31 ديسمبر 2013، بلغت حصة المالكين من المواطنين 
القطريين )سواء كانوا أفرادًا أو شركات( من البنك 86,38% فيما 

بلغت حصة المستثمرين األجانب 13,62%. كما في 31 ديسمبر 2013، 
بلغت نسب الحصص الرئيسية في البنك ما يلي:

%16,67 شركة قطر القابضة ذ.م.م. 
%2,60 الصندوق الوطني 8 

%2,35 الصندوق الوطني 3 
%2,09 الصندوق الوطني 4 

5. اإللتزام والتدقيق الداخلي وحوكمة المخاطر

1/5 قواعد اإللتزام

يعزز البنك قواعد اإللتزام عبر المؤسسة ويتوقع من الجميع، 
من أعضاء مجلس إدارة وموظفين، اإللتزام بالقوانين واألنظمة 

والمعايير المطبقة.

2/5 تثبيت اإللتزام 

لقد طبق البنك المتطلبات التنظيمية في سياسات البنك 
وإجراءاته وأنظمته. وهو يعتمد سياسات شاملة في إطار اإللتزام 

ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب حيث تصف هذه السياسات 
أعمال اإللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ضمن 

مجموعة البنك التجاري كما تم تقييمها من قبل الهيئات الداخلية 
والخارجية.

3/5 إنجازات إدارة اإللتزام 

باإلضافة إلى اإلنجازات التي تم تحقيقها بموجب الخطة 
السنوية لإللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتي 

تمت الموافقة عليها من قبل لجنة التدقيق واإللتزام، أنهى البنك 
تقييم تأثير القانون األمريكي الخاص بااللتزام الضريبي للحسابات 
الخارجية )FATCA( وتطبيق الخطة المتعلقة به وواصل تطبيق 

مشروع تنقيح البيانات على كافة بيانات العمالء ووضع نظام 
الحوكمة الخاص باإللتزام وإدارة المخاطر مع ايه بنك – تركيا وأدخل 

ضوابط جديدة ضمن األنظمة واإلجراءات فيما يتعلق بالتحقق من 
القائمة السوداء/العقوبات.

4/5 زيادة الوعي حول قواعد اإللتزام

إلتزامًا بتطبيق المتطلبات التنظيمية والمحافظة على المستوى 
المطلوب من المؤهالت لدى موظفي البنك، وفر البنك لموظفيه 
حلقة دراسية على اإلنترنت حول اإللتزام بمكافحة غسل األموال 

وتدريبات مباشرة وبرنامج تعريفي للموظفين الجدد وتناول من خالل 
هذه المبادرات مختلف جوانب المتطلبات التنظيمية. 

5/5 التدقيق الداخلي 

يترأس إدارة التدقيق الداخلي رئيس التدقيق الداخلي الذي يرفع 
تقاريره مباشرًة إلى لجنة التدقيق واإللتزام. ضمت إدارة التدقيق 

الداخلي 12 موظفًا كما في 31 ديسمبر 2013 بمن فيهم رئيس التدقيق 
الداخلي. ويتمحور دور إدارة التدقيق الداخلي حول التأكيد لمجلس 

اإلدارة واإلدارة العليا على كفاءة الضوابط وفاعلية تطبيقها.
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وتؤدي اإلدارة دورها هذا من خالل إجراء تدقيق فعال على الوحدات 
أو اإلجراءات ومراجعات تأمين إدارة المخاطر التي تنطوي عادًة 

على مراجعة عدد من الوحدات بناًء على نوع محدد من المخاطر 
أو موضوع معين أو عملية شاملة محددة والمراجعات االئتمانية 

التي تقّيم جودة محافظ البنك االئتمانية. تتم أعمال التدقيق 
وفقًا لخطة تدقيق تتم الموافقة عليها من قبل لجنة التدقيق 
واإللتزام وتوضع بناًء على عمليتين سنويتين لتقييم المخاطر 

تغطي كافة الوحدات القابلة للتدقيق واألنظمة واإلجراءات عبر 
البنك. وباإلضافة إلى مهام التدقيق التي تشملها الخطة، تتولى 

إدارة التدقيق الداخلي إجراء تحقيقات غير نظامية أو مجدولة. وفي 
العام 2013، أصدرت إدارة التدقيق الداخلي عدد 30 تقرير تدقيق داخلي 
وتحقيقي شمل 126 وحدة من ضمن قائمة البنك للوحدات القابلة 

للتدقيق.  

باإلضافة إلى ذلك، تولت إدارة التدقيق الداخلي سبع مهام، وفي 
بعض الحاالت، لم يتم تزويد لجنة التدقيق وااللتزام بتقارير 

رسمية بشأنها. كما قامت اإلدارة المذكورة خالل العام بمراجعة 
المستندات اإلجرائية المتعلقة بكافة العمليات عبر البنك ورفع 

التوصيات بشأنها، وذلك في إطار تحسين سياسات البنك وإجراءاته.

تتم كل أعمال التدقيق وفقًا لميثاق التدقيق الداخلي وإجراءات 
التشغيل الداخلية التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة 

التدقيق واإللتزام والتي وضعت وفقًا لمعايير معهد المدققين 
الداخليين.

6/5 حوكمة المخاطر 

تشكل حوكمة المخاطر جزءًا ال يتجزأ من عملية اإلشراف على 
المخاطر في البنك حيث تكون مهمة مجلس اإلدارة تقييم 

المخاطر وإدارتها وتقليلها.

تعّرف حوكمة المخاطر في البنك على أنها عملية اإلشراف على 
المخاطر من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. ويتولى مجلس 

اإلدارة بشكل خاص مهمة ضمان تحديد كافة المخاطر التي 
يتعرض لها البنك وتقييمها وإدارتها بالشكل المناسب. ولهذه 

الغاية، يتم التأكد من:

تزويد مجلس اإلدارة بكافة المعلومات المتعلقة بالمخاطر. 	•

توفر مستوى الخبرة المطلوبة لدى أعضاء مجلس اإلدارة غير  	•
التنفيذيين.

توفير مجلس اإلدارة طاولة حوار للنظر في المسائل  	•
االستراتيجية المتعلقة بالمخاطر.

ويشارك مجلس إدارة البنك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر 
عن طريق:

لجنة المخاطر: وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن كافة الجوانب  	•
المتعلقة بإدارة المخاطر بما في ذلك على سبيل المثال ال 

الحصر المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة 
والمخاطر التشغيلية. 

اللجنة التنفيذية: وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تقييم  	•
التسهيالت االئتمانية وتقييمها ضمن الحدود المسموح 

بها وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي وإرشادات مجلس 
اإلدارة باإلضافة إلى مراجعة االستراتيجية المتعلقة باسترداد 

العالقات في إطار األصول الخاصة ومراجعة كافة االقتراحات 
االئتمانية )غير المنتجات الجاهزة( المتعلقة بالشخصيات 

السياسية واألشخاص في مناصب وزارية، ضمن تفويض 
الصالحيات على مستوى إدارة المخاطر، والموافقة عليها 
والموافقة على التسهيالت االئتمانية ذات مدد استحقاق 

تتعدى ثماني سنوات.

على المستوى اإلداري، تطبق حوكمة المخاطر من خالل اعتماد 
األنظمة الضرورية ودمجها لتحديد المخاطر وإدارتها واإلبالغ عنها. 

وتظهر األنظمة والتقارير مستوى المخاطر الواردة في الميزانيات 
العمومية سريعة التطور وطبيعتها.

يجب أن تتمتع وحدات إدارة المخاطر برؤية واضحة ومكانة جيدة 
واالستقاللية الالزمة من أجل توحيد المخاطر عبر المؤسسة ورفع 

التساؤالت للحصول على أجوبة سريعة من اإلدارة ومجلس اإلدارة.

تضمن هيكلية حوكمة المخاطر في البنك قدرة حوكمة المخاطر 
على التجاوب بمرونة نتيجة الحصول على المعلومات المتعلقة 

بالمخاطر عبر المؤسسة بشكل أسرع وأكثر شمولة ما يمّكن 
مجلس اإلدارة من اتخاذ قرارات أساسية لمعالجة المخاطر مسبقًا.

6. سياسات البنك

1/6 ميثاق حوكمة الشركات

يقر البنك أن اعتماد نظام حوكمة فعال هو أساسي لتحقيق أهداف 
البنك وزيادة حقوق المساهمين إلى أقصى حد. لقد وضع البنك 

ممارسات وإجراءات حوكمة تتفق مع النظام األساسي واألنظمة 
ذات الصلة وتتماشى مع ممارسات الحوكمة األساسية. 

ويحدد ميثاق حوكمة الشركات تفاصيل إرشادات نظام الحوكمة 
في البنك.

2/6 سياسة مكافحة اإلحتيال

تسهل سياسة مكافحة االحتيال االلتزام بالضوابط التي تساعد 
على تحديد عمليات االحتيال ضد البنك والحد منها. 

يعزز البنك اعتماد ضوابط إدارة المخاطر لمكافحة اإلحتيال من 
خالل تطبيق المبادئ التالية:

اإللتزام بمبادئ النزاهة والمساءلة باإلضافة إلى مبادئ  	•
الحوكمة الصحيحة التي تشمل ضوابط داخلية قوية؛

إعتماد ثقافة تحمي األموال واألمالك العامة لضمان حماية  	•
مصالح المساهمين؛

عدم قبول أي نشاطات احتيالية و/أو غير أخالقية وتحميل جميع  	•
الموظفين مسؤولية أعمالهم؛

معالجة كافة المسائل والقضايا بغض النظر عن المناصب أو  	•
العالقة مع السلطات أو الجنسية أو مدة الخدمة.

3/6 سايسة الترقية 

يلتزم البنك برعاية التعليم المستمر والتنمية المهنية والشخصية 
والتقدم الوظيفي لجميع موظفيه.

تقرير حوكمة الشركات 2013
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يدرك البنك أنه وفي سبيل تحقيق هذه األهداف قد تتغير مهام 
وواجبات موظفيه من حيث التشعب والمسؤوليات. وال تمنح 

الترقيات بحسب تزايد مستويات المسؤولية فحسب بل وأيضًا بناًء 
على تحقيق أداء متميز في السابق. كما أن المزايا اإلضافية التي 

تنتج عن الترقية تشكل حافزًا لتحسين األداء والمعنويات وتساهم 
كذلك في خلق الشعور باإلنجاز والتميز.

وقد تتم الترقية من خالل:

إعادة تصنيف المنصب الحالي للموظف نتيجة توليه واجبات   .1
تتميز بمستوى أعلى من المسؤولية والتشعب مقارنة مع 

الواجبات المطلوبة ضمن تصنيفه الحالي: أو

إشغال منصب شاغر ضمن درجة أعلى )في حال شغور منصب،   .2
يبحث البنك أواًل عن مرشحين مناسبين داخل البنك وال يعلن 

عن المنصب الشاغر خارج البنك إال بعد استنفاذ إمكانيات 
التوظيف من داخل البنك(.

للحصول على ترقية من خالل إشغال منصب شاغر ضمن درجة 
أعلى، يتوجب على الموظفين أن يملكوا المؤهالت المحددة في 

الوصف الوظيفي المتعلق بالمنصب الشاغر )ال أن يتمتعوا بصفات 
الموظف الذي كان يشغل المنصب سابقًا ومهاراته ومعارفه(. 

ويصبح الموظف مؤهاًل للترقية:

بعد اجتيازه لفترة االختبار المحددة في شروط التوظيف؛  .1

عند تحقيق نتيجة مميزة في تقييم األداء نصف السنوي أو   .2
السنوي؛

بغض النظر عن العمر أو الجنس أو لون البشرة أو الجنسية أو   .3
الدين.

4/6 العقوبات والغرامات والجزاءات المفروضة من الهيئات 
الرقابية على البنك التجاري

بلغت الغرامات التي فرضها مصرف قطر المركزي على البنك 
التجاري عام 2013 ما مجموعه 1,193,500 ريال قطري )مقابل 471,000 ريال 
قطري عام 2012( نتيجة مخالفة نسب التمويل العقاري التي حددها 

المصرف وغيرها من األنظمة المختلفة الصادرة عن مصرف قطر 
المركزي.

5/6 المسائل الجوهرية المتعلقة بموظفي البنك وأصحاب 
المصالح

ليست هناك أي مسائل جوهرية تتعلق بموظفي البنك أو أصحاب 
المصالح يجب اإلفصاح عنها في هذا التقرير.

6/6 المسؤولية االجتماعية للشركات

يدرك البنك مسؤوليته االجتماعية في دمج القيم التجارية في 
عملياته لتحقيق توقعات أصحاب المصالح لديه وتلبية حاجاتهم. 

التجارة + الضمير + التعاطف = المسؤولية االجتماعية للشركة

يلتزم البنك بتعزيز النمو المستدام والحفاظ على حياة اإلنسان 
والصحة والموارد الطبيعية والبيئة وحمايتها والمساهمة في 

المجتمعات التي يعمل فيها. وفي هذا اإلطار، يدرك البنك أهمية 
اإللتزام والمساهمة المالية وغير المالية.

وتشمل المسؤولية االجتماعية للشركات تقييم جميع أشكال 
التأثير المحتمل ألعمال البنك وعملياته على اآلخرين. وتنعكس 

المسؤولية االجتماعية للبنك في قيمه األساسية التي تحدد 
طريقة ممارسة البنك ألنشطته، وهي:

كيف يتصرف البنك

مشاركة المساهمين – إنشاء عالقات مع أصحاب المصالح في  أ - 
البنك والمجتمعات التي يعمل فيها وطلب آرائهم وإشراكهم 

في المسائل الهامة.

الصحة والسالمة – ممارسة األعمال مع التقيد بأعلى معايير  ب - 
الصحة والسالمة للموظفين والمتعاقدين والمجتمعات بما 

في ذلك اإللتزام بأفضل معايير وإرشادات الصحة والسالمة 
المحلية.

اإلشراف البيئي – العمل وفق نهج سليم ومراع للبيئة والحد  ت - 
قدر اإلمكان من تأثير عمليات البنك على البيئة بما في ذلك 

تقليص حجم النفايات.

بماذا يستثمر البنك

تنمية المجتمع – تطبيق برامج مستدامة لتحسين نوعية  أ - 
الحياة في المجتمع.

التعليم والتدريب – إستحداث البرامج وفرص التعلم لتطوير  ب - 
مهارات القوة العاملة وقدرتها التنافسية.

وطنية الشركة – إطالق برامج خيرية وتنمية إجتماعية  ت - 
وتطوعية باإلضافة إلى مشاريع الخدمة اإلجتماعية واألعمال 

الخيرية والفنون والرياضة.

ما الذي يحث البنك عليه ويدعمه

حقوق اإلنسان – احترام حقوق الموظف واإلنسان األساسية  أ - 
وحمايتها بما في ذلك ضمان بيئة عمل خالية من التمييز 

وتوفير فرص متساوية والقضاء على العنصرية والتحرش بكل 
أشكالهما وضمان إنتظام ساعات العمل والعطل المدفوعة 

والتعويض المنصف وتعزيز مبدأ “التساوي في األجر نظير 
التساوي في العمل” للذكور واإلناث. 

سيادة القانون – إحترام القوانين المحلية وتعزيز مبادئ العدالة  ب - 
واإلنصاف والمساواة.

الشفافية – تعزيز الشفافية في ميادين العمل كافة. ت - 

الكفاءة العالية – تعزيز ثقافة مبنية على العمل الجماعي  ث - 
عالي الكفاءة وبيئة عمل تعاونية ومساندة حيث يتم تشجيع 

الموظفين على تحقيق أقصى إمكانياتهم المهنية.

ما الذي يؤمن البنك به

قواعد السلوك المهني – العمل بنزاهة وصدق واإللتزام بالسلوك 
األخالقي في جميع العمليات بما في ذلك مكافحة جميع أشكال 

الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة الصارمة ودعم الشفافية في 
جميع عمليات البنك.
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يدعم البنك الكثير من الجمعيات الخيرية والمنظمات غير 
الحكومية ويقوم بدور فاعل لتشجيع المشاريع واألنشطة الخالقة 

والمفيدة للمجتمع. وباإلضافة إلى الدعم الواسع لألنشطة 
الرياضية والثقافية والخيرية، يركز البنك في إطار برنامج المسؤولية 
االجتماعية على دعم تنمية الشباب القطري واألنشطة التعليمية 
ذات العالقة. ومن خالل هذا الدعم، يسعى البنك إلى تقديم ما يزيد 

عن الرعاية المالية ويلتزم بالقيام بالكثير من األنشطة االجتماعية 
إلنشاء قاعدة إجتماعية مستدامة وثابتة وإحداث التغيير االيجابي 
في المجتمع. والهدف األول ألنشطة المسؤولية االجتماعية التي 

يقوم بها البنك هو تشجيع العالقات التي تعزز روح المجتمع بشكل 
مسؤول من خالل المساهمة في تنمية الدولة ومجتمعاتها وتحقيق 

المنفعة ألجيال المستقبل في قطر.

7/6 السياسة البيئية 

يلتزم البنك التجاري بحماية الموارد الطبيعية والبيئية في المجتمع 
الذي يعمل فيه وبتقليل آثار أنشطة البنك على البيئة قدر اإلمكان.

وتمشيًا مع التزاماتنا وايماننا، يسعى البنك جاهدًا للتأكد من التزام 
جميع اإلداريين والموظفين بالسياسات البيئية التالية:

العمل وفق نهج مسؤول بيئيًا؛  .1

االلتزام بجميع القوانين واألنظمة البيئية المعمول بها؛  .2

دمج االهتمامات البيئية في عملية التخطيط والقرارات   .3
المتخذة؛

إحتواء الوقع البيئي وتقليص التلوث قدر اإلمكان من خالل   .4
اعتماد سبل العمل اإللكترونية غير الورقية؛

تثقيف اإلداريين والموظفين ليتمكنوا من اإلشراف على البيئة؛  .5

تعزيز االستخدام الكفء للموارد وتقليص )أو التخلص حيث   .6
أمكن من( النفايات عبر التدوير وايجاد فرص االستخدام 

المتجدد؛

ضمان المعالجة والتخلص من جميع أنواع النفايات بالشكل   .7
الصحيح؛

تقييم الوضع البيئي للممتلكات التي حصل عليها البنك   .8
ومعالجة الوقع البيئي الناتج عنها بالسبل المالئمة؛

دعم األبحاث وتطوير البرامج والتكنولوجيات الرامية إلى احتواء   .9
تأثير عمليات الشركة على البيئة؛

إحاطة مجلس اإلدارة علمًا بجميع القضايا البيئية ذات الصلة.  .10

8/6 السياسة الصحية

يدرك البنك التجاري أن اإلدارة الصحيحة للسالمة والصحة تؤدي 
إلى منافع إيجابية للمنشأة. ولذلك يلتزم بتأمين بيئة عمل صحية 

وسليمة وآمنة لجميع الموظفين.

يتعهد البنك التجاري بما يلي:

ضمان سالمة جميع موظفيه وأمنهم ورفاهيتهم في مكان   .1
العمل؛

ضمان عدم تعرض أي من زوار مكاتب البنك ألي خطر على   .2
صحتهم وسالمتهم؛

تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها؛  .3

الدخول في ترتيبات لضمان سالمة استخدام المواد ومناولتها   .4
وتخزينها ونقلها؛

تشجيع تنمية السلوك االيجابي والحفاظ عليه فيما يخص   .5
الصحة والسالمة في جميع أقسام البنك.

يطبق البنك التجاري سياسة شاملة للحريق والصحة والسالمة 
ويقدم تأمينًا طبيًا شاماًل لجميع الموظفين الدائمين بواسطة 

شركة تأمين معترف بها دوليًا.

9/6 قواعد السلوك المهني

تستخدم قواعد السلوك المهني المطبقة عبر البنك كدليل 
للسلوك المهني اليومي لموظفيه. وهي تغطي كل القوانين 

واألنظمة المطبقة وأعلى معايير السلوك المهني التي يجب على 
الموظفين االطالع عليها واإللتزام بها خالل تأديتهم لنشاطاتهم 

وأعمالهم اليومية. وباإلضافة إلى قواعد السلوك المهني 
المطبقة عبر البنك، إن معايير السلوك التي ينتظر من مجلس 

اإلدارة اعتمادها هي مذكورة أيضًا في ميثاق مجلس اإلدارة. وتنطبق 
هذه القواعد أيضًا على الشركات التابعة للبنك وموظفي اإلسناد 

الخارجي وهي تغطي المسائل المحددة التالية:

اإللتزام بالقوانين واألنظمة؛ 	•
سلوك أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين؛ 	•

القيود المتعلقة بقبول الهدايا والعموالت؛ 	•
تفادي حاالت تضارب المصالح؛ 	•

توفير خدمات عالية الجودة وتحقيق الفعالية التشغيلية؛ 	•
حماية موجودات الشركة واستخدامها بالشكل المناسب؛ 	•

منع التداول بناًء على معلومات داخلية؛ 	•
العالقات مع وسائل اإلعالم؛ 	•

التبليغ عن الخروقات في مكان العمل؛ 	•
عالقة الموظفين بالبنك؛ 	•

استخدام المعلومات السرية والداخلية والمعلومات المتعلقة  	•
بأصحاب المصالح؛

إحترام خصوصية الموظفين؛ 	•
إحترام حقوق اإلنسان ومنع التمييز في مكان العمل.  	•

عبداهلل خليفة العطية
رئيس مجلس اإلدارة 
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تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة للبنك التجاري )ش.م.ق( )“البنك”( وشركاته التابعة )يشار إليهم مجتمعين “بالمجموعة”( والتي 
تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2013 والبيانات الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات 

النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات التي تشتمل على ملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية األخرى.

مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ووفقا 
لضوابط الرقابة الذي تحدد اإلدارة أنها ضرورية لتمكينها من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت 

ناتجة عن غش أو أخطاء.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي عن البيانات المالية الموحدة وفقًا لما قمنا به من أعمال التدقيق. لقد تم تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، 
والتي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف الحصول على تأكيدات معقولة عن خلو البيانات المالية 

الموحدة من أية معلومات جوهرية خاطئة. 

يشمل التدقيق القيام بإجراءات بهدف الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة بالبيانات المالية الموحدة. تعتمد إجراءات 
التدقيق المختارة على تقديراتنا، بما فيها تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة بالبيانات المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش 
بصورة  الموحدة  المالية  البيانات  وعرض  بإعداد  المعنية  الداخلية  الرقابة  أنظمة  االعتبار  في  نأخذ  فإننا  المخاطر  هذه  تقييم  وعند  أخطاء.  أو 
عادلة وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل األوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية 
للبنك. كما يشمل التدقيق أيضًا تقييمًا لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة 

باإلضافة إلى تقييم للعرض العام للبيانات المالية الموحدة. 

إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه.

الرأي 
البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، في كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2013  برأينا أن 
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وبنود لوائح مصرف قطر المركزي 

المعمول بها.

موضوع آخر
تم تدقيق البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 من جانب مدقق حسابات آخر حيث عبر عن رأي غير متحفظ عن 

تلك البيانات المالية الموحدة في تقرير تدقيقه المؤرخ في 27 يناير 2013.

التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق. يمسك البنك بسجالت محاسبية منتظمة وتتفق البيانات 
المالية الموحدة مع تلك السجالت. لقد راجعنا تقرير مجلس اإلدارة المرفق ونؤكد على أن المعلومات المالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر وسجالت 
البنك. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لبنود قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012 وقانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 
2002 أو لبنود النظام األساسي وتعديالته خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر سلبي جوهري على أعمال البنك أو مركزه المالي الموحدة كما في 31 

ديسمبر 2013. 

جوبال باالسوبرامانيام
كي بي إم جي

سجل مراقبي الحسابات القطري رقم )251(

9 فبراير 2014
الدوحة، دولة قطر

تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة مساهمي البنك التجاري ش.م.ق
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بآالف الرياالت القطرية  
2012  2013 ايضاحات  كما في 31 ديسمبر  

الموجودات
3,448,128  6,902,547  8 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية 
9,731,562  15,177,969  9 أرصدة لدى بنوك  

48,594,475  66,862,544  10 قروض وسلف للعمالء 
11,162,179  14,706,294  11 استثمارات مالية 
4,054,157  4,198,469  12 استثمارات في شركات زميلة 
1,197,069  1,283,186  13 ممتلكات ومعدات 

-  996,486  14 موجودات غير ملموسة 
1,850,182  2,984,370  15 موجودات أخرى 

80,037,752  113,111,865 إجمالي الموجودات  

المطلوبات
9,855,682  12,599,210  16 أرصدة من بنوك  

41,385,546  63,419,931  17 ودائع عمالء 
8,705,816  9,759,667  18 سندات دين 
3,471,515  7,345,717  19 قروض أخرى 
1,679,815  3,432,245  20 مطلوبات أخرى 

65,098,374  96,556,770 إجمالي المطلوبات  

حقوق الملكية
2,474,464  2,474,464  21 رأس المال 
8,740,540  8,820,259  21 احتياطي قانوني 

26,500  26,500  21 احتياطي عام 
924,600  1,316,300  21 احتياطي مخاطر 
163,225  )146,525(  21 احتياطيات القيمة العادلة 

-  )232,988( احتياطي تحويل العمالت األجنبية  
673,604  835,840  21 احتياطيات أخرى 

-  )512,761(  39 حقوق أخرى 
1,936,445  1,381,870 أرباح مدورة  

14,939,378  13,962,959 إجمالي حقوق الملكية العائد إلى حاملي حقوق ملكية البنك  
-  592,136 المساهمات غير المسيطرة  
-  2,000,000  21 األدوات المؤهلة لرأس مال إضافي 

14,939,378  16,555,095 إجمالي حقوق الملكية  

80,037,752  113,111,865 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ 9 فبراير 2014 ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من: 

السيد/عبداهلل صالح الرئيسي السيد/حسين ابراهيم الفردان  سعادة السيد/ عبداهلل بن خليفة العطية   
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  العضو المنتدب   

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 39 جزءا من البيانات المالية الموحدة.

بيان المركز المالي الموحد



البنك التجاري القطري )ش.م.ق.(
التقرير السنوي 2013

64

بآالف الرياالت القطرية  
2012  2013 ايضاحات  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2,898,193  3,607,146  24 إيرادات فوائد 
)1,031,939(  )1,418,787(  25 مصروفات فوائد 

1,866,254  2,188,359 صافي إيرادات الفوائد  

689,091  852,473  26 إيرادات رسوم وعموالت  
)170,487(  )176,883(  27 مصروفات رسوم وعموالت 

518,604  675,590 صافي إيرادات رسوم وعموالت   

155,563  179,388  28 صافي ربح صرف عمالت أجنبية 
365,972  209,534  29 إيرادات استثمارات مالية  
77,598  181,025  30 إيرادات تشغيلية أخرى 

2,983,991  3,433,896 صافي اإليرادات التشغيلية  

)499,382(  )684,700(  31 تكاليف الموظفين 
)121,948(  )140,473(  13 إهالك 

-  )3,252(  14 إطفاء موجودات غير ملموسة 
)61,917(  )109,937( 11 )د(  خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية 

)139,944(  )603,967( 10 )ج(  صافى خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء 
)407,052(  )608,742(  32 مصروفات أخرى 

1,753,748  1,282,825 الربح قبل حصة النتائج من شركات زميلة  
258,546  324,933  12 الحصة من نتائج شركات زميلة 

2,012,294  1,607,758 الربح قبل الضريبة  
-  )2,380( مصروفات ضريبة الدخل  

2,012,294  1,605,378 الربح للسنة  

منسوب إلى:
2,012,294  1,604,485 حاملي حقوق ملكية البنك  

-  893 المساهمات غير المسيطرة  
2,012,294  1,605,378 الربح للسنة  

العائدات على السهم
8.13  6.48  33 العائد األساسى والمخفف للسهم )ريال قطري للسهم( 

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 39 جزءا من البيانات المالية الموحدة.

بيان الدخل الموحد
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بآالف الرياالت القطرية  
2012  2013 ايضاحات  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2,012,294  1,605,378 الربح للسنة  

الدخل الشامل اآلخر للسنة 
البنود التي يعاد أو قد يعاد تصنيفها الحقا للربح أو الخسارة:

-  )232,988(  22 فروق تحويل العمالت األجنبية من عمليات تشغيلية أجنبية 
10,717  )17,924(  22 الحصة من الدخل الشامل اآلخر من االستثمار في شركات زميلة 
221,056  )291,826(  22 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  

231,773  )542,738( الدخل الشامل اآلخر للسنة  

2,244,067  1,062,640 إجمالي الدخل الشامل للسنة  

منسوب إلى:
2,244,067  1,061,747 حاملي حقوق ملكية البنك  

-  893 المساهمات غير المسيطرة  
2,244,067  1,062,640 إجمالي الدخل الشامل للسنة  

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 39 جزءا من البيانات المالية الموحدة.

بيان الدخل الشامل الموحد
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بآالف الرياالت القطرية       
إجمالي            

األدوات حقوق الملكية   احتياطي            
مجموع المؤهلة  العائد الى   تحويل            

حقوق لرأس مال  المساهمات  حاملي حقوق  احتياطيات    العمالت  احتياطي  احتياطي  احتياطي      
الملكية اضافي  غير المسيطرة  ملكية البنك  أرباح مدورة  حقوق أخرى  أخرى  األجنبية  القيمة العادلة  مخاطر  احتياطي عام  قانوني  رأس المال  ايضاحات  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

14,939,378  -  -  14,939,378  1,936,445  -  673,604  -  163,225  924,600  26,500  8,740,540  2,474,464 الرصيد في 1 يناير 2013  

إجمالي الدخل الشامل للسنة
1,605,378  -  893  1,604,485  1,604,485  -  -  -  -  -  -  -  - ربح السنة  

)542,738(  -  -  )542,738(  -  -  -  )232,988(  )309,750(  -  -  -  - الخسارة الشاملة االخرى  
1,062,640  -  893  1,061,747  1,604,485  -  -  )232,988(  )309,750(  -  -  -  - اجمالي الدخل الشامل للسنة  

-  -  -  -  )391,700(  -  -  -  -  391,700  -  -  - محول إلى احتياطي المخاطر  
2,000,000  2,000,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 األدوات المؤهلة لرأس مال اضافي 

-  -  -  -  )241,955(  -  162,236  -  -  -  -  79,719  - صافى الحركة فى االحتياطي القانوني واالحتياطيات األخرى  
)40,135(  -  -  )40,135(  )40,135(  -  -  -  -  -  -  -  -  23 المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية 

التعامالت مع مالكي حقوق الملكية، 
معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

مساهمات من ومدفوعات لمالكي حقوق الملكية:
)1,492,488(  -  )7,810(  )1,484,678(  )1,484,678(  -  -  -  -  -  -  -  -  21 أرباح موزعة عن عام 2012  

)512,761(  -  -  )512,761(  -  )512,761(  -  -  -  -  -  -  -  39 خيار البيع على المساهمات غير المسيطرة 
598,461  -  599,053  )592(  )592(  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة  

إجمالي المساهمات من 
)1,406,788(  -  591,243  )1,998,031(  )1,485,270(  )512,761(  -  -  -  -  -  -  - والمدفوعات لمالكي حقوق الملكية  
16,555,095  2,000,000  592,136  13,962,959  1,381,870  )512,761(  835,840  )232,988(  )146,525(  1,316,300  26,500  8,820,259  2,474,464 الرصيد في 31 ديسمبر 2013   

بآالف الرياالت القطرية       
األدوات إجمالي حقوق   احتياطي            

مجموع المؤهلة  الملكية العائد   تحويل            
حقوق لرأس مال  المساهمات  الى حاملي حقوق  احتياطيات    العمالت  احتياطي  احتياطي  احتياطي      

الملكية اضافي  غير المسيطرة  ملكية البنك  أرباح مدورة  حقوق أخرى  أخرى  األجنبية  القيمة العادلة  مخاطر  احتياطي عام  قانوني  رأس المال  ايضاحات  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

14,230,296  -  -  14,230,296  1,695,284  -  556,456  -  )68,548(  805,600  26,500  8,740,540  2,474,464 الرصيد في 1 يناير 2012  

إجمالي الدخل الشامل للسنة
2,012,294  -  -  2,012,294  2,012,294  -  -  -  -  -  -  -  - ربح السنة  
231,773  -  -  231,773  -  -  -  -  231,773  -  -  -  -  22 الدخل الشامل اآلخر 

2,244,067  -  -  2,244,067  2,012,294  -  -  -  231,773  -  -  -  - اجمالي الدخل الشامل للسنة  

-  -  -  -  )119,000(  -  -  -  -  119,000  -  -  -  21 محول إلى احتياطي المخاطر 
-  -  -  -  )117,148(  -  117,148  -  -  -  -  -  -  21 صافى الحركة فى االحتياطيات األخرى 

)50,307(  -  -  )50,307(  )50,307(  -  -  -  -  -  -  -  - المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية  
التعامالت مع مالكي حقوق الملكية، 

معترف بها مباشرة في حقوق الملكية
مساهمات من ومدفوعات لمالكي حقوق الملكية:

)1,484,678(  -  -  )1,484,678(  )1,484,678(  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح مدفوعة  
إجمالي المساهمات من والمدفوعات 

)1,484,678(  -  -  )1,484,678(  )1,484,678(  -  -  -  -  -  -  -  - لمالكي حقوق الملكية  
14,939,378  -  -  14,939,378  1,936,445  -  673,604  -  163,225  924,600  26,500  8,740,540  2,474,464 الرصيد في 31 ديسمبر 2012   

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 39 جزءا من البيانات المالية الموحدة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
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بآالف الرياالت القطرية       
إجمالي            

األدوات حقوق الملكية   احتياطي            
مجموع المؤهلة  العائد الى   تحويل            

حقوق لرأس مال  المساهمات  حاملي حقوق  احتياطيات    العمالت  احتياطي  احتياطي  احتياطي      
الملكية اضافي  غير المسيطرة  ملكية البنك  أرباح مدورة  حقوق أخرى  أخرى  األجنبية  القيمة العادلة  مخاطر  احتياطي عام  قانوني  رأس المال  ايضاحات  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

14,939,378  -  -  14,939,378  1,936,445  -  673,604  -  163,225  924,600  26,500  8,740,540  2,474,464 الرصيد في 1 يناير 2013  

إجمالي الدخل الشامل للسنة
1,605,378  -  893  1,604,485  1,604,485  -  -  -  -  -  -  -  - ربح السنة  

)542,738(  -  -  )542,738(  -  -  -  )232,988(  )309,750(  -  -  -  - الخسارة الشاملة االخرى  
1,062,640  -  893  1,061,747  1,604,485  -  -  )232,988(  )309,750(  -  -  -  - اجمالي الدخل الشامل للسنة  

-  -  -  -  )391,700(  -  -  -  -  391,700  -  -  - محول إلى احتياطي المخاطر  
2,000,000  2,000,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 األدوات المؤهلة لرأس مال اضافي 

-  -  -  -  )241,955(  -  162,236  -  -  -  -  79,719  - صافى الحركة فى االحتياطي القانوني واالحتياطيات األخرى  
)40,135(  -  -  )40,135(  )40,135(  -  -  -  -  -  -  -  -  23 المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية 

التعامالت مع مالكي حقوق الملكية، 
معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

مساهمات من ومدفوعات لمالكي حقوق الملكية:
)1,492,488(  -  )7,810(  )1,484,678(  )1,484,678(  -  -  -  -  -  -  -  -  21 أرباح موزعة عن عام 2012  

)512,761(  -  -  )512,761(  -  )512,761(  -  -  -  -  -  -  -  39 خيار البيع على المساهمات غير المسيطرة 
598,461  -  599,053  )592(  )592(  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة  

إجمالي المساهمات من 
)1,406,788(  -  591,243  )1,998,031(  )1,485,270(  )512,761(  -  -  -  -  -  -  - والمدفوعات لمالكي حقوق الملكية  
16,555,095  2,000,000  592,136  13,962,959  1,381,870  )512,761(  835,840  )232,988(  )146,525(  1,316,300  26,500  8,820,259  2,474,464 الرصيد في 31 ديسمبر 2013   

بآالف الرياالت القطرية       
األدوات إجمالي حقوق   احتياطي            

مجموع المؤهلة  الملكية العائد   تحويل            
حقوق لرأس مال  المساهمات  الى حاملي حقوق  احتياطيات    العمالت  احتياطي  احتياطي  احتياطي      

الملكية اضافي  غير المسيطرة  ملكية البنك  أرباح مدورة  حقوق أخرى  أخرى  األجنبية  القيمة العادلة  مخاطر  احتياطي عام  قانوني  رأس المال  ايضاحات  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

14,230,296  -  -  14,230,296  1,695,284  -  556,456  -  )68,548(  805,600  26,500  8,740,540  2,474,464 الرصيد في 1 يناير 2012  

إجمالي الدخل الشامل للسنة
2,012,294  -  -  2,012,294  2,012,294  -  -  -  -  -  -  -  - ربح السنة  
231,773  -  -  231,773  -  -  -  -  231,773  -  -  -  -  22 الدخل الشامل اآلخر 

2,244,067  -  -  2,244,067  2,012,294  -  -  -  231,773  -  -  -  - اجمالي الدخل الشامل للسنة  

-  -  -  -  )119,000(  -  -  -  -  119,000  -  -  -  21 محول إلى احتياطي المخاطر 
-  -  -  -  )117,148(  -  117,148  -  -  -  -  -  -  21 صافى الحركة فى االحتياطيات األخرى 

)50,307(  -  -  )50,307(  )50,307(  -  -  -  -  -  -  -  - المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية  
التعامالت مع مالكي حقوق الملكية، 

معترف بها مباشرة في حقوق الملكية
مساهمات من ومدفوعات لمالكي حقوق الملكية:

)1,484,678(  -  -  )1,484,678(  )1,484,678(  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح مدفوعة  
إجمالي المساهمات من والمدفوعات 

)1,484,678(  -  -  )1,484,678(  )1,484,678(  -  -  -  -  -  -  -  - لمالكي حقوق الملكية  
14,939,378  -  -  14,939,378  1,936,445  -  673,604  -  163,225  924,600  26,500  8,740,540  2,474,464 الرصيد في 31 ديسمبر 2012   

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 39 جزءا من البيانات المالية الموحدة.
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بآالف الرياالت القطرية  
2012  2013 ايضاحات  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
2,012,294  1,607,758 ربح السنة قبل ضريبة الدخل  

تعديالت لـ:
139,944  603,967 10 )ج(  صافي خسارة انخفاض في قيمة قروض وسلف للعمالء 

61,917  109,937 11 )د(  خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية 
121,948  140,473  13 إهالك 

-  3,252  14 إطفاء موجودات غير ملموسة 
20,527  21,742 18 و19  اطفاءات تكاليف المعامالت المتعلقة بالقروض 

)2,664(  2,770  29 الخسارة )الربح( من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
)337,161(  )193,450(  29 صافي ربح بيع استثمارات متاحة للبيع 

)364(  )31,944( ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات  
)258,546(  )324,933(  12 حصة في نتائج شركات زميلة 
1,757,895  1,939,572 الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  

التغيرات في رأس المال العامل
)2,186,297(  )1,943,821( التغير في أرصدة لدى بنوك  
)7,022,636(  )8,833,156( التغير في القروض والسلف للعمالء  

)475,217(  )1,096,323( التغير في الموجودات األخرى  
597,752  117,653 التغير في أرصدة من بنوك   

3,396,863  14,879,996 التغير في ودائع العمالء  
300,325  681,774 التغير في المطلوبات األخرى  

)47,099(  )50,307( المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية  
)3,678,414(  5,695,388 النقد الناتج / )المستخدم في( العمليات  

-  )130( ضريبة الدخل المدفوعة  
)3,678,414(  5,695,258 صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التشغيلية  

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
)7,031,632(  )9,949,548( اقتناء استثمارات مالية  

141,398  162,697 متحصالت من توزيعات أرباح شركات زميلة  
-  )1,112,787( اقتناء شركة تابعة، صافي من النقد المستحوذ  

8,101,244  8,781,890 متحصالت من بيع / استحقاق االستثمارات المالية  
)248,690(  )187,790(  13 اقتناء ممتلكات ومعدات 

365  - متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  
-  151,000 متحصالت من بيع أصول أخرى  

962,685  )2,154,538( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة اإلستثمارية  

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
1,791,934  515,870  18 متحصالت من إصدار سندات دين 
)2,366,000(  )563,265(  18 سداد سندات دين 

-  )2,407,427(  19 سداد قروض أخرى 
1,650,219  4,014,764  19 متحصالت من قروض أخرى 

-  2,000,000 متحصالت من اصدار أدوات مؤهلة لرأس مال اضافي  
)1,484,678(  )1,492,488( توزيعات أرباح مدفوعة  

)408,525(  2,067,454 صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التمويلية  
)3,124,254(  5,608,174 صافي الزيادة )النقصان( في النقد وما فى حكمه  

-  )100,337( أثر تقلبات سعر الصرف  
3,827,719  703,465 رصيد النقد وما في حكمه في 1 يناير  

703,465  6,211,302  35 رصيد النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
1,002,400  1,173,089 فوائد مدفوعة  

2,872,323  3,053,973 فوائد مستلمة  
26,147  18,854 توزيعات أرباح مستلمة  

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 39 جزءا من البيانات المالية الموحدة.

بيان التدفقات النقدية الموحد
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إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة

المنشأة الصادر عنها التقرير  .1
تأسس البنك التجاري القطري)ش.م.ق.( )“البنك”( بدولة قطر فى 1975 كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم 73 لسنة 1974.   
المالية  البيانات  تشتمل  قطر.  دولة  في  الدوحة  بمدينة   3232 بريد  صندوق  هو  المسجل  البنك  عنوان   .150 هو  للبنك  التجاري  السجل  رقم 
تعمل  بـ“المجموعة”(.  مجتمعة  إليها  )ويشار  التابعة  وشركاته  البنك  على   2013 ديسمبر   31 المنتهية  المالية  للسنة  للبنك  الموحدة 
المجموعة بصفة أساسية في األعمال المصرفية وأعمال السمسرة وأعمال البطاقات اإلئتمانية وتعمل من خالل مقرها الرئيسى وفروعها 

وشركاتها التابعة.

الشركات التابعة األساسية للمجموعة هي كما يلي:   

النسبة المئوية للملكية أنشطة الشركة  رأس مال الشركة  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة   
2012   2013      
٪100  ٪100 شركة قابضة  20,000,000 دوالر أميركي  برمودا  أورينت 1 ليميتد   
٪100  ٪100 أعمال البطاقات االئتمانية  500,000 ريال عماني  سلطنة عمان  جلوبال كارد سرفيسز ذ.م.م.   
٪100  ٪100 إصدار سندات دين للبنك  1,000 دوالر امريكي  برمودا  سي بي كيو فاينانس ليمتد    

البنك التجاري للخدمات   
٪100  ٪100 خدمات السمسرة  100,000,000 ريال قطري  قطر  االستثمارية   

-  ٪74.24 خدمات مصرفية  420,000,000 ليرة تركية  تركيا  الترناتيف بنك )“ ايه بنك “(   

أساس اإلعداد  .2

فقرة االلتزام )أ( 
أعدت البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وتعليمات مصرف قطر   

المركزي ذات الصلة.

تقوم المجموعة باعداد بيانات مركزها المالي الموحد عموًما وفقا لمراكز السيولة. تحليل بالمبالغ التى ستسترد والمسددة خالل 12 شهر   
بعد تاريخ نهاية التقرير )“ المتداولة “( وخالل أكثر من 12 شهر بعد تاريخ التقرير )“ غير المتداولة “( يظهـر كما في ايضاح 4 )ج( )3(.

أساس القياس )ب( 
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض البنود التالية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة:  

االستثمارات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 	•  
المشتقات. 	•  

االستثمارات المالية المتاحة للبيع. 	•  
به  االعتراف  يتم  ذلك  غير  وما  العادلة،  القيمة  تحوط  عالقات  في  لها  متحوط  كبنود  بها  المعترف  المالية  والمطلوبات  الموجودات  	•  

باستخدام التكلفة المطفأة، يتم تعديلها لتعكس التغييرات فى القيمة العادلة المتعلقة بالمخاطر المتحوط عليها.

العملة الوظيفية وعملة العرض )ج( 
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالرياالت القطرية وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للبنك. فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه بخالف   

ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بالريال القطري إلى أقرب ألف ريال.

استخدام التقديرات واألحكام )د( 
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق   
السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي تتم   
فيها مراجعة التقديرات أو في أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك.

تم على وجه التحديد وصف المعلومات عن المجاالت الهامة للشكوك حول التقديرات واألحكام الحرجة في تطبيق السياسات المحاسبية   
التي لها األثر األهم على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة باإليضاحات 5.
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السياسات المحاسبية الهامة  .3
باستثناء التغييرات الموضحة في 3 )ز( تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية بصورة ثابتة على جميع الفترات المعروضة في هذه   

البيانات المالية الموحدة وقد تم تطبيقها بانتظام على جميع شركات المجموعة. 

أساس توحيد البيانات المالية )أ( 

تجميع األعمال  )1(
تقوم المجموعة بتطبيق طريقة االقتناء للمحاسبة عن تجميع األعمال. المقابل المحول عن اقتناء شركة تابعة هي القيمة العادلة لألصول   
المحولة وااللتزامات المتكبدة المدفوعة للمالكين السابقين للشركة المقتناة والمساهمات في األسهم المصدرة من قبل المجموعة. 
المقابل المحاول يتضمن القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج من ترتيب مقابل طارئ. مبدئيا يتم قياس األصول القابلة للتحديد المقتناة 

والمطلوبات وااللتزامات الطارئة التي يتم تكبدها في تجميع األعمال بقيمها العادلة في تاريخ االقتناء.

المناسبة  الحصة  أو  العادلة  بالقيمة  إما  المقتناة  الشركة  في  مسيطرة  غير  مساهمة  أية  قياس  المجموعة  تختار  أعمال  تجميع  لكل   
الصلة  ذات  التكاليف  دفع  يتم  المقتناة.  للشركة  للتحديد  القابلة  األصول  صافي  في  بها  المعترف  للمبالغ  المسيطرة  غير  للمساهمة 

باالقتناء عند تكبدها.

في حالة تحقيق تجميع األعمال في مراحل فإن القيمة الدفترية للمساهمة في الشركة المقتناة المحتفظ بها سابقا من قبل الشركة   
أو  الربح  في  القياس  إعادة  من  ناشئة  خسائر  أو  مكسب  بأي  االعتراف  يتم  االقتناء.  تاريخ  في  العادلة  القيمة  إلى  قياسها  يعاد  المقتنية 

الخسارة.

يتم االعتراف بأي مقابل مستحق محتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء. التغييرات الالحقة على القيمة العادلة في المقابل المحتمل   
في التي تعتبر على أنها أصل أو التزام يتم االعتراف بها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 إما في الربح أو الخسارة أو على أنها تغيير في 
الدخل الشامل اآلخر. أما المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية فال يعاد قياسه عندها ويتم احتساب التسوية الالحقة له ضمن حقوق 

الملكية. 

العادلة ألية مساهمة سابقة في حقوق  والقيمة  المقتناة  الشركة  أية مساهمة غير مسيطرة في  ومبلغ  المحول  المقابل  الفائض في   
المحول  المقابل  إجمالي  كان  لو  كشهرة.  تسجيله  يتم  المقتناة  المحددة  األصول  لصافي  العادلة  القيمة  عن  المقتناة  الشركة  ملكية 
الشركة  أصول  لصافي  العادلة  القيمة  من  أقل  سابقا  بها  المحتفظ  المقاسة  والمساهمة  بها  المعترف  المسيطرة  غير  والمساهمة 

التابعة المقتناة في حالة شراء مساومة يتم االعتراف بالفرق مباشرة في بيان الدخل.

يتم تسجيل تكاليف المعامالت عند تكبدها، باستثناء إما أنها تتعلق بمسألة الديون بعد التمديد أو األوراق المالية.  

المساهمات غير المسيطرة  )2(
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3ر يمكن لكل تجميع أعمال أن يقوم المستحوذ في تاريخ االستحواذ بقياس مكونات المساهمات   
غير المسيطرة في الكيان المستحوذ عليه الذي يقدم مساهمات ملكية وتخول أصحابها لحصة تناسبية في صافي موجودات الكيان في 

حال التصفية بأي من:

القيمة العادلة كما في تاريخ االستحقاق.  .I  
الحصة التناسبية ألدوات الملكية الحالية في المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات القابلة للتحديد للكيان المستحوذ عليه.  .II  

العادلة،  بالقيمة  المسيطرة  غير  المساهمة  المجموعة  تقيس  المبدئي.  االعتراف  عند  فقط  المسيطرة  غير  المساهمات  قياس  يتم   
متضمنة حصتها في الشهرة.

الشركات التابعة  )3(
لو كانت  المستثمر فيها  الشركة  “السيطرة” على  المجموعة بـ  المجموعة. تقوم  التي تسيطر عليها  الشركات  التابعة هي  الشركات   
تلك  على  التأثير  على  المقدرة  ولديها  فيها  المستثمر  الشركة  في  مشاركتها  من  المتغيرة  العائدات  في  الحقوق  لديها  أو  إلى  معرضة 
العائدات من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من 

تاريخ بداية السيطرة وإلى تاريخ توقف تلك السيطرة.

تتسم السياسات المحاسبية للشركات التابعة باالنسجام مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.  

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع



البنك التجاري القطري )ش.م.ق.(
التقرير السنوي 2013

71

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .3

الشركات ذات الغرض الخاص  )4(
الشركة ذات الغرض الخاص هي شركة يتم تأسيسها إلنجاز هدف محدد بصورة واضحة مثل ضمان أصول محددة أو تنفيذ معاملة اقتراض   
عالقتها  جوهرية  مدى  تقييم  إلى  استنادا  استنتجت،  قد  المجموعة  كانت  لو  الخاص  الغرض  ذات  الشركة  توحيد  يتم  محددة.  إقراض  أو 
بالمجموعة ومخاطرها وحوافزها، أنها تسيطر عليها. قد تشير الظروف التالية إلى العالقة التي تمكن المجموعة من السيطرة عليها، من 

حيث الجوهر، ومن ثم تقوم بتوحيدها:

يتم القيام بأنشطة الشركة ذات الغرض الخاص بالنيابة عن المجموعة لتلبي احتياجات أعمال محددة لديها بحيث تحصل المجموعة  	•  
على منافع من العمليات التشغيلية للشركة لغرض خاص.

تملك المجموعة صالحيات اتخاذ القرار للحصول على غالبية المنافع من أنشطة الشركة لغرض خاص، أو بوضع آلية “قيادة آلية”، قد  	•  
قامت بالتفويض بصالحيات اتخاذ القرارات.

أن يكون لدى المجموعة الحقوق في الحصول على غالبية المنافع من الشركة ذات الغرض الخاص وبالتالي قد تتعرض لمخاطر مرافقة  	•  
ألنشطة الشركة لغرض خاص.

بغرض  موجوداتها  أو  الخاص  الغرض  ذات  بالشركة  المتعلقة  الملكية  مخاطر  أو  الباقية  المخاطر  بغالبية  المجموعة  تحتفظ  أن  	•  
الحصول على منافع من أنشطتها.

المعامالت المستبعدة عند التوحيد  )5(
شركات  بين  التعامالت  من  الناشئة  األجنبية(  العمالت  صرف  وخسائر  مكاسب  عدا  )فيما  والمصروفات  واإليرادات  األرصدة  استبعاد  يتم   

المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة

الشركات الزميلة  )6(
الشركات الزميلة هي الشركات التي يوجد لدى المجموعة نفوذا هاما وليست سيطرة عليها وعموما فهي مصاحبة للمساهمة التي تتراوح   

ما بين 20٪ إلى 50٪ من حقوق التصويت.

يتم احتساب االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة )متضمنة تكاليف المعاملة   
الشهرة  الزميلة  الشركات  المجموعة في  الزميلة(. يتضمن استثمار  الشركة  باالستحواذ على االستثمار في  تتعلق بصورة مباشرة  التي 

)صافى أية خسائر لالنخفاض في القيمة المتراكمة( التي يتم تحديدها عند االستحواذ.

يتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر الالحقة لالستحواذ على الشركات الزميلة في بيان الدخل الشامل الموحد بينما يتم   
االعتراف بالتغيرات في االحتياطي في حصتها لالستحواذ في االحتياطيات. تتم تسوية التغيرات التراكمية الالحقة لالستحواذ في مقابل 
القيمة الدفترية لالستثمار. عندما تعادل حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة أو تزيد عن مساهمتها في الشركة الزميلة، متضمنة 
أية ذمم مدينة بدون ضمانات، ال تقوم المجموعة باالعتراف بأية خسائر أخرى ما لم يكن لديها التزامات أو قامت بسداد مدفوعات بالنيابة عن 

الشركة الزميلة.

يتم استبعاد المكاسب فيما بين شركات المجموعة الناتجة من التعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة إلى حد مساهمة المجموعة   
في الشركة الزميلة. كما يتم أيضا استبعاد الخسائر فيما بين شركات المجموعة وشركاتها الزميلة ما لم توفر المعاملة دليال على وجود 

خسارة انخفاض في قيمة الموجود المحول.

المشاريع المشتركة  )7(
المشاريع المشتركة هى الشركات التى تملك فيها المجموعة ترتيبات تعاقدية مع طرف أو أكثر للقيام بأنشطة من خالل كيانات تخضع   

إلدارتهم المشتركة.

تعترف المجموعة بالمساهمات في الشركة المسيطر عليها بصورة مشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية. لذا تنطبق السياسات   
المحاسبية في إيضاح 3 )أ( )4( على المشاريع المشتركة.

إدارة األموال  )8(
تدير المجموعة موجودات محتفظ بها في وحدة ائتمان وأدوات استثمار أخرى بالنيابة عن المستثمرين. ال يتم إدراج البيانات المالية لهذه   
المنشآت في هذه البيانات المالية الموحدة فيما عدا في حالة سيطرة المجموعة على المنشأة. المعلومات حول إدارة األموال بالمجموعة 

واردة باإليضاح رقم 37.
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خيار البيع على المساهمات غير المسيطرة  )9(
تستند القيمة العادلة لخيار بيع المساهمات غير المسيطرة إلى القيمة الحالية لمبلغ االسترداد وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 32   
كالتزام بغض النظر على احتماالت الممارسة حيث أنها ليست ضمن سيطرة المجموعة. ال يؤثر خيار البيع على تقييم الشهرة والمساهمات 
غير المسيطرة ألنه يتم تسجيله بصورة منفصلة ضمن حقوق الملكية. في حالة انتهاء أمد خيار البيع بدون ممارسته سيتم رد هذه القيمة 

المسجلة.

بالقيمة  )“أي بنك”( يتم االعتراف بها مبدئيا  أي  الترناتيف بنك إس  البيع للمساهمات غير المسيطرة ذات الصلة باالستحواذ على  أدوات    
العادلة من خالل  القيمة  الالحقة في  بالتغييرات  يتم االعتراف  الدائن ضمن “حقوق ملكية أخرى”.  بالرصيد  ويتم االعتراف  العادلة كالتزام 
حقوق الملكية. تستند القيمة العادلة لخيار البيع للمساهمات غير المسيطرة إلى القيمة الحالية لمبلغ االسترداد محسوبة باستخدام 

تقنيات التدفقات النقدية المخصومة وكأنه قد تمت ممارسة أداة البيع في تاريخ التقرير.

العمالت األجنبية )ب( 

تعامالت وأرصدة العمالت األجنبية  )1(
للعمليات بمعدالت  المعنية  الوظيفية  العمالت  إلى  أجنبية  بعملة  تتطلب سدادا  التي  تلك  أو  األجنبية  بالعمالت  التعامالت  يتم تحويل   

الصرف اآلنية في تواريخ المعامالت.

اآلنية  الصرف  معدالت  باستخدام  الوظيفية  العملة  إلى  التقرير  تاريخ  في  أجنبية  بعمالت  النقدية  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  يتم   
العملة  إلى  العادلة  بالقيمة  تقاس  التي  األجنبية  بالعمالت  النقدية  غير  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  يعاد  التاريخ.  ذلك  في  السائدة 
الوظيفية بسعر الصرف اآلني في ذلك التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي 

تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام معدل الصرف في تاريخ المعاملة.

البيان الموحد للتغيرات في  الناتجة من اعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع غير النقدية بعمالت أجنبية في  أو الخسائر  تدرج األرباح   
حقوق الملكية. 

يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن التحويل بأسعار الصرف في نهاية   
الفترة للموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في الربح أو الخسارة.

العمليات األجنبية  )2(
النتائج والمركز المالي لجميع منشآت المجموعة التي لديها عملة وظيفية مختلفة عن عملة العرض يتم تحويلها إلى عملة العرض كما   

يلي:

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في تاريخ التقرير. 	•  
إيرادات ومصروفات كل بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار الصرف )ما لم يكن هذا المتوسط مقارب غير معقول لألثر التراكمي  	•  

للمعدالت السائدة في تواريخ المعامالت ففي هذه الحالة يتم تحويل اإليرادات والمصروفات في تواريخ المعامالت(، و
يتم االعتراف بجميع فروق صرف العملة في الدخل الشامل اآلخر. 	•  

يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر وإدراجه في احتياطي تحويل العمالت األجنبية )احتياطي التحويل(.  

عند استبعاد المجموعة العملية األجنبية أو استبعاد جزء منها يتم االعتراف بفروق صرف العمالت هذه في بيان الدخل الموحد كجزء من   
مكسب أو خسارة البيع.

تحويلها  ويتم  األجنبية  الكيان  والتزامات  أصول  أنها  على  أجنبي  كيان  اقتناء  عن  الناشئة  العادلة  القيمة  وتسويات  الشهرة  معاملة  تتم   
بمعدل صرف اإلقفال.

إذا كان سداد بند نقدي مستحق الدفع من أو إلى عملية أجنبية غير مخطط له وغير محتمل في المستقبل القريب عندها فإن فروق صرف   
العمالت األجنبية الناشئة من البند ستشكل جزءا من صافي االستثمار في العملية األجنبية ويتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر 

وتجميعها في احتياطي التحويل ضمن حقوق الملكية.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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الموجودات المالية والمطلوبات المالية )ج( 

االعتراف والقياس المبدئي  )1(
في  أخرى  وقروض  المصدرة  الدين  وسندات  العمالء  وودائع  بنوك  من  لدى/  واألرصدة  للعمالء  والسلف  بالقروض  مبدئيا  المجموعة  تعترف   
التاريخ الذي تنشأ فيه. جميع الموجودات والمطلوبات المالية يتم االعتراف بها مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفا 

في النصوص التعاقدية لألداة.

يقاس الموجود المالي أو المطلوب المالي مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها، بالنسبة للبند الذي ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   
الخسارة، تكاليف المعاملة التي تتعلق بصورة مباشرة إلى االستحواذ أو اإلصدار.

التصنيف  )2(

الموجودات المالية  
عند اإلنشاء يتم تصنيف الموجود المالي في واحد من الفئات التالية:  

القروض والذمم المدينة 	•  
محتفظ بها لتاريخ االستحقاق 	•  

متاحة للبيع 	•  
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إما على أنها محتفظ بها للمتاجرة، أومخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 	•  

المطلوبات المالية  
تقوم المجموعة بتصنيف وقياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.  

إلغاء االعتراف  )3(
قيامها  عند  أو  المالي  الموجود  من  النقدية  التدفقات  في  التعاقدية  الحقوق  انتهاء  عند  مالي  بموجود  االعتراف  بإلغاء  المجموعة  تقوم   
فيها  تحتفظ  ال  التي  الحالة  في  أو  المالي  الموجود  ملكية  وحوافز  مخاطر  جميع  تحويل  فيها  يتم  معاملة  في  المالي  الموجود  بتحويل 
المجموعة وال تحول جزء كبيرا من مخاطر وعوائد الملكية كما أنها ال تحتفظ بالسيطرة على الموجود المالي. يتم االعتراف بأية مصلحة 
في الموجودات المالية المحولة والتي تؤهل إللغاء االعتراف والتي يتم خلقها أو االحتفاظ بها من جانب المجموعة كموجود أو مطلوب 
مالي منفصل في بيان المركز المالي. عند إلغاء االعتراف عن موجود مالي يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للموجود )أو القيمة 
الدفترية المخصصة لجزء من الموجود المحول( والمقابل المستلم )متضمنا أي موجود جديد يتم الحصول عليه ناقصا أي مطلوب جديد 

يتم تحمله( في الربح أو الخسارة.

تدخل المجموعة في معامالت بحيث تقوم بتحويل موجودات معترف بها في بيان مركزها المالي ولكنها تحتفظ إما بجميع أو بجزء كبير   
من المخاطر والعوائد للموجودات المالية أو لجزء منها. في حالة االحتفاظ بجميع أو بجزء كبير من المخاطر والعوائد عندها ال يتم إلغاء 
االعتراف بالموجودات المحولة. يتضمن تحويل الموجودات مع االحتفاظ بجميع أو بجزء كبير من المخاطر والعوائد، كمثال، إقراض األوراق 

المالية ومعامالت إعادة الشراء.

تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتهاء التزاماتها التعاقدية.  

المقاصة  )4(
لدى  يكون  عندما  فقط  الموحد،  المالي  المركز  بيان  في  المبلغ  صافي  عرض  ويتم  المالية  والمطلوبات  الموجودات  مقاصة  إجراء  يتم   
المجموعة الحق القانوني في مقاصة المبالغ المعترف بها ورغبتها إما في السداد على أساس الصافي أو تحقيق الموجود وسداد األصل 

في نفس الوقت.

أو  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  بموجب  به  مسموحا  ذلك  يكون  عندما  فقط  الصافي  أساس  على  والمصروفات  اإليرادات  عرض  يتم   
بالنسبة لألرباح والخسائر الناشئة من مجموعة من معامالت مماثلة مثلما يحدث ذلك في األنشطة التجارية للمجموعة.
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الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تابع( )ج( 

مبادئ القياس  )5(

قياس التكلفة المطفأة  )1(  
التكلفة المطفأة للموجود أو المطلوب المالي هي المبلغ الذي يقاس به الموجود أو المطلوب المالي عند االعتراف المبدئي مخصوما    
منه مدفوعات السداد األصلية مضافا إليه أو مخصوما منه اإلطفاء المتجمع باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين 
الفائدة  معدل  احتساب  يتضمن  القيمة.  في  االنخفاض  لخسارة  تخفيض  أي  ناقصا  االستحقاق  ومبلغ  به  المعترف  المبدئي  المبلغ 

الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء متممَا لمعدل الفائدة الفعلي.

قياس القيمة العادلة  )2(  

السياسة المطبقة بدء من 1 يناير 2013   
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه عن بيع أصل أو دفعه عن تحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركة بالسوق    
في تاريخ القياس في األصل أو في حالة غيابه أكثر األسواق فائدة تملك المجموعة وصوال إليها في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة 

لاللتزام مخاطر عدم أدائه.

عند توفر ذلك تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة ألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشطة لتلك األداة. يعتبر السوق نشطا    
لو حدثت المعامالت لألصول أو االلتزامات بوتيرة وحجم كافيين لتوفير معلومات تسعير على نحو مستمر.

عندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشطة تستخدم المجموعة تقنيات تقييم تضاعف استخدام المدخالت ذات الصلة التي    
يمكن مالحظتها. تدرج تقنية التقييم المختارة جميع العوامل التي ينبغي على جميع المشاركين في السوق وضعها في االعتبار عند 

تسعير معاملة.

أفضل دليل للقيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي في العادة هو سعر المعاملة، أي القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو    
إثبات  ويتم  المعاملة  سعر  عن  تختلف  المبدئي  االعتراف  عند  العادلة  القيمة  أن  المجموعة  فيها  تحدد  التي  الحالة  في  المستلم. 
التي تستخدم فقط  التقييم  إلى تقنيات  التزام مطابق وال تستند  أو  المدرج في سوق نشطة ألصل  العادلة من غير السعر  القيمة 
البيانات من أسواق يمكن مالحظتها عندها يتم مبدئيا قياس األداة بالقيمة العادلة وتسويتها لتأجيل الفروق بين القيمة العادلة عند 
االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. في وقت الحق يتم االعتراف بذلك الفرق في الربح أو الخسارة بطريقة مناسبة على مدى عمر األداة 
إقفال  أو موعد  بيانات سوق يمكن مالحظتها  بالكامل بواسطة  التقييم  الذي يمكن فيه دعم  الوقت  يتجاوز عن  بما  يتأخر  ولكنه ال 

المعاملة.

الطويلة بسعر  بالمراكز  الموجودات  المجموعة بقياس  العادلة سعر عرض وسعر طلب تقوم  بالقيمة  التزام مقاس  أو  لو كان ألصل    
العرض وااللتزامات بالمراكز القصيرة بسعر الطلب.

المجموعة على أساس صافي  تديرها  التي  االئتمان  السوق ومخاطر  المعرضة لمخاطر  المالية  وااللتزامات  المالية  محافظ األصول    
المخاطر إما بالنسبة لمخاطر السوق أو االئتمان يتم قياسها على أساس السعر الذي يمكن استالمه لبيع صافي مركز طويل )أو دفعه 
وااللتزامات  تلك على األصول  المحفظة  التسويات على مستوى  يتم تخصيص  بالنسبة لمخاطر معينة.  لنقل صافي مركز قصير( 

الفردية على أساس تسوية الخطر ذي الصلة لكل أداة من األدوات الفردية للمحفظة.

ال تقل القيمة العادلة للوديعة عند الطلب عن المبلغ المستحق الدفع عند الطلب، مخصوما من اليوم األول الذي قد يكون مطلوبا    
فيه دفع المبلغ.

تعترف المجموعة بالتحويالت بين مستويات ترتيب القيمة العادلة كما في تاريخ نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير.   

قياس القيمة العادلة - السياسة قبل 1 يناير 2013   
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله مبادلة أصل أو سداد التزام بين طرفين مطلعين وراغبين في معاملة تجارية حرة في    

تاريخ القياس. 

يعتبر  األداة.  لتلك  المدرجة بسوق نشطة  باستخدام األسعار  العادلة ألداة  القيمة  بقياس  المجموعة  تقوم  عندما يكون ذلك متاحا    
والتي  الفعلية  السوقية  المعامالت  لو كانت هناك أسعار مدرجة جاهزة ومتاحة بشكل منتظم وتمثل  أنه سوق نشط  السوق على 

تحدث بشكل منتظم على أساس السعر التجاري الحر.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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قياس القيمة العادلة )تابع(  )2(  
عندما ال يكون سوق أداة مالية نشطا عندها تقوم المجموعة بإثبات القيمة العادلة باستخدام تقنية التقييم. تستفيد تقنية التقييم    
المستخدمة ألقصى حد من مدخالت السوق وتعتمد ألدنى حد ممكن على التقديرات المحددة بالنسبة للمجموعة وهي تدرج جميع 
العوامل التي يمكن للمشاركين في السوق أخذها في االعتبار عند وضع سعر وهي تتسم باالنسجام مع المناهج االقتصادية المقبولة 

لتسعير األدوات المالية

تحديد وقياس خسارة االنخفاض في القيمة  )3(  
في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة موجود مالي غير مسجل بالقيمة    
العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تنخفض قيمة الموجود المالي أو مجموعة الموجودات المالية عندما يشير دليل موضوعي إلى وقوع 
حادثة خسارة بعد االعتراف المبدئي بالموجودات وأن لحادثة الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات التي يمكن 

تقديرها بصورة موثوق بها.

المالية  الملكية( قد انخفضت قيمتها، الصعوبات  أن موجودات مالية )متضمنة أسهم حقوق  الموضوعي على  الدليل  قد يتضمن    
الكبيرة لدى المقترض أو المصدر والتقصير أو التأخر من جانب المقترض وإعادة هيكلة الدين أو السلفة من جانب المجموعة بشروط 
أو اختفاء السوق النشطة  أو المصدر سيدخل في إفالس  لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض 
للورقة المالية أو البيانات األخرى التي يمكن مالحظتها فيما يتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في مركز الدفع لدى 

المقترضين أو المصدرين بالمجموعة أو الظروف االقتصادية المتعلقة بحاالت التقصير في المجموعة.

تأخذ المجموعة باالعتبار دليل االنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق    
على كل من مستوى الموجود والمستوى الجماعي. يتم تقييم جميع القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالية المحتفظ بها 
لتاريخ االستحقاق الهامة بصفة فردية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر انخفاض في القيمة الفردية. جميع القروض والسلف للعمالء 
واالستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق الهامة بصفة فردية والتي ال يوجد انخفاض محدد في قيمتها يتم تقييمها 
والسلف  القروض  بعد.  تحديدها  يتم  لم  ولكنه  تكبدها  يتم  القيمة  في  انخفاض  خسائر  هناك  كانت  إذا  ما  لتحديد  جماعية  بصورة 
للعمالء واالستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق التي ال تعتبر هامة بصورة فردية يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد 
لتاريخ  المحتفظ بها  المالية  القروض والسلف للعمالء واالستثمارات  القيمة وذلك بتجميع  انخفاض في  إذا كانت هناك خسائر  ما 

االستحقاق ذات خصائص المخاطر المتماثلة في مجموعات.

يتم قياس خسائر االنخفاض في القيمة على الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجود    
االعتراف  يتم  للموجود.  األصلي  الفعلي  الفائدة  بسعر  مخصومة  المقدرة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  المالي 

بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة ويتم إظهارها كحساب مخصص في مقابل القروض والسلف للعمالء.

ألغراض التقييم الجماعي النخفاض القيمة، يتم تجميع األصول المالية على أساس مزايا مخاطر االئتمان المتشابهة. وتتصل هذه    
المزايا بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمجوعات الخاصة بهذه األصول من خالل كونها داللة على قدرة المدين على دفع كافة 

المبالغ المستحقة وفقًا لألحكام التعاقدية لألصول الجاري تقييمها.

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة أصول مالية تخضع لتقييم جماعي للتحري عن وجود انخفاض في قيمتها على    
أساس التدفقات النقدية التعاقدية لألصول في المجموعة والخبرة السابقة في الخسارة ألصول ذات مزايا لمخاطر االئتمان مشابهة 
لتلك الموجودة في المجموعة. يتم تعديل الخبرة السابقة في الخسارة على أساس المعطيات الحالية الظاهرة للعيان بما يعكس آثار 
الظروف الحالية التي لم تؤثر على الفترة التي استندت إليها الخبرة السابقة في الخسارة ولحذف آثار الظروف في الفترة السابقة التي 

لم تعد موجودة حاليًا. 

بالنسبة لالستثمارات المدرجة فإن االنخفاض في القيمة السوقية بنسبة 20٪ أو أكثر عن التكلفة أو لمدة 9 أشهر متتالية أو أكثر تعتبر    
مؤشرات على انخفاض القيمة.
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تحديد وقياس خسارة االنخفاض في القيمة )تابع(  )3(  
خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم االعتراف بها بتحويل الخسارة التراكمية المعترف بها في الدخل    
الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة كتسوية إعادة تصنيف. الخسارة التراكمية التي يعاد تصنيفها من الدخل الشامل اآلخر إلى الربح 
أو الخسارة هي الفرق بين تكلفة االستحواذ، بالصافي من أي مدفوعات للمبلغ واإلطفاء، والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أية خسارة 
إلى  تنسب  التي  العادلة  القيمة  مخصصات  في  التغيرات  إظهار  يتم  الخسارة.  أو  الربح  في  سابقا  بها  معترف  القيمة  في  انخفاض 

القيمة الزمنية كأحد مكونات إيراد الفائدة.

انخفضت  التي  للبيع  المتاحة  الملكية  حقوق  أدوات  فى  لالستثمارات  العادلة  القيمة  في  الزيادة  تسجيل  يتم  الالحقة،  الفترات  في    
قيمتها في احتياطي القيمة العادلة.

النقد وما فى حكمه )د( 
المركزى وموجودات  أوراقا نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير مقيدة محتفظ بها لدى المصرف  النقد وما فى حكمه  يتضمن   
مالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ والتي تخضع لمخاطر غير هامة من التغييرات في قيمتها 
العادلة ويتم استخدامها من جانب المجموعة في إدارة ارتباطاتها قصيرة األجل. يتضمن النقد وما فى حكمه أرصدة لدى البنوك وأرصدة من 

البنوك ذات تاريخ استحقاق أولى 90 يوم أو أقل.

ـ( القروض والسلف للعمالء )ه
القروض والسلف للعمالء هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة وغير مدرجة في سوق نشطة وال ترغب المجموعة في   

بيعها على الفور أو في المستقبل القريب. 

القروض والسلف للعمالء واألرصدة النقدية لدى المصرف المركزي واألرصدة لدى بنوك يتم تصنيفها على أنها “قروض وذمم مدينة”.  

يتم القياس المبدئي للقروض والسلف للعمالء بسعر المعاملة وهو القيمة العادلة زائدَا تكاليف المعاملة المباشرة اإلضافية وفي أعقاب   
ذلك يتم قياسها بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

االستثمارات المالية )و( 
بعد االعتراف المبدئي، تتم المحاسبة عن االستثمارات المالية استنادا إلى تصنيفها إما ضمن “محتفظ بها لتاريخ االستحقاق” أو “بالقيمة   

العادلة من خالل الربح أو الخسارة”، أو “متاحة للبيع”.

الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق  )1(
الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق هي موجودات غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت   
ويوجد لدى المجموعة النية والمقدرة اإليجابية على االحتفاظ بها حتى االستحقاق والتي ال يتم تخصيصها كقيمة عادلة من خالل الربح 
أو الخسارة أو على أنها متاحة للبيع. تم تسجيل االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 

الفائدة الفعلي.

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  )2(
قامت المجموعة بتصنيف استثماراتها ضمن المحتفظ بها للمتاجرة حيث أن مثل هذه االستثمارات تدار بغرض تحقيق أرباح على المدى   
القصير أو ضمن استثمارات مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. يتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة مباشرة في الربح أو 

الخسارة. 

االستثمارات المالية المتاحة للبيع  )3(
الموجودات المالية المتاحة للبيع هي استثمارات غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع أو لم يتم تصنيفها كأية فئة أخرى من فئات   
الموجودات المالية. سجلت االستثمارات المالية في أسهم حقوق الملكية غير المسعرة بالتكلفة ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة. 

يتم تسجيل جميع االستثمارات المتاحة للبيع األخرى بالقيمة العادلة.

أو  الربح  بإيراد توزيعات األرباح في  أو الخسارة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف  الربح  بإيراد الفائدة في  يتم االعتراف   
الخسارة عندما تصبح المجموعة مستحقة لتلقي توزيعات األرباح. مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية عن االستثمارات في أوراق 

دين محتفظ بها للبيع يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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االستثمارات المالية المتاحة للبيع )تابع(  )3(
يتم االعتراف بالتغيرات األخرى في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر إلى أن يباع االستثمار أو تنخفض قيمته عندها يعاد تصنيف   

األرباح والخسائر التراكمية المعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

المشتقات )ز( 

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط   )1(
تصنيفها  يتم  لم  التي  المشتقة  والمطلوبات  الموجودات  جميع  المخاطر  إدارة  ألغراض  بها  االحتفاظ  يتم  التي  المشتقات  تتضمن   
كموجودات أو مطلوبات للمتاجرة. تقاس المشتقات التي يحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي. تقوم 
المجموعة بتخصيص بعض المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر إضافة إلى بعض األدوات المالية غير المشتقة كأدوات تحوط 
أو األدوات المشتقة  المبدئي للتحوط تقوم المجموعة رسميا بتوثيق العالقة بين األداة  في العالقات المؤهلة للتحوط. عند التخصيص 
للتحوط والبنود المتحوط لها، متضمنا هدف وإستراتيجية إدارة المخاطر عند القيام بالتحوط بجانب الطريقة التي سيتم استخدامها 
إذا  ما  للتعرف على  أيضا  التحوط وعلى نحو مستمر  البدء في عالقة  تقييم عند  بإجراء  المجموعة  تقوم  التحوط.  لتقييم فعالية عالقة 
كان من المتوقع أن تكون أداة )أدوات( التحوط ذات فعالية عالية في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة للتدفقات النقدية للبند )البنود( 
المتحوط لها خالل الفترة التي يتم تخصيص التحوط لها وما إذا كانت النتائج الفعلية لكل تحوط تقع ضمن مدى نسبة تتراوح ما بين 80 
إلى 125 في المائة. تقوم المجموعة بإجراء تقييم لتحوط التدفق النقدي بالنسبة لمعاملة متوقعة عما إذا كان احتمال حدوث المعاملة 
المتوقعة عاليا ويشكل تعرضا الختالفات في التدفقات النقدية التي يمكن أن تؤثر في النهاية على الربح أو الخسارة. تمت مناقشة عالقات 

التحوط أدناه.

تحوطات القيمة العادلة   
عندما يتم تخصيص مشتقة كأداة تحوط في تحوط للتغير في القيمة العادلة لموجود أو مطلوب معترف به أو ارتباط مؤكد قد يؤثر على   
الربح أو الخسارة، يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة للمشتقة مباشرة في الربح أو الخسارة بجانب التغيرات في القيمة العادلة للبند 
المتحوط له التي تنسب إلى الخطر المتحوط له. في حالة انتهاء أو بيع أو إنهاء أو ممارسة مشتقة التحوط أو عندما ينتفي وفاء التحوط 
بمعايير محاسبة التحوط بالقيمة العادلة أو إلغاء تخصيص التحوط عندها يتم إيقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. يتم إطفاء أية 
تسوية حتى تلك النقطة على البند المتحوط له والذي يتم استخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي في الربح أو الخسارة كجزء من معدل 

الفائدة الفعلي للبند على مدى عمره المتبقي.

تحوطات التدفق النقدي  
التزام  أو  التدفقات النقدية المنسوبة إلى خطر مصاحب ألصل  أداة تحوط في تحوط للتغير في  أنها  عندما يتم تخصيص مشتقة على   
معترف به أو معاملة محتملة يرجح على نحو كبير أنها ستؤثر على الربح أو الخسارة، فإن الجزء الفعال في التغيرات في القيمة العادلة 
للمشتقة يتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر في احتياطي التحوط. المبلغ المعترف به في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفه إلى 
الربح أو الخسارة كتسوية إعادة تصنيف في نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتحوط لها على الربح أو الخسارة. يتم االعتراف 
بأي جزء غير فعال في تغيرات القيمة العادلة للمشتقة مباشرة في الربح أو الخسارة. في حالة انتهاء مشتقة التحوط أو بيعها أو إنهائها أو 
ممارستها أو أصبح التحوط غير ملبي لمعايير محاسبة التحوط للتدفق النقدي، أو تم إلغاء تخصيص التحوط، عندها يتم إيقاف محاسبة 
التحوط بصورة مستقبلية. بالنسبة للتحوط الذي يتم إيقافه لمعاملة متوقعة فإن المبلغ التراكمي المعترف به في الدخل الشامل اآلخر 
إعادة تصنيف عندما تحدث  الخسارة كتسوية  أو  الربح  إلى  الملكية  يعاد تصنيفه من حقوق  التحوط فعاال  التي يصبح فيها  الفترة  من 
المعاملة المتوقعة وتؤثر على الربح أو الخسارة. في حالة عدم توقع حدوث المعاملة المتوقعة عندها تتم إعادة تصنيف الرصيد في الدخل 

الشامل اآلخر مباشرة إلى الربح أو الخسارة كتسوية إعادة تصنيف.

الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة لمشتقات مخصصة ومؤهلة كتحوطات تدفق نقدي يتم االعتراف به في الدخل الشامل   
اآلخرالموحد. يتم االعتراف بالمكسب أو الخسارة ذات الصلة بالجزء غير الفعال مباشرة في بيان الدخل الموحد ضمن “مكاسب/ )خسائر( 

أخرى - بالصافي”.

أو  الربح  على  له  المتحوط  البند  فيها  يؤثر  التي  الفترات  في  الخسارة  أو  الربح  إلى  تصنيفها  يعاد  الملكية  حقوق  في  المتجمعة  المبالغ   
الخسارة )كمثال، عندما يحدث بيع موقع متحوط له(.

عند انتهاء أو بيع أداة تحوط أو عندما ال يصبح التحوط ملبيا لمعايير محاسبة التحوط، فإن أي مكسب أو خسارة موجودة في حقوق الملكية   
في ذلك الوقت تظل في حقوق الملكية ويتم االعتراف بها عندما يتم االعتراف بصورة كاملة بالمعاملة المتوقعة في بيان الدخل الموحد. 
عندما ال يتوقع حدوث المعاملة المتوقعة فإن المكسب أو الخسارة المدرجة ضمن حقوق الملكية يتم تحويلها مباشرة في بيان الدخل 

الموحد ضمن “مكاسب/ )خسائر( أخرى - بالصافي”.
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المشتقات )تابع( )ز( 

المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة  )2(
تتضمن األدوات المشتقة للمتاجرة عقود صرف أجنبي آجلة وعقود تبادل أسعار الفائدة. تقوم المجموعة ببيع هذه المشتقات لعمالء بغرض   
تمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيف المخاطر الحالية والمستقبلية. يتم تقييم هذه األدوات المشتقة بالقيمة العادلة كما في نهاية 

فترة التقرير ويتم أخذ التغيرات ذات الصلة بها في القيمة العادلة إلى الربح أو الخسارة. 

الممتلكات والمعدات )ح( 

االعتراف والقياس  )1(
تقاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.   

تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء الموجود. تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخليا تكلفة المواد والعمالة   
المباشرة وأية تكاليف منسوبة بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل وفقا ألغراض االستخدام المطلوبة منها وتكاليف تفكيك 

وإزالة البنود وإرجاع الموقع الكائنة عليه إلى وضعه السابق وتكاليف االقتراض المرسملة. 

تتم رسملة البرنامج المشترى الذي يشكل جزءا مكمال لوظيفة للمعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات.  

عندما يكون ألجزاء بند الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة )مكونات رئيسية( للممتلكات   
والمعدات.

الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة متحصالت البيع مع القيمة الدفترية للممتلكات   
والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي في اإليرادات اآلخرى / المصروفات اآلخرى في الربح أو الخسارة.

التكاليف الالحقة  )2(
يتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد مكونات الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية   
المستقبلية المضمنة في ذلك المكون للمجموعة وإمكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. يتم عكس االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء 

المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

اإلهالك  )3(
المبلغ القابل لإلهالك هو تكلفة الممتلكات والمعدات أو أي مبلغ بديل عن التكلفة ناقصا قيمتها الباقية.  

الممتلكات  بند  من  جزء  لكل  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  مدى  على  الثابت  القسط  بطريقة  الخسارة  أو  الربح  في  باإلهالك  االعتراف  يتم   
والمعدات حيث أن هذه هي أفضل مقياس يعكس النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في الموجود وهي 
تستند إلى تكلفة الموجود ناقصا قيمته الباقية المقدرة. يتم إهالك الموجودات المستأجرة بموجب إيجارات تمويلية على مدى فترة اإليجار 

أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقصر. ال يتم إهالك األرض. 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنة المقارنة على النحو التالي:  
20 سنة مباني   

8-3 سنة أثاث ومعدات   
5 سنة مركبات   

انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة )أ( 

الشهرة )أ( 
لصافي  العادلة  القيمة  صافي  في  المجموعة  مساهمة  عن  المحول  المقابل  في  الفائض  وتمثل  تابعة،  شركة  اقتناء  من  الشهرة  تنشأ   
الموجودات القابلة للتحديد، والمطلوبات وااللتزامات المحتملة للشركة المقتناة والقيمة العادلة للمساهمة غير المسيطرة في الشركة 

المقتناة.

تتم مراجعة الشهرة للتحقق من االنخفاض في القيمة بشكل سنوي أو متكرر أكثر إذا أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة   
االستخدام  قيد  القيمة  وهو  لالسترداد  القابل  المبلغ  مع  للشهرة  الدفترية  القيمة  مقارنة  تتم  القيمة.  في  انخفضت  تكون  قد  الدفترية 

والقيمة العادلة ناقص تكاليف االستبعاد، أيهما أكبر. يتم االعتراف بأي انخفاض في القيمة مباشرة كمصروف وال يتم عكسها الحقا.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة )تابع( )أ( 

الموجودات غير الملموسة  )2(
تكلفة الموجودات غير الملموسة المقتناة من ضم األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ االقتناء. في أعقاب االعتراف المبدئي يتم   

تسجيل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء مجمع وأية خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.

ال تتم رسملة الموجودات غير الملموسة المكونة داخليا، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، ويتم تسجيل الموجودات غير الملموسة   
بالتكلفة ناقص أي إطفاء متراكم وأية خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.

الموجودات غير  يتم إطفاء  المدة.  أو غير محددة  المدة  أنها محددة  الملموسة على  للموجودات غير  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  تقدير  يتم   
الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر االقتصادي ويتم تقييمها للوقوف على انخفاض القيمة متى ما توفر مؤشر على أن الموجود 
غير الملموس قد انخفضت قيمته. تتم مراجعة فترة إطفاء وطريقة إطفاء الموجود غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد مرة واحدة 
على األقل في نهاية كل سنة مالية. تتم المحاسبة عن التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع إلهالك المنافع االقتصادية 
المستقبلية المضمنة في الموجود بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسب مقتضى الحال، وتتم معاملتها على أنها تغييرات في التقديرات 
فئة  في  الخسارة  أو  الربح  في  به  االعتراف  يتم  المحددة  األعمار  ذات  الملموسة  غير  للموجودات  بالنسبة  اإلطفاء  مصروف  المحاسبية. 

المصروف بما يتماشى مع وظيفة الموجود غير الملموس.

ال تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة لكن يجرى اختبار سنوي لها للوقوف على انخفاض القيمة إما بصورة فردية   
أو على مستوى الوحدة المنتجة للنقد. تتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجود غير الملموس ذي العمر غير المحدد على نحو سنوي لتحديد 
ما إذا كان من الممكن تدعيم استمرارية تقدير العمر غير المحدد. إن لم يكن ذلك ممكنا يتم إجراء تغيير في تقدير العمر اإلنتاجي من غير 
بين  الفرق  أنها  الملموس على  بالموجود غير  االعتراف  نزع  الناتجة عن  الخسائر  أو  األرباح  تقاس  إلى محدد على أساس مستقبلي.  محدد 
صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية والقيمة الدفترية للموجود ويتم االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة عند نزع االعتراف عن 

الموجود.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )ط( 
هي األصول التي ليس لها عمر إنتاجي محدد، وال تخضع لإلطفاء، يتم اختبارها بشكل سنوي للتحري عن انخفاض القيمة. يتم احتساب   
هي  استردادها  الممكن  القيمة  استردادها.  الممكن  قيمته  لألصل  الدفترية  القيمة  به  تتجاوز  الذي  للمبلغ  القيمة  في  انخفاض  خسارة 
انه ولغرض تقدير االنخفاض فى القيمة، يتم تجميع  أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى.  البيع  العادلة لألصل ناقصًا تكاليف  القيمة 
األصول الى الحد االدنى التى يمكن ان تتحق عنده تدفقات نقدية يمكن تحديدها منفردة )الوحدات المدرة للنقد(. الموجودات غير المالية 

بخالف الشهرة والتى تعانى من انخفاض فى القيمة يتم اعادة تقييمها فى نهاية كل فترة مالية لغرض الغاء تلك الخسارة.

المخصصات )ي( 
يتم االعتراف بمخصص عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة لحدث سابق يمكن قياسه بصورة موثوق بها   
ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام. يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة بمعدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود، والمخاطر المحددة لذلك 

االلتزام، إن كان ذلك مالئما.

الضمانات المالية  )ك( 
الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة أن تقوم بسداد مدفوعات محددة لصرفها لحاملها مقابل خسارة يتكبدها بسبب عجز   
مدين محدد عن الدفع عند حلول موعد استحقاقه وفقا لبنود أداة الدين. يتم االعتراف بمطلوبات الضمانة المالية مبدئيا بقيمتها العادلة 
ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان المالي. في أعقاب ذلك يتم تسجيل مطلوب الضمان المالي بمبلغه المطفأ 
والقيمة الحالية ألية دفعة متوقعة عندما يصبح الدفع بموجب الضمان محتمال، أيهما أكثر. يتم إدراج الضمانات المالية ضمن المطلوبات 

األخرى.

منافع الموظفين )ل( 

خطة المساهمات المحددة  
تحتسب المجموعة مخصص الشتراكات في صندوق التقاعد الذي تديره الدولة بالنسبة للموظفين القطريين وفقا لقانون التقاعد ويتم   
إدراج المصروف الناتج عن ذلك ضمن تكلفة الموظفين تحت المصروفات العمومية واإلدارية في بيان الدخل الموحد. ليس لدى المجموعة 

أية التزامات دفع أخرى بمجرد دفع المساهمة. يتم االعتراف بالمساهمات عند حلول موعد استحقاقها.
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منافع الموظفين )تابع( )ل( 

خطة المكافأت المحددة  
وفقًا  الموظف  خدمة  فترة  أساس  على  األجانب  لموظفيها  األداء  مستحقة  الخدمة  نهاية  لمكافآت  مخصص  برصد  المجموعة  تقوم   
لسياسة التوظيف في المجموعة وأحكام قانون العمل في قطر. يتم إدراج هذا المخصص ضمن بند مخصصات أخرى كجزء من االلتزامات 

األخرى في بيان المركز المالي. يتم تحقيق التكاليف المتوقعة لهذه المكافأت على مدى خدمة الموظفين.

منافع الموظفين قصيرة األجل  
يتم  الصلة.  ذات  الخدمة  تقديم  عند  دفعها  ويتم  المخصوم  غير  األساس  على  للموظفين  األجل  قصيرة  الخدمة  نهاية  مكافآت  تقاس   
االعتراف بالمطلوب للمبلغ المتوقع دفعه بموجب خطط الحافز النقدي قصير األجل أو خطط مشاركة الربح لو كان لدى المجموعة التزام 
قانوني أو استداللي بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها من جانب الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بها. 

رأس المال واالحتياطيات )م( 

تكاليف رأس المال  )1(
يتم خصم تكاليف الزيادة التي تنسب بصورة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكية من القياس المبدئي ألدوات حقوق الملكية.  

توزيعات األرباح لألسهم العادية  )2(
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من جانب مساهمي البنك.   

إيرادات ومصروفات الفائدة  )ن( 
يتم احتساب إيرادات ومصروفات الفائدة بالنسبة لكافة األدوات المالية المحملة بفائدة، باستثناء تلك المصنفة على أنها محتفظ بها   

للمتاجرة، ضمن “إيرادات الفوائد” و”مصروفات الفوائد” في قائمة الدخل الشامل الموحدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. 

بعد خفض األصل المالي أو مجموعة األصول المالية المتشابهة نتيجة لخسارة انخفاض القيمة، يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام   
سعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة انخفاض القيمة.

إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت )س( 
يتم إدراج إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت التي تعتبر جزء متمما لمعدل الفائدة الفعلي على الموجود أو المطلوب المالي عند قياس   

طريقة معدل الفائدة الفعلي.

يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت األخرى متضمنة رسوم خدمة الحسابات ورسوم إدارة االستثمار وعموالت المبيعات ورسوم اإليداع   
ورسوم المشاركة في القرض عند أداء الخدمات ذات الصلة بها. عندما يكون من غير المتوقع أن ينتج من ارتباط قرض أن يتم سحب القرض 
يتم االعتراف بالرسوم ذات الصلة بارتباط القرض على أساس القسط الثابت على مدى فترة االرتباط. تتعلق مصروفات الرسوم والعموالت 

األخرى بصفة أساسية بالمعاملة ورسوم الخدمة ويتم سدادها عند تلقي الخدمة.

إيراد االستثمارات المالية  )ع( 
يتم االعتراف بأرباح أو خسائر بيع االستثمارات المالية في الربح أو الخسارة وذلك عن الفرق بين القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة   

الدفترية لالستثمار. 

األرباح أو الخسائر غير المحققة من تغيرات القيمة العادلة عند إعادة قياس االستثمارات المالية المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة   
أو مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.

إيراد توزيعات األرباح )ف( 
يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في استالم اإليراد.   

مصروف ضريبة الدخل )س( 
مخصص  تكوين  يتم  المجموعة.  فيها  تعمل  التي  األخرى  البلدان  في  الضرائب  ولوائح  فوانين  إلى  استنادا  الضرائب  عن  المحاسبة  تتم   

للضريبة استنادا إلى تقييم التزام الضريبة المتوقع. ال تخضع عمليات المجموعة داخل قطر لضريبة الدخل.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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العائدات على السهم )ص( 
يقوم البنك بعرض بيانات العائد األساسي والمخفف للسهم بالنسبة ألسهمها العادية. يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح   
العائدات  الفترة. يتم تحديد  القائمة خالل  المرجح لألسهم  المتوسط  بالبنك على عدد  العادية  المنسوبة لحاملي األسهم  أو الخسارة 
المخففة للسهم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية وعدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة بأثر 

جميع األسهم العادية المخففة المحتملة.

تقارير القطاعات )ق( 
تعرض بيانات قطاع التشغيل بطريقة تنسجم مع التقارير الداخلية التي تقدم الى المسؤول عن اتخاذ قرارات التشغيل. ان المسؤؤل عن   
اتخاذ قرارات التشغيل هو شخص أو مجموعة تقوم بتخصيص الموارد على قطاعات التشغيل وتقييم اآلداء فيها. لقد حددت المجموعة 

أن يكون مجلس ادارة البنك هو الشخص المسؤؤل عن اتخاذ القرارات.

تتم جميع المعامالت بين قطاعات التشغيل على أساس األسعار الحرة بالسوق، مع استبعاد االيرادات والتكاليف فيما بين القطاعات في   
المركز الرئيسي. تستخدم االيرادات والمصاريف المتعلقة مباشرة بكل قطاع في تحديد أداء قطاعات التشغيل.

أنشطة االئتمان )ر( 
تعمل المجموعة كمدير لألموال وبصفات ائتمان أخرى ينتج عنها االحتفاظ بموجودات أو إيداعها بالنيابة عن األفراد والشركات والمؤسسات   
األخرى. يتم استبعاد هذه الموجودات واإليرادات األخرى الناتجة من تلك األنشطة من هذه البيانات المالية الموحدة حيث أنها ليست أصوال 

من أصول المجموعة.

الضمان المعاد حيازته )ش( 
يتم إثبات الضمانات المعاد حيازتها مقابل سداد ديون العمالء ضمن بيان المركز المالي الموحد تحت بند “موجودات أخرى”.   

وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي يجب على المجموعة أن تستبعد أي أرض أو عقارات مستحوذ عليها في مقابل سداد الديون خالل فترة   
ال تتجاوز الثالث سنوات من تاريخ االستحواذ ويمكن تمديد هذه الفترة بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.

أرقام المقارنة )ت( 
فيما عدا في الحاالت التي يسمح فيها معيار أو تفسير أو يتطلب خالف ذلك يجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جميع المبالغ مع معلومات مقارنة.   

معلومات البنك الرئيسي )ث( 
المحاسبية  السياسات  نفس  بإتباع  إضافية  كمعلومات  عنهما  المفصح  الرئيسي  للبنك  الدخل  وبيان  المالي  المركز  بيان  إعداد  يتم   
المذكورة أعاله فيما عدا االستثمار في الشركات التابعة والشقيقة والمشاريع المشتركة التي ال يتم توحيدها، وتسجل بالتكلفة ويعترف 

بأية توزيعات أرباح مستلمة فى بيان الدخل.

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات )ز( 

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي تصبح سارية المفعول في أو بعد 1 يناير 2013  
المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 1 يناير 2013، هي ذات بالمجموعة:  

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 )تعديل( - عرض بنود الدخل الشامل اآلخر 	•  
تتطلب التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 قيام الكيان بعرض بنود الدخل الشامل اآلخر التي يمكن إعادة تصنيفها إلى    
الربح أو الخسارة في المستقبل في حالة الوفاء ببعض الشروط بصورة منفصلة عن تلك التي ال يمكن إطالقا إعادة تصنيفها إلى 

الربح أو الخسارة.

لم يكن لتبني هذه التعديل أثر هام على البيانات المالية الموحدة   

معيار المحاسبة الدولي رقم 19 - منافع الموظفين )2011( 	•  
يغير هذا المعيار تعريف منافع الموظفين قصيرة األجل والمنافع طويلة األجل األخرى لتوضيح الفرق بينهما.   
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معيار المحاسبة الدولي رقم 28 )2011(: االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 	•  
معيار المحاسبة الدولي رقم 28 )2011( يلغي معيار المحاسبة الدولي رقم 28 )2008( ويقدم التعديالت التالية:   

الشركات الزميلة المحتفظ بها للبيع: المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 5 “الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات    
المتوقفة” وهو ينطبق على االستثمار أو جزء من االستثمار، في شركة زميلة أو مشروع مشترك التي تحقق المعايير لتصبح مصنفة 
على أنها محتفظ بها للبيع، فإن الكيان يطبق طريقة حقوق الملكية لحين استبعاد الجزء المحتفظ به للبيع. تتم المحاسبة بأية 
مساهمات محتفظ بها بعد االستبعاد باستخدام طريقة حقوق الملكية إذا استمرت المساهمة المحتفظ بها بكونها شركة زميلة 

أو مشروعا مشتركا و،

عند توقف النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة، حتى ولو أصبح االستثمار في شركة زميلة استثمارا في مشروع مشترك أو العكس، ال    
تقوم الشركة بإعادة قياس المساهمة المحتفظ بها.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 32 عن مقاصة الموجودات المالية  	•  
والمطلوبات المالية )2011(

اإلفصاحات - مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية )التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7( تدخل إفصاحات    
 2013 يناير   1 بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  للفترات  التعديالت  مفعول  يسري  للكيان.  المالي  المركز  على  المقاصة  اتفاقيات  أثر  عن 
والفترات المرحلية ضمن تلك الفترات السنوية. استنادا إلى متطلبات اإلفصاح الجديدة سيكون على المجموعة تقديم معلومات 
أو  عن ماهية المبالغ التي تمت مقاصتها في بيان المركز المالي وطبيعة ومدى حق المقاصة بموجب اتفاقيات المقاصة األصلية 

اتفاقيات مماثلة.

يتضمن هذا التعديل إفصاحات جديدة لتسهيل المقارنة بين تلك الكيانات التي تعد البيانات المالية وفق المعايير الدولية للتقارير    
المالية والتي تعد البيانات المالية وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموما األمريكية.

المالية  البيانات   27 رقم  الدولي  المحاسبة  ومعيار  الموحدة  المالية  البيانات   -  10 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  	•  
المنفصلة )2011(

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 نموذج سيطرة فردي لتحديد ما إذا كان يجب توحيد الشركة المستثمر فيها. يحل المعيار    
الدولي للتقارير المالية رقم 10 محل معيار المحاسبة الدولي الحالي رقم 27 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة والذي يعالج البيانات 
المالية الموحدة وتفسير لجنة التفاسير القائمة رقم 12: التوحيد - الشركات المنشأة لغرض خاص. يركز نموذج الرقابة الجديد هذا 
أو الحقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها  إذا كان لدى المجموعة السلطة على الشركة المستثمر فيها والمخاطر  على ما 
سياستها  بتعديل  المجموعة  قامت  العائدات.  تلك  على  للتأثير  سلطتها  استخدام  على  ومقدرتها  فيها  المستثمر  الشركة  في 

المحاسبية عن التوحيد بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 وقد قامت بإعادة تقييم نتيجة توحيدها.

ليس إلعادة تقييم اشتراطات السيطرة والتوحيد أثر كبير على البيانات المالية الموحدة.   
 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 - الترتيبات المشتركة 	•  
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 محل معيار المحاسبة الدولي رقم 31 المساهمات في المشاريع المشتركة والذي يتعامل    
مع المشاريع المشتركة. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 تصنيف المساهمات في الترتيبات المشتركة إما على أنها 
عمليات مشتركة )لو لكان لدى المجموعة الحقوق في األصول والتزامات تجاه المطلوبات المتعلقة بالترتيب( أو مشاريع مشتركة )لو 
كان لدى المجموعة الحقوق فقط في صافي أصول الترتيب. عند إجراء هذا التقييم يجب على المجموعة أن تضع في االعتبار هيكل 

الترتيبات والحقائق والظروف األخرى(. 

في  استثمارها  تقييم  بإعادة  قامت  وقد  المشتركة  الترتيبات  في  لمساهماتها  المحاسبية  سياستها  بتعديل  المجموعة  قامت    
الترتيبات المشتركة.

ليس إلعادة تقييم المشاركة في الترتيبات المشتركة أثر هام على البيانات المالية الموحدة.    

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12 - اإلفصاح عن المساهمات في الكيانات األخرى 	•  
التابعة  يجمع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12 في معيار واحد كافة اشتراطات اإلفصاح عن مساهمات الكيان في الشركات    

والكيانات المنظمة األخرى. راجع إيضاح × من أجل فقرة اإلفصاح.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 - قياس القيمة العادلة 	•  
يوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 مصدرا واحدا للتوجيه عن كيفية قياس القيمة العادلة وهو يحل محل توجيه قياس القيمة    
العادلة المنتشر في الوقت الحالي في كل المعايير الدولية للتقارير المالية. يوحد المعيار تعريف القيمة العادلة على أنها السعر 
الذي يمكن استالمه عن بيع موجود أو دفعه عن تحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركة بالسوق في تاريخ القياس. يحل 
المعيار محل ويوسع متطلبات اإلفصاح حول قياسات القيمة العادلة في المعايير الدولية األخرى للتقارير المالية متضمنة المعيار 

الدولي للتقارير المالية رقم 7.

نتيجة لذلك قامت المجموعة بإدراج إفصاحات إضافية في هذا الخصوص.وفقا للنصوص التعاقدية للمعيار الدولي للتقارير المالية    
مقارنة  معلومات  أية  بتقديم  تقم  ولم  مستقبلية  بصورة  الجديد  العادلة  القيمة  قياس  توجيه  بتطبيق  المجموعة  قامت   13 رقم 

لإلفصاحات الجديدة. برغم ما ذكر أعاله، ليس للتغيير أثر هام على قياسات أصول والتزامات المجموعة.

التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية )2011( 	•  
احتوت التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة في 2011 على عدد من التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية    
التي يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية أنها غير عاجلة ولكنها ضرورية. تشتمل التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية 
متعلقة  وتحريرية  اصطالحية  تعديالت  إلى  إضافة  والقياس  واالعتراف  العرض  ألغراض  محاسبية  تغييرات  عنها  ينتج  تعديالت  على 
للشركة  الحالية  المحاسبية  السياسات  على  هامة  تغييرات  هناك  تكن  لم  المالية.  للتقارير  الدولية  المعايير  من  فردية  بتشكيلة 

نتيجة لهذه التعديالت.

المعايير والتعديالت والتفسيرات المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد  
أصبح عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات لها ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2014 ولم يتم   
أدناه. ال تخطط المجموعة لتبني هذه  إيراد تلك المعايير ذات الصلة بالمجموعة  البيانات المالية الموحدة. تم  تطبيقها عند إعداد هذه 

المعايير في وقت مبكر.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - األدوات المالية 	•  
يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 )2009( متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. يدخل المعيار الدولي للتقارير    
المالية رقم 9 )2010( إضافات على المعيار المتعلق بالمطلوبات المالية. لدى مجلس المعايير المحاسبية الدولية حاليا مشروعا قائما 
لوضع تعديالت محدودة على متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 للتصنيف والقياس وإضافة متطلبات جديدة لمعالجة 

انخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط.

تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 )2009( تغييرا كبيرا من المتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم 39    
بخصوص الموجودات المالية. يحتوي المعيار على فئتين رئيسيتين لقياس الموجودات المالية: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة. 
أجل  من  بالموجودات  االحتفاظ  إلى  يهدف  أعمال  نموذج  في  به  محتفظا  كان  إذا  المطفأة  بالتكلفة  المالي  الموجود  قياس  يمكن 
تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وكانت البنود التعاقدية للموجود تنشئ في تواريخ محددة تدفقات نقدية هي فقط دفعات المبلغ 
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. يمكن قياس كافة الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة. يلغي المعيار فئات المعيار 

رقم 39 الحالية وهي المحتفظ به لتاريخ االستحقاق والمتاح للبيع والقروض والذمم المدينة. 

يتطلب المعيار أال يتم فصل المشتقات المضمنة في عقود مع مضيف يكون موجودا ماليا ضمن نطاق المعيار، يتم عوضا عن ذلك    
تقيم األداة المالية الهجينة بكاملها للوقوف على ما إذا كان يجب قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.

القيمة  المالية المسجلة بموجب خيار  بالمطلوبات  )2010( اشتراطا جديدا فيما يتعلق   9 المالية رقم  للتقارير  الدولي  المعيار  يدخل    
العادلة لعرض تغيرات القيمة العادلة التي تنسب لمخاطر ائتمان المطلوب في الدخل الشامل اآلخر بدال عن الربح أو الخسارة. بجانب 
حول  التوجيهية  للمبادئ  موضوعي  تعديل  ودون  كبير  بشكل  بالنقل   )2010(  9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يقوم  التغيير  هذا 

تصنيف وقياس المطلوبات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم 39.
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - األدوات المالية )تابع( 	•  
يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 )2013( معيار محاسبة تغطية عامة جديد يقوم برصف محاسبة التحوط بصورة أكثر قربا    
من إدارة المخاطر. كما تنشئ المتطلبات أيضا منهجا أثر استنادا إلى المبادئ بخصوص محاسبة التغطية ويعالج حاالت االختالف 
ونقاط الضعف في نموذج محاسبة التغطية في معيار المحاسبة الدولي رقم 39. ال يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير أساسي في أنواع 
عالقات التحوط أو متطلبات قياس واالعتراف بعدم الفعالية، وبرغم ذلك سيطلب ممارسة المزيد من األحكام لتقييم فعالية عالقة 

التحوط بموجب المعيار الجديد.

لم يحدد التاريخ اإللزامي لسريان مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ولكنه سيتم تحديده عند االنتهاء من المراحل القائمة.    
إجراء  في  التفكير  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  قرر  به.  مسموح   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  فإن  ذلك  برغم 
تعديالت محدودة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 لمعالجة الممارسة ومواضيع أخرى. بدأت الشركة في عملية تقييم األثر 

المحتمل لهذا المعيار ولكنها بانتظار االنتهاء من التعديالت المحدودة قبل االنتهاء من التقييم.

ال تتوقع المجموعة أن يكون لهذا المعيار أثرا هاما على البيانات المالية للمجموعة.   

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 19 )ر( منافع الموظفين 	•  
يطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 19 منافع الموظفين )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 19 )ر( على االشتراكات من جانب    
عدد  عن  المستقلة  االشتراكات  عن  المحاسبة  تبسيط  هو  التعديالت  هدف  محددة.  منافع  لخطط  ثالثة  أطراف  من  أو  الموظفين 

سنوات خدمة الموظفين.

تتوقع  ال  للمعيار.  المبكر  بالتطبيق  يسمح   .2014 يناير   1 بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  للفترات  المفعول  سارية  التعديالت  تصبح    
المجموعة أثرا كبيرا من تبني هذه التعديالت.

ال تتوقع المجموعة أثرا كبيرا من تبني هذه التعديالت.   

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 عن مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية )2011( 	•  
مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 32( يوضح معيار المحاسبة الدولي رقم    
32 معايير المقاصة من خالل تفسير متى يملك الكيان حقا قانونيا نافذا للمقاصة ومتى تكون التسوية اإلجمالية معادلة للتسوية 

الصافية. 

السنوية. يسمح  الفترات  تلك  المرحلية ضمن  والفترات   2014 يناير   1 بعد  أو  تبدأ في  التي  السنوية  للفترات  التعديالت  يسري مفعول    
بالتطبيق المبكر.ال تتوقع المجموعة أثرا هاما من تبني هذه التعديالت.

استبدال المشتقات واالستمرار بمحاسبة التحوط )2013( 	•  
استبدال المشتقات واالستمرار بمحاسبة التحوط – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 39 يقدم إعفاء من إيقاف محاسبة    

التحوط في حال استوفيت معايير معينة. 

يسري مفعول التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014. يسمح بالتبني المبكر. على الرغم من أن التعديالت تطبق    
بصورة رجعية لكن إذا كان هناك كيان قد أوقف محاسبة التحوط مسبقا نتيجة لالستبدال فإن محاسبة التحوط السابقة )ما قبل 

االستبدال( لتلك العالقة ال يمكن استعادتها.

ال تتوقع المجموعة أثرا كبيرا من تبني هذه التعديالت.   

الكيانات االستثمارية )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12( 	•  
نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية الكيانات االستثمارية )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 والمعيار الدولي    
عن  للمحاسبة  مؤهلة  مالية  كيانات  يشترط  االستثمارية.  الكيانات  توحيد  من  معينا  إعفاء  يمنح  والذي   ،)12 رقم  المالية  للتقارير 
االستثمار في شركات مستثمر فيها ومسيطر عليها على أساس القيمة العادلة. تاريخ سريان المفعول هو الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2014، لكن يسمح بالتبني المبكر لتمكين التماشي مع تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10. ال تتوقع المجموعة 

أثرا هاما من تبني هذه التعديالت.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع



البنك التجاري القطري )ش.م.ق.(
التقرير السنوي 2013

85

إدارة المخاطر المالية  4

مقدمة ولمحة عامة )أ( 
تشتمل أعمال المجموعة على تحمل مخاطر بالصورة المستهدفة وإدارتها بصورة مهنية. الوظائف األساسية إلدارة المخاطر بالمجموعة   
هي تحديد جميع المخاطر الرئيسية للمجموعة وقياس تلك المخاطر وإدارة مراكز الخطر وتحديد المخصصات الرأسمالية. تقوم المجموعة 

بالمراجعة المنتظمة لسياسات وأنظمة المخاطر لديها لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات بالسوق.

تعرف  للمجموعة.  المالي  األداء  على  المحتملة  السلبية  اآلثار  وتقليص  والعائد  الخطر  بين  مناسب  توازن  تحقيق  هو  المجموعة  هدف   
المجموعة المخاطر على أنها احتمال الخسائر أو ضياع األرباح والتي يمكن أن تتسبب بها عوامل داخلية أو خارجية.

األدوات المالية  
تمثل األدوات المالية للمجموعة في األصول وااللتزامات المالية، وتتضمن األصول المالية نقد وأرصدة لدى البنك المركزى واألرصدة لدى   
البنوك، وقروض وسلف العمالء، واالستثمارات المالية، وأصول المشتقات المالية وبعض األصول االخرى. وااللتزامات المالية تشمل ودائع 
العمالء وقروض بموجب اتفاقيات اعادة الشراء أرصدة من بنوك وسندات دين مصدرة وأرصدة مقترضة أخرى ومطلوبات المشتقات المالية 

والتزامات معينة أخرى، كما تتضمن األدوات المالية الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بنود خارج بيان المركز المالي.

يشرح اإليضاح رقم )3ج( السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة بشأن أسس االعتراف والقياس ألهم األدوات المالية وما يرتبط   
بها من إيرادات ومصروفات. 

ادارة المخاطر   
تستمد المجموعة عائدتها من تولي وإدارة مخاطر العمالء بغرض الربح. ومن خالل هيكل اداري قوي وموجه فإن المخاطر والعائد قد ّقيمت   
إلنتاج عائد مناسب ومستمر، للتقليل من الدخل المتقلب وزيادة حقوق المساهمين. ان اهم انواع المخاطر هى خطر االئتمان، خطر السيوله، 
العمالت  السوق وتشمل مخاطر  بالتزاماته. مخاطر  الوفاء  العميل من  االئتمان هي عدم تمكن  السوق، ومخاطر تشغيلية. مخاطر  خطر 
األجنبية وأسعار الفائدة ومخاطر األسعار األخرى، وهي التقلبات بقيمة األصول والسلع الناتجة عن التغيرات بأسعار السوق والعوائد. مخاطر 
بأسعار  التعاقدية  بااللتزامات  الوفاء  أو  نمو األصول  وتمويل  لاللتزامات  والسحوبات  باالستحقاقات  االلتزام  التمكن من  السيولة هي عدم 
السوق المناسبة. مخاطر تشغيلية هي إحتمال الخسارة الناتجة عن أحداث سببها أشخاص و إجراءات وتكنولوجية و امور قانونية و أحداث 

خارجية أو امور تنفيذية أو تنظيمية.

إن سياسة إدارة المخاطر للمجموعة ومخاطر السوق تتضمن استخدام عقود المشتقات المالية ألسعار الفائدة وأسعار العمالت األجنبية   
كجزء من عملية إدارة األصول وااللتزامات.

لجان المخاطر واللجان األخرى  
واللجان  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  خالل  من  االخطار  االدارة  مجلس  أعضاء  يقّيم  االدارة.  مجلس  من  للمجموعة  االداري  الهيكل  يبدأ   

المنبثقة من مجلس االدارة واللجان االدارية التالية: 

لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة مسؤولة عن كل جوانب إدارة مخاطر المؤسسة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر    )1  
المتعلقة  المسائل  كل  في  المعتمدة  السياسة  بمراجعة  اللجنة  تقوم  التشغيلية.  والمخاطر  السوق  ومخاطر  االئتمان  مخاطر 

بالمخاطر. كما تقوم باإلشراف على المخاطر عبر المجموعة عن طريق لجنة المخاطر المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية.

لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة مسؤولة عن وضع السياسة الخاصة بجميع مسائل التدقيق وتتولى االشراف على جميع    )2  
المسائل المتعلقة بالتدقيق في البنك خالل لجنة التدقيق باالدارة وهي مسؤولة أيضا عن االنضباط ومكافحة غسيل األموال.

العمل  واستراتيجيات  السياسات  عن  مسؤولة  اإلدارة  مجلس  عن  المنبثقة  لجنة  وهى  والحوكمة  واالستراتيجيات  السياسات  لجنة    )3  
واالنضباط مع حوكمة الشركات.

على  والموافقة  االئتمانية  التسهيالت  ومنح  بتقييم  خاص  بشكل  المتعلقة  المسائل  تولي  عن  مسؤولة  التنفيذية  اإلدارة  لجنة    )4  
نشاطات المجموعة االستثمارية ضمن الحدود المصرح بها وفقًا إلرشادات مصرف قطر المركزي ومجلس اإلدارة. 

لجنة االئتمان باإلدارة هي السلطة الثالثة عالية المستوى في جميع مخاطر االئتمان لدى األطراف المقابلة بعد مجلس اإلدارة واللجنة    )5  
التنفيذية بمجلس اإلدارة. تمارس اللجنة الصالحيات المنوطة بها بموجب تفويض الصالحيات الئتمان الشركات المعتمد من مجلس 

اإلدارة.

لجنة المخاطر هي لجنة إدارية تتمتع بأعلى الصالحيات اإلدارية على كافة األمور المتعلقة بالمخاطر في المجموعة وشركاتها التابعة    )6  
والزميلة والتي تملك فيها استثمارات استراتيجية. كما تقوم هذه اللجنة بتقديم توصيات على جميع سياسات المخاطر ومشاكل 

المحفظة للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
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لجان المخاطر واللجان األخرى  
لجنة األصول وااللتزامات هي لجنة إدارية تتولى اتخاذ القرار بخصوص صياغة السياسات المرتبطة بكافة أمور إدارة األصول وااللتزامات.  )7  

هيكل  )مثل  األصول  بإدارة  الخاصة  السياسات  ووضع  القرارات  باتخاذ  تقوم  وهيئة  لإلدارة  تابعة  لجنة  هي  وااللتزامات  األصول  لجنة 
الميزانية العمومية والتمويل والتسعير والتحوط ووضع الحدود وخالفها(. 

لجنة االستثمار هي اللجنة المتخذة للقرار ألنشطة االستثمار بالبنك بغرض مضاعفة العائدات والتأكد من دفتر االستثمارات يوفر   )8  
سيولة للبنك ويخفف مخاطر السوق المصاحبة لطبيعة االستثمارات المستهدفة.

لجنة إدارة األصول الخاصة وهي اإلدارة النشطة لألصول الخاصة لتقليص المخاطر ومنع الخسائر ومضاعفة االستردادات والمحافظة   )9  
على األرباح من خالل إعادة التأهيل وإعادة الهيكلة وعمليات االحتساب والتحصيل أو اإلجراءات القانونية.

لجنة إدارة األزمات وهي إلدارة األزمات بالصورة التي تعني منع والتخطيط واالختبار والتقييم واالحتفاظ لمنع وتقليص نتائج األزمات.  )10  

مخاطر االئتمان  )ب( 
المجموعة تتعرض لمخاطر االئتمان، والذى يمثل خطر عدم وفاء الطرف االخر من المعامله بالوفاء بالتزاماته معرضا المجموعة لخسارة   
مالية. ان خطر االئتمان هو من اهم المخاطر التى تتعرض لها انشطة المجموعة، ولذلك فان االدارة وبحذر تدير تعرض المجموعة لخطر 
االئتمان. ُتعزى مخاطر االئتمان الى كل من أدوات المالية فى المركز المالي مثل القروض والحسابات السحب على المكشوف وسندات الدين 
وفواتير أخرى والقبوالت والمبالغ المعادلة لالئتمان المتعلق باألدوات المالية خارج بيان المركز المالي. تنتهج المجموعة في إدارة المخاطر 
االئتمانية إسلوبًا يتسم باالستقاللية والنزاهة في تقييم المخاطر، حين دمجه مع االعمال االدارية. السياسات واالجراءات المعمول بها في 
المجموعة توّجه االدارة اليومية للتعرض االئتماني وتبقى جزءًا مكمال لطبيعة العمل. هدف إدارة مخاطر االئتمان هو تقييم وإدارة مخاطر 

االئتمان بغرض تعزيز هذه الثقافة االئتمانية.

قياس مخاطر االئتمان   )1(

القروض والسلفيات  )أ(   
تهدف المجموعة الى الحفاظ على محفظة األصول السليمة من خالل تعزيز مزيج قروضه ويجري تحقيق ذلك من خالل استراتيجية    
الحد من التعرض لعالقات العمالء الغير أساسية مع زيادة حجم محفظة العمالء المكونة من القروض االستهالكية وقروض السيارات 
والبطاقات االئتمانية وقروض الرهن العقارى والتى سجلت معدالت خسائر منخفضة. عند قياس خطر االئتمان للقروض والسلفيات 
الممنوحه للعمالء والبنوك المناظرة فان المجموعة تعكس ثالثة مكونات )1( احتمال عدم الوفاء من قبل العميل او الطرف المقابل 
اللتزاماته التعاقدية، )2( المخاطر التى يتعرض لها الطرف االخر واحتمال تحسنه مستقبال، والتى من بينها تشتق المجموعة تعرضها 

لخطر عدم الوفاء، )3( نسبة التغطية المحتملة لاللتزامات غير المسددة “خسارة الفقد االفتراضى”.

تقدر المجموعة احتمال عدم الوفاء للطرف المقابل باستخدام وسائل التصنيف الداخلى المصمم للفئات المختلفة من تلك   )1(   
االطراف. وقد تم تطويره داخليا ويتضمن تحليال احصائيا والحكم الشخصى لمسؤول االئتمان ويتم التحقق منه كلما كان ذلك 
مناسبا بالمقارنة مع البيانات الخارجية المتاحة. ان عمالء المجموعة تم توزيعها وفقا لعشرة نقاط ما بين 5 مستويات للتقييم. 
ان مستويات تقييم المجموعة تعكس مدى احتمال عدم الوفاء لكل مستوى من مستويات التقييم على حده. بما يعنى ان الخطر 
يتدرج بين تلك المستويات وفقا للتغير فى تقدير احتمالية عدم الوفاء. ان اجماليات التقييم يتم مراجعتها وتعديلها كلما لزم 

االمر. 

يتم ربط تقييم وكالة التصنيف الرئيسية لمستويات تقييم المجموعة وفقا للمتوسط طويل المدى لمعدالت عدم الوفاء لكل     
مستوى خارجى. تستخدم المجموعة التقييم الخارجى كلما كان متاحا لتقيس عليه تقييم خطر االئتمان الداخلى. ان مخاطر 

عدم الوفاء تحت المالحظة يختلف تقييمها من سنة الخرى، وبخاصة تلك التى تعاود دورة اقتصادية.

التعرض لخطر عدم المقدرة على الوفاء يتم وفقا للقيم التى تتوقع المجموعه ان تدين بها فى ذلك الوقت. على سبيل المثال،   )2(   
القرض يقيم وفقا لقيمته الممنوح بها، وبالنسبة لاللتزام فان المجموعة تدرج القيمة المسحوبة باالضافة الى اية مبالغ اضافية 

قد يمكن سحبها مع الوقت، بمجرد حدوثها.

خسارة عدم الوفاء المحتملة، او الخسارة الصارمة، تمثل توقع المجموعة لمدى الخسارة لمطالبة ما عند حدوثها. ويتم التعبير   )3(   
عنها كنسبة الخسارة لكل وحدة مخاطر، وتختلف وفقا لطبيعة الطرف االخر، وطبيعة واهمية المطالبة، وتوافر الضمانات، او 

محددات خطر االئتمان االخرى.
 

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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السندات المالية المدينة والسندات االخرى )ب(   

ان التقييم الخارجى للسندات المالية المدينة والسندات األخرى مثل تقييم ستاندرد اند بور وتقييم موديز او ما يماثلهما يتم استخدامه    
من قبل ادارة الخزينة بالمجموعة الدارة خطر االئتمان. ان االستثمار فى تلك االوراق المالية يتم النظر اليها كوسيلة لتحقيق مستويات 

ائتمانية متميزة والمحافظة على مصادر سهلة لمواجهة متطلبات التمويل فى نفس الوقت.

الرقابة على حدود المخاطر وسياسات مواجهتها  )2(

تنويع المحفظة   
يترّكز لدى عميل  أن االئتمان في المجموعة ال  تنويع المحفظة هو مبدأ تحّوطي إضافي، لهذا فإن سياسات االئتمان نظمت للتأكد من   
معّين، أو قطاع صناعي أو منطقة جغرافية واحدة. ولتفادى الخسارة الكبيرة إن لم يتمكن أحد االطراف من الوفاء بسداد التزاماته، فقد تم 
تحديد السقوف االئتمانية الكبيرة وفقٍا للسياسة االئتمانية. كما ُوضعت حدود إلدارة التركزات االئتمانية لقطاع أو بلد معّين. ويتم رصد هذه 

المخاطر على اساس التدوير وتخضع للمراجعه السنويه او الدوريه عندما يعد ذلك ضروربا.

الضمانات  
من اجل االستجابة بشكل استباقي لتدهور االئتمان. تستخدم المجموعة مجموعة من السياسات والممارسات للتخفيف من مخاطر   

االئتمان. 

أكثرها تقليديه هو اخذ الضمانات لمبالغ السلف الممنوحة، والتي هي من الممارسات الشائعه. تتطبق المجموعة ادوات ومبادئ توجيهية   
بشأن مقبوليه فئات معينة من الضمانات او التخفيف من مخاطر االئتمان. االنواع الرئيسية لضمانات القروض والسلفيات هى : 

الرهون على الممتلكات السكنيه ؛ 	•  
الرسوم على أصول تجارية مثل المبانى والمخزون والمدينون ؛  	•  

الرسوم على االدوات المالية مثل سندات الدين واالسهم. 	•  
 

عموما.  مضمونه  غير  هى  المدورة  الفردية  االئتمانية  التسهيالت  ؛  عموما  مضمونه  هى  الشركات  الى  واالقراض  االجل  طويل  التمويل   
وباالضافة الى ذلك، من اجل تقليل حد خسائر االئتمان فان المجموعة سوف تسعى للحصول على ضمانات اضافية من الطرف المقابل 

بمجرد مالحظة اية مؤشرات النخفاض قيمة القروض والسلفيات الفردية.

الدين،  سندات  المالية.  األداة  لطبيعة  وفقا  تحديدها  يتم  والسلفيات  القروض  بخالف  مالية  الصول  كضمان  بها  المحتفظ  الضمانات   
وسندات الخزانة األخرى والسندات االخرى هى عموما غير مضمونه، فيما عدا االوراق المالية المدعومه باالصول والصكوك المماثلة، والتي 

يتم ضمانها من خالل محفظة األدوات المالية.

االلتزامات ذات الصلة باالئتمان   
الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان ان تكون األموال متوافره لعميل على النحو المطلوب. خطابات الضمان وخطابات االعتماد تحمل   
العميل  عن  المجموعة  قبل  من  خطية  تعهدات  هي  التي   - التجارية  االعتماد  وخطابات  الوثائق  القروض.  كما  االئتمانيه  المخاطر  نفس 
كبديل عنه لترخص لطرف ثالث استخالص تعهدات على المجموعة يصل الى المبلغ المنصوص عليها بموجب االحكام والشروط المحددة 

- هي مضمونه بشحنات البضائع ذات الصله وبالتالي تحمل مخاطر أقل من قرض مباشر.

او  الضمان  خطابات  او  قروض  شكل  في  االئتمان  بتقديم  السماح  من  المستخدمة  غير  االجزاء  تمثل  االئتمان  لتمديد  االلتزامات   
مساويا  مبلغا  في  لخسارة  المجموعة  تعرض  ان  المحتمل  من  االئتمان،  لتمديد  االلتزامات  على  االئتمان  مخاطر  ان  االعتماد.   خطابات 
لمجموع االلتزامات غير المستغله. ومع ذلك، فإنه من المرجح ان مبلغ الخسارة هو اقل من مجموع االلتزامات غير المستخدمة، كما ان 
معظم االلتزامات لتمديد االئتمان هي مرهونه وفقا لعمالء لديهم معايير ائتمان. المجموعة تراقب مصطلح تاريخ االستحقاق لالئتمان الن 

االلتزامات طويلة االجل عموما تحتوى درجة اكبر من المخاطر االئتمانيه من القصيرة االجل.

تاريخ  حسبما  الموجبة،  العادلة  القيمة  ذات  المشتقات  على  وقت  أي  في  تقتصر  المالية  المشتقات  أدوات  من  الناشئة  االئتمان  مخاطر   
التقرير. ومع المشتقات التي تسدد باالجمالي، تكون المجموعة معرضة أيضا لمخاطر السداد وهي أن تقوم المجموعة بسداد التزاماتها 

ولكن يفشل الطرف األخر في تسليم القيمة المقابلة.
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الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان المحتفظ به أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى  )3(
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013  

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مسجلة في بيان المركز المالي كما يلي:  
3,024,354  6,281,842 أرصدة لدى المصرف المركزى   
9,731,562  15,177,969 أرصدة لدى بنوك    

48,594,475  66,862,544 قروض وسلف للعمالء   
10,010,277  13,804,728 استثمارات مالية – دين   

912,306  1,746,772 موجودات أخرى    
72,272,974  103,873,855 اإلجمالي كما في 31 ديسمبر    

التعرض لمخاطر االئتمان األخرى كما يلي:  
12,048,098  18,569,021 ضمانات   
7,541,840  5,408,175 خطابات اعتمادات   
5,326,125  7,980,374 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة   

24,916,063  31,957,570 اإلجمالي كما في 31 ديسمبر    
97,189,037  135,831,425   

للتعزيزات  به  أي ضمان محتفظ  االعتبار  األخذ في  بدون  االئتمان،  المجموعة لمخاطر  لتعرض  الحاالت  أسوأ  أعاله سيناريو  الجدول  يمثل   
االئتمانية األخرى المرفقة. 

تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان  )4(

القطاعات الجغرافية  
يحلل الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية )بدون األخذ في االعتبار أي ضمان يتم االحتفاظ به أو أي دعم ائتماني آخر(،   
حسب المناطق الجغرافية. بهذا الجدول قامت المجموعة، )كتوضيح في هذه البيانات المالية التوضيحية( بتخصيص التعرض للمخاطر 

على المناطق استنادا إلى مقر إقامة أطرافها المقابلة.
بآالف الرياالت القطرية  

2013 باقي  دول الشرق  دول مجلس التعاون     
اإلجمالي دول العالم  األوسط األخرى  الخليجي األخرى  قطر    

6,281,842  -  1,989,906  -  4,291,936 أرصدة لدى المصرف المركزى   
15,177,969  7,113,058  1,805,186  3,050,475  3,209,250 أرصدة لدى بنوك    
66,862,544  1,423,772  12,702,739  2,960,095  49,775,938 قروض وسلف للعمالء   
13,804,728  651,433  3,178,332  771,590  9,203,373 استثمارات مالية - دين   

1,746,772  225,350  855,941  115,984  549,497 موجودات أخرى   
103,873,855  9,413,613  20,532,104  6,898,144  67,029,994   

بآالف الرياالت القطرية  
2012 باقي  دول الشرق  دول مجلس التعاون     

اإلجمالي دول العالم  األوسط األخرى  الخليجي األخرى  قطر    

3,024,354  -  -  -  3,024,354 أرصدة لدى مصارف مركزية   
9,731,562  2,904,858  273,014  2,562,195  3,991,495 أرصدة لدى بنوك والمؤسسات المالية   

48,594,475  815,245  145,600  2,281,335  45,352,295 قروض وسلف للعمالء   
10,010,277  636,281  -  1,125,629  8,248,367 استثمارات مالية - دين   

912,306  281,667  341  169,627  460,671 موجودات أخرى   
72,272,974  4,638,051  418,955  6,138,786  61,077,182   

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان )تابع(  )4(
بآالف الرياالت القطرية  

2013 باقي  دول الشرق  دول مجلس التعاون     
اإلجمالي دول العالم  األوسط األخرى  الخليجي األخرى  قطر    

18,569,021  7,060,469  3,551,414  2,113,014  5,844,124 ضمانات   
5,408,175  1,816,396  551,573  32,471  3,007,735 خطابات اعتمادات   

7,980,374  83,955  1,226,104  728,050  5,942,265 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة   
31,957,570  8,960,820  5,329,091  2,873,535  14,794,124   

بآالف الرياالت القطرية  
2012 باقي  دول الشرق  دول مجلس التعاون     

اإلجمالي دول العالم  األوسط األخرى  الخليجي األخرى  قطر    

12,048,098  4,217,170  324,596  1,864,332  5,642,000 ضمانات   
7,541,840  3,503,981  100,475  47,995  3,889,389 خطابات اعتمادات   
5,326,125  -  -  299,388  5,026,737 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة   

24,916,063  7,721,151  425,071  2,211,715  14,558,126   

قطاعات الصناعة  
يحلل الجدول التالي، كتوضيح، مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية قبل األخذ في الضمانات أو دعم ائتماني آخر مصنفة حسب   

قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعة.

بآالف الرياالت القطرية  
إجمالي المخاطر إجمالي المخاطر   

2012  2013  

ممولة  
14,908,357  22,041,013 الحكومة   

4,043,620  3,404,227 الهيئات الحكومية   
1,359,544  5,565,329 الصناعة   
6,810,623  11,090,974 التجارة   

16,511,179  26,185,935 الخدمات   
3,778,961  5,919,606 المقاوالت   
16,179,614  22,551,625 العقارات   
6,985,502  5,557,729 الشخصية   
1,695,574  1,557,417 قطاعات أخرى   

72,272,974  103,873,855 اجمالي ممولة   

غير ممولة  
3,135,373  3,087,077 مؤسسات حكومية وشبه حكومية   
6,395,483  4,999,106 الخدمات المالية   
15,385,207  23,871,387 التجاري وغيره   
24,916,063  31,957,570 اجمالي غير ممولة   

97,189,037  135,831,425 االجمالي   

يبلغ اجمالي أقصى مخاطر ائتمانية بعد خصم الضمانات الملموسة 65 بليون ريال قطري )2012 : 23 بليون ريال قطري(   
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التعرض لمخاطر االئتمان  
يعرض الجدول أدناه تحليال للموجودات المالية حسب تصنيف وكاالت التصنيف استنادا إلى تصنيفات ستاندر آند بوورز أو ما يعادلها:  

بآالف الرياالت القطرية  
2012  2013  

التصنيف المعادل  
38,779,759  38,680,845 أ أ أ إلى أأ-   

7,117,909  10,729,303 أ+ إلى أ-   
46,661,602  59,007,766 ب ب ب+ إلى ب ب ب-   
3,717,461  8,721,217 ب ب+ إلى ب-   

912,306  18,692,294 غير مصنفة    
97,189,037  135,831,425   

جودة االئتمان  )5(
الجدول التالي يوضح جودة االئتمان للمجموعة في التحمل قبل األخذ باالعتبار ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى.  

بآالف الرياالت القطرية  
استثمارات مالية مدينة أرصدة لدى بنوك  قروض وسلف للعمالء    

2012  2013  2012  2013  2012  2013   
لم تتجاوز موعدها   

ولم تنخفض قيمتها:  
9,154,311  12,901,973  7,713,461  12,109,357  10,695,370  19,790,475 الفئة A – منخفضة المخاطر - ممتازة   

855,966  902,755  2,018,101  3,068,612  37,010,449  42,574,300 الفئة B – مخاطر عادية   
10,010,277  13,804,728  9,731,562  15,177,969  47,705,819  62,364,775   

تجاوزت موعدها   
ولم تنخفض قيمتها:  

-  -  -  -  5,238  1,458,718 الفئة A – منخفضة المخاطر - ممتازة   
-  -  -  -  971,339  2,115,032 الفئة B – مخطرة عادية   
-  -  -  -  976,577  3,573,750   

انخفضت قيمتها:  
-  -  -  -  92,569  1,260,271 الفئة C – دون المستوى   
-  -  -  -  73,025  47,146 الفئة D – مشكوك في تحصيلها   

202,126  125,421  -  -  373,297  1,188,483 الفئة E – رديئة   
202,126  125,421  -  -  538,891  2,495,900   

)202,126(  )125,421(  -  -  )359,992(  )1,072,298( ناقصا مخصص االنخفاض - محدد   
-  -  -  -  )266,820(  )499,583( ناقصا مخصص االنخفاض - مجمع   
-  -  -  -  )87,921(  924,019   

10,010,277  13,804,728  9,731,562  15,177,969  48,594,475  66,862,544 القيمة الدفترية – بالصافي   

استثمارات مالية )سندات دين(  
3,324,511  - محتفظ بها حى تاريخ االستحقاق       
6,830,628  13,742,056 متاحة للبيع       

57,264  188,093 االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل      
)202,126(  )125,421( ناقصا: مخصص خسارة االنخفاض في القيمة      

10,010,277  13,804,728 القيمة الدفترية – بالصافي       

ايضاح : لم يكن هناك أي موجودات أخرى متأخرة أو منخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر 2013 و31 ديسمبر 2012  

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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جودة االئتمان )تابع(  )5(

القروض والسلف للعمالء التي انخفضت قيمتها واالستثمار في سندات الدين  
دليل  هناك  أن  المجموعة  تحدد  التي  فردية.  بصورة  قيمتها  انخفضت  التي  الدين  سندات  في  واإلستثمارات  للعمالء  والسلف  القروض   
موضوعي على انخفاض قيمتها وال تتوقع تحصيل المبلغ األصلي والفائدة المستحقة بكاملهما بناء على الشروط التعاقدية التفاقية 

)اتفاقيات( القرض/ سند الدين.

القيمة  في  لالنخفاض  تقييمها  يتم  ال  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المسجلة  الدين  وسندات  للعمالء  والسلف  القروض   
ولكنها تخضع لنفس نظام التصنيف الداخلي أينما ينطبق. 

القروض والسلف للعمالء التي تجاوزت موعدها ولكنه لم تنخفض قيمتها  
القروض والسلف للعمالء التي تجاوزت موعدها ولكنه لم تنخفض قيمتها هي تلك تجاوزت مدفوعات فائدتها التعاقدية أو مبلغها األصلي   
موعد استحقاقها ولكن المجموعة ترى بأنه من غير المناسب تكوين مخصص النخفاض القيمة على أساس مستوى الضمان/ الضمانات 

المتاحة و/ أو مرحلة تحصيل المبالغ المستحقة للمجموعة.

ان القروض وسلف العمالء التي تأخر سدادها أقل من 90 يوم كما في 31 ديسمبر ال تعتبر منخفضة القيمة، ما لم تتوفر معلومات أخرى تشير   
الى العكس. المبلغ االجمالي للقروض وسلف العمالء حسب درجتها والتي استحق موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها كانت على 

النحو التالي:
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013  

581,199  3,072,893 حتى 30 يوما   
272,591  293,145 31 إلى 60 يوما   
122,787  207,712 أكثر من 60 يوما    
976,577  3,573,750   

القروض والسلف للعمالء المعاد جدولتها  
سياسات  تستند  المدفوعات.  وتأجيل  وتصحيح  معتمدة  خارجية  إدارة  وخطط  ممنوحة  دفع  ترتيبات  الجدولة  إعادة  أنشطة  تتضمن   
وممارسات إعادة الجدولة إلى مؤشرات أو معايير، حسب تقدير اإلدارة المحلية، تشير إلى أنه من المرجح جدا استمرار الدفع. تتم مراجعة 
هذه السياسات على نحو مستمر. بعد إعادة الجدولة يتم معاملة حسابات العمالء المتأخرة كحسابات عادية ويتم إدارتها مع الحسابات 
المماثلة كحسابات غير منخفضة القيمة. بلغت القيمة الدفترية للقروض والسلف المعاد جدولتها كما في 31 ديسمبر 2013 : 4,394 مليون 

ريال قطري )2012: 4,297 مليون ريال قطري(.

الضمانات   )6(
لموجودات  المؤشرات  أو  السوق  سعر  إلى  بالرجوع  تقييمهما  ويتم  المركزي  قطر  مصرف  لوائح  إلى  الضمان  وقيمة  أهلية  تحديد  يستند   

مماثلة.

لدى المجموعة ضمان في شكل وديعة محتجزة أو رهن على أسهم أو رهن قانوني في مقابل القروض والسلف للعمالء التي تجاوزت موعد   
استحقاقها.

إجمالي مبلغ الضمان هو 1,282 مليون ريال قطري )2012 : 324 مليون ريال قطري( بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقها حتى 30 يوما   
و47 مليون ريال قطري )2012 : 11 مليون ريال قطري( للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقها لما بين 31 إلى 60 يوم و80 مليون ريال قطري )2012 : 

89 مليون ريال قطري( للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقها لمدة 60 يوما فأكثر.

الضمان المعادة حيازته  )7(
خالل السنة حصلت المجموعة على أرض ومبنى عن طريق الحيازة على ضمان يتم يحتفظ به كضمان بمبلغ الشئ مليون ريال قطري )2012   

: 344 مليون ريال قطري(.

العقارات  تصنيف  يتم  القائمة.  المديونية  لتخفيض  المتحصالت  استخدام  مع  ممكن  وقت  أقرب  في  حيازتها  المعاد  العقارات  بيع  يتم   
المعاد حيازتها في بيان المركز المالي الموحد ضمن الموجودات األخرى. 
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سياسة الشطب  )8( 
إدارة  القيمة عندما تحدد  االنخفاض في  ذات صلة بخسائر  وأية مخصصات  دين استثماري  أو رصيد سند  المجموعة بشطب قرض  تقوم   
االئتمان بالمجموعة أن القرض أو السند غير قابل للتحصيل. يجب الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي لشطب المبالغ الواجب 

شطبها والتي تتجاوز مائة ألف ريال.

المصدر مثل عدم مقدرة  للمقترض/  المالي  المركز  تغييرات كبيرة في  اعتبار لمعلومات مثل حدوث  بعد وضع  التحديد  بهذا  القيام  يتم   
ذات  العادية  للقروض  بالنسبة  المبلغ بكامله.  الضمان اإلضافي لسداد  أو عدم كفاية متحصالت  االلتزام  المصدر على سداد  المقترض/ 
خالل  شطبه  تم  الذي  المبلغ  كان  استحقاقه.  لموعد  المحدد  المنتج  تجاوز  مركز  على  عموما  الشطب  قرارات  تستند  الصغيرة،  المبالغ 

السنة هو 210 مليون ريال قطري )2012 : 127 مليون ريال قطري(. 

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

مستوى السوق بأكملها ويتضمن ذلك ولكنه ال يقتصر على، أحداث ائتمان واندماج واستحواذ والصدمات المنتظمة والكوارث الطبيعية.

إدارة مخاطر السيولة  )1(
تخضع إدارة مخاطر السيولة لسياسة المجموعة الخاصة بالسيولة. والهدف االول إلدارة مخاطر السيولة، التى تتابع أعمالها لجنة األصول   
أو حاالت السوق  العمالء  الناتجة من تصرفات  أو االحتياج للسيولة  المتوقعة حين الطلب  للتغيرات غير  آلية  إيجاد خطة  وااللتزامات، هو 
غير الطبيعية. تشدد لجنة األصول وااللتزامات على بلوغ الحد االقصى من ودائع العمالء ومصادر االموال االخرى والحفاظ عليها. وتراقب 
لجنة األصول وااللتزامات أسعار الودائع والمستويات واالتجاهات والتغيرات الكبيرة و خطط تسويق الودائع التي تراجع باستمرار للتأكد من 
اتساقها مع متطلبات سياسة السيولة. أيضًا لدى لجنة األصول وااللتزامات خطة طوارىء تتم مراجعتها بشكل دوري. إن قدرة المجموعة 

على جذب تمويالت ضخمة أو طويلة األجل بأسعار منافسة يؤثر فيها بشكل مباشر تصنيفنا االئتماني المبّين فيما يلي:

طويل األمد A1، قصير األمد ممتاز 1و قوة المركز المالي C، المستقبل : مستقر. موديز:   
طويل األمد A، قصير األمد F1، قوة المركز المالي bbb، المستقبل : مستقر.  فيتش:   

طويل األمد A-، قصير األمد : A-2، المستقبل : سالب.  ستاندر آند بورز:   

التعرض لمخاطر السيولة  )2(
التدبير الرئيسي الذي يتم استخدامه من جانب المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هو معدل صافي الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء.   
والتي يوجد لها  الدين في درجة االستثمار  النقد وما فى حكمه وسندات  أنه يتضمن  السائلة على  الموجودات  الغرض يعتبر صافي  لهذا 
سوق نشط ناقصا الودائع من البنوك وسندات الدين المصدرة والقروض األخرى واالرتباطات التي تستحق خالل الشهر التالي. يتم استخدام 
احتساب مماثل، ولكنه غير مطابق، لقياس التزام المجموعة بحدود السيولة الموضوعة من جانب الجهة الرقابية الرئيسية للمجموعة 

وهى مصرف قطر المركزى تحت عنوان “نسبة كفاية السيولة”، إن الحد األدنى المقرر من قبل مصرف قطر المركزي هو ٪100.

الجدول أدناه يحدد مركز نسبة كفاية السيولة للمجموعة:  
2012  2013   

102.18  113.17 في 31 ديسمبر   
106.23  103.70 المتوسط للسنة   
111.91  113.17 الحد األقصى للسنة   
100.11  101.01 الحد األدنى للسنة   

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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تحليل االستحقاق )متضمنا جميع المطلوبات والموجودات(  )3(
وااللتزامات  لألصول  المتوقعة   / التعاقدية  التواريخ  تحديد  تم  وقد  المجموعة.  والتزامات  أصول  استحقاق  تواريخ  التالي  الجدول  يعكس   
بالجدول على أساس الفترة المتبقية في 31 ديسمبر وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ بعين االعتبار تواريخ االستحقاق الفعلية 
التي تعكسها الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع وتوفر السيولة. تراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات األصول وااللتزامات للتأكد من 

توفر سيولة كافية. 
بآالف الرياالت القطرية  

تحت      
من غير أكثر من  االجمالي   3 أشهر  الطلب/ أقل   القيمة    

استحقاق 5 سنوات  1-5 سنوات  خالل السنة  إلى سنة  1-3 أشهر  الدفترية  من شهر    
31 ديسمبر 2013  

نقد وأرصدة  
3,105,727  -  -  3,796,820  -  -  3,796,820  6,902,547 لدى مصارف مركزية   

-  -  140,457  15,037,512  2,749,894  1,663,991  10,623,627  15,177,969 أرصدة لدى بنوك   
33,589  36,169,767  13,860,282  16,798,906  8,888,432  3,930,060  3,980,414  66,862,544 قروض وسلف للعمالء   
901,564  4,643,717  4,194,515  4,966,498  2,087,274  619,985  2,259,239  14,706,294 استثمارات مالية   

4,198,469  -  -  -  -  -  -  4,198,469 استثمار في شركات زميلة   
ممتلكات ومعدات  

2,910,040  544,585  847,903  961,514  131,761  170,284  659,469  5,264,042 وموجودات أخرى   
11,149,389  41,358,069  19,043,157  41,561,250  13,857,361  6,384,320  21,319,569  113,111,865 إجمالي   

-  -  613,433  11,985,777  45,500  954,955  10,985,322  12,599,210 أرصدة من بنوك    
-  -  3,641,366  59,778,565  4,871,115  15,164,816  39,742,634  63,419,931 ودائع عمالء   
-  2,695,443  3,014,806  4,049,418  3,718,021  331,397  -  9,759,667 أوراق دين   
-  5,466  1,135,373  6,204,878  3,490,211  2,541,924  172,743  7,345,717 ذمم دائنة أخرى   

1,295,664  -  695,317  1,441,264  139,617  199,649  1,101,998  3,432,245 مطلوبات أخرى   
1,295,664  2,700,909  9,100,295  83,459,902  12,264,464  19,192,741  52,002,697  96,556,070 إجمالي   

9,853,725  38,657,160  9,942,862  )41,898,652(  1,592,897  )12,808,421(  )30,683,128(  16,555,095 الفرق   

31 ديسمبر 2012  
نقد وأرصدة  

2,414,407  -  -  1,033,721  -  -  1,033,721  3,448,128 لدى مصارف مركزية   
-  -  182,000  9,549,562  2,087,176  484,800  6,977,586  9,731,562 أرصدة لدى بنوك   
-  30,721,208  10,173,224  7,700,043  4,262,383  1,274,851  2,162,809  48,594,475 قروض وسلف للعمالء   

1,151,902  3,736,642  4,245,900  2,027,735  1,481,812  534,502  11,421  11,162,179 استثمارات مالية   
4,054,157  -  -  -  -  -  -  4,054,157 استثمار في شركات زميلة   

ممتلكات ومعدات  
1,197,069  -  866,047  984,135  124,741  144,270  715,124  3,047,251 وموجودات أخرى   

8,817,535  34,457,850  15,467,171  21,295,196  7,956,112  2,438,423  10,900,661  80,037,752 إجمالي   

-  -  1,748,562  8,107,120  -  522,572  7,584,548  9,855,682 أرصدة من بنوك    
-  -  549,257  40,836,289  3,062,600  7,509,315  30,264,374  41,385,546 ودائع عمالء   
-  2,155,929  6,549,887  -  -  -  -  8,705,816 أوراق دين   
-  -  1,653,170  1,818,345  1,818,345  -  -  3,471,515 ذمم دائنة أخرى   
-  -  157,372  1,522,443  175,065  301,412  1,045,966  1,679,815 مطلوبات أخرى   
-  2,155,929  10,658,248  52,284,197  5,056,010  8,333,299  38,894,888  65,098,374 اإلجمالي   

8,817,535  32,301,921  4,808,923  )30,989,001(  2,900,102  )5,894,876(  )27,994,227(  14,939,378 الفرق   



البنك التجاري القطري )ش.م.ق.(
التقرير السنوي 2013

94

إدارة المخاطر المالية )تابع(  4

مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

تحليل االستحقاق )متضمنا جميع المطلوبات والمشتقات(  )4(
الجدول التالي يلخص استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في 31 ديسمبر استنادا إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة  

بآالف الرياالت القطرية  
إجمالي    

التدفقات    
أكثر من أقل من     النقدية غير  القيمة    

5 سنوات 1-5 سنوات  3 أشهر - سنة  1-3 أشهر  شهر واحد  المخصومة  الدفترية    

31 ديسمبر 2013  
مطلوبات مالية غير مشتقة  

-  616,826  45,752  1,163,962  10,844,594  12,671,134  12,599,210 أرصدة لدى بنوك   
-  3,745,914  5,135,382  15,161,254  40,192,450  64,235,000  63,419,931 ودائع العمالء   

3,378,393  3,751,383  4,783,939  -  -  11,913,715  9,759,667 سندات دين   
-  3,070,439  2,562,660  1,764,068  324,656  7,721,823  7,345,717 ذمم دائنة اخري   

1,114,411  695,317  139,617  297,050  798,707  3,045,102  3,045,102 مطلوبات أخرى   
4,492,804  11,879,879  12,667,350  18,386,334  52,160,407  99,586,774  96,169,627 مجموع المطلوبات   

أدوات المشتقات المالية:  
أساس  على  الفائدة  أسعار  تبادل  عقود  تسوية  وتتم  االجمالي  أساس  على  اآلجلة  األجنبية  العمالت  صرف  عقود  تسوية  تتم  عامة  بصفة   

الصافي.

بآالف الرياالت القطرية  
أكثر من      

5 سنوات 1-5 سنوات  حتى سنة  إجمالي    
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:  

عقود صرف العمالت األجنبية باألجل:  
-  -  )15,224,903(  )15,224,903( تدفقات مدفوعة   
-  -  14,487,906  14,487,906 تدفقات مستلمة   

عقود تبادل أسعار الفائدة:  
)94,256(  )98,973(  )28,521(  )221,749( تدفقات مدفوعة    

95,153  99,930  29,142  224,226 تدفقات مستلمة    

المشتقات المحتفظ بها حسب القيمة العادلة للتحوط:  
عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على العمالت   

-  )24,467(  )26,199(  )50,665( تدفقات مدفوعة    
-  31,770  32,223  63,994 تدفقات مستلمة    

)94,256(  )123,440(  )15,279,623(  )15,497,317( اجمالي التدفقات المدفوعة    
95,153  131,700  14,549,271  14,776,126 اجمالي التدفقات المستلمة   

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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تحليل االستحقاق )متضمنا جميع المطلوبات والمشتقات( )تابع(  )4(
بآالف الرياالت القطرية  

إجمالي    
التدفقات    

أكثر من أقل من     النقدية غير  القيمة    
5 سنوات 1-5 سنوات  3 أشهر - سنة  1-3 أشهر  شهر واحد  المخصومة  الدفترية    

31 ديسمبر 2012  
مطلوبات مالية غير مشتقة  

-  1,752,381  -  523,714  7,601,115  9,877,210  9,855,682 أرصدة لدى بنوك   
-  555,397  3,096,836  7,593,259  30,602,688  41,848,180  41,385,546 ودائع العمالء   

2,641,964  8,074,159  -  -  -  10,716,123  8,705,816 سندات دين   
-  1,698,263  1,867,944  -  -  3,566,207  3,471,515 ذمم دائنة اخري   
-  157,372  175,065  301,412  696,008  1,329,857  1,329,857 مطلوبات أخرى   

2,641,964  12,237,572  5,139,845  8,418,385  38,899,811  67,337,577  64,748,416 مجموع المطلوبات   

أدوات المشتقات المالية  
أساس  على  الفائدة  أسعار  تبادل  عقود  تسوية  وتتم  االجمالي  أساس  على  اآلجلة  األجنبية  العمالت  صرف  عقود  تسوية  تتم  عامة  بصفة   

الصافي.

بآالف الرياالت القطرية  
أكثر من      

5 سنوات 1-5 سنوات  حتى سنة  إجمالي    
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:  

عقود صرف العمالت األجنبية باألجل:  
-  -  )2,067,611(  )2,067,611( تدفقات مدفوعة    
-  -  2,090,693  2,090,693 تدفقات مستلمة    

عقود تبادل أسعار الفائدة   
)112,598(  )102,453(  )28,853(  )243,904( تدفقات مدفوعة    

113,698  103,365  29,686  246,749 تدفقات مستلمة    

المشتقات المحتفظ بها حسب القيمة العادلة للتحوط:  
عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على العمالت:  

-  )1,088,194(  )29,444(  )1,117,638( تدفقات مدفوعة    
-  1,159,040  32,904  1,191,944 تدفقات مستلمة    

)112,598(  )1,190,647(  )2,125,908(  )3,429,153( اجمالي التدفقات المدفوعة    
113,698  1,262,405  2,153,283  3,529,386 اجمالي التدفقات المستلمة   

بنود خارج بيان المركز المالي  )5(

بآالف الرياالت القطرية  
المجموع أكثر من عام  أقل من عام    

كما في 31 ديسمبر 2013  
7,980,374  5,864,916  2,115,458 التزامات الدين   
23,977,196  8,952,823  15,024,373 الضمانات والقبوالت والتسهيالت المالية االخرى    

488,504  461,414  27,090 التزامات رأس المال    
32,446,074  15,279,153  17,166,921 المجموع   
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بنود خارج بيان المركز المالي )تابع(  )5(
بآالف الرياالت القطرية  

المجموع أكثر من عام  أقل من عام    

كما في 31 ديسمبر 2012  
5,326,125  4,002,949  1,323,176 التزامات الدين   

19,589,938  2,637,656  16,952,282 الضمانات والقبوالت والتسهيالت المالية االخرى    
393,822  -  393,822 التزامات رأس المال    

25,309,885  6,640,605  18,669,280 المجموع   

مخاطر السوق )د( 
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وهي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.   
تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة ومؤشرات العمالت واألسهم وكل ما يتعرض لتغيرات عامة أو محددة في السوق 
والتغيرات في مستوى التغيرات في معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وهامش االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 

األسهم. تقوم المجموعة بفصل تعرضها لمخاطر السوق إلى محافظ المتاجرة أو غير المتاجرة وبنوع المنتج.

مخاطر السوق الناجمة عن أنشطة المتاجرة وغير المتاجرة تتركز في خزينة المجموعة وتتم مراقبتها من قبل فريقين منفصلين. يتم رفع   
تقارير منتظمة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء كل وحدة عمل.

تتضمن محفظة المتاجرة تلك المراكز الناجمة من تعامالت تتم في السوق حيث يكون للمجموعة دور الرئيس مع العمالء أو السوق.  

تنشأ محافظ المتاجرة بشكل أساسي من إدارة سعر الفائدة لموجودات ومطلوبات المنشأة المصرفية لألفراد والشركات. تتكون المحافظ   
لغير المتاجرة من صرف العمالت األجنبية ومخاطر السهم الناشئة من استثمارات المجموعة المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق و المتاحة 

للبيع.

إدارة مخاطر السوق  )1(
تسند الصالحية العامة عن مخاطر السوق إلى لجنة األصول وااللتزامات. مخاطر السوق في المجموعة مسؤولة عن وضع سياسات إدارة   

مخاطر مفصلة )تخضع لمراجعة وموافقة لجنة األصول وااللتزامات( وعن المراجعة اليومية لتطبيقها.

حسب  والمعدة  االدارة  مجلس  قبل  من  عليها  الموافق  للمجموعة  الداخلية  االستثمار  لسياسة  المجموعة  لصالح  االستثمارات  تخضع   
األنشطة  وتخضع  واالستثمارات،  الخزانة  شعبة  قبل  من  المجموعة  في  المتاجرة  بأنشطة  القيام  يتم  المركزي.  قطر  مصرف  تعليمات 
للتوجيهات والسياسات الخاصة بمجال العمل المحدد. تستخدم المجموعة أساليب متعددة لقياس ومراقبة األنشطة بما في ذلك تحليل 
الحساسية والحدود االئتمانية لكل مركز. تحدد سياسة االستثمار الحد االقصى لمجموع محافظ االستثمارات لصالح المجموعة )أي 
القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة االستثمارات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة والمحتفظ بها لتاريخ االستحقاق والمتاحة 
للبيع( بنسبة 70٪ من رأسمال البنك واحتياطياته )رأس المال االساسي Tier 1(. لكن، الحد المخصص لمحفظة االستثمارات المحتفظ 
بها بغرض المتاجرة هو10٪ من رأسمال المجموعة واحتياطياته )رأس المال االساسي Tier 1( مع حد أقصى للخسارة مسموح به ألحد بنود 
االستثمار أو لمحفظة االستثمار ككل في اي وقت من االوقات. تتم مراجعة سياسة االستثمار من قبل مجلس االدارة سنويًا وتتم مراقبة 

الحدود بشكل يومي من قبل قسم إدارة المخاطر.

مجال  إتخاذها  ويتم  االستثمار،  الستراتيجية  وفقًا  موّجهة  القرارات  وتكون  االستثمار  لجنة  قبل  من  االستثمار  قرارات  على  الموافقة  يتم   
العمل تحت إشراف لجنة األصول وااللتزامات وبموافقة مجلس اإلدارة. 

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة - محافظ لغير المتاجرة  )2(
المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها محافظ لغير المتاجرة هي مخاطر الخسارة من تقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم   
العادلة لألدوات المالية بسبب تغير في أسعار الفائدة في السوق. تتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي من خالل مراقبة فجوات 
أسعار الفائدة والحصول على حدود موافق عليها مسبقا لنطاقات إعادة التسعير. لجنة األصول وااللتزامات هي الجهة المراقبة لاللتزام 

بهذه الحدود وتساندها الخزينة المركزية للمجموعة أثناء أنشطة رقابتها اليومية.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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التعرض لمخاطر أسعار الفائدة - محافظ لغير المتاجرة )تابع(  )2(
تعتاد المجموعة خطر التعرض آلثار التقلبات السائده لمستويات أسعار الفائده في السوق على كل من القيمه العادله ومخاطر التدفق   
النقدي. هوامش الفائده قد تزيد نتيجة لهذه التغيرات ولكن قد يقلل من الخسائر حال ان تنشأ حركات غير متوقعة. مجلس االدارة يضع 
المحددات الالزمة على مستويات تضارب اعادة تسعير الفائده التي يمكن االضطالع بها، والتي ترصد يوميا عن طريق ادارة النقد والخزانة 

بالمجموعة.

إدارة األصول وااللتزامات التابعة من قبل لجنة األصول وااللتزامات، تدير مخاطر سعر الفائدة المرتبطة باألدوات المالية غير التجارية. وتعتبر   
مخاطر سعر الفائدة من أكثر مخاطر السوق المعرض لها البنك في أدواته المالية غير التجارية.

الصافي. مخاطر  الفائدة  تنعكس سلبًا على دخل  الفائدة ال  أسعار  التغيرات في  أن  الفائدة بحيث  إدارة حساسية سعر  المجموعة  هدف   
المجموعة  بالسوق كالعادة تقوم  الفائدة  تغيرات أسعار  الصافي بسبب  الفائدة  المحتملة على دخل  المؤثرات  بأنها  الفائدة تقاس  سعر 
غير  كبيرتين:  محفظتين  إلى  وااللتزامات  األصول  هذه  بفصل  التجارية  غير  المالية  المشتقات  بأدوات  الخاص  الفائدة  سعر  مخاطر  بإدارة 
إختيارية وإختيارية. المحفظة غير اإلختيارية تحتوي على القروض والودائع الخاصة بعمالء المجموعة والضمانات الالزمة لدعم المتطلبات 
الرقابية المطلوبة لكي تتمكن المجموعة من إدارة حساسية سعر الفائدة بالمحفظة غير االختيارية،تستعمل المجموعة محفظة أوراق 
مالية إختيارية، ودائع طويلة األمد، واإليداعات واإلقراض بين البنوك والمشتقات المالية عند الحاجة إستراتيجيًا بواسطة وضع المحفظة 

اإلختيارية تتمكن المجموعة بشكل واسع من إدارة حساسية سعر الفائدة في المحفظة غير اإلختيارية.

الجدول التالي يلخص موقف حساسية الفائدة أو الربح، بالرجوع إلى فترة إعادة تسعير موجودات المجموعة والمطلوبات والتعرض خارج   
الميزانية العمومية.

فيما يلي ملخص لمركز فجوة سعر الفائدة للمجموعة على محافظ لغير المتاجرة:  

بآالف الرياالت القطرية  
معدل          

الفائدة غير حساسة  أكثر من  أقل من    القيمة    
الفعلي للفائدة  خمس سنوات  1-5 سنوات  3-12 شهر  3 أشهر  الدفترية    

31 ديسمبر 2013  
5,246,444  -  -  -  1,656,103  6,902,547 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية   

1.03  -  -  140,457  2,749,894  12,287,618  15,177,969 أرصدة لدى بنوك   
4.95  397,061  530,542  2,731,886  24,279,460  38,923,595  66,862,544 قروض وسلف للعمالء   
5.09  901,565  1,627,141  4,535,689  3,043,663  4,598,236  14,706,294 استثمارات مالية   

-  4,198,469  -  -  -  -  4,198,469 استثمار في شركات زميلة   
-  5,264,042  -  -  -  -  5,264,042 ممتلكات ومعدات وأصول أخرى    

16,007,581  2,157,683  7,408,032  30,073,017  57,465,552  113,111,865   

1.21  -  -  -  )45,500(  )12,553,710(  )12,599,210( أرصدة من بنوك    
1.60  )8,486,188(  -  )433,193(  )3,745,316(  )50,755,234(  )63,419,931( ودائع العمالء   

5.23  -  )2,695,443(  )3,014,806(  )3,718,021(  )331,397(  )9,759,667( أوراق دين مصدرة   
2.11  -  )5,467(  )251,643(  )2,274,166(  )4,814,441(  )7,345,717( مديونيات أخرى   

-  )2,877,702(  -  -  )300,982(  )253,561(  )3,432,245( التزامات أخرى    
-  )14,555,095(  )2,000,000(  -  -  -  )16,555,095( حقوق المساهمين   

)25,918,985(  )4,700,910(  )3,699,642(  )10,083,985(  )68,708,343(  )113,111,865(   
)9,911,404(  )2,543,227(  3,708,390  19,989,032  )11,242,791(  - فجوة حساسية سعر الفائدة   

فجوة حساسية سعر  
-  9,911,404  12,454,631  8,746,241  )11,242,791(  - الفائدة المتراكم   
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التعرض لمخاطر أسعار الفائدة - محافظ لغير المتاجرة )تابع(  )2(
بآالف الرياالت القطرية  

معدل          
الفائدة غير حساسة  أكثر من  أقل من    القيمة    
الفعلي للفائدة  خمس سنوات  1-5 سنوات  3-12 شهر  3 أشهر  الدفترية    

31 ديسمبر 2012  
2,414,407  -  -  -  1,033,721  3,448,128 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية   

0.89  -  -  182,000  2,087,176  7,462,386  9,731,562 أرصدة لدى بنوك   
5.15  285,442  -  1,503,779  18,838,262  27,966,992  48,594,475 قروض وسلف للعمالء   
4.69  1,151,902  4,293,801  3,342,004  2,112,649  261,823  11,162,179 استثمارات مالية   

-  4,054,157  -  -  -  -  4,054,157 استثمار في شركات زميلة   
-  3,047,251  -  -  -  -  3,047,251 عقارات ومعدات وأصول أخرى    

10,953,159  4,293,801  5,027,783  23,038,087  36,724,922  80,037,752   

0.64  -  -  -  )1,136,875(  )8,718,807(  )9,855,682( أرصدة من بنوك    
1.52  )9,517,029(  -  )549,257(  )3,062,600(  )28,256,660(  )41,385,546( ودائع العمالء   

5.34  -  )2,155,929(  )6,549,887(  -  -  )8,705,816( أوراق دين مصدرة   
1.66  -  -  -  )1,818,345(  )1,653,170(  )3,471,515( مديونيات أخرى   

-  )1,679,815(  -  -  -  -  )1,679,815( التزامات أخرى   
-  )14,939,378(  -  -  -  -  )14,939,378( حقوق المساهمين   

)26,136,222(  )2,155,929(  )7,099,144(  )6,017,820(  )38,628,637(  )80,037,752(   
)15,183,063(  2,137,872  )2,071,361(  17,020,267  )1,903,715(  - فجوة حساسية سعر الفائدة   

فجوة حساسية سعر  
-  15,183,063  13,045,191  15,116,552  )1,903,715(  - الفائدة المتراكم   

تحليل الحساسية  
للمجموعة  المالية  والمطلوبات  الموجودات  حساسية  بمراقبة  مدعومة  الفائدة  سعر  فجوة  حدود  مقابل  الفائدة  أسعار  مخاطر  إدارة   
لمختلف السيناريوهات المعيارية وغير المعيارية ألسعار الفائدة. السيناريوهات المعيارية التي تؤخذ في االعتبار بشكل شهري تتضمن 50 
نقطة أساس لهبوط أو صعود متناظر في كافة منحنيات العائدات حول العالم و50 نقطة أساس صعودا أو هبوطا في أكبر من جزء االثني 
بافتراض عدم  السوق  أو نقصان في أسعار فائدة  لزيادة  المجموعة  يلي تحليل لحساسية  العائدات. فيما  عشر شهرا في كافة منحنيات 

وجود حركة ال متماثلة في منحنيات العائدات ومركز مالي ثابت:

بآالف الرياالت القطرية  
نقصان متناظر زيادة متناظرة    

50 نقطة أساس  50 نقطة أساس     

حساسية لصافي إيراد الفائدة  
2013  

151,041  )151,041( في 31 ديسمبر   
123,806  )123,806( المتوسط للسنة   

2012  
61,141  )61,141( في 31 ديسمبر   

72,170  )72,170( المتوسط للسنة   

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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التعرض لمخاطر أسعار الفائدة - محافظ لغير المتاجرة )تابع(  )2(

تحليل الحساسية )تابع(  
بآالف الرياالت القطرية

نقصان متناظر زيادة متناظرة    
50 نقطة أساس  50 نقطة أساس     

حساسية األسهم الصادر عنها التقرير لتغيرات أسعار الفائدة  
2013  

)8,194(  8,194 في 31 ديسمبر   
)8,346(  8,346 المتوسط للسنة   

2012  
)1,350(  1,350 في 31 ديسمبر   
)1,400(  1,400 المتوسط للسنة   

تؤثر تغيرات أسعار الفائدة على األسهم الصادر عنها التقرير بالطرق التالية:  

األرباح المدورة الناجمة عن االرتفاعات أو االنخفاضات في صافي إيراد الفوائد وتغيرات القيمة العادلة الصادر عنها التقرير في الربح أو  	•  
الخسارة.

احتياطيات القيمة العادلة الناشئة عن ارتفاعات أو انخفاضات في القيم العادلة لألدوات المالية المتاحة للبيع تسجل مباشرة في  	•  
الدخل الشامل اآلخر.

المالية  االستثمارات  تستخدم  والتي  للمجموعة،  المركزية  الخزينة  قبل  من  المتاجرة  لغير  الفائدة  سعر  لمخاطر  الشاملة  المراكز  تدار   
والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات مشتقة إلدارة المركز الشامل الناشئ عن أنشطة المجموعة لغير المتاجرة. 

التعرض لمخاطر السوق األخرى - محافظ لغير المتاجرة  )3(

التعامالت بالعمالت األجنبية  
تقوم المجموعة بمراقبة أية مخاطر تركيز فيما يتعلق بأية عملة فردية بخصوص تحويل تعامالت العملة األجنبية والموجودات والمطلوبات   
النقدية. يوضح الجدول اآلتى صافى التعرض للعمالت األجنبية المهمة فى تاريخ بيان المركز المالى مع حساسية التغير فى سعر صرف 

العملة.
بآالف الرياالت القطرية

2012  2013   
صافى التعرض للعملة األجنبية:  

19,221  59,882 جنبيه إسترليني   
528,857  217,349 يورو   

)2,685,959(  540,072 دوالر أمريكي   
3,203,459  3,330,035 عمالت أخرى   

بآالف الرياالت القطرية
الزيادة/ )النقص( في احتياطي الزيادة/ )النقص(    

القيمة العادلة  في الربح والخسارة    
2012  2013  2012  2013 5٪ زيادة/ )نقص( في معدل صرف العملة   

45  52  961  2,994 جنيه إسترليني   
268  264  26,443  10,867 يورو   

16,646  11,507  160,173  166,502 عمالت أخرى   

مراكز النقد المفتوحة فى العمالت األخرى تمثل استثمار المجموعة فى الشركات الزميلة بالريال العمانى والدرهم اإلماراتى. وبما إن هذه   
العمالت والريال القطرى مربوطة بالدوالر األمريكى لم يكن هناك أى تأثير على بيان الدخل واألثر على حقوق الملكية غير مهم.
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مخاطر السوق )تابع( )د( 

التعرض لمخاطر السوق األخرى - محافظ لغير المتاجرة )تابع(  )3(

مخاطر سعر السهم  
مخاطر سعر السهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستوى مؤشرات األسهم واألسهم الفردية. ينشأ   
سوق  مؤشر  في   ٪10 زيادة  إن  للبيع.  ومتاحة  للمتاجرة  المصنفة  الملكية  حقوق  أسهم  من  المتاجرة  لغير  السهم  سعر  لمخاطر  التعرض 
الدوحة وسوق بومباي لألوراق المالية و15٪ فى سوق أبوظبي لألوراق المالية في 31 ديسمبر 2013 كانت ستزيد حقوق المساهمين بمبلغ 23 
مليون ريال قطري )2012 : 43 مليون ريال قطري(. ان نقصا معادال كان سينتج عنها تأثير معادل ولكن عكسي وسوف يسبب انخفاضا محتمال 

في القيمة، مما سينقص صافي الربح.

تتعرض المجموعة أيضا إلى مخاطر سعر السهم وفيما يلي تحليل الحساسية لتلك المخاطر:  
بآالف الرياالت القطرية

2012  2013   

الزيادة / )النقصان( فى الدخل الشامل األخر:  
9,229  2,282 بورصة قطر   

29,511  20,276 سوق بومباي لألوراق المالية   
4,128  682 سوق أبوظبي لألوراق المالية   

تم إعداد التحليل أعاله على افتراض بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية الخ. ويستند إلى   
لتقييم  أعاله ويخضع  المعروضة  الفعلية مختلفة عن  التغيرات  الصلة. قد تكون  بالمؤشر ذي  الملكية  التاريخي ألسهم حقوق  االرتباط 

انخفاض القيمة في نهاية كل فترة مالية.

المخاطر التشغيلية ـ(  )ه
المجموعة  الرتباط  مرافقة  عديدة  مختلفة  أسباب  من  تنشأ  التي  المباشرة  غير  أو  المباشرة  الخسارة  مخاطر  هي  التشغيلية  المخاطر   
والسوق  االئتمان  مخاطر  بخالف  خارجية  عوامل  ومن  التحتية  والبنية  والتكنولوجيا  واألشخاص  العمليات  ذلك  في  بما  المالية،  باألدوات 

والسيولة كتلك التي تنشأ من المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما لسلوك الشركات. 

إن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل موازنة تجنب الخسائر المالية واإلضرار بسمعة المجموعة مع الفاعلية الكلية   
من حيث التكلفة ومن أجل تجنب إجراءات الرقابة التي تحد من المبادرة واإلبداع.

تسند المسؤولية الرئيسية عن وضع وتطبيق الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا ضمن كل وحدة. هذه المسؤولية   
مدعمة بوضع المعايير الكلية للمجموعة إلدارة المخاطر التشغيلية في النواحي التالية:

متطلبات للفصل المناسب بين المهام متضمنة االعتماد المستقل للمعامالت. 	•  
متطلبات تسوية المعامالت ومراقبتها. 	•  

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى. 	•  
توثيق الضوابط واإلجراءات 	•  

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر التي يتم تحديدها. 	•  
متطلبات اإلبالغ عن الخسائر المالية واإلجراء التصحيحي المقترح 	•  

وضع خطط الطوارئ 	•  
التدريب والتطوير المهني 	•  

المعايير األخالقية والعملية 	•  
تخفيف المخاطر بما في ذلك التأمين أينما كان قابال للتطبيق. 	•  

إدارة رأس المال )و( 

رأس المال النظامي  
إن سياسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية من أجل الحرص على ثقة المستثمر والمقرض والسوق والستدامة التطوير   
المستقبلي لألعمال. يتم أيضا االعتراف بأثر مستوى رأس المال على عائد المساهمين وتعترف المجموعة بالحاجة إلى اإلبقاء على التوازن 

بين العائدات األعلى التي يمكن تحقيقها بمعدالت دين أعلى والمنافع والضمان االذين يمكن الحصول عليهما بمركز رأس مال متين.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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إدارة رأس المال)تابع( )و( 

رأس المال النظامي )تابع(  
لقد التزمت المجموعة وعملياتها المنظمة بشكل فردي خالل الفترة بمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيا.  

يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا إلرشادات لجنة بازل التي تم تبنيها من قبل مصرف قطر المركزي.  

كان مركز رأس المال النظامي للمجموعة بموجب بازل 2 وتعليمات مصرف قطر المركزي بعد خصم االستثمارات في الشركات الزميلة من   
االستثمار في 31 ديسمبر على النحو التالي:

بآالف الرياالت القطرية
2012  2013   

10,346,812  11,947,947 رأس المال األساسي    
1,075,982  1,430,355 رأس المال المساعد    

11,422,794  13,378,302 إجمالي رأس المال النظامي   

رأس المال األساسي يتضمن رأس المال، االحتياطي القانوني، االحتياطي العام واحتياطيات أخرى واألرباح المحتجزة واألدوات المؤهلة لرأس   
مال اضافي متضمنة أرباح العام الحالي باستثناء التوزيعات النقدية المقترحة.

 
يتضمن رأس المال المساعد احتياطي المخاطر )لغاية 1.25٪ من الموجودات المرجحة بالمخاطر( واحتياطي القيمة العادلة )45٪ إذا كان   

موجبا و100٪ إذا كان سالبا( والدين المساند إن وجد.

الموجودات المرجحة بالمخاطر والقيم الدفترية  
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   
بازل 2 بازل 2    

2012  2013 المبلغ المرجح  المبلغ المرجح    
القيمة الدفترية القيمة الدفترية  بالمخاطر  بالمخاطر    

3,448,128  6,902,547  -  - النقد واألرصدة لدى مصارف مركزية   
9,731,562  15,177,969  4,749,160  7,645,211 أرصدة لدى بنوك   

48,594,475  66,862,544  40,373,111  58,209,277 قروض وسلف للعمالء   
11,162,179  14,706,294  1,562,099  1,317,584 استثمارات مالية   
4,054,157  4,198,469  12,754  14,032 استثمار في شركات زميلة   
3,047,251  5,264,042  3,047,251  5,264,042 موجودات أخرى   

33,182,250  65,702,282  8,781,018  12,627,272 موجودات خارج الميزانية العمومية   
-  -  58,525,393  85,077,418 إجمالي الموجودات المرجحة باوزان المخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان   
-  -  3,115,549  4,416,124 الموجودات المرجحة باوزان المخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق   
-  -  5,446,593  5,641,578 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر التشغيلية   

67,087,535  95,135,120   

2012  2013   

67,087,535  95,135,120 موجودات مرجحة باوزان بالمخاطر   
11,422,794  13,378,302 رأس المال النظامي   

الموجودات المرجحة بالمخاطر كنسبة من رأس المال   
٪17.0  ٪14.1 النظامي )معدل رأس المال(   

الحد األدنى للمعدل المحدد من قبل مصرف قطر المركزي هو 10٪ ووفق لمتطلبات نسبة كفاية بازل 2 هو ٪8.  
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المصادر الرئيسية للشك في التقديرات )أ( 
تقوم المجموعة بإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات الصادر عنها التقرير. يتم إجراء تقييم مستمر للتقديرات   
واألحكام وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث مستقبلية يعتقد على أنها معقولة بالنظر إلى الظروف.

مخصصات خسائر االئتمان  )1(
يتم تقييم الموجودات التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة على أساس موصوف في السياسات   

المحاسبية.

إن المكونات المحددة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القيمة تنطبق على الموجودات المالية المقيمة بشكل فردي لتحديد   
ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها وتستند على أفضل تقدير لإلدارة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية التي يتوقع استالمها. تقوم اإلدارة 
التدفقات النقدية بوضع أحكام حول الحالة المالية للطرف المقابل وصافي القيمة المحققة ألي ضمان يتعلق به. يتم  عند تقدير هذه 
تقييم كل أصل منخفض في القيمة حسب خصائصه واستراتيجية التدريب وتتم الموافقة المستقلة على تقدير التدفقات النقدية التي 
تعتبر قابلة لالسترداد من قبل إدارة مخاطر االئتمان. يتم تحديد الحد األدنى النخفاض القيمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد 

إلى لوائح مصرف قطر المركزي.

للعمالء  والسلف  القروض  محافظ  في  المتضمنة  االئتمان  خسائر  تغطي  جماعي  بشكل  المقيمة  القيمة  في  االنخفاض  مخصصات   
واالستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة عندما يكون هناك دليل موضوعي للتوقع بأنها 
تحتوي على موجودات مالية منخفضة في القيمة، لكن ال يمكن بعد تحديد البنود الفردية المنخفضة في القيمة. عند تقييم الحاجة إلى 
مخصصات خسارة جماعية تأخذ اإلدارة في االعتبار عوامل مثل جودة االئتمان وحجم المحفظة والتركزات والعوامل االقتصادية. من أجل 
تقدير المخصص المطلوب يتم وضع االفتراضات لتحديد الطريقة التي تحدث على غرارها الخسائر المضمنة ولتحديد معالم المدخالت 
الالزمة استنادا إلى الخبرة التاريخية والظروف االقتصادية الحالية. تعتمد صحة المخصصات على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 

أو مخصصات الطرف المقابل المحدد وافتراضات النموذج والمعالم المستخدمة في تحديد المخصصات الجماعية. 

إذا كان  ما  تقرير. وفي تحديد  فترة  نهاية كل  االنخفاض في قيمتها فى  لتقييم  به  الخاصة  القروض  بمراجعة محفظة  المجموعة  تقوم   
ينبغي قيد خسارة لالنخفاض في القيمة في بيان الدخل، فإن المجموعة تلجأ إلى إبداء الرأي بخصوص وجود معطيات جديرة بالمالحظة 
تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية من محفظة القروض قبل أن يكون باإلمكان تحديد 
تغير  وجود  إلى  تشير  بالمالحظة  جديرة  معطيات  الدليل  هذا  يشمل  وقد  المحفظة.  تلك  في  منفصل  بشكل  قرض  كل  في  االنخفاض 
كبير في حالة السداد للمقترضين في إحدى المجموعات، أو الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية المقترنة بحاالت العجز عن السداد 
بخصوص األصول في تلك المجموعة. تستخدم اإلدارة التقديرات بناًء على الخبرة السابقة في الخسارة لألصول مع صفات مخاطر االئتمان 
النقدية المستقبلية. تتم مراجعة  القيمة بشكل مشابه لتلك في المحفظة عند جدولة تدفقاتها  الموضوعي لالنخفاض في  والدليل 
المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير كل من المبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم للتقليل من أية فروقات 

بين تقديرات الخسائر والخبرة بالخسائر الفعلية.

تحديد القيم العادلة  )2(
إن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ليس لها سعر سوق ملحوظ يتطلب استخدام أساليب التقييم التي تم   
شرحها في السياسة المحاسبية. بالنسبة لألدوات المالية التي تتم المتاجرة بها بشكل غير متكرر ولها شفافية سعر قليلة فإن القيمة 
العادلة لها تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام استنادا إلى مخاطر السيولة والتركيز والشك حول عوامل السوق 

وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتها.

عندما ال يمكن أخد القيم العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية المدرجة في بيان المركز المالي من األسواق النشطة، يتم تحديد   
اذا  النشطة  األسواق  من  النماذج  لهذه  المعطيات  تؤخد  حسابية.  نمادج  تشمل  والتي  التقييم  تقنيات  من  أنواع  باستخدام  القيم  هده 
أمكن , وفي حال عدم جدوته يجب اتخاد قرار لتحديد القيمة العادلة. تتضمن القرارات اعتبارات السيولة ومعطيات النمودج الحسابي مثل 

التداخل والتقلبات للمشتقات طويلة األجل.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )ب( 

تقييم األدوات المالية  )1(
السياسة المحاسبية للمجموعة حول قياس القيمة العادلة تمت مناقشتها في قسم السياسات المحاسبية الهامة ايضاح )3( )2(..  

تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء   
القياس.

المستوى 1: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألدوات مطابقة. 	•  
المستوى 2: أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقات  	•  
من األسعار(. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها باستخدام: أسعار سوق مدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة 
مالحظة  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  يمكن  حيث  أخرى  تقييم  أساليب  أو  نشاطا  أقل  تعتبر  أسواق  في  مماثلة  أو  مطابقة  ألدوات 

المدخالت الهامة من بيانات السوق.
أسلوب  يتضمن  حيث  األدوات  كافة  الفئة  هذه  تتضمن  مالحظتها.  يمكن  ال  هامة  مدخالت  باستخدام  تقييم  أساليب   :3 المستوى  	•  
التقييم مدخالت ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن 
يمكن  ال  التي  الهامة  االفتراضات  أو  التعديالت  تكون  حيث  مماثلة  ألدوات  مدرجة  أسعار  إلى  استنادا  تقييمها  تم  أدوات  الفئة  هذه 

مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات.

المتعامل.  أو عروض أسعار  إلى أسعار سوق مدرجة  بها في سوق نشطة  المتاجر  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيم  تستند   
تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم. تتضمن أساليب التقييم صافي 

القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار السوق التي يمكن مالحظتها.

يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير وفقًا لمستوى تدرج القيمة العادلة الذي يصنف فيه   
قياس القيمة العادلة:

بآالف الرياالت القطرية  
31 ديسمبر 2013     
القيمة الدفترية المستوى 2  المستوى 1    

580,176  580,176  - موجودات مشتقة    
14,706,294  10,896,990  3,465,706 استثمارات مالية   

15,286,470  11,477,166  3,465,706   

387,143  387,143  - مطلوبات مشتقة    
387,143  387,143  -   

بآالف الرياالت القطرية  
31 ديسمبر 2012     

القيمة الدفترية المستوى 2  المستوى 1    

431,202  431,202  - موجودات مشتقة   
7,948,351  7,064,489  431,268 استثمارات مالية   
8,379,553  7,495,691  431,268   

349,958  349,958  - مطلوبات مشتقة   
349,958  349,958  -   

ريال  الدفترية344 مليون  العادلة بإستثناء استثمارات متاحة للبيع تبلغ قيمتها  بالقيمة  الغير مدرجة تدرج  المتاحة للبيع  جميع األسهم   
قطري )2012: 453 مليون ريال قطري( تدرج بالتكلفة حيث ال يمكن تقدير قيمتها الدفترية بصورة موثوقة ولم تتم تحويالت بين القيمة العادلة 

بالمستوى 1 و2 و3 خالل عامي 2013 و 2012.
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استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  .5

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع( )ب( 

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  )2(
تقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاقا للموجودات والمطلوبات ليتم تسجيلها مبدئيا في فئات محاسبية مختلفة في ظروف   

معينة:

عند تصنيف الموجودات أو المطلوبات المالية للمتاجرة بها أوضحت المجموعة أنها ستستوفي شروط وصف الموجودات والمطلوبات  	•  
المتاجر بها الموضح في السياسات المحاسبية.

عند تسجيل موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أوضحت المجموعة أنها استوفت أحد معايير هذا  	•  
التسجيل الموضحة في السياسات المحاسبية.

عند تصنيف موجودات مالية ضمن المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق قررت المجموعة أن لديها كل من النية اإليجابية والمقدرة على  	•  
االحتفاظ بالموجودات حتى تاريخ استحقاقها كما هو مشترط في السياسات المحاسبية.

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

عالقات التحوط المؤهلة  )3(
عند تسجيل األدوات المالية في عالقات تحوط مؤهلة أوضحت المجموعة أنها تتوقع أن تكون التحوطات ذات فاعلية عالية على مدى فترة   

التحوط.

انخفاض قيمة االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين  )4(
يتم تقييم االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة وفق األساس المشروح في قسم   

السياسات المحاسبية الهامة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  )5(
تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات الحتساب اإلهالك. يتم تحديد هذا التقدير مع األخذ باالعتبار االستخدام   

المتوقع لألصل والتقادم الفعلي والفني والتجاري.

القطاعات التشغيلية   .6
ألغراض االدارة، تنقسم المجموعة الى أربعة قطاعات تشغيل على أساس األعمال والشركات الزميلة كالتالي:   

البنك التجاري:   
الطلب  تحت  الودائع  وخدمات  ممولة،  والغير  الممولة  التقليدية  التسهيالت  من  واسع  نطاق  وتقدم  للشركات  البنكية  العمليات   .1  
واألجلة، والعمالت األجنبية وخدمات عقود مبادلة أسعار الفائدة والمشتقات التجارية االخرى، والقروض المشتركة وخدمات التمويل 
للشركات التجارية والمتعددة الجنسيات. كما يقوم هذا القطاع بادارة صناديق أسواق المال والمحافظ االستثمارية المملوكة للغير.

الإلئتمان  بطاقات  وخدمات  االستثمارية،  والحسابات  واآلجلة  والتوفير  الجارية  الحسابات  خدمات  وتقدم  لألفراد  البنكية  العمليات   .2  
والخصم، والقروض االستهالكية وقروض السيارات وخدمات الرهون العقارية وخدمات الحيازة لألفراد.

الشركات التابعة :   
الترناتيف بنك ايه اس )“ايه بنك”( وهي شركة تابعة التي توفر الخدمات المصرفية من خالل شبكة فروعها في تركيا. وايه بنك لديه   .3  
القطاع  تقاريرها تحت  بنك  ايه  ال  الجاري.وقدم مجموعة  العام  بنك خالل هذا  ايه  المجموعة على  التابعة. استحوذت  أيضا شركاته 

التشغيلي.

الشركات التابعة االخرى  .4  
أورينت 1 وجلوبال كارد سيرفيسز ذ.م.م. ويمارسوا خدمات البطاقات االئتمانية في سلطنة عمان  أ(    

البنك التجاري للخدمات االستثمارية ش.ش.و والذي يوفر خدمات الوساطة في دولة قطر. ب(    
سي بي كيو فايننس. ج(    

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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القطاعات التشغيلية )تابع(  .6
 

المجموعة  رئاسة  مثل  األساسية  البنكية  غير  والعمليات  المركزية  األنشطة  ببعض  تتعلق  الموزعة  غير  وااليرادات  وااللتزامات  األصول   
بين  المعامالت  استبعاد  بعد  التطوير  بمشاريع  المتعلقة  والمدفوعات  النقد  وأعمال  المشتركة  والمعدات  والعقارات  الموظفين  وسكن 

شركات المجموعة.

الشركات الزميلة – تشمل االستثمارات االستراتيجية للمجموعة في البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في   
االمارات وأستكو قطر ذ.م.م، وجيكو ذ.م.م، وماسن لخدمات التأمين ذ.م.م. الذين يعملون في دولة قطر.وكل الشركات التابعة يتم احتسابها 

وفقا لطريقة الملكية.

تراقب االدارة نتائج التشغيل لقطاعات التشغيل بصورة منفصلة التخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. تكون أسعار التحويل بين   
قطاعات التشغيل على أساس التعامل الحر.

حسب قطاع التشغيل  )أ( 
أوالمصاريف  وااليرادات  التشغيل،  قطاع  قبل  من  تدار  والتي  التشغيلية  العمليات  والتزامات  أصول  من  للقطاع  واالتزامات  األصول  تتكون   

تنسب وفقا ألصول والتزامات المساهمين. الجدول أدناه يوضح ملخص أداء القطاعات التشغيلة:

بآالف الرياالت القطرية  
الشركات التابعة البنك التجاري       

بنوك     
المجموع غير موزع  أخرى   ABank االجمالي  بنوك األفراد  الشركات    

كما في 31 ديسمبر 2013  
2,188,359  )4,587(  2,663  311,893  1,878,390  635,684  1,242,706 صافي ايرادات الفوائد    
1,245,537  45,624  9,800  133,481  1,056,632  278,854  777,778 صافي رسوم وعمالت وايرادات أخرى   

3,433,896  41,037  12,463  445,374  2,935,022  914,538  2,020,484 ايراد القطاع   
مخصص انخفاض  

)109,937(  -  -  -  )109,937(  -  )109,937( قيمة االستثمارات المالية   
صافي مخصص انخفاض  
قيمة القروض والسلفيات  

)603,967(  -  )3,491(  )140,047(  )460,429(  )34,406(  )426,023( المقدمة للعمالء   
1,280,445  )41,347(  1,314  8,840  1,311,638 أرباح القطاع     

324,933 حصة في نتائج الشركات الزميلة         
1,605,378 صافي الربح خالل العام         

معلومات أخرى  
108,913,396  1,298,671  431,509  18,778,386  88,404,830  14,301,868  74,102,962 األصول   

4,198,469  -  -  -  -  -  - االستثمار في الشركات الزميلة   
96,556,770  492,557  244,885  17,790,787  78,028,541  13,816,385  64,212,156 االلتزامات   
31,957,570  -  -  5,190,536  26,767,034  941,447  25,825,587 بنود محتملة   

ريال  مليون   660 االلتزامات:  قطري،  ريال  مليون   1,548 )األصول:  القطاعية  البيانات  هذه  من  استبعدت  المجموعة  شركات  بين  المعامالت   *  
قطري(.
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حسب قطاع التشغيل )تابع( )أ( 
بآالف الرياالت القطرية  

الشركات التابعة البنك التجاري       
بنوك     

المجموع غير موزع  أخرى   ABank االجمالي  بنوك األفراد  الشركات    

كما في 31 ديسمبر 2012  
1,866,254  )5,481(  2,640  -  1,869,095  510,739  1,358,356 صافي ايرادات الفوائد    
1,117,737  37,679  6,261  -  1,073,797  259,443  814,354 صافي رسوم وعمالت وايرادات أخرى   
2,983,991  32,198  8,901  -  2,942,892  770,182  2,172,710 ايراد القطاع   

مخصص انخفاض قيمة  
)61,917(  -  -  -  )61,917(  -  )61,917( االستثمارات المالية   

صافي مخصص انخفاض  
قيمة القروض والسلفيات  

)139,944(  -  333  -  )140,277(  )9,839(  )130,438( المقدمة للعمالء   
1,753,748  )1,140(  )6,789(  -  1,761,677 أرباح القطاع     

258,546 حصة في نتائج الشركات الزميلة         
2,012,294 صافي الربح خالل العام         

معلومات أخرى  
75,983,595  2,617,606  288,499  -  73,077,490  12,058,948  61,018,542 األصول   

4,054,157  -  -  -  -  -  - االستثمار في الشركات الزميلة   
65,098,374  156,531  22,528  -  64,919,315  11,948,655  52,970,660 االلتزامات   

24,916,063  -  -  -  24,916,063  1,047,703  23,868,360 بنود محتملة   

ريال  مليون   279 االلتزامات:  قطري،  ريال  مليون   451 )األصول:  القطاعية  البيانات  هذه  من  استبعدت  المجموعة  شركات  بين  المعامالت   *  
قطري(.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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حسب القطاعات الجغرافية ب( 
بآالف الرياالت القطرية  

دول مجلس    
دول الشرق التعاون     

أمريكا  األوسط   الخليجي     
المجموع دول أخرى  الشمالية  أوروبا  األخرى  األخرى  قطر  بيان المركز المالي الموحد   

كما في 31 ديسمبر 2013  
6,902,547  -  -  -  2,140,726  -  4,761,821 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي   

15,177,969  2,285,963  1,410,294  3,416,802  1,805,185  3,050,475  3,209,250 أرصدة لدى البنوك    
قروض وسلف وأنشطة   

66,862,544  1,145,844  3,218  274,710  12,702,739  2,960,095  49,775,938 تمويل للعمالء   
14,706,294  551,913  208,267  449,546  3,250,659  882,445  9,363,464 استثمارات مالية   
4,198,469  -  -  -  -  4,184,437  14,032 استثمار في شركات زميلة    
5,264,042  5,613  1,042  224,970  2,231,160  123,171  2,678,086 عقارات ومعدات وموجودات أخرى    

113,111,865  3,989,333  1,622,821  4,366,028  22,130,469  11,200,623  69,802,591 مجموع األصول    

12,599,210  74,488  72,801  1,060,633  4,436,444  4,970,882  1,983,962 أرصدة للبنوك    
63,419,931  683,320  450  2,308,323  8,323,107  7,315,099  44,789,632 ودائع العمالء    
9,759,667  -  -  8,734,929  1,024,738  -  - سندات دين   
7,345,717  546,000  -  910,000  4,233,813  1,655,904  - أموال مقترضة أخرى   
3,432,245  5,099  217  123,517  1,198,815  120,709  1,983,888 التزامات أخرى   
16,555,095  -  -  -  272,870  -  16,282,225 حقوق المساهمين   

مجموع االلتزامات   
113,111,865  1,308,907  73,468  13,137,402  19,489,787  14,062,594  65,039,707 وحقوق المساهمين   

بآالف الرياالت القطرية  
دول مجلس    

دول الشرق التعاون     
أمريكا  األوسط   الخليجي     

المجموع دول أخرى  الشمالية  أوروبا  األخرى  األخرى  قطر  قائمة الدخل الموحد   

كما في 31 ديسمبر 2013  
2,188,359  )7,323(  7,576  )94,257(  344,837  56,042  1,881,484 صافي االيرادات والفوائد    
1,245,537  13,608  1,963  1,477  136,674  40,519  1,051,296 صافي رسوم وعمالت وايرادات أخرى   

3,433,896  6,285  9,539  )92,780(  481,511  96,561  2,932,780 صافي ايرادات تشغيلية   
)684,700(  )6,550(  -  -  )143,343(  -  )534,807( تكاليف الموظفين   
)140,473(  )568(  -  -  )7,347(  -  )132,558( استهالكات   

)3,252(  -  -  -  )3,252(  -  - اطفاء الموجودات غير الملموسة   
مخصص تدني قيمة  

)109,937(  )91,827(  )11,967(  )3,500(  -  )339(  )2,304( االستثمارات المالية   
صافي مخصص تدني  

)603,967(  -  -  -  )140,046(  )3,491(  )460,430( قيمة القروض والسلف   
)608,742(  )3,087(  -  -  )139,508(  -  )466,147( مصاريف أخرى   

األرباح قبل الحصة  
1,282,825  )95,747(  )2,428(  )96,280(  48,015  92,731  1,336,534 من الشركات الزميلة   

حصة في األرباح من   
324,933  -  -  -  -  321,787  3,146 الشركات الزميلة   

1,607,758  )95,747(  )2,428(  )96,280(  48,015  414,518  1,339,680 ربح العام قبل الضريبة   
)2,380(  -  -  -  )2,380(  -  - مصروف ضريبة الدخل   

1,605,378  )95,747(  )2,428(  )96,280(  45,635  414,518  1,339,680 صافي ربح العام   
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حسب القطاعات الجغرافية )تابع( ب( 
بآالف الرياالت القطرية  

دول مجلس    
دول الشرق التعاون     

أمريكا  األوسط   الخليجي     
المجموع دول أخرى  الشمالية  أوروبا  األخرى  األخرى  قطر  بيان المركز المالي الموحد   

كما في 31 ديسمبر 2012  
3,448,128  5  -  -  -  -  3,448,123 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي   
9,731,562  812,737  355,908  1,736,213  273,014  2,562,195  3,991,495 أرصدة لدى البنوك    

قروض وسلف وأنشطة   
48,594,475  423,229  101  391,915  145,600  2,281,335  45,352,295 تمويل للعمالء   

11,162,179  596,029  477,123  278,382  33,091  1,216,352  8,561,202 استثمارات مالية   
4,054,157  -  -  -  -  4,041,404  12,753 استثمار في شركات زميلة    
3,047,251  3,256  968  280,456  341  169,627  2,592,603 عقارات ومعدات وموجودات أخرى    

80,037,752  1,835,256  834,100  2,686,966  452,046  10,270,913  63,958,471 مجموع األصول    

9,855,682  69,629  78,125  993,159  1,068,976  5,256,060  2,389,733 أرصدة للبنوك    
41,385,546  2,882,604  340  3,020,845  68,868  3,997,243  31,415,646 ودائع العمالء    

8,705,816  -  -  8,705,816  -  -  - سندات دين   
3,471,515  363,553  -  363,727  -  2,744,235  - أموال مقترضة أخرى   
1,679,815  5,875  12  182,838  626  172,106  1,318,358 التزامات أخرى   

14,939,378  -  -  -  -  -  14,939,378 حقوق المساهمين   
مجموع االلتزامات   

80,037,752  3,321,661  78,477  13,266,385  1,138,470  12,169,644  50,063,115 وحقوق المساهمين   

بآالف الرياالت القطرية  
دول مجلس    

دول الشرق التعاون     
أمريكا  األوسط   الخليجي     

المجموع دول أخرى  الشمالية  أوروبا  األخرى  األخرى  قطر  قائمة الدخل الموحد   

كما في 31 ديسمبر 2012  
1,866,254  )28,962(  8,649  )32,985(  )875(  26,028  1,894,399 صافي االيرادات و الفوائد    
1,117,737  10,854  5,213  4,447  1,378  50,837  1,045,008 صافي رسوم وعمالت وايرادات أخرى   
2,983,991  )18,108(  13,862  )28,538(  503  76,865  2,939,407 صافي ايرادات تشغيلية   
)499,382(  )10,346(  -  -  -  -  )489,036( تكاليف الموظفين   
)121,948(  )344(  -  -  -  -  )121,604( استهالكات   

مخصص تدني قيمة  
)61,917(  )30,687(  )14,871(  )1,174(  -  )8,191(  )6,994( االستثمارات المالية   

صافي مخصص تدني  
)139,944(  -  -  -  -  333  )140,277( قيمة القروض والسلف   
)407,052(  349  -  -  -  -  )407,401( مصاريف أخرى   

األرباح قبل الحصة  
1,753,748  )59,136(  )1,009(  )29,712(  503  69,007  1,774,095 من الشركات الزميلة   

حصة في األرباح من   
258,546  -  -  -  -  257,268  1,278 الشركات الزميلة   

2,012,294  )59,136(  )1,009(  )29,712(  503  326,275  1,775,373 صافي ربح العام   

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة )أ( 
يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:  

بآالف الرياالت القطرية  
إجمالي التكلفة  القروض   محتفظ بها  القيمة العادلة    

القيمة القيمة  المطفأة  المتاحة  والذمم  حتى تاريخ  من خالل الربح    
العادلة الدفترية  األخرى  للبيع  المدينة  االستحقاق  أو الخسارة*    

31 ديسمبر 2013  
6,902,547  6,902,547  -  -  6,902,547  -  - نقد وأرصدة لدى البنك المركزي   

15,177,969  15,177,969  -  -  15,177,969  -  - أرصدة لدى بنوك   
580,176  580,176  -  -  -  -  580,176 موجودات مشتقة    

66,862,544  66,862,544  -  -  66,862,544  -  - القروض والسلف للعمالء   
االستثمارات المالية:  

14,706,294  14,706,294  -  14,518,201  -  -  188,093 مقاسة بالقيمة العادلة   
104,229,530  104,229,530  -  14,518,201  88,943,060  -  768,269   

387,143  387,143  -  -  -  -  387,143 مطلوبات مشتقة    
12,599,210  12,599,210  12,599,210  -  -  -  - أرصدة من بنوك    

63,419,931  63,419,931  63,419,931  -  -  -  - ودائع العمالء   
10,380,131  9,759,667  9,759,667  -  -  -  - أوراق دين   

7,345,717  7,345,717  7,345,717  -  -  -  - مديونيات أخرى   
94,132,132  93,511,668  93,124,525  -  -  -  387,143   

التي انخفضت  القروض  الثاني فيما عدا  بالمستوى  التقييم  المدينة باستخدام طريقة  والذمم  العادلة للقروض  القيمة  إلى  الوصول  تم   
قيمتها والذمم المدينة بالصافي من المخصص بمبلغ 924 مليون ريال قطري والذي استخدمت له طريقة التقييم بالمستوى الثالث. 

2 فيما عدا األوراق المالية المدينة  التقييم بالمستوى  تم الوصول إلى القيمة العادلة للمطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة   
المدرجة والمصنفة على أنها المستوى األول.
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التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة )تابع( )أ( 
يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:  

بآالف الرياالت القطرية  
إجمالي التكلفة  القروض   محتفظ بها  القيمة العادلة    

القيمة القيمة  المطفأة  المتاحة  والذمم  حتى تاريخ  من خالل الربح    
العادلة الدفترية  األخرى  للبيع  المدينة  االستحقاق  أو الخسارة*    

31 ديسمبر 2012  
3,448,128  3,448,128  -  -  3,448,128  -  - نقد وأرصدة لدى البنك المركزي   
9,731,562  9,731,562  -  -  9,731,562  -  - أرصدة لدى بنوك   

431,202  431,202  -  -  -  -  431,202 موجودات مشتقة    
48,594,475  48,594,475  -  -  48,594,475  -  - القروض والسلف للعمالء   

االستثمارات المالية:  
7,948,351  7,948,351  -  7,891,087  -  -  57,264 مقاسة بالقيمة العادلة   
3,845,395  3,213,828  -  -  -  3,213,828  - مقاسة بالقيمة المطفأة   
73,999,113  73,367,546  -  7,891,087  61,774,165  3,213,828  488,466   

349,958  349,958  -  -  -  -  349,958 مطلوبات مشتقة    
9,849,098  9,849,098  9,849,098  -  -  -  - أرصدة من بنوك    

41,385,546  41,385,546  41,385,546  -  -  -  - ودائع العمالء   
9,550,448  8,705,816  8,705,816  -  -  -  - أوراق دين   
3,471,515  3,471,515  3,471,515  -  -  -  - مديونيات أخرى   
64,606,565  63,761,933  63,411,975  -  -  -  349,958   

النقد واألرصدة لدى المصرف المركزى  .8
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

423,774  620,705 النقد   
1,990,633  3,927,777 احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*   
1,033,721  2,354,065 أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي   

3,448,128  6,902,547   

* االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي هو احتياطي الزامي وغير متاح لالستخدام في العمليات اليومية.  

أرصدة لدى بنوك  .9
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

80,230  1,096,426 الحسابات الجارية   
8,866,816  12,144,894 الودائع   

784,516  1,936,649 قروض لبنوك    
9,731,562  15,177,969   

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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حسب النوع )أ( 
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

46,996,364  65,531,930 قرض   
1,861,600  2,288,460 سحب على المكشوف   
278,533  302,626 أوراق مخصومة   
285,442  397,061 قبوالت بنكية   

49,421,939  68,520,077   
)200,652(  )85,652( ربح مؤجل   

)359,992(  )1,072,298( المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء    
)266,820(  )499,583( المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة   

48,594,475  66,862,544 صافي القروض والسلف للعمالء )إيضاح(   

بلغ المبلغ اإلجمالي للقروض والسلف للعمالء المتعثرة 2,496 مليون ريال قطري والذي يمثل 3.65٪ من إجمالي القروض والسلف للعمالء   
)2012: 539 مليون ريال قطري 1.09٪ من إجمالي القروض والسلف للعمالء(.

يتضمن المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء مبلغ 173 مليون ريال قطري من الفوائد المعلقة )2012: 98 مليون   
ريال قطري(.

إيضاح من خالل قطاع األعمال الداخلية  
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

7,694,409  7,314,779 الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها   
29,488,574  45,437,856 الشركات   

11,411,492  14,109,909 التجزئة   
48,594,475  66,862,544 صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء   

 
حسب القطاع  )ب( 

بآالف الرياالت القطرية  
أوراق سحوبات     

المجموع قبوالت بنكية  مخصومة  على المكشوف  قروض  في 31 ديسمبر 2013   

7,314,779  -  -  97,857  7,216,922 الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها   
1,919,951  -  -  9,573  1,910,378 مؤسسات مالية غير مصرفية   

5,704,468  43,093  2,987  153,647  5,504,741 صناعة   
8,742,180  239,000  64,507  142,718  8,295,955 تجارية   
8,572,094  29,856  38,089  251,867  8,252,282 خدمات   
5,409,981  85,112  80,466  353,577  4,890,826 مقاوالت   

21,857,889  -  115,625  231,851  21,510,413 عقارات   
5,865,292  -  952  1,047,370  4,816,970 شخصية   

3,133,443  -  -  -  3,133,443 أخرى   
68,520,077  397,061  302,626  2,288,460  65,531,930   

)85,652( ربح مؤجل      ناقصا:   
)1,072,298( المخصص الخاص لالنخفاض في القيمة        
)499,583( المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة        

)1,657,533(        
66,862,544 صافي القروض والسلف للعمالء       
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حسب القطاع )تابع( )ب( 
بآالف الرياالت القطرية  

أوراق سحوبات     
المجموع قبوالت بنكية  مخصومة  على المكشوف  قروض  في 31 ديسمبر 2012   

7,694,409  -  -  391,845  7,302,564 الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها   
1,020,008  -  -  3,188  1,016,820 مؤسسات مالية غير مصرفية   

1,410,877  4,481  -  97,589  1,308,807 صناعة   
6,909,183  176,914  47,254  148,404  6,536,611 تجارية   
4,911,794  26,250  16,150  172,192  4,697,202 خدمات   
3,861,405  77,648  72,648  278,541  3,432,568 مقاوالت   
16,116,022  -  136,139  111,287  15,868,596 عقارات   
7,241,405  -  6,342  657,527  6,577,536 شخصية   

256,836  149  -  1,027  255,660 أخرى   
49,421,939  285,442  278,533  1,861,600  46,996,364   

)200,652( ربح مؤجل      ناقصا:   
)359,992( المخصص الخاص لالنخفاض في القيمة        
)266,820( المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة        

)827,464(        
48,594,475 صافي القروض والسلف للعمالء       

التغيرات في انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء )ج( 
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

547,402  626,812 الرصيد في 1 يناير   
-  457,325 االستحواذ على شركة تابعة   

283,326  736,081 مخصصات مكونة خالل السنة   
)113,785(  )53,328( استردادات خالل السنة   

169,541  682,753 صافي مخصص انخفاض القيمة خالل العام*   
)90,131(  )137,202( مشطوبات خالل السنة   

-  )57,807( فروقات سعر الصرف   
626,812  1,571,881 الرصيد في 31 ديسمبر   

* وهذا يشمل صافي الفوائد المعلقة خالل العام 78.8 مليون ريال قطري )2012: 30 مليون ريال قطري(. وتتضمن التغيرات أثر الفائدة المعلقة   
على تصنيف القروض والسلف للعمالء وفقا للوائح مصرف قطر المركزي.

مزيد من التحليل على النحو التالي:  
بآالف الرياالت القطرية  

الشركات     
االجمالي التابعة األخرى   ABank البنك التجاري    

626,812  6,427  -  620,385 الرصيد في 1 يناير 2013   
457,325  -  457,325  - االستحواذ على شركة تابعة   
736,081  3,902  166,435  565,744 مخصصات مكونة خالل السنة   

)53,328(  )411(  )26,387(  )26,530( مخصصات مستردة خالل السنة   
)137,202(  )165(  -  )137,037( المشطوب خالل السنة   
)57,807(  -  )57,807(  - فروقات سعر الصرف   

1,571,881  9,753  539,566  1,022,562 الرصيد في 31 ديسمبر 2013   

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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التغيرات في انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء )تابع( )ج( 
بآالف الرياالت القطرية  

الشركات    
االجمالي التابعة األخرى  البنك التجاري    

547,402  170,650  376,752 الرصيد في 1 يناير 2012   
283,326  62,290  221,036 مخصصات مكونة خالل السنة   

)113,785(  )33,619(  )80,166( مخصصات مستردة خالل السنة   
)90,131(  )6,980(  )83,151( المشطوب خالل السنة   
626,812  192,341  434,471 الرصيد في 31 ديسمبر 2012   

 
االستثمارات المالية  .11

لتحليل  تفصيل  يلي  فيما  قطري(.  ريال   11,162,179  :2012( قطري  ريال   14,706,294  :  2013 ديسمبر   31 في  كما  المالية  االستثمارات  إجمالي  بلغ   
االستثمارات المالية:

بآالف الرياالت القطرية  
2012  2013   

7,891,087  14,518,201 متاحة للبيع   
3,213,828  - محتفظ بها لتاريخ االستحقاق   

57,264  188,093 االستثمارات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل   
11,162,179  14,706,294 المجموع   

لقيمة الدفترية لالستثمارات المالية المرهونة تحت اتفاقية اعادة شراء تبلغ 4,842 مليون ريال قطري )2012: 1,968 مليون ريال قطري(.  

لتاريخ  بها  المحتفظ  االستثمارات  محفظة  في  المالية  االستثمارات  ألحد   2013 يونيو   6 في  المجموعة  قبل  من  تم  الذي  للبيع  نتيجة   
االستحقاق قامت المجموعة بإعادة تصنيف باقي المحفظة إلى “متاح للبيع” تماشيا مع متطلبات معايير التقارير المالية الدولية. تم في 
30 يونيو 2013 تحويل القيمة الدفترية البالغة 2,611 مليون ريال قطري والمحتفظ بها سابقا في محفظة االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ 
االستحقاق إلى المتاحة للبيع بقيمة عادلة تبلغ 2,641 مليون ريال قطري ونتج عن ذلك ربح بلغ 30 مليون ريال قطري تم تحويله إلى احتياطي 

القيمة العادلة في حقوق الملكية.

متاحة للبيع  )أ( 
بآالف الرياالت القطرية  

2012   2013   
غير مدرجة مدرجة  غير مدرجة  مدرجة    

386,284  427,876  273,797  276,697 أسهم   
2,020,060  2,926,400  6,989,720  1,831,201 سندات دين من حكومة قطر   
208,602  1,584,123  239,391  4,556,323 سندات دين أخرى*   

337,742  -  269,961  81,111 صناديق مشتركة   
2,952,688  4,938,399  7,772,869  6,745,332 المجموع   

* بلغت األوراق المالية ذات المعدل الثابت وذات المعدل المتغير 3,213 مليون ريال قطري و 1,582 مليون ريال قطري على التوالي )2012: 1,523   
مليون ريال قطري و 270 مليون ريال قطري على التوالي(.
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محتفظ بها لتاريخ االستحقاق )ب( 
بآالف الرياالت القطرية  

2012   2013   
غير مدرجة مدرجة  غير مدرجة  مدرجة    

حسب المصدر  -  
2,358,377  740,698  -  - سندات دين من حكومة قطر    

114,753  -  -  - سندات دين أخرى    
2,473,130  740,698  -  - المجموع    

حسب معدل الفائدة  -  
2,358,377  740,698  -  - سندات دين ذات معدل ثابت    

114,753  -  -  - سندات دين ذات معدل متغير    
2,473,130  740,698  -  - المجموع    

االستثمارات المالية المخفضة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )ج( 
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

57,264  188,093 سندات دين   
57,264  188,093 الرصيد في 31 ديسمبر   

التغيرات في مخصص انخفاض قيمة االستثمارات المالية  )د( 
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

260,842  202,126 الرصيد في 1 يناير   
1,344  4,458 مخصص االنخفاض في القيمة للسنة   

)23,660(  )8,524( عكس مخصصات خالل السنة   
)36,400(  )72,639( المشطوب خالل السنة   

202,126  125,421 الرصيد في 31 ديسمبر*   

تفكك على النحو التالي:  
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

91,443  125,421 سندات دين متاحة للبيع   
110,683  - محتفظ بها لتاريخ االستحقاق   
202,126  125,421   

*اتخذت المجموعة أيضا مخصص انخفاض القيمة لالستثمارات في األسهم والصناديق المشتركة خالل السنة 105.5 مليون ريال قطري   
)2012 : 60.6 مليون ريال قطري(

االستثمارات في شركات زميلة   .12
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

3,926,480  4,054,157 الرصيد في 1 يناير   
258,546  324,933 الحصة من صافي الربح/ الخسارة   

)141,398(  )162,697( توزيعات أرباح نقدية   
10,529  )17,924( تغيرات أخرى   

4,054,157  4,198,469 الرصيد في 31 ديسمبر   

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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االستثمارات في شركات زميلة )تابع(  .12
بآالف الرياالت القطرية  

النسبة المملوكة % القيمة الدفترية      
2012  2013 أنشطة الشركة  بلد التأسيس   2012  2013 االسم   

٪34.9  %34.9 البنوك  عمان   1,604,243  1,676,582 البنك الوطني العماني  أ(   
٪40  %40 البنوك  االمارات   2,435,883  2,504,711 البنك العربي المتحد  ب(   
٪30  %30 ادارة المنشآت  قطر   1,906  1,687 أستكو ذ.م.م  ج(   
٪50  %50 البنية التحتية الدفع االلكتروني  قطر   -  - جيكو ذ.م.م.*  د(   
٪50  %50 خدمات وساطة التأمين  قطر   12,125  15,489 مسوون للتأمين ذ.م.م  ه(   

فيما يلي تلخيص بالمركز المالي ونتائج الشركات الزميلة كما في 31 ديسمبر 2013:  

بآالف الرياالت القطرية  
2012  2013   

38,900,140  48,764,697 إجمالي الموجودات   
33,757,868  43,160,137 إجمالي المطلوبات   

1,698,430  2,020,035 اإليرادات التشغيلية   
788,827  944,542 صافي الربح/ الخسارة   

819,005  895,718 اجمالي الدخل الشامل   
258,546  324,933 الحصة من النتائج   

حصة البنك الوطني العماني مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية ولها قيمة عادلة تبلغ 1,177 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2013   
)2012: 1,042 مليون ريال قطري(.

حصة البنك العربي المتحد مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية ولها قيمة عادلة تبلغ 2,547 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2013   
)2012: 1,216 مليون ريال قطري(.

شركة جيكو ذ.م.م في طور التصفية ومن المتوقع أن تكتمل عملية التصفية خالل عام 2014.  
 

الممتلكات والمعدات  .13
بآالف الرياالت القطرية  

تحسينات    
أعمال وتجديدات       

رأسمالية المبـاني       
المجموع سيارات  قيد التنفيذ  أثاث ومعدات  المستأجرة  أراضي ومباني    

التكلفة  
1,687,255  187,960  6,718  611,542  70,339  810,696 الرصيد في 1 يناير 2012   

248,690  14,708  981  64,620  18,863  149,518 اقتناء/ تحويل   
)4,495(  -  )1,495(  -  )1,460(  )1,540( استبعاد   

1,931,450  202,668  6,204  676,162  87,742  958,674 الرصيد في 31 ديسمبر 2012   

1,931,450  202,668  6,204  676,162  87,742  958,674 الرصيد في 1 يناير 2013   
173,468  -  184  104,886  68,398  - االستحواذ على شركة تابعة   
187,790  )3,419(  350  113,968  11,205  65,686 اقتناء/ تحويل   

-  -  -  -  -  - استبعاد   
)19,494(  -  )19(  )11,783(  )7,692(  - فروقات سعر الصرف   

2,273,214  199,249  6,719  883,233  159,653  1,024,360 الرصيد في 31 ديسمبر 2013   
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الممتلكات والمعدات )تابع(  .13
بآالف الرياالت القطرية  

تحسينات    
أعمال وتجديدات       

رأسمالية المبـاني       
المجموع سيارات  قيد التنفيذ  أثاث ومعدات  المستأجرة  أراضي ومباني    

اإلهالك المتراكم  
616,927  -  5,909  386,656  58,690  165,672 الرصيد في 1 يناير 2012   
121,948  -  559  84,513  7,970  28,906 إهالك السنة   
)4,494(  -  )1,494(  -  )1,460(  )1,540( استبعاد   

734,381  -  4,974  471,169  65,200  193,038 الرصيد في 31 ديسمبر 2012   

734,381  -  4,974  471,169  65,200  193,038 الرصيد في 1 يناير 2013   
128,764  -  174  81,118  47,472  - االستحواذ على شركة تابعة   
140,473  -  381  92,743  13,457  33,892 إهالك السنة   
)13,590(  -  )18(  )8,437(  )5,135(  - فروقات سعر الصرف   

990,028  -  5,511  636,593  120,994  226,930 الرصيد في 31 ديسمبر 2013   

صافي القيمة الدفترية  
1,197,069  202,668  1,230  204,993  22,542  765,636 الرصيد في 31 ديسمبر 2012   

1,283,186  199,249  1,208  246,640  38,659  797,430 الرصيد في 31 ديسمبر 2013   

موجودات غير ملموسة  .14
بآالف الرياالت القطرية  

البرمجيات       
المتقدمة عالقات   العالمة     

االجمالي داخليا  الودائع  العمالء  التجارية  الشهرة    

التكلفة  
1,173,068  15,064  114,140  424,273  121,517  498,074 االستحواذ على شركة تابعة   

-  -  -  -  -  - استبعاد   
)109,015(  )1,095(  )11,501(  )42,752(  )5,058(  )48,609( فروقات سعر الصرف   

1,064,053  13,969  102,639  381,521  116,459  449,465 الرصيد في 31 ديسمبر 2013   

االطفاء  
3,252  141  -  -  3,111  - االطفاء خالل العام   

71,826  8,862  -  -  62,964  - االستحواذ على شركة تابعة   
-  -  -  -  -  - ضعف خالل العام   

)7,511(  )905(  -  -  )6,606(  - فروقات سعر الصرف   
67,567  8,098  -  -  59,469  - الرصيد في 31 ديسمبر 2013   

صافي القيمة الدفترية  
996,486  5,871  102,639  381,521  56,990  449,465 كما في 31 ديسمبر 2013   

-  -  -  -  -  - كما في 31 ديسمبر 2012   

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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الموجودات األخرى  .15
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

321,698  719,639 فوائد مدينة وايرادات مستحفة   
32,068  73,036 مصاريف مدفوعة مسبقا   

128,715  265,145 مبالغ مدينة   
856,093  883,614 موجودات آلت ملكيتها للبنك )1(   
431,202  580,176 قيمة عادلة موجبة للمشتقات )إيضاح 36(   
30,691  181,811 شيكات تحت التسوية   

49,715  280,949 أخرى   
1,850,182  2,984,370   

مخصص  من  صافية  الدفترية  بقيمتها  إدراجها  تم  والتي  الالحقة  واضافتها  الديون  تسوية  مقابل  المقتناة  الممتلكات  قيمة  تمثل   )1(  
قيمتها  عن  جوهري  بشكل  تختلف  ال  بالتقرير  المشمولة  الفترة  نهاية  في  الممتلكات  لهذه  المقدرة  السوقية  القيم  االنخفاض. 

الدفترية.

أرصدة من بنوك  .16
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

16,380  72,801 أرصدة مستحقة لمصارف مركزية   
583,485  354,727 حسابات جارية   

7,507,255  7,762,710 ودائع   
1,748,562  4,408,972 عقود عمليات البيع مقابل االلتزام باعادة الشراء   
9,855,682  12,599,210   

 
ودائع العمالء  .17

بآالف الرياالت القطرية  
2012  2013   

حسب النوع )أ( 
14,845,171  15,463,734 ودائع جارية وتحت الطلب   

3,692,906  3,754,381 ودائع توفير   
22,847,469  44,201,816 ودائع ألجل   
41,385,546  63,419,931   

حسب القطاع )ب( 
3,250,755  10,699,122 الحكومة   
6,509,328  10,154,165 مؤسسات حكومية وشبه حكومية   
11,756,110  18,152,246 األفراد   

14,385,014  16,898,152 الشركات   
5,484,339  7,516,246 مؤسسات مالية غير بنكية   
41,385,546  63,419,931   
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سندات دين  .18

سندات الـ EMTN – الرئيسية وغير المضمونة: في 11 أبريل 2012 أكمل البنك التجاري القطري من خالل سي بي كيو فاينانس ليمتد   
خمس  مدتها  قطري(  ريال  مليون   1,820 )يعادل  أميركي  دوالر  مليون   500 بقيمة  سندات  إصدار  للبنك،  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة  وهي 
سنوات غير مضمونة وتحمل فوائد ثابتة وفقا لبرنامجها المقرر في 2011 إلصدار سندات أوروبية متوسطة األجل بقيمة 5 بليون دوالر أمريكي. 
والقيمة  لندن.  ببورصة  والسندات مدرجة  الفوائد كل نصف سنة،  دفع  ثابت 3.375٪ سنويا ويستحق  السندات كوبون فوائد بسعر  تحمل 

العادلة المتوقعة لسندات الـ EMTN كما في 31 ديسمبر 2013 : 1.88 بليون ريال قطري )2012 : 1.89 بليون ريال قطري(.

تابعة  شركة  وهي  المحدودة  المالية  كيو  بي  سي  شركة  خالل  من  التجاري  البنك  أكمل   2009 نوفمبر   18 في  وثانوية:  رئيسية  سندات   
ومملوكة بالكامل من قبل البنك، أكمل البنك اصدار السندات التالية:

سندات رئيسية: مدتها خمس سنوات بقيمة 1,000 مليون دوالر أمريكي أو 3,640 مليون ريال قطري وتدفع فائدة ثابتة بمعدل 5٪ سنويا. 	•  
وتكون الفوائد مستحقة الدفع بنهاية كل نصف سنة ويستحق بها الدين األصلي بالكامل عند االستحقاق بعد خمس سنوات. بلغت 

القيمة العادلة التقديرية للسندات الرئيسية كما في 31 ديسمبر 2013 : 3.77 بليون ريال قطري )2012 : 3.85 بليون ريال قطري(.

	سندات ثانوية: مدتها عشر سنوات بقيمة 600 مليون دوالر أمريكي أو 2,184 مليون ريال قطري وتدفع فائدة ثابتة بمعدل 7,50٪ سنويا.  	•  
بلغت  سنوات.  عشر  بعد  االستحقاق  عند  بالكامل  األصلي  الدين  ويستحق  سنة  نصف  كل  بنهاية  الدفع  مستحقة  الفوائد  وتكون 

القيمة العادلة التقديرية للسندات الرئيسية كما في 31 ديسمبر 2013 : 2.57 بليون ريال قطري( 2012 : 2.68 بليون ريال قطري(.

هذه السندات مضمونة من قبل البنك التجاري القطري وهي مدرجة للتداول في بورصة لندن.  

سندات مقومة بفائدة ثابتة بالفرنك السويسري: في 7 ديسمبر 2010، اتم البنك التجاري القطري من خالل شركة سي بي كيو المالية   
خمس  لمدة  سويسري  فرنك  مليون   275 بقيمة  السويسري  بالفرنك  سندات  اصدار  للبنك  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة  وهي  المحدودة 
سنوات بفائدة سنوية ثابتة نسبتها 3.0٪ و فائدة للوكالة بنسبة 0.01٪ وتكون الفوائد مستحقة الدفع سنويا ويستحق بها الدين األصلي بعد 
االستحقاق في خمس سنين. وهذه السندات مضمونة من قبل البنك التجاري القطري وتم ادراجها في بورصي ‘سيكس’ السويسرية، زيورخ.

قروض  إلى  سويسري  فرنك  مليون   275 البالغة  قروضها  لتحويل  العمالت  على  فائدة  أسعار  لتبادل  متقابلة  عقود  في  المجموعة  دخلت   
اإلفتراضي  المبلغ  على  السائدة  الهوامش  زائدًا  أشهر  لثالثة  األمريكي  للدوالر  عائم  ليبور  بسعر  فوائد  وتدفع  األمريكى  بالدوالر  مستحقة 

بالدوالر األمريكى وتستلم فائدة بنسبة 3٪ في السنة على المبلغ اإلفتراضى بالفرنك السويسري.

بآالف الرياالت القطرية
2012  2013   

1,796,024  1,801,099 سندات EMTN- الرئيسية    
3,623,332  4,120,453 سندات رئيسية*   
2,155,929  2,695,444 سندات ثانوية*    
1,130,531  1,142,671 سندات بفائدة ثابتة بالفرنك السويسري    

8,705,816  9,759,667 اجمالي   

*سندات الدين تتضمن 488 مليون ريال قطري من السندات الرئيسية ومبلغ 536 مليون ريال قطري من السندات الثانوية.  

التغير في حركة الديون المصدرة واألموال المقترضة االخرى كما يلي:   
بآالف الرياالت القطرية

2012  2013   

6,871,674  8,705,816 الرصيد في بداية السنة   
-  1,187,861 االستحواذ على شركة تابعة   

1,791,934  515,870 اضافات   
-  )563,265( تسدديدات   

26,565  11,815 تعديالت على القيمة العادلة    
15,643  17,298 اطفاء الخصومات وتكاليف المعامالت   

-  )115,728( فروقات سعر الصرف   
8,705,816  9,759,667 الرصيد في 31 ديسمبر   

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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سندات دين )تابع(  .18

الجدول أدناه يوضح تحليل االستحقاق لسندات الدين كما يلي:   
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

-  4,034,434 حتى 1 سنة   
4,753,863  1,228,691 من 1 الى 3 سنوات   
3,951,953  4,496,542 أكثر من 3 سنوات   
8,705,816  9,759,667 الرصيد في 31 ديسمبر   

قروض أخرى  .19
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

1,818,345  1,455,945 قرض ثنائي - )أ(   
1,653,170  1,655,959 قرض مجمع - )ب(   

-  4,233,813 أخرى- )ج(   
3,471,515  7,345,717 اجمالي   

ايضاحات:  
قرض ثنائي: دخلت المجموعة في بعض اتفاقات القروض الثنائية تصل حتى 400 مليون دوالر أمريكي أو 1,456 مليون ريال قطري خالل 2013  أ(   

للحصول على تسهيالت تمويلية؛ ويسدد القرض القديم في 2013.
أنشأ البنك تسهيالت لقرض مجمع في 6 فبراير 2012 بقيمة 455 مليون دوالر أميركي )يعادل 1,656 مليون ريال قطري( مع مجموعة من  ب(   

البنوك الدولية.
.Abank ويمثل هذا القرض المشترك وقروض أخرى من ج(   

بآالف الرياالت القطرية  
2012  2013   

التغير في حركة القروض األخرى كما يلي:   
4,182,412  3,471,515 الرصيد في بداية السنة   

-  2,481,462 االستحواذ على شركة تابعة   
1,650,219  4,025,379 اضافات   

)2,366,000(  )2,407,427( تسدديدات   
-  186,294  ABank تعديل القيمة العادلة على دمج  

4,884  4,444 اطفاء الخصومات وتكاليف المعامالت   
-  )415,950( فروقات سعر الصرف   

3,471,515  7,345,717 الرصيد في 31 ديسمبر   

الجدول أدناه يوضح تحليل استحقاق القروض االخرى كما يلي:  
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

1,818,345  6,234,715 حتى 1 سنة   
1,653,170  516,162 من 1 الى 3 سنوات   

-  594,840 أكثر من 3 سنوات   
3,471,515  7,345,717 الرصيد في 31 ديسمبر   
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مطلوبات أخرى  .20
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

163,502  153,668 فائدة مستحقة الدفع   
50,719  174,628 مصاريف مستحقة دائنة   

143,694  177,940 مخصصات أخرى )إيضاح أ(   
349,958  387,143 قيمة عادلة سالبة للمشتقات )إيضاح 36(   

80,304  68,814 إيرادات غير مستحقة   
138,119  184,373 هوامش نقدية   
286,304  352,552 ذمم دائنة   

40,500  18,000 أجور أعضاء مجلس االدارة   
225  - صندوق االلتزامات االجتماعية   

50,307  40,135 صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية )“دعم”( )ايضاح 23(    
11,957  18,843 توزيعات أرباح مستحقة الدفع   
22,060  58,336 الشيكات المصرفية وأوامر الدفع   
7,896  10,149 أرصدة غير مطالب بها   

285,442  299,831 مستحقات متعلقة بالقبوالت البنكية   
-  512,761 خيار القيمة العادلة   
-  168,280 المطلوبات الضريبية المؤجلة   
-  27,198 ضريبة الدخل المستحقة   

48,828  779,594 أخرى   
1,679,815  3,432,245 اجمالي   

مخصصات أخرى )أ( 
بآالف الرياالت القطرية  

إجمالي إجمالي  صندوق التقاعد  صندوق اإلدخار    
2012  2013    )أ(  )ب( 

137,504  143,694  1,591  142,103 الرصيد في 1 يناير   

-  8,538  -  8,538 االستحواذ على شركة تابعة   
14,879  34,378  7,760  26,618 مخصصات مكونة خالل السنة   

4,114  4,579  -  4,579 عائدات الصندوق   
10,858  11,586  3,945  7,641 صندوق االدخار ومساهمة الموظفين   

)11,469(  )11,552(  )11,552(  - المحول إلى هيئة صندوق التقاعد   
)12,192(  )12,390(  -  )12,390( المبالغ المدفوعة خالل العام   

-  )893(  -  )893( فروقات سعر الصرف   
143,694  177,940  1,744  176,196 الرصيد في 31 ديسمبر   

صندوق االدخار يشمل مجموعة من االلتزامات لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير القطريين حسب قانون العمل القطري وعقود  )أ (   
العمل.

تدفع المساهمات لهيئة صندوق التقاعد القطري بنهاية كل شهر وال يوجد أي التزام على المجموعة بعد دفع المساهات.وتم االعتراف  )ب (   
بالمساهمات عند استحقاقها.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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رأس المال )أ( 
ريال قطري( موزع على 247,446,372 سهمًا   2,474,463,720  :  2012( ريال قطري   2,474,463,720 والمدفوع  والمكتتب فيه  المصدر  المال  رأس  يبلغ   

عاديًا )2012 : 247,446,372 سهما( بقيمة اسمية 10 ريال قطري للسهم الواحد.

أسهم عادية    
2012  2013 باأللف سهم   

247,446  247,446 المصدرة في بداية فترة التقرير   
-  - أسهم جديدة مصدرة   

247,446  247,446 المصدرة في 31 ديسمبر   

يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات األرباح المعلن عنها من وقت آلخر ويحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات البنك   
العادية والغير عادية.

احتياطي قانوني )ب( 
وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 33 لسنة 2006 وتعديله، يشترط تحويل 10٪ من صافي ربح السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح   
االحتياطي القانوني مساويا 100٪ من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون مصرف قطر 

المركزي رقم 5 لسنة 2002 وهي رهن موافقة مصرف قطر المركزي. 

المبالغ المحولة الى االحتياطي القانوني خالل العام متعلقة باالستحواذ على التابعة ايه بنك.  

)ج(  احتياطي عام
وفقا للنظام األساسي للبنك، يتم استخدام االحتياطي العام بموجب قرار من الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس اإلدارة وبعد   

موافقة مصرف قطر المركزي.

احتياطي المخاطر )د( 
وفقا للوائح مصرف قطر المركزي يجب تكوين احتياطي مخاطر لتغطية تمويل كل من القطاعين العام والخاص بنسبة 2.50٪ )31 ديسمبر   
: 2.00٪( كحد أدنى من إجمالي قروض وسلفيات المجموعة داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات المحددة والربح المعلق. يتم   2012
استبعاد التمويل الذي تقدمه أو تضمنه وزارة المالية، أو التمويل مقابل ضمانات مالية من إجمالي التمويل المباشر. من الربح الذي يمكن 
توزيعه كان إجمالي التحويل إلى احتياطي المخاطر مبلغ 392 مليون ريال قطري )2012: 119.0 مليون ريال قطري(. والمبالغ المحولة ال تتضمن 

متطلبات احتياطي مخاطر ل ايه بنك لالقراض كما هو مسموح به من مصرف قطر المركزي حسب طلب المجموعة.

احتياطي القيمة العادلة )ه( 
الزميلة  العادلة بعد تملك الشركات  العادلة من إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع وتغير احتياطي القيمة  ينشأ احتياطي القيمة   

وربح أو خسارة صرف العمالت عند توحيد البيانات المالية للشركات التابعة.

احتياطيات أخرى )و( 
تمثل االحتياطيات األخرى حصة المجموعة من صافي الربح غير الموزع من االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بعد خصم   

توزيعات األرباح النقدية المستلمة طبقا للوائح مصرف قطر المركزي.

بآالف الرياالت القطرية  
2012  2013   

556,456  673,604 الرصيد في 1 يناير   
258,546  324,933 الحصة في نتائج الشركات الزميلة    

)141,398(  )162,697( األرباح المستلمة من الشركات الزميلة والمحولة الى األرباح المحتجزة   
117,148  162,236 صافي التغير   
673,604  835,840 الرصيد في 31 ديسمبر   
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توزيعات أرباح مقترحة  )ي( 
اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20٪ )2 ريال قطري لكل سهم( عن عام 2013. وقد اقترح مجلس االدارة أيضا   
السنوي  االجتماع  في  للموافقة  هذا  يخضع  الشئ(.   :  2012(  2013 ديسمبر   31 في  كما  البنك  مال  رأس  من   ٪20 بنسبة  مجانية  أسهم  اصدار 

للجمعية العامة.

األرباح المدفوعة  )ر( 
المالية  السنة  أرباح  وذالك عن  ريال قطري  بليون  بإجمالي مبلغ 1.48  رياالت قطري للسهم   6 أرباح بقيمة  المساهمون  العام، استلم  خالل   
المنتهية في 31 ديسمبر 2012 )2012 : 6 رياالت قطري للسهم بإجمالي مبلغ 1.48 بليون ريال قطري وذالك بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2011(.

األدوات المؤهلة لرأس مال اضافي  )ز( 
أصدر البنك في ديسمبر 2012 لزيادة رأس المال الرئيسي أوراقا مالية لرأس المال الرئيسي غير مضمونة وثابتة وغير مدرجة بمبلغ 2 مليار ريال   
قطري. التوزيعات )أي الدفعات بموجب إيصاالت( هي قابلة للتقدير وغير تراكمية والسعر بمعدل ثابت يبلغ 6٪ سنويا. قابلة للسداد بشكل 
نصف سنوي لغاية تاريخ الطلب األول )وهو 1 ديسمبر 2019(، على أن يتم بعدها إعادة جدولتها بمعدل متوسط التبادل السائد على خمس 

سنوات مضافا إليها هامش عند كل سنة سادسة.

االلتزامات  كافة  على  بالتناسب  ومودعين،  مساند  دين  متضمنة  المساندة  غير  الحالية  البنك  اللتزامات  بالنسبة  كثانوية  الورقة  تتمركز   
الحالية والمستقبلية المساندة، ورئيسية بالنسبة لألسهم العادية المصدرة من قبل البنك. ليس للورقة تاريخ استرداد ثابت ويمكن للبنك 
استردادها فقط في الظروف المحدودة المذكورة في صحيفة األجل وهي ظروف تنظيمية/ ظروف استرداد الضريبة وظروف استرداد عامة 
أخرى حصرا وفق تقدير البنك. قد يكون مطلوبا من البنك شطب إصدار رأس المال المقترح في حال وقوع حدث “امتصاص خسارة” ولم يكن 
أدوات حقوق ملكية متنوعة. وقد تم تصنيفها ضمن حقوق  الورقة في  أو سداد  أو موجودات مالية  التزام غير تقديري لتسليم نقد  للبنك 

الملكية.

الدخل الشامل اآلخر  .22
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   
استثمارات مالية متاحة للبيع::  

362,267  111,254 التغير اإليجابي في القيمة العادلة   
)4,966(  )307,898( التغير السلبي في القيمة العادلة   

357,301  )196,644( صافي التغير في القيمة العادلة   
)136,245(  )95,182( صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة   

221,056  )291,826(   
-  )232,988( فروقات تحويل العمالت األجنبية لعملية أجنبية   

10,717  )17,924( حصة الدخل الشامل اآلخر من االستثمار في الشركات الزميلة   
231,773  )542,738( إجمالي الدخل الشامل اآلخر   

المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية )دعم(  .23
استنادا الى القانون رقم 13 لسنة 2008، خصص البنك مبلغ 40.1 مليون ريال قطري من األرباح المدورة من أجل المساهمة في صندوق دعم   
 31 في  المنتهية  للسنة  األرباح  صافي  من   ٪2.5 نسبته  ما  يشكل  المساهمة  ومبلغ  قطر.  في  )“دعم”(  والرياضية  االجتماعية  األنشطة 

ديسمبر 2013.

إيراد الفوائد  .24
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

7,288  6,497 مبالغ مودعة لدى مصارف مركزية   
56,586  99,955 مبالغ مودعة لدى بنوك   
521,665  591,425 سندات دين   

2,312,654  2,909,269 قروض وسلف للعمالء   
2,898,193  3,607,146   

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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مصروف الفوائد  .25
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

49,952  143,096 مبالغ مودعة من بنوك   
476,811  697,953 ودائع عمالء   

68,602  101,709 قروض أخرى   
436,574  476,029 سندات دين   

1,031,939  1,418,787   

إيراد الرسوم والعموالت  .26
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

280,596  427,449 خدمات استشارات تمويلية وقروض   
241,954  123,130 رسوم بطاقات ائتمان وخصم   
120,324  236,729 تسهيالت إئتمانية غير ممولة   

26,401  45,480 عمليات بنكية وعمليات أخرى   
19,816  19,685 أنشطة استثمارية للعمالء   

689,091  852,473   

مصروف الرسوم والعموالت  .27
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

994  3,121 خدمات الوساطة   
155,043  148,661 رسوم بطاقة االئتمان والخصم   

14,450  25,101 أخرى   
170,487  176,883   

صافي ربح عمالت أجنبية  .28
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

137,430  534,599 التداول في العمالت األجنبية   
18,133  )355,211( إعادة تقييم موجودات ومطلوبات   

155,563  179,388   

الدخل من استثمارات مالية  .29
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

337,161  193,450 صافي الربح من بيع استثمارات مالية المتاحة للبيع   
2,664  )2,770( الربح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   

26,147  18,854 إيراد توزيعات أرباح   
365,972  209,534   
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إيرادات تشغيلية أخرى  .30
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

30,522  41,465 ايرادات ايجار   
47,076  135,606 األرباح من بيع عقارات ومعدات وايرادات أخرى   

-  3,954 رسوم ادارية من شركات زميلة   
77,598  181,025   

تكاليف الموظفين  .31
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

465,134  633,941 تكاليف موظفين   
14,879  34,378 تكاليف صندوق االدخار وصندوق التقاعد )ايضاح 20 )أ((   
19,369  16,381 تدريب   

499,382  684,700   

مصاريف أخرى  .32
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

61,615  93,643 دعاية وتسويق   
74,055  110,940 أتعاب مهنية   
39,183  56,701 اتصاالت وخدمات وتأمين   
42,720  20,490 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ورسوم حضور اجتماعات   
91,272  75,770 إشغال وصيانة و تكاليف كمبيوتر وتقنية المعلومات   
8,703  8,123 مطبوعات وقرطاسية   
3,324  8,515 تكاليف سفر وترفيه   

64,762  72,851 تكاليف استعانة بخدمات خارجية   
21,418  161,709 أخرى   

407,052  608,742   

العائد على السهم  .33
يتم احتساب العائد على سهم البنك بتقسيم ربح أو خسارة السنة منسوبا إلى حاملي أسهم البنك على متوسط العدد المرجح لألسهم   

العادية المصدرة خالل السنة:
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

2,012,294  1,604,485 ربح السنة منسوب إلى حاملي أسهم البنك   
247,446  247,446 متوسط العدد المرجح لألسهم القائمة باأللف سهم   

8.13  6.48 العائد األساسي والمخفف للسهم )ريال قطري للسهم(   
 

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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المطلوبات المحتملة وااللتزامات األخرى  .34
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

المطلوبات المحتملة )أ( 
5,326,125  7,980,374 التسهيالت االئتمانية غير مستغلة    

12,048,098  18,569,021 خطابات ضمانات   
7,541,840  5,408,175 خطابات اعتماد   
24,916,063  31,957,570 اإلجمالى   

التزامات أخرى )ب( 
8,266,187  33,744,712 عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية ومشتقات بالقيمة االسمية   

393,822  488,504 التزامات رأسمالية   
8,660,009  34,233,216 المجموع   

تسهيالت غير مستغلة  
تمثل اإللتزامات بتقديم اإلئتمان التزامات تعاقدية لمنح قروض وائتمان مدور. بما أن االلتزامات قد تنتهي دون أن يتم السحب بموجبها فإن   

إجمالي المبلغ التعاقدي ال يمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية

ضمانات وخطابات اعتماد  
االعتماد  وخطابات  الضمان  خطابات  محدد.  حدث  وقوع  عند  عمالء  عن  بالنيابة  بالدفع  المجموعة  تلزم  االعتماد  وخطابات  الضمانات  إن   

تحمل مخاطر االئتمان ذاتها التي تحملها القروض.

التزامات اإليجار  
تستأجر المجموعة عددا من الفروع ومنشآت المكاتب بموجب عقود إيجار تشغيلي. عقود اإليجار التشغيلي تستحق الدفع كما يلي:  

بآالف الرياالت القطرية  
2012  2013   

7,108  25,342 أقل من سنة   
23,311  12,029 بين سنة وخمسة سنوات   
1,498  1,442 أكثر من خمس سنوات   

31,917  38,813   

النقد وما يعادله  .35
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

1,457,495  2,974,770 نقدية وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي*   
7,353,090  11,889,904 أرصدة لدى البنوك أقل من 90 يوم    

)8,107,120(  )8,653,372( أرصدة للبنوك أقل من 90 يوم   
703,465  6,211,302 الرصيد في نهاية العام   

* ال يشمل النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي على االحتياطي النقدي االلزامي.  
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المشتقات   .36
بآالف الرياالت القطرية  

القيمة االسمية/ المتوقعة من حيث االستحقاق      
أكثر من  قيمة      قيمة     

5 سنوات 1-5 سنة  3-12 شهر  خالل 3 أشهر  قيمة اسمية  عادلة سالبة  عادلة موجبة    

في 31 ديسمبر 2013:   
مشتقات محتفظ بها   

للمتاجرة:   
عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية  

2,712,196  357,475  7,540,784  22,104,951  32,715,406  387,143  466,188 وعقود تبادل أسعار الفائدة   

مشتقات محتفظ بها  
كتحوطات للقيمة العادلة:  

عقود متقابلة لتبادل أسعار   
-  1,029,306  -  -  1,029,306  -  113,988 الفائدة على العمالت   

2,712,196  1,386,781  7,540,784  22,104,951  33,744,712  387,143  580,176 المجموع   

في 31 ديسمبر 2012:  
مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:  
عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية  

957,520  2,064,757  39,809  4,174,795  7,236,881  349,958  329,028 وعقود تبادل أسعار الفائدة   

مشتقات محتفظ بها  
كتحوطات للقيمة العادلة:  

عقود متقابلة لتبادل أسعار   
-  1,029,306  -  -  1,029,306  -  102,174 الفائدة على العمالت   

957,520  3,094,063  39,809  4,174,795  8,266,187  349,958  431,202 المجموع   

والبيع،  الشراء  عقود  بين  ما  الفرق  يمثل  ما  وهو  المفتوحة،  المالية  المشتقات  مراكز  صافي  على  متشددة  رقابية  بقيود  البنك  يحتفظ   
المالية  العادلة الحالية لألدوات  عن طريق كل من مبلغ وفترة العقود، ففي أي وقت يتم تقييد المبلغ الخاضع لمخاطر االئتمان بالقيمة 
االيجابية للبنك )أي األصول( والتي ال تمثل فيما يتعلق بالمشتقات المالية سوى جزء بسيط من العقد، أو بالقيم االسمية المستخدمة 
للتعبير عن حجم األدوات القائمة. تتم ادارة هذه المخاطر االئتمانية بوصفها جزءا من القيود االئتمانية العامة مع العمالء مع المخاطر 

المحتملة من التحركات في السوق.

وعادة ال يتم الحصول على كفاالت أو ضمانات أخرى للمخاطر االئتمانية المتعلقة بهذه األدوات، باستثناء الحاالت التي يتطلب فيها البنك   
ودائع ضامنة من األطراف المقابلة.

أنشطة األمانة   .37
في تاريخ بيان المركز المالي، تحتفظ المجموعة باستثمارات مالية دولية قيمتها 189 مليون ريال قطري)2012 :191 مليون ريال قطري( نيابة   
عن عمالئه بتاريخ المركز المالي. شاملة استثمارات وأوراق مالية قيمتها 135 مليون ريال قطري ما يعادل 37 مليون دوالر أمريكي )2012 : 152 
مليون ريال قطري ما يعادل 42 مليون دوالر( يحتفظ بها البنك لدى شركة امانة وتسوية عالمية. باقي األسهم االستثمارية محتفظ بها 
وضعت  لقد  المصرفية  الصناعة  مجاالت  في  رائدة  المالية  المؤسسات  تلك  بواسطتها.  األسهم  شراء  تم  التي  المالية  المؤسسة  لدى 

المجموعة سقوف لمثل تلك المحافظ مع كل مؤسسة مالية وفقًا لسياستها في إدارة المخاطر.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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األطراف ذات العالقة  .38
التي  الشركات  أو  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومع  والزميلة  التابعة  الشركات  مع  المختلفة  المجموعة  معامالت  تتضمن   
يملكون فيها حصصًا رئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية بالمجموعة. وقد بلغت األرصدة في 

نهاية السنة مع هذه األطراف كما يلي:
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013   

أعضاء مجلس اإلدارة  
2,604,579  2,143,286 قروض وسلف وأنشطة التمويل )أ(   -  

331,283  416,133 الودائع   -  
29,507  33,481 التزامات طارئة وضمانات وتعهدات أخرى   -  

27,739  12,292 عائد الدخل المكتسب من التسهيالت الممنوحة لألعضاء مجلس االدارة   -  
387  1,268 رسوم أخرى للدخل المكتسب من المعامالت مع أعضاء مجلس االدارة   -  

10,788  10,306 الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس االدارة   -  
46,080  23,850 أجور وأتعاب حضور اجتماعات، والرواتب المدفوعة ألعضاء مجلس االدارة    -  

الشركات الزميلة  
329,478  347,491 الودائع من البنك الوطني العماني لدى البنك   -  

91,533  748 الودائع من البنك التجاري إلى البنك الوطني العماني   -  
التزامات محتملة من البنك الوطني العماني للمجموعة:  -  

10,575  7,806 ضمانات أداء   -   
131 خطاب االئتمان   -   

254,800  728,000 تسهيالت مباشرة غير مستعملة   -   
101,075  135,013 الودائع من البنك العربي المتحد لدى المجموعة   -  

364,987  363,981 الودائع من البنك التجاري الى البنك العربي المتحد   -  
التزامات محتملة من البنك العربي المتحد للمجموعة:  -  

27,850  21,940 ضمانات أداء   -   
5,470  - خطاب االئتمان   -   
5,439  5,049 الودائع من أستكو لدى المجموعة   -  

126  126 الودائع من جيكو لدى المجموعة   -  
19,317  21,756 الودائع من مسون لدى المجموعة   -  

1,918  776 فوائد الدخل المكتسبة من الشركات الزميلة   -  
368  357 فوائد الدخل المدفوعة من الشركات الزميلة    -  

مكافأة اإلدارة العليا  
43,415  61,343 أجر ثابت   -  
21,980  26,344 حوافز متغيرة   -  
4,884  4,242 أجر إضافي   -  
24,004  20,820 قروض وسلف )ب(   -  

إن جزءًا كبيرًا من األرصدة القائمة في 31 ديسمبر لقروض وسلف وأنشطة تمويل أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي يملكون فيها  )أ(   
حصصَاً رئيسية، مضمونة مقابل ضمانات ملموسة أو كفاالت شخصية. ويتم الوفاء بهذه القروض والسلف بصورة ُمرضية، ويجري 
سداد جميع االلتزامات حسب االتفاق. أن تسعير المعامالت التابعة لألطراف ذات العالقة، يعتمد على أساس العالقة التي تربط البنك 

بالعميل ووفقًا لألسعار السائدة في السوق.
لم يتم تسجيل خسائر انخفاص في القيمة على األرصدة القائمة خالل الفترة لدى كبار مسؤولي اإلدارة ولم يتم وضع مخصص خاص  )ب(   

لخسائر االنخفاض في القيمة على األرصدة لدى كبار مسؤولي اإلدارة وأقربائهم المباشرين في نهاية الفترة.

حدث الحق   .39
بتاريخ 18 يوليو 2013 استحوذت المجموعة على نسبة 70.84٪ من األسهم العادية والمساهمة التصويتية في ألترناتيف بنك أي أس وحصلت   
على السيطرة على أي بنك. إضافة إلى ذلك وفي 27 سبتمبر 2013 استحوذت المجموعة بصورة إضافية على أسهم حقوق ملكية بنسبة 
3.40٪ مما زاد من إجمالي حقوق ملكيته في أي بنك من 70.84٪ إلى 74.24٪. تمت المحاسبة عن االستحواذ باستخدام طريقة االستحواذ 

المحاسبية.
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حدث الحق )تابع(  .39
إن االستحواذ يعتبر خطوة هامة في إستراتيجية البنك لتوسيع انتشاره في مجال األعمال المصرفية للتجزئة والشركات خارج منطقة دول   

مجلس التعاون الخليجي ويوفر نقطة دخول مناسبة في سوق إستراتيجي رئيسي ذي آفاق نمو قوية وأعمال مصرفية سريعة التوسع.

خالل الفترة التي أعقبت االستحواذ حتى 31 ديسمبر 2013 ساهم أي بنك بصافي ايرادات تشغيلية بمبلغ 445.37 مليون ريال قطري وربح بمبلغ   
1 يناير 2013 عندها لكانت صافي اإليرادات التشغيلية  8.84 مليون ريال قطري في نتائج المجموعة. تقدر اإلدارة أنه لو حدث االستحواذ في 
الموحدة للمجموعة للـ 12 شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بمبلغ 3.9 بليون ريال قطري ولكان الربح الموحد للمجموعة للفترة بمبلغ 
1.7 بليون ريال قطري. عند تحديد هذه المبالغ افترضت اإلدارة بأن تسويات القيمة العادلة االحتياطية التي نشأت في تاريخ االستحواذ كانت 

من الممكن أن تكون هي نفسها لو حدث االستحواذ في 1 يناير 2013.

يطلب قياس األصول وااللتزامات المستحوذ عليها بقيمها العادلة في تاريخ استحواذها.   
بآالف الرياالت القطرية  

القيمة العادلة   
المقابل  

1,697,037 النقدية المدفوعة   
93,513 تكلفة التحوط   

1,790,550   
599,052 المساهمات غير المسيطرة   

2,389,602   
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة  

1,663,902 النقد واألرصدة لدى البنك المركزي   
206,640 أرصدة لدى البنوك    

11,368,640 قروض وسلف للعمالء   
3,039,828 استثمارات مالية   

603,167 الموجودات غير الملموسة   
44,703 الممتلكات والمعدات   

257,232 موجودات أخرى   
17,184,112 إجمالي الموجودات   

المطلوبات  
2,535,555 أرصدة من بنوك   
8,064,262 ودائع عمالء   

656,007 سندات دين   
3,231,302 قروض أخرى   
712,834 مطلوبات أخرى   

15,199,960 إجمالي المطلوبات   

1,984,152 صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة   
405,450 الشهرة   

تحليل التدفقات النقدية من التملك   
677,763 صافي النقد المستحوذ مع الشركة التابعة   

)1,790,550( النقدية المدفوعة    
)1,112,787( صافي التدفقات النقدية   

تنسب الشهرة بشكل رئيسي بسبب التآزرات المتوقعة لتتم أرشفتها من دمج بنك ألترناتيف في أعمال المجموعة المصرفية الحالية.   
ال يتوقع أن يتم اقتطاع أي من الشهرة المعترف بها ألغراض الضريبة. وتشمل األصول غير الملموسة عالقات العمالء من القروض التجارية 

والتجزئة، والودائع األساسية، اسم العالمة التجارية والبرامج المطورة داخليا.

حقوق الملكية األخرى - خيار البيع   
يتم االحتفاظ بخيار بيع من قبل مساهم ال يتمتع بسيطرة في أي بنك. بالرغم من أن المجموعة تعتبر أنه ليس هناك سوى احتمال بعيد   
للمبلغ  الحالية  بالقيمة  االعتراف  يتم  أن  يتطلب  العرض   – المالية  األدوات   -  32 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  أن  إال  البيع  خيار  بممارسة 

المستحق الدفع المحتمل كالتزام بغض النظر عن احتمالية ممارسة خيار البيع حيث أن هذا ليس ضمن سيطرة المجموعة.

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع
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بيان المركز المالي - البنك األم )أ( 
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013 كما في 31 ديسمبر   

الموجودات  
3,448,123  4,761,821 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزى   
9,731,437  15,128,956 أرصدة لدى بنوك    

48,587,855  54,613,243 قروض وسلف للعمالء   
11,162,179  11,486,220 استثمارات مالية   

3,576,486  5,632,716 استثمارات في شركات تابعة وزميلة ومشاريع مشتركة   
1,195,396  1,223,509 ممتلكات ومعدات   

1,848,721  1,808,376 موجودات أخرى   
79,550,197  94,654,841 إجمالي الموجودات   

المطلوبات  
9,849,098  9,816,471 أرصدة من بنوك   

41,574,595  55,285,405 ودائع العمالء   
8,705,816  8,734,929 أوراق دين مصدرة   
3,471,515  3,111,904 قروض أخرى   
1,672,784  2,232,518 مطلوبات أخرى   

65,273,808  79,181,227 إجمالي المطلوبات   

حقوق الملكية  
2,474,464  2,474,464 رأس المال   
8,740,365  8,740,365 احتياطي قانوني   

-  2,000,000 األدوات المؤهلة لرأس مال اضافي   
26,500  26,500 احتياطي عام   

924,600  1,316,300 احتياطي مخاطر   
157,665  )40,529( احتياطيات القيمة العادلة   

-  )512,761( حقوق ملكية أخرى   
1,952,795  1,469,275 أرباح مدورة   

14,276,389  15,473,614 إجمالي حقوق الملكية   

79,550,197  94,654,841 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية   

البيانات المالية للبنك 
الرئيسي 
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بيان الدخل - البنك األم )ب( 
بآالف الرياالت القطرية  

2012  2013 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر   

2,897,119  2,900,659 إيراد الفوائد   
)1,033,505(  )1,026,856( مصروف الفوائد   

1,863,614  1,873,803 صافي إيراد الفوائد   

684,060  741,917 إيراد رسوم وعموالت    
)169,365(  )160,257( مصروف رسوم وعموالت   

514,695  581,660 صافي إيراد الرسوم والعموالت   

155,484  161,406 صافي اإليراد من التعامل بالعمالت األجنبية   
365,972  253,923 إيرادات استثمار   
75,325  105,268 إيرادات تشغيلية أخرى   

2,975,090  2,976,060 صافي اإليرادات التشغيلية   

)489,036(  )530,798( تكاليف الموظفين   
)121,604(  )131,148( إهالك وإطفاء   
)61,917(  )109,937( خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية   

)140,277(  )460,429( خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء، بالصافي   
)407,401(  )473,453( مصروفات أخرى   

 
1,754,855  1,270,295 الربح قبل ايرادات توزيعات أرباح من الشركة الزميلة   

141,398  162,697 ايرادات توزيعات أرباح من الشركة الزميلة   

1,896,253  1,432,992 الربح خالل السنة   

البيانات المالية للبنك 
الرئيسي تابع
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www.cbq.qa
تأسس البنك التجاري عام 1974 كأول بنك خاص 

في دولة قطر. واليوم، يقدم البنك التجاري 
مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية 
التي تشمل الحسابات الجارية وحسابات 

التوفير والقروض وبطاقات االئتمان والتأمين 
والوساطة وخدمات االستثمار. ويؤكد البنك 
التزامه بتقديم أفضل الخدمات واالبتكارات 

التي تهدف إلى تسهيل التعامالت المصرفية 
وتوفير المرونة في إدارة األموال.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق.(
ص.ب. 3232

الدوحة، دولة قطر




