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المساهمة في بناء مستقبل قطر

يكرّس البنك التجاري جهوده للمساهمة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خالل 
التنمية البشرية، واالجتماعية، واالقتصادية، والبيئية والتي نسعى من خاللها إلى تحقيق 

اقتصاد مستدام وبناء مستقبل زاهر لألجيال القادمة.

لقد بدأنا رحلة التطوير بوضع خطة استراتيجية خمسية تجّسد رؤيتنا في أن يكون البنك 
التجاري “أفضل بنك في قطر” و“الخيار األول للعمالء” نظرا للقيمة المضافة التي نقّدمها 

للعمالء والمساهمين والمجتمع بأكمله.

  إن طموحنا في أن نكون “أفضل بنك في قطر” يتجّسد
في مبادئ البنك التجاري الخمسة:

تحقيق األرباح  •
خدمة العمالء  •

اإلبداع واالبتكار  •
الثقافة  •
االلتزام  •

هذه المبادئ تتيح لنا أن نستمرّ في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية 
المبتكرة لعمالئنا، وأن نواصل مسيرة النجاحات التي بدأناها.

كوننا بنكًا قطريًا ذا تاريخ عريق وحافل باإلنجازات، نحن حريصون على أن نكون جزءًا 
أساسيًا من نسيج مجتمعنا الذي نستمد منه إلهامنا، ونلتزم تجاهه التزامًا كليا، وندعم 

نموه وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، أمير البالد المفّدى. وسنستمر في بذل الجهود نحو بناء المستقبل، وفي 

استقطاب أحدث التقنيات المبتكرة في القطاع المصرفي، إلى جانب تعزيز التنمية 
البشرية ودعم توّجه بالدنا نحو تحقيق االزدهار االقتصادي.
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تحقيق األرباح

إن تحقيق األرباح شرط أساسي لتحقيق نمو مستدام. 
لذلك بدأ البنك التجاري في اتخاذ خطوات فعالة لتحقيق 

األرباح من خالل زيادة رأس مال البنك واحتساب 
المخصصات وتقليل المخاطر المتعلقة بمحفظة القروض 

بحكمة من خالل التنويع في القطاعات المستهدفة 
وتحقيق االنتشار الجغرافي. ونعمل في الوقت الحالي 

على تحقيق األرباح المستدامة من خالل تطوير أداء البنك. 
كما بدأنا في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنمو محفظة أعمالنا 

الدولية وزيادة حصتنا في القطاع الحكومي والقطاع العام، 
وقمنا بتوطيد تعاوننا مع شركائنا من البنوك التابعة 

والزميلة لتحقيق عائدات أكبر.
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نبذة عن أعمال البنك

عالمنا المتغير

تأسس البنك التجاري كأول البنوك الوطنية 1974
في القطاع الخاص في دولة قطر.

باشر البنك عملياته بعد توقيع “عقد خدمات 1975
اإلدارة” مع بنك” تشيس مانهاتن”.

انتهاء العقد المبرم مع بنك “تشيس مانهاتن” 1981
رسميًا، وأصبح البنك التجاري يعمل بصورة 

مستقلة تمامًا.

افتتاح المقر الرئيسي الجديد للبنك التجاري 1987
في شارع حمد الكبير.

أدخل البنك التجاري أجهزة الصراف اآللي إلى 1990
دولة قطر.

حصل البنك التجاري على امتياز “داينرز كلوب” 1991
في دولة قطر.

أدخل البنك التجاري أجهزة نقاط البيع إلى 1992
دولة قطر.

إنشاء مركز خدمة عمالء متخصص.1997

عقد البنك التجاري تحالفًا استراتيجيًا مع 2005
البنك الوطني الُعماني.

وقع البنك التجاري اتفاقية الرعاية الرسمية 2006
لبطولة قطر ماسترز للجولف.

عقد البنك التجاري تحالفًا استراتيجيًا مع 2007
البنك العربي المتحد في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

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

افتتح البنك التجاري مقره الرئيسي الجديد 2009
في مبنى البنك التجاري بالزا.

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

تأسيس شركة “البنك التجاري للخدمات 2011
االستثمارية” )ولقد تم تغيير اسم الشركة إلى 

شركة “البنك التجاري للخدمات المالية”(.

استحوذ البنك التجاري على حصة األغلبية 2013
في “ألترناتيف بنك” في تركيا.

احتفل البنك التجاري بمرور 40 عامًا على 2015
تأسيسه كأول بنك وطني في القطاع الخاص 

في دولة قطر.

وقع البنك التجاري على اتفاقية التسهيالت 2016
االئتمانية اليابانية “نينجا” لمدة ثالث سنوات 

بمبلغ 166 مليون دوالر أمريكي. وتعد هذه 
التسهيالت االئتمانية األولى من نوعها 

التي ُتمَنح لمؤسسة مالية في منطقة دول 
مجلس التعاون الخليجي.

استحوذ البنك التجاري على الحصة المتبقية 
في “ألترناتيف بنك” بنسبة %25.
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نبذة عن البنك التجاري
تأسس البنك التجاري في عام 1974 كأول 

البنوك الوطنية في القطاع الخاص في دولة 
قطر، وهو اليوم إحدى المؤسسات المالية 

الرائدة في الدولة وبات يتميز بتاريخ حافل 
باإلنجازات والنجاحات. وال زال البنك يؤدي 

دورًا مهمًا في دفع عجلة االبتكار واالرتقاء 
بمعايير الخدمات ضمن القطاع المصرفي 

في المنطقة، وذلك من خالل االستثمار 
في التقنيات الحديثة والتركيز على خدمة 

العمالء وإدارة البنك الحكيمة. وتضم شبكة 
البنك 29 فرعًا لتقديم الخدمات المتكاملة 
و181 جهاز صراف آلي في دولة قطر، كما أنه 

يمتلك االمتيازات الحصرية لداينرز كلوب 
في دولة قطر وسلطنة عمان. وفضاًل عن 

إدراجه في بورصة قطر، كان البنك التجاري 
أول بنك قطري ُيدِرج شهادات اإليداع الدولية 

والسندات في بورصة لندن.

ولقد نجحت استراتيجيتنا في تنويع مصادر 
الدخل لدى البنك، كما أن البنوك الزميلة، 
وهي البنك الوطني العماني في سلطنة 

عمان والبنك العربي المتحد في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، قد ساهما في 
انتشاره في منطقة دول مجلس التعاون 

الخليجي. وباإلضافة إلى استمرارنا في 
تحقيق األهداف ضمن استراتيجية التوسع 
اإلقليمي، استحوذ البنك التجاري في يوليو 

2013 على حصة األغلبية في “ايه بنك” في 
تركيا. وفي ديسمبر 2016، استحوذ البنك 

التجاري على الحصة المتبقية ليصبح “ايه 
بنك” مملوكًا له بالكامل. ولقد أتاحت هذه 

التحالفات االستراتيجية للبنك التجاري 
تقديم خدمات متكاملة في المنطقة، بما 

في ذلك المعامالت المصرفية الخارجية 
والتي تشمل الخدمات المصرفية للشركات 

وأسواق رأس المال وخدمات التداول لعمالء 
الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات 

المصرفية الخاصة والقروض المشتركة في 
كافة األسواق األربعة.

ويساهم استثمارنا المتواصل في التقنيات 
الحديثة ورأس المال البشري، فضاًل عن 

قاعدة رأس المال القوية في تعزيز نمو البنك. 
ويتمتع البنك التجاري بمركز مالي قوي؛ 

حيث بلغ إجمالي أصول البنك 130.4 مليار 
ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016 ونسبة 

كفاية رأس المال 15.2%. ويتمتع البنك التجاري 
 بتصنيفات ائتمانية قوية هي +A من فيتش 
و A2 من موديز و +BBB من ستاندرد أند بورز. 

وتعزيزًا لدورنا الرائد ونجاحاتنا المتواصلة، 
يكرس البنك جهوده لدعم التنمية 

االقتصادية والمجتمع القطري من خالل 
البرامج المتعددة للرعاية االجتماعية إلى 

جانب رعاية الفعاليات المختلفة، والتي 
تعكس مساهمة البنك في رفع اسم قطر 

عاليًا بالمحافل الدولية.

أعمال البنك التجاري
الخدمات المصرفية الشاملة وهي 

مجموعة من الخدمات والمنتجات 
المصرفية التجارية واالستثمارية التقليدية 

التي يقدمها البنك للشركات الكبرى 
والشركات متوسطة الحجم، وكذلك 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 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 دولة قطر، 
بما في ذلك الحسابات الجارية، وحسابات 

الودائع، وإدارة الثروات، وقروض الرهن العقاري، 
والقروض الشخصية، وقروض السيارات، 

وبطاقات االئتمان وخدمات البطاقات األخرى.

البنوك والشركات التابعة والزميلة
ألترناتيف بنك )ايه. اس.(: بنك تابع 

مملوك بالكامل للبنك التجاري في تركيا، 
يعمل من خالل شبكة مؤلفة من 53 فرعًا 

منتشرة في 20 مدينة.

البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع.(: 
يعمل من خالل 60 فرعًا تقليديًا و6 أفرع 

إسالمية في سلطنة ُعمان وفرعًا واحدًا في 
كل من مصر وأبوظبي ودبي. 

البنك العربي المتحد )ش.م.ع.(: يعمل 
من خالل 22 فرعًا في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

شركة البنك التجاري للخدمات 
المالية )ذ.م.م(: )والتي كانت تعرف سابقا 

باسم “شركة البنك التجاري للخدمات 
االستثمارية” )ش.ش.و.(، وهي شركة تابعة 

مملوكة بالكامل للبنك التجاري توفر 
إمكانية التداول المباشر ببورصة قطر، 

وكذلك خدمات التداول عبر اإلنترنت وخدمات 
الوساطة.

شركة مصون لخدمات التأمين )ذ.م.م.(: 
شركة مشتركة توفر خدمات التأمين التي 
ُصممت خصيصًا لتلبية احتياجات عمالء 

البنك من الشركات واألفراد. 

أورينت 1 المحدودة: شركة تابعة مملوكة 
بالكامل للبنك التجاري وصاحبة االمتيازات 

الحصرية لداينرز كلوب في دولة قطر 
وسلطنة عمان. 

شركة خدمات البطاقات العالمية 
)ش.م.م.(: شركة ذات مسؤولية محدودة 

تقوم بإصدار بطاقات االئتمان الخاصة 
بداينرز كلوب والحصول على حقوق التجار 

في سلطنة عمان. 

سي بي جلوبال ليمتد: شركة تابعة 
مملوكة بالكامل للبنك التجاري، تم 

تأسيسها في جزر كايمان. ولقد تم 
تأسيسها بغرض طرح إصدارات برنامج 

األوراق التجارية األوروبية وشهادات اإليداع. 

شركة سي بي كيو فاينانس المحدودة: 
شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة 

مسجلة في برمودا بموجب قانون الشركات 
1981. وقد تم تأسيس هذه الشركة ككيان ذو 

غرض خاص لزيادة رأس مال البنك التجاري 
عبر إصدار أدوات الدين.

إجمالي األصول 
130.4 مليار ريال قطري

ارتفع بنسبة 5.6% مقارنة 
مع عام 2015

كفاية رأس المال
%15.2

إجمالي نسبة كفاية 
رأس المال



صافي األرباح
501 مليون ريال قطري

العائد على السهم
0.86 ريال قطري

القروض والسلفيات للعمالء
77.8 مليار ريال قطري

ودائع العمالء
 70.9 مليار ريال قطري

إجمالي األصول
130.4 مليار ريال قطري

تطلعاتنا المستقبلية

يحتوي هذا التقرير على التطلعات المستقبلية الخاصة ببعض خطط 
البنك التجاري وأهدافه الحالية والمستقبلية وعالقة ذلك بالبنوك والشركات 

التابعة والزميلة والمركز المالي لمجموعة البنك وأدائها في المستقبل. 

وال ترتبط هذه التطلعات بالبيانات السابقة أو الحالية فحسب، بل إنها 
تشمل بطبيعتها المخاطر والبيانات غير المؤكدة، حيث إنها تشير إلى 

أحداث وظروف مستقبلية بما في ذلك عدد من العوامل التي قد تخرج عن 
سيطرة البنك التجاري.

وبناًء على ما تقدم، فإن النتائج المستقبلية الفعلية قد تكون مختلفة 
بشكل أساسي عن الخطط واألهداف والتوقعات الواردة في التطلعات 

المستقبلية للبنك التجاري. وتشير أي بيانات تتعلق بالتطلعات المستقبلية 
للبنك سواء التي يتم اإلعالن عنها من قبله أو نيابًة عنه إلى األوضاع القائمة 

في تاريخ صدورها فقط. وال يقوم البنك التجاري بتحديث هذه البيانات 
لتعكس أي تغييرات قد تطرأ على توقعات البنك أو 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 في ما 

يتعلق بتلك األوراق المالية أو أي أدوات مالية أخرى.
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االحتياطات األخرى

األرباح المحتفظ بها
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10

 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016

 بالمليون ريال قطري، فيما عدا قيمة
20162015201420132012األسهم وما لم يتم ذكره بخالف ذلك

 1,866  2,188  2,581  2,534  2,341 صافي إيرادات الفوائد

 2,984  3,434  3,903  3,949  3,594 صافي اإليرادات التشغيلية

 2,012  1,605  1,940  1,434  501 صافي األرباح

 80,038  113,111  115,652  123,421  130,380 إجمالي األصول

 48,594  66,863  72,541  76,601  77,798 اإلقراض للعمالء

األرباح األساسية/المخفضة للسهم 
 8.13  5.40 5.93 3.92  0.86 بالريال القطري

األرباح الموزعة المعلنة للسهم العادي 
 6.00  4.00  4.50  3.00  0.5 شاملة األسهم المجانية بالريال القطري

سعر إغالق السوق للسهم العادي بالريال 
 70.90  70.80 68.50 45.90  32.50 القطري )في نهاية السنة(

القيمة الدفترية للسهم العادي بالريال 
 60.37  66.90 59.0952.9659.60القطري

 12,177 105, 17  18,885  20,523  22,495 الديون طويلة األجل )في نهاية السنة(

 14,939  16,555  17,696  17,299  19,301 حقوق المساهمين )في نهاية السنة(

13.8%10.2%11.3%8.2%2.7%العائد على متوسط حقوق المساهمين

2.7%1.7%1.7%1.2%0.4%العائد على متوسط األصول

17.0%14.1%15.2%13.5%15.2%نسبة كفاية رأس المال
 1,114 2,3742,567 2,286  2,138 موظفون بدوام كامل )في نهاية السنة( *

* )موظفو البنك التجاري و“ايه بنك” ابتداًء من عام 2013(
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انخفض صافي اإليرادات التشغيلية بنسبة 9.0% ليصل إلى 3.594 مليار ريال قطري   �
بالمقارنة مع 3.949 مليار ريال قطري في 2015. 

انخفضت اإليرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 11.4% لتصل إلى 1.253 مليار ريال قطري   �
مقابل 1.415 مليار ريال قطري في سنة 2015. ويعود هذا االنخفاض العام في اإليرادات غير 

المتأتية من الفوائد إلى تراجع إيرادات الرسوم والعموالت والذي تم تعويضه جزئيًا بارتفاع 
إيرادات سعر الصرف األجنبي وإيرادات األوراق المالية االستثمارية.

ارتفع إجمالي األصول بنسبة 5.6% ليصل إلى 130.4 مليار ريال قطري.  �
نما حجم القروض والسلفيات للعمالء بنسبة 1.6% ليصل إلى 77.8 مليار ريال قطري.   �

وتحقق هذا النمو في اإلقراض في قطاع الخدمات وقطاع المقاوالت والقطاعات 
التجارية والصناعية.

انخفض صافي األرباح هذا العام بنسبة 65.0% ليصل إلى 501 مليون ريال قطري مقابل   �
1.434 مليار ريال قطري في عام 2015.

بلغ صافي المخصصات مقابل القروض والسلفيات 1.268 مليار ريال قطري أي ارتفاعًا   �
بنسبة 50.6% مقابل 842 مليون ريال قطري في عام 2015.

ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 1.6% لتصل إلى 70.9 مليار ريال قطري.  �
اكتتبت إحدى الجهات الحكومية القطرية في األدوات الرأسمالية ضمن الجزء اإلضافي   �

للشريحة األولى من رأس مال البنك بقيمة 2 مليار ريال قطري في عام 2016.  

أصدر البنك التجاري بنجاح سندات دين غير مضمونة من الدرجة األولى بقيمة 750 مليون   �
دوالر أميركي )2.7 مليار ريال قطري( لمدة خمس سنوات، وذلك بموجب برنامج إصدار 

سندات الدين األوروبية متوسطة األجل )EMTN( بقيمة 5 مليار دوالر أميركي. كما أصدر 
“ايه بنك” سندات ثانوية بقيمة تعادل 1.1 مليار ريال قطري. 

انتهى البنك التجاري من عملية طرح حقوق االكتتاب في األسهم بقيمة 1.5 مليار ريال   �
قطري في يناير 2017.



12

 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016



خدمة العمالء

يحتل البنك التجاري مركز الصدارة في خدمة 
العمالء. ونعزّز دورنا الريادي في هذا المجال 

من خالل تقديم أفضل الخدمات المصرفية 
التي تستند إلى خبراتنا في التعامل مع العمالء 

وتلبية احتياجاتهم واالستثمار في أحدث 
المنتجات التكنولوجية لتقديم أفضل الخدمات 

المصرفية لهم.
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

يسّرني أن أقّدم إليكم نيابًة عن مجلس اإلدارة 
التقرير السنوي للبنك التجاري للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2016. 

لقد كان عام 2016 مليئًا بالتحديات االقتصادية 
وتقلبات السوق نتيجة األوضاع السياسية 
الراهنة على الصعيدين؛ اإلقليمي والدولي. 

واستمرت سياسة ترشيد األمور المالية عبر 
االقتصادات الناشئة والنامية، التي يقودها 

ارتفاع في أسعار الفائدة في الواليات المتحدة 
وارتفاع قيمة الدوالر. وقد أدى ارتفاع االحتياطي 

الفيدرالي بالواليات المتحدة إلى زيادة أسعار 
الفائدة للمرة الثانية في خالل عشر سنوات بواقع 
25 نقطة أساس في ديسمبر 2016، مما يبين الثقة 

الكبيرة في االقتصاد األمريكي. كما تمت أيضًا 
مراجعة معدالت النمو المتوقعة في الصين.

وقد لجأت الحكومات في المنطقة إلى ترشيد 
النفقات وخطط اإلصالح الالزمة لمواجهة هذه 
التحديات. ونحن نتوقع أن يستمر هذا النهج في 

عام 2017 – 2018 باإلضافة إلى مزيد من عمليات 

الترشيد للدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
والتي ستؤثر حتمًا على أداء الشركات، وكذلك 
طرق اإلنفاق المتبعة في حياتنا اليومية. ويعد 

إعالن منظمة “أوبك” في النصف الثاني من عام 
2016 عن توصلها إلى اتفاق يقضي بخفض اإلنتاج 

بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا ألعضاء المنظمة 
ونحو 558.000 برميل يوميًا لغير األعضاء تطورًا 

إيجابيًا للقطاع الهيدروكربوني. 

وكان هناك تباين في المؤشرات االقتصادية لدولة 
قطر في عام 2016؛ فبالرغم من انخفاض أسعار 

البترول وتأثير ذلك الواضح على اقتصادها، إال أن 
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، أرست 

األساسيات القوية لالقتصاد الكلي للدولة؛ 
ومن ثم، حققت دولة قطر تطورًا ملحوظًا في 
تنويع مصادرها. وأوضحت التقارير التي تصدر 
عن األسواق أن قطر تنفق نحو 500 مليون دوالر 

أمريكي أسبوعيًا على المشروعات االقتصادية؛ 
مما يعكس استثمار الدولة المتزايد في اإلعدادات 

الجارية الستضافة بطولة كأس العالم 2022. 

الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني 
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ولقد ساهمت عقود تصدير الغاز الطبيعي 
المسال طويلة األجل التي أبرمتها الدولة في 
التخفيف من آثار تراجع أسعار البترول. ويتوقع 
المحللون أن يظل اقتصاد الدولة قويًا في عام 

2017، مع نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنحو %3.5. 
كما أكدت وكالة التصنيف االئتماني ستاندرد آند 

بورز )Standard & Poor’s( التصنيف االئتماني 
لدولة قطر عند درجة “AA” لإلصدارات السيادية 

طويلة األمد ودرجة “A1+” لإلصدارات السيادية 
قصيرة األمد وذلك بالعمالت المحلية واألجنبية، 

مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبالرغم من أننا نتوقع من الحكومة مواصلة 
جهودها لضبط األوضاع المالية في 2017، إال 
أننا نثق بأن دولة قطر ستستفيد من أسعار 

البترول األكثر استقرارًا، والزيادة في اإلنفاق على 
مشروعات البنية التحتية باقترابنا من بطولة 

كأس العالم 2022، فضاًل عن بيئة األعمال األكثر 
نشاطًا بوجه عام. 

وباالعتماد على اإلمكانيات التي تمتلكها دولة 
قطر كواحدة من أسرع االقتصاديات نموًا في 

العالم مع توافر فرص استثمارية هائلة، فنحن 
نرى أوجه هذا التطور االقتصادي من حولنا بمثابة 

فرصة واعدة لبناء مستقبل دولتنا الحبيبة. 
ولطالما قام البنك التجاري بدور رئيسي في دعم 

االقتصاد القطري. ولقد ساهم تعزيز مجاالت 
ريادة األعمال الطموحة واالبتكار في تطوير 
البنك؛ حيث أصبحت هذه المفاهيم جزءًا ال 

يتجزأ من أعمالنا. وخالل رحلتنا لبناء مستقبل 
جديد وأفضل، سنواصل التزامنا بدعم رؤية قطر 

الوطنية 2030.

واستجابًة لهذه األوضاع الجديدة في األسواق، 
قمنا بإعداد الخطة االستراتيجية الخمسية 

للبنك التي تركز على تحقيق األرباح والنمو 
المستدام. وبحثًا عن من يقود هذه الخطة 

االستراتيجية، فقد أعلن البنك في يوليو 2016 عن 
تعيين السيد / جوزيف آبراهام رئيسًا تنفيذيًا 

للبنك التجاري. ويتمتع السيد / جوزيف آبراهام 

بباٍع كبير وخبرة واسعة في القطاع المصرفي، 
كما أن لديه سجاًل حافاًل إلدارة األعمال وتطويرها 

في األسواق النامية. ولقد تم تكليفه بهذه 
المهمة إلدارة الخطة االستراتيجية لتطوير 

البنك التجاري. كما أنني وزمالئي أعضاء مجلس 
اإلدارة على ثقة بأن اإلدارة التنفيذية الجديدة قادرة 

على استعادة النمو المستدام للبنك.

ولقد أعلن البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة 
النتائج المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 

2016، واقترح مجلس اإلدارة توزيع أسهم مجانية 
بنسبة 5% )أي سهمًا واحدًا مجانيًا لكل 20 سهم( 

على أن يتم الموافقة على ذلك خالل اجتماع 
الجمعية العمومية التي ستنعقد في 4 أبريل 

 .2017

وباألصالة عن نفسي ونيابًة عن مجلس اإلدارة، 
أود أن أعرب عن امتناننا وخالص تقديرنا للقيادة 
الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، كما أنني 
سأنتهز هذه الفرصة لنثني على اإلرشادات 

والتوجيهات التي منحنا إياها معالي الشيخ 
عبداهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة وزير المالية، 
وسعادة وزير االقتصاد والتجارة، وسعادة محافظ 

مصرف قطر المركزي.

وعالوًة على ذلك، أود أن أتقدم بخالص الشكر 
إلى أعضاء مجلس اإلدارة إلرشاداتهم ودعمهم 
المستمر وفريق اإلدارة التنفيذية لمساهمتهم 

الملحوظة في اإلنجازات التي حققناها العام 
الماضي. ونحن ندين بالفضل في هذه اإلنجازات 

إلى والء عمالئنا الكرام ودعم مساهمينا، وكذلك 
جهود وتفاٍن موظفي البنك التجاري الذين أدوا 
عملهم بكل إخالص رغم األوضاع االقتصادية 

المليئة بالتحديات.

وسيواصل البنك التجاري مسيرته في عام 2017 
بالتركيز على وضع أعماله على المسار الصحيح 

حتى يتمكن من تحقيق األهداف المرجوة 
على المدى البعيد، وكذلك األرباح المستدامة 

لمساهميه. ولقد كان من أكثر العوامل إسهامًا 
في نجاح البنك التجاري هو دعم المواطنين 

والمقيمين واألعمال بكافة أحجامها داخل دولة 
قطر وعلى مستوى العالم من خالل شراكاتنا 
المتميزة. وستظل مسيرتنا في تطوير البنك 
قائمة على االبتكار، ونحن على ثقة بأن الغد 

أفضل بإذن اهلل.

عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

لقد ساهم تعزيز مجاالت 
ريادة األعمال الطموحة 

واالبتكار في تطوير البنك؛ 
حيث أصبحت هذه المفاهيم 

جزءًا ال يتجزأ من أعمالنا.
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أعضاء مجلس اإلدارة
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اإلبداع واالبتكار

يتصّدر البنك التجاري القطاع المصرفي القطري من 
حيث اإلبداع واالبتكار والريادة في إدخال العديد من 

الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة و“األولى” 
من نوعها إلى السوق. وقد بدأنا رحلة التحول الرقمي 

لقناعتنا بأن هذا التطور أمر أساسي بالنسبة إلى 
مستقبل الخدمات المصرفية، وسنستمر في تقديم 

أحدث تكنولوجيا في الخدمات المصرفية.
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رسالة نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب

لقد كانت مسيرة البنك التجاري على مدار األربعة السيد حسين إبراهيم الفردان
عقود الماضية حافلة باالبتكار والتميز والتقدم؛ 

فقد أثبتنا تواجدنا وحققنا انتشارًا مميزًا في 
المنطقة، كما نوعنا في خدمات البنك في ظل 

السعي وراء تحقيق النمو المستدام خالل فترات 
من اإلزدهار اإلقليمي والتحديات االقتصادية على 

حٍد سواء.

وفي عام 2016، بدأنا مرحلة تطوير البنك لبناء 
مستقبل أفضل ومواصلة دعم خطط التنمية 

الطموحة التي وضعتها بلدنا الحبيب قطر. 
ولقد ساهم التزامنا باالبتكار وقدرتنا على وضع 

االستراتيجيات الالزمة في دعم نمو البنك التجاري 
على مدار 42 عامًا من تأسيسه.

وعلى خلفية التحديات االقتصادية التي يقودها 
انخفاض أسعار البترول، وارتفاع أسعار الفائدة 

وتراجع اقتصادات األسواق الناشئة، تمكن 
البنك التجاري من تحقيق الربحية في عام 2016، 

وتعزيز مكانته إقليميًا، والبدء في تنفيذ الخطة 
االستراتيجية الخمسية لوضع أعمال البنك على 

المسار الصحيح في األسواق الجديدة. 

ولقد أعلن البنك التجاري عن تحقيق أرباح 
تشغيلية بمبلغ 1.942 مليار ريال قطري عن عام 
2016. ولقد تحقق هذا النمو من خالل مجموعة 

المنتجات والخدمات الرائدة التي يطرحها البنك، 
وكذلك ودائع العمالء التي ُتقدر بمبلغ 70.9 مليار 

ريال قطري. كما ارتفعت قروض وسلفيات العمالء 
لتصل إلى 77.8 مليار ريال قطري. وتحقق هذا 

النمو في اإلقراض بشكل أساسي في القطاعات 
الصناعية والتجارية وقطاع الخدمات.

وخالل عام 2016، انخفض إجمالي المصاريف 
التشغيلية للبنك التجاري بنسبة 2.3% ليصل إلى 

1.652 مليار ريال قطري بالمقارنة مع عام 2015. 

ولقد تم احتساب المخصصات الالزمة للقروض 
المتعثرة وإجراء معالجة الشهرة بمبلغ 1.394 

مليار ريال قطري كجزء من خطتنا االستراتيجية 
لتخفيف أعباء الميزانية العمومية وإدارتها 

بحكمة لتقليل حجم المخاطر المتعلقة بها. 
وارتفع صافي المخصصات مقابل القروض 

والسلفيات بنسبة 51% لتصل إلى 1.268 مليار ريال 
قطري مقارنًة بمبلغ 842 مليون ريال قطري في 

عام 2015، بينما ارتفع صافي مخصصات القروض 
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عن العمليات داخل قطر من 654 مليون ريال قطري 
في 2015 إلى 1.050 مليار ريال قطري كما في نهاية 

2016؛ مما يعكس األوضاع االقتصادية الحالية. 

وبالتالي، حقق البنك صافي أرباح بواقع 501 مليون 
ريال قطري مقارنًة بمبلغ 1.434 مليار ريال قطري 

في 2015.

ولقد حقق البنك الوطني العماني، أحد البنوك 
الزميلة للبنك التجاري في سلطنة عمان، 

أرباحًا صافية بقيمة 527 مليون ريال قطري، 
نتيجة الرتفاع ودائع العمالء، وكذلك القروض 

والسلفيات. أما بالنسبة للبنك العربي المتحد، 
أحد البنوك الزميلة للبنك التجاري في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، فهو مازال يتخذ 

اإلجراءات التصحيحية الالزمة ؛ لذلك حقق البنك 
صافي خسائر بلغ 518 مليون ريال قطري.

وحقق “ايه بنك”، البنك التابع للبنك التجاري في 
تركيا، أرباحًا تشغيلية بقيمة 216 مليون ريال قطري 

في 2016. ونما حجم قروض وسلفيات العمالء 
ليصل إلى 11.7 مليار ريال قطري، كما ارتفعت ودائع 
العمالء بنسبة 18% على مدار العام لتصل إلى 8.4 

مليار ريال قطري. وفي ظل استراتيجيتنا الحالية 
لتقليل المخاطر المتعلقة بالميزانية العمومية، 

احتسب “ايه بنك” مخصصات بمبلغ 214 مليون 
ريال قطري، أي زيادة بنسبة 14% مقارنًة بعام 2015.

ونظرًا للتحديات االقتصادية الراهنة وتراجع 
قيمة الليرة التركية، انخفض صافي أرباح “ايه 

بنك” إلى 2.6 مليون ريال قطري عن عام 2016، إال أننا 
على ثقة بأداء “ايه بنك” ونتطلع إلى فرص أفضل 
لنمو البنك والسيما أن االقتصاد التركي بدأ في 

التعافي.

وبالرغم من تأثير المخصصات على عملياتنا، 
إال أن أعمالنا مازالت قوية، ومازالت أمامنا فرص 

واعدة في المستقبل. ونحن على ثقة بأن الخطة 
االستراتيجية الخمسية ستضع أعمالنا على 

المسار الصحيح نحو النمو المستدام، وهو ما 
شرعنا في القيام به بالفعل منذ عام 2016، وبدأنا 

ُنجني ثماره.

ولدعم استراتيجيتنا، قام البنك التجاري بتعزيز 
رأس ماله من خالل إصدار الشريحة األولى من 

رأس المال اإلضافي بمبلغ 2 مليار ريال قطري، وهو 
اإلجراء الذي تم استكماله في عام 2016. كما تم 

طرح حقوق االكتتاب في األسهم بمبلغ 1.5 مليار 
ريال قطري، والذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 

2016، وتم استكماله في يناير 2017. ويدل إتمام 
هاتين العملتين على ثقة المستثمرين في البنك 

التجاري.

ولتعزيز رأس مال البنك، أصدر البنك التجاري 
سندات بمبلغ 750 مليون دوالر أمريكي بأجل 

لمدة خمسة أعوام في بورصة إيرلندا في يونيو 
2016. ولقد كان هذا اإلصدار األكبر من نوعه في 
عام 2016 من ِقبل مؤسسة مالية على مستوى 
المنطقة؛ حيث أثبت مدى ثقة المستثمرين 

في استراتيجيتنا والمركز المالي القوي للبنك، 
والتوجيهات السديدة لمجلس اإلدارة. وعالوًة على 
ذلك، قام البنك بالتوقيع على اتفاقية التسهيالت 

االئتمانية “نينجا” بأجل لمدة ثالث سنوات بمبلغ 
166 مليون دوالر أمريكي في مارس 2016؛ وهي األولى 

من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في 
المنطقة. وتستخدم عائدات هذه التسهيالت 

االئتمانية في دعم خطط األعمال االستراتيجية 
للبنك.

وفضاًل عن ذلك، قمنا بتعزيز تواجد البنك التجاري 
في المنطقة في عام 2016 من خالل االستحواذ 

على الحصة المتبقية بنسبة 25% في “ايه بنك” 
في تركيا، والذي أصبح مملوكًا بالكامل للبنك 

التجاري؛ وهو األمر الذي مكن البنك التجاري من 
تحقيق التكامل مع “ايه بنك” بشكل أكبر، وكذلك 

وضع إدارة المخاطر واستراتيجية أعماله على 
المسار الصحيح.

وبما أننا نبني مستقبل البنك التجاري، سنواصل 
الحفاظ على أصول البنك مع مراجعة محفظة 

القروض الخاصة به عن كثب خالل عام 2017. 
كما أننا سنواصل التخفيف من أعباء الميزانية 

العمومية للبنك وإعادة تشكيلها من خالل 
التنويع في القطاعات واالنتشار الجغرافي للبنك. 

ونتوقع زيادة حصة القطاع الحكومي والقطاع 
العام من القروض الممنوحة من نسبة 10% إلى %16 

على األقل. وسيتم خفض التعرضات المتعلقة 
بقطاع العقارات من نسبة 23% إلى 16% على األقل. 

وسيتم إعادة هيكلة التكاليف لتوافق أوضاع 
السوق؛ حيث نعمل على إبقاء نسبة التكاليف 
إلى الدخل ما بين نسبة 32 إلى 36% بحلول 2021.

ونحن على ثقة بأن البنوك التابعة والزميلة للبنك 
التجاري في المنطقة، تحديدًا “ايه بنك” والبنك 

العربي المتحد والبنك الوطني العماني، ستقوم 
بدور حيوي في خطط النمو الخاصة بالبنك، كما 

سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مجموعة البنك 
التجاري من خالل استراتيجيتنا الجديدة وكذلك 

الدمج بين عملياتهم عن قرب.

وتعكس مساهماتنا في التنمية االقتصادية 
للدولة، من خالل تمويل مشروعات البنية التحتية 

الكبرى، وتحقيق الربحية للمساهمين، ودعم 
األعمال المختلفة، وخدمة العمالء، ورعاية 

أنشطة المسؤولية االجتماعية المختلفة، 
وتوفير أكبر عدد من فرص العمل على مستوى 

القطاع الخاص، التزام البنك التجاري بدعم رؤية 
قطر الوطنية 2030. 

وسنواصل تطوير وتعزيز منتجات وخدمات البنك 
التجاري لمواكبة التغييرات التي تطرأ على 

احتياجات العمالء وتلبيتها في ظل الظروف 
االقتصادية المتغيرة. ونحن نؤمن بقدرة البنك 

على مواصلة تحقيق األرباح المستدامة 
لمساهميه.

وفي نهاية المطاف، اسمحوا لي، نيابًة عن 
زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، باإلعراب عن امتناننا 

للقيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب 
السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد 

المفدى، وسعادة الشيخ عبداهلل بن ناصر بن 
خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

وسعادة وزير المالية، وسعادة وزير االقتصاد 
والتجارة، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي 

على توجيهاتهم ودعمهم المستمر، والذين نجل 
لهم كل احترام وتقدير.

حسين إبراهيم الفردان
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

والعضو المنتدب

في عام 2016، بدأنا مرحلة تطوير البنك لبناء 
مستقبل أفضل ومواصلة دعم خطط التنمية 

الطموحة التي وضعها بلدنا الحبيب قطر. ولقد 
ساهم التزامنا باالبتكار وقدرتنا على وضع 

االستراتيجيات الالزمة في دعم نمو البنك التجاري 
على مدار 42 عامًا من تأسيسه.
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السيد جوزيف ابراهام

رسالة الرئيس التنفيذي

يسعدني التحدث عن أداء البنك التجاري لعام 
2016 للمرة األولى منذ انضمامي للبنك في يوليو 

الماضي. وبعد إجراء تقييم دقيق وشامل ألعمال 
البنك، ودراسة أوضاع السوق، وكذلك االحتياجات 

المختلفة والمتغيرة للعمالء، وضعنا الخطة 
االستراتيجية الخمسية لتوجيه البنك التجاري 
إلى المسار الصحيح وبناء مستقبل أفضل له.

ولقد ُصممت هذه الخطة خصيصًا كي تجعل 
من البنك التجاري “أفضل بنك في قطر” و“الخيار 

األول للعمالء” من خالل تطبيق خمسة مبادئ: 
وهي تحقيق األرباح، وخدمة العمالء، واإلبداع 
واالبتكار، والثقافة، وااللتزام. ولقد بدأنا رحلة 

التطوير وتنفيذ الخطة االستراتيجية مع اتخاذ 
إجراءات ملموسة من شأنها إعادة تشكيل 

أعمالنا وتحقيق األرباح والنمو المستدام.

ولقد تم اتخاذ خطوات فعالة لتحسين هيكل 
رأس المال لتحقيق األرباح من خالل زيادة رأس مال 

البنك واحتساب المخصصات وتقليل المخاطر 
المتعلقة بمحفظة القروض بحكمة من خالل 

التنويع في القطاعات المستهدفة وتحقيق 
االنتشار الجغرافي؛ وذلك لتخفيف أعباء الميزانية 

العمومية للبنك وتعزيز جودة األصول. ونعمل في 
الوقت الحالي على تحقيق األرباح المستدامة من 

خالل تطوير أداء البنك. كما أننا اتخذنا اإلجراءات 
الالزمة للتحكم في التكاليف من خالل زيادة 

اإلنتاجية، وتعزيز مستويات الكفاءة، واالستغناء 
عن التكاليف غير الضرورية واالبتعاد عن اإلهدار. 

وخالل عام 2016، استحوذنا على نسبة %25 
المتبقية في “ايه بنك” في تركيا ليصبح مملوكًا 

بالكامل للبنك التجاري. ولقد بدأنا مراجعة أعمال 
“ايه بنك” عن قرب والسيما في األمور التي تتعلق 

بتحديد سقف المخاطر والتعرضات والمعايير 
الخاصة بها. ومازالت البنوك الزميلة للبنك 

التجاري، وهي البنك الوطني العماني والبنك 
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نحن على ثقة بأن استراتيجيتنا 
الجديدة وكذلك ثقافة العمل 

بروح الفريق الواحد ستساعدنا 
على بناء مستقبل أفضل ألعمالنا 

والمجتمعات التي نخدمها.

العربي المتحد، تلعب دورًا حيويًا في مساعدة 
البنك التجاري في بناء مستقبل مشرق والتوسع 
جغرافيًا في المنطقة، فضاًل عن طرح مجموعة 
كبيرة من المنتجات والخدمات باألسواق. ونحن 

نسعى معًا إلى تعزيز دورنا كبنوك زميلة على 
مستوى المنطقة ودمج استراتيجيات المخاطر 

واألعمال التي يتم إعدادها لتحقيق األرباح 
المستدامة.

وتعد رؤيتنا في تقديم “أول االبتكارات” إلى األسواق 
واستثمارنا في التكنولوجيا الرقمية، وكذلك 
اهتمامنا بإرضاء العمالء وتلبية احتياجاتهم 

دافعًا قويًا لتعزيز مبدأ خدمة العمالء الذي 
ننتهجه حاليًا بالبنك. ومن هذا المنطلق، فاز 

البنك التجاري بجائزة “أفضل بنك في إدارة النقد 
في قطر” في حفل توزيع جوائز “آشيان بانكر” 

للمعامالت المصرفية بالشرق األوسط وأفريقيا 
لعام 2016. ولقد حازت منصتنا المميزة والمتطورة 

للخدمات المصرفية للشركات عبر اإلنترنت 
على هذا التكريم نتيجة لتوفير البنك لعمالئه 

من الشركات خدمات مميزة تلبي احتياجات 
أعمالهم. 

ولقد ساهم توفير المنتجات المصرفية عالية 
الجودة للمواطنين والمقيمين والشركات بصورة 

أساسية في دعم ازدهار النشاط االقتصادي في 
دولة قطر. وفي عام 2016، في ضوء المبدأ الثالث 

“اإلبداع واالبتكار”، طرح البنك التجاري تقنية 
المقاييس الحيوية “وريد اإلصبع”، والتي تعد األولى 

من نوعها في المنطقة إلجراء خدمات الصراف 
اآللي دون الحاجة إلى بطاقة أو كلمة مرور، كما 
أننا نعمل حاليًا على إدخال تقنية “بلوك تشين” 
Blockchain الرائدة إلى األسواق. وكانت مبادرة 
“نادي النخبة للمدخرين الصغار”، هي األولى من 

نوعها في قطر، والتي ُتمَنح حصريًا لألبناء الذين 
تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أقل لتشجيعهم على 

االدخار من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

وكجزء من التزامنا تجاه دولة قطر، يعتبر دعم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدًا من 

أهدافنا الرئيسية؛ وذلك من خالل توفير الدعم 
الالزم لنمو القطاع الخاص وتنويع مصادره، 

وتعزيز التنمية االقتصادية التي تعد واحدة من 
الركائز االستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030. 

ولدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أطلق 
البنك التجاري الخدمة الرقمية األولى من نوعها 
في قطر “تطبيق الخدمات المصرفية للمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال” وكذلك 
“بطاقة فيزا سيجنتشر للمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة”.

وكأول بنك قطري في القطاع الخاص، يعتبر 
البنك التجاري المسؤولية االجتماعية للشركات 

جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية أعماله، فمن 
خالل العمل المجتمعي، يتمكن البنك من دعم 

التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وخالل 
العام، استمر دور البنك التجاري الرائد كشريك 
فعال في دعم المجتمع القطري عبر مبادرات 
المسؤولية االجتماعية المختلفة والتي من 
شأنها تعزيز التنمية المستدامة لدولة قطر 

وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. 

ووفقًا للخطة االستراتيجية الجديدة، يعمل 
البنك التجاري على تعزيز مبدأ المرونة في 

اتخاذ القرارات في العمل من خالل إزالة العوائق 
الداخلية. فمن خالل العمل معًا “كفريق واحد” 

في ضوء المبدأ الرابع وهو “الثقافة”، سنعزز 
داخليًا روح فريق العمل والتعاون المشترك 

لتحقيق األرباح المستدامة لمساهمينا. 
ولتحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس، يأتي 
مبدأ “االلتزام” حيث يسعى البنك إلى تطبيق 
الحوكمة الرشيدة في كافة أعماله. ومن هذا 

المنطلق، سيتم ألول مرة تأجيل مكافآت اإلدارة 
التنفيذية وفقًا ألفضل الممارسات الدولية 
من خالل تطبيق نظام “إلغاء كل أو جزء من 

المكافآت أو الحوافز طويلة األجل” و“استرجاع 
المبالغ التي تم صرفها عن طريق االستقطاعات” 

بحيث تتماشى المكافآت الممنوحة للمدراء 
التنفيذيين مع أداء البنك.

لقد أسعدني التقدم الذي أحرزه البنك في عام 
2016. ولقد كانت الخطة االستراتيجية الخمسية 

بمثابة خارطة الطريق التي وضعت البنك التجاري 
على المسار الصحيح لتحقيق األرباح المستدامة 
للمساهمين. وأخيرًا، نحن ندرك تمامًا أن اإلنجازات 

التي حققناها في الماضي والتي سنحققها في 
المستقبل أصبحت حقيقة ملموسة بسواعد 

موظفينا الذين لم يدخروا جهدًا وأثبتوا قدرتهم 
على التفاني في العمل. ونحن على ثقة بأن 

استراتيجيتنا الجديدة وكذلك ثقافة العمل بروح 
الفريق الواحد ستساعدنا على بناء مستقبل 

أفضل ألعمالنا والمجتمعات التي نخدمها. 

السيد جوزيف ابراهام
الرئيس التنفيذي
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الثقافة

ثقافة “البنك الواحد” و“الفريق الواحد” المبنية 
على ِقَيم االحترام، والتعاون والعمل الجماعي، 

تعتبر جزءا رئيسيا من مسيرة البنك التجاري. 
فنحن نعمل على تمكين األفراد لتحقيق رؤيتنا. 

ولدينا قناعة بأن “كل شيء يمكن تحقيقه”، 
وهذا ما نطبقه في جميع أعمالنا اليومية.



استعراض اإلدارة لعمليات 
البنك خالل العام

تأثرت نتائج البنك التجاري لعام 2016 
بالتحديات االقتصادية وتقلبات السوق. 

ولمواجهة هذه التحديات، قام البنك بإعداد 
الخطة االستراتيجية الخمسية التي تركز 
على تحقيق النمو المستدام. وتشمل هذه 

الخطة تكوين المخصصات للديون الرديئة؛ 
وذلك لتخفيف أعباء الميزانية العمومية 
للبنك. لذا، ارتفعت المخصصات في عام 

2016، مقارنًة بتلك التي تم احتسابها خالل 
العام الماضي والسنوات السابقة.

النتائج المالية
حققت مجموعة البنك التجاري خالل عام 2016 

أرباحًا صافية بقيمة 501 مليون ريال قطري أي 
إنخفاضًا في األرباح بنسبة 65% مقارنة بالسنة 

المالية 2015 والتي حققت فيها المجموعة 1.434 
مليار ريال قطري، بينما حقق البنك أرباحًا صافية 

بقيمة 683 مليون ريال قطري )1.280 مليار ريال 
قطري 2015( أي انخفاضًا بنسبة 46.6% مقارنًة 

بنفس الفترة من عام 2015.

نما حجم القروض والسلفيات لعمالء مجموعة 
البنك التجاري بنسبة 1.6% ليصل إلى 77.8 مليار 

ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016 بالمقارنة 
مع 76.6 مليار ريال قطري كما في نهاية ديسمبر 

2015. وتحقق هذا النمو في اإلقراض، بشكل 
أساسي، في قطاع الخدمات، وقطاع المقاوالت 

والقطاعات الصناعية والتجارية. ونما حجم 
القروض والسلفيات لعمالء البنك بنسبة كبيرة 

بواقع 3.4% ليصل إلى 65.9 مليار ريال قطري بصورة 
أساسية في القطاعات سالفة الذكر. 

ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 1.6% لتصل إلى 
70.9 مليار ريال قطري؛ نظرًا لزيادة الودائع ألجل. 

ويعكس هذا األمر االستراتيجية التي نتبعها 
لضمان استمرار التنوع في قاعدة التمويل 

الخاصة بالبنك في ظل التحديات التي تواجهها 
السيولة.

وانخفضت األوراق المالية االستثمارية بنسبة 
3.0% إلى 15.4 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2016 

مقارنة مع 15.9 مليار ريال قطري في نهاية ديسمبر 
 .2015

صافي اإليرادات التشغيلية

انخفض صافي اإليرادات التشغيلية لمجموعة 
البنك التجاري بنسبة 9.0% ليصل إلى 3.594 مليار 
ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

بالمقارنة مع 3.949 مليار ريال قطري في 2015. 
وانخفض صافي اإليرادات التشغيلية للبنك 

بنسبة 4.9% ليصل إلى 3.057 مليار ريال قطري 
مقارنًة بعام 2015.

ولوال اإليرادات المتأتية من عملية بيع واحدة 
للعقارات في 2015 ألصبح صافي اإليرادات 

التشغيلية لمجموعة البنك التجاري أقل بنسبة 
6.9% وللبنك بنسبة 2.1% مقارنًة بالفترة نفسها 

في عام 2015.

بلغ صافي اإليرادات المتأتية من الفوائد 
لمجموعة البنك التجاري 2.341 مليار ريال قطري 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أي انخفاضًا 
بنسبة 7.6% بالمقارنة مع 2015، وذلك نتيجة ارتفاع 

تكلفة الودائع والتغيير الذي طرأ على أعمال “ايه 
بنك” الذي أدى بدوره إلى انخفاض اإليرادات. وكان 

صافي اإليرادات المتأتية من الفوائد الخاصة 
بالبنك 1.994 مليار ريال قطري أي أنه انخفض 

هامشيًا بنسبة 1.8% مقارنًة بعام 2015.

انخفضت اإليرادات غير المتأتية من الفوائد 
لمجموعة البنك التجاري بنسبة 11.4% لتصل 
إلى 1.253 مليار ريال قطري في السنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقابل 1.415 مليار ريال 
قطري في سنة 2015. ويعود هذا االنخفاض العام 
في اإليرادات غير المتأتية من الفوائد إلى تراجع 

إيرادات الرسوم والعموالت والذي تم تعويضه 
جزئيًا بارتفاع إيرادات سعر الصرف األجنبي 

وإيرادات األوراق المالية االستثمارية. وانخفضت 
اإليرادات غير المتأتية من الفوائد للبنك بنسبة 

10.1% لتصل إلى 1.062 مليار ريال قطري مقارنًة بعام 
.2015

واشتملت هذه اإليرادات غير المتأتية من الفوائد 
في عام 2015 على عملية ربح واحدة من بيع 

عقارات. ولوال هذه العملية، ألصبحت اإليرادات 
غير المتأتية من الفوائد للمجموعة أقل بنسبة 

5.4% )أقل بنسبة 2.7% للبنك( مقارنة بنفس الفترة 
من 2015.

المصاريف التشغيلية

انخفض إجمالي المصاريف التشغيلية 
لمجموعة البنك التجاري بنسبة 2.3% ليصل 
إلى 1.652 مليار ريال قطري عن السنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بالمقارنة مع 1.690 
مليار ريال قطري سنة 2015 وذلك نتيجة لخفض 
مصاريف التسويق واإلعالنات والرسوم المهنية 

كما تمت معادلتها جزئيًا من خالل ارتفاع تكلفة 

النتائج المالية
20162015مليون ريال قطري

 2,534  2,341 صافي إيرادات الفوائد
 اإليرادات غير المتأتية 

من الفوائد
 1,253  1,415 

 3,949  3,594 صافي اإليرادات التشغيلية
 )1,690( )1,652(المصروفات التشغيلية

 المخصصات مقابل 
التدني فى القيمة

)1,395( )898( 

حصة من نتائج الشركات 
الزميلة

 )46( 109 

 )36(0مصروفات ضريبة الدخل
1,434 501صافي أرباح السنة

%20
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صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات الرسوم
إيرادات النقد األجنبي

إيرادات اإلستثمار واألرباح
اإليرادات األخرى
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الموظفين، وتكاليف الخدمات ذات المصادر 
الخارجية وتكاليف اإلشغال. وارتفع إجمالي 

المصاريف التشغيلية للبنك بنسبة 2.0% ليصل 
إلى 1.247 مليار ريال قطري.

المخصصات مقابل التدني في القيمة

بلغ صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري 
مقابل القروض والسلفيات 1.268 مليار ريال قطري 

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
أي ارتفاعًا بنسبة 50.7% مقارنة بسنة 2015 التي 

سجلت ما يعادل 842 مليون ريال قطري. وارتفعت 
نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.0% كما في 
31 ديسمبر 2016 بالمقارنة مع 4.2% كما في نهاية 

ديسمبر 2015، ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة 
التغطية إلى 78.9% في 31 ديسمبر 2016 بالمقارنة 

مع 71.2% كما في ديسمبر 2015.

بلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض 
والسلفيات 1.050 مليار ريال قطري أي ارتفاعًا 

بنسبة 60.6% مقارنًة بنفس الفترة من عام 2015.

ويحتفظ البنك باحتياطي مخاطر مقابل القروض 
ضمن حقوق المساهمين. وبلغ هذا االحتياطي 

1.802 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2016 بما 
يتوافق مع الحد األدنى المفروض من ِقبل مصرف 

قطر المركزي لنهاية عام 2016.

ارتفعت قيمة المخصصات الخاصة بالمحفظة 
االستثمارية إلى 77 مليون ريال قطري للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بالمقارنة مع 56 

مليون ريال قطري عن سنة 2015.

إجمالي األصول والتمويل

حقق البنك التجاري نموًا في ميزانيته العمومية 
وصل إلى 5.6 %في عام 2016، وبلغ إجمالي األصول 

130.4 مليار ريال قطري مقابل 123.4 مليار ريال 
قطري في عام 2015.

ولقد ارتفع إجمالي األصول بصورة أساسية نتيجة 
لزيادة المطالبات على البنوك بواقع 3.5 مليار ريال 

قطري، وكذلك قروض وسلفيات العمالء بواقع 
1.2 مليار ريال قطري، باإلضافة إلى مبلغ 1.3 مليار 

ريال قطري نظرًا إلعادة تقييم األصول الثابتة إلى 
القيمة السوقية.

وارتفعت الميزانية العمومية للبنك بنسبة %7.3 
بإجمالي أصول بقيمة 114.6 مليار ريال قطري، نظرًا 

لزيادة المطالبات على البنوك بواقع 3.6 مليار 

ريال قطري، وكذلك قروض وسلفيات العمالء 
بواقع 2.2 مليار ريال قطري، وإعادة تقييم العقارات 

والتجهيزات بواقع 1.3 مليار ريال قطري.

ارتفعت ودائع عمالء مجموعة البنك التجاري 
بنسبة 1.6% لتصل إلى 70.9 مليار ريال قطري كما 

في 31 ديسمبر 2016 بالمقارنة مع 69.8 مليار ريال 
قطري كما في 31 ديسمبر 2015. ويعود هذا االرتفاع 

في الودائع بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع 
ألجل في “ايه بنك”. واستقرت ودائع عمالء البنك 

عند 62.8 مليار ريال قطري.

رأس المال

يتمتع البنك التجاري برأس مال قوي مع نسبة 
كفاية رأس مال تصل إلى 15.2% كما في 31 ديسمبر 

2016 مقابل 13.5% كما في نهاية عام 2015، وهي 
تفوق نسبة الحد األدنى المقرر من ِقبل مصرف 

قطر المركزي بواقع %13.75.

ويقترح مجلس اإلدارة توزيع أسهم مجانية بنسبة 
5% على أن يتم الموافقة على ذلك خالل اجتماع 

الجمعية العمومية للبنك.

البنوك والشركات التابعة والزميلة
الترناتيف بنك

سجل ألترناتيف بنك )”ايه بنك”( صافي أرباح 
بقيمة 2.1 مليون ليرة تركية خالل السنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2016، كما بلغ إجمالي أصوله 17.5 
مليار ليرة تركية وبلغت قيمة اإلقراض 11.3 مليار 

ليرة تركية.

ويوفر “ايه بنك” المنتجات والخدمات والحلول 
القيمة لعمالئه في قطاع الشركات والقطاعات 

التجارية وقطاع الخدمات المصرفية لألفراد. 
وتتألف شبكة “ايه بنك” من 53 فرعًا منتشرة في 

كافة أنحاء تركيا. وفي عام 2016، واصل “ايه بنك” 
العمل عن قرب مع البنك التجاري من أجل تطبيق 
أفضل الممارسات الدولية واالستمرار في تحقيق 

كافة أوجه التعاون.

البنك الوطني العماني

حقق البنك الوطني العماني صافي أرباح بقيمة 
56 مليون ريال عماني مقارنة مع 60 مليون ريال 

عماني في عام 2015. وبلغت اإليرادات التشغيلية 
136.1 مليون ريال عماني مقابل 135.7 مليون ريال 

عماني في 2015.

وفي عام 2016 رفع البنك الوطني العماني معدل 
اإلقراض للعمالء بنسبة 5.4% ليصل إلى 2.7 مليار 

ريال عماني، كما زادت ودائع العمالء بنسبة %6.6 
لتصل إلى2.4 مليار ريال عماني مقارنة مع عام 2015.

البنك العربي المتحد

بلغ صافي خسائر البنك العربي المتحد 523 
مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2016 مقابل 183 مليون درهم إماراتي 

عام 2015. وانخفض إجمالي اإليرادات التشغيلية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بنسبة %28 
ليصل إلى 861 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 
1.196 مليار درهم إماراتي في سنة 2015. وانخفض 

حجم القروض والسلفيات لدى البنك العربي 
المتحد بنسبة 14.8% ليصل إلى 13.3 مليار درهم 

إماراتي كما في 31 ديسمبر 2016 مع انخفاض 
ودائع العمالء بنسبة 7.4% مقارنًة بنفس الفترة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2015 لتصل إلى 15.5 مليار 
درهم إماراتي.

شركة البنك التجاري للخدمات المالية

“البنك التجاري للخدمات المالية” هي شركة 
تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري وتوفر 

إمكانية الدخول المباشر إلى بورصة قطر وتقدم 
خدمات التداول عبر اإلنترنت لألفراد والمؤسسات 

والشركات والنظراء األجانب. وباإلضافة إلى 
منصة التداول اإللكتروني الخاصة بها، تحمل 

الشركة رخصة من هيئة قطر لألسواق المالية 
لمزاولة نشاط “مزود السيولة” في ما يتعلق 

ببعض األوراق المالية في بورصة قطر.

الرئيس التنفيذي للبنك التجاري مع رئيس مجلس اإلدارة 
السابق أللترناتيف بنك في حفل توقيع استحواذ البنك 

التجاري على 25% المتبقية من أسهم البنك التركي 

المصروفات التشغيلية
20162015مليون ريال قطري
872864تكاليف الموظفين

588637مصروفات عامة وإدارية
192189إهالكات

1,690 1,652 إجمالي المصروفات التشغيلية
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احتياطي المخاطر
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وفي عام 2016، حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 
5.7 مليون ريال قطري مقارنة مع 5.3 مليون ريال 

قطري في العام الماضي.

مصون لخدمات التأمين ذ.م.م.

هي شركة قطرية مشتركة بين البنك التجاري 
وشركة قطر للتأمين. تأسست الشركة في عام 

2010 وتعمل على تقديم مجموعة من منتجات 
التأمين المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات 

عمالء البنك من األفراد والشركات.

أورينت 1 المحدودة

شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري 
ولقد تم تأسيسها في برمودا، وتساهم في دعم 
عمليات بطاقات داينرز كلوب في سلطنة عمان.

سي بي جلوبال ليمتد

شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، 
تم تأسيسها عام 2015 في جزر كايمان. ولقد تم 
تأسيسها بغرض طرح إصدارات برنامج األوراق 

التجارية األوروبية وشهادات اإليداع. 

شركة خدمات البطاقات العالمية ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في 
سلطنة ُعمان وتعنى بشكل رئيسي بإصدار 

بطاقات ائتمان داينرز كلوب في السلطنة 
والحصول على حقوق التجار وغيرها من الخدمات 

ذات الصلة.

شركة سي بي كيو فاينانس المحدودة

هي شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة ُمسجلة 
في برمودا بموجب قانون الشركات 1981 ولقد تم 

تأسيس الشركة باعتبارها كيانًا ذا غرض خاص 
بهدف زيادة رأس مال البنك التجاري من خالل 

إصدار أدوات دين.

الخدمات المصرفية الشاملة
يوفر قطاع الخدمات المصرفية الشاملة في 
البنك التجاري مجموعة كبيرة من الخدمات 

المالية للشركات العاملة في دولة قطر، 
وكذلك الشركات العالمية التي تمتلك أنشطة 

تجارية أو تنفذ مشاريع في الدولة، كما أن هذه 
الخدمات تشمل الشركات العاملة في األسواق 

االستراتيجية بالنسبة للبنك مثل أسواق منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا. وتشمل 
أيضًا: الخدمات المصرفية التجارية، وخدمات 

الخزينة، والخدمات المصرفية االستثمارية، وإدارة 
النقد، وخدمات التداول، وخدمات المعامالت 

المصرفية، وخدمات تمويل الشركات والخدمات 
االستشارية. ويعمل هذا القطاع بشكل وثيق 

مع قطاع الخدمات المصرفية لألفراد، من خالل 
مبادرة “الخدمات المصرفية في مكان العمل”، 

حيث يتم التركيز بشكل خاص على تعزيز العالقة 
مع كل عميل عبر مختلف مجاالت األعمال.

أداء األعمال

وفي عام 2016، شّكلت أعمال قطاع الخدمات 
المصرفية الشاملة لدى البنك التجاري نحو 
66% من إجمالي دفتر القروض، كما ساهمت 

بنحو 52.9 % من إجمالي إيرادات البنك. ويشمل 
قطاع الخدمات المصرفية الشاملة الخدمات 

المصرفية للشركات المحلية وخدمات 
المعامالت المصرفية، وتشمل الخدمات 

المصرفية للشركات المحلية قاعدة كبيرة 
من العمالء بما في ذلك الشركات الكبرى، 

والشركات متوسطة الحجم، وقطاع المقاوالت، 
والعمالء ذوي األرصدة المالية الضخمة، والقطاع 

الحكومي والقطاع العام.

وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها األسواق، 
استقرت قروض وسلفيات العمالء عند مبلغ 

43.4 مليار ريال قطري، وذلك بشكل رئيسي في 
مجاالت التمويل التجاري، وقطاع الخدمات، 

وقطاع المقاوالت وغيرها من القطاعات التجارية. 
وارتفعت اإليرادات المتأتية من الفوائد على مدار 

العام إلى 1.81 مليار ريال قطري نتيجة الرتفاع 
تكاليف التمويل، مما أدى إلى ارتفاع هامش 

الفائدة على سجل القروض.

وفي عام 2016، اتخذت الخدمات المصرفية 
الشاملة بشكل استباقي عدة تدابير في مجال 

إدارة المخاطر لضمان تنويع أفضل لألصول، 
وخفض التركزات بقطاع العقارات والمقاوالت. 

كما تتم إدارة المحفظة بعناية للتأكد من أن 
نسبة مخاطر التركز مقبولة على مستوى أكبر 10 
مقترضين. كما تعد جودة األصول مرضية بشكل 

عام. وبالنسبة لسجل القروض المتعثرة، فإنه يتم 
التعامل معه بعناية لضمان اتخاذ المخصصات 

الالزمة.

ولقد كان البنك التجاري من أكثر البنوك القطرية 
نشاطًا في تنظيم العديد من عمليات التمويل 
الكبيرة الناجحة في أسواق القروض المجمعة 

والمشتركة محليًا، كما ارتبط اسمه بالمعامالت 
الناجحة التالية:

الُمنظم المشارك والبنك الوسيط لقرض   •
ألجل بقيمة 400 مليون دوالر أمريكي تم منحه 

لشركة الكهرباء والماء القطرية لمشروع 
رأس أبوفنطاس “أ- 3”؛

المنظم الرئيسي المنتدب ومسؤول   •
الضمانات لقرض بقيمة 730 مليون ريال قطري 

تم منحه للشركة المتحدة للتنمية في قطر؛
المنظم الرئيسي المنتدب ومسؤول   •

الضمانات لقرض بقيمة 2.550 مليون ريال 
قطري تم منحه لشركة الفيصل القابضة في 

قطر.

الخدمات المصرفية للشركات المحلية

توفر الخدمات المصرفية للشركات المحلية 
حلواًل مصرفية شاملة للشركات المحلية 
العاملة في دولة قطر. وتعنى هذه الوحدة 

بالعالقات مع العمالء عبر القطاعات التالية: 
الشركات الكبرى، والشركات متوسطة الحجم، 

وقطاع المقاوالت، والعمالء من األفراد ذوي الدخل 
العالي، والقطاع الحكومي والقطاع العام.

وتهدف استراتيجية الخدمات المصرفية الشاملة 
إلى إعادة تشكيل الميزانية العمومية للتركيز 
بشكل أكبر على القطاع الحكومي والقطاع 

العام والحصول على حصة أكبر من سوق هذين 
القطاعين. وُتولي الخدمات المصرفية الشاملة 

أهمية استراتيجية كبيرة للعالقات مع العمالء 
في القطاع الحكومي والقطاع العام، حيث 

ساهما بنسبة 24% من إجمالي سجل الودائع لدى 
البنك.

وباإلضافة إلى ذلك، تعمل الخدمات المصرفية 
الشاملة أيضًا على ترشيد المحفظة العقارية 

لتتوافق مع سوق االئتمان المحلي. وفي سوق 
الخدمات المصرفية للشركات المحلية، سعت 
الخدمات المصرفية الشاملة إلى التركيز على 

النمو التدريجي لعمليات البنك عبر تطوير وابتكار 
منتجات إدارة النقد وخدمات التمويل التجاري 

التي توفرها المعامالت المصرفية.

لقد اتخذت الخدمات المصرفية للشركات 
المحلية العديد من الخطوات الناجحة لتحقيق 

ما يلي:

التنمية المستدامة في جودة المحفظة   •
وتنويع القطاعات المستهدفة، وتحقيق 

العوائد المعّدلة حسب المخاطر

استعراض اإلدارة لعمليات 
البنك خالل العام تابع

28

 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016



استثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتحسين   •
خدمة العمالء وتلبية احتياجاتهم في فترة 

وجيزة.
تحسين عملية إدارة الحساب والتخطيط لها   •
بشكل مناسب للحصول على حصة أكبر من 
محفظة العميل مع تقدير أفضل الحتياجاته 

وتطلعاته.
زيادة التركيز على استقطاب عمالء جدد   •

لضمان التنوع.
رفع نسبة البيع المتبادل عن طريق االستفادة   •

من مبادرات الدخل اإلضافي و“الخدمات 
المصرفية في مكان العمل”.

زيادة حصة محفظة العمالء الرئيسيين   •
بهدف زيادة الربحية.

خدمات المعامالت المصرفية

وبمواصلة التركيز على تعزيز المنتجات والخدمات 
المقدمة للعمالء من الشركات، تم إطالق حلول 

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت للشركات 
خالل العام بشكل جديد ومتكامل مع سرعة 

االستجابة لتلبية طلبات العمالء. وقد أتاحت هذه 
المنصة الجديدة العديد من المزايا المتطورة، 

والسهولة في التعامل وإنجاز المعامالت 
المصرفية عبر اإلنترنت. وتضمنت هذه المنصة 

العديد من الخدمات التي تشمل الحسابات 
المجمعة، والحسابات الشاملة، وإدارة حسابات 

الشركات. وتعد خاصية “ماكسيمايزر” واحدة من 
أهم المنتجات التي تتيح لعمالء البنك التجاري 
من الشركات تعزيز السيولة والعائدات الخاصة 

بهم. 

كما شجعت خدمات دفع الرواتب وخدمات السداد 
التي يقدمها البنك للعمالء التقليديين على 
استخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت. 

وتقديرًا للدور الرائد الذي يقوم به البنك في مجال 
إدارة النقد، حصل البنك التجاري على جائزة 

“أفضل بنك في إدارة النقد في قطر” في حفل 
توزيع جوائز “آشيان بانكر” للمعامالت المصرفية 

بالشرق األوسط وأفريقيا لعام 2016.

ولقد نظمت فرق العمل الخاصة بالمعامالت 
التجارية وإدارة النقد ورش عمل متعددة للعمالء 
بهدف التركيز على أفضل الممارسات التجارية 

وتشجيعهم على استخدام قنوات الخدمات 
المصرفية عبر اإلنترنت. وقد حافظ البنك التجاري 

على مكانته في األسواق كبنك رائد في مجال 
توفير التمويل التجاري وزيادة العائدات من خالل 

المنتجات المبتكرة التي يقدمها لألنشطة 
التجارية.

خدمة العمالء

وفي عام 2016، أطلقت الخدمات المصرفية 
للشركات العديد من المبادرات لتحسين خدمة 

العمالء، والتي تضمنت ما يلي:

المرونة في وقت اإلغالق بالنسبة للمعامالت   •
بالريال القطري والعمالت األجنبية.

إدارة الحسابات تحت الطلب بالنسبة   •
للشركات الكبرى ومتوسطة الحجم، وكذلك 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إدارة السيولة للشركات لتحسين العائدات   •

على النقد غير المستغل.
توفير معامالت سعر الصرف األجنبي   •

المتكاملة لألعمال.

ونحن نتطلع في عام 2017 إلى تطوير العديد من 
الخدمات والمبادرات التكنولوجية التي سوف 
يكون لها أثر كبير في تحسين وتطوير خدمة 

العمالء.

الخدمات المصرفية الدولية

تعمل إدارة الخدمات المصرفية الدولية بالبنك 
التجاري على توفير خدمات البنوك الُمراسلة، 
وعمليات اإلقراض للشركات العالمية وغيرها 

من الخدمات المصرفية الشاملة للعمالء 
من المؤسسات المالية، والشركات الكبرى، 

والصناديق السيادية، والمؤسسات المالية غير 
المصرفية ومكاتب تمثيل العمالء من األفراد 

ذوي الدخل العالي خارج قطر. وفي عام 2016، 

شهدت محفظة قروض البنك نموًا في عمليات 
التمويل التجاري المتعلقة بمشاريع تصدير 

منتجات الطاقة وتطوير البنية التحتية في دولة 
قطر، وتمويل السلع االستراتيجية في عدة أسواق 

عالمية رئيسية. ونمت أعمال إقراض الشركات 
بنسبة متواضعة؛ حيث كانت األولوية إلدارة 

المحفظة نظرًا لتأّثر الطلب على التسهيالت 
االئتمانية بتراجع اإلنفاق على قطاع الطاقة 

وانخفاض مستوى السيولة.

وبالرغم من أن استراتيجية البنك الخاصة باألعمال 
المصرفية الخارجية مازالت متحفظة، إال أنها تركز 
على التنويع في المحفظة واإليرادات من التمويالت 

التجارية والبنوك والعالقات مع الشركات الكبرى 
العاملة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، 

وتركيا، وكذلك في أسواق منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ وأفريقيا. هذا، وسجلت عمليات التمويل 

التجاري قليلة المخاطر والتمويالت التجارية قصيرة 
األجل نموًا مقبواًل في عام 2016؛ إذ ارتفع الطلب 

على التمويل بالنسبة للسلع االستراتيجية في 
األسواق المرتبطة بالتبادل التجاري مع دولة قطر. 

وكان توطيد سبل التعاون في مجال خدمات 
البنوك الُمراسلة، وخدمات االئتمان واألعمال 

التجارية الخارجية األخرى الخاصة بالبنك التجاري 
مع البنوك التابعة والزميلة، “ايه بنك” في تركيا، 
والبنك العربي المتحد في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، والبنك الوطني العماني في سلطنة 

عمان من األهداف الرئيسية الستراتيجية البنك 
التجاري لالستفادة من النمو الناتج عن التعاون 

على مستوى البنك ككل.

حصل البنك التجاري على جائزة “أفضل بنك في إدارة النقد في قطر” والتي تقدمها مؤسسة “ذي آشيان بانكر” 
وذلك في حفل توزيع جوائز المعامالت المصرفية بالشرق األوسط وأفريقيا
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وباستحواذ البنك التجاري على “ايه بنك” في 
عام 2013، أصبحت تركيا سوقًا رئيسيًا لمنتجاته 

وخدماته. وتوفر إدارة الخدمات المصرفية 
الدولية الدعم الالزم من خالل ميزانيتها 

ومنصة المنتجات الخاصة بها لالستفادة من 
االستثمارات االستراتيجية المتزايدة واألنشطة 

التجارية المتبادلة بين دولة قطر وتركيا. وكان 
توفير القروض الالزمة للمؤسسات المالية 

ومجموعات الشركات الكبرى في تركيا على 
اختالف أنشطتها دافعًا للبنك التجاري في 

التركيز بشكل خاص على دعم أعمال “ايه بنك” 
في الدولة. ويواصل البنك التجاري العمل مع 
البنوك الزميلة عن قرب لتوفير فرص اإلقراض 

وعرض الخدمات على هذه القاعدة الكبيرة من 
العمالء التي يمتلكونها، باإلضافة إلى تطبيق 

استراتيجية على مستوى مجموعة البنك 
التجاري والسيما في ما يخص أعمال البنوك 

المراسلة والخدمات المصرفية للشركات.

وفضاًل عن ذلك، تلعب الخدمات المصرفية 
الدولية دورًا رئيسيًا في دعم تمويل التزامات البنك 

عبر تعزيز عالقاته الدولية ودعم إدارة الخزينة 
لدى البنك لتنويع مصادر التمويل. ويتم ذلك عبر 

ترتيب القروض الثنائية والمجمعة للبنك، وتوسيع 
عالقات إدارة الخزينة وودائع الشركات مع صناديق 

الثروات السيادية، ومدراء األصول، والمؤسسات 
المالية غير المصرفية األخرى الخليجية، 

واإلقليمية واآلسيوية. ولقد استطاع البنك 
الحصول على أكثر من تمويل بمبالغ تجاوزت مليار 

دوالر أمريكي في عام 2016.

كما شارك البنك في عدد من القروض المجّمعة 
والمشتركة، وارتبط اسمه بالمعامالت الناجحة 

التالية:

المنظم المسؤول والمنتدب لقرض ُمشترك   •
طويل األجل بقيمة 350 مليون دوالر أمريكي تم 
منحه لشركة “نيتورك إنترناشيونال”، في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

المنظم المسؤول والمنتدب ووكيل الضمان   •
لقرض بقيمة 275 مليون دوالر أمريكي تم 

منحة لشركة طيران “الملكية األردنية” 
باألردن.

ويبقى دعم مبادرات األعمال الرئيسية ذات 
العالقة بالقطاع المصرفي في دولة قطر، 

ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة آسيا 
والمحيط الهادي من األهداف الرئيسية ألعمال 

الخدمات المصرفية الدولية. وقد دعم البنك 
وشارك في العديد من مؤتمرات وفعاليات القطاع 

المصرفي الرئيسية في عام 2016 والتي شملت:

المشاركة في االجتماعات السنوية لصندوق   •
النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي بالتعاون 

مع “ايه البنك” التابع للبنك التجاري، و”البنك 
الوطني العماني” أحد البنوك الزميلة للبنك 

التجاري.

المشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض   •
“سايبوس” - جنيف، الملتقى الرئيسي للبنوك 

والمؤسسات المالية من جميع أنحاء العالم.

كما يدعم البنك التجاري شبكة الخدمات 
والتمويل الخاصة به عبر دعم مؤسسات التنمية 

والتجارة العالمية مثل اللجنة المصرفية لغرفة 
التجارة الدولية، وسويفت، ومؤسسة التمويل 

الدولية، ومعهد التمويل الدولي، وصندوق النقد 
الدولي، وبرنامج تمويل التجارة العربية، واالتحاد 

الدولي للمقايضات والمشتقات وغيرها من 
المؤسسات التنموية.

وبالمضي ُقُدما، ستكون أولوياتنا االستراتيجية 
في عام 2017 وما بعده إلدارة أعمالنا والتوسع فيها 

وفقًا لما يلي:

التركيز على فرص النمو في الدول التي تعمل   •
بها البنوك التابعة والزميلة بهدف تعزيز 

قاعدة العمالء والتواجد في هذه األسواق، 
والتنويع في الخدمات والمنتجات التي يتم 

طرحها في منطقة آسيا وأفريقيا، حيث 
تنمو تدفقات التجارة واالستثمار، وكذلك 

التوسع في األسواق المتقدمة مثل المملكة 
المتحدة واختيار دول أعضاء في منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية ألغراض التنويع 
في المحفظة وإدارة المخاطر.

التركيز على عمليات التمويل المركب وتطوير   •
تمويل التجارة وخدمات الخزينة، وهو األمر 

الذي سيؤدي إلى تحقيق مبيعات أكثر وتعزيز 
العائدات الخاصة بالخدمات المصرفية 

الدولية.

الحفاظ على محفظة متنوعة دون أي تركزات   •
كبيرة وفقًا للمعايير التي وضعتها الجهات 

الرقابية وكذلك ممارسات الحوكمة المعمول 
بها داخل البنك، والتركيز على الضمانات 

العينية وتقليل المخاطر من أجل تحمل أي 
انخفاض في جودة االئتمان.

دعم المبادرات التمويلية لمجموعة البنك   •
التجاري ونمو الميزانية العمومية من خالل 

االستفادة من شبكة البنك الدولية.

الخدمات المصرفية لألفراد 
والخدمات المصرفية للمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة
مقّدمة

ُتعنى الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات 
المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى 

البنك التجاري باالحتياجات المصرفية لعمالئه 
من األفراد والمشاريع الصغيرة المتوسطة في 

قطر. ويستمر البنك التجاري في تقديم مجموعة 
شاملة من المنتجات والخدمات بما في ذلك 
الودائع والقروض وبطاقات االئتمان وخدمات 

التأمين وحلول إدارة الثروات.

استعراض اإلدارة لعمليات 
البنك خالل العام تابع

الرئيس التنفيذي للبنك التجاري ضمن وفد قطري رفيع المستوى في االجتماع السنوي 
لصندوق النقد الدولي )IMF( عام 2016 بواشنطن دي سي
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ُتقدم الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات 
المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

منتجات مصرفية ذات مستوى عالمي لعمالء 
البنك القطريين والمقيمين تلبية لطموحاتهم 
وتطلعاتهم. ويستمّر فريق الخدمات المصرفية 
لألفراد في التركيز على تطوير خدمات ومنتجات 

مصرفية مبتكرة لتناسب كافة احتياجات 
العمالء.

لقد بدأ البنك التجاري رحلة التطوير بوضع خطة 
استراتيجية خمسية تجّسد رؤية أن يكون البنك 

التجاري “أفضل بنك في قطر” و“الخيار األول 
للعمالء” نظرًا للقيمة المضافة التي نقدمها 

للعمالء والمساهمين والمجتمع بأكمله.

تحقيق األرباح: يهدف البنك التجاري إلى زيادة   •
العائدات عبر مجموعة من المنتجات ذات 

الجودة العالية وعبر توسيع قاعدة العمالء، مع 
الحفاظ على مستوى ائتمان عال وبنية تنفيذ 

أعمال منخفضة التكاليف.

خدمة العمالء: يهدف البنك إلى أن يكون   •
“الخيار األول للعمالء” عبر تقديم أفضل تجربة 

مصرفية وأفضل خدمة عمالء.  

اإلبداع واالبتكار: لقد انطلق البنك في رحلة   •
التطوير التكنولوجي، وسيستمّر في متابعة 

مسيرة االبتكارات وإدخال أحدث وأفضل 
المنتجات والخدمات المصرفية.

الثقافة: يركز البنك على ثقافة “البنك الواحد”   •
و”الفريق الواحد” المبنية على مبادئ االحترام، 

والتعاون والعمل الجماعي. 

االلتزام: من األهداف االستراتيجية للبنك   •
أن يكون الرائد في السوق من حيث االلتزام 

والحوكمة الرشيدة لتحقيق النمو المستدام 
ألعماله.

الجوائز

وكان العام 2016 هو عام التمّيز بالنسبة إلى 
الخدمات المصرفية لألفراد، إذ توّسعت قاعدة 

عمالء هذا القطاع عبر زيادة جودة منتجاته وإدخال 
خدمات جديدة مبتكرة تلبي احتياجات العمالء. 

وفي ما يلي قائمة بآخر الجوائز التي فاز بها:

جائزة “بنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة   •
للعام”، عامي 2016/2015

جائزة “منتج ودائع العام” لعام 2016 من مجلة   •
“آشيان بانكر”

جائزة “أفضل منتج مبتكر على مستوى   •
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا” 

عن بطاقة البنك التجاري مانشستر يونايتد 
تيتانيوم ماستركارد، وذلك في منتدى 

ماستركارد لالبتكار الذي ُعقد في ماليزيا في 
عام 2015.

أداء األعمال

يستمّر قطاع الخدمات المصرفية لألفراد في 
المساهمة بشكل كبير في بناء نجاح البنك 

التجاري بجودة الخدمات التي يقّدمها للعمالء 
وبقدرته على االبتكار. وبرغم التحديات والظروف 

القاسية للسوق، فقد قّدم القطاع أداًء قويًا 
في العام 2016 إذ سجل أرقامًا قياسية في كافة 

المجاالت. وحافظ اإلقراض للعمالء األفراد 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على أدائه 

القوي بمعدل 20,18 مليار ريال قطري في عام 2016 
)20,67 مليار ريال قطري في 2015(. وارتفعت الودائع 

برغم األوضاع الصعبة إلى 17,93 مليار ريال قطري 
مقابل 17,86 مليار ريال قطري في عام 2015.

وشهد قطاع الخدمات المصرفية لألفراد نموًا 
بنسبة 15% في استقطاب العمالء الجدد مقارنة 

بالعام 2015 ونموًا بنسبة 11% في عدد العمالء 
الجدد ذوي الرواتب الثابتة عبر تطبيق استراتيجية 

مدروسة ومتواصلة لعمليات التسويق والبيع، 
والتي حققت نموًا ملحوظًا في إصدار بطاقات 
ائتمان جديدة تجاوزت 56,000 بطاقة ائتمان خالل 
العام وهي زيادة بنسبة 13 % مقارنة بالعام 2015.

وحافظ قطاع تمويل قروض السيارات في البنك 
على مركز الصدارة في السوق.

وبتزايد التركيز على أتمتة الخدمات والمنتجات، 
التزم قطاع الخدمات المصرفية لألفراد بالتركيز 

على التكلفة والهوامش عبر إدارة الهوامش 
بفعالية وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة. 

وظهر ذلك من خالل المحافظة على صافي 
هوامش الفوائد خالل العام 2016 رغم صعوبة 

الظروف.

المنتجات والخدمات

البطاقات

استمر فريق عمل إدارة البطاقات والدفع بالبنك 
التجاري في إحراز المزيد من النتائج المتميزة في 

العام 2016 مستفيدًا من األداء العام للبنك. وال 
يزال يساهم بشكل رئيسي في نجاح أداء قطاع 

الخدمات المصرفية لألفراد. 

في شهر أكتوبر 2016، أطلق البنك التجاري بطاقة 
ائتمان فيزا سيجنتشر، أول بطاقة مصممة 

خصيصًا لتلبية االحتياجات المصرفية المتزايدة 
لنمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

فهي تساعده على الفصل بين المصروفات 
الخاصة بالعمل والمصروفات الشخصية. 

وتتضمن هذه البطاقة العديد من المزايا 
منها استرداد نقدي يصل حتى 2% على جميع 

المعامالت المحلية والدولية، ودخول ألكثر من 650 
صالة انتظار مطار حول العالم، وتأمين مجاني 

للشركة ضد مخاطر االلتزامات، وتأمين مجاني 
على السفر المتعّدد والمشتريات والضمان 

الممّدد. كما يتمتع حاملو البطاقة بخصومات 
حصرية لدى العديد من متاجر التجزئة في قطر 

لتغطية مصروفات الشركة المختلفة مثل 
أثاث المكاتب، وأجهزة الكمبيوتر، والقرطاسية 

وخدمات البريد السريع.

كما فاز البنك التجاري في شهر ديسمبر 2015 
بجائزة “أفضل منتج مبتكر على مستوى منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا” عن بطاقة 
مانشستر يونايتد تيتانيوم ماستركارد، وذلك في 
منتدى ماستركارد لالبتكار الذي ُعقد في ماليزيا. 

ولزيادة السيطرة على المدفوعات النقدية في 
السوق المحلية حيث تتجاوز نسبة الدفع نقدًا 

85% من المدفوعات في قطر، ترّكز االستراتيجية 
الخاصة بالبنك في مجال بطاقات الخصم 

على زيادة المدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع 
وتقليص استخدام أجهزة الصراف اآللي. البنك 

التجاري أيضا من البنوك القليلة التي شرعت في 
استخدام نظام الحماية ثالثية األبعاد لتمكين 
حاملي بطاقات الخصم من استخدامها بكل 

أمان وسهولة في التسوق عبر االنترنت.

يستمر البنك التجاري في طليعة قطاع بطاقات 
دفع الرواتب ويستحوذ على حصة تزيد عن %50 

منه بقاعدة بطاقات مجموعها 550,000 بطاقة. 
ويستخدم البنك التجاري في هذا القطاع نموذجا 

منخفض التكاليف تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 
الخاصة بقانون حماية األجور وتلبية الحتياجات 

عمالئه من الشركات والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة. 
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استعراض اإلدارة لعمليات 
البنك خالل العام تابع

منتجات مبتكرة للعمالء القطريين

حرص البنك على تلبية احتياجات العمالء 
القطريين، إذ أطلق باقة “بشارة” التي تم 

تصميمها خصيصا وحصريا للقطريين المقبلين 
على الزواج والتي تتيح قروضا بمعدالت فائدة 

محسنة والعديد من المزايا والخصومات األخرى، 
والعروض التي تشمل المجوهرات، وقاعات األفراح، 

وعطالت شهر العسل وغيرها.

“نادي النخبة للمدخرين الصغار”، األول من نوعه 
في قطر بمفهوم مبتكر يمنح العديد من المزايا 
لألبناء وأولياء األمور، والمخّصص لتحفيز الصغار 

على التوفير من أجل المستقبل.

وتتنوع مجموعة الخدمات المصرفية التي 
يقدمها البنك لعمالء المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة وتشمل تمويل رأس المال العامل، 
واإلقراض ألجل، وتسهيالت التمويل التجاري 
والخدمات االستشارية وغيرها من الخدمات 

المصرفية.

الحياة في قطر

برنامج “الحياة في قطر” لدى البنك التجاري 
برنامج رائد في السوق يقّدم خدمات متمّيزة 

للقادمين حديثا إلى قطر. واستمّر هذا البرنامج 
في التطّور خالل عام 2016 وتقديم المزيد من المزايا 

والخدمات للعمالء. وقد تم تصميم هذا البرنامج 
خصيصا لتلبية احتياجات القادمين حديثا إلى 

قطر، إذ يوفر لهم كافة السبل التي تمكنهم من 
االنتقال بسهولة واالستقرار في قطر، علما أنه 
ساعد أكثر من 40.000 عميل من أكثر من 144 بلد 

حول العالم. 

ولقد تضاعف عدد زوار الموقع اإللكتروني الخاص 
ب “الحياة في قطر”، والمليء بالمعلومات 

المفيدة والوقائع والمقاالت وأرقام الهواتف، في 
عام 2016، كما أن الموقع بحد ذاته ال يزال يحتل 

الصدارة في عمليات البحث عبر االنترنت. 

الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة

يساهم البنك التجاري في تحقيق التنمية 
المستدامة والتنوع االقتصادي في قطر، كما 

يولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة التزامًا منه بالرؤية الوطنية 

2030. وكجزء من استراتيجية البنك تجاه أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تم تطوير 

“باقة سندك” لتوفر الدعم األمثل لرواد األعمال 

القطريين، لتمنحهم حلواًل مصرفية مبتكرة 
تتناسب مع احتياجاتهم وتدعمهم في تحقيق 
تطّلعاتهم. وقد القى هذا المنتج ترحيبا كبيرا 
من قبل رواد ومجتمع األعمال في قطر ذلك أنه 

يجسد دعم البنك التجاري المستمّر لرواد أعمال 
المستقبل في قطر.

وقد شهدت الشراكة الناجحة مع بنك قطر 
للتنمية في برنامج “الضمين” عام 2016 نجاحًا 

كبيرًا بتخصيص محفظة قيمتها 100 مليون ريال 
قطري لدعم رواد األعمال.

ومواكبًة لتطّور التقنيات الحديثة أطلق قطاع 
الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة تطبيقا للخدمات المصرفية عبر 
الجّوال يتيح للعمالء المزيد من الراحة والمرونة 

في إنجاز معامالتهم المصرفية والتي تشمل 
موافقات متعّددة من المفوضين بالتوقيع من 

مستويات مختلفة على الحواالت والدفعات.

تطوير البنية التحتية لتنفيذ األعمال

شبكة األفرع وأجهزة الصراف اآللي

قام البنك التجاري بافتتاح فرعين جديدين – فرع 
في مدينا سنترال في اللؤلؤة وأعاد افتتاح فرع 

الوكرة آفنيو على طريق الوكرة – مسيعيد 
لتلبية المتطلبات المصرفية لعمالئه في هذين 

الموقعين االستراتيجيين. كما قام البنك بعدة 
خطوات ليتناسب توزيع أفرعه مع النمو وتغيرات 

التخطيط العمراني الذي تشهده قطر.

ويدعم البنك شبكة أفرعه بأكثر من 181 جهاز 
صرافي آلي موزعة في مواقع استراتيجية في 

مختلف أنحاء دولة قطر لتلبية احتياجات 
العمالء.

ولتلبية متطلبات السوق، عمل البنك التجاري 
على تطوير شبكة أجهزة الصراف اآللي الخاصة 

به، إذ أن أكثر من 60% منها تتضمن خاصيتا سحب 
وإيداع األموال لتوفير المزيد من الراحة للعمالء.

كما عمل البنك التجاري على تطوير خواص 
أجهزة الصراف اآللي لتناسب متطلبات العمالء 

ذوي االحتياجات الخاصة، عبر استخدام لوحات 
مفاتيح إدخال رقم التعريف الشخصي التي 
تتيح للعميل استخدام نظام برايل، وموّصل 

الصوت )للسماعات(، والتعليمات الصوتية، كما 
أنها بارتفاعات مناسبة لتناسب العمالء الذين 

يستخدمون الكراسي المتحركة. 

ودعما لمبادرة البنك “كن صديقا للبيئة” التي 
تهدف إلى التحول إلى الخدمات اإللكترونية بداًل 

من الورقية، عمل البنك التجاري على تحديث 
كافة أجهزة الصراف اآللي الخاصة به لتتيح 

للعميل إصدار رقم التعريف الشخصي عبرها، 
وتسمح هذه الخاصية للعميل بإصدار أو تعديل 
رقم التعريف الشخصي الخاص به عبر عدد من 

الخطوات البسيطة، ويندرج ذلك ضمن جهود 
البنك في الحفاظ على البيئة وتحسين تجربة 

العمالء.

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والجوال

يعتمد البنك التجاري توّجها استراتيجيا في تأكيد 
ريادته في مجال الخدمات المصرفية اإللكترونية 
عبر األتمتة الشاملة للعمليات ويتضح ذلك من 
خالل إضفاء المزيد من التحسينات على فعالية 

منصته اإللكترونية وتطبيقات الجوال الخاصة به 
في عام 2016. 

البنك التجاري أول من أطلق تطبيق جوال 
مخصص لعمالء المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة، يتيح لهم العديد من المزايا التي 
تشمل موافقات متعددة من المفوضين بالتوقيع 
من مستويات مختلفة على الحواالت والدفعات. 

كما سيكون إطالق تطبيق الجوال لبطاقة دفع 
الرواتب من البنك التجاري في العام 2017 إنجازا 

متطورا آخر ضمن إنجازاته في القطاع المصرفي 
في قطر.

مسؤولو البنك التجاري افتتحوا فرع الوكرة 
آفنيو بعد تجديده
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وعموما شهد البنك زيادة ملحوظة في عدد 
المعامالت مع أكثر من 85% منها تمت معالجتها 

من خالل القنوات الرقمية لدى البنك. ومن 
ضمن التحسينات الرئيسية التي قام بها البنك 

كان إطالق عملية بيع التذاكر باستخدام رمز 
االستجابة السريعة وهي من األمور التي أدخلها 

البنك التجاري للمرة األولى في السوق، وكذلك 
تفعيل خاصية تسجيل الدخول باستخدام 

المقاييس الحيوية، وإتاحة طلب القروض عبر 
اإلنترنت وهو ما يتيح للعمالء الحصول على 
األموال خالل وقت قصير، كما أصبح بإمكان 
العمالء شراء خدمات التأمين عبر اإلنترنت. 

وقد كشفت استبيانات رضا العمالء عن تقديرهم 
الكبير لخدمات البنك المصرفية عبر اإلنترنت 

والجوال ومنحها أعلى درجات التصنيف.

العمليات التشغيلية

قام البنك التجاري بإطالق برنامج تحول رقمي 
داخلي شامل من شأنه أن يجعل العمليات 
إلكترونية لمعظم المنتجات والخدمات – 

الحسابات، وبطاقات االئتمان، والقروض، وتحويل 
األموال، والتسجيل عبر اإلنترنت، والسحوبات 

واإليداعات النقدية وغيرها، كما ينوي البنك 
االستمرار في تطبيق هذا البرنامج حتى يغطي 

كافة المنتجات والخدمات ليصل إلى أقل 
مستوى ممكن من الحاجة إلى خدمات موظفي 

فريق العمليات ووحدات العمل. بعد االنتهاء 
من تنفيذ هذا البرنامج، سيتاح للعمالء إنجاز 

معامالتهم في األفرع بطريقة مبتكرة وسهلة، ما 
سيمكنهم من الحصول على خدمة عمالء ذات 

مستوى عالمي بأسرع وقت.

ويطبق البنك التجاري حاليا المراحل التجريبية 
لعدة تقنيات جديدة مثل تقنية المقاييس 

الحيوية “وريد اإلصبع” وتقنية “بلوك تشين” 
Blockchain وذلك ضمن مسيرته المستمرة في 
تعزيز مركزه في ريادة اإلبداع واالبتكار في السوق.

شركة البنك التجاري للخدمات 
المالية

شركة البنك التجاري للخدمات المالية )ذ. م. 
م.( هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك 

التجاري )ش. م. ع. ق.(، والتي توفر للعمالء منصة 
آمنة لتداول األسهم، والسندات وسندات الخزينة 

المدرجة في بورصة قطر.

ة تخضع لرقابة هيئة  وهي شركة وساطة ُمرخصَّ
قطر لألسواق المالية، كما أنها مخولة لتوفير 

السيولة الالزمة لبعض األوراق المالية في بورصة 
قطر. وستعمل الشركة على توفير خدمات 

التداول بالهامش والدخول المكفول المباشر 
للسوق في عام 2017.

وتوفر شركة البنك التجاري للخدمات المالية 
لعمالئها أفضل المنتجات والخدمات 

االستثمارية المتاحة انطالقًا من خبرة البنك 
التجاري الكبيرة في تلبية احتياجات العمالء.

وفي عام 2016، عملت الشركة على تحديث وتطوير 
موقعها اإللكتروني وأتاحت للعمالء تطبيقًا 

للتداول عبر الجوال لتوفير إمكانية التداول عبر 
اإلنترنت من خالل وسيلة سهلة وآمنة.

كما قامت الشركة بتطوير نظام التداول 
اإللكتروني الخاص بها والذي يستخدمه عمالء 

الخدمات المصرفية لألفراد للتداول عبر اإلنترنت. 
وتوفر النسخة الحديثة من النظام للمستخدمين 

تحديثات السوق مباشرًة، إلى جانب بعض المزايا 
والخواص اإلضافية. ويتماشى تشجيع العمالء 

على التداول عبر اإلنترنت مع استراتيجية البنك 
لتوفير أفضل الخدمات المصرفية الرقمية.

وتعمل الشركة على تلبية احتياجات العمالء 
باختالف تطلعاتهم االستثمارية وتحديد سقف 
المخاطر المتعلقة بها. وتضم القاعدة الكبيرة 

والمتنوعة من عمالء “شركة البنك التجاري 
للخدمات المالية” األفراد )من مواطنين ومقيمين 

داخل قطر أو خارجها(، والعمالء من األفراد ذوي 
الدخل العالي وكذلك الشركات )سواء التي تم 

تأسيسها في قطر أم الخارج(. ومنذ تأسيسها 
في عام 2011، حققت الشركة تقدمًا ملحوظًا حتى 

تصّدرت في عام 2016 شركات الوساطة العاملة 
في دولة قطر واحتلت المركز الثالث من حيث 

حصتها في السوق.

الخزينة واألسواق المالية
تتولى إدارة الخزينة شؤون التمويل والسيولة 

بشكل عام لدى البنك، بما في ذلك متطلبات 
إدارة السيولة التشغيلية واالستراتيجية، 

باإلضافة إلى إصدار سندات الدين العام أو 
توفير التمويل المؤسسي بأسواق الدين. وتتيح 

المبادرات التي تقوم بها إدارة الخزينة للبنك 
إمكانية إدارة التمويالت بتكلفة منخفضة مع 
ضمان إدارة الميزانية العمومية وفقًا لتوقعات 

وكاالت التصنيف والهيئات الرقابية ومجلس 
اإلدارة والمساهمين. ولقد قامت إدارة الخزينة بدور 

رئيسي في العمل على استقرار تكلفة التمويل، 
كما ساهمت في زيادة مدة مطلوبات البنك في 

ظل ارتفاع سعر الفائدة، مع مواصلة السعي في 
تنويع قنوات التمويل. كما واصلت إدارة الخزينة 
التركيز على تخفيف أعباء الميزانية العمومية 

وإدارة السيولة والمحافظة على نسب السيولة 
الرئيسية وكذلك النسب اإلشرافية المتعلقة 

باألعمال وإبقاءها فوق الحد األدنى المطلوب 
وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي.

وتوفر وحدة المبيعات لدى إدارة الخزينة مجموعة 
متكاملة من المنتجات لتلبية احتياجات العمالء 

فيما يتعلق بإدارة مخاطر سعر الصرف األجنبي 
وسعر الفائدة وإجراءات التحوط الخاصة بها. 

البنك التجاري أقام حفل إطالق بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر المصّممة خصيصا لتلبية 
احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
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والجدير بالذكر، إن إدارة الخزينة واألسواق المالية 
في البنك التجاري تواصل اتخاذ خطوات فعالة 
لتعزيز مكانتها في أسواق منطقة دول مجلس 
التعاون الخليجي فيما يتعلق باإليرادات الثابتة 

وسندات الخزينة وأسواق الصرف األجنبي وكذلك 
من حيث توفير إمكانية الوصول إلى الشركات 

والمؤسسات في األسواق. وفي عام 2016، كان 
البنك التجاري مسؤواًل بشكل مباشر كموّزع 
رئيسي عن إجمالي قيمة السندات واألذونات 

بالريال القطري التي يتم تداولها في بورصة قطر.

واستمرت معامالت التداول واإليرادات الثابتة 
في تحقيق عائدات قوية في عام 2016،باإلضافة 

إلى توفير السيولة الالزمة للبنك بشكل أسرع. 
ويعتزم البنك خالل عام 2017 االستمرار في تحقيق 

اإلنجازات في ظل االرتفاع المتوقع في سعر 
الفائدة، وكذلك التحديات المتعلقة بتطبيق 

تعليمات الجهات الرقابية على المستوى المحلي 
ومقررات لجنة بازل3. ومازال هناك تركيز على 

األدوات المالية قصيرة األجل ومقايضات األصول 
كوسيلة لتقليل المخاطر عبر التحوط، وزيادة 

مساهمات التداول في ربحية البنك بطريقة 
سليمة.

وعالوة على ذلك، يسعى البنك التجاري في عام 
2017 إلى تحقيق نتائج تنافسية ليتصدر قائمة 

البنوك في قطر في االلتزام الكامل بالمتطلبات 
الرقابية الخاصة بـ “تنظيم البنية التحتية 

للسوق األوروبية”، ومتطلبات قانون “دود-فرانك” 
فيما يتعلق بالمقاصة المركزية لمشتقات 

سعر الفائدة. كما أن البنك التجاري سيقوم بدور 
الوساطة بين البنوك األخرى في منطقة دول 

مجلس التعاون الخليجي بشكل ثنائي والبنوك 
المنظمة عبر شركة مقاصة معتمدة؛ مما 

سيؤدي إلى زيادة الهوامش، وانخفاض تكاليف 
رأس المال وتقليل المخاطر االئتمانية المتعلقة 

باألطراف األخرى.

إدارة المخاطر
تعد إدارة المخاطر المالية جزءًا ال يتجزأ من 

عمليات البنك التجاري. وتشمل التوعية بشأن 
المخاطر كافة أعمال البنك وتعتبر مسؤولية كل 
موظف من موظفيه. ويتم اتباع أفضل ممارسات 

إدارة المخاطر من ِقبل مجلس اإلدارة من خالل 
اللجان المنبثقة عنه ولجان اإلدارة، وكذلك اإلدارة 

التنفيذية وموظفي البنك. ويعد توفير المعلومات 
الدقيقة والموثوقة في الوقت المناسب أمرًا 

أساسيًا لدعم القرارات الخاصة بإدارة المخاطر 
على كافة مستويات البنك.

وخالل عام 2016، واصل البنك تعزيز إجراءات إدارة 
المخاطر عبر تقييم إجراءات االئتمان والمخاطر 

حيث ساهم ذلك في تعزيز أعمال االئتمان 
والمخاطر في البنك. ولقد ساهمت سياسة 

البنك المتعلقة بمخاطر العائد في تحسين إدارة 
المحافظ والميزانية العمومية وإدارة المخاطر 

التشغيلية من خالل تحديث النظام الخاص بإدارة 
المخاطر التشغيلية وتوفير حلول إدارة مخاطر 

السوق. وباإلضافة إلى ذلك، تم اتخاذ خطوات 
فعالة لتحسين األنظمة المطبقة داخل البنك. 

وفي عام 2017، سيواصل البنك التجاري التركيز 
على تحقيق أهداف محددة واستراتيجات ُمجدية 

إلدارة المخاطر من خالل اتباع عمليات إدارة 
المخاطر الفعالة.

إطار عمل إدارة المخاطر

يتبع البنك التجاري إطار عمل شامل إلدارة 
المخاطر بغرض تحديد نوعية المخاطر، 

وتقييمها، وإدارتها وإعداد التقارير الخاصة بها، 
وتحديد العائدات القائمة عليها بشكل مالئم 

وموثوق. ويتطلب إطار العمل المتبع من كل وحدة 
أعمال داخل البنك القيام بإدارة المخاطر الناتجة 

عن األنشطة التي تقوم بها.

توفر إدارة المخاطر الخبرة والرقابة الالزمة 
للتعامل مع المخاطر الناتجة عن األعمال، وتتولى 

إدارة المخاطر مهام تطوير سياسات وإجراءات 
متكاملة إلدارة المخاطر والحفاظ عليها، وضمان 
تطبيقها كجزء ال يتجزأ من إدارة األعمال اليومية. 

كما تقوم إدارة المخاطر بتقييم مدى إمكانية 
التعرض للمخاطر لدعم اتخاذ القرارات المتعلقة 

بها من قبل وحدات األعمال المعنية والتأكد من 
اتخاذ القرارات بشأن مخاطر السوق والمخاطر 

االئتمانية بموجب تفويض الصالحيات المعتمد 
لديها. وتقوم إدارة المخاطر بشكل خاص بإجراء 

تحليل كمي ونوعي للمخاطر االئتمانية التي 
نتجت عن األعمال كجزء من مسؤوليتها في 

تصنيف االئتمان واتخاذ القرارات المناسبة 
بشأنها.

ويتصدى البنك التجاري ألربع فئات رئيسية 
من المخاطر وهي: مخاطر االئتمان والمخاطر 
التشغيلية ومخاطر السوق ومخاطر التمويل 

والسيولة.

مخاطر االئتمان

حدد البنك التجاري بوضوح السياسات االئتمانية 
المرتبطة بإقرار المخاطر االئتمانية وإدارتها. 

وتنطبق معايير االئتمان األساسية على كافة 
القرارات المتعلقة بمخاطر االئتمان، كما أن هناك 

معايير خاصة ُتطبق على كافة عمليات اإلقراض 
الضخمة، والتي تشمل التزامات المدين وقدرته 

على السداد، وحجم اإليرادات، ومصادر السداد، 
وفترات السداد، وتوافر الشروط والضمانات 

المقبولة والتحقق من مستندات منح القروض.

يقوم البنك بتقييم نزاهة وقدرة المقترضين على 
الوفاء بالتزاماتهم المالية التعاقدية من حيث 

إمكانية السداد. ويتم بشكل عام الحصول على 
ضمانات في شكل عقارات أو رسوم على اإليرادات 

أو األصول أو ضمانات مادية وغيرها مقابل 
الحصول على تسهيالت ائتمانية لتمويل األعمال 
باستثناء الجهات الحكومية والبنوك والشركات 

الكبرى، التي يتم تقييم درجة المخاطر المتعلقة 
بها من ِقبل جهات خارجية متخصصة والتي 

تتمتع بأوضاع مالية قوية.

المخاطر التشغيلية

يتم تعريف المخاطر التشغيلية بالمخاطر 
الناتجة عن الخسائر االقتصادية المتعلقة 

بالعمليات الداخلية غير المكتملة أو غير 
الناجحة أو تلك العمليات المتعلقة بأفراد أو 

أنظمة أو أحداث خارجية. وهي تشمل المخاطر 
القانونية والتنظيمية ومخاطر االحتيال ومخاطر 

استمرارية األعمال والمخاطر التكنولوجية.

وتقوم إدارة المخاطر التشغيلية بدعم تحقيق 
أهداف البنك المالية وكذلك أعماله. وتقوم اإلدارة 

بالتحكم في المخاطر التشغيلية باستخدام 
أدوات المخاطر التشغيلية القياسية المعتمد 
عليها في القطاع المصرفي. وتتمثل األهداف 
الرئيسية إلدارة المخاطر التشغيلية فيما يلي:

الحرص على كفاءة نظم الرقابة الداخلية.  •

تطبيق ممارسات الحوكمة الفعالة، بما   •
في ذلك اتباع نظام مناسب إلدارة المخاطر 

التشغيلية على مستوى البنك.

االلتزام بالشفافية واإلبالغ عن المخاطر   •
ومعالجتها، باإلضافة إلى مراقبة األحداث 

والموضوعات ذات الصلة.

استعراض اإلدارة لعمليات 
البنك خالل العام تابع
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مخاطر السوق

تتولى إدارة مخاطر السوق في البنك التجاري 
عملية إدارة مخاطر الخسائر المتوقعة في 

القيمة أو األرباح نتيجة تغير أوضاع السوق تحت 
إشراف لجنة الموجودات والمطلوبات والتي توفر 

التوجيهات واإلرشادات الالزمة إلدارة مخاطر 
السوق. 

ويستخدم البنك التجاري أداة قياس “القيمة 
المعّرضة للمخاطر” لتحديد مخاطر السوق، حيث 

تسمح هذه األداة بقياس الخسائر المحتملة 
استنادًا إلى تقلبات السوق التي حدثت من قبل. 

ويستعين البنك بهذه األداة لقياس الخسائر 
االقتصادية المحتمل وقوعها نتيجة تعرض 

السوق لظروف استثنائية. وبهدف تقييم مخاطر 
سعر الفائدة، تضم تلك المقاييس “األرباح 

المعّرضة للمخاطر” و”التغير في العائد” و”القيمة 
االقتصادية للملكية”.

وترفع نتائج عمليات التقييم سالفة الذكر 
إلى لجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة إدارة 

المخاطر بشكل منتظم.

إدارة السيولة والتمويل

يتبع البنك التجاري استراتيجية متوازنة إلدارة 
السيولة من خالل االستفادة من األصول السائلة 
والسيولة المقترضة لتلبية متطلبات البنك من 

السيولة. وتنص سياسات التمويل بالبنك على 
ما يلي:

قياس متطلبات السيولة باستخدام عدد   •
من الوسائل، بما في ذلك، مصادر التمويل 

واستخداماتها وهيكلها ومؤشرات السيولة.

االحتفاظ بالحد المناسب من األصول   •
السائلة.

توافق نسبة السيولة لدى البنك مع درجة   •
المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها 

عن طريق االلتزامات غير المسحوبة.

وضع حدود التسهيالت االئتمانية.  •

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة المعنية 
بالمخاطر

إن اللجنتين المنبثقتين عن مجلس اإلدارة 
والمسؤولتين بصفة أساسية عن اإلشراف على 

المخاطر، هما كما يلي:

لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة   .1
وهي مسؤولة عن إدارة جميع أنواع المخاطر 

عبر كافة أقسام البنك، بما في ذلك على 
سبيل المثال ال الحصر، مخاطر االئتمان 

ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر 
التشغيلية. وتقوم هذه اللجنة بمراجعة 

السياسات المتعلقة بكافة مسائل المخاطر 
وتشرف باستمرار على كافة مخاطر البنك. 

اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس   .2
اإلدارة وهي مسؤولة عن تقييم التسهيالت 

االئتمانية ومنحها مع االلتزام بالحدود 
المسموح بها وفقًا لتعليمات مصرف قطر 

المركزي وتوجيهات مجلس اإلدارة. وتقوم 
اللجنة أيضًا بمراجعة استراتيجية الستعادة 

األصول الخاصة، كما تراجع كافة العروض 
االئتمانية المقترحة )التي ال تشمل المنتجات 

الجاهزة أو المتاحة( المرتبطة بالشخصيات 
السياسية واألفراد ذوي المناصب الوزارية، 

وتعتمدها وفقًا لشروط تفويض الصالحيات 
الخاصة بالمخاطر.

وباإلضافة إلى ذلك، تجتمع اللجان التي تركز على 
إدارة المخاطر )إدارة المخاطر ولجنة الموجودات 

والمطلوبات ولجنة إدارة األصول الخاصة( على 
األقل مرة واحدة كل ثالثة أشهر أو أكثر حسبما 

يقتضي الحال. ويتم إبالغ مجلس اإلدارة أو اللجان 
الفرعية التابعة له بانتظام بالمخاطر المحتملة 

التي قد تواجه البنك.

وتتوفر إلدارة المخاطر الصالحيات الالزمة التي 
تمكنها من إدارة المخاطر الناتجة عن نمو أعمال 

وعمليات البنك واختالف مجاالتها والتنوع في 
أنشطتها. وخصصت إدارة المخاطر فريق عمل 

بهذا الغرض، مما يعكس التزام البنك التجاري 
بوضع إطار فعال لحوكمة المخاطر وإدارتها. 

وسيواصل البنك خالل عام 2017 تعزيز نظم الرقابة 
الداخلية وتحسين مختلف العمليات في كافة 

الجوانب المتعلقة بإدارة المخاطر.

ويلتزم البنك التجاري بمقررات لجنة بازل 3 وفقًا 
لتوجيهات وتعليمات مصرف قطر المركزي. 

وخالصة القول، يتماشى إطار الحوكمة 
والسياسات واإلجراءات والممارسات اإلدارية 

المرتبطة بإدارة المخاطر في البنك التجاري مع 
أفضل الممارسات العالمية وتوصيات لجنة بازل 

وتعليمات مصرف قطر المركزي.

التسويق
يتولى قطاع التسويق في البنك التجاري 

مسؤولية الحفاظ على مكانة البنك وعالمته 
التجارية وتواصله المستمر مع قاعدة العمالء 
الحاليين أو المحتملين عبر القنوات اإلعالمية 

التقليدية والرقمية. ويعمل قطاع التسويق عن 
كثب مع األقسام الرئيسية في البنك لتطوير 

الحمالت التسويقية الشاملة والتي تستهدف 
الفئات المختلفة للعمالء عبر مجموعة متنوعة 

من المنتجات والخدمات وذلك باالستناد إلى 
أبحاث السوق المتواصلة ومعرفة العميل 

وتحليل نسبة العائدات إلى االستثمار. كما 
يتولى قطاع التسويق إدارة مجاالت رعاية البنك 

وفعالياته الرئيسية إلى جانب برنامج المسؤولية 
االجتماعية للشركات.

احتفل البنك التجاري باليوم الوطني للدولة بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية
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استعراض اإلدارة لعمليات 
البنك خالل العام تابع

وكونه أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في 
قطر، يعتبر البنك التجاري المسؤولية االجتماعية 

للشركات جزءا ال يتجزأ من أعماله، حيث التزم 
منذ ما يزيد عن 40 عامًا بدعم التنمية الوطنية 

لدولة قطر عن طريق خدمة المجتمع بأكمله من 
خالل برامج المسؤولية االجتماعية للشركات 

ورعاية الفعاليات التي تساهم في تعزيز مكانة 
قطر الدولية. وفي هذا اإلطار، يقع على عاتق 

قطاع التسويق في البنك التجاري إعداد مجموعة 
شاملة من برامج المسؤولية االجتماعية، فضاًل 
عن تحويلها إلى واقع ملموس وتعزيزها، ذلك إلى 
جانب تقديم الدعم المالي واإلنساني والمهني 

إلى المجتمع القطري.

وكوننا بنكًا رائدًا في مجال المسؤولية 
االجتماعية للشركات، شارك البنك التجاري 

في العام 2016 في المؤتمر السنوي للمسؤولية 
االجتماعية للشركات، والذي أقيم تحت رعاية 

سعادة الشيخ عبداهلل بن سعود آل ثاني، محافظ 
مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة صندوق 

دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية )دعم(.

ملتزمون تجاه المجتمع القطري

يؤمن البنك التجاري بأن برنامج المسؤولية 
االجتماعية للشركات يصبح أكثر فعالية وإفادة 

عندما تكون أنشطة هذا البرنامج مرتبطة بخبرة 
المؤسسة، ويمكنها أن تحدث فرقًا ضمن مجال 
معّين بالصورة الصحيحة. ومساهمتنا في إطار 

المسؤولية االجتماعية للشركات تكمن في 
االستثمار إلى حد كبير في المجتمع القطري 

بكل فئاته. وكوننا بنكا قطريا رائدا في القطاع 
الخاص، فإننا نؤمن بأن مسؤوليتنا تكمن في 

أخذ زمام المبادرة وقيادة المبادرات المعنية برد 
الجميل لمجتمعنا الذي نحن جزء منه ونباشر 

فيه أعمالنا اليومية.

ويبذل البنك التجاري الجهود ليكون له دور مميز 
من خالل دعمه للتنمية في المجتمع القطري عبر 

مجموعة من المبادرات االجتماعية واالقتصادية 
في مجاالت شّتى تشمل المشاريع اإلنسانية 

واألعمال الخيرية، والبرامج التعليمية والتدريبية 
وبرامج تطوير الشباب، والمبادرات الرياضية 

والصحية، والدعم للثقافة والفنون القطرية، 
وأنشطة البنك الخاصة باحتفاالت اليوم الوطني. 

وخالل العام 2016، نجح قطاع التسويق في 
البنك التجاري في تطبيق عدد كبير من مبادرات 

المسؤولية االجتماعية للشركات وتعميم 
الفائدة خارج البنك وداخله.

الشباب القطري

استثمر البنك في تطوير الشباب القطري من 
خالل برامج مخصصة للتدريب عبر برنامج 

التنمية الوطنية الخاص بالبنك التجاري، كجزء 
من التزامنا بتطوير رأس المال البشري لفائدة 

األجيال الحالية والقادمة تماشيا مع رؤية قطر 
الوطنية 2030. في العام 2016، أطلق البنك التجاري 
عددا من المبادرات التعليمية الموجهة للشباب 

القطري والتي تشمل فوائدها موظفينا وكافة 
أفراد المجتمع.

وفي العام 2016، أطلق البنك التجاري برنامجه 
التدريبي الصيفي “المصرفيون األشبال” للسنة 

الثالثة على التوالي، تحت عنوان “لمستقبل 
أفضل، وّفر كّل يوم”، وهو برنامج موجه للطالب 

القطريين من أبناء عمالء البنك الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين 14 إلى 18 عاما ومصمم لترسيخ 

ثقافة التوفير لدى الجيل الصاعد. إذ عمل في 
نفس الوقت على منح الفرصة ألكثر من 100 

متدرب للتواصل المباشر مع العمالء ضمن أفرع 
البنك التجاري.

وأقام البنك التجاري في عام 2016 حفاًل لتخريج 
15 موظفًا من موظفي البنك ضمن برنامجه 

التدريبي “برنامج تطوير الخريجين”، الذي استمر 
لعامين وهو البرنامج المعروف على مستوى 

دولة قطر كأحد أقوى البرامج التدريبية المهنية 
وأكثرها فعالية. كما شارك البنك التجاري في 

تنظيم يوم مهني مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية لتوفير الفرص المهنية 

المناسبة للمواطنين.

كما أتّم 30 شابا قطريا تتراوح أعمارهم ما بين 
16 و 19 عاما النسخة الرابعة من برنامج البنك 

التجاري التدريبي السنوي “برنامج القيادة العليا 
للشباب”. وُأطِلق هذا البرنامج للمرة األولى في 
فبراير من العام 2013، وهو بالتعاون ما بين البنك 
التجاري وجامعة الدراسات العليا إلدارة األعمال 

HEC Paris، العضو في مؤسسة قطر والجامعة 
الرائدة في مجال التعليم التنفيذي في المنطقة. 

وقد قام البنك بتكريم 24 من موظفي البنك 
التجاري والترناتيف بنك الذين أتّموا “برنامج قادة 

المستقبل” الذي استمّر على مدى 14 شهرا. 
ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية 

االستراتيجية لدى الشباب القطري وإعدادهم 
لتولي المناصب القيادية في البنك التجاري.

وشارك البنك التجاري كراع بالتيني للملتقى 
السنوي الثالث “َدْور ريادة األعمال في التنمية 

االقتصادية”، بالتعاون مع جامعة قطر. وُيعّد هذا 
الملتقى بمثابة منصة إقليمية لتعزيز مفهوم 
ريادة األعمال بين الشباب القطري، ويؤكد على 
دورها الحيوي في التنمية االقتصادية وفي نمو 

وتنويع القطاع الخاص في المستقبل. 

الرياضة والصحة

يؤمن البنك التجاري بأّن للرياضة دورًا أساسيًا 
في بناء مجتمعنا. فهي ترّوج لنمط حياة صحي 

من خالل األنشطة البدنية المختلفة، وغرس 
قيم العمل الجماعي، والمنافسة ومفهوم الروح 

الرياضية.

وتعكس رعاية البنك التجاري المستمرة لبطولة 
قطر ماسترز للجولف وبطولة العالم للدراجات 

النارية “الموتو جي بي” عام 2016 مدى حرص البنك 
على تشجيع التميز الرياضي وتعزيز مكانة قطر 

الرياضية على الصعيد الدولي عبر مشاركة أفضل 
الالعبين الدوليين في هذه المحافل الرياضية التي 

تجذب الجمهور من شتى أنحاء العالم.

ويعتبر اليوم الرياضي للدولة مبادرة وطنية 
فريدة من نوعها، وُتمثل أهمية كبرى بالنسبة 

للمواطنين والمقيمين على حٍد سواء، كما 
أن ممارسة الرياضة والمشاركة في األنشطة 

الرياضية والبدنية المختلفة تعزز التنمية 
البشرية وهي إحدى الركائز األساسية لرؤية 

قطر الوطنية 2030 من خالل تحسين صحة أفراد 
المجتمع ورفاهيتهم، فضاًل عن تطوير جيل من 

الرياضيين داخل قطر من رجال ونساء.
البنك التجاري احتفل بإطالق “نادي النخبة للمدخرين 

الصغار” المخّصص حصريا لألعضاء الصغار
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وشارك البنك التجاري بفخر في احتفاالت اليوم 
الرياضي في العام 2016، إذ شارك العديد من 

موظفي البنك في فعالية المشي التي نظمها 
مصرف قطر المركزي على كورنيش الدوحة إلى 

جانب المشاركين من ممثلي القطاع المالي.

ولرفع مستوى الوعي لدى الموظفين حول 
سرطان الثدي، وتضامنا مع الحملة العالمية 

لسرطان الثدي في شهر أكتوبر من كل عام، قام 
البنك بالشراكة مع مؤسسة الرعاية الصحية 

األولية الحاضنة لبرنامج قطر الوطني للكشف 
المبكر عن سرطان الثدي واألمعاء بعقد ورشة 

حول الموضوع. وكانت هذه البادرة هي األولى من 
نوعها في القطاع المصرفي وقد تمحورت حول 

أهمية الكشف المبّكر عن المرض.

كما نظم البنك حملة للتبرع بالدم بالتعاون 
مع مركز التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية، 
انطالقا من دوره الريادي في تفعيل الشراكات 

المجتمعية وتعزيز مخزون الدم. وشارك في التبرع 
عدد من المسؤولين وموظفي البنك من مختلف 

اإلدارات، وذلك خالل الحملة الميدانية المتنقلة 
التي استضافها البنك في مبنى البنك التجاري 

بالزا.

الثقافة

البنك التجاري يعتز بالتراث القطري. نحن جزء من 
المجتمع القطري الذي انطلقت فيه مسيرتنا 

منذ أكثر من 40 عاما. إن االحتفاء واالعتزاز 
بالثقافة والقيم القطرية وتعزيزها من األمور 

الثابتة ضمن برامج المسؤولية االجتماعية 
للشركات الخاصة بالبنك وذلك من خالل 

فعالياتنا المخصصة في شهر رمضان المبارك 
واحتفاالت اليوم الوطني للدولة.

احتفل البنك التجاري باليوم الوطني للدولة من 
خالل تنظيم مجموعة واسعة من األنشطة 

التراثية التي تهدف إلى إلقاء الضوء على اإلرث 
الثقافي الغني في قطر في مكان مخصص 

لالحتفال بمبنى البنك التجاري بالزا، حيث 
استمتع الحضور بالعروض والفنون الشعبية 

التي شملت نقش الحّناء، وعرضا للفن البحري 
)الفجري(، وأغنية شعبية للفتيات، وأداء العرضة 

القطرية على ألحان فرقة للفنون الشعبية، وكان 
هناك ركن مخصص لتقديم األطعمة الشعبية 

مثل الهريس، والمضروبة، والساقو، والنّخي. 

يحرص البنك التجاري كل عام على إقامة سحور 
ألسرة البنك، احتفاء بحلول شهر رمضان المبارك 

وتأكيدا على القيم اإلنسانية التي تحث على 
التقارب والمودة، فهو شهر الترابط األسري 

واالجتماعي. هذه الفعاليات تساهم في دعم 
وبناء مجتمع مترابط، وتحيي تراثنا وتقاليدنا 

األصيلة في هذا الشهر الفضيل.

النشاطات اإلنسانية

يستمد البنك التجاري إلهامه من قطر ويعتبر 
نفسه جزء ال يتجزأ منها؛ لذا فهو يلتزم كل 

االلتزام بتطوير المجتمع القطري بأسره، بما في 
ذلك الفئات األقل حظا والتي بحاجة ماسة إلى 

رعاية واهتمام بالغ. 

وضمن فعاليات االحتفال باليوم الوطني، شارك 
البنك المجتمع بهجة االحتفاالت على نطاق 

أوسع عبر عدة أنشطة مجتمعية، إذ قام بزيارات 
إلى مدارس، ومستشفى الوكرة، وقسم األطفال 

بمستشفى حمد.

وفي شهر رمضان المبارك، شارك البنك التجاري 
األطفال فرحتهم وقام بتوزيع الهدايا الخاصة 
بالقرنقعوه والتي قام بإعدادها خصيصا على 

األطفال في كل من مستشفى حمد ومستشفى 
الوكرة ومؤسسة بست باديز )تحت مظلة مركز 

الشفلح(. كما ُأتيحت الفرصة لألطفال في أفرع 
البنك داخل المجمعات التجارية للحصول على 

هدايا القرنقعوه والصور التذكارية. ويتم االحتفال 
بالقرنقعوه في ليلة الرابع عشر من شهر رمضان 

المبارك من كل عام، وهي من العادات التراثية 
األصيلة في قطر والمنطقة، امتدت جذورها منذ 
أيام الغوص وأصبحت بمرور الزمن تراثًا أصياًل في 

المجتمع القطري والخليجي. 

كجزء من المشاركة المجتمعية للبنك 
ولتسليط الضوء على الدور الهام الذي يقوم به 

العمال في قطر ولتشجيع اآلخرين على البذل 
والعطاء، قام البنك التجاري برعاية برنامج اإلفطار 

الرمضاني الذي نظمه الهالل األحمر القطري 
في كّل من المنطقة الصناعية، والوكرة والخور. 
وتعتبر خيمتا الهالل األحمر القطري في مدينتي 

الخور والوكرة من أكبر خيام إفطار الصائم على 
مستوى الدولة، حيث تستقبل كل واحدة منهما 

أكثر من 750 صائما بشكل يومي، بما يقارب 45 
ألف صائم على مدار الشهر الفضيل. وقد شارك 

في تناول اإلفطار بعض من مسؤولي وموظفي 
البنك التجاري مع حوالي 750 عامال طيلة رعاية 

البنك لخيام اإلفطار الثالث.

وفي سياق آخر، أقام البنك مأدبة إفطار على شرف 
المسنين المقيمين بمركز تمكين ورعاية كبار 

السن )إحسان(. وكانت هذه المأدبة تجسيدا 
اللتزام البنك بقيم ديننا الحنيف والتزاما بعاداتنا 
القطرية في شهر رمضان الفضيل، شهر الترابط 

األسري واالجتماعي.

وساند البنك عددا من الجمعيات الخيرية البارزة 
في عام 2016 بما فيها حملة المساعدات اإلنسانية 

بدرب الساعي لتوفير المعونات الشتوية الالزمة 
للشعب السوري أثناء حصار حلب، إلى جانب 
التبرع لحملة “الشتاء الدافئ” التي تنظمها 

جمعية الهالل األحمر القطري.

البنك التجاري الراعي الرئيسي لبطولة البنك التجاري قطر ماسترز للجولف منذ 2006
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رأس المال البشري
انطالقًا من خطة البنك التجاري الخمسية لزيادة 
اإليردات، والمحفظة التمويلية للبنك، والحصول 

على مركز الصدارة في قطاع الخدمات المالية 
في قطر، يلتزم قطاع رأس المال البشري بتقديم 

الدعم الكامل لهذه الخطة االستراتيجية. 
ويعد قطاع رأس المال البشري مسؤواًل بشكل 

رئيسي عن تطبيق الجزء المتعلق بموظفي 
البنك من هذه االستراتيجية، ومن ثم يقوم هذا 

القطاع بتنفيذ البرامج والمبادرات التي من 
شأنها استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز النمو 

المستدام ألعمال البنك. 

ولدعم تنفيذ الخطة الخمسية للبنك التجاري 
من خالل الخمس مبادئ التالية، يعمل قطاع رأس 
المال البشري على تحديد األولويات االستراتيجية 
التي ستساهم في تحويل هذه المبادئ األساسية 

إلى واقع ملموس في عام 2017 وصاعدًا:

تحقيق األرباح – مبادرات استراتيجية لتقليل   .1
المصروفات بشكل مستدام

خدمة العمالء – توفير الخدمات للموظفين    .2
والمعنيين بطريقة سهلة وسلسة.

اإلبداع واالبتكار – تحويل أنظمة رأس المال   .3
البشري إلى أنظمة إلكترونية لتوفير بيانات 

متكاملة ورفع مستويات الكفاءة.

الثقافة – تعزيز ثقافة التعاون، والشفافية   .4
وزيادة إنتاجية األفراد

االلتزام – االمتثال لكافة متطلبات الجهات   .5
الرقابية والسياسات الداخلية

1. تحقيق األرباح

التوظيف

يواصل قطاع رأس المال البشري تعزيز دور 
القوى العاملة في البنك من خالل استقطاب 
وتوظيف الكفاءات المؤهلة لتلبية احتياجات 

العمل الفورية وعلى المدى البعيد داخل البنك. 
ولتحقيق هذه الغاية، أخذ قطاع رأس المال 

البشري على عاتقه مهمة وضع خطة شاملة 
لتطوير رأس المال البشري لعام 2017 بهدف 

تحسين عملية التوظيف. وتعمل هذه الخطة 
على تحديد مدى الحاجة لتعيين موظفين 

لدى البنك أو التعاقد مع موظفين خارجيين 
بحسب الضرورة. وتندرج هذه العملية ضمن وضع 

الميزانية السنوية حيث تحدد متطلبات القوى 

العاملة بما يتيح التخطيط الُمسبق المتوافق 
مع احتياجات التوظيف المستندة إلى المهام 
ووضع استراتيجيات التوظيف المبتكرة وإجراء 

التحسينات على عملية التوظيف واالستخدام 
بما في ذلك تطوير أدوات التوظيف المباشرة 
والتي ُصممت وفقًا الحتياجات البنك. وعالوة 

على ذلك، قام قطاع رأس المال البشري بالحد 
من االعتماد على شركات التوظيف لخفض 

التكاليف من خالل االستفادة من الخبرات 
المتوفرة لدى البنك لدعم عملية التوظيف 

واختيار الموظفين.

إدارة الكفاءات

وفي إطار دوره في إطالق مبادرات خفض تكاليف 
األعمال، يقوم قطاع رأس المال البشري بإعادة 
توزيع الموارد البشرية على اإلدارات المناسبة. 

وتهدف عملية تخطيط تعاقب الموظفين التي 
يجريها قطاع رأس المال البشري سنويًا إلى اختيار 

الكفاءات الالزمة وتنمية وتطوير مهاراتهم في 
الجوانب التي تتطلب ذلك. ويتم إعطاء األولوية 

في عملية التوظيف إلى منتسبي برنامج 
“التنمية الوطنية”.

2. خدمة العمالء

أنظمة رأس المال البشري

تعد تلبية احتياجات العمالء في البنك التجاري 
من أولويات قطاع رأس المال البشري، كما أن 

توفير الخدمات التي تفي بمتطلبات األعمال في 
الوقت المناسب وبصورة دقيقة هو من صميم 

أعمال قطاع رأس المال البشري. وباإلضافة إلى 
ذلك، يساهم قطاع رأس المال البشري في تطوير 

التكنولوجيا المستخدمة في البنك حاليًا، كما 

أنه يعمل على إدخال نظم جديدة ومن ضمنها 
نظام “ساب” الذي سيساعد على زيادة اإلنتاجية 
وسهولة التواصل بين موظفي البنك لتبسيط 

مهام العمل وتوفير الخدمات بصورة أفضل.

تطوير الموظفين

يواصل “برنامج تطوير الخريجين” دعم المواهب 
القطرية الشابة وتنمية مهاراتهم كواحدة من 

أولويات قطاع رأس المال البشري في تطوير 
الموظفين. وتعمل هذه المبادرات على تعزيز 

التزام البنك بعمليات التطوير المهني والتنمية 
المعرفية لموظفيه، وإعداد قادة المستقبل. 

ويقوم قطاع رأس المال البشري بالتنسيق مع 
الكفاءات المختلفة داخل البنك لتبادل الخبرات 

والتعاون فيما بينهم لتحقيق أفضل مستوى من 
األداء.

شركاء العمل

يقوم شركاء العمل في قطاع رأس المال البشري 
بدور فعاٍل في تقديم االستشارات الالزمة 

للمعنيين، وتوفير الحلول الالزمة في نفس الوقت. 
كما أن شركاء العمل يقومون بدور رئيسي في 
عملية التواصل بين قطاع رأس المال البشري 

وكافة الجهات المعنية.

استعراض اإلدارة لعمليات 
البنك خالل العام تابع

أقام البنك التجاري حفال لتسليم الشهادات على مجموعة من موظفيه الذين 
أتّموا برنامج تطوير الخريجين لعام 2013
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3. اإلبداع واالبتكار

األنظمة التكنولوجية

يعد االبتكار جزءًا ال يتجزأ من عمل قطاع رأس 
المال البشري؛ إذ أن ممارسات رأس المال البشري 

داخل أي مؤسسة ال تخلو من اإلبداع واالبتكار. 
وتكمن رؤية هذا القطاع في مراجعة العمليات 

القائمة والبحث عن الطرق المناسبة التي 
تجعلها أكثر فعالية، وكذلك إدخال أنظمة 

تكنولوجية لتعزيز كفاءة العمل وتقليل الوقت 
في إنجاز المعامالت وتجميع البيانات.

ولهذا الغرض، تم التعاقد مع شركة “ساب”، 
الرائدة في توفير نظم تخطيط موارد المؤسسات، 

لتقديم الحلول التكنولوجية الالزمة بقطاع رأس 
المال البشري، باإلضافة إلى دمج البيانات ضمن 

نظام موحد، وتحسين كفاءة العمليات، وتتبع 
األنشطة اليومية المعتادة لرأس المال البشري، 

وإجرائها إلكترونيًا بطريقة أكثر فعالية.

4. الثقافة

يواصل البنك التجاري التزامه بتنمية ثقافة 
التطوير المستمر، والحوار المفتوح، والشفافية، 

والمشاركة الفعالة لموظفيه. وباإلضافة إلى 
ذلك، يعمل قطاع رأس المال البشري على تنمية 

خبرات الموظفين حتى يتمكنوا من تحقيق 
األهداف االستراتيجية للبنك، وكذلك إعداد فرق 

عمل على أعلى مستوى من الكفاءة والحفاظ 
عليها من خالل توفير الحلول المبتكرة إلدارة 

التعلم والتطوير واألداء.

ثقافة إدارة األداء

يعمل قطاع رأس المال البشري على تحديد 
مقاييس أداء الموظفين وإنجازاتهم باستخدام 

دورة األداء السنوي الخاصة بالبنك. ويتضمن 
برنامج إدارة األداء، الذي يعتمد على التواصل 
المباشر مع الموظفين، عمليات التخطيط 

المشترك لتقييم األداء، والمناقشات النصف 
سنوية الخاصة بأداء العاملين، والتقييم الذاتي 
في نهاية كل عام، وكذلك عملية جمع اآلراء من 
مصادر متعددة بنهاية العام. وتتم عملية تقييم 

األداء الوظيفي بإشراف مباشر من فريق العمل 
المعني، الذي يعقد اجتماعات دورية إلجراء 

ذلك على أعلى مستوى من الجودة. ويعد تقييم 
وتطوير هذا البرنامج بصورة مستمرة جزءًا ال 

يتجزأ من عملية تطوير موظفي البنك التجاري. 
وعالوة على ذلك، كان البنك التجاري أول البنوك 

التي طبقت نظام “المكافآت المؤجلة” للمدراء 
التنفيذيين في قطر كي تتوافق هذه المكافآت 

مع األداء العام للبنك. 

مشاركة الموظفين في مبادرات التواصل 

خالل الربع األخير من عام 2016، تم إجراء استبيان 
لمعرفة آراء الموظفين لتقييم بيئة العمل 

الحالية واالطالع على وجهات النظر المختلفة 
فيما يخص بعض الموضوعات. وقد تم جمع نتائج 

هذا االستبيان وتحليلها واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لمعالجة مواطن الخلل. وقد تم اتخاذ التجارب 
الناجحة كنموذج ُيحتذى به في معالجة األمور 

التي تحتاج إلى تحسين.

5. االلتزام

يقع على عاتق قطاع رأس المال البشري 
مسؤولية كبيرة في الحفاظ على استمرار كافة 

موظفي البنك التجاري في االلتزام بالتصرفات 
والسلوكيات التي تتوافق مع اللوائح والقوانين 

المعمول بها داخل البنك. ولتحقيق هذا الهدف، 
يأخذ قطاع رأس المال البشري زمام المبادرة 

لمراقبة السلوكيات الفردية والجماعية لضمان 
تطبيق القوانين والسياسات المعمول بها.

ويواصل قطاع رأس المال البشري التزامه بإقامة 
عالقات مستدامة مع الجهات الحكومية، والتي 

تنعكس إيجابيًا على الموظفين وسير العمل 
بالبنك، وكذلك اغتنام الفرص وتعزيز التعاون 

والتنسيق مع هذه الجهات. وخالصة القول، 
يواصل قطاع رأس المال البشري تحقيق المزيد 
من التقدم والتطور، وكذلك تحليل وتقييم أداء 

فريق العمل بالماضي، واتباع أفضل الممارسات، 
ومعالجة كافة المسائل المتعلقة بالعمل؛ 

لتعزيز الدور الرائد لهذا القطاع في إيجاد الحلول 
المناسبة باعتباره شريكًا فعااًل في أعمال البنك.

إقرار 
ما كان البنك التجاري ليحقق هذا النجاح في 
2016 لوال تفاني موظفيه وقادة العمل بداخله 
وجهودهم المبذولة طوال العام. ونحن أيضًا 

ممتنون لرئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو المنتدب وأعضاء المجلس على 
توجيهاتهم وإسهاماتهم ودعمهم المستمر. 

ففي ظل قيادتهم الحكيمة، استمر البنك 
التجاري في تحقيق المزيد من النمو والحفاظ 

على مكانته كأحد أعرق وأنجح البنوك في قطر 
ألكثر من أربعة عقود. 

وفي الختام، نود أن نتقدم بخالص الشكر إلى 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني، أمير البالد المفدى، على قيادته الرشيدة 
للبالد. كما نتوجه بالشكر إلى معالي الشيخ 

عبداهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة وزير المالية، السيد 
علي شريف العمادي، وإلى مصرف قطر المركزي، 

ووزارة االقتصاد والتجارة على توجيهاتهم 
ودعمهم المتواصل للبنك خالل السنة الماضية. 

وعالوة على ذلك، أظهر مصرف قطر المركزي، 
بفضل قيادة المحافظ سعادة الشيخ عبداهلل 

بن سعود آل ثاني وفريق العمل لدى المصرف، 
حكمة بالغة في قيادة القطاع المصرفي بطريقة 

واضحة ومناسبة مما سمح للسوق المالي 
بتحقيق النمو على الرغم من محيط العمل 

المليء بالتحديات. 

ونحن نفخر كل الفخر بالنجاحات التي حققناها 
خالل مسيرتنا التي تجاوزت األربعين عامًا، كما أننا 

متفاءلون بما يحمله المستقبل للبنك التجاري 
ولبلدنا الحبيب قطر.

بيان المسؤولية
تم إعداد القوائم المالية، إلى حد علمنا، وفقًا 
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وهي 

تعطي صورة صحيحة وعادلة ألصول البنك 
التجاري )ش.م.ع.ق( ومطلوباته 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.

4 أبريل 2017

نيابًة عن مجلس اإلدارة:

السيد حسين إبراهيم الفردان
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

السيد جوزيف ابراهام
الرئيس التنفيذي
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االلتزام

البنك التجاري مستمرّ في الثبات على مبادئه 
وقناعاته. وهدفنا االستراتيجي هو أن نكون البنك 
الرائد في السوق من حيث االلتزام والحوكمة، ألننا 
على قناعة بأنهما أساس كل مؤسسة مصرفية 

وضروريان لتحقيق النمو المستدام ألعمالنا.
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تقرير حوكمة الشركات 
السنوي لعام 2016

1. مقدمة
يسر مجلس إدارة البنك التجاري تقديم تقرير 

حوكمة الشركات لعام 2016 وفقًا لإلرشادات 
والتعليمات الصادرة من قبل مصرف قطر 

المركزي في 26 يوليو 2015 بموجب التعميم رقم 
2015/68 وقانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 

2015، وقواعد بازل، ومبادىء الحوكمة في البنوك 
الصادرة في يوليو 2015، وهيئة قطر لألسواق 

المالية وسائر القوانين واألنظمة ذات الصلة 
المطبقة في دولة قطر. 

ونظرًا للتعديالت التي تطرأ من آن إلى آخر على 
التعليمات المقررة في هذا الشأن وكذلك 

متطلبات الجهات الرقابية، يواصل البنك التجاري 
اتخاذ التدابير الالزمة نحو تحسين وتطوير معايير 

حوكمة الشركات وفقُا ألفضل الممارسات 
الدولية، باإلضافة إلى ترسيخ ثقافة االلتزام على 

مستوى البنك ككل. ولقد اتخذ مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وموظفو البنك التجاري على 

عاتقهم مهمة إعداد هذا التقرير، الذي يلقي 
الضوء على التزام البنك بنظام الحوكمة، كما 
أنه يتضمن شرحًا لألحكام التي لم يتم االلتزام 

بها؛ مما يعكس حرص البنك على تحقيق مبادىء 
اإلفصاح والشفافية على الوجه األمثل خالل 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

ونحن مستمرون بالمضي قدمًا نحو تحقيق 
التحول الرقمي في مختلف قطاعات البنك 

ليصبح البنك التجاري بنكًا رائدًا في األسواق 
من خالل تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة. 

وفضاًل عن ذلك، فلقد ساهمت االستثمارت 
االستراتيجية للبنك التجاري فى توسيع انتشاره 

من خالل الشركات والبنوك التابعة والزميلة 
للبنك. ولقد تم اإلعالن عن ممارسة حق البيع 
اآلجل من ِقبل “مجموعة األناضول القابضة” 

لنسبة الـ25% المتبقية من حصتها في 
“الترناتيف بنك إيه إس” )“ايه بنك”( في 19 ديسمبر 

2016، حيث أصبح “ايه بنك” بنكًا تابعًا مملوكًا 
بالكامل للبنك التجاري )بنسبة 100%(. وبعد 

الحصول على الموافقة الالزمة لزيادة رأس مال 
البنك التجاري من 3.266.292.100 ريال قطري إلى 

3.854.527.390 ريال قطري خالل اجتماع الجمعية 
العامة غير العادية للمساهمين في 16 نوفمبر 

2016، فقد أعلنا في 12 ديسمبر 2016 عن الدعوة إلى 
االكتتاب في األسهم الجديدة من خالل “طرح 

حقوق االكتتاب” وفقًا ألحكام قانون الشركات 
التجارية رقم )11( لعام 2015، ونظام تداول حقوق 

االكتتاب الصادر من ِقبل هيئة قطر لألسواق 
المالية. ولقد تم اتخاذ هذه الخطوات الهامة 

لترسيخ مكانة البنك التجاري على المدى البعيد، 
في إطار سعينا لتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا 
الكرام وتحقيق الربحية لكافة أصحاب المصالح 

بهدف المحافظة على دوره الرائد كواحد من 
أفضل البنوك القطرية في القطاع الخاص 

والخيار األول للعمالء.

واسمحوا لنا، بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية للبنك، بأن نتوجه بخالص 

الشكر لكافة السادة المساهمين على ثقتهم 
ودعمهم المستمر.

2. مجلس اإلدارة 
1/2 دور مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

يوكل المساهمون إلى مجلس اإلدارة مسؤولية 
إدارة البنك واإلشراف على عملياته وتطبيق 

الحوكمة الفعالة على مستوى نشاطاته 
األساسية، بما في ذلك تعيين أعضاء اإلدارة 

التنفيذية واإلشراف عليهم )باإلضافة إلى تحديد 
المكافآت وتقييم األداء وضمان وضع خطة 

للتعاقب الوظيفي( وتحديد رؤية البنك ورسالته 
والموافقة على السياسات المتعلقة بمعامالت 

البنك على المدى الطويل، واالستراتيجيات بما 
في ذلك االستراتيجية الخاصة بالمخاطر وأهداف 

البنك وضمان دقة القوائم المالية وعائداتها 
)وتشمل التقارير الدورية واإلفصاح عن المعلومات 

المالية إلى الجهات الرقابية والمساهمين(، 
وتقييم األداء وتقدير المخاطر الرئيسية التي 

تواجه البنك وضمان االلتزام بالقوانين واألنظمة 
ذات الصلة والنظام األساسي للبنك.

ومن أجل توفير وسيلة منظمة ومدروسة لتحقيق 
أهداف البنك ومعالجة المسائل بالشكل 

المناسب وفي الوقت المناسب، شّكل مجلس 
اإلدارة لجانه الخاصة وفقًا للممارسات األساسية 

وأنظمة الحوكمة المطبقة محليًا. وباإلضافة 
إلى ذلك، أوكل مجلس اإلدارة مهمة إدارة البنك 

اليومية إلى اإلدارة التنفيذية وفقًا لتعليمات 
واضحة وضمن الصالحيات المفوضة لها. ووفقًا 

للمبدأ الخامس الوارد في تعميم مصرف قطر 
المركزي رقم 68 /2015، تعد اإلدارة التنفيذية 

مسؤولة عن تنفيذ العمليات، واألنشطة، وقرارات 
مجلس اإلدارة طبقًا لالستراتيجيات والسياسات 

المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وهيكل 
المخاطر الخاص بالبنك. وتعد اإلدارة التنفيذية 
مسؤولة أيضًا عن إعداد هيكل تنظيمي للبنك 

معتمد من مجلس اإلدارة يتضمن توزيعات عادلة 
وتفويض السلطات باإلضافة إلى تحديد نطاق 

المسؤوليات والمحاسبة. 

ويلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
بممارسة واجب العناية وإبداء الوالء وااللتزام 

بالقوانين واألنظمة المطبقة بما في ذلك 
التعليمات الخاصة بنظام الحوكمة الصادر 
عن مصرف قطر المركزي ونظام هيئة قطر 

لألسواق المالية ووثائق الحوكمة الخاصة 
بالبنك. ويتوقع من أعضاء مجلس اإلدارة، في 

إطار واجباتهم تجاه البنك، أن يتصرفوا بحسن 
نية بناًء على المعلومات المتوفرة لهم وأن 

يبذلوا العناية الواجبة لخدمة مصلحة البنك 
وجميع المساهمين/ أصحاب المصالح التزامًا 

بمسؤولياتهم ومهامهم تجاه البنك.

ويتناول ميثاق مجلس اإلدارة التفاصيل المتعلقة 
بدور المجلس ومسؤولياته ويمكن االطالع عليه 

على الموقع اإللكتروني للبنك www.cbq.qa كما 
يمكن الحصول على نسخة مطبوعة منه بناًء 

على طلب أحد المساهمين.

2/2 تشكيل مجلس اإلدارة ومؤهالت األعضاء

وفقًا للنظام األساسي للبنك وميثاق حوكمة 
الشركات وقانون الشركات التجارية وغيرها من 

األنظمة المطبقة، يتألف مجلس إدارة البنك 
حاليًا من تسعة أعضاء ال يتولون أي مهام 

تنفيذية )إدارية( بالبنك، منهم ست أعضاء غير 
تنفيذيين وثالثة أعضاء تنفيذيين حسب تصنيف 

مصرف قطر المركزي لألعضاء الصادر بموجب 
تعميم 68 / 2015. )وتجدر اإلشارة إلى أن ممثلي 

كل من شركة قطر للتأمين وشركة تنمية اإلدخار 
ذ.م.م. مستقلين(.

هذا وال يشغل نفس الشخص منصبي رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للبنك.

ويتمتع جميع أعضاء مجلس اإلدارة بالسمات 
الشخصية الحسنة والتي تشمل الوالء، 

والنزاهة، والسمعة الطيبة، والمصداقية، فضاًل 
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عن المؤهالت التعليمية الالزمة والمهارات 
التقنية والدراية والمعرفة في المجال المصرفي 
والمالي والخبرة في األسواق المصرفية والدولية 

لتمكينهم من تأدية مسؤولياتهم وواجباتهم 
بالمهنية والكفاءة الالزمتين للقيادة واإلشراف 

على إدارة البنك وذلك لضمان زيادة قيمة أسهم 
المساهمين إلى أقصى حد، وعلى أعضاء مجلس 

اإلدارة تخصيص الوقت الالزم والعناية الواجبة 
للقيام بواجباتهم طوال مدة عضويتهم.

3/2 أمين سر مجلس اإلدارة

عّين مجلس اإلدارة أمين سر لتوفير الدعم اإلداري 
إلى أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه ورئيسه وتسهيل 
أدائهم لمهامهم المتعلقة بمجلس اإلدارة. ويتم 

تعيين أمين السر أو عزله فقط بموجب قرار من 
مجلس اإلدارة. 

كما يكون أمين السر، تحت إشراف رئيس 
المجلس، مسؤواًل عن ضمان الحصول على 

المعلومات في الوقت المناسب وعن التنسيق 
بين األعضاء من جهة وبين مجلس اإلدارة 

وأصحاب المصلحة اآلخرين في البنك بمن فيهم 
المساهمين واإلدارة والموظفين من جهة أخرى. 

ويكون أمين السر مسؤواًل أيضًا عن االحتفاظ 
بمستندات ووثائق مجلس اإلدارة وتولي التواصل 

مع مصرف قطر المركزي والحكومة والوزارات 
والمؤسسات وغيرها من الجهات الخارجية.

تتمتع أمينة سر مجلس اإلدارة الحالية بالمعرفة 
والمهارات المطلوبة لتأدية دورها. وهي تتمتع 

بخبرة واسعة في مجال االلتزام وحوكمة 
الشركات ضمن المؤسسات المالية. كما 

أنها تتمتع بثقة مجلس اإلدارة لتأدية المهام 
المتعلقة به.

4/2 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

إن مهمة لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة هي الحفاظ على 

الشفافية في إجراءات الترشيح لعضوية مجلس 
اإلدارة. وتكون اللجنة مسؤولة عن رفع التوصيات 

بشأن تعيين األعضاء وترشيحهم ليتم انتخابهم 
في الجمعية العامة وإجراء التقييمات الذاتية 

السنوية ألداء مجلس اإلدارة ولجانه.

تتم الترشيحات والتعيينات وفقًا إلجراءات رسمية 
وشفافة تمشيًا مع النظام األساسي للبنك 

ومواثيق الحوكمة ذات الصلة. وينتخب المرشح 
لعضوية مجلس اإلدارة عبر االنتخاب من طرف 

الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات ويمكن إعادة 
انتخاب عضو مجلس اإلدارة أكثر من مرة.

تنتهي عضوية العضو في مجلس اإلدارة إذا تمت 
إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو إساءة األمانة 

أو تم إعالن إفالسه أو تغيب عن ثالثة اجتماعات 
متتالية لمجلس اإلدارة أو خمسة اجتماعات غير 

متتالية دون عذر يقبله مجلس اإلدارة. ويحدد 
النظام األساسي وميثاق حوكمة الشركات للبنك 

التفاصيل المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس 
اإلدارة أو عزلهم. 

خالل عام 2016، أتم مجلس اإلدارة ولجانه التقييم 
الذاتي لعام 2016 وفقًا للممارسات األساسية 

وأنظمة وميثاق حوكمة الشركات. 

5/2 مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة

يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤواًل عن ضمان 
كفاءة مجلس اإلدارة وأدائه وتزويد أعضاء مجلس 

اإلدارة بكافة المعلومات بشكل دقيق وفي 
الوقت المناسب. ويتولى رئيس مجلس اإلدارة 

المسؤوليات الشاملة كما هي محددة في 
الوصف الوظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة والذي تم 

إعداده تمشيًا مع القوانين واألنظمة المطبقة.

6/2 استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة

وفي تقييم استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة 
المستقلين، اعتمد البنك تعريف “أعضاء مجلس 
اإلدارة المستقلين” كما هو محدد في التعليمات 

الخاصة بالحوكمة في البنوك والمؤسسات 
المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

7/2 اجتماعات مجلس اإلدارة 

تمشيًا مع تعليمات مصرف قطر المركزي 
الصادرة إلى المؤسسات المالية بشأن الحوكمة 

في البنوك، والنظام األساسي للبنك التجاري 
وميثاق مجلس اإلدارة، يعقد مجلس اإلدارة ستة 
اجتماعات على أقل تقدير )على األقل مرة واحدة 

كل شهرين(. وتكون الدعوة إلى اجتماع المجلس 
صحيحة فقط بحضور أغلبية األعضاء )على 

األقل خمسة من تسعة أعضاء سواء شخصيًا 

أم باإلنابة( وشرط حضور على األقل أربعة أعضاء 
شخصيًا. يجب أن تكون االعذار المقدمة لعدم 

حضور االجتماعات أسبابًا مقنعة وأن يتم 
تسجيلها في محضر االجتماع من قبل أمين 
سر مجلس اإلدارة. وتحدد مواعيد اجتماعات 

مجلس اإلدارة في جدول مجلس اإلدارة بحسب 
األحداث الرئيسية وبالتزامن مع اختتام الفترات 

المالية للبنك. وينتظر من األعضاء بذل كل 
الجهود الممكنة للحضور شخصيًا إلى كافة 
اجتماعات المجلس المقررة واجتماعات لجان 

المجلس التي ينتمون إليها وتتم عملية التصويت 
في اجتماعات المجلس وفقًا للنظام األساسي 
للبنك. كما يجب تسجيل المسائل المطروحة 

والقرارات المتخذة من قبل مجلس اإلدارة في 
محضر االجتماع من قبل أمين سر مجلس اإلدارة 

في سجل خاص.

خالل عام 2016، عقد مجلس اإلدارة ثمانية 
اجتماعات.

8/2 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

من أجل زيادة كفاءة ودعم رقابة مجلس اإلدرة 
على األنشطة المختلفة والمخاطر التي 

يواجهها البنك وأداء مهامه باستقاللية ومهنية، 
شّكل مجلس اإلدارة عدة لجان لمساعدته 

على تأدية مهامه بشكل فعال وأوكل إليها 
مسؤوليات وصالحيات محددة للتصرف بالنيابة 
عن المجلس. باإلضافة إلى ذلك والتزامًا بمبادئ 

حوكمة الشركات، يجب أن تستوفي لجان 
المجلس الحد األدنى من الشروط المطلوبة من 

اللجان والمحددة في أنظمة حوكمة الشركات 
المطبقة.

لدى البنك أربع لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة 
هي: 

لجنة التدقيق وااللتزام   .1
لجنة المخاطر   .2

اللجنة التنفيذية   .3
لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة  .4
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وتتألف اللجنة من األعضاء التاليين كما في 31 ديسمبر 2016:

تصنيف العضومنصبه في اللجنةإسم العضو

مستقل / غير تنفيذيالرئيسالسيد/ محمد إسماعيل مندني العمادي

غير مستقل / تنفيذيعضوسعادة السيد/ عبد الرحمن بن حمد العطية

مستقل / غير تنفيذيعضوالسيد/ علي صالح ناصر الفضاله

-عضو بديلأي عضو مستقل وغير تنفيذي

ويعد الحد األدنى لعدد االجتماعات في السنة هو 4 اجتماعات. وفي عام 2016، اجتمعت لجنة المخاطر 6 
مرات وتم توثيق محاضر هذه االجتماعات حسب األصول.

وتتألف اللجنة من األعضاء التاليين كما في 31 ديسمبر 2016:

تصنيف العضومنصبه في اللجنةإسم العضو

غير مستقل / تنفيذيالرئيسالشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني

غير مستقل / تنفيذيعضوالسيد/ حسين إبراهيم الفردان

غير مستقل / تنفيذيعضوالسيد/ عمر حسين الفردان

-عضو بديلأي عضو مستقل أو غير تنفيذي 

ويعد الحد األدنى لعدد االجتماعات في السنة هو 12 اجتماعًا. وفي عام 2016، اجتمعت اللجنة التنفيذية 
22 مرة وتم توثيق محاضر هذه االجتماعات حسب األصول.

تقرير حوكمة الشركات 
السنوي لعام 2016

لجنة المخاطر
تكون لجنة المخاطر مسؤولة عن كل الجوانب 
المتعلقة بإدارة مخاطر البنك بما في ذلك على 

سبيل المثال ال الحصر مخاطر األعمال ومخاطر 
االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية 

والقانونية ومخاطر السمعة. وتراجع لجنة 
المخاطر السياسات الخاصة بجميع مسائل 

المخاطر، وتعمل على مراقبة جميع مخاطر 
البنك من خالل لجنة إدارة المخاطر والرئيس 

التنفيذي ورئيس قطاع المخاطر، كما تعمل على 
تنفيذ توجيهات إدارة المخاطر عن طريق الرئيس 

التنفيذي ورئيس قطاع المخاطر.

تنص صالحيات اللجنة على أن اللجنة مسؤولة 
عن )1( تحديد سياسات المخاطر، ومعايير وآليات 

الرقابة على كافة أنشطة البنك التي تضمن 
كافة أنواع المخاطر )2( مراجعة مستويات تحمل 

المخاطر وحدود المحافظ وإقرارها، بما في ذلك 
الحدود المرتبطة بالقطاع المصرفي والحدود 

الجغرافية وجودة األصول وغيرها كما تمت 
الموافقة عليه من ِقبل لجنة إدارة المخاطر )3( 

اإلشراف على إدارة استمرارية األعمال )4( مراجعة 
وتقييم أداء لجنة إدارة المخاطر ومجموعة 

المخاطر في مراقبة المخاطر واإلشراف عليها 
للتأكد من االلتزام باالستراتيجيات والسياسات 

التي تمت الموافقة عليها من ِقبل مجلس اإلدارة 
وتطبيقها )5( ومراجعة خطط استعداد البنك 

لتطبيق بازل 3.

اللجنة التنفيذية
تكون اللجنة التنفيذية مسؤولة عن معالجة 

المسائل المتعلقة بشكل خاص بالتسهيالت 
االئتمانية )ضمن الحدود المسموح بها( والتي 

تنشأ بين اجتماعات مجلس اإلدارة وتتطلب 
مراجعته وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي 

وإرشادات مجلس اإلدارة.كما تكون اللجنة 
مسؤولة في المقام األول عن الموافقة على 
جميع االستراتيجيات والخطط والميزانيات 
واألهداف والسياسات واإلجراءات واألنظمة 

ومراجعة أداء البنك.

تنص صالحيات اللجنة على أن اللجنة مسؤولة 
عن )1( الموافقة على التسهيالت االئتمانية وفقًا 

للصالحيات المفوضة لها من ِقبل مجلس إدارة 
البنك )2( مراجعة كافة السياسات المتعلقة 

بتنظيم البنك وعملياته، بما في ذلك السلطات 

الخاصة بمسؤوليات اإلدارة التنفيذية )باستثناء 
السياسات التي تخضع لمراجعة لجان مجلس 
اإلدارة األخرى كما هو منصوص عليه في كتاب 

تفويض الصالحيات الخاصة بمجلس اإلدارة( 
)3( وضع استراتيجية البنك التجاري على المدى 
البعيد وفقًا لألوضاع االقتصادية وأوضاع السوق 

ورؤية مجلس اإلدراة، ومراجعة سياسة البنك 
بشكل عام والتأكد من تطبيقها )4( تلقي 

التقارير والتحاليل الخاصة بأداء البنك المالي 
والتشغيلي، وتقييم ومقارنة مؤشرات األداء 

الرئيسية مع االستراتيجيات المصاحبة لها )5( 
مراجعة استراتيجية البنك التجاري الخاصة 

بالمسؤولية االجتماعية للشركات في ضوء قيم 
البنك التجاري، والموافقة على طلبات التبرعات 
والدعم االجتماعي والموافقة عليها، ومراجعة 
كافة الميزانيات التشغيلية وميزانية النفقات 

الرأسمالية والموافقة عليها.
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وتتألف اللجنة من األعضاء التاليين كما في 31 ديسمبر 2016:

تصنيف العضومنصبه في اللجنةإسم العضو

غير مستقل / غير تنفيذيالرئيسسعادة السيد/ عبد الرحمن بن حمد العطية

غير مستقل / غير تنفيذيعضوالشيخ جبر بن علي بن جبر آل ثاني

مستقل / غير تنفيذيعضوالسيد/ علي صالح ناصر الفضاله

غير مستقل / غير تنفيذيعضوالسيد/ حسن بن حسن المال الجفيري

-عضو بديلأي عضو مستقل أو غير تنفيذي

وفقًا لمبدأ الشفافية واالستقاللية، ترفع إدارتا التدقيق الداخلي وااللتزام تقاريرهما إلى لجنة التدقيق 
وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة مباشرًة بينما يكون رئيس التدقيق ورئيس االلتزام مسؤولين عن رفع 

التقارير والمالحظات إلى اللجنة على أساس دوري وعند الضرورة.

ويعد الحد األدنى لعدد االجتماعات في السنة هو 4 اجتماعات. وفي عام 2016، عقدت لجنة التدقيق 
وااللتزام 7 اجتماعات وتم توثيق محاضر هذه االجتماعات حسب األصول.

لجنة التدقيق وااللتزام
تكون لجنة التدقيق وااللتزام مسؤولة في المقام 

األول عن اإلشراف على جودة ممارسات البنك 
ودقتها في إطار المحاسبة والتدقيق والرقابة 

الداخلية والتقارير المالية باإلضافة إلى تحديد 
متطلبات االلتزام ومكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب ومعاييرها وآليات الرقابة على كل 
النشاطات التي تنطوي على مخاطر عبر البنك.

تنص صالحيات اللجنة على أن اللجنة مسؤولة 
عن )1( مراجعة ومراقبة مدى كفاءة أنظمة الرقابة 
الداخلية في البنك، بما في ذلك الضوابط المالية 

والمحاسبية وقدرة البنك على إدارة ومراقبة 
مخاطر األعمال. )2( مراجعة مدى فعالية إدارة 

المخاطر بالبنك والضوابط الداخلية من خالل 
التقارير السنوية والمرحلية والتقارير الرقابية 

وغيرها من التقارير. )3( مراجعة سياسية إدارة 
التدقيق الداخلي وااللتزام ومكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب في البنك التجاري 
وخططها وأنشطتها وموظفيها وهيكلها 

التنظيمي والموافقة عليها. )4( مراجعة تعيينات 
موظفي إدارة التدقيق ومكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب وتبديالتهم وانتقاالتهم وإقاالتهم 
ومكافآتهم. )5( تقييم أداء رئيس التدقيق 

الداخلي ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
والمكافآت ذات الصلة، باإلضافة إلى القرارات 

المتعلقة بتعيينه وتجديد تعاقده مع البنك 
وإنهاء خدماته )6( التأكد من عدم وجود قيود غير 

مبررة على عمل إدارة اإللتزام ومكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب، باإلضافة إلى تمكينها 
من الوصول إلى سجالت البنك ووثائقه وطاقم 

العمل إن لزم ذلك لتأدية عملها )7( مراجعة مدى 
فعالية النظام الخاص بمراقبة االلتزام بالقوانين 

المحلية والدولية واللوائح والمعايير المعمول 
بها. )مثل الفاتكا(. )8( مراجعة نتائج التفتيشات 

التي تقوم بها الجهات الرقابية.

لجنة المكافأت والترشيحات والحوكمة
تكون لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة 

مسؤولة عن تقييم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية والموظفين آخذًة في االعتبار 

أهداف البنك طويلة األجل. وتعد اللجنة مسؤولة 
أيضًا عن رفع التوصيات بشأن تعيين أعضاء 

مجلس اإلدارة أو إعادة ترشيحهم ليتم انتخابهم 
في الجمعية العامة، واإلشراف على تدريب أعضاء 
مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنظام حوكمة البنوك، 
باإلضافة إلى إجراء التقييم الذاتي السنوي ألداء 

مجلس اإلدارة. كما تكون اللجنة مسؤولة عن حل 
جميع المسائل المتعلقة بالحوكمة.

تشمل النشاطات الرئيسية التي قامت بها 
اللجنة خالل السنة )1( وضع هيكل الحوكمة 

وتطويره بحيث يشمل مكافآت اإلدارة التنفيذية، 
وعرض سياسة المكافآت على الجمعية 

العمومية العتمادها بعد موافقة مجلس اإلدارة 
عليها. )2( مراجعة أداء الرؤساء التنفيذيين 
وأعضاء اإلدارة التنفيذية وتقييمها سنويًا 
ومقارنتها بأهداف المؤسسة خالل السنة 

الحالية وعلى المدى البعيد، وتزويد مجلس اإلدارة 
بنتائج التقييم )3( تحديد وترشيح أعضاء جدد 

لعضوية مجلس اإلدارة والتأكد من أن ترشيحات 
وتعيينات أعضاء مجلس اإلدارة يتم القيام بها 
وفقًا لإلجراءات الرسمية والصارمة والشفافة 

)4( األخذ في االعتبار أن يمتلك مرشحي مجلس 
اإلدارة الكفاءة الالزمة للقيام بواجباتهم كأعضاء 

مجلس إدارة، باإلضافة المتالكهم المهارات 
والمعارف والخبرات الالزمة، والمؤهالت المهنية 

والفنية والشخصية، وأن تكون الترشيحات مبنية 
على أساس “المبادىء والتوجيهات المناسبة 

والمالئمة ألعضاء مجلس اإلدارة”. )5( إجراء 
بتقييم ذاتي سنوي بشكل دوري ألداء أعضاء 

مجلس اإلدارة ولجان المجلس )6( القيام بمراجعة 
وتقييم للتغييرات التي تطرأ على ممارسات 

حوكمة الشركات دوليًا ومحليًا، والتي قد تؤثر 
على طريقة عمل البنك وإدارة سياسة الحوكمة 

الخاصة به )7( النظر في المسائل الخاصة بعدم 
االلتزام بالحوكمة، وتقديم اقتراحات لمجلس 

اإلدارة باالجراءات الواجب اتخاذها لحل هذه 
المسائل وفقًا لالجراءات المعمول بها.
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تقرير حوكمة الشركات 
السنوي لعام 2016

وتتألف اللجنة من األعضاء التاليين كما في 31 ديسمبر 2016:

تصنيف العضومنصبه في اللجنةإسم العضو

غير مستقل / غير تنفيذيالرئيسالشيخ جبر بن علي بن جبر آل ثاني

غير مستقل / تنفيذيعضوالسيد/ حسين ابراهيم الفردان

غير مستقل / تنفيذيعضوالسيد/ عمر حسين الفردان 

غير مستقل / غير تنفيذيعضوالسيد/ جاسم محمد جبر المسلم

-عضو بديلأي عضو مستقل أوغير تنفيذي

ويعد الحد األدنى لعدد االجتماعات في السنة هو اجتماعين. وفي عام 2016، اجتمعت لجنة المكافآت 
والترشيحات والحوكمة 4 مرات وتم توثيق محاضر هذه االجتماعات حسب األصول.

9/2 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية

تحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا 
لتعميم مصرف قطر المركزي رقم 2014/18. 

ويقّدم نظام المكافآت إلى المساهمين في 
الجمعية العامة إلقراره ومن ثم يتاح للعامة. 

ويقوم مجلس اإلدارة بتقييم المخاطر المعنية 
في تحديد المكافآت والمزايا وتسديدها 

ومراجعة السياسة والنظام وفقًا لنتائج 
التقييم.

ووفقًا لسياسة مكافآت مجلس اإلدارة بالبنك، 
تؤخذ في االعتبار، عند تحديد المكافآت، 

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم، 
باإلضافة إلى أداء البنك. وقد تشمل المكافآت 
عناصر ثابتة وعناصر مرتبطة باألداء ُتبنى على 

أداء البنك طويل األجل. 

يمكن أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
على شكل: 

رواتب ثابتة؛  •
أتعاب مدفوعة لألعضاء؛  •

مزايا عينية؛  •
نسبة مئوية من أرباح البنك.   •

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تؤخذ النقاط التالية 
في االعتبار عند تحديد مكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة:

تمنح المكافآت إلى مجلس اإلدارة على أساس   •
سنوي شرط أال يزيد مجموع هذه المكافآت 

عن 5% من صافي أرباح البنك السنوي بعد 
خصم االحتياطيات واالستقطاعات القانونية 

وتوزيع أرباح بنسبة 5% من رأسمال البنك 
المدفوع على المساهمين.

توافق الجمعية العامة على قيمة هذه   •
المكافآت سنويًا آخذًة في االعتبار مستوى 

ربحية البنك.

ووفقًا لتقرير البنك السنوي لعام 2016، بلغ مجموع 
مكافآت مجلس اإلدارة عام 2016 )بما في ذلك 

المكافآت الثابتة ورسوم حضور االجتماعات( 
18.500 مليون ريال قطري )بانتظار موافقة 

الجمعية العامة للبنك( )بلغت 18.500 مليون ريال 
قطري في 2015(.

وفيما يتعلق باإلدارة التنفيذية والموظفين، وضع 
البنك نظام مكافآت يحدد هياكل المكافآت 

الخاصة باإلدارة التنفيذية والموظفين ويعتبر 
تنافسي بالمقارنة مع السوق ويكافئ األداء الذي 

يساهم في نمو البنك وربحيته ويتماشى مع 
استراتيجية البنك.

وقد بلغت رواتب ومكافآت المدراء التنفيذيين 
عام 2016 ما مجموعه 55.920 مليون ريال قطري 

)بالمقارنة مع 57.657 مليون ريال قطري في 2015(.

10/2 المستشارون المستقلون

يجوز لمجلس اإلدارة ولجانه اإلستعانة بمستشار 
أو مستشارين في أي مسألة تتعلق بشؤون البنك. 

ويتحّمل البنك النفقات والتكاليف المتعلقة 
بتعيين المستشارين المستقلين.

وفي عام 2016، بلغ مجموع التكاليف المترتبة على 
البنك فيما يتعلق بالمستشارين المستقلين 31.1 

مليون ريال قطري.
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11/2 أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين والمستقلين 

كما في 31 ديسمبر 2016، يتألف مجلس إدارة البنك من األعضاء التاليين:

تاريخ التعيين المنصباسم عضو مجلس اإلدارة
ألول مرة

انقضاء مدة 
العضوية 

الحالية

الحالة

غير مستقل وتنفيذي19902016الرئيسالشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني

 نائب الرئيسالسيد/ حسين إبراهيم الفردان 
والعضو المنتدب

غير مستقل وتنفيذي19752016

غير مستقل وغير تنفيذي19752016عضوالسيد / جاسم محمد جبر المسّلم

غير مستقل وتنفيذي20142016عضوسعادة السيد / عبد الرحمن بن حمد العطية

غير مستقل وتنفيذي20022016عضوالسيد/ عمر حسين الفردان

غير مستقل وغير تنفيذي20022016عضوالشيخ جبر بن علي بن جبر آل ثاني

 السادة / شركة قطر للتأمين
)يمثلها السيد / علي صالح ناصر الفضاله(

ال يملك أي أسهم بالبنك التجاري
)الممثل: مستقل(

غير مستقل وغير تنفيذي20152016عضو

السادة / شركة تنمية اإلدخار ذ.م.م.
)يمثلها السيد / محمد اسماعيل مندني 

العمادي( يملك 63.446 ) 0.02%( سهمًا في البنك 
التجاري )الممثل: مستقل(

غير مستقل وغير تنفيذي20142016عضو

 شركة حسن بن حسن المال الجفيري وأوالده
)يمثلها السيد / حسن بن حسن المال الجفيري(

ال يملك أي أسهم في البنك التجاري

غير مستقل وتنفيذي20152016عضو

وفي تقييم استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، اعتمد البنك تعريف “أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين” كما هو محدد في التعليمات الخاصة 
بالحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

تخّرج في جامعة قطر حاصاًل على بكالوريوس   •
في العلوم االجتماعية.

مالك شركة فيستا التجارية؛  •
شريك في شركة دار المنار؛   •

شريك في دوموبان قطر؛   •
نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني   •

العماني؛
عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد؛  •

السيد/ حسين إبراهيم الفردان
نائب الرئيس والعضو المنتدب

رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان؛   •
رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتأمين   •

الدولية؛
نائب رئيس مجلس إدارة دار الخليج للنشر   •

والطباعة؛
نائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال األعمال   •

القطريين؛
عضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمين؛  •

مؤسس وعضو مجلس إدارة بنك إنفستكورب   •
في البحرين.

السيد/ جاسم محمد جبر المسّلم
عضو مجلس إدارة

مالك شركة المسلم التجارية؛  •
عضو مجلس إدارة الشركة القطرية األلمانية   •

للمستلزمات الطبية؛ 
عضو مجلس إدارة شركة قطر للطابوق   •

األحمر.
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سعادة السيد/ عبد الرحمن بن حمد العطية
عضو مجلس إدارة

حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية   •
)الواليات المتحدة األمريكية(؛

األمين العام السابق لألمانة العامة لمجلس   •
التعاون لدول الخليج العربية؛

وزير دولة؛  •
نائب رئيس مجلس األمناء بمنتدى الفكر   •

العربي – عّمان، األردن؛
وكيل وزارة الخارجية السابق؛  •

سفير الدولة السابق لدى السعودية وفرنسا   •
وإيطاليا واليونان واليمن وسويسرا وجيبوتي؛

المندوب الدائم السابق للدولة لدى األمم   •
المتحدة والمنظمات الدولية )جنيف وروما 

وباريس(.
مالك ورئيس مجلس إدارة شركة موطن   •

للتجارة؛
عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني؛  •

حاصل على العديد من األوسمة من فرنسا   •
وإيطاليا واليمن ودول مجلس التعاون 

والسودان وحائز على جائزة مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية للتميز؛

حائز على جائزة الدولة التقديرية؛  •

السيد/ عمر حسين الفردان
عضو مجلس إدارة

تخّرج في جامعة ويبستر في جنيف وحصل   •
على بكالوريوس في إدارة األعمال وماجستير 

في العلوم المالية؛
الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان   •
وشركة الفردان للفنادق والمنتجعات وشركة 
الفردان للضيافة وشركة الفردان العقارية في 

قطر وسلطنة عمان وشركة الفردان للسيارات 
في قطر وسلطنة عمان؛

عضو مجلس إدارة الفردان للمجوهرات في   •
قطر والمملكة العربية السعودية والفردان 

لالستثمار والفردان للخدمات البحرية في 
قطر؛

نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة   •
التنفيذية للمجلس في البنك العربي المتحد 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛
تسلم منصب رئيس مجلس إدارة الترناتيف   •

بنك “ايه بنك” في 2016/12/19؛
مدير شركة مرسى عربية؛  •

عضو مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر   •
القطري؛

الشيخ جبر بن علي بن جبر آل ثاني
عضو مجلس إدارة

مالك شركة المها للمقاوالت؛  •
عضو مجلس إدارة دار الخليج للنشر   •

والطباعة؛
عضو مجلس إدارة شركة قطر للطابوق   •

األحمر.

شركة قطر للتأمين
)يمثلها السيد / علي صالح ناصر الفضاله(

ال يملك أي أسهم بالبنك التجاري
)الممثل: مستقل(

أكمل تدريبه، وتعليمه في مصر والمملكة   •
المتحدة والواليات المتحدة األمريكية؛
يتمتع بخبرة تزيد عن 29 عامًا في مجال   •

التأمين؛
يشغل عدة مناصب في مجلس إدارات عدد من   •

شركات التأمين في المنطقة وأوروبا؛
الرئيس التنفيذي السابق لشركة ضمان   •

للتأمين االسالمي )بيمه(؛
إنضم إلى مجموعة قطر للتأمين سنة 1986   •

وتم تعيينه نائب اول رئيس المجموعة والرئيس 
التنفيذي في فبراير 2013.

شركة تنمية اإلدخار ذ.م.م.
)يمثلها السيد / محمد اسماعيل مندني 

 العمادي(
يملك 63.446 )0.02%( سهمًا في البنك التجاري 

)الممثل: مستقل(

تخرج في جامعة هولي نيمز كاليفورنيا بدرجة   •
بكالوريوس إدارة األعمال واالقتصاد؛

لديه خبرة تزيد عن 30 عامًا في القطاع   •
المصرفي؛

تقلد عدة مناصب في البنك التجاري منذ 1983   •
حتى 2006 ومنها رئيس الخدمات المصرفية 
ورئيس العمليات ورئيس الخدمات التجارية 

ورئيس إدارة المخاطر؛
نائب مدير عام البنك التجاري من 2004 حتى   •

2007؛

عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني؛  •
عضو مجلس إدارة بنك ألترناتيف )“ايه بنك”(   •

في تركيا؛
الرئيس التنفيذي للشركة القطرية   •

لالستثمارات العقارية من عام 2008 حتى عام 
2011؛

العضو المنتدب السابق لشركة قطر   •
للسينما وتوزيع األفالم في قطر؛

عضو سابق بمجلس إدارة الشركة القطرية   •
لالستثمارات العقارية؛

عضو سابق بمجلس إدارة مؤسسة المناعي؛  •
عضو سابق بمجلس إدارة الشركة القطرية   •

للنقل البحري؛
عضو سابق بمجلس إدارة سوق الدوحة لألوراق   •

المالية.

شركة حسن بن حسن المال الجفيري وأوالده
)يمثلها السيد / حسن بن حسن المال الجفيري(

ال يملك أي أسهم في البنك التجاري

تخرج في كلية التجارة.  •
رجل أعمال منذ سنة 1948  •

عضو مجلس إدارة مجموعة التكافل   •
الخليجي والشركة الوطنية لالسمنت.

رئيس مجلس إدارة حسن بن حسن المال   •
وأوالده.

تقرير حوكمة الشركات 
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3. اإلدارة التنفيذية
في حين أن مجلس اإلدارة يتولى المسؤولية 

المطلقة في إطار الحوكمة في البنك، تتكون 
اإلدارة التنفيذية من مجموعة من كبار موظفي 

البنك يترأسهم الرئيس التنفيذي، والذي يعد 
مسؤواًل عن تنفيذ العمليات، واألنشطة، وقرارات 

مجلس اإلدارة وفقًا لالستراتيجيات والسياسات 
المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وهيكل مخاطر 

البنك. وتعد اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن 
إعداد الهيكل التنظيمي للبنك لضمان إجراء 

التوزيعات العادلة وتفويض السلطات، باإلضافة 
إلى تحديد نطاق المسؤوليات والمحاسبة. 
ويساهم أعضاء اإلدارة التنفيذية في تنفيذ 

نظام الحوكمة السليم وتطويره بالتعاون 
مع مجلس اإلدارة لضمان إتمام العمليات 

بشكل فعال وآمن وصحيح وفقًا للسياسات 
واإلجراءات الداخلية للبنك والقوانين واألنظمة 

الخارجية. ويمكن لمجلس إدارة البنك تفويض 
الرئيس التنفيذي للتصرف بصفة عامة نيابًة 

عن البنك إلتمام المعامالت مع الغير. وبالرغم 
من ذلك، يمكن لمجلس اإلدارة فرض أي قيود 

عند الضرورة على منصب الرئيس التنفيذي أو 
على أي منصب مسؤول بالبنك مثل ما يتعلق 
بالمعامالت المالية التي من المسموح لهم 

إجرائها دون موافقة مجلس اإلدارة. وقد تم تعيين 
السيد / جوزيف أبراهام في منصب الرئيس 

التنفيذي الجديد للبنك التجاري في مايو 2016. 
ويدعم الرئيس التنفيذي فريق متخصص يتمتع 

بدرجة عالية من الخبرات والكفاءة لإلشراف 
على األعمال المصرفية الرئيسية التي تشمل 

الخدمات المصرفية الشاملة والخدمات 
المصرفية االستهالكية والخدمات المصرفية 
لألفراد والخدمات المصرفية الدولية باإلضافة 

إلى وظائف مساندة أخرى تشمل إدارة المخاطر 
والعمليات المصرفية والعمالء االستراتيجيين 
والشؤون القانونية والشؤون المالية والفعالية 

التنظيمية والتدقيق الداخلي وااللتزام ومكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

وتضم اإلدارة التنفيذية للبنك حاليًا األشخاص 
المذكورين أدناه كما في 31 ديسمبر 2016:

السيد/ جوزيف أبراهام
الرئيس التنفيذي

ال يملك أي أسهم في البنك التجاري

حصل على شهادة الماجستير في إدارة   •
األعمال من جامعة ستانفورد في الواليات 

المتحدة األمريكية، وشهادة الماجستير في 
علم اإلدارة من جامعة بومباي وبكالوريوس 

االقتصاد من جامعة دلهي في الهند.
انضم إلى البنك التجاري في شهر يونيو 2016.  •

تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للبنك   •
التجاري في 4 يوليو 2016

وقبل انضمامه إلى البنك التجاري، شغل   •
منصب الرئيس التنفيذي في مجموعة 

أستراليا ونيوزيلندا المصرفية في جاكرتا، 
إندونيسيا لمدة ثمانية أعوام )2008 – 2016(.

كما عمل في الفترة من 2005 وحتى 2008،   •
كرئيس لفريق عالقات العمالء الدولية 

للخدمات المصرفية الشاملة في سنغافورة.
بدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي   •

مع بنك ستاندارد شارتارد في المملكة 
المتحدة وغانا بمنصب العضو المنتدب 

والرئيس التنفيذي، وفي هونغ كونغ بمنصب 
الرئيس اإلقليمي لالستراتيجيات وإدارة 

المنتجات لشمال شرق آسيا.
تم تعيينه في منصب رئيس مجلس إدارة   •

شركة “أورينت 1 المحدودة” “وشركة “سي بي 
كيو فاينانس ليميتد” وشركة “سي بي جلوبال 

ليميتد” في 16 نوفمبر 2016.

السيد/ كولين ماكدونالد
نائب الرئيس التنفيذي

ال يملك أي سهم في البنك التجاري

تخرج في كلية لندن لألعمال بدرجة   •
بكالوريوس مع مرتبة الشرف في تمويل 

األعمال )برنامج تمويل الشركات(.
اجتاز برنامج تطوير المدراء كمدير محترف   •

معتمد لدى معهد المدراء المحترفين.
يتمتع بخبرة مهنية تزيد عن 27 عامًا في مجال   •

الخدمات المالية المصرفية.
شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة   •

شعاع كابيتال.
تقلد عدة مناصب قيادية في بنك “إيه.بي.إن   •
أمرو” بما في ذلك المدير اإلقليمي لمنطقة 

الشرق األوسط.
شغل عدة مناصب في بنك وستمنستر   •

الوطني )ناشيونال بنك أوف وستمنستر( 
حيث قام بدور ريادي في عملية إعادة الهيكلة 

وتطبيق استراتيجية األعمال.

السيد/ ريحان خان
مدير عام تنفيذي، رئيس القطاع المالي

ال يملك أي سهم في البنك التجاري

حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد   •
من كلية لندن لالقتصاد.

تدرب في “كي بي إم جي” في لندن وحصل على   •
عضوية معهد المحاسبين القانونيين في 

إنجلترا وويلز.
يمتلك 22 عامًا من الخبرة في القطاع   •

المصرفي من خالل العمل في بنك “إتش إس 
بي سي” في لندن والهند وماليزيا والسعودية.

التحق بالبنك التجاري كرئيس للقطاع المالي   •
في 2013.

عضو مجلس إدارة “أورينت 1” و“سي بي كيو   •
فاينانس” و“سي بي جلوبال”.

السيد/ راجوشان بودهيراجو
مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات 

المصرفية الشاملة
ال يملك أي سهم في البنك التجاري

تخرج من مدرسة المناجم الهندية، حاصاًل   •
على بكالوريوس في هندسة النفط.

حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال   •
من المعهد الهندي لإلدارة في كالكاتا.

انضم للبنك التجاري سنة 2014 في منصب   •
مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية 

الشاملة.
شغل سابقًا منصب مدير عام تنفيذي،   •

رئيس قطاع الخدمات المصرفية لألفراد، 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في بنك 

دبي االسالمي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 
عمل بالبنك التجاري سابقًا في منصب مدير   •

عام تنفيذي ورئيس المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في الفترة من 2008 حتى سبتمبر 

 .2012
مدير عام ورئيس قطاع الخدمات المصرفية   •

لألفراد والمستهلكين، البنك العربي، 
المملكة العربية السعودية في مايو 2006 

ورئيس أصول األفراد في سبتمبر 2002. 
عمل في “ستي قروب” في الهند، وسنغافورا   •

وبولندا وهنغاريا لمدة 13 عامًا )1989 – 2002(.

49

 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016



السيد/ بارفيز خان
مدير عام تنفيذي، االستثمارات واالستراتيجيات

يملك )32.000( سهمًا من أسهم البنك التجاري

حصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية   •
من جامعة عليكرة مسلم.

التحق بالبنك التجاري في عام 1994 وكان   •
مسؤواًل عن تأسيس إدارة االستثمار بالبنك.

يمتلك خبرة تفوق 20 عامًا في خدمات الخزينة   •
واألسواق الرأسمالية والخدمات المصرفية 

االستثمارية.
حصل على دبلوم في األسواق الرأسمالية   •

الدولية من “نيويورك انستيتيوت أوف فينانس”.
عضو مجلس إدارة شركة البنك التجاري   •

للخدمات المالية وشركة البنك التجاري 
للخدمات المالية المحدودة.

السيدة/ رنا صالت
مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع المخاطر

تملك )1.265( سهمًا من أسهم البنك التجاري

تخرجت في جامعة قطر عام 1996 حاصلًة على   •
شهادة في اللغة اإلنجليزية.

التحقت بالعمل لدى البنك التجاري عام   •
1996 كمتدّربة في قسم الخدمات المصرفية 

لألفراد وتمت ترقيتها إلى منصب مساعد 
مدير إدارة المخاطر.

تمت 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 المخاطر عام 
.2013

لديها خبرة 20 سنة في الخدمات المصرفية   •
لألفراد وإدارة المخاطر لدى البنك التجاري.

السيد/ فهد بادار
مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية 

الدولية 
)يملك )726( سهمًا من أسهم البنك التجاري(

يمتلك السيد/ فهد بادار خبرة مهنية في   •
البنك التجاري تزيد عن 17 عامًا. فقد شغل 

عددًا من المناصب القيادية في قطاع 
الخدمات المصرفية الدولية، والقطاع 

الحكومي والعام، وقطاع الخدمات المصرفية 
الشاملة.

حصل السيد / فهد بادار على درجة   •
البكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية 

من جامعة وايلز ودرجة الماجستير في إدارة 
األعمال من جامعة درهام في المملكة 

المتحدة. 
عضو مجلس إدارة ألترناتيف بنك.  •

عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد.  •
عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني.  •

السيد /سمير سليمان )الشيخ(
مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع العمليات

ال يملك أي سهم في البنك التجاري

حاصل على بكالوريوس هندسة علوم   •
إلكترونية من جامعة المنوفية.

انضم إلى البنك التجاري ليشغل منصب مدير   •
عام تنفيذي، رئيس قطاع العمليات في 2015. 

شغل سابقًا منصب رئيس قطاع المعلومات   •
للمجموعة في البنك األهلي، السالمية، 

الكويت.
تم تعيينه نائب رئيس أول، رئيس قطاع   •

المعلومات في بنك االتحاد الوطني، أبوظبي، 
اإلمارات العربية المتحدة.

شغل منصب رئيس قطاع العمليات بالبنك   •
األهلي المصري سنة 2007، ورئيس قطاع 

المعلومات في البنك العربي، الرياض، 
السعودية سنة 2004، ومدير عام ورئيس 

قطاع نظم المعلومات في البنك السعودي 
الهولندي، الرياض في يوليو 2000.

السيد/ حمد الشكيلي 
رئيس قطاع رأس المال البشري باإلنابة

ال يملك أي سهم في البنك التجاري

حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة   •
من جامعة لندن متروبوليتان في المملكة 

المتحدة في سبتمبر 2011.
أكمل برنامج “قادة المستقبل” في جامعة   •

كامبريدج في المملكة المتحدة في سبتمبر 
.2013

انضم للبنك التجاري عام 2007 ويشغل حاليًا   •
منصب رئيس قطاع رأس المال البشري باإلنابة

يمتلك خبرة 12 عامًا في البنك حيث شغل   •
المناصب التالية: رئيس لوحدة أعمال قطاع 

الموارد البشرية واستقطاب المواهب، 
المسؤول عن برنامج تطوير الشباب القطري، 

والمسؤول عن البرنامج الوطني للتقطير، 
مدير فرع الخدمات المصرفية لألفراد.

السيدة/ منى عبداهلل
مدير عام تنفيذي، قطاع التسويق

ال تملك أي سهم في البنك التجاري

حاصلة على شهادة بكالوريوس اآلداب في   •
اللغة اإلنجليزية من جامعة إلينوي بالواليات 
المتحدة األمريكية. وتخصصت في الكتابة 

في مجال االتصاالت وتسويق األعمال.
التحقت بالعمل لدى البنك التجاري في عام   •

.2012
تمتلك خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجاالت   •

التسويق، واالتصاالت والعالقات العامة 
اكتسبتها خالل سنوات عملها لدى العديد 

من المؤسسات في الواليات المتحدة 
األمريكية والتي ُتدير حسابات الشركات 

الُمدرجة على قائمة “فورتشن 500”، وكذلك من 
خالل العمل في القطاع المصرفي لدى عدة 

بنوك استثمارية إقليمية.
ِجه كافة الجهود التسويقية المتكاملة  توَّ  •
نحو رفع مستوى الوعي بالعالمة التجارية 
للبنك التجاري باستمرار والمساعدة على 

تعزيز نتائج أعماله.
تختص بأعمال اإلشراف والرقابة اليومية على   •

جهود فرق العمل المعنية بانتشار وتواجد 
العالمة التجارية للبنك التجاري، والقنوات 

التسويقية اإللكترونية واالجتماعية، 
والحمالت الترويجية الداخلية والخارجية، 

وأنشطة العالقات العامة واالتصاالت 
المؤسسية، وأعمال الرعاية الرئيسية وكافة 

الفعاليات على مستوى البنك ككل.
تشرف على خطابات اإلدارة التنفيذية في   •

كافة المؤتمرات الرئيسية ومنتديات األعمال 
والمحاضرات التي يشارك فيها البنك 

لتسليط المزيد من الضوء على نشاطاته 
المؤسسية.

تقرير حوكمة الشركات 
السنوي لعام 2016
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السيد/ غاري ويليامز 
مساعد مدير عام أول، ورئيس التدقيق الداخلي

ال يملك أي سهم في البنك التجاري

التحق بالعمل لدى البنك التجاري عام 2010   •
كمساعد مدير عام أول ورئيس التدقيق 

الداخلي. 
عمل سابقًا لدى بنك ستاندرد تشارترد طوال   •

25 عامًا أمضى آخر 12 عامًا منها في مجال 
التدقيق الداخلي للمجموعة وتأمين إدارة 

المخاطر التشغيلية.
خالل عمله في إدارة التدقيق الداخلي، تنّقل   •

بين المملكة المتحدة وسنغافورة وهونج 
كونج وكوريا الجنوبية.

تمحور 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
مساعد مدير عام أول، رئيس إدارة االلتزام

ال يملك أي سهم في البنك التجاري

مساعد مدير عام أول، رئيس إدارة االلتزام في   •
البنك التجاري في قطر منذ عام 2005. يمتلك 
السيد / محمد منصور خبرة تزيد 16عن عامًا 

في مجال االلتزام ومكافحة غسل األموال. 
وهو 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. 

أخصائي معتمد في مكافحة غسل األموال   •
)CAMS( ومسؤول التزام 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. ُمدرب ذو خبرة 

عالية ومتحدث دائم في المؤتمرات اإلقليمية 
والدولية حول االلتزام ومكافحة غسل األموال.

1/3 اللجان المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية

يعتمد الرئيس التنفيذي على عدد من اللجان 
الداخلية لتولي اإلدارة اليومية للبنك. وبناًء على 

متطلبات الحوكمة واالمتداد الواسع للعمليات، 
تم تشكيل سبع لجان. وتكون القرارات الصادرة 

عن هذه اللجان رسمية عند اكتمال النصاب 
القانوني الذي يشمل الرئيس أو نائبه. وتتخذ 

جميع القرارات باإلجماع. 

وفقًا لميثاق المخاطر، تلخص النشاطات 
األساسية لهذه اللجان كما يلي:

)EXCO( اللجنة التنفيذية
يترأسها الرئيس التنفيذي السيد / جوزيف أبراهام 

وتجتمع بانتظام أو حسب ما تقتضيه األعمال. 
تشمل مهمتها األساسية وضع خطة األعمال 

والميزانية السنويتين للبنك ومراقبة تطبيقهما.

خالل عام 2016، عقدت اللجنة التنفيذية ست )6( 
اجتماعات، وتم توثيق محاضر هذه االجتماعات.

)MRC( لجنة المخاطر
تشكل هذه اللجنة أعلى سلطة على المستوى 

اإلداري وذلك في إطار المسائل المتعلقة 
بالمخاطر في البنك بما في ذلك االجراءات التي 

يتم اتخاذها على جميع األصول الخاصة. وهي 
تقدم التقارير المتعلقة بسياسات المخاطر 

إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 
وتراقب اللجنة مستويات المخاطر االئتمانية 

والمخاطر الناتجة عن الخدمات المصرفية 
لألفراد والمخاطر التشغيلية لضمان االلتزام 

باستراتيجيات وسياسات المخاطر المعتمدة 
من قبل مجلس اإلدارة وتطبيقها. كما تقوم 

اللجنة بوضع السياسات واإلجراءات المتعلقة 
بإدارة استمرارية األعمال ومراقبتها لتحقيق 

اآلتي: )أ( التأكد من وضع االستراتيجيات 
والخطط والسياسات. )ب( للتأكد من تدقيق إدارة 
استمرارية األعمال من ِقبل شركة تدقيق خارجية 
سنويًا وتقديم التقارير الالزمة إلى لجنة المخاطر 

المنبثقة عن مجلس اإلدارة. )ت( للتأكد من تقييم 
كفاءة البرامج التجريبية من ِقبل إدارة التدقيق 

الداخلي وتقديم التقارير الخاصة بذلك إلى لجنة 
التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 

يترأس اللجنة رئيس قطاع المخاطر السيدة / رنا 
صالت. وتجتمع اللجنة على األقل أربع مرات في 

السنة أو أكثر حسب الضرورة.

خالل عام 2016، عقدت لجنة المخاطر ست )6( 
اجتماعات، وتم توثيق محاضر هذه االجتماعات.

)ALCO( لجنة الموجودات والمطلوبات
تتخذ هذه اللجنة القرارات على مستوى 

السياسات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات 
وإدارة مخاطر السوق من أجل زيادة حقوق 

المساهمين إلى أقصى حد وتحسين مستوى 
الربحية وحماية البنك من العواقب الناتجة عن 
التغييرات في ظروف السوق وااللتزام باألنظمة. 

وتشمل مهامها األساسية وضع السياسات 
المتعلقة بمخاطر السوق والسيولة وأسعار 
الفائدة وضمان فعالية تحديد هذه المخاطر 

ومراقبتها وإدارتها. وتعد لجنة الموجودات 
والمطلوبات عنصرًا أساسيًا من إدارة المخاطر 

في البنك.

يترأس هذه اللجنة رئيس القطاع المالي السيد / 
ريحان أحمد خان. وتعقد اللجنة اجتماعًا واحدًا أو 

أكثر في الشهر حسب الضرورة، وباألخص في ظل 
ظروف تشغيلية متقلبة.

خالل عام 2016، عقدت لجنة الموجودات 
والمطلوبات أحد عشر )11( اجتماعًا وتم توثيق 

محاضر هذه االجتماعات.

)SAM( لجنة إدارة األصول الخاصة
إن األصول الخاصة هي أصول البنك التي تتطلب 
مراقبة دقيقة لتقليل المخاطر وتفادي الخسائر 

وتعزيز عمليات االسترداد وتحسين مستوى 
الربحية من خالل إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة 

أو التحصيل أو اإلجراءات القانونية. وتقوم اللجنة 
باإلشراف على هذه النشاطات ومراجعة اإلجراءات 

المقترح اتخاذها فيما يتعلق بحسابات محفظة 
األصول الخاصة. 
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تكون هذه اللجنة مسؤولة عن التأكد من 
متابعة إجراءات التعافي المتعلقة بجميع 

األصول الخاصة بدقة وفعالية، وأن المتطلبات 
الرقابية المتعلقة باألحكام الخاصة بحسابات 

إدارة األصول يتم تنفيذها وفقًا لسياسة إدارة 
المخاطر.

ويتولى رئاسة هذه اللجنة مساعد مدير عام 
أول ورئيس إدارة األصول الخاصة السيد / يكن 

عبدالمجيد. وتجتمع اللجنة على األقل أربع مرات 
في السنة أو أكثر حسب ما يراه الرئيس مناسبًا.

خالل عام 2016، عقدت لجنة إدارة األصول الخاصة 
أربع )4( اجتماعات وتم توثيق محاضر هذه 

االجتماعات.

 )MCC( لجنة االئتمان
 ُتعد لجنة االئتمان ثالث أعلى سلطة إلدارة 

التعرض للمخاطر االئتمانية للطرف اآلخر بعد 
مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة.

تراجع هذه اللجنة سياسات وإجراءات االئتمان 
المتعلقة بالبنك وترفع التوصيات بشأنها وتطبق 
السياسات المعتمدة. وتراجع تفويض الصالحيات 

ذات الصلة وترفع التعديالت 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 
السيد / بول جوسيا. وتجتمع اللجنة عند 

الضرورة.

خالل عام 2016، عقدت لجنة االئتمان ثمانية وثالثين 
)38( اجتماعًا وتم توثيق محاضر هذه االجتماعات.

)ICO( لجنة االستثمارات
تتخذ لجنة االستثمارات القرارات المتعلقة 
بأنشطة البنك التجاري االستثمارية، والتي 

تهدف لتحسين العائدات، والتأكد من أن سجل 

االسثمارات يوفر سقفًا لسيولة البنك ويقلل 
من مخاطر السوق المرتبطة بطبيعة االستثمار 

المستهدف. وتتولى اللجنة مراجعة مجموعة 
المنتجات االستثمارية المعتمدة عبر البنك 
والموافقة عليها. كما تراقب كافة نشاطات 

المحفظة االستثمارية وتراجعها. 

ويتولى رئاسة هذه اللجنة المدير العام التنفيذي، 
الخزينة واالستثمارات واالستراتيجية السيد / 

بارفيز خان. وتتم مراجعة المستندات والموافقة 
عليها من قبل اللجنة من خالل تمريرها على 

جميع األعضاء. 

خالل عام 2016، عقدت لجنة االستثمارات أربعة )4( 
اجتماعات، وتم توثيق محاضر هذه االجتماعات.

)CMC( لجنة إدارة األزمات
تتضمن إدارة األزمات وضع الخطط المناسبة 
لتدارك األزمات وتقييمها وإصالحها لتخفيف 

وتقليل العواقب الناتجة عنها. وقد تؤثر هذه 
األزمات على األشخاص والممتلكات، حيث يمكن 

أن تتسبب في وقوع الضحايا والوفيات أو حدوث 
اإلصابات أو تدمير الممتلكات أو تهديد سمعة 

البنك.

لقد قامت اللجنة بتشكيل فريق عمل مخصص 
إلدارة األزمات بغرض تقديم رد اإلدارة في أوقات 

األزمات. كما قامت بوضع “خطة إدارة المخاطر” 
للتأكد من تنفيذ التدريبات الالزمة على نطاق 

البنك.

وعند وقوع األزمات، يتوجب على البنك التجاري 
إبالغ إلى أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين 

لتقليل آثارها المحتملة على األشخاص 
والممتلكات وسمعة البنك التجاري، وذلك 

من خالل العمل على معالجة األزمات بسرعة 
وفعالية.

ويتولى رئاسة هذه اللجنة الرئيس التنفيذي 
السيد/ جوزيف أبراهام. وتجتمع اللجنة عند 

الضرورة.

خالل عام 2016، عقدت لجنة إدارة األزمات اجتماعًا 
واحدًا، وتم توثيق محضر هذا االجتماع.

تقرير حوكمة الشركات 
السنوي لعام 2016

2/3 رواتب ومكافآت المدراء التنفيذيين

وقد بلغت رواتب ومكافآت المدراء التنفيذيين عام 
2016 ما مجموعه 55.920 مليون ريال قطري.

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 وذلك باستثناء )1( جهاز 
قطر لالستثمار أو شركة 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 2016، بلغت حصة مالكي 
أسهم البنك من القطريين )سواء كانوا أفرادًا أو 
شركات( 85.76% فيما بلغت حصة المستثمرين 

األجانب 14.24%. كما في 31 ديسمبر 2016، بلغت 
نسب الحصص الرئيسية في البنك ما يلي:

16.67%شركة قطر القابضة ذ.م.م.

صندوق معاشات الهيئة العامة 
للتقاعد والتأمينات االجتماعية

%1.98

0.97%الصندوق الوطني 3
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5. االلتزام والتدقيق الداخلي 
وإدارة المخاطر

1/5 قواعد االلتزام

يعزز البنك قواعد اإللتزام عبر المؤسسة ويتوقع 
من الجميع، من أعضاء مجلس إدارة وموظفين، 

اإللتزام بالقوانين واألنظمة والمعايير المطبقة.

2/5 تطبيق سياسات 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.

تقوم وحدة االلتزام ومكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب، على أساس استباقي، بتحديد 

مخاطر االلتزام المرتبطة بأعمال البنك وتوثيقها 
وتقييمها، بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر المخاطر المتعلقة بتطوير منتجات 

جديدة وممارسات العمل وإنشاء أنواع جديدة 
من األعمال أو العالقات مع العمالء أو تغييرات 

أساسية في طبيعة هذه العالقات. وتشمل 
مخاطر االلتزام مخاطر فرض العقوبات القانونية 

أو التنظيمية أو تكبد خسائر مالية كبيرة أو التأثير 
السلبي على السمعة نتيجة التخلف عن االلتزام 

بالقوانين واألنظمة والمعايير المطبقة.

وتشمل المسؤوليات األخرى لوحدة االلتزام 
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ما يلي:

ضمان االلتزام الكامل من قبل الفروع/اإلدارات   •
والموظفين بالقوانين/األنظمة ذات الصلة 

وتعليمات مصرف قطر المركزي والقوانين 
المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب 

الصادرة في دولة قطر. 

إصدار تعليمات كتابية للموظفين عن كيفية   •
تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها 

والمعايير المقررة.

مراقبة وضمان التزام البنك بتعليمات مصرف   •
قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية 

وقانون العمل وقانون الشركات التجارية 
وأنظمة مكافحة عمليات غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب؛

اقتراح التوصيات ذات الصلة لتحسين إجراءات   •
الرقابة الداخلية التي تساعد على تقليل 
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام وغسل 

األموال وتمويل اإلرهاب؛

متابعة القوانين واألنظمة الجديدة وإعالم   •
اإلدارة التنفيذية واإلدارات المعنية لتطبيقها 

في الوقت المناسب.

مراقبة المعامالت المالية للعمالء والتحقق   •
من العمليات المشبوهة ورفع التقارير 

الخاصة بها إلى وحدة المعلومات المالية.

تعزيز العناية الواجبة في العمليات المشابهة   •
والعمالء ممثلي المخاطر العالية.

التأكد من التطبيق السليم ألحكام   •
القانون األمريكي الخاص بااللتزام الضريبي 

للحسابات الخارجية )فاتكا(.

توفير التدريب والتوعية الالزمة لموظفي   •
البنك العاملين فيما يتعلق بالحوكمة 

وتعليمات مصرف قطر المركزي والعقوبات 
الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب وأحكام القانون األمريكي الخاص 
بااللتزام الضريبي للحسابات الخارجية 

)فاتكا( بصورة منتظمة.

3/5 إنجازات إدارة اإللتزام 

تقوم وحدة االلتزام ومكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب بمراقبة االلتزام المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة وتقييمه من خالل مراجعات االلتزام 
التي تحدد أي مخالفة لألنظمة ومسائل عدم 

االلتزام. وتقدم نتائج مراجعات االلتزام إلى لجنة 
التدقيق وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي ورئيس قطاع المخاطر واإلدارة 
التنفيذية ورؤساء الوحدات/اإلدارات المعنية 

بشكل منتظم. وتشمل هذه التقارير ملخصًا 
ألوجه القصور و/أو المخالفات واإلجراءات 

المقترحة لمواجهتها، باإلضافة إلى التدابير 
التصحيحية التي تم اتخاذها والتي سيتم 

اتخاذها وفقًا للمواعيد المتفق عليها. 

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. 

وخالل عام 2016، أجرت وحدة االلتزام ومكافحة 
غسل األموال/تمويل اإلرهاب عدد 16 مراجعة 

التزام حددت من خاللها أوجه القصور على 
مستوى االلتزام والضوابط، فتمت معالجتها كما 
يجب من قبل إدارة البنك. ولم تكن ألي من مسائل 
االلتزام المحددة في مراجعات اإلدارة أي تأثير مالي 

أساسي على البنك.

5/5 التدقيق الداخلي

إن إدارة التدقيق الداخلي هي إدارة مستقلة تسعى 
إلى تحسين/تعزيز البيئة الرقابية الشاملة للبنك 

التجاري. وقد أدرجت الصالحيات المفوضة إلدارة 
التدقيق الداخلي في ميثاق التدقيق الداخلي 

الذي تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التدقيق 
وااللتزام وإقراره من قبل مجلس اإلدارة. 

لضمان استقاللية إدارة التدقيق الداخلي، ترفع 
هذه اإلدارة تقاريرها إلى مجلس اإلدارة عن طريق 

لجنة التدقيق وااللتزام. ومن مهامها تحديد 
مكافآت إدارة التدقيق الداخلي وترشيح رئيس 

التدقيق الداخلي الذي يرفع تقاريره بشكل دوري 
ومباشر إلى اللجنة واإلدارة العليا.
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ومن مهام اإلدارة التأكيد لمجلس اإلدارة واإلدارة 
العليا على كفاءة البيئة الرقابية في البنك 

وفعالية تطبيق الضوابط من أجل إدارة/تقليل 
هذه المخاطر التي يتعرض لها البنك. وتعتمد 

اإلدارة على خطة تدقيق داخلي مبنية على 
المخاطر وتركز على ما يلي:

كفاءة نظام الرقابة الداخلية للبنك وفاعليته؛  •
موثوقية المعلومات المالية والتشغيلية   •

وصحتها؛
فعالية العمليات وكفاءتها؛  •

حماية األصول واستخدامها؛  •
االلتزام بالقوانين واألنظمة والعقود.  •

وتشمل مسؤولياتها الرئيسية بشكل خاص:

إجراء عمليات التدقيق المقررة على الفروع/  •
اإلدارات/األقسام والمنتجات واإلجراءات 

واألنظمة والضوابط وفقًا لخطة التدقيق 
السنوية التي تمت الموافقة عليها من قبل 

لجنة التدقيق وااللتزام، بما في ذلك:

إجراء تقييم مستقل لعوامل المخاطر   -  
والرقابة القابلة للتطبيق في المجال قيد 

المراجعة؛
مساعدة البنك للحفاظ على ضوابط   -  

فعالة من خالل تقييم فاعليتها وكفاءتها 
وتعزيز التحسين المستمر؛

تقييم إجراءات الحوكمة ورفع التوصيات   -  
المناسبة لتحسينها.

إجراء تقييمات مستقلة تتناول جودة   •
المحافظ االئتمانية للبنك. وقد تشكل 

فريق ضمن إدارة التدقيق الداخلي لمراجعة 
الملفات االئتمانية. 

تقديم الخدمات االستشارية إلى اإلدارة   •
التنفيذية واإلدارات األخرى في البنك بما 

في ذلك المراجعات الخاصة للمشاريع 
الجديدة واألنظمة/التطبيقات والتسهيالت 

الخارجية والسياسات واإلجراءات. في هذا 
اإلطار، تحافظ إدارة التدقيق الداخلي على 

استقالليتها وموضوعيتها ولن تتولى 
مسؤولية إدارة العمليات أو المنتجات أو 

األنظمة أو التطبيقات الجديدة أو تصميمها 
أو تطبيقها.

تولي مهام غير مقررة بما في ذلك التحقيق   •
في عمليات االحتيال وغيرها من المهام إما 

بناًء على طلب من لجنة التدقيق وااللتزام أو 
الهيئة الرقابية أو اإلدارة العليا للبنك، عند 

الضرورة.

تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع التوصيات إلى 
إدارة البنك بشأن المجاالت التي يمكن تحسين 

الضوابط فيها أو التي تستوجب تحسين 
مستوى االلتزام فيها. وعلى الرغم من تقديم 

هذه التوصيات، لم تسّجل أي حاالت عدم التزام 
بالضوابط كان لها أو قد يكون لها تأثير على األداء 
المالي الشامل للبنك. وباإلضافة إلى ذلك، أكدت 

نتائج التقييم سالف الذكر مالءمة وفعالية 
الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر وإجراءات 
الحوكمة في البنك. ولم تسّجل أي مخاطر 

أساسية أو مواطن ضعف أو حاالت عدم التزام 
تفوق مستوى تحّمل المخاطر في البنك.

ووفقًا لخطة التدقيق الداخلي لعام 2016، أصدرت 
اإلدارة عدد 32 تقرير تدقيق داخلي وتحقيقي 

وقدمتها إلى لجنة التدقيق وااللتزام. وقد 
شملت هذه التقارير 116 وحدة ضمن قائمة البنك 

“للوحدات القابلة للتدقيق” حيث تم التطرق 
لبعض الوحدات بما في ذلك أغلب فروع البنك في 
أكثر من مهمة تدقيق واحدة. وتقدم كل التوصيات 

الرئيسية المتعلقة بهذه التقارير وتناقش في 
اجتماعات لجنة التدقيق وااللتزام وقد عقدت 

هذه اللجنة سبعة اجتماعات في 2016. وتقوم إدارة 
البنك بالرد على كل التوصيات المذكورة في تقارير 

التدقيق الداخلي بشكل استباقي وفي الوقت 
المناسب بحيث ال تكون لجنة التدقيق وااللتزام 
ملزمة بالتدخل لضمان حل هذه المسائل. ولكن 
تم وضع نظام حوكمة يسمح برفع المسائل إلى 

لجنة التدقيق وااللتزام إذا لزم األمر.

وباإلضافة إلى ذلك، تولت إدارة التدقيق الداخلي 3 
مهمات خاصة، وفي بعض الحاالت، لم يتم تزويد 

لجنة التدقيق وااللتزام بتقارير رسمية بشأنها. 

كما في نهاية ديسمبر 2016، ضّمت اإلدارة 15 
مدققًا.

6/5 إدارة المخاطر

تزال وحدة إدارة المخاطر في البنك تحتل موقعًا 
قويًا يمّكنها من إدارة المخاطر الخاصة بأعمال 
البنك. وتغطي إجراءات إدارة المخاطر كل أنواع 

المخاطر، بما في ذلك مخاطر االئتمان ومخاطر 
السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة 

ومخاطر السمعة والمخاطر االستراتيجية، 
وهي تضمن تحديد جميع المخاطر بشكل 

فعال وفهمها وتقييمها وتقليلها واإلبالغ عنها 
باإلضافة إلى تخصيص رأس المال المناسب 

لمواجهتها وضمان التوازن المناسب بين مستوى 
المخاطر ومستوى العائدات. وقد أدرجت هذه 

القيم الرئيسية في ميثاق المخاطر والسياسات 
التي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة حيث 

يحدد الميثاق والسياسات أنشطة إدارة المخاطر 
عبر البنك باإلضافة إلى التفاصيل المتعلقة 

بالتنظيم والسلطات واإلجراءات المتعلقة بكل 
جوانب إدارة المخاطر. 

يتبع البنك نموذج “الدفاع ثالثي الخطوط” في 
إدارة مخاطر المؤسسة ما يمكنه من ترسيخ 
المسؤولية والمساءلة على مستوى كل خط 

من خطوط الدفاع وتطبيقهما على كافة 
المستويات داخل البنك ابتداًء من مجلس اإلدارة 

وحتى اللجان المنبثقة عنه واللجان اإلدارية 
واإلدارة التنفيذية والموظفين.

إن إدارة المخاطر في البنك التجاري مبنية على 
قدرة البنك على تحمل المخاطر واالستراتيجية 

التي يضعها مجلس اإلدارة. ويتم تطبيق 
االستراتيجية والسياسات واإلجراءات الناتجة 

عنها من خالل أقسام إدارة المخاطر المتخصصة 
والتي ترفع تقاريرها مباشرًة إلى رئيس قطاع 

المخاطر. تتمتع إدارة المخاطر باالستقاللية 
المطلوبة وتعمل بالتنسيق الوثيق مع وحدات 
األعمال األخرى في البنك لمساندة أنشطتها. 

ندرج فيما يلي األهداف الرئيسية لنظام إدارة 
المخاطر:

تقرير حوكمة الشركات 
السنوي لعام 2016
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تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في إدارة   •
المخاطر وتطويرها؛

التأكد من توافق أداء األفراد والمحافظ مع   •
الشروط والسياسات المتفق عليها؛

تطبيق آليات لمراقبة المخاطر بحرص ودقة   •
في جميع أقسام البنك؛

ضمان االلتزام بالقوانين واألنظمة المحلية؛  •

المحافظة على عالقة وثيقة مع الجهات   •
الرقابية المحلية فيما يتعلق بالمسائل 

المرتبطة بالمخاطر.

تضم وحدة إدارة المخاطر أكثر من 90 موظفًا 
مما يعكس التزام البنك بتطبيق نظام فعال 

وقوي لحوكمة المخاطر وإدارتها. وخالل عام 2016، 
واصل البنك تعزيز ضوابطه وأجرى تحسينات في 

إجراءات إدارة المخاطر على كافة المستويات. 

ويشارك مجلس إدارة البنك التجاري في اتخاذ 
القرارت المتعلقة بالمخاطر من خالل:

لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة:   •
وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن كافة الجوانب 

المتعلقة بإدارة المخاطر لكافة أنشطة 
البنك بما في ذلك على سبيل المثال ال 

الحصر مخاطر االئتمان، والسوق، والسيولة، 
والعمليات التشغيلية. كما تقوم اللجنة 

بمراجعة السياسة المتعلقة بكافة مسائل 
المخاطر وكذلك تراقب كافة المخاطر التي 

قد يتعرض لها البنك.

اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس   •
اإلدارة: تكون مسؤولة عن منح 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، كما 

أن من شأنها الموافقة على التسهيالت 
االئتمانية التي تتجاوز مدتها 8 سنوات. 

وباإلضافة إلى ذلك، تجتمع لجان اإلدارة المختصة 
بمراقبة المخاطر )إدارة المخاطر والموجودات 
والمطلوبات واألصول الخاصة كل ثالثة أشهر 
على األقل. ويتم إطالع مجلس اإلدارة واللجان 

المنبثقة منه بانتظام عن كافة المخاطر الكبرى 
التي قد يواجهها البنك.

وعالوة على ذلك، يلتزم البنك بشروط بازل 3 وفقًا 
لتعليمات مصرف قطر المركزي. وهكذا، فإن نظام 

الحوكمة والسياسات واإلجراءات والممارسات 
اإلدارية المتعلقة بإدارة المخاطر تتماشى مع 

المعايير العالمية األساسية وتوصيات لجنة بازل 
وتعليمات مصرف قطر المركزي.
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3/6 سياسة الترقيات 

اليزال البنك التجاري مستمرًا في القيام 
باستثمارات كبيرة في رأس المال البشري تمشيًا 

مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خالل تطوير مهارات 
الموظفين والمساهمة في جعل البنك التجاري 

أحد أفضل األماكن للعمل في قطر. 

يلتزم البنك برعاية التعليم المستمر والتنمية 
المهنية والشخصية والتقدم الوظيفي لجميع 

موظفيه.

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   .1
نتيجة توليه واجبات تتميز بمستوى أعلى من 

المسؤولية والتشعب مقارنة مع الواجبات 
المطلوبة ضمن تصنيفه الحالي: أو

إشغال منصب شاغر ضمن درجة أعلى )في   .2
حال شغور منصب، 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   .1
التوظيف؛

عند تحقيق نتيجة مميزة في تقييم األداء   .2
نصف السنوي أو السنوي؛

بغض النظر عن العمر أو الجنس أو لون البشرة   .3
أو الجنسية أو الدين.

4/6 العقوبات والغرامات والجزاءات 
المفروضة من الهيئات الرقابية على البنك 

التجاري

لم يفرض مصرف قطر المركزي أي غرامات على 
البنك التجاري خالل عام 2016.

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

يدرك البنك مسؤوليته االجتماعية في دمج 
القيم التجارية في عملياته لتحقيق توقعات 

أصحاب المصالح لديه وتلبية حاجاتهم. 

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 

االلتزام والمساهمة المالية وغير المالية.

تقرير حوكمة الشركات 
السنوي لعام 2016

6. سياسات البنك
يملك البنك التجاري حاليًا عدد 45 كتيب 

سياسات/ميثاق حيث تركز خمسة منها بشكل 
خاص على حوكمة الشركات وإدارة المخاطر. 

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 الحوكمة وفقًا للنظام 

األساسي واألنظمة ذات الصلة وتمشيًا مع 
ممارسات الحوكمة األساسية.

ويحدد ميثاق حوكمة الشركات تفاصيل إرشادات 
نظام الحوكمة في البنك تمشيًا مع الشروط 

الخاصة بالشفافية واإلفصاح الواردة في تعليمات 
مصرف قطر المركزي الصادرة إلى البنوك 

والمؤسسات المالية بشأن مبادىء الحوكمة، 
وأيضًا بالتوافق مع نظام الحوكمة الخاص 

بالشركات المدرجة في البورصة الصادر من ِقبل 
هيئة قطر لألسواق المالية.

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 االحتيال من خالل اتباع المبادئ التالية:

أ( االلتزام بمبادئ النزاهة والمساءلة ومبادئ 
الحوكمة الصحيحة التي تشمل ضوابط داخلية 

قوية؛ ب( اعتماد ثقافة تحمي األموال واألمالك 
العامة لضمان حماية مصالح المساهمين؛ ج(

عدم قبول أي نشاطات احتيالية و/أو غير أخالقية 
وتحميل جميع الموظفين مسؤولية أعمالهم؛ 

د( معالجة كافة المسائل والقضايا بشكل 
متناسق بغض النظر عن المناصب أو العالقة مع 

السلطات أو الجنسية أو مدة الخدمة.
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كيف يتصرف البنك؟
مشاركة المساهمين – إنشاء عالقات مع  أ . 
أصحاب المصالح في البنك والمجتمعات 

التي يعمل فيها وطلب آرائهم وإشراكهم في 
المسائل الهامة.

الصحة والسالمة – ممارسة األعمال مع  ب . 
التقيد بأعلى معايير الصحة والسالمة 

للموظفين والمتعاقدين والمجتمعات بما في 
ذلك اإللتزام بأفضل معايير وإرشادات الصحة 

والسالمة المحلية.

اإلشراف البيئي – العمل وفق نهج سليم  ت . 
ومراع للبيئة والحد قدر اإلمكان من تأثير 

عمليات البنك على البيئة بما في ذلك 
تقليص حجم النفايات.

بماذا يستثمر البنك؟
تنمية المجتمع – تطبيق برامج مستدامة  أ  . 

لتحسين نوعية الحياة في المجتمع.

التعليم والتدريب – إستحداث البرامج وفرص  ب  . 
التعلم لتطوير مهارات القوة العاملة وقدرتها 

التنافسية.

وطنية الشركة – إطالق برامج خيرية وتنمية  ت  . 
إجتماعية وتطوعية باإلضافة إلى مشاريع 

الخدمة اإلجتماعية واألعمال الخيرية والفنون 
والرياضة.

ما الذي يحث البنك عليه ويدعمه؟
حقوق اإلنسان – احترام حقوق الموظف  أ  . 

واإلنسان األساسية 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  ب  . 
وتعزيز مبادئ العدالة واإلنصاف والمساواة.

الشفافية – تعزيز الشفافية في ميادين  ت  . 
العمل كافة.

الكفاءة العالية – تعزيز ثقافة مبنية على  ث  . 
العمل الجماعي 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.

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.
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تقرير حوكمة الشركات 
السنوي لعام 2016

7/6 قواعد السلوك المهني

تستخدم قواعد السلوك المهني المطبقة عبر 
البنك كدليل للسلوك المهني الذي يتوجب على 

موظفي البنك االلتزام به. وتشمل هذه القواعد 
كل القوانين واألنظمة المطبقة وأعلى المعايير 

التي يجب على الموظفين االطالع عليها وااللتزام 
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 أدناه:

االلتزام 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؛  •
العالقة بين الموظفين والبنك؛  •

استخدام المعلومات السرية والداخلية   •
والمعلومات المتعلقة بأصحاب المصالح؛

إحترام خصوصية الموظفين؛  •
احترام حقوق اإلنسان ومنع التمييز في مكان   •

العمل. 

عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين في البنك التجاري )ش.م.ع.ق(

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة للبنك التجاري )ش.م.ع.ق( )“البنك”( وشركاته التابعة )يشار إليهم معًا باسم “المجموعة”( 
والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2016 والبيانات الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية 
والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات، التي تشتمل على ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات 

التفسيرية األخرى.

برأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 
31 ديسمبر 2016 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية 

ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها.

أساس الرأي
الخاص  الجزء  في  المعايير  لتلك  وفقا  لمسؤوليتنا  التوضيح  من  بمزيد  قمنا  للتدقيق.  الدولية  للمعايير  وفقا  التدقيق  بأعمال  قمنا  لقد 
بمسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد السلوك األخالقي 
الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات 
المالية الموحدة للبنك في دولة قطر. وقمنا باستيفاء مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي 

حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه.

أمور التدقيق األساسية
إن أمور التدقيق األساسية وفقا لحكمنا المهني هي تلك األمور التي كان لها األهمية القصوى في أعمال التدقيق التي قمنا بها للبيانات 
المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تمت معالجة هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا عنها، 

وإننا ال نقدم رأيا منفصال عن هذه األمور.

انخفاض قيمة القروض والسلف – راجع إيضاحات 3)ج( )5(، و4 )ب( )1(، 4 )ب( )5(، و5 )أ( )1(، و10 )ج( حول البيانات المالية الموحدة

لقد ركزنا على هذا الجانب بسبب:

القروض والسلف بمبلغ 77.797 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل 60% من إجمالي موجودات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2016، وبالتالي   •
جزء جوهري من بيان المركز المالي الموحد. كان صافي مصروف انخفاض القيمة على القروض والسلف خالل السنة بمبلغ 1.268 

مليون ريال قطري.

تقوم المجموعة بوضع أحكام معقدة وموضوعية بشأن توقيت االعتراف بانخفاض القيمة وتقدير قيمة هذا االنخفاض.  •

كيفية تناول التدقيق لألمور

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من بين أمور أخرى، ما يلي:

استخدم فريقنا معرفتهم المحلية لتقييم االتجاهات المتوقعة في البيئة االئتمانية المحلية ووضعوا في االعتبار األثر المحتمل   •
على قروض وسلف المجموعة من أجل تركيز اختبارهم على مكامن المخاطر الرئيسية.

بالنسبة لمحافظ الشركات:  •

اختبرنا الضوابط الرئيسية على تصنيف االئتمان وعملية المتابعة؛  -  

اختبرنا ضوابط الحوكمة المتعلقة بانخفاض القيمة، بما في ذلك إعادة التقييم المستمر من قبل المجموعة الستمرار مالئمة   -  
سياسات انخفاض القيمة لكي تظل مناسبة للمخاطر بمحفظة قروض وسلف المجموعة؛

أجرينا تقييمات ائتمانية تفصيلية لعينة من القروض والسلف المنتظمة والمتعثرة بما يتماشى مع لوائح مصرف قطر المركزي.  -  

كجزء من التقييمات االئتمانية لهذه القروض والسلف المختارة، اختبرنا معقولية توقعات التدفقات النقدية القابلة لالسترداد   -  
وتحقق الضمانات وغيرها من المصادر المحتملة للسداد. اختبرنا تطابق االفتراضات الرئيسية وقارناها بالتقدم في إنجاز خطط 
األعمال ومعرفتنا الخاصة بالقطاعات ذات الصلة وبيئة األعمال. قمنا أيضا بمطابقتها بقدر اإلمكان مع األدلة التي تم الحصول 

عليها خارجيًا.
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انخفاض قيمة القروض والسلف – راجع إيضاحات 3)ج( )5(، و4 )ب( )1(، 4 )ب( )5(، و5 )أ( )1(، و10 )ج( حول البيانات المالية الموحدة )تابع(

كيفية تناول التدقيق لألمور )تابع(

بالنسبة لمحفظة التجزئة، تقوم عملية تقييم انخفاض القيمة على أساس أداء الدفعات التاريخي لكل قطاع داخل المحفظة،   •
ويعدل وفقا للظروف االقتصادية ألحوال السوق. اختبرنا دقة المتغيرات الرئيسية ذات الصلة بمحفظة التجزئة )على سبيل المثال 
وبالتالي قمنا  القيمة.  انخفاض  بتقييم مدى مالئمة منهجية حساب  المتأخرات( وقمنا  السداد، وضع  تاريخ  السنة،  نهاية  أرصدة 
بتقييم ما إذا كانت النتائج تتفق مع أداء الدفعات التاريخية، واختبرنا مدى مالءمة التعديالت التي أجرتها المجموعة لتعكس ظروف 

السوق الحالية والظروف االقتصادية.

والنماذج  المنهجية  مالئمة  مدى  ضوابط  اختبار  عملنا  تضمن  القيمة،  في  لالنخفاض  المجمع  المخصص  لحساب  بالنسبة   •
عملية  في  إدراجها  يجب  التي  القروض  وتحديد  الرئيسية  االفتراضات  تحديد  وعملية  االنخفاض،  تكلفة  لحساب  المستخدمة 

الحساب.

قمنا بتقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بانخفاض قيمة القروض والسلف بالرجوع إلى المتطلبات الخاصة بالمعايير   •
المحاسبية ذات الصلة ولوائح مصرف قطر المركزي.

تقييم انخفاض قيمة الشهرة – راجع إيضاحات 3)أ( )1(، و5 )أ( )2(، و14 حول البيانات المالية الموحدة

لقد ركزنا على هذا الجانب بسبب:

كما في 31 ديسمبر 2016 تضمنت البيانات المالية الموحدة للمجموعة شهرة معترف بها بمبلغ 219 مليون ريال قطري، بالصافي من   •
انخفاض القيمة، وهو مبلغ هام ألغراض تدقيقنا وقد نشأ عن اقتناء البنك للشركة التابعة له التركية في 2013.

إذا كان مطلوبا أي انخفاض في  أو  إذا كان من الالزم االستمرار في االعتراف بالشهرة،  يطلب إجراء تقييم بصورة سنوية إلثبات ما   •
تقنيات  باستخدام  التابعة  الشركة  في  لالستثمار  لالسترداد  القابل  المبلغ  تحديد  على  القيمة  انخفاض  تقييم  يعتمد  القيمة. 
التقييم مثل التدفقات النقدية المخصومة. إن تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والمعدل الذي يتم خصمها بها غير مؤكد 

بطبيعته ويتطلب استخدام تقديرات وأحكام.

كيفية تناول التدقيق لألمور

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من بين أمور أخرى، ما يلي:

اختبار إجراءات وضع الموازنة بالمجموعة التي تستند إليها التوقعات.  •

قمنا بإشراك أخصائي التقييم لدينا لمساعدتنا في:  •

تقييم مدى مالءمة المنهج المستخدم من قبل المجموعة لتقييم انخفاض قيمة الشهرة؛  -  

تقييم المدخالت واالفتراضات الرئيسية في توقعات التدفقات النقدية المستخدمة من قبل المجموعة بالمقارنة مع البيانات   -  
التي تم الحصول عليها خارجيا إضافة إلى تقييماتنا للظروف الخاصة بالشركات المستثمر فيها والخبرة في المجال المعني، 

وخصوصا عند استخراج معدالت الخصم ومعدالت النمو النهائية وتقييم سير العمل في مقابل خطط األعمال الموضوعة؛

قمنا بتقييم ما إذا كانت إفصاحات البيانات المالية الموحدة ذات العالقة بالمدخالت واالفتراضات الرئيسية النخفاض قيمة الشهرة   •
مناسبة. وقمنا بتقييم كفاية إفصاح المجموعة فيما يتعلق بالمدخالت األساسية واالفتراضات عن انخفاض قيمة الشهرة بالرجوع 

إلى المتطلبات ذات الصلة بالمعايير المحاسبية.

أمور التدقيق األساسية )تابع(
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تقييم االستثمارات المالية – راجع إيضاحات 3)ج( )ت(، و5 )أ( )طط(، و5)ب( )ط(، و11 حول البيانات المالية الموحدة

لقد ركزنا على هذا الجانب بسبب:

 2016 31 ديسمبر  المجموعة كما في  إجمالي موجودات  12% من  أو نسبة  ريال قطري  تمثل مبلغ 15.378 مليون  المالية  االستثمارات   •
وبالتالي فإنها تمثل جزءا هاما من بيان المركز المالي الموحد؛

من إجمالي االستثمارات المالية، تشتمل نسبة 52% على ديون وأوراق مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة يتطلب قياسها استخدام   •
تقديرات وأحكام.

كيفية تناول التدقيق لألمور

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من بين أمور أخرى، ما يلي:

اختبار ضوابط الرقابة على عملية تقييم االستثمارات المالية.  •

مطابقة تقييم االستثمارات في أسهم حقوق الملكية والدين المدرجة مع األسعار الخارجية المدرجة؛  •

بالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة، نقوم بتقييم منهجية التقييم واختبار االفتراضات الرئيسية ذات الصلة مثل مدخالت التسعير   •
وعوامل الخصم؛

إجراء االختبار، الختيار مدخالت التسعير المدخلة، على أنها قد تم الحصول عليها خارجيا وهي مدخالت صحيحة في نماذج التسعير؛  •

قمنا بتقييم كفاية إفصاح المجموعة بخصوص تقييم االستثمارات المالية بالرجوع إلى متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة   •
ولوائح مصرف قطر المركزي.

إعادة تقييم أرض ومباني – راجع إيضاحات 3)ح( )ط(، و5 )ب( )ت طط(، و13 )ط(، و40 حول البيانات المالية الموحدة

لقد ركزنا على هذا الجانب بسبب:

من  والمعدات  للممتلكات  والمباني  األرض  مكون  لقياس  المحاسبية  سياستها  بتغيير  السنة  نهاية  في  كما  المجموعة  قامت   •
نموذج التكلفة إلى نموذج إعادة التقييم. نتج عن هذا إعادة تقييم ربح بمبلغ 1.264 مليون ريال قطري وإدراجه في بيان التغيرات في 

حقوق الملكية الموحد.

هام  مبلغ  وهو   ،2016 ديسمبر   31 في  كما  الموحد  المالي  المركز  بيان  في  قطري  ريال  مليون   1.986 بمبلغ  والمباني  األرض  تقييم  تم   •
ألغراض تدقيقنا. باإلضافة إلى ذلك، إن تقييم األرض والمباني هو أمر اجتهادي في طبيعته وبناء على التغير الذي حدث في السياسة 

المحاسبية، تم اعتباره جانب من الجوانب التي ركزنا عليها في تدقيقنا.

كيفية تناول التدقيق لألمور

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من بين أمور أخرى، ما يلي:

فهم عملية تحديد القيم العادلة ألرض ومباني المجموعة واختبار الضوابط الداخلية المطبقة عليها.  •

أثر محتمل على المبالغ  إذا كان ألي أمر من األمور التي تم تحديدها  فحص التقارير الخارجية التي قدمتها المجموعة وتقييم ما   •
المسجلة و / أو اإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك المبالغ أو األمور األخرى المستبعدة أو المدرجة على وجه 

التحديد في تقارير التقييم.

تقييم كفاءة متخصصي التقييم المستقلين الخارجيين وقدراتهم ومدى موضوعيتهم عن طريق مناقشة نطاق عملهم ومراجعة   •
ارتباطهم لمعرفة ما إذا كانت هناك شروط غير معتادة أو ترتيبات الرسوم.

استخدام متخصصي تقييم العقارات الخاصين بنا من أجل:  •

االستفسار من المقيم المستقل الخارجي لفهم عملية إجراء التقييمات ومصدر البيانات المستخدمة في التقييمات؛  -  

تقييم المنهجيات المستخدمة ومدى مالئمة االفتراضات األساسية بناء على معرفتنا وخبرتنا لقطاع العقارات.  -  

قمنا بتقييم كفاية إفصاح المجموعة بخصوص المدخالت األساسية وافتراضات إعادة تقييم األرض والمباني بالرجوع إلى متطلبات   •
المعايير المحاسبية ذات الصلة ولوائح مصرف قطر المركزي.

تقرير مدقق الحسابات 
المستقل تابع

أمور التدقيق األساسية )تابع(
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معلومات أخرى
بالبنك،  الخاص  السنوي  التقرير  الواردة في  المعلومات  المعلومات األخرى  المعلومات األخرى. تشمل  المسؤول عن  اإلدارة هو  إن مجلس 
تاريخ تقرير مدقق الحسابات هذا على  المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات الصادر حولها. حصلنا قبل  البيانات  ولكنها ال تشمل 

تقرير رئيس مجلس اإلدارة، والذي يشكل جزءًا من التقرير السنوي ويتوقع أن تقدم لنا األقسام الباقية من التقرير السنوي  بعد ذلك التاريخ.

ال يغطي رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ونحن ال نعبر ولن نعبر عن أي شكل من أشكال  التأكيد في هذا الشأن.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وللقيام بذلك، سنحدد ما إذا 
كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو إذا كان يبدوا أن المعلومات التي حصلنا عليها أثناء 

التدقيق يشوبها أخطاء جوهرية.

إذا توصلنا، استنادا إلى عملنا الذي قمنا بأدائه بناء على معلومات أخرى حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير المدققين هذا، إلى أن هناك أخطاء 
جوهرية في تلك المعلومات األخرى، فإنه ينبغي علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة. ليس لدينا ما يمكننا اإلبالغ عنه في هذا الصدد.

مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ولوائح مصرف 
قطر المركزي وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية 

معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، 
حسب مقتضى الحال، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ االستمرارية ما لم يخطط مجلس 

اإلدارة إما لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة عن 
غش أو خطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى عال، ولكن ال يضمن أن عملية 
التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائما عن أخطاء جوهرية حال وجودها. يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، 
وتعتبر هامة إذا كان يمكن، بشكل فردي أو جماعي، أن يتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون 

على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، نحن نمارس حكما مهنيا ونبقي على الشكوك المهنية في جميع أعمال التدقيق. 
كما أننا:

إجراءات  وننفذ  ونصمم  خطأ،  أو  تزوير  عن  ناتجة  كانت  سواء  الموحدة،  المالية  البيانات  في  الجوهرية  األخطاء  مخاطر  ونقيم  نحدد   •
أية  اكتشاف  عدم  خطر  إن  لرأينا.  أساس  لتكوين  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  ونحصل  المخاطر،  لتلك  تستجيب  التي  التدقيق 
أو  أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد ينطوي على تدليس وتزوير، أو حذف متعمد 

محاوالت تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية.

نحصل على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض   •
إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

نقّيم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس   •
اإلدارة.

التأكد من مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها، ما   •
إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول مقدرة المجموعة على المواصلة وفقا لمبدأ 
االستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات 
الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي، بتعديل رأينا. إن النتائج التي توصلنا إليها 
تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية 

قد تتسبب في أن تقوم المجموعة بالتوقف عن االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية.

•  نقّيم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة 
تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء   •
الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجراء أعمال التدقيق للمجموعة. ونحن ال نزال المسؤولون 

الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.
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مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(
نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي وجه 

من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.

نقوم أيضا بتزويد مجلس االدارة ببيان بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية، ونبلغهم عن جميع العالقات والمسائل 
األخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أن تؤثر على استقالليتنا والضمانات ذات الصلة، متى كان ذلك ممكنا.

بناء على األمور التي تم تقديمها لمجلس االدارة، نحدد تلك المسائل التي كانت لها األهمية القصوى في تدقيق البيانات المالية الموحدة 
للسنة الحالية، وبالتالي مسائل التدقيق الرئيسية. نحن نصف هذه المسائل في تقرير مدققي الحسابات ما لم يحول قانون أو الئحة دون 
الكشف العلني عن هذه المسألة أو في حاالت نادرة جدا عندما نقرر أنه ال ينبغي أن نورد مسألة ما في تقريرنا نظرا لآلثار السلبية التي تنجم 

عن القيام بذلك والتي قد يتوقع بشكل معقول أن ترجح على المصلحة العامة في حالة ورودها في التقرير.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق. يحتفظ البنك بسجالت محاسبية منتظمة 
وتتفق  السنوي  التقرير  ضمن  إدراجه  سيتم  الذي  اإلدارة  مجلس  تقرير  بقراءة  قمنا  السجالت.  تلك  مع  الموحدة  المالية  البيانات  وتتفق 
المعلومات المالية الواردة فيه مع دفاتر وسجالت البنك. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 
لسنة 2012 وقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 أو لبنود النظام األساسي للبنك وأية تعديالت عليه خالل السنة يمكن أن 

يكون لها أثر جوهري سلبي على بيان المركز المالي الموحد للبنك أو أدائه كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

جوبال باالسوبرامانيام 21 فبراير 2017 
كي بي إم جي الدوحة 

سجل مراقبي الحسابات رقم 251 دولة قطر 

تقرير مدقق الحسابات 
المستقل تابع
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بيان المركز المالي الموحد

بآالف الرياالت القطرية  
2015  2016 ايضاحات  كما في 31 ديسمبر  

الموجودات
5,423,592  6,420,566  8 نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية 

15,830,943  19,302,001  9 أرصدة لدى بنوك 
76,601,549  77,797,597  10 قروض وسلف للعمالء 
15,854,241  15,377,783  11 استثمارات مالية 
4,423,172  4,300,647  12 استثمارات في شركات زميلة والترتيب المشترك 
1,345,381  2,649,235  13 ممتلكات ومعدات 
638,379  483,364  14 موجودات غير ملموسة 

3,303,797  4,049,093  15 موجودات أخرى 
123,421,054  130,380,286 إجمالي الموجودات  

   
المطلوبات

12,456,035  11,634,313  16 أرصدة من بنوك 
69,787,654  70,926,401  17 ودائع عمالء 
8,449,337  11,717,260  18 سندات دين 
12,074,417  10,777,242  19 قروض أخرى 
3,354,931  6,023,798  20 مطلوبات أخرى 

106,122,374  111,079,014 إجمالي المطلوبات  
   

حقوق الملكية
3,266,292  3,266,292  21 رأس المال 

8,820,294  8,828,240  21 احتياطي قانوني 
26,500  26,500  21 احتياطي عام 

1,787,308  1,802,308  21 احتياطي مخاطر 
)70,305(  )219,815(  21 احتياطيات القيمة العادلة 

)804,995(  )1,259,807(  21 احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
1,139,887  997,767  21 احتياطيات أخرى 

)651,052(  -  39 حقوق أخرى 
-  1,264,794 21 و 40  احتياطي اعادة التقييم 

1,239,526  594,980 أرباح مدورة  
14,753,455  15,301,259 إجمالي حقوق الملكية العائد لحاملي حقوق ملكية البنك  

545,225  13 المساهمات غير المسيطرة  
2,000,000  4,000,000  21 األدوات المؤهلة لرأس مال اضافي 

17,298,680  19,301,272 اجمالي حقوق الملكية  
123,421,054  130,380,286 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  

   
تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ 21 فبراير 2017 ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من:

السيد/ جوزيف ابرهام السيد / حسين ابراهيم الفردان   سعادة الشيخ /عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني 
الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب   رئيس مجلس اإلدارة 

  

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 42 جزءا من البيانات المالية المرحلية الموحدة.
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بيان الدخل الموحد

بآالف الرياالت القطرية  
2015  2016 ايضاحات  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  

4,291,204  4,562,589  24 إيرادات فوائد 
)1,756,915(  )2,221,841(  25 مصروفات فوائد 
2,534,289  2,340,748 صافي إيرادات الفوائد  

1,264,145  1,041,156  26 إيرادات رسوم وعموالت 
)293,428(  )304,513(  27 مصروفات رسوم وعموالت 

970,717  736,643 صافي إيرادات رسوم وعموالت  

141,406  245,314  28 صافي ربح صرف عمالت أجنبية 
104,884  163,019  29 إيرادات استثمارات مالية 
197,862  108,521  30 إيرادات تشغيلية أخرى 

3,949,158  3,594,245 صافي اإليرادات التشغيلية  

)864,464(  )872,272(  31 تكاليف الموظفين 
)136,327(  )137,050(  13 إهالك 

)52,562(  )104,618(  14 إطفاء موجودات غير ملموسة 
)56,355(  )76,613( خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية  

)841,836(  )1,267,801( 10 )ج(  صافى خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء 
)637,373(  )588,004(  32 مصروفات أخرى 

1,360,241  547,887 الربح قبل حصة النتائج من شركات زميلة والترتيب المشترك  
109,066  )46,350(  12 الحصة من نتائج شركات زميلة والترتيب المشترك 

1,469,307  501,537 الربح قبل الضريبة  
)35,682(  )158( مصروفات ضريبة الدخل  

1,433,625  501,379 الربح للسنة  

منسوب إلى:
1,401,457  500,750 حاملي حقوق ملكية البنك  

32,168  629 المساهمات غير المسيطرة  
1,433,625  501,379 الربح للسنة  

العائدات على السهم
3.92  0.86  33 العائد األساسى والمخفف للسهم )ريال قطري للسهم( 

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 42 جزءا من البيانات المالية الموحدة.
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بيان الدخل الشامل الموحد

بآالف الرياالت القطرية  
2015  2016 ايضاحات  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  

1,433,625  501,379 الربح للسنة  

الدخل الشامل اآلخر للسنة:
البنود التي يعاد / أو قد يعاد تصنيفها الحقا للربح أو الخسارة:   

)524,760(  )262,104(  22 فروق تحويل العمالت األجنبية من عمليات تشغيلية أجنبية 
الحصة من الدخل الشامل اآلخر من االستثمار في شركات زميلة 

)15,452(  11,612  22 والترتيب المشترك 
)150,286(  )173,843(  22 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

البنود التي من الممكن عدم تصنيفها الحقا في األرباح والخسائر:   
-  1,264,794  22 احتياطي إعادة تقييم األراضي والمباني 

)690,498(  840,459 الدخل الشامل اآلخر للسنة  

743,127  1,341,838 إجمالي الدخل الشامل للسنة  

منسوب إلى:
841,855  1,341,209 حاملي حقوق ملكية البنك  

)98,728(  629 المساهمات غير المسيطرة  
743,127  1,341,838 إجمالي الدخل الشامل للسنة  

   

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 42 جزءا من البيانات المالية الموحدة.
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بيان التغيرات في حقوق 
الملكية الموحد

بآالف الرياالت القطرية  
إجمالي حقوق             

األدوات الملكية   احتياطي             
المؤهلة المساهمات  العائد الى  تحويل             

مجموع لرأس مال  غير  حاملي حقوق  احتياطي   احتياطيات   العمالت  احتياطي  احتياطي  احتياطي  احتياطي     
حقوق الملكية اضافي  المسيطرة  ملكية البنك  أرباح مدورة  اعادة التقييم  حقوق أخرى  أخرى  األجنبية  القيمة العادلة  مخاطر  عام  قانوني  رأس المال  إيضاحات   

17,298,680  2,000,000  545,225  14,753,455  1,239,526  -  )651,052(  1,139,887  )804,995(  )70,305(  1,787,308  26,500  8,820,294  3,266,292 الرصيد في 1 يناير 2016  

إجمالي الدخل الشامل للسنة
501,379  -  629  500,750  500,750  -  -  -  -  -  -  -  -  - ربح السنة  
840,459  -  )65,470(  905,929  -  1,264,794  -  -  )196,634(  )162,231(  -  -  -  - الدخل الشاملة األخرى  

1,341,838  -  )64,841(  1,406,679  500,750  1,264,794  -  -  )196,634(  )162,231(  -  -  -  - اجمالي الدخل الشامل للسنة  

-  -  -  -  )7,946(  -  -  -  -  -  -  -  7,946  -  21 محول إلى االحتياطي القانوني 
-  -  -  -  )15,000(  -  -  -  -  -  15,000  -  -  -  21 محول إلى احتياطي المخاطر 

)7,134(  -  -  )7,134(  122,265  -  -  )142,120(  -  12,721  -  -  -  -  21 صافى الحركة فى االحتياطيات األخرى 
2,000,000  2,000,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 رأس المال اإلضافي 
)220,000(  -  -  )220,000(  )220,000(  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات األدوات المؤهلة لرأس مال اضافي  

المساهمة في صندوق األنشطة 
)12,534(  -  -  )12,534(  )12,534(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  23 االجتماعية والرياضية 

خيار البيع على المساهمات 
651,052  -  -  651,052  -  -  651,052  -  -  -  -  -  -  -  39 غير المسيطرة 

 التعامالت مع مالكي حقوق الملكية، 
معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

 مساهمات من ومدفوعات لمالكي 
حقوق الملكية للبنك:

47,305  -  47,305  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الزيادة في رأس مال اي بنك  
)979,888(  -  -  )979,888(  )979,888(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 أرباح موزعة عن عام 2015 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 اصدار أسهم زيادة 
 إجمالي المساهمات من والمدفوعات

)932,583(  -  47,305  )979,888(  )979,888(  -  -  -  -  -  -  -  -  - لمالكي حقوق الملكية  
صافي الحركة في المساهمات 

)818,047(  -  )527,676(  )290,371(  )32,193(  -  -  -  )258,178(  -  -  -  -  -  39 غير المسيطرة 
19,301,272  4,000,000  13  15,301,259  594,980  1,264,794  -  997,767  )1,259,807(  )219,815(  1,802,308  26,500  8,828,240  3,266,292 الرصيد في 31 ديسمبر 2016  

        

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 42 جزءا من البيانات المالية الموحدة.
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بآالف الرياالت القطرية  
إجمالي حقوق             

األدوات الملكية   احتياطي             
المؤهلة المساهمات  العائد الى  تحويل             

مجموع لرأس مال  غير  حاملي حقوق  احتياطي   احتياطيات   العمالت  احتياطي  احتياطي  احتياطي  احتياطي     
حقوق الملكية اضافي  المسيطرة  ملكية البنك  أرباح مدورة  اعادة التقييم  حقوق أخرى  أخرى  األجنبية  القيمة العادلة  مخاطر  عام  قانوني  رأس المال  إيضاحات   

17,298,680  2,000,000  545,225  14,753,455  1,239,526  -  )651,052(  1,139,887  )804,995(  )70,305(  1,787,308  26,500  8,820,294  3,266,292 الرصيد في 1 يناير 2016  

إجمالي الدخل الشامل للسنة
501,379  -  629  500,750  500,750  -  -  -  -  -  -  -  -  - ربح السنة  
840,459  -  )65,470(  905,929  -  1,264,794  -  -  )196,634(  )162,231(  -  -  -  - الدخل الشاملة األخرى  

1,341,838  -  )64,841(  1,406,679  500,750  1,264,794  -  -  )196,634(  )162,231(  -  -  -  - اجمالي الدخل الشامل للسنة  

-  -  -  -  )7,946(  -  -  -  -  -  -  -  7,946  -  21 محول إلى االحتياطي القانوني 
-  -  -  -  )15,000(  -  -  -  -  -  15,000  -  -  -  21 محول إلى احتياطي المخاطر 

)7,134(  -  -  )7,134(  122,265  -  -  )142,120(  -  12,721  -  -  -  -  21 صافى الحركة فى االحتياطيات األخرى 
2,000,000  2,000,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 رأس المال اإلضافي 
)220,000(  -  -  )220,000(  )220,000(  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات األدوات المؤهلة لرأس مال اضافي  

المساهمة في صندوق األنشطة 
)12,534(  -  -  )12,534(  )12,534(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  23 االجتماعية والرياضية 

خيار البيع على المساهمات 
651,052  -  -  651,052  -  -  651,052  -  -  -  -  -  -  -  39 غير المسيطرة 

 التعامالت مع مالكي حقوق الملكية، 
معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

 مساهمات من ومدفوعات لمالكي 
حقوق الملكية للبنك:

47,305  -  47,305  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الزيادة في رأس مال اي بنك  
)979,888(  -  -  )979,888(  )979,888(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 أرباح موزعة عن عام 2015 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 اصدار أسهم زيادة 
 إجمالي المساهمات من والمدفوعات

)932,583(  -  47,305  )979,888(  )979,888(  -  -  -  -  -  -  -  -  - لمالكي حقوق الملكية  
صافي الحركة في المساهمات 

)818,047(  -  )527,676(  )290,371(  )32,193(  -  -  -  )258,178(  -  -  -  -  -  39 غير المسيطرة 
19,301,272  4,000,000  13  15,301,259  594,980  1,264,794  -  997,767  )1,259,807(  )219,815(  1,802,308  26,500  8,828,240  3,266,292 الرصيد في 31 ديسمبر 2016  

        

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 42 جزءا من البيانات المالية الموحدة.
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بيان التغيرات في حقوق 
الملكية الموحد تابع

بآالف الرياالت القطرية  
إجمالي حقوق             

األدوات الملكية   احتياطي             
المؤهلة المساهمات  العائد الى  تحويل             

مجموع لرأس مال  غير  حاملي حقوق  احتياطي   احتياطيات   العمالت  احتياطي  احتياطي  احتياطي  احتياطي     
حقوق الملكية اضافي  المسيطرة  ملكية البنك  أرباح مدورة  اعادة التقييم  حقوق أخرى  أخرى  األجنبية  القيمة العادلة  مخاطر  عام  قانوني  رأس المال  إيضاحات   

17,696,113  2,000,000  667,777  15,028,336  1,449,313  -  )723,721(  1,098,090  )411,131(  91,003  1,708,632  26,500  8,820,294  2,969,356 الرصيد في 1 يناير 2015  

إجمالي الدخل الشامل للسنة
1,433,625  -  32,168  1,401,457  1,401,457  -  -  -  -  -  -  -  -  - ربح السنة  
)690,498(  -  )130,896(  )559,602(  -  -  -  -  )393,864(  )165,738(  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر  

743,127  -  )98,728(  841,855  1,401,457  -  -  -  )393,864(  )165,738(  -  -  -  - اجمالي الدخل الشامل للسنة  

-  -  -  -  )78,676(  -  -  -  -  -  78,676  -  -  -  21 محول إلى احتياطي المخاطر 
-  -  -  -  )41,797(  -  -  41,797  -  -  -  -  -  -  21 صافى الحركة فى االحتياطيات األخرى 

)120,000(  -  -  )120,000(  )120,000(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 توزيعات األدوات المؤهلة لرأس مال اضافي 
 المساهمة في صندوق األنشطة

)35,841(  -  -  )35,841(  )35,841(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  23 االجتماعية والرياضية 
خيار البيع على المساهمات 

72,669  -  -  72,669   -  72,669  -  -  -  -  -  -  -  39 غير المسيطرة 
مساهمات من ومدفوعات لمالكي

حقوق الملكية:  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الزيادة في رأس المال  

)1,039,275(  -  -  )1,039,275(  )1,039,275(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 أرباح موزعة عن عام 2014 
-  -  -  -  )296,936(  -  -  -  -  -  -  -  -  296,936  21 اصدار أسهم زيادة 

 إجمالي المساهمات من والمدفوعات
)1,039,275(  -  -  )1,039,275(  )1,336,211(  -  -  -  -  -  -  -  -  296,936 لمالكي حقوق الملكية  

صافي الحركة في المساهمات 
)18,113(  -  )23,824(  5,711  1,281  -  -  -  -  4,430  -  -  -  -  39 غير المسيطرة 

17,298,680  2,000,000  545,225  14,753,455  1,239,526  -  )651,052(  1,139,887  )804,995(  )70,305(  1,787,308  26,500  8,820,294  3,266,292 الرصيد في 31 ديسمبر 2015  

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 42 جزءا من البيانات المالية الموحدة.
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بآالف الرياالت القطرية  
إجمالي حقوق             

األدوات الملكية   احتياطي             
المؤهلة المساهمات  العائد الى  تحويل             

مجموع لرأس مال  غير  حاملي حقوق  احتياطي   احتياطيات   العمالت  احتياطي  احتياطي  احتياطي  احتياطي     
حقوق الملكية اضافي  المسيطرة  ملكية البنك  أرباح مدورة  اعادة التقييم  حقوق أخرى  أخرى  األجنبية  القيمة العادلة  مخاطر  عام  قانوني  رأس المال  إيضاحات   

17,696,113  2,000,000  667,777  15,028,336  1,449,313  -  )723,721(  1,098,090  )411,131(  91,003  1,708,632  26,500  8,820,294  2,969,356 الرصيد في 1 يناير 2015  

إجمالي الدخل الشامل للسنة
1,433,625  -  32,168  1,401,457  1,401,457  -  -  -  -  -  -  -  -  - ربح السنة  
)690,498(  -  )130,896(  )559,602(  -  -  -  -  )393,864(  )165,738(  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر  

743,127  -  )98,728(  841,855  1,401,457  -  -  -  )393,864(  )165,738(  -  -  -  - اجمالي الدخل الشامل للسنة  

-  -  -  -  )78,676(  -  -  -  -  -  78,676  -  -  -  21 محول إلى احتياطي المخاطر 
-  -  -  -  )41,797(  -  -  41,797  -  -  -  -  -  -  21 صافى الحركة فى االحتياطيات األخرى 

)120,000(  -  -  )120,000(  )120,000(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 توزيعات األدوات المؤهلة لرأس مال اضافي 
 المساهمة في صندوق األنشطة

)35,841(  -  -  )35,841(  )35,841(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  23 االجتماعية والرياضية 
خيار البيع على المساهمات 

72,669  -  -  72,669   -  72,669  -  -  -  -  -  -  -  39 غير المسيطرة 
مساهمات من ومدفوعات لمالكي

حقوق الملكية:  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الزيادة في رأس المال  

)1,039,275(  -  -  )1,039,275(  )1,039,275(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  21 أرباح موزعة عن عام 2014 
-  -  -  -  )296,936(  -  -  -  -  -  -  -  -  296,936  21 اصدار أسهم زيادة 

 إجمالي المساهمات من والمدفوعات
)1,039,275(  -  -  )1,039,275(  )1,336,211(  -  -  -  -  -  -  -  -  296,936 لمالكي حقوق الملكية  

صافي الحركة في المساهمات 
)18,113(  -  )23,824(  5,711  1,281  -  -  -  -  4,430  -  -  -  -  39 غير المسيطرة 

17,298,680  2,000,000  545,225  14,753,455  1,239,526  -  )651,052(  1,139,887  )804,995(  )70,305(  1,787,308  26,500  8,820,294  3,266,292 الرصيد في 31 ديسمبر 2015  

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 42 جزءا من البيانات المالية الموحدة.



 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016

72

بيان التدفقات النقدية الموحد

بآالف الرياالت القطرية  
2015  2016 ايضاحات  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
1,469,307  501,537 ربح السنة قبل ضريبة الدخل  

تعديالت لـ:
841,836  1,267,801 صافي خسارة انخفاض في قيمة قروض وسلف للعمالء  

56,355  76,613 خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية  
136,327  137,050  13 إهالك 
117,413  174,188 إطفاء وانخفاض موجودات غير ملموسة وتكاليف المعامالت  

1,332  6,383  29 الخسارة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
)86,636(  )152,433(  29 صافي ربح بيع استثمارات متاحة للبيع 
)89,761(  )810(  30 ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 
)109,066(  46,350  12 حصة في نتائج شركات زميلة والترتيب المشترك 

2,337,107  2,056,679 الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  
التغيرات في رأس المال العامل

)696,538(  )1,385,806( التغير في أرصدة لدى بنوك  
)8,875,663(  )4,938,019( التغير في القروض والسلف للعمالء  

)131,200(  )907,538( التغير في الموجودات األخرى  
)1,331,506(  )572,134( التغير في أرصدة من بنوك  
10,042,228  2,822,005 التغير في ودائع العمالء  

118,430  2,512,556 التغير في المطلوبات األخرى  
)48,505(  )35,841( المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية  

1,414,353  )448,098( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية  

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
)15,101,187(  )10,654,156( اقتناء استثمارات مالية  

117,269  79,389  12 متحصالت من توزيعات أرباح شركات زميلة واالترتيب المشترك 
10,448,006  10,564,071 متحصالت من بيع / استحقاق االستثمارات المالية  
)233,331(  )199,781( 13 و 14  اقتناء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 

125,751  4,436 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات وأصول اخرى  
)4,643,492(  )206,041( صافي النقد )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية  

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
403,427  4,143,999  18 متحصالت من إصدار سندات دين 

)1,399,732(  )178,298(  18 سداد سندات دين 
)6,539,127(  )5,355,178(  19 سداد قروض أخرى 

9,819,002  4,158,709  19 متحصالت من قروض أخرى 
-  2,000,000  21 متحصالت من اصدار رأس المال اإلضافي 

)1,039,275(  )979,888( توزيعات أرباح مدفوعة  
1,244,295  3,789,344 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية  

)1,984,844(  3,135,205 صافي )النقصان( / الزيادة في النقد وما فى حكمه  
174,405  241,423 أثر تقلبات سعر الصرف  

12,749,677  10,939,238 رصيد النقد وما في حكمه كما في 1 يناير  
10,939,238  14,315,866  35 رصيد النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
1,683,749  2,001,392 فوائد مدفوعة  
4,313,970  4,432,359 فوائد مستلمة  

19,580  16,969 توزيعات أرباح مستلمة  

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 42 جزءا من البيانات المالية الموحدة.
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كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

المنشأة الصادر عنها التقرير  1
تأسس البنك التجاري )ش.م.ع.ق( )“البنك”( بدولة قطر فى 1974 كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم 73 لسنة 1974. رقم   
السجل التجاري للبنك هو 150. عنوان البنك المسجل هو صندوق بريد 3232 بمدينة الدوحة في دولة قطر. خالل العام الحالي تم تعديل 
اسم البنك ليصبح البنك التجاري )ش.م.ع.ق( امتثاال لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وطبفا للنظم والتوجيهات الصادرة عن 
وزارة االقتصاد والتجارة. تشتمل البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016 على البنك وشركاته التابعة 
)ويشار إليها مجتمعة بــ“المجموعة”(. تعمل المجموعة بصفة أساسية في األعمال المصرفية وأعمال السمسرة وأعمال البطاقات 

اإلئتمانية وتعمل من خالل مقرها الرئيسى وشركاتها التابعة وفروعها.

الشركات التابعة األساسية للمجموعة هي كما يلي:  

أنشطة الشركةرأس مال الشركةبلد التأسيساسم الشركة التابعة
النسبة المئوية للملكية 

20162015
75%100%خدمات مصرفية620,000,000 ليرة تركيةتركياالترناتيف بنك )“ايه بنك”(

البنك التجاري “خدمات 
100%100%خدمات السمسرة100,000,000 ريال قطريقطراالستثمار )ذ.م.م(”

100%100%شركة قابضة20,000,000 دوالر أميركيبرموداأورينت 1 ليميتد

100%100%أعمال البطاقات االئتمانية500,000 ريال عمانيسلطنة عمانجلوبال كارد سرفيسز ذ.م.م

100%100%إصدار سندات دين للبنك1,000 دوالر امريكيبرموداسي بي كيو فاينانس ليمتد

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 عمومًا 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 األصول وااللتزامات والتي تم قياسها بالقيمة العادلة:  

االستثمارات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.  •  
المشتقات.  •  

االستثمارات المالية المتاحة للبيع.  •  
ارض فضاء ومباني.  •  

الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها كبنود متحوط لها في عالقات تحوط القيمة العادلة، وما غير ذلك يتم االعتراف به   •  
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( 
وضع  اإلدارة  من  المركزي  قطر  مصرف  وتعليمات  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  بموجب  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  يتطلب   
واإليرادات  والمطلوبات  التقرير للموجودات  الصادر عنها  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تؤثر على تطبيق  وافتراضات  أحكام وتقديرات 

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.

السياسات  تطبيق  في  الحرجة  واألحكام  التقديرات  حول  للشكوك  الهامة  المجاالت  عن  المعلومات  وصف  التحديد  وجه  على  تم   
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 )و( 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.

في حالة تحقيق تجميع األعمال في مراحل فإن القيمة الدفترية للمساهمة في الشركة المقتناة المحتفظ بها سابقا من قبل الشركة   
المقتنية يعاد قياسها إلى القيمة العادلة في تاريخ االقتناء. يتم االعتراف بأي مكسب أو خسائر ناشئة من إعادة القياس في الربح أو 

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.

الفائض في المقابل المحول ومبلغ أية مساهمة غير مسيطرة في الشركة المقتناة والقيمة العادلة ألية مساهمة سابقة في حقوق   
ملكية الشركة المقتناة عن القيمة العادلة لصافي األصول المحددة المقتناة يتم تسجيله كشهرة. لو كان إجمالي المقابل المحول 
والمساهمة غير المسيطرة المعترف بها والمساهمة المقاسة المحتفظ بها سابقا أقل من القيمة العادلة لصافي أصول الشركة 

التابعة المقتناة في حالة شراء مساومة يتم االعتراف بالفرق مباشرة في بيان الدخل.

يتم تسجيل تكاليف المعامالت عند تكبدها، باستثناء أنها تتعلق بمسألة الديون بعد التمديد األوراق المالية.  

المساهمات غير المسيطرة  )2(
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3)ر( المعدل يمكن لكل تجميع أعمال أن يقوم المستحوذ في تاريخ االستحواذ بقياس مكونات   
صافي  في  تناسبية  لحصة  أصحابها  وتخول  ملكية  مساهمات  يقدم  الذي  عليه  المستحوذ  الكيان  في  المسيطرة  غير  المساهمات 

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  

يتم قياس المساهمات غير المسيطرة فقط عند االعتراف المبدئي.  

تقيس المجموعة المساهمة غير المسيطرة بالقيمة العادلة، متضمنة حصتها في الشهرة.  

الشركات التابعة  )3(
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. تقوم المجموعة بـ “السيطرة” على الشركة المستثمر فيها لو كانت   
التأثير على تلك  أو لديها الحقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ولديها المقدرة على  معرضة إلى 
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.  

المعامالت المستبعدة عند التوحيد  )4(
يتم استبعاد األرصدة واإليرادات والمصروفات )فيما عدا مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية( الناشئة من التعامالت بين شركات   

المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.



 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016

75

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .3

أساس توحيد البيانات المالية )تابع( )أ( 

الشركات الزميلة والترتيب المشترك  )5(
الشركات الزميلة والترتيب المشترك 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 والترتيب المشترك بطريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة )متضمنة   
استثمار  يتضمن  المشترك.  والترتيب  الزميلة(  الشركة  في  االستثمار  على  باالستحواذ  مباشرة  بصورة  تتعلق  التي  المعاملة  تكاليف 
المجموعة في الشركات الزميلة والترتيب المشترك الشهرة )صافى أية خسائر لالنخفاض في القيمة المتراكمة( التي يتم تحديدها 

عند االستحواذ.

الدخل  بيان  المشترك في  والترتيب  الزميلة  الشركات  الالحقة لالستحواذ على  الخسائر  أو  األرباح  المجموعة في  االعتراف بحصة  يتم   
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 والترتيب المشترك أو تزيد 
عن مساهمتها في الشركة الزميلة والترتيب المشترك، 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 والترتيب المشترك.

يتم استبعاد المكاسب فيما بين شركات المجموعة الناتجة من التعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة والترتيب المشترك إلى   
حد مساهمة المجموعة في الشركة الزميلة. كما يتم أيضا استبعاد الخسائر فيما بين شركات المجموعة وشركاتها الزميلة والترتيب 

المشترك ما لم توفر المعاملة دليال على وجود خسارة انخفاض في قيمة الموجود المحول.

يتم إعداد البيانات المالية للشركات الزميلة باستخدام نفس السياسات المحاسبية والفترة المنتهية للشركة األم.  

إدارة األموال  )6(
المالية  البيانات  إدراج  يتم  ال  المستثمرين.  عن  بالنيابة  أخرى  استثمار  وأدوات  ائتمان  وحدة  في  بها  محتفظ  موجودات  المجموعة  تدير   
إدارة األموال  المعلومات حول  المنشأة.  الموحدة فيما عدا في حالة سيطرة المجموعة على  المالية  البيانات  لهذه المنشآت في هذه 

بالمجموعة واردة باإليضاح رقم 37.

خيار البيع على المساهمات غير المسيطرة  )7(
رقم  الدولي  المحاسبة  الحالية لمبلغ االسترداد وفقا لمعيار  القيمة  إلى  المسيطرة  المساهمات غير  بيع  العادلة لخيار  القيمة  تمثل   
الشهرة  تقييم  على  البيع  خيار  يؤثر  ال  المجموعة.  سيطرة  ضمن  ليست  أنها  حيث  الممارسة  احتماالت  على  النظر  بغض  كالتزام   32
والمساهمات غير المسيطرة ألنه يتم تسجيله بصورة منفصلة ضمن حقوق الملكية. في حالة انتهاء أمد خيار البيع بدون ممارسته 

سيتم رد هذه القيمة المسجلة.

يتم االعتراف بها  )“أي بنك”(  إيه  الترناتيف بنك إس  باقتناء  والمتعلقة  المسيطرة  المساهمة غير  البيع في  الخاضعة لخيار  األداة  هذه   
كمطلوب مع االعتراف بالرصيد المدين ضمن “حقوق الملكية األخرى”. التغييرات الالحقة في القيمة العادلة يتم االعتراف بها من خالل 

حقوق الملكية.

العمالت األجنبية )ب( 

تعامالت وأرصدة العمالت األجنبية  )1(
يتم تحويل التعامالت بالعمالت األجنبية أو تلك التي تتطلب سدادا بعملة أجنبية إلى العمالت الوظيفية المعنية للعمليات بمعدالت   

الصرف اآلنية في تواريخ المعامالت.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعمالت أجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام معدالت الصرف اآلنية   
السائدة. يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس بالقيمة العادلة إلى العملة 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.

تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من اعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع غير النقدية بعمالت أجنبية في  البيان الموحد للتغيرات في   
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.
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العمالت األجنبية )تابع( )ب( 

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.  •  

في  المسيطرة  غير  والمساهمات  الملكية  حقوق  في  وإدراجه  اآلخر  الشامل  الدخل  في  األجنبية  العمالت  صرف  بفروق  االعتراف  يتم   
احتياطي تحويل العمالت األجنبية )احتياطي التحويل(. عند استبعاد المجموعة العملية األجنبية أو استبعاد جزء منها يتم االعتراف 
العادلة  القيمة  وتسويات  الشهرة  معاملة  البيع.تتم  خسارة  أو  مكسب  من  كجزء  الموحد  الدخل  بيان  في  هذه  العمالت  صرف  بفروق 

الناشئة عن اقتناء كيان أجنبي على أنها أصول والتزامات الكيان األجنبية ويتم تحويلها 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.

الموجودات المالية والمطلوبات المالية )ج( 

االعتراف والقياس المبدئي  )1(
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 االخرى يتم االعتراف بها مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه  في 

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 ; و  •  
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  أومخصصة  للمتاجرة،  بها  محتفظ  أنها  على  إما  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة   •  

الخسارة.

الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة  
يتم تصنيف الموجود المالي على أنه محتفظ به للمتاجرة لو:  

تم اقتناؤه أو تكبده في األساس لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب؛  •  
كان هناك، عند االعتراف المبدئي، جزء من محفظة األدوات المالية المحددة التي تدار معا ولها دليل على نموذج فعلي حديث حول   •  

جني أرباح على المدى القصير؛
كانت مشتقة، فيما عدا المشتقة المخصصة والفعالة كأداة تحوط.  •  
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التصنيف )تابع(  )2(

الموجودات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  إلى فئة  المالية  الموجودات  المحتفظ بها للمتاجرة يتم تصنيف  المالية  الموجودات  إلى  باإلضافة   
الخسارة عند االعتراف المبدئي وحتى يمكن تخصيص هذه األدوات على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار 

القيمة العادلة في الظروف التالية:

عندما ينتج عن القيام بذلك معلومات أكثر مالءمة إما:  

ألنها تستبعد أو تخفض على نحو كبير حاالت عدم االنسجام في القياس أو االعتراف التي قد تنتج من قياس الموجودات أو المطلوبات   •  
أو االعتراف بالمكاسب أو الخسائر منها بناء على أسس مختلفة )أي وجود “فجوة محاسبية”(؛ أو

ألنه تتم إدارة مجموعة من الموجودات أو المطلوبات المالية )أو كليهما( ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وفقا إلدارة   •  
مخاطر التوثيق أو استراتيجية االستثمار لدى الشركة والمعلومات المقدمة من كبار مسؤولي اإلدارة استنادا إلى هذا األساس.

المطلوبات المالية  
تقوم المجموعة بتصنيف وقياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.  

إلغاء االعتراف  )3(
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجود مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود المالي أو عند قيامها   
بتحويل الموجود المالي في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر وحوافز ملكية الموجود المالي أو في الحالة التي ال تحتفظ فيها 
بأية  االعتراف  يتم  المالي.  الموجود  على  بالسيطرة  تحتفظ  ال  أنها  كما  الملكية  وعوائد  مخاطر  من  كبيرا  جزء  تحول  وال  المجموعة 
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.

يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يكون ذلك مسموحا به بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية أو   
بالنسبة لألرباح والخسائر الناشئة من مجموعة من معامالت مماثلة مثلما يحدث ذلك في األنشطة التجارية للمجموعة.

مبادئ القياس  )5(

قياس التكلفة المطفأة  -  
المبدئي  االعتراف  عند  المالي  المطلوب  أو  الموجود  به  يقاس  الذي  المبلغ  هي  المالي  المطلوب  أو  للموجود  المطفأة  التكلفة    
مخصوما منه مدفوعات السداد األصلية مضافا إليه أو مخصوما منه اإلطفاء المتجمع باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي 
احتساب  يتضمن  القيمة.  في  االنخفاض  لخسارة  تخفيض  أي  ناقصا  االستحقاق  ومبلغ  به  المعترف  المبدئي  المبلغ  بين  فرق  ألي 

معدل الفائدة الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء متممًا لمعدل الفائدة الفعلي.
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مبادئ القياس )تابع(  )5(

قياس القيمة العادلة  -  
مشاركة  أطراف  بين  نظامية  معاملة  في  التزام  تحويل  عن  دفعه  أو  أصل  بيع  عن  استالمه  يمكن  الذي  السعر  هي  العادلة  القيمة    
التاريخ. تعكس  إليها في ذلك  المجموعة وصوال  أكثر األسواق فائدة تملك  أو في حالة غيابه  القياس في األصل  تاريخ  بالسوق في 

القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم أدائه.

السوق  يعتبر  األداة.  لتلك  المدرج في سوق نشطة  السعر  باستخدام  العادلة ألداة  القيمة  بقياس  المجموعة  تقوم  ذلك  توفر  عند    
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    
المستلم. في الحالة التي تحدد فيها المجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ويتم إثبات 
القيمة العادلة من غير السعر المدرج في سوق نشطة ألصل أو التزام مطابق وال تستند إلى تقنيات التقييم التي تستخدم فقط 
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 
ولكنه ال يتأخر بما يتجاوز عن الوقت الذي يمكن فيه دعم التقييم بالكامل بواسطة بيانات سوق يمكن مالحظتها أو موعد إقفال 

المعاملة.

لو كان ألصل أو التزام مقاس بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب تقوم المجموعة بقياس الموجودات بالمراكز الطويلة بسعر    
العرض وااللتزامات بالمراكز القصيرة بسعر الطلب.

محافظ األصول المالية وااللتزامات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان التي تديرها المجموعة على أساس صافي    
طويل  مركز  صافي  لبيع  استالمه  يمكن  الذي  السعر  أساس  على  قياسها  يتم  االئتمان  أو  السوق  لمخاطر  بالنسبة  إما  المخاطر 
األصول  على  تلك  المحفظة  مستوى  على  التسويات  تخصيص  يتم  معينة.  لمخاطر  بالنسبة  قصير(  مركز  صافي  لنقل  دفعه  )أو 

وااللتزامات 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.   

تحديد وقياس خسارة االنخفاض في القيمة  -  
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.

قد يتضمن الدليل الموضوعي على أن موجودات مالية )متضمنة أسهم حقوق الملكية( قد انخفضت قيمتها، الصعوبات المالية    
الكبيرة لدى المقترض أو المصدر والتقصير أو التأخر من جانب المقترض وإعادة هيكلة الدين أو السلفة من جانب المجموعة بشروط 
لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض أو المصدر سيدخل في إفالس أو اختفاء السوق النشطة 
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.



 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016

79

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .3

الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تابع( )ج( 

مبادئ القياس )تابع(  )5(

تحديد وقياس خسارة االنخفاض في القيمة )تابع(  -  
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 
بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر انخفاض في القيمة يتم تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها بعد. القروض والسلف 
للعمالء واالستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق التي ال تعتبر هامة بصورة فردية يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد 
ما إذا كانت هناك خسائر انخفاض في القيمة وذلك بتجميع القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ 

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    
المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي للموجود. يتم االعتراف 

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    
المدين على دفع  النقدية المستقبلية للمجوعات الخاصة بهذه األصول من خالل كونها داللة على قدرة  التدفقات  المزايا بتقدير 

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.

9 أشهر  أو لمدة  التكلفة  أكثر عن  أو   %20 السوقية بنسبة  القيمة  للبيع فإن االنخفاض في  المتاحة  المالية  بالنسبة لالستثمارات    
متتالية أو أكثر تعتبر مؤشرات على انخفاض القيمة.

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 
انخفاض في القيمة معترف بها سابقا في الربح أو الخسارة. يتم إظهار التغيرات في مخصصات القيمة العادلة التي تنسب إلى 

القيمة الزمنية كأحد مكونات إيراد الفائدة.

في الفترات الالحقة، يتم تسجيل الزيادة في القيمة العادلة لالستثمارات فى أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع التي انخفضت    
قيمتها في احتياطي القيمة العادلة.

النقد وما فى حكمه )د( 
يتضمن النقد وما فى حكمه أوراقا نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير مقيدة محتفظ بها لدى المصرف المركزى وموجودات   
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 

ذات تاريخ استحقاق أولى 90 يوم أو أقل.
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القروض والسلف للعمالء )هـ( 
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”.  

المباشرة اإلضافية وفي  المعاملة  تكاليف  زائدَا  العادلة  القيمة  المعاملة وهو  للعمالء بسعر  والسلف  للقروض  المبدئي  القياس  يتم   
أعقاب ذلك يتم قياسها بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

االستثمارات المالية )و( 
أو  االستحقاق”  لتاريخ  بها  “محتفظ  ضمن  إما  تصنيفها  إلى  استنادا  المالية  االستثمارات  عن  المحاسبة  تتم  المبدئي،  االعتراف  بعد   

“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   
النية والمقدرة اإليجابية على االحتفاظ بها حتى االستحقاق والتي ال يتم تخصيصها كقيمة عادلة من  ثابت ويوجد لدى المجموعة 
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.

يتم االعتراف بإيراد الفائدة في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح في الربح أو   
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.

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   
إدارة المخاطر بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي.  كموجودات أو مطلوبات للمتاجرة. تقاس المشتقات التي يحتفظ بها ألغراض 
المشتقة  غير  المالية  األدوات  بعض  إلى  إضافة  المخاطر  إدارة  ألغراض  بها  المحتفظ  المشتقات  بعض  بتخصيص  المجموعة  تقوم 
أو  األداة  بين  العالقة  بتوثيق  المجموعة رسميا  للتحوط تقوم  المبدئي  التخصيص  للتحوط. عند  المؤهلة  العالقات  كأدوات تحوط في 
األدوات المشتقة للتحوط والبنود المتحوط لها، متضمنا هدف وإستراتيجية إدارة المخاطر عند القيام بالتحوط بجانب الطريقة التي 
سيتم استخدامها لتقييم فعالية عالقة التحوط. تقوم المجموعة بإجراء تقييم عند البدء في عالقة التحوط وعلى نحو مستمر أيضا 
للتعرف على ما إذا 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.
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المشتقات )تابع( )ز( 

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط )تابع(  )1(

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  
عندما يتم تخصيص مشتقة على أنها أداة تحوط في تحوط للتغير في التدفقات النقدية المنسوبة إلى خطر مصاحب ألصل أو التزام   
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 من الفترة التي يصبح فيها التحوط فعاال يعاد تصنيفه من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة كتسوية إعادة 
تصنيف عندما تحدث 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”.

المبالغ المتجمعة في حقوق الملكية يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات التي يؤثر فيها البند المتحوط له على الربح أو   
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   
بيان  المتوقعة في  بالمعاملة  االعتراف بصورة كاملة  يتم  بها عندما  االعتراف  ويتم  الملكية  الوقت تظل في حقوق  ذلك  الملكية في 
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”.

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.
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الممتلكات والمعدات )ح( 

االعتراف والقياس  )1(
يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات مبدئيا بالتكلفة ناقصا االهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت، فيما   

عدا األراضي والمباني التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

يجري تقييم األراضي الفضاء والمباني ذات الملكية الحرة كل 3 سنوات من قبل مقيم مستقل. وتقيد صافي الفوائض الناتجة عن إعادة   
التقييم إلى احتياطي رأس المال، إال أنه يتم احتساب زيادة رفع قيمة العملة كدخل إلى الحد الذي يعكس انخفاضا إلعادة تقييم نفس 
األصل الذي سبق االعتراف به كمصروف. يتم إدراج االنخفاض الناتج عن اعادة التقييم كمصروف، إال انه يتم تحميل االنخفاض على أي 
فائض إعادة التقييم إلى حد أن هذا االنخفاض ال يتجاوز المبلغ المحتفظ به في فائض اعادة التقييم بالنسبة لنفس األصل. وعند البيع 

او التخلبص من االصل, يتم تحميل فائض إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة.

المواد  تكلفة  داخليا  المكونة  الموجودات  تكلفة  تتضمن  الموجود.  القتناء  مباشرة  بصورة  تنسب  التي  المصروفات  تكلفة  تتضمن   
منها  المطلوبة  االستخدام  ألغراض  وفقا  عمل  حالة  في  الموجودات  لجعل  مباشرة  بصفة  منسوبة  تكاليف  وأية  المباشرة  والعمالة 

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.

الدفترية  القيمة  مع  البيع  متحصالت  بمقارنة  تحديدها  يتم  والمعدات  الممتلكات  بنود  أحد  استبعاد  عن  الناتجة  الخسارة  أو  الربح   
للممتلكات والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي في اإليرادات األخرى / المصروفات األخرى في الربح أو الخسارة.

التكاليف الالحقة  )2(
المنافع  تدفق  المحتمل  من  كان  إذا  للبند  الدفترية  القيمة  في  والمعدات  الممتلكات  مكونات  أحد  استبدال  بتكلفة  االعتراف  يتم   
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.  

أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند الممتلكات  يتم االعتراف باإلهالك في الربح   
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   

6-10 سنوات االيجار   
3-8 سنة أثاث ومعدات   

5 سنة مركبات   
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انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة )ط( 

الشهرة  
تنشأ الشهرة من اقتناء شركة تابعة، وتمثل الفائض في المقابل المحول عن مساهمة المجموعة في صافي القيمة العادلة لصافي   
في  المسيطرة  غير  للمساهمة  العادلة  والقيمة  المقتناة  للشركة  المحتملة  وااللتزامات  والمطلوبات  للتحديد،  القابلة  الموجودات 

الشركة المقتناة.

إلى  الظروف  في  التغيرات  أو  األحداث  أشارت  إذا  أكثر  متكرر  أو  سنوي  بشكل  القيمة  في  االنخفاض  من  للتحقق  الشهرة  مراجعة  تتم   
أن القيمة الدفترية قد تكون انخفضت في القيمة. تتم مقارنة القيمة الدفترية للشهرة مع المبلغ القابل لالسترداد وهو القيمة قيد 
يتم  وال  كمصروف  مباشرة  القيمة  في  انخفاض  بأي  االعتراف  يتم  أكبر.  أيهما  االستبعاد،  تكاليف  ناقص  العادلة  والقيمة  االستخدام 

عكسها الحقا.

الموجودات غير الملموسة  
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.

يتم تقدير األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة على أنها محددة المدة أو غير محددة المدة.  
القيمة  انخفاض  للوقوف على  تقييمها  ويتم  االقتصادي  العمر  المحددة على مدى  األعمار  ذات  الملموسة  الموجودات غير  يتم إطفاء   
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 المحاسبية. مصروف اإلطفاء بالنسبة للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة 

يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة في فئة 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 
محدد إلى محدد على أساس مستقبلي. تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن نزع االعتراف بالموجود غير الملموس على أنها الفرق بين 
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 )ي( 
هي األصول التي ليس لها عمر إنتاجي محدد، وال تخضع لإلطفاء، يتم اختبارها بشكل سنوي للتحري عن انخفاض القيمة. يتم احتساب   
خسارة انخفاض في القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته الممكن استردادها. القيمة الممكن استردادها هي 
القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة قيد  االستخدام، أيهما أعلى. انه ولغرض تقدير االنخفاض فى القيمة، يتم تجميع 
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 )ك( 
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.
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الضمانات المالية )ل( 
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 )م( 

خطة المساهمات المحددة  
التقاعد  القطريين وفقا لقانون  بالنسبة للموظفين  الدولة  تديره  الذي  التقاعد  المجموعة مخصص الشتراكات في صندوق  تحتسب   
الموحد. ليس لدى  الدخل  بيان  واإلدارية في  العمومية  المصروفات  الموظفين تحت  الناتج عن ذلك ضمن تكلفة  المصروف  إدراج  ويتم 

المجموعة أية التزامات دفع أخرى بمجرد دفع المساهمة. يتم االعتراف بالمساهمات عند حلول موعد استحقاقها.

خطة المكافآت المحددة  
تقوم المجموعة برصد مخصص لمكافآت نهاية الخدمة مستحقة األداء لموظفيها األجانب  على أساس فترة خدمة الموظف وفقًا   
من  كجزء  أخرى  مخصصات  بند  ضمن  المخصص  هذا  إدراج  يتم  قطر.  في  العمل  قانون  وأحكام  المجموعة  في  التوظيف  لسياسة 

االلتزامات األخرى في  بيان المركز المالي. يتم تحقيق  التكاليف المتوقعة لهذه المكافأت على مدى خدمة الموظفين.

يطلب من أي بنك )وهو شركة تابعة للبنك( بموجب قانون العمل التركي أن يدفع مكافآت نهاية خدمة لكل موظف أكمل سنة واحدة على   
األقل من الخدمة ويتم إنهاء خدماته بدون سبب مقبول أو يتم استدعاؤه للخدمة العسكرية أو يموت أو يتقاعد. هناك بعض النصوص 
االحترازية ذات الصلة بطول فترة الخدمة السابقة للتقاعد. يشتمل المبلغ المستحق الدفع راتب شهر واحد بدون اإلخالل بالحد األقصى 
هذا  أعاله.  إليها  المشار  القانونية  المتطلبات  بخالف  تقاعد  بارتباطات  اتفاقيات  هناك  ليست  الخدمة.  من  سنة  كل  عن  موظف  لكل 

االلتزام غير ممول حيث أنه ليست هناك متطلبات تمويل.

منافع الموظفين قصيرة األجل  
تقاس مكافآت نهاية الخدمة قصيرة األجل للموظفين على األساس غير المخصوم ويتم دفعها عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم   
االعتراف بالمطلوب للمبلغ المتوقع دفعه بموجب خطط الحافز النقدي قصير األجل أو خطط مشاركة الربح لو كان لدى المجموعة 
المبلغ نتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها من جانب الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة  أو استداللي بدفع هذا  التزام قانوني 

موثوق بها.

رأس المال واالحتياطيات )ن( 

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 )س( 
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.

العمر  فترة  خالل  المقدرة  المستقبلية  النقدية  والمقبوضات  المدفوعات  بالضبط  يخصم  الذي  المعدل  هو  الفعلي”  الفائدة  “معدل   
اإلنتاجي المتوقع للموجود أو المطلوب المالي )أو، إن كان ذلك مالئما، لفترة أقصر( إلى القيمة الدفترية للموجود أو المطلوب المالي. 
التعاقدية  األحكام  اعتبار لجميع  بوضع  المستقبلية  النقدية  التدفقات  بتقدير  المجموعة  تقوم  الفعلي  الفائدة  احتساب معدل  عند 

لألداة المالية، ولكن ليس لخسائر االئتمان المستقبلية.
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إيرادات ومصروفات الفائدة )تابع( )س( 
يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي تكاليف المعامالت والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءا متمما لمعدل   
أو  المالي  الموجود  إصدار  أو  اقتناء  إلى  مباشرة  بصفة  تنسب  التي  اإلضافية  التكاليف  تتضمن  المعامالت  تكاليف  الفعلي.  الفائدة 

المطلوب المالي.

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 )ع( 
المالي عند  أو المطلوب  الفائدة الفعلي على الموجود  التي تعتبر جزء متمما لمعدل  الرسوم والعموالت  إيرادات ومصروفات  إدراج  يتم   

قياس طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ورسوم  المبيعات  وعموالت  االستثمار  إدارة  ورسوم  الحسابات  خدمة  رسوم  متضمنة  األخرى  والعموالت  الرسوم  بإيرادات  االعتراف  يتم   
أن يتم  ارتباط قرض  أن ينتج من  المتوقع  أداء الخدمات ذات الصلة بها. عندما يكون من غير  القرض عند  اإليداع ورسوم المشاركة في 
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 )ف( 
يتم االعتراف بأرباح أو خسائر بيع االستثمارات المالية في الربح أو الخسارة وذلك عن الفرق بين القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة   

الدفترية لالستثمار.

بها  محتفظ  أنها  على  المصنفة  المالية  االستثمارات  قياس  إعادة  عند  العادلة  القيمة  تغيرات  من  المحققة  غير  الخسائر  أو  األرباح   
للمتاجرة أو مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.

إيراد توزيعات األرباح )ص( 
يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في استالم اإليراد.  

مصروف ضريبة الدخل )ق( 
تتم المحاسبة عن الضرائب استنادا إلى قوانين ولوائح الضرائب في البلدان األخرى التي تعمل فيها المجموعة. يتم تكوين مخصص   

للضريبة استنادا إلى تقييم التزام الضريبة المتوقع. ال تخضع عمليات المجموعة داخل قطر لضريبة الدخل.

العائدات على السهم )ر( 
يقوم البنك بعرض بيانات العائد األساسي والمخفف للسهم بالنسبة ألسهمها العادية. يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة   
تحديد  يتم  الفترة.  خالل  القائمة  لألسهم  المرجح  المتوسط  عدد  على  بالبنك  العادية  األسهم  لحاملي  المنسوبة  الخسارة  أو  الربح 
العائدات 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 )ش( 
تعرض بيانات قطاع التشغيل بطريقة تنسجم مع التقارير الداخلية التي تقدم الى المسؤول عن اتخاذ قرارات التشغيل. ان المسؤول عن   
اتخاذ قرارات التشغيل هو شخص أو مجموعة تقوم بتخصيص الموارد على قطاعات التشغيل وتقييم األداء فيها. لقد حددت المجموعة 

أن يكون الرئيس التنفيذي للبنك هو الشخص المسؤول 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 )ت( 
والشركات  األفراد  عن  بالنيابة  إيداعها  أو  بموجودات  االحتفاظ  عنها  ينتج  أخرى  ائتمان  وبصفات  لألموال  كمدير  المجموعة  تعمل   
والمؤسسات األخرى. يتم استبعاد هذه الموجودات واإليرادات األخرى الناتجة من تلك األنشطة من هذه البيانات المالية الموحدة حيث 

أنها ليست أصوال من أصول المجموعة.
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الضمان المعاد حيازته )ث( 
يتم إثبات الضمانات المعاد حيازتها مقابل سداد ديون العمالء ضمن بيان المركز المالي الموحد تحت بند “موجودات أخرى”. في القيمة   
الدفترية للديون أو القيمة العادلة إذا كانت أقل. 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 )خ( 
فيما عدا في الحاالت التي يسمح فيها معيار أو تفسير أو يتطلب خالف ذلك يجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جميع المبالغ مع معلومات   

مقارنة.

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات )و( 

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي أصبحت سارية المفعول من 1 يناير 2016  
المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية، التي أصبحت سارية المفعول من 1 يناير 2016، ذات صلة بالمجموعة:  

المحاسبة عن اقتناء مساهمات في عمليات مشتركة )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11( )أ(   
توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 توجيهات حول كيفية المحاسبة عن االستحواذ على عملية مشتركة    
تشكل أعماال تجارية وفقا للتعريف الوارد للكلمة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 الخاص بتجميع األعمال. تنص التعديالت 
على أنه يجب تطبيق المبادئ ذات الصلة عند المحاسبة عن تجميع األعمال في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 والمعايير 

األخرى.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 تطبق بأثر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016. يسمح    
بالتبني المبكر.

ليس لتبني هذه التعديالت أثرا هاما على البيانات المالية الموحدة.   

إيضاحات للطرق المقبولة لإلهالك واإلطفاء )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 ومعيار المحاسبة الدولي  )ب(   
رقم 38(

تحظر التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 على الكيانات استخدام طريقة اإلهالك المستند إلى اإليراد لبنود الممتلكات    
مناسبا  أساسا  ليس  اإليراد  بأن  للدحض  قابال  افتراضا   38 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت  تدخل  والمعدات.  واآلالت 
إلطفاء الموجود  غير الملموس. يمكن دحض هذا االفتراض فقط لو كان الموجود غير الملموس معبر عنه كمقياس لإليراد أو عندما 

يمكن إثبات أن إيراد المنافع االقتصادية من الموجود غير الملموس واستهالكها مترابطان بشكل كبير.

تطبق التعديالت بأثر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016. يسمح بالتبني المبكر.   

ليس لتبني هذه التعديالت أثرا هاما على البيانات المالية الموحدة.   

طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 27( )ج(   
والذي  المنفصلة،  المالية  البيانات  حول   27 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أجرى    
التابعة  الشركات  في  االستثمارات  لقياس  المنفصلة  المالية  بياناتها  في  الملكية  حقوق  طريقة  تستخدم  أن  للكيانات  يسمح 

والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة.

يتيح حاليا معيار المحاسبة الدولي رقم 27 للكيانات أن تقيس استثماراتها في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات    
الشقيقة إما بالتكلفة أو كأصل مالي في بياناتها المالية المنفصلة. تدخل التعديالت طريقة حقوق الملكية كخيار ثالث. يمكن 

االختيار بشكل مستقل لكل فئة من فئات االستثمار )شركات تابعة، مشاريع مشتركة، وشركات شقيقة(.

تطبق التعديالت بأثر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016. يسمح بالتبني المبكر.   

لم يكن لتطبيق هذا التعديل أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة.   
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 14 حسابات مؤجلة تنظيميا د(   
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 14 في 30 يناير 2014. يقدم المعيار توجيهات مرحلية حول    
المحاسبة عن أرصدة الحسابات المؤجلة تنظيميا لمن يطبق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مره، بينما يضع مجلس معايير 

المحاسبة الدولية توجيهات أشمل حول المحاسبة عن آثار تنظيم المعدل.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  2012 - 2014 - معايير مختلفة )ه(   
تتضمن التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2012 - 2014 عدد من التعديالت على مختلف المعايير الدولية    
للتقارير المالية. سوف تطبق غالبية التعديالت بأثر مستقبلي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو عقب 1 يناير 2016، مع السماح 
بتبنيها مبكرًا )بجانب الشرط االنتقالي الخاص في كل حالة(، وفي هذه الحالة سيتعين أيضًا تطبيق التعديالت ذات الصلة المترتبة 

على المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى.

ليس لتبني هذه التعديالت أثرا هاما على البيانات المالية الموحدة.   

فيما يلي ملخص للتعديالت الرئيسية:   
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 5 – عندما يتم إعادة تصنيف أصل )أو مجموعة استبعاد( من “محتفظ به للبيع” إلى   •   
“محتفظ به للتوزيع” أو العكس، ال يمثل هذا تغييرا على خطة البيع أو التوزيع وال يجب أن يتم المحاسبة عن مثل ذلك التغيير.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 - إرشادات خاصة عن الموجودات المالية المحولة لمساعدة اإلدارة في تحديد ما إذا   •   
كانت شروط ترتيب خدمة الدين تمثل “مشاركة مستمرة” ومن ثم، ما إذا كان الموجود يؤهل إللغاء االعتراف عنه.

والمطلوبات  المالية  الموجودات  بمقاصة  تتعلق  إضافية  إفصاحات  إدراج  يتم   -  7 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار   •   
المالية في التقارير المرحلية فقط إذا اقتضى ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 34.

معيار المحاسبة الدولي رقم 19 - أنه عند تحديد سعر الخصم اللتزامات منافع نهاية الخدمة، فإن العملة التي يتم تقييم   •   
المطلوبات بها هي الشيء المهم وليس الدولة التي تنشأ فيها المطلوبات.

معيار المحاسبة الدولي رقم 34 - وهو يوضح المقصود من اإلشارة في المعيار إلى “المعلومات التي تم اإلفصاح عنها   •   
في أي مكان آخر في التقرير المالي المرحلي” ويضيف شرط اإلشارة المرجعية من البيانات المالية المرحلية إلى مكان تلك 

المعلومات.

الكيانات االستثمارية: تطبيق استثناء التوحيد )التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 والمعيار الدولي  )و(   
للتقارير المالية رقم 12 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28(

التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 حول البيانات المالية الموحدة، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28    
حول االستثمارات في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة توضح ما يلي:

االستثناء من إعداد البيانات المالية الموحدة متاح أيضًا للكيانات األم الوسيطة التي هي شركات تابعة للكيانات االستثمارية.  •   

يجب على الكيان االستثماري أن يقوم بتوحيد شركة تابعة ليست كيانا استثماريا والتي يكون غرضها الرئيسي ونشاطها هو   •   
تقديم الخدمات لدعم األنشطة االستثمارية للكيان االستثماري.

كيانا  يكون  والذي  مشترك،  مشروع  أو  شقيقة  شركة  في  مساهمة  لديها  ولكن  استثمارية  كيانات  تعتبر  ال  التي  الكيانات   •   
استثماريا لديه سياسة لالختيار عند تطبيق المحاسبة بطريقة حقوق الملكية. يمكن إما أن يتم االحتفاظ بقياس القيمة 
العادلة الذي يطبقه الكيان االستثماري الشقيق أو المشروع المشترك، أو يجوز إجراء توحيد على مستوى الشركة الشقيقة 

أو المشروع المشترك، وهو ما قد يؤدي إلى التخلي عن قياس القيمة العادلة.

ليس لتبني هذه التعديالت أثرا هاما على البيانات المالية الموحدة.   
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مبادرة اإلفصاح )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1( )ي(   
يتم إجراء التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 حول عرض البيانات المالية في سياق مبادرة اإلفصاح الصادرة عن مجلس    
معايير المحاسبة الدولية، والذي يبحث كيفية تحسين عملية اإلفصاح عن البيانات المالية. تعطي التعديالت توضيحات بشأن 

عدد من األمور، بما في ذلك:

أو توزيع المعلومات بطريقة تحجب المعلومات المهمة. عندما تكون  األهمية النسبية - يجب أال يقوم كيان ما بتجميع   •   
البنود ذات أهمية، يجب تقديم معلومات كافية لتفسير التأثير على المركز المالي أو األداء.

التوزيع واإلجمالي الفرعي - قد يتعين توزيع البنود المحددة في معيار المحاسبة الدولي رقم 1 حينما يكون هذا ذي صلة   •   
بفهم المركز المالي أو أداء الكيان. هناك أيضا إرشادات جديدة بشأن استخدام اإلجماليات الفرعية.

اإليضاحات - التأكيد على عدم الحاجة إلى عرض اإليضاحات في ترتيب معين.  •   

الدخل الشامل اآلخر الناشئ عن االستثمارات التي تتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية - يتم تجميع حصة   •   
الدخل الشامل اآلخر الناشئة عن االستثمارات التي تمت المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية على أساس ما إذا كان 
سيتم بعد ذلك، أو لن يتم، إعادة تصنيف البنود إلى الربح أو الخسارة. يجب بعد ذلك أن يتم عرض كل مجموعة كبند منفرد في 

بيان الدخل الشامل اآلخر.

وفقًا للنصوص االنتقالية، فإن اإلفصاحات في معيار المحاسبة الدولي رقم 8 بشأن اعتماد معايير / سياسات محاسبية جديدة    
ليست مطلوبة لهذه التعديالت.

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد  

يصبح عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ بعد 1 يناير 2016، مع السماح بتبنيها   
مبكرًا، ولكن لم تقم المجموعة بالتبني المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

مبادرة اإلفصاح )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 7( )أ(   
عن  الناشئة  المطلوبات  في  التغييرات  تقييم  من  )الموحدة(  المالية  البيانات  مستخدمي  تمكن  إفصاحات  التعديالت  تتطلب    

أنشطة التمويل، بما في ذلك التغيرات الناشئة عن التغيرات في التدفقات النقدية وغير النقدية.

تسري التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017. ويسمح بالتطبيق المبكر.   

التغيرات  مع  للمطلوبات  واإلقفال  االفتتاح  أرصدة  بين  تسوية  تقديم  المجموعة  تعتزم  الجديدة،  اإلفصاحات  متطلبات  لتلبية    
الناشئة عن األنشطة التمويلية.

لم تطبق المجموعة مبادرة اإلفصاح مبكرا )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 7( في البيانات المالية الموحدة للسنة    
المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

االعتراف بأصول الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 12( )ب(   
توضح التعديالت على المحاسبة عن أصول الضريبة المؤجلة بالنسبة للخسائر غير المحققة على أدوات الدين المسجلة بالقيمة    

العادلة.

يسري مفعول التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017 مع السماح بتبنيها مبكرا.   

تقوم المجموعة بتقييم األثر المحتمل على بياناتها المالية الموحدة نتيجة لهذه التعديالت. حتى اآلن ال تتوقع المجموعة أي أثر    
هام.



 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016

89

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .3

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات )تابع( )و( 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 - اإليرادات من العقود مع العمالء )ج(   
يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 إطارًا شاماًل لتحديد ما إذا تم االعتراف باإليراد أم ال، ومقدار، ومتى تم االعتراف به. ويحل    
محل إرشادات االعتراف باإليراد الحالية، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 18 – اإليراد، معيار المحاسبة الدولي  رقم 11 عقود 

اإلنشاءات تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 13 “برامج والء العمالء”.

يبدأ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 على فترات التقارير المالية السنوية ابتداء من أو عقب 1 يناير 2018 مع السماح    
بتبنيه مبكرًا.

تقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل على بياناتها المالية الموحدة الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15.   

االنتقال   
تخطط المجموعة لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 في بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 باستخدام    
15 لكل فترة  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  المجموعة بتطبيق جميع متطلبات  نتيجة لذلك ستقوم  الرجعي.  األثر  منهج 

مقارنة معروضة باإلضافة إلى تسوية بياناتها المالية الموحدة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 : األدوات المالية )د(   
التي تدخل متطلبات  القديمة  النسخ  المالية رقم 9 في يوليو 2014 ليحل محل  الدولي للتقارير  النسخة األخيرة للمعيار  تم نشر    
جديدة للتصنيف والقياس )المصدرة في سنتي 2009 و2010( ونموذج جديد لمحاسبة التحوط )الصادر في سنة 2013( وتاريخ سريانه هو 
1 يناير 2018. سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 معيار المحاسبة الدولي رقم 39 األدوات المالية: التحقق والقياس ويدخل 
متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية، نموذج جديد يستند على الخسائر االئتمانية المتوقعة 
منهج  مع  أقرب  بصورة  التحوط  محاسبة  بتنظيم  مبسطة  تحوط  محاسبة  على  وينص  القروض  خسارة  بمخصصات  لالعتراف 

الكيان في إدارة المخاطر.

المالية الموحدة  البيانات  التقرير في  المبالغ الصادر عنها  أثرا هاما على   9 المالية رقم  الدولي للتقارير  قد يكون لتطبيق المعيار    
وسينتج عنه إفصاحات كثيرة في البيانات المالية الموحدة. برغم ذلك فإن المجموعة بصدد تقييم وتنفيذ التغييرات المطلوبة في 
أنظمتها وسياساتها وعملياتها لاللتزام بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والمتطلبات التنظيمية وبالتالي فليس من العملي 

اإلفصاح عن مقدار موثوق به ألثر المعيار حتى تقدم تنفيذ البرنامج.

تصنيف وقياس معامالت المدفوعات المستندة إلى أسهم )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2( )ه(   
حاليا هناك غموض حول كيفية محاسبة شركة ما عن بعض ترتيبات المدفوعات المستندة إلى أسهم. استجاب مجلس معايير    

المحاسبة الدولية بنشر تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 الدفع بواسطة أسهم.

يغطي التعديل ثالثة مجاالت محاسبية:   
قياس المدفوعات المستندة إلى أسهم المسددة نقدا؛  •   

تصنيف المدفوعات المستندة إلى أسهم المسددة بالصافي من الضريبة المقتطعة من المنبع؛ و  •   
المحاسبة عن تعديل الدفع بواسطة أسهم من السداد نقدا إلى السداد بواسطة أسهم.  •   

قد تؤثر المتطلبات الجديدة على تصنيف و/أو قياس هذه الترتيبات، كما يحتمل أن تؤثر أيضا على توقيت ومبلغ المصروف المعترف    
به للحوافز الجديدة والقائمة.

أو مبكرا لو كان لدى  بأثر رجعي  بأثر مستقبلي بحيث ال يتم تعديل الفترات السابقة. يسمح بالتطبيق  يمكن تطبيق التعديالت    
الشركات المعلومات المطلوبة. تصبح التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018.

تقوم المجموعة بتقييم األثر المحتمل على بياناتها المالية الموحدة نتيجة لهذا التعديل.   
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .3

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات )تابع( )و( 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 اإليجارات )ف(   
بحق  المستأجر  يعترف  لإليجارات.  العمومية  الميزانية  في  واحدا  محاسبيا  نموذجا   16 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يقدم    
دفعات  بسداد  التزامه  تمثل  التي  اإليجار  ومطلوبات  األساسية  الموجودات  استخدام  في  حقه  تمثل  التي  الموجودات  استخدام 
اإليجار. هناك استثناءات اختيارية على اإليجارات قصيرة األجل واإليجارات من البنود ذات القيمة المنخفضة. تبقى محاسبة المؤجر 

مماثلة للمعيار الحالي، أي يستمر المؤجرون في تصنيف اإليجارات كإيجارات تمويلية أو تشغيلية.

الدولي رقم 17  باإليجارات، بما في ذلك معيار المحاسبة  الحالي الخاص  التوجيه  16 يستبدل  المالية رقم  الدولي للتقارير  المعيار    
اإليجارات وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 4 حول تحديد ما إذا كان اتفاق ما يحتوي على إيجار، وتفسير لجنة 
المعايير رقم 15 إيجارات تشغيلية - الحوافز، وتفسير لجنة المعايير رقم 27 حول تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل 

القانوني لعقد اإليجار.

الدولي  المعيار  تطبق  التي  للكيانات  المبكر  بالتطبيق  يسمح   .2019 يناير   1 بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  للفترات  المعيار  يسري    
للتقارير المالية رقم 15 اإليرادات من العقود مع العمالء في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16.

بدأت المجموعة عمل تقييم أولي للتأثير المحتمل على البيانات المالية الموحدة. وحتى اآلن، األثر االكبر الذي تم تحديده هو أن    
المجموعة سوف تعترف بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود اإليجار التشغيلية من فروعها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن طبيعة النفقات 
المتصلة بتلك اإليجارات سيتغير اآلن حيث أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 سيستبدل مصروف اإليجار التشغيلي بموجب 
القسط الثابت بمصروف اإلهالك على حق استخدام الموجودات ومصروف الفائدة على مطلوبات اإليجار. لم تقرر المجموعة بعد ما 

إذا كان سيتم استخدام االستثناءات االختيارية.

بيع أو مشاركة األصول بين مستثمر وشركته الشقيقة أو مشروعه المشترك )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير  )و(   
المالية رقم 10 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28(

المالية  البيانات   10 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  محدود  نطاق  ذات  تعديالت  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  وضع    
الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 االستثمار في شركات شقيقة ومشروعات مشتركة.

المشتركة.  مشروعاته  أو  الشقيقة  وشركاته  مساهم  بين  األصول  مشاركة  أو  للمبيعات  المحاسبية  المعالجة  تعديالت  توضح    
وتؤكد هذه التعديالت على أن المعالجة المحاسبية تعتمد على ما إذا كان بيع األصول غير النقدية أو مشاركتها مع شركة شقيقة 

أو مشروع مشترك يمثل “عمال تجاريا” )على النحو الوارد تفصيله في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 تجميع األعمال(.

في الحالة التي تمثل فيها األصول غير النقدية عمال تجاريا، يقوم المستثمر باالعتراف بكامل الربح والخسارة عند البيع أو المشاركة    
في األصول. إذا لم تكن األصول مستوفية لتعريف العمل التجاري، يتم االعتراف بالربح أو الخسارة من قبل المستثمر فقط إلى حد 

استثمارات المستثمرين اآلخرين في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك.

تم اآلن تأجيل التاريخ الفعلي لهذه التعديالت إلى حين إكمال المراجعة الشاملة والتي يأمل مجلس معايير المحاسبة الدولية أن    
ينتج عنها تبسيط للمحاسبة عن هذه المعامالت وعن األوجه األخرى من المحاسبة عن الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة.

ال تتوقع المجموعة أن ينتج تأثير جوهري على بياناتها المالية الموحدة.   

إدارة المخاطر المالية  4

مقدمة ولمحة عامة )أ( 
المخاطر  إلدارة  األساسية  الوظائف  مهنية.  بصورة  وإدارتها  المستهدفة  بالصورة  مخاطر  تحمل  على  المجموعة  أعمال  تشتمل   
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.

المالي للمجموعة. تعرف  توازن مناسب بين الخطر والعائد وتقليص اآلثار السلبية المحتملة على األداء  هدف المجموعة هو تحقيق   
المجموعة المخاطر على أنها احتمال الخسائر أو ضياع األرباح والتي يمكن أن تتسبب بها عوامل داخلية أو خارجية.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  .4

مقدمة ولمحة عامة )تابع( )أ( 

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 اخرى ومطلوبات المشتقات المالية 

والتزامات معينة اخرى، 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.

إدارة المخاطر  
تستمد المجموعة عائدتها من تولي وإدارة مخاطر العمالء بغرض الربح. ومن خالل هيكل اداري قوي وموجه فإن المخاطر والعائد قد ّقيمت   
االئتمان، خطر  المخاطر هى خطر  انواع  ان اهم  المساهمين.  وزيادة حقوق  المتقلب  الدخل  للتقليل من  إلنتاج عائد مناسب ومستمر، 
السيوله، خطر السوق، ومخاطر تشغيلية. مخاطر االئتمان هي عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته.  مخاطر السوق وتشمل مخاطر 
السوق  بأسعار  التغيرات  الناتجة عن  والسلع  التقلبات بقيمة األصول  الفائدة ومخاطر األسعار األخرى، وهي  العمالت األجنبية وأسعار 
والعوائد. مخاطر السيولة هي عدم التمكن من االلتزام باالستحقاقات والسحوبات لاللتزامات وتمويل نمو األصول أو الوفاء بااللتزامات 
التعاقدية بأسعار السوق المناسبة.  مخاطر تشغيلية هي إحتمال الخسارة الناتجة عن أحداث سببها أشخاص وإجراءات وتكنولوجية 

وامور قانونية وأحداث خارجية أو امور تنفيذية أو تنظيمية.

العمالت  وأسعار  الفائدة  ألسعار  المالية  المشتقات  عقود  استخدام  تتضمن  السوق  ومخاطر  للمجموعة  المخاطر  إدارة  سياسة  إن   
األجنبية كجزء من عملية إدارة األصول وااللتزامات.

لجان المخاطر واللجان األخرى  
يبدأ الهيكل االداري للمجموعة من مجلس االدارة.  يقّيم أعضاء مجلس االدارة االخطار من خالل الرئيس التنفيذي للمجموعة واللجان   

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  المعتمدة في كل  السياسة  بمراجعة  اللجنة  التشغيلية. تقوم  والمخاطر  السوق  االئتمان ومخاطر  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.

لجنة السياسات واالستراتيجيات والحوكمة وهى لجنة المنبثقة عن مجلس اإلدارة مسؤولة عن السياسات واستراتيجيات العمل   )3  
واالنضباط مع حوكمة الشركات.

والموافقة على  االئتمانية  التسهيالت  بتقييم ومنح  المتعلقة بشكل خاص  المسائل  تولي  التنفيذية مسؤولة عن  اإلدارة  لجنة   )4  
نشاطات المجموعة االستثمارية ضمن الحدود المصرح بها وفقًا إلرشادات مصرف قطر المركزي ومجلس اإلدارة.

المقابلة بعد مجلس اإلدارة  الثالثة عالية المستوى في جميع مخاطر االئتمان لدى األطراف  باإلدارة هي السلطة  لجنة االئتمان   )5  
واللجنة 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   )6  
التابعة والزميلة والتي تملك فيها استثمارات استراتيجية. كما تقوم هذه اللجنة بتقديم توصيات على جميع سياسات المخاطر 

ومشاكل المحفظة للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

األصول  إدارة  أمور  بكافة  المرتبطة  السياسات  صياغة  بخصوص  القرار  اتخاذ  تتولى  إدارية  لجنة  هي  وااللتزامات  األصول  لجنة   )7  
وااللتزامات. لجنة األصول وااللتزامات هي لجنة تابعة لإلدارة وهيئة تقوم باتخاذ القرارات ووضع السياسات الخاصة بإدارة األصول 

)مثل هيكل الميزانية العمومية والتمويل والتسعير والتحوط ووضع الحدود وخالفها(.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  .4

مقدمة ولمحة عامة )تابع( )أ( 

لجان المخاطر واللجان األخرى )تابع(  
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.

االستردادات  ومضاعفة  الخسائر  ومنع  المخاطر  لتقليص  الخاصة  لألصول  النشطة  اإلدارة  وهي  الخاصة  األصول  إدارة  لجنة    )9  
والمحافظة على األرباح من خالل إعادة التأهيل وإعادة الهيكلة وعمليات االحتساب والتحصيل أو اإلجراءات القانونية.

لجنة إدارة األزمات وهي المختصة إلدارة األزمات بالصورة التي تعني منع والتخطيط واالختبار والتقييم واالحتفاظ لمنع وتقليص    )10  
نتائج األزمات.

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 
واالجراءات  السياسات  االدارية.  االعمال  مع  دمجه  حين  المخاطر،  تقييم  في  والنزاهة  باالستقاللية  يتسم  إسلوبًا  االئتمانية  المخاطر 
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  
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 
والسلفيات  للقروض  االئتمان  خطر  قياس  عند  منخفضة.  خسائر  معدالت  سجلت  والتى  العقارى  الرهن  وقروض  االئتمانية  والبطاقات 
المقابل  الطرف  او  العميل  الوفاء من قبل  )1( احتمال عدم  المجموعة تعكس ثالثة مكونات  المناظرة فان  والبنوك  الممنوحه للعمالء 
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”.

الداخلى المصمم للفئات المختلفة من تلك  التصنيف  المقابل باستخدام وسائل  الوفاء للطرف  تقدر المجموعة احتمال عدم   )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(  
او  وتوافر الضمانات،  المطالبة،  عنها كنسبة الخسارة لكل وحدة مخاطر، وتختلف وفقا لطبيعة الطرف االخر، وطبيعة واهمية 

محددات خطر االئتمان االخرى.
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السندات المالية المدينة والسندات االخرى  
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  
تنويع المحفظة هو مبدأ تحّوطي إضافي، لهذا فإن سياسات االئتمان نظمت للتأكد من أن االئتمان في المجموعة ال يترّكز لدى عميل   
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 االتركزات 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.

ومبادئ  ادوات  المجموعة  تتطبق  الشائعه.  الممارسات  من  هي  والتي  الممنوحة،  السلف  لمبالغ  الضمانات  اخذ  هو  تقليديه  أكثرها   
توجيهية بشأن مقبوليه فئات معينة من الضمانات او التخفيف من مخاطر االئتمان. االنواع الرئيسية لضمانات  القروض والسلفيات 

هى:

الرهون على الممتلكات السكنية،  •  
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،  المالية. سندات  األداة  وفقا لطبيعة  يتم تحديدها  والسلفيات  القروض  بها كضمان الصول مالية بخالف  المحتفظ  الضمانات   
المماثلة،  والصكوك  باالصول  المدعومه  المالية  االوراق  والسندات االخرى هى عموما غير مضمونه، فيما عدا  الخزانة األخرى  وسندات 

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   
الوثائق وخطابات االعتماد التجارية - التي هي تعهدات خطية من قبل المجموعة عن  تحمل نفس المخاطر االئتمانيه كما القروض. 
االحكام  بموجب  عليها  المنصوص  المبلغ  الى  يصل  المجموعة  على  تعهدات  استخالص  ثالث  لطرف  لترخص  عنه  كبديل  العميل 

والشروط المحددة - هي مضمونه بشحنات البضائع ذات الصله وبالتالي تحمل مخاطر أقل من قرض مباشر.

االلتزامات لتمديد االئتمان تمثل االجزاء غير المستخدمة من السماح بتقديم االئتمان في شكل قروض او خطابات الضمان او خطابات   
االعتماد.  ان مخاطر االئتمان على االلتزامات لتمديد االئتمان، من المحتمل ان تعرض المجموعة لخسارة في مبلغا مساويا لمجموع 
االلتزامات غير المستغله. ومع ذلك، فإنه من المرجح ان مبلغ الخسارة هو اقل من مجموع االلتزامات غير المستخدمة، كما ان معظم 
لالئتمان الن  تاريخ االستحقاق  تراقب مصطلح  المجموعة  ائتمان.  االئتمان هي مرهونه وفقا لعمالء لديهم معايير  لتمديد  االلتزامات 

االلتزامات طويلة االجل عموما تحتوى درجة اكبر من المخاطر االئتمانيه من القصيرة االجل.

مخاطر االئتمان الناشئة من أدوات المشتقات المالية تقتصر في أي وقت على المشتقات ذات القيمة العادلة الموجبة، حسبما تاريخ   
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.



 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016

94

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع

إدارة المخاطر المالية )تابع(  .4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان المحتفظ به أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى  )3(
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   
التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مسجلة في بيان المركز المالي كما يلي:  

4,767,631  5,818,300 أرصدة لدى المصرف المركزى   
15,830,943  19,302,001 أرصدة لدى بنوك   
76,601,549  77,797,597 قروض وسلف للعمالء   
15,009,934  14,602,510 استثمارات مالية – دين   

1,021,251  1,636,566 موجودات أخرى   
113,231,308  119,156,974 اإلجمالي كما في 31 ديسمبر   

التعرض لمخاطر االئتمان األخرى كما يلي:  
22,900,522  21,644,329 ضمانات   
3,520,761  2,505,758 خطابات اعتمادات   
5,828,606  6,175,191 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة   

32,249,889  30,325,278 اإلجمالي كما في 31 ديسمبر   
145,481,197  149,482,252   

يمثل الجدول أعاله سيناريو أسوأ الحاالت لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان، بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به للتعزيزات   
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  

دول مجلس    
باقي دول الشرق  التعاون     

اإلجمالي دول العالم  األوسط األخرى  الخليجي األخرى  قطر   2016  
 

5,818,300  -  1,919,297  -  3,899,003 أرصدة لدى المصرف المركزى   
19,302,001  7,701,161  3,950,186  2,750,226  4,900,428 أرصدة لدى بنوك   

77,797,597  1,953,470  12,658,833  1,673,141  61,512,153 قروض وسلف للعمالء   
14,602,510  828,031  2,455,551  1,080,802  10,238,126 استثمارات مالية - دين   
1,636,566  135,845  576,600  20,222  903,899 موجودات أخرى   

119,156,974  10,618,507  21,560,467  5,524,391  81,453,609   

بآالف الرياالت القطرية  
دول مجلس    

باقي دول الشرق  التعاون     
اإلجمالي دول العالم  األوسط األخرى  الخليجي األخرى  قطر   2015  

 
4,767,631  -  1,823,197  -  2,944,434 أرصدة لدى المصرف المركزى   

15,830,943  4,774,530  4,452,914  1,731,328  4,872,171 أرصدة لدى بنوك   
76,601,549  662,523  14,248,132  2,431,200  59,259,694 قروض وسلف للعمالء   
15,009,934  581,723  1,107,081  1,011,357  12,309,773 استثمارات مالية - دين   

1,021,251  124,481  367,827  19,017  509,926 موجودات أخرى   
113,231,308  6,143,257  21,999,151  5,192,902  79,895,998   
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بآالف الرياالت القطرية  
دول مجلس    

باقي دول الشرق  التعاون     
اإلجمالي دول العالم  األوسط األخرى  الخليجي األخرى  قطر   2016  

21,644,329  6,765,429  2,719,602  1,743,445  10,415,853 ضمانات   
2,505,758  1,755  274,832  217,519  2,011,652 خطابات اعتمادات   
6,175,191  -  715,251  910,050  4,549,890 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة   

30,325,278  6,767,184  3,709,685  2,871,014  16,977,395   

بآالف الرياالت القطرية  
دول مجلس    

باقي دول الشرق  التعاون     
اإلجمالي دول العالم  األوسط األخرى  الخليجي األخرى  قطر   2015  

22,900,522  8,407,606  3,160,215  2,308,206  9,024,495 ضمانات   
3,520,761  217,632  455,148  336,300  2,511,681 خطابات اعتمادات   
5,828,606  -  894,712  910,050  4,023,844 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة   

32,249,889  8,625,238  4,510,075  3,554,556  15,560,020   

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    
2015  2016   

ممولة  
22,642,855  23,458,970 الحكومة   

2,756,631  2,818,667 الهيئات الحكومية   
4,562,473  5,254,690 الصناعة   

11,339,308  12,492,054 التجارة   
32,441,111  36,184,327 الخدمات   
7,181,317  7,818,390 المقاوالت   

21,399,039  19,415,500 العقارات   
9,799,452  9,618,027 الشخصية   

1,109,122  2,096,349 قطاعات أخرى   
113,231,308  119,156,974 اجمالي ممولة   

غير ممولة  
1,852,813  1,107,810 مؤسسات حكومية وشبه حكومية   

8,857,854  13,753,866 الخدمات   
21,539,222  15,463,602 التجاري وغيره   

32,249,889  30,325,278 اجمالي غير ممولة   
145,481,197  149,482,252 االجمالي   

أنواع  ريال قطري(. وتشمل  بليون   59:  2015( ريال قطري  بليون   55 الملموسة   الضمانات  بعد خصم  ائتمانية  أقصى مخاطر  اجمالي  يبلغ   
الضمانات التي تم الحصول عليها النقدية، والرهون العقارية على الممتلكات العقارية وتعهدات سهم.
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التعرض لمخاطر االئتمان  
يعرض الجدول أدناه تحليال للموجودات المالية حسب تصنيف وكاالت التصنيف الدولية أو ما يعادلها:  

بآالف الرياالت القطرية  
2015  2016   

التصنيف المعادل  
30,251,489  30,253,465 أ أ أ إلى أأ -   
15,307,770  21,849,898 أ + إلى أ -   
68,342,158  63,739,879 ب ب ب + إلى ب ب ب -   
12,057,329  16,139,694 ب ب + إلى ب -   
19,522,451  17,499,316 غير مصنفة / معادلة التصنيف الداخلي للبنك   

145,481,197  149,482,252   

على األكثر العناصر  الغير مصنفة تمثل التسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركات من قبل البنك شركة تابعة للمجموعة ايه بنك.  

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    

2015  2016  2015  2016  2015  2016   

لم تتجاوز موعدها ولم   
تنخفض قيمتها:  

13,517,933  13,173,854  8,374,279  13,555,754  23,416,453  25,050,781 الفئة A  – منخفضة المخاطر   
1,492,001  1,428,656  7,456,664  5,746,247  49,756,802  48,435,405 الفئة B - مخاطر عادية   

15,009,934  14,602,510  15,830,943  19,302,001  73,173,255  73,486,186   
تجاوزت موعدها ولم   

تنخفض قيمتها:  
-  -  -  -  432,832  893,552 الفئة A  – منخفضة المخاطر   
-  -  -  -  2,042,887  2,561,056 الفئة B - مخطرة عادية   
-  -  -  -  2,475,719  3,454,608   

انخفضت قيمتها:  
-  -  -  -  1,829,503  295,097 الفئة C - دون المستوى   
-  -  -  -  290,172  548,844 الفئة D - مشكوك في تحصيلها   

118,883  102,280  -  -  1,193,358  3,218,926 الفئة E - رديئة   
118,883  102,280  -  -  3,313,033  4,062,867   

ناقصا مخصص االنخفاض-  
)118,883(  )102,280(  -  -  )2,360,458(  )3,206,064(   محدد  والمجمع 

-  -  -  -  952,575  856,803   

15,009,934  14,602,510  15,830,943  19,302,001  76,601,549  77,797,597 القيمة الدفترية – بالصافي   
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جودة االئتمان )تابع(  )5(

بآالف الرياالت القطرية  
2015  2016   

استثمارات مالية )سندات دين(  
15,070,075  14,281,720 متاحة للبيع   

58,742  423,070 االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل   
)118,883(  )102,280( ناقصا: مخصص خسارة االنخفاض في القيمة       )إيضاح 11-ج(   
15,009,934  14,602,510 القيمة الدفترية– بالصافي   

ايضاح : لم يكن هناك أي موجودات اخرى متأخرة أو منخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر 2016  

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.

القروض والسلف للعمالء وسندات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ال يتم تقييمها لالنخفاض في القيمة   
ولكنها تخضع لنفس نظام التصنيف الداخلي أينما ينطبق.

القروض والسلف للعمالء التي تجاوزت موعدها ولكنه لم تنخفض قيمتها  
مبلغها  أو  التعاقدية  فائدتها  مدفوعات  تجاوزت  تلك  هي  قيمتها  تنخفض  لم  ولكنه  موعدها  تجاوزت  التي  للعمالء  والسلف  القروض   
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 اخرى   
تشير الى العكس. المبلغ االجمالي للقروض وسلف العمالء حسب درجتها والتي استحق موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها كانت 

على النحو التالي:

بآالف الرياالت القطرية  
2015  2016   

1,071,934  1,665,032 حتى 30 يوما   
1,029,064  1,211,196 31 إلى 60 يوما   
374,721  578,380 أكثر من 60 يوما   

2,475,719  3,454,608 االجمالي   

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 
 3,177 :  2016 31 ديسمبر  المعاد جدولتها كما في  والسلف  للقروض  الدفترية  القيمة  بلغت  القيمة.  المماثلة كحسابات غير منخفضة 

مليون ريال قطري )2015: 3,528 مليون ريال قطري(.
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الضمانات  )6(
يستند تحديد أهلية وقيمة الضمان إلى لوائح مصرف قطر المركزي ويتم تقييمهما بالرجوع إلى سعر السوق أو المؤشرات لموجودات   

مماثلة.

لدى المجموعة ضمان في شكل وديعة محتجزة أو رهن على أسهم أو رهن قانوني في مقابل القروض والسلف للعمالء التي تجاوزت موعد   
استحقاقها.

التي  ريال قطري( بالنسبة للمبالغ مقابل القروض والسلف للعمالء  : 454 مليون  ريال قطري )2015  إجمالي مبلغ الضمان هو 768 مليون   
تجاوزت موعد استحقاقها حتى 30 يوما و 447 مليون ريال قطري )2015 : 906 مليون ريال قطري( للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقها لما 

بين 31 إلى 60 يوم و 258 مليون ريال قطري )2015 : 174 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 صفر ريال قطري )2015 : 885   

مليون ريال قطري(.

يتم بيع العقارات المعاد حيازتها في أقرب وقت ممكن مع استخدام المتحصالت لتخفيض المديونية القائمة. يتم تصنيف العقارات   
المعاد حيازتها في بيان المركز المالي الموحد ضمن الموجودات األخرى.

سياسة الشطب  )8(
تقوم المجموعة بشطب قرض أو رصيد سند دين استثماري وأية مخصصات ذات صلة بخسائر االنخفاض في القيمة عندما تحدد إدارة   
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.

يتم القيام بهذا التحديد بعد وضع اعتبار لمعلومات مثل حدوث تغييرات كبيرة في المركز المالي للمقترض/ المصدر مثل عدم مقدرة   
المقترض/ المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفاية متحصالت الضمان اإلضافي لسداد المبلغ بكامله. بالنسبة للقروض العادية ذات 
المبالغ الصغيرة، تستند قرارات الشطب عموما على مركز تجاوز المنتج المحدد لموعد استحقاقه. كان المبلغ الذي تم شطبه خالل 

السنة هو 513 مليون ريال قطري )2015  : 613 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 
الدين أو الهوامش المستدعاة بالنسبة للمشتقات وخالفها. ستؤدي هذه التدفقات الخارجة إلى نضوب الموارد المالية المتاحة إلقراض 
العمالء وأنشطة المتاجرة واالستثمارات. في ظل الظروف القاسية قد ينتج عن عدم توفر السيولة تخفيضات في بيان المركز المالي 
الموحد وبيع الموجودات أو احتمال عدم المقدرة على الوفاء بارتباطات اإلقراض. إن المخاطر التي ال يمكن للمجموعة أن تقوم بمعالجتها 
متأصلة في جميع العمليات التشغيلية المصرفية ويمكن أن تتأثر بمجموعة من األحداث المحددة الخاصة بالمؤسسة وأحداث على 
مستوى السوق بأكملها ويتضمن ذلك ولكنه ال يقتصر على، أحداث ائتمان واندماج واستحواذ والصدمات المنتظمة والكوارث الطبيعية.

إدارة مخاطر السيولة  )1(
لجنة  أعمالها  تتابع  التى  السيولة،  مخاطر  إلدارة  االول  والهدف  بالسيولة.  الخاصة  المجموعة  لسياسة  السيولة  مخاطر  إدارة  تخضع   
األصول وااللتزامات، هو إيجاد خطة آلية للتغيرات غير المتوقعة حين الطلب أو االحتياج للسيولة الناتجة من تصرفات العمالء أو حاالت 
السوق 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 وخطط 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 التصنيف االئتماني  للبنك مبّين فيما 

يلي:-

موديز: طويل األمد A2،  قصير األمد  P-1 وقوة المركز المالي Baa3، المستقبل: مستقر.  
فيتش: طويل األمد +A،  قصير األمد F1،  قوة المركز المالي -bbb، المستقبل: مستقر.  

ستاندر آند بورز: طويل األمد +bbb، قصير األمد:  A-2، قوة المركز المالي -bbb، المستقبل: سالب.  
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التعرض لمخاطر السيولة  )2(
التدبير الرئيسي الذي يتم استخدامه من جانب المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هو معدل صافي الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء.   
يوجد  والتي  االستثمار  درجة  في  الدين  وسندات  حكمه  فى  وما  النقد  يتضمن  أنه  على  السائلة  الموجودات  صافي  يعتبر  الغرض  لهذا 
لها 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:  

2015  2016   

108.12  117.84 في 31 ديسمبر   
107.52  111.99 المتوسط للسنة   
115.86  117.84 الحد األقصى للسنة   
102.80  104.91 الحد األدنى للسنة   

تحليل االستحقاق  )3(
يعكس الجدول التالي تواريخ استحقاق أصول والتزامات المجموعة. وقد تم تحديد التواريخ التعاقدية / المتوقعة لألصول وااللتزامات   
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  
من غير أكثر من  اإلجمالي   3 أشهر  تحت الطلب/   القيمة    

استحقاق 5 سنوات  1-5 سنوات  خالل السنة  إلى سنة  1-3 أشهر  الدفترية  أقل من شهر    
31 ديسمبر 2016  
نقد وأرصدة لدى  

3,364,555  -  -  3,056,011  -  -  3,056,011  6,420,566 مصارف مركزية   
-  -  1,059,238  18,242,763  5,053,976  2,159,366  11,029,421  19,302,001 أرصدة لدى بنوك   
-  39,547,630  21,268,061  16,981,906  10,087,589  1,624,183  5,270,134  77,797,597 قروض وسلف للعمالء   

775,273  6,360,155  7,075,612  1,166,743  479,911  7  686,825  15,377,783 استثمارات مالية   
استثمار في شركات  

4,300,647  -  -  -  -  -  -  4,300,647 زميلة وترتيب مشترك   
ممتلكات ومعدات   

3,715,994  -  2,241,717  1,223,981  172,376  166,033  885,572  7,181,692 وموجودات أخرى   
12,156,469  45,907,785  31,644,628  40,671,404  15,793,852  3,949,589  20,927,963  130,380,286 إجمالي   

-  253,383  698,219  10,682,711  312,690  582,615  9,787,406  11,634,313 أرصدة من بنوك   
-  -  1,858,627  69,067,774  17,674,314  17,510,243  33,883,217  70,926,401 ودائع عمالء   
-  1,254,810  8,493,910  1,968,540  1,817,814  84,430  66,296  11,717,260 أوراق دين   
-  598,754  5,180,925  4,997,563  3,116,298  238,344  1,642,921  10,777,242 ذمم دائنة أخرى   
-  -  331,069  5,692,729  3,313,951  496,543  1,882,235  6,023,798 مطلوبات أخرى   
-  2,106,947  16,562,750  92,409,317  26,235,067  18,912,175  47,262,075  111,079,014 اإلجمالي   

12,156,469  43,800,838  15,081,878  )51,737,913(  )10,441,215(  )14,962,586(  )26,334,112(  19,301,272 الفرق   
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تحليل االستحقاق )تابع(  )3(

بآالف الرياالت القطرية  
من غير أكثر من  اإلجمالي   3 أشهر  تحت الطلب/   القيمة    

استحقاق 5 سنوات  1-5 سنوات  خالل السنة  إلى سنة  1-3 أشهر  الدفترية  أقل من شهر    
31 ديسمبر 2015  

نقد وأرصدة لدى  
5,014,231  -  -  409,361  -  -  409,361  5,423,592 مصارف مركزية   

-  -  1,374,418  14,456,525  3,343,124  2,607,660  8,505,741  15,830,943 أرصدة لدى بنوك   
-  40,238,818  21,882,540  14,480,191  7,913,894  2,284,027  4,282,270  76,601,549 قروض وسلف للعمالء   

844,308  4,197,860  6,594,826  4,217,247  1,069,676  9  3,147,562  15,854,241 استثمارات مالية   
استثمار في شركات  

4,423,172  -  -  -  -  -  -  4,423,172 زميلة وترتيب مشترك   
ممتلكات ومعدات   

2,281,152  -  2,238,452  767,953  152,812  143,092  472,049  5,287,557 وموجودات أخرى   
12,562,863  44,436,678  32,090,236  34,331,277  12,479,506  5,034,788  16,816,983  123,421,054 إجمالي   

-  -  698,216  11,757,819  1,233,889  896,065  9,627,865  12,456,035 أرصدة من بنوك   
-  -  2,385,411  67,402,243  9,967,219  18,057,223  39,377,801  69,787,654 ودائع عمالء   
-  682,001  7,594,936  172,400  94,661  77,739  -  8,449,337 أوراق دين   
-  603,687  6,137,474  5,333,256  4,495,524  743,526  94,206  12,074,417 ذمم دائنة أخرى   

577,154  -  996,578  1,781,199  216,272  703,615  861,312  3,354,931 مطلوبات أخرى   
577,154  1,285,688  17,812,615  86,446,917  16,007,565  20,478,168  49,961,184  106,122,374 اإلجمالي   

11,985,709  43,150,990  14,277,621  )52,115,640(  )3,528,059(  )15,443,380(  )33,144,201(  17,298,680 الفرق   

تحليل االستحقاق  )متضمنا جميع المطلوبات والمشتقات(  )4(
غير  التعاقدية  السداد  التزامات  إلى  استنادا  ديسمبر   31 في  كما  للمجموعة  المالية  المطلوبات  استحقاق  يلخص  التالي  الجدول   

المخصومة

بآالف الرياالت القطرية  
إجمالي    

التدفقات    
أكثر من 3 أشهر   أقل من   النقدية غير  القيمة    

5 سنوات 1-5 سنوات  - سنة  1-3 أشهر  شهر واحد  المخصومة  الدفترية  31 ديسمبر 2016   

مطلوبات مالية  
غير مشتقة  

306,950  712,379  352,114  693,313  9,852,902  11,917,658  11,634,313 أرصدة لدى بنوك   
-  1,886,927  17,966,764  17,818,002  34,357,924  72,029,617  70,926,401 ودائع العمالء   

1,269,499  9,860,180  1,834,877  88,590  69,652  13,122,798  11,717,260 سندات دين   
623,442  5,358,742  3,249,691  272,448  1,775,642  11,279,965  10,777,242 ذمم دائنة اخري   

-  331,069  3,313,951  496,543  1,725,319  5,866,882  5,866,882 مطلوبات أخرى   
2,199,891  18,149,297  26,717,397  19,368,896  47,781,439  114,216,920  110,922,098 مجموع المطلوبات   
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تحليل االستحقاق  )متضمنا جميع المطلوبات والمشتقات( )تابع(  )4(

أدوات المشتقات المالية  
بصفة عامة تتم تسوية عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة على أساس االجمالي وتتم تسوية عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس   

الصافي.

بآالف الرياالت القطرية  
أكثر من       

5 سنوات 1-5 سنوات  حتى سنة  إجمالي   2016  
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:  

عقود صرف العمالت األجنبية باألجل:  
)472,283(  )2,795,430(  )14,743,330(  )18,011,043( - تدفقات مدفوعة    

530,208  2,794,691  15,363,924  18,688,823 - تدفقات مستلمة    
عقود تبادل أسعار الفائدة:  

)36,735(  )74,673(  )22,869(  )134,277( - تدفقات مدفوعة    
39,299  78,612  24,129  142,040 - تدفقات مستلمة    

المشتقات المحتفظ بها حسب القيمة العادلة:  
عقود تبادل أسعار الفائدة:  

)251,554(  )73,416(  )18,725(  )343,695( - تدفقات مدفوعة    
119,548  35,069  8,657  163,274 - تدفقات مستلمة    

المشتقات المحتفظ بها حسب التدفقات   
النقدية للتحوط:  

عقود صرف العمالت األجنبية باألجل:  
-  -  -  - - تدفقات مدفوعة    
-  -  -  - - تدفقات مستلمة    

عقود تبادل أسعار الفائدة:  
-  -  -  - - تدفقات مدفوعة    
-  -  -  - - تدفقات مستلمة    

)760,572(  )2,943,519(  )14,784,924(  )18,489,015( اجمالي التدفقات المدفوعة   
689,055  2,908,372  15,396,710  18,994,137 اجمالي التدفقات المستلمة   

بآالف الرياالت القطرية  
إجمالي    

التدفقات    
أكثر من 3 أشهر   أقل من   النقدية غير  القيمة    

5 سنوات 1-5 سنوات  - سنة  1-3 أشهر  شهر واحد  المخصومة  الدفترية  31 ديسمبر 2015   

مطلوبات مالية غير مشتقة  
-  714,758  1,359,491  900,771  9,930,028  12,905,048  12,456,035 أرصدة لدى بنوك   
-  2,412,041  10,092,889  18,472,412  39,870,411  70,847,753  69,787,654 ودائع العمالء   

761,224  8,663,143  102,514  84,188  -  9,611,069  8,449,337 سندات دين   
621,532  6,382,393  4,600,455  763,192  96,991  12,464,563  12,074,417 ذمم دائنة أخرى   

577,154  996,578  216,272  703,615  780,175  3,273,794  3,273,794 مطلوبات أخرى   
1,959,910  19,168,913  16,371,621  20,924,178  50,677,605  109,102,227  106,041,237 مجموع المطلوبات   
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مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

تحليل االستحقاق )متضمنا جميع المطلوبات والمشتقات( )تابع(  )4(

أدوات المشتقات المالية  
بصفة عامة تتم تسوية عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة على أساس االجمالي وتتم تسوية عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس   

الصافي.
بآالف الرياالت القطرية  

أكثر من       
5 سنوات 1-5 سنوات  حتى سنة  إجمالي   2015  

المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:  
عقود صرف العمالت األجنبية باألجل:  

)241,247(  )1,943,673(  )15,097,933(  )17,282,853( - تدفقات مدفوعة    
241,247  2,233,767  15,127,469  17,602,483 - تدفقات مستلمة    

عقود تبادل أسعار الفائدة:  
)54,774(  )85,510(  )25,823(  )166,107( - تدفقات مدفوعة    

55,321  86,270  26,053  167,644 - تدفقات مستلمة    
المشتقات المحتفظ بها حسب التدفقات النقدية للتحوط:  

عقود صرف العمالت األجنبية باألجل:  
-  -  -  - - تدفقات مدفوعة    
-  -  -  - - تدفقات مستلمة    

عقود تبادل أسعار الفائدة:  
-  -  )15,830(  )15,830( - تدفقات مدفوعة    
-  -  13,592  13,592 - تدفقات مستلمة    

)296,021(  )2,029,183(  )15,139,586(  )17,464,790( اجمالي التدفقات المدفوعة   
296,568  2,320,037  15,167,114  17,783,719 اجمالي التدفقات المستلمة   

بنود خارج بيان المركز المالي  )5(
بآالف الرياالت القطرية  

المجموع أكثر من عام  أقل من عام    
2016  

6,175,191  4,872,790  1,302,401 التزامات الدين   
24,150,087  13,016,819  11,133,268 الضمانات والقبوالت والتسهيالت المالية األخرى   

168,074  -  168,074 التزامات رأس المال   
30,493,352  17,889,609  12,603,743 المجموع   

بآالف الرياالت القطرية    
المجموع أكثر من عام  أقل من عام    

2015  
5,828,606  4,367,334  1,461,272 التزامات الدين   

26,421,283 	16,361,255 	10,060,028 الضمانات والقبوالت والتسهيالت المالية األخرى	 	
400,195  250,585  149,610 التزامات رأس المال   

32,650,084  20,979,174  11,670,910 المجموع   
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  .4

مخاطر السوق )د( 
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وهي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.   
أو محددة في  لتغيرات عامة  يتعرض  العمالت واألسهم وكل ما  الفائدة ومؤشرات  السوق من مراكز مفتوحة في أسعار  تنجم مخاطر 
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.  

تتكون  والشركات.  لألفراد  المصرفية  المنشأة  ومطلوبات  لموجودات  الفائدة  سعر  إدارة  من  أساسي  بشكل  المتاجرة  محافظ  تنشأ   
لتاريخ  بها  المحتفظ  المجموعة  استثمارات  من  الناشئة  السهم  ومخاطر  األجنبية  العمالت  صرف  من  المتاجرة  لغير  المحافظ 

االستحقاق والمتاحة 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.

تخضع االستثمارات لصالح المجموعة لسياسة االستثمار الداخلية للمجموعة الموافق عليها من قبل مجلس االدارة والمعدة حسب   
تعليمات مصرف قطر المركزي. يتم القيام بأنشطة المتاجرة في المجموعة من قبل شعبة الخزانة واالستثمارات، وتخضع األنشطة 
للتوجيهات والسياسات الخاصة بمجال العمل المحدد. تستخدم المجموعة أساليب متعددة لقياس ومراقبة األنشطة بما في ذلك 
لصالح  االستثمارات  محافظ  لمجموع  االقصى  الحد  االستثمار  سياسة  تحدد  مركز.   لكل  االئتمانية  والحدود  الحساسية  تحليل 
لتاريخ  بها  والمحتفظ  المتاجرة  بغرض  بها  المحتفظ  المالية  االستثمارات  والخسارة  الربح  خالل  من  العادلة  القيمة  )أي  المجموعة 
االستحقاق والمتاحة للبيع( بنسبة 70% من رأسمال البنك واحتياطياته )رأس المال االساسي Tier 1(.  لكن، الحد المخصص لمحفظة 
أقصى  حد  مع   )1  Tier االساسي  المال  )رأس  واحتياطياته  المجموعة  رأسمال  من   %10 هو  المتاجرة  بغرض  بها  المحتفظ  االستثمارات 
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.

يتم الموافقة على قرارات االستثمار من قبل لجنة االستثمار وتكون القرارات موّجهة وفقًا الستراتيجية االستثمار، ويتم إتخاذها مجال   
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.

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.

التجارية.   المالية غير  باألدوات  المرتبطة  الفائدة  تدير مخاطر سعر  وااللتزامات،  التابعة من قبل لجنة األصول  وااللتزامات  إدارة األصول   
وتعتبر مخاطر سعر الفائدة من أكثر مخاطر السوق المعرض لها البنك في أدواته المالية غير التجارية.

هدف المجموعة إدارة حساسية سعر الفائدة بحيث أن التغيرات في أسعار الفائدة ال تنعكس سلبًا على دخل الفائدة الصافي. مخاطر   
سعر الفائدة تقاس بأنها المؤثرات المحتملة على دخل الفائدة الصافي بسبب تغيرات أسعار الفائدة بالسوق كالعادة تقوم المجموعة 
كبيرتين:  محفظتين  إلى  وااللتزامات  األصول  هذه  بفصل  التجارية  غير  المالية  المشتقات  بأدوات  الخاص  الفائدة  سعر  مخاطر  بإدارة 
لدعم  الالزمة  والضمانات  المجموعة  بعمالء  الخاصة  والودائع  القروض  على  تحتوي  اإلختيارية  غير  المحفظة  وإختيارية.  إختيارية  غير 
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.
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مخاطر السوق )تابع( )د( 

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة - محافظ لغير المتاجرة )تابع(  )2(
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    
2016  

نقد وأرصدة لدى  
3,469,529  -  -  -  2,951,037  6,420,566 المصارف المركزية   

%1.69  -  -  -  5,053,974  14,248,027  19,302,001 أرصدة لدى بنوك   
%5.00  3,363,046  871,898  3,598,151  31,478,636  38,485,866  77,797,597 قروض وسلف للعمالء   

%3.82  775,273  4,839,048  6,266,172  2,357,752  1,139,538  15,377,783 استثمارات مالية   
استثمار في شركات زميلة  

4,300,647  -  -  -  -  4,300,647 والترتيب المشترك   
6,652,201  20,936  84,874  116,384  307,297  7,181,692 ممتلكات ومعدات وأصول أخرى   

18,560,696  5,731,882  9,949,197  39,006,746  57,131,765  130,380,286   

%1.58  -  -  -  -  )11,634,313(  )11,634,313( أرصدة من بنوك   
%2.48  )11,160,115(  -  )1,834,579(  )17,509,056(  )40,422,651(  )70,926,401( ودائع العمالء   
%4.55  -  )1,254,810(  )8,493,910(  )1,968,540(  -  )11,717,260( أوراق دين مصدرة   
%1.62  -  -  )358,928(  )8,501,225(  )1,917,089(  )10,777,242( مديونيات أخرى   

)5,664,982(  )19,866(  )66,940(  )29,386(  )242,624(  )6,023,798( التزامات أخرى   
)15,301,272(  )2,000,000(  )2,000,000(  -  -  )19,301,272( حقوق المساهمين   
)32,126,369(  )3,274,676(  )12,754,357(  )28,008,207(  )54,216,677(  )130,380,286(   

)13,565,673(  2,457,206  )2,805,160(  10,998,539  2,915,088  - فجوة حساسية سعر الفائدة   
فجوة حساسية سعر  

-  13,565,673  11,108,467  13,913,627  2,915,088  - الفائدة المتراكم   
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مخاطر السوق )تابع( )د( 

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    
2015  

نقد وأرصدة لدى  
3,495,392  -  -  -  1,928,200  5,423,592 المصارف المركزية   

%1.07  -  -  -  3,652,524  12,178,419  15,830,943 أرصدة لدى بنوك   
%5.09  484,768  1,730,731  4,876,218  31,313,376  38,196,456  76,601,549 قروض وسلف للعمالء   
%3.46  844,307  3,037,099  7,001,118  1,873,482  3,098,235  15,854,241 استثمارات مالية   

استثمار في شركات زميلة  
4,423,172  -  -  -  -  4,423,172 والترتيب المشترك   
4,866,286  33,602  224,621  59,027  104,021  5,287,557 عقارات ومعدات وأصول أخرى   
14,113,925  4,801,432  12,101,957  36,898,409  55,505,331  123,421,054   

%1.05  -  -  -  )1,233,889(  )11,222,146(  )12,456,035( أرصدة من بنوك   
%1.98  )10,165,961(  -  )2,353,832(  )9,692,636(  )47,575,225(  )69,787,654( ودائع العمالء   
%4.44  -  )682,001(  )7,594,936(  )172,400(  -  )8,449,337( أوراق دين مصدرة   
%1.58  -  )351,935(  )947,884(  )9,032,127(  )1,742,471(  )12,074,417( مديونيات أخرى   

)3,062,660(  )1,622(  )221,468(  )17,724(  )51,457(  )3,354,931( التزامات أخرى   
)15,298,680(  -  )2,000,000(  -  -  )17,298,680( حقوق المساهمين   
)28,527,301(  )1,035,558(  )13,118,120(  )20,148,776(  )60,591,299(  )123,421,054(   
)14,413,376(  3,765,874  )1,016,163(  16,749,633  )5,085,968(  - فجوة حساسية سعر الفائدة   

فجوة حساسية سعر  
-  14,413,376  10,647,502  11,663,665  )5,085,968(  - الفائدة المتراكم   
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مخاطر السوق )تابع( )د( 

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة - محافظ لغير المتاجرة )تابع(  )2(

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 عشر شهرا في كافة منحنيات العائدات. فيما يلي تحليل لحساسية المجموعة لزيادة أو نقصان في أسعار فائدة السوق بافتراض 

عدم 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  

2016  
80,734  )80,734( في 31 ديسمبر   
109,107  )109,107( المتوسط للسنة   

2015  
137,479  )137,479( في 31 ديسمبر   
133,473  )133,473( المتوسط للسنة   

بآالف الرياالت القطرية  
نقصان متناظر زيادة متناظرة    

50 نقطة أساس 50 نقطة أساس     
حساسية األسهم الصادر عنها التقرير لتغيرات أسعار الفائدة  

2016  
)2,107(  2,107 في 31 ديسمبر   

)2,379(  2,379 المتوسط للسنة   

2015  
)2,650(  2,650 في 31 ديسمبر   

)4,423(  4,423 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.

تدار المراكز الشاملة لمخاطر سعر الفائدة لغير المتاجرة من قبل الخزينة المركزية للمجموعة، والتي تستخدم االستثمارات المالية   
والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات مشتقة إلدارة المركز الشامل الناشئ عن أنشطة المجموعة لغير المتاجرة.
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مخاطر السوق )تابع( )د( 

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة - محافظ لغير المتاجرة )تابع(  )2(

التعامالت بالعمالت األجنبية  
والموجودات  األجنبية  العملة  تعامالت  تحويل  بخصوص  فردية  عملة  بأية  يتعلق  فيما  تركيز  مخاطر  أية  بمراقبة  المجموعة  تقوم   
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  
2015  2016   

صافى التعرض للعملة األجنبية  
)387(  )14,954( جنيه إسترليني   

)2,508,715(  7,473 يورو   
)1,799,140(  )4,873,124( دوالر أمريكي   
4,678,699  4,506,612 عمالت أخرى   

بآالف الرياالت القطرية  
الزيادة/ )النقص( في     

احتياطي القيمة العادلة الزيادة/ )النقص( في الربح والخسارة    
2015  2016  2015  2016 5% زيادة/ )نقص( في معدل صرف العملة   

39  18  )19(  )748( جنيه إسترليني   
118  48  )125,436(  374 يورو   

7,941  5,727  233,935  225,331 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.

مخاطر سعر السهم  
مخاطر سعر السهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستوى مؤشرات األسهم واألسهم الفردية.   
ينشأ التعرض لمخاطر سعر السهم لغير المتاجرة من أسهم حقوق الملكية المصنفة للمتاجرة ومتاحة للبيع. إن زيادة 10 % في مؤشر 
سوق الدوحة وسوق بومباي لألوراق المالية و15% فى سوق أبوظبي لألوراق المالية والسوق السعودي لألوراق المالية  في 31 ديسمبر 2016   
كانت ستزيد حقوق المساهمين بمبلغ  28 مليون ريال قطري )2015 : 35 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  
2015  2016   

الزيادة / )النقصان( فى الدخل الشامل األخر  
16,458  13,004 بورصة قطر   

2,670  - سوق بومباي لألوراق المالية   
5,783  6,110 سوق أبوظبي لألوراق المالية   
10,059  8,745 السوق السعودي لألوراق المالية   

تم إعداد التحليل أعاله على افتراض بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية الخ. ويستند   
ويخضع  أعاله  المعروضة  عن  مختلفة  الفعلية  التغيرات  تكون  قد  الصلة.  ذي  بالمؤشر  الملكية  حقوق  ألسهم  التاريخي  االرتباط  إلى 

لتقييم انخفاض القيمة في نهاية كل فترة مالية.
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المخاطر التشغيلية )هـ( 
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة التي تنشأ من أسباب مختلفة عديدة مرافقة الرتباط المجموعة   
باألدوات المالية، بما في ذلك العمليات واألشخاص والتكنولوجيا والبنية التحتية ومن عوامل خارجية بخالف مخاطر االئتمان والسوق 

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  •  

يتم  التي  المخاطر  لمعالجة  واإلجراءات  الضوابط  وكفاية  مواجهتها  تتم  التي  التشغيلية  للمخاطر  الدوري  التقييم  متطلبات   •  
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   
على  اإلبقاء  إلى  بالحاجة  المجموعة  وتعترف  المساهمين  عائد  على  المال  رأس  مستوى  بأثر  االعتراف  أيضا  يتم  لألعمال.  المستقبلي 
التوازن بين العائدات األعلى التي يمكن تحقيقها بمعدالت دين أعلى والمنافع والضمان اللذين يمكن الحصول عليهما بمركز رأس مال 

متين.

معدل  احتساب  يتم  خارجيا.  المفروضة  المال  رأس  بمتطلبات  الفترة  خالل  فردي  بشكل  المنظمة  وعملياتها  المجموعة  التزمت  لقد   
كفاية رأس المال وفقا إلرشادات لجنة بازل المعتمدة من قبل مصرف قطر المركزي. اعتبارا من 01 يناير 2014 اعتمد مصرف قطر المركزي 

متطلبات بازل 3 لحساب نسبة كفاية رأس المال.
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إدارة رأس المال )تابع( )و( 
كان مركز رأس المال النظامي للمجموعة بموجب بازل وتعليمات مصرف قطر المركزي كما في 31 ديسمبر على النحو التالي:  

بآالف الرياالت القطرية  
بازل 3 بازل 3    

2015  2016   

10,503,678  11,002,598 رأس المال األساسي العام   
2,000,000  3,961,937 رأس المال االضافي األساسي   

12,503,678  14,964,535 رأس المال األساسي   
1,784,830  2,333,381 رأس المال المساعد   

14,288,508  17,297,916 اجمالي رأس المال النظامي   

97,796,316  104,583,275 الموجودات مرجحة بأوزان مخاطر االئتمان   
1,013,644  1,688,869 الموجودات مرجحة بأوزان مخاطر السوق   
6,915,529  7,634,483 الموجودات مرجحة بأوزان مخاطر التشغيل   

105,725,489  113,906,627 اجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر   

%13.51  %15.19 اجمالي نسبة كفاية رأس المال   

فيما يلي الحد األدنى لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال وفقا إلجراءات بازل 3 بموجب شروط مصرف قطر المركزي:  

ICAAP رسوم   مع  هامش  بدون هامش    
المجموع رسوم رأس المال  تحوط  رأس المال  DSIB اضافية  تحوط  رأس المال    

الحد األدنى لنسبة كفاية  رأس المال   
%8.75  %0.0  %0.25  %2.5  %6 األساسي العام   

الحد األدنى لنسبة كفاية  رأس   
%10.75  %0.0  %0.25  %2.5  %8 المال األساسي   
%13.75  %1.0  %0.25  %2.5  %10 الحد األدنى الجمالي نسبة كفاية رأس المال   

استخدام التقديرات واألحكام  .5

المصادر الرئيسية للشك في التقديرات )أ( 
مستمر  تقييم  إجراء  يتم  التقرير.  عنها  الصادر  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ   على  تؤثر  وافتراضات  تقديرات  بإجراء  المجموعة  تقوم   
للتقديرات واألحكام وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث مستقبلية يعتقد على أنها معقولة بالنظر 

إلى الظروف.

مخصصات خسائر االئتمان  )1(
في  موصوف  أساس  على  القيمة  في  انخفاض  هناك  كان  إذا  ما  لتحديد  المطفأة  بالتكلفة  قياسها  تم  التي  الموجودات  تقييم  يتم   

السياسات المحاسبية.

فردي  بشكل  المقيمة  المالية  الموجودات  على  تنطبق  القيمة  انخفاض  مخصصات  إلجمالي  المقابل  للطرف  المحددة  المكونات  إن   
لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها وتستند على أفضل تقدير لإلدارة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية التي يتوقع استالمها. 
تقوم اإلدارة عند تقدير هذه التدفقات النقدية بوضع أحكام حول الحالة المالية للطرف المقابل وصافي القيمة المحققة ألي ضمان 
تقدير  على  المستقلة  الموافقة  وتتم  التدريب  واستراتيجية  خصائصه  حسب  القيمة  في  منخفض  أصل  كل  تقييم  يتم  به.  يتعلق 
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.
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المصادر الرئيسية للشك في التقديرات )تابع( )أ( 

مخصصات خسائر االئتمان )تابع(   )1(
مخصصات االنخفاض في القيمة المقيمة بشكل جماعي تغطي خسائر االئتمان المتضمنة في محافظ القروض والسلف للعمالء   
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 
والتركزات والعوامل االقتصادية.  إلى مخصصات خسارة جماعية تأخذ اإلدارة في االعتبار عوامل مثل جودة االئتمان وحجم المحفظة 
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.

تقوم المجموعة بمراجعة محفظة القروض الخاصة به لتقييم االنخفاض في قيمتها فى نهاية كل فترة تقرير. وفي تحديد ما إذا كان   
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 
االنخفاض في كل قرض بشكل منفصل في تلك المحفظة. وقد يشمل هذا الدليل معطيات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود تغير 
كبير في حالة السداد للمقترضين في إحدى المجموعات، أو الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية المقترنة بحاالت العجز عن السداد 
مخاطر  صفات  مع  لألصول  الخسارة  في  السابقة  الخبرة  على  بناًء  التقديرات  اإلدارة  تستخدم  المجموعة.  تلك  في  األصول  بخصوص 
االئتمان والدليل الموضوعي لالنخفاض في القيمة بشكل مشابه لتلك في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. تتم 
مراجعة 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   
هده القيم باستخدام أنواع من تقنيات التقييم والتي تشمل نماذج حسابية. تؤخذ المعطيات لهذه النماذج من األسواق النشطة اذا 
أمكن، وفي حال عدم جدوته يجب اتخاد قرار لتحديد القيمة العادلة. تتضمن القرارات اعتبارات السيولة ومعطيات النموذج الحسابي مثل 

التداخل والتقلبات للمشتقات طويلة األجل.

انخفاض قيمة الشهرة  
نقدية  تدفقات  ينتج عنها  الموجودات معا في مجموعات موجودات صغيرة  ويتم تجميع  القيمة سنويا  الشهرة النخفاض  اختبار  يتم   
داخلة من االستخدام المستمر بصورة مستقلة على نحو كبير من التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة 

للنقد. الشهرة الناشئة عن تجميع األعمال يتم تخصيصها للوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع لها أن تستفيد من تالزمات التجميع.

“المبلغ القابل لالسترداد” لموجود أو لوحدة منتجة للنقد هو قيمته قيد االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أكثر.  
تستند “القيمة قيد االستخدام” على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بقيمتها الحالية باستخدام معدالت خصم ما   

قبل الضريبة التي تعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد.

يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة لو زادت القيمة الدفترية للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمتها القابلة لالسترداد.  

يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم تخصيصها أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة مخصصة   
للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات أو للوحدة المنتجة للنقد األخرى على أساس التناسب. 



 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016

111

استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  .5

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.  

التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في  العادلة وفقا للتدرج  العادلة باستخدام القيمة  تقوم المجموعة بقياس القيم   
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 
أو غير مباشر مالحظة  أخرى حيث يمكن بشكل مباشر  تقييم  أو أساليب  أقل نشاطا  تعتبر  أو مماثلة في أسواق  ألدوات مطابقة 

المدخالت الهامة من بيانات السوق.
المستوى 3: أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أسلوب   •  
التقييم مدخالت ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن 
التي ال يمكن  الهامة  االفتراضات  أو  التعديالت  إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون  تقييمها استنادا  تم  أدوات  الفئة  هذه 

مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات.

تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل.   
التقييم  التقييم. تتضمن أساليب  باستخدام أساليب  العادلة  القيم  بتحديد  المالية األخرى  األدوات  بالنسبة لكافة  المجموعة  تقوم 

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 2016     

القيمة الدفترية المستوى 2  المستوى 1    
 

226,523  226,523  - موجودات مشتقة   
15,377,783  12,486,481  2,655,263 استثمارات مالية   
15,604,306  12,713,004  2,655,263   

156,917  156,917  - مطلوبات مشتقة   
156,917  156,917  -   

بآالف الرياالت القطرية  
31 ديسمبر 2015     

القيمة الدفترية المستوى 2  المستوى 1    

155,181  155,181  - موجودات مشتقة   
15,854,241  14,241,701  1,347,029 استثمارات مالية   
16,009,422  14,396,882  1,347,029   

81,137  81,137  - مطلوبات مشتقة   
81,137  81,137  -   
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استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  .5

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع( )ب( 

تقييم األدوات المالية )تابع(  )1(
جميع األسهم المتاحة للبيع الغير مدرجة تدرج بالقيمة العادلة بإستثناء استثمارات متاحة للبيع تبلغ قيمتها الدفترية 236  مليون ريال   
قطري )2015: 266 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 2015 و 2016.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تقاس بالقيمة العادلة تساوي تقريبا القيمة الدفترية.  

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  )2(
تقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاقا للموجودات والمطلوبات ليتم تسجيلها مبدئيا في فئات محاسبية مختلفة في ظروف   

معينة:
الموجودات  وصف  شروط  ستستوفي  أنها  المجموعة  أوضحت  بها  للمتاجرة  المالية  المطلوبات  أو  الموجودات  تصنيف  عند   •  

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(
باالعتبار  األخذ  مع  التقدير  هذا  تحديد  يتم  اإلهالك.  الحتساب  والمعدات  للممتلكات  المقدر  اإلنتاجي  العمر  المجموعة  إدارة  تحدد   

االستخدام المتوقع لألصل والتقادم الفعلي والفني والتجاري.

العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة  )6(
تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر لموجوداتها غير الملموسة بغرض احتساب اإلطفاء. يتم تحديد هذا التقدير بعد وضع اعتبار   

للمنافع االقتصادية المتوقعة من استخدام الموجودات غير الملموسة.

القيمة العادلة لألرض والمبنى  )7(
التقييم  ومبادئ  تقنيات  باستخدام  خارجي  مهني  عقارات  مثمن  قبل  من  تقييمات  بإجراء  والمبنى  لألرض  العادلة  القيمة  تحديد  يتم   
المعترف بها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 “قياس القيمة العادلة”. تستلزم هذه التقييمات إجراء تقديرات وافتراضات هامة 
التدفقات  أو طريقة  المباشر  الدخل )طريقة االستثمار  المتبعة تم إهالك تكلفة االستبدال وطريقة  التقييم  إن طرق  المستقبل.  عن 

النقدية المخصومة(.
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القطاعات التشغيلية  .6
ألغراض االدارة، تنقسم المجموعة الى أربعة قطاعات تشغيل على أساس األعمال والشركات الزميلة كالتالي:  

البنك التجاري:  
العمليات البنكية للشركات وتقدم نطاق واسع من التسهيالت التقليدية الممولة والغير ممولة، وخدمات الودائع تحت الطلب   .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.

العمليات البنكية لألفراد وتقدم خدمات الحسابات الجارية والتوفير واآلجلة والحسابات االستثمارية، وخدمات بطاقات الإلئتمان   .2  
والخصم، والقروض االستهالكية وقروض السيارات وخدمات الرهون العقارية وخدمات الحيازة لألفراد.

الشركات التابعة:  
الترناتيف بنك ايه اس )“ايه بنك”( وهي شركة تابعة توفر الخدمات المصرفية من خالل شبكة فروعها في تركيا. وايه بنك لديه   .3  

أيضا شركاته التابعة. وتقدم المجموعة النتائج الخاصة بمجموعة ايه بنك تحت القطاع التشغيلي.

الشركات التابعة االخرى  .4  
أورينت 1 وجلوبال كارد سيرفيسز ذ.م.م.  وتوفر خدمات البطاقات االئتمانية في سلطنة عمان. أ(    

البنك التجاري للخدمات المالية ذ.م.م ويوفر خدمات الوساطة في دولة قطر. ب(    
سي بي كيو فايننس  متخصصة باصدار سندات الدين للبنك. ج(    

األصول وااللتزامات وااليرادات غير الموزعة تتعلق ببعض األنشطة المركزية والعمليات غير البنكية األساسية مثل رئاسة المجموعة   
وسكن الموظفين والعقارات والمعدات المشتركة وأعمال النقد والمدفوعات المتعلقة بمشاريع التطوير بعد استبعاد المعامالت بين 

شركات المجموعة.

عمان  سلطنة  في  العماني  الوطني  البنك  في  للمجموعة  االستراتيجية  االستثمارات  تشمل   – المشترك  والترتيب  الزميلة  الشركات   
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.



 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016

114

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع

القطاعات التشغيلية )تابع(  .6

حسب قطاع التشغيل )أ( 

تتكون األصول واالتزامات للقطاع من أصول والتزامات العمليات التشغيلية والتي تدار من قبل قطاع التشغيل، وااليرادات أو المصاريف   
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 اإلجمالي  بنوك األفراد  الشركات    

 
كما في 31 ديسمبر 2016  

2,340,748  )92,233(  3,458  410,007  2,019,516  784,108  1,235,408 صافي ايرادات الفوائد   
1,253,497  73,114  21,021  170,130  989,232  393,471  595,761 صافي اإليرادات التشغيلية األخرى   
3,594,245  )19,119(  24,479  580,137  3,008,748  1,177,579  1,831,169 ايراد القطاع   

مخصص انخفاض قيمة   
)76,613(  -  -  -  )76,613(  -  )76,613( االستثمارات المالية   

صافي مخصص انخفاض   
قيمة القروض والسلفيات   

)1,267,801(  )60(  )4,299(  )213,503(  )1,049,939(  )162,935(  )887,004( المقدمة للعمالء    
547,729  )129,946(  305  2,602  674,768 أرباح القطاع     

حصة في نتائج الشركات   
)46,350( الزميلة والترتيب المشترك         

501,379 صافي الربح خالل العام         

معلومات أخرى  
126,079,639  5,368,286  228,663  17,976,836  102,505,854  20,181,697  82,324,157 األصول   

4,300,647  -  -  -  -  -  - االستثمار في الشركات الزميلة   
111,079,014  143,066  16,555  16,680,097  94,239,296  17,928,199  76,311,097 االلتزامات   
32,180,586  -  571,343  3,746,483  27,862,760  1,178,298  26,684,462 بنود محتملة   

المعامالت بين شركات المجموعة استبعدت من هذه البيانات القطاعية )األصول: 2,358 مليون ريال قطري، االلتزامات: 368 مليون ريال   
قطري(.
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القطاعات التشغيلية )تابع(  .6

حسب قطاع التشغيل )تابع( )أ( 

بآالف الرياالت القطرية  
الشركات التابعة البنك التجاري     

بنوك     
المجموع غير موزع  أخرى   ABank اإلجمالي  بنوك األفراد  الشركات    

كما في 31 ديسمبر 2015  
2,534,289  )72,299(  3,322  566,495  2,036,771  860,830  1,175,941 صافي ايرادات الفوائد   
1,414,869  150,455  23,565  212,132  1,028,717  469,777  558,940 صافي اإليرادات التشغيلية األخرى   

3,949,158  78,156  26,887  778,627  3,065,488  1,330,607  1,734,881 ايراد القطاع   
مخصص انخفاض قيمة  

)56,355(  -  -  -  )56,355(  -  )56,355( االستثمارات المالية   
صافي مخصص انخفاض   
قيمة القروض والسلفيات   

)841,836(  -  )279(  )187,889(  )653,668(  )145,945(  )507,723( المقدمة للعمالء   
1,324,559  1,247  4,327  128,675  1,190,310 أرباح القطاع     

حصة في نتائج الشركات   
109,066 الزميلة والترتيب المشترك         

1,433,625 صافي الربح خالل العام         

معلومات أخرى  
118,997,882  4,993,927  273,599  17,410,953  96,319,403  20,669,463  75,649,940 األصول   

4,423,172  -  -  -  -  -  - االستثمار في الشركات الزميلة    
106,122,374  695,515  61,797  16,120,196  89,244,866  17,856,678  71,388,188 االلتزامات   
32,249,889  -  571,343  4,814,751  26,863,795  1,396,149  25,467,646 بنود محتملة   

ريال  ريال قطري، االلتزامات: 440 مليون  البيانات القطاعية )األصول: 1,365 مليون  المعامالت بين شركات المجموعة استبعدت من هذه   
قطري(.
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القطاعات التشغيلية )تابع(  .6

حسب القطاعات الجغرافية ب( 
بآالف الرياالت القطرية  

دول الشرق دول     
أمريكا  األوسط   مجلس التعاون     

المجموع دول أخرى  الشمالية  أوروبا  األخرى  الخليجي األخرى  قطر  بيان المركز المالي الموحد   

كما في 31 ديسمبر 2016  
نقد وأرصدة لدى   

6,420,566  -  -  -  2,024,271  9  4,396,286 البنك المركزي   
19,302,001  3,951,943  761,780  2,987,438  3,950,186  2,750,226  4,900,428 أرصدة لدى البنوك   

قروض وسلف وأنشطة   
77,797,597  460,439  56,526  1,436,505  12,658,833  1,673,141  61,512,153 تمويل للعمالء   
15,377,783  218,827  635,006  251,083  2,489,104  1,242,214  10,541,549 استثمارات مالية   

استثمار في شركات زميلة   
4,300,647  -  -  -  -  4,291,788  8,859 والترتيب المشترك   

عقارات ومعدات   
7,181,692  8,445  1,994  125,568  1,357,809  20,222  5,667,654 وموجودات أخرى   

130,380,286  4,639,654  1,455,306  4,800,594  22,480,203  9,977,600  87,026,929 مجموع األصول   

11,634,313  66,086  663,609  1,849,270  1,964,280  3,267,736  3,823,332 ارصدة للبنوك   
70,926,401  8,219,408  20,960  1,128,662  8,156,003  4,805,798  48,595,570 ودائع العمالء   
11,717,260  -  150,089  9,672,455  1,519,490  -  375,226 سندات دين   

10,777,242  256,905  1,160,633  2,322,848  537,947  6,311,116  187,793 أموال مقترضة أخرى   
6,023,798  44,506  2,745  163,877  560,848  65,011  5,186,811 التزامات أخرى   
19,301,272  -  -  -  13  -  19,301,259 حقوق المساهمين   

مجموع االلتزامات   
130,380,286  8,586,905  1,998,036  15,137,112  12,738,581  14,449,661  77,469,991 وحقوق المساهمين   
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القطاعات التشغيلية )تابع(  .6

حسب القطاعات الجغرافية )تابع( ب( 
بآالف الرياالت القطرية  

دول الشرق دول     
أمريكا  األوسط   مجلس التعاون     

المجموع دول أخرى  الشمالية  أوروبا  األخرى  الخليجي األخرى  قطر  قائمة الدخل الموحد   

كما في 31 ديسمبر 2016  
2,340,748  )69,498(  8,112  )215,360(  528,620  )33,592(  2,122,466 صافي االيرادات والفوائد   

صافي رسوم وعمالت  
1,253,497  29,445  27,904  19,934  175,941  55,367  944,906 وايرادات أخرى   
3,594,245  )40,053(  36,016  )195,426(  704,561  21,775  3,067,372 صافي ايرادات تشغيلية   
)872,272(  )1,489(  -  -  )192,111(  -  )678,672( تكاليف الموظفين   
)137,050(  )140(  -  -  )11,373(  -  )125,537( استهالكات   

اطفاء الموجودات   
)104,618(  -  -  -  )7,479(  -  )97,139( غير الملموسة   

مخصص تدني قيمة   
)76,613(  -  )1,446(  690  -  )54,196(  )21,661( االستثمارات المالية   

صافي مخصص تدني   
)1,267,801(  -  -  -  )213,503(  )4,299(  )1,049,999( قيمة القروض والسلف    

)588,004(  )2,858(  -  -  )152,911(  -  )432,235( مصاريف أخرى   
األرباح قبل الحصة من   

547,887  )44,540(  34,570  )194,736(  127,184  )36,720(  662,129 الشركات الزميلة   
حصة في األرباح من الشركات   

)46,350(  -  -  -  -  )51,211(  4,861 الزميلة والترتيب المشترك   
501,537  )44,540(  34,570  )194,736(  127,184  )87,931(  666,990 ربح العام قبل الضريبة   

)158(  -  -  -  )158(  -  - مصروف ضريبة الدخل   
501,379  )44,540(  34,570  )194,736(  127,026  )87,931(  666,990 صافي ربح العام   
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القطاعات التشغيلية )تابع(  .6

حسب القطاعات الجغرافية )تابع( ب( 
بآالف الرياالت القطرية  

دول الشرق دول     
أمريكا  األوسط   مجلس التعاون     

المجموع دول أخرى  الشمالية  أوروبا  األخرى  الخليجي األخرى  قطر  بيان المركز المالي الموحد   

كما في 31 ديسمبر 2015  
نقد وأرصدة لدى   

5,423,592  -  -  -  1,923,397  9  3,500,186 البنك المركزي   
15,830,943  2,896,694  232,749  1,645,087  4,452,914  1,731,328  4,872,171 أرصدة لدى البنوك   

قروض وسلف وأنشطة   
76,601,549  452,768  72,807  136,948  14,248,133  2,431,200  59,259,693 تمويل للعمالء   
15,854,241  271,300  104,856  205,567  1,951,388  1,011,357  12,309,773 استثمارات مالية   

استثمار في شركات زميلة   
4,423,172  -  -  -  -  4,413,708  9,464 والترتيب المشترك   

عقارات ومعدات   
5,287,557  7,408  2,501  127,118  1,266,649  64,302  3,819,579 وموجودات أخرى   

123,421,054  3,628,170  412,913  2,114,720  23,842,481  9,651,904  83,770,866 مجموع األصول   

12,456,035  256,871  71,358  2,340,842  1,903,102  4,165,194  3,718,668 ارصدة للبنوك   
69,787,654  4,235,642  24,950  579,514  6,842,143  4,778,832  53,326,573 ودائع العمالء   
8,449,337  -  181,743  7,009,860  803,372  -  454,362 سندات دين   
12,074,417  311,087  1,405,413  6,857,932  1,078,208  2,194,379  227,398 أموال مقترضة أخرى   
3,354,931  3,279  1,318  36,208  666,018  94,313  2,553,795 التزامات أخرى   

17,298,680  -  -  -  545,225  -  16,753,455 حقوق المساهمين   
مجموع االلتزامات  

123,421,054  4,806,879  1,684,782  16,824,356  11,838,068  11,232,718  77,034,251 وحقوق المساهمين   
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القطاعات التشغيلية )تابع(  .6

حسب القطاعات الجغرافية )تابع( ب( 
بآالف الرياالت القطرية  

دول الشرق دول     
أمريكا  األوسط   مجلس التعاون     

المجموع دول أخرى  الشمالية  أوروبا  األخرى  الخليجي األخرى  قطر  قائمة الدخل الموحد   

كما في 31 ديسمبر 2015  
2,534,289  )21,273(  67,410  )146,826(  635,124  18,819  1,981,035 صافي االيرادات والفوائد   

صافي رسوم وعمالت   
1,414,869  7,709  3,561  7,770  220,516  33,793  1,141,520 وايرادات أخرى   

3,949,158  )13,564(  70,971  )139,056(  855,640  52,612  3,122,555 صافي ايرادات تشغيلية   
)864,464(  )1,162(  -  -  )229,209(  -  )634,093( تكاليف الموظفين   
)136,327(  )319(  -  -  )11,929(  -  )124,079( استهالكات   

اطفاء الموجودات  
)52,562(  -  -  -  )5,223(  -  )47,339( غير الملموسة   

مخصص تدني قيمة   
)56,355(  )20,380(  )16,023(  )2,161(  -  )15,971(  )1,820( االستثمارات المالية   

صافي مخصص تدني  
)841,836(  -  -  -  )187,889(  )279(  )653,668( قيمة القروض والسلف   

)637,373(  )3,537(  -  -  )180,020(  -  )453,816( مصاريف أخرى   
األرباح قبل الحصة   

1,360,241  )38,962(  54,948  )141,217(  241,370  36,362  1,207,740 من الشركات الزميلة    
حصة في األرباح   

من الشركات الزميلة   
109,066  -  -  -  -  104,376  4,690 والترتيب المشترك   

1,469,307  )38,962(  54,948  )141,217(  241,370  140,738  1,212,430 ربح العام قبل الضريبة   
)35,682(  -  -  -  )35,682(  -  - مصروف ضريبة الدخل   

1,433,625  )38,962(  54,948  )141,217(  205,688  140,738  1,212,430 صافي ربح العام   
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الموجودات والمطلوبات المالية  .7

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    
العادلة الدفترية  األخرى  للبيع  المدينة  االستحقاق  بيان الدخل    

31 ديسمبر 2016  
نقد وأرصدة لدى   

6,420,566  6,420,566  -  -  6,420,566  -  - لبنك المركزي   
19,302,001  19,302,001  -  -  19,302,001  -  - أرصدة لدى بنوك   

226,523  226,523  -  -  -  -  226,523 موجودات مشتقة   
77,797,597  77,797,597  -  -  77,797,597  -  - القروض والسلف للعمالء   

االستثمارات المالية:  
15,377,783  15,377,783  -  14,954,713  -  -  423,070 مقاسة بالقيمة العادلة   

119,124,470  119,124,470  -  14,954,713  103,520,164  -  649,593   

156,916  156,916  -  -  -  -  156,916 مطلوبات مشتقة   
11,634,313  11,634,313  11,634,313  -  -  -  - أرصدة من بنوك   
70,926,401  70,926,401  70,926,401  -  -  -  - ودائع العمالء   
12,051,692  11,717,260  11,717,260  -  -  -  - أوراق دين   

10,777,242  10,777,242  10,777,242  -  -  -  - مديونيات أخرى   
105,546,564  105,212,132  105,055,216  -  -  -  156,916   

تم الوصول إلى القيمة العادلة للقروض والذمم المدينة باستخدام طريقة التقييم بالمستوى الثاني فيما عدا القروض التي انخفضت   
قيمتها والذمم المدينة بالصافي من المخصص بمبلغ 857 مليون ريال قطري والذي استخدمت له طريقة التقييم بالمستوى الثالث.

تم الوصول إلى القيمة العادلة للمطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة التقييم بالمستوى 2 فيما عدا األوراق المالية المدينة   
المدرجة والمصنفة على أنها المستوى األول.



 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016

121

الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(  .7

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    
العادلة الدفترية  األخرى  للبيع  المدينة  االستحقاق  بيان الدخل    

31 ديسمبر 2015  
نقد وأرصدة لدى   

5,423,592  5,423,592  -  -  5,423,592  -  - البنك المركزي   
15,830,943  15,830,943  -  -  15,830,943  -  - أرصدة لدى بنوك   

155,181  155,181  -  -  -  -  155,181 موجودات مشتقة   
76,601,549  76,601,549  -  -  76,601,549  -  - القروض والسلف للعمالء    

االستثمارات المالية:         
15,854,241  15,854,241  -  15,795,499  -  -  58,742 مقاسة بالقيمة العادلة   

113,865,506  113,865,506  -  15,795,499  97,856,084  -  213,923   

81,137  81,137  -  -  -  -  81,137 مطلوبات مشتقة   
12,456,035  12,456,035  12,456,035  -  -  -  - أرصدة من بنوك   

69,787,654  69,787,654  69,787,654  -  -  -  - ودائع العمالء   
8,858,556  8,449,337  8,449,337  -  -  -  - أوراق دين   
12,074,417  12,074,417  12,074,417  -  -  -  - مديونيات أخرى   

103,257,799  102,848,580  102,767,443  -  -  -  81,137   

تم الوصول إلى القيمة العادلة للقروض والذمم المدينة باستخدام طريقة التقييم بالمستوى الثاني فيما عدا القروض التي انخفضت   
قيمتها والذمم المدينة بالصافي من المخصص بمبلغ 953 مليون ريال قطري والذي استخدمت له طريقة التقييم بالمستوى الثالث.

تم الوصول إلى القيمة العادلة للمطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة التقييم بالمستوى 2 فيما عدا األوراق المالية المدينة   
المدرجة والمصنفة على أنها المستوى األول.



 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016

122

إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع

النقد واألرصدة لدى المصرف المركزى  .8
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

655,961  602,266 النقد   
4,358,270  4,291,626 احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*   

409,361  1,526,674 أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي   
5,423,592  6,420,566   

*االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي هو احتياطي الزامي وغير متاح لالستخدام في العمليات اليومية.  

أرصدة لدى بنوك  .9
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

554,791  1,085,901 الحسابات الجارية   
10,338,325  13,423,046 الودائع   
4,937,827  4,793,054 قروض لبنوك   
15,830,943  19,302,001   

القروض والسلف للعمالء  .10

حسب النوع )أ( 
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

74,047,529  72,503,971 قرض   
3,972,334  4,488,163 سحب على المكشوف   

485,669  667,998 أوراق مخصومة   
484,768  3,363,046 قبوالت بنكية   

78,990,300  81,023,178   
)28,293(  )19,517( ربح مؤجل   

)2,360,458(  )3,206,064( المخصص الخاص والمجمع لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء   
76,601,549  77,797,597 صافي القروض والسلف للعمالء *   

والسلف  القروض  إجمالي  من   %5.01 يمثل  والذي  قطري  ريال  مليون   4,062 المتعثرة  للعمالء  والسلف  للقروض  اإلجمالي  المبلغ  *بلغ   
للعمالء )2015: 3,313 مليون ريال قطري 4.20% من إجمالي القروض والسلف للعمالء(.

يتضمن المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء مبلغ 445 مليون ريال قطري من الفوائد المعلقة )2015:   
327 مليون ريال قطري(.

خالل قطاع األعمال الداخلية   
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

7,658,085  7,928,932 الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها   
40,553,811  42,276,637 الشركات   
28,389,653  27,592,028 التجزئة   

76,601,549  77,797,597 صافي القروض والسلفيات المقدمة للعمالء   
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القروض والسلف للعمالء )تابع(  .10

حسب القطاع )ب( 
بآالف الرياالت القطرية  

سحوبات     
المجموع قبوالت بنكية  أوراق مخصومة  على المكشوف  قروض  في 31 ديسمبر 2016:   

7,928,932  -  -  2,097,918  5,831,014 الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها   
2,323,359  -  33,884  32,265  2,257,210 مؤسسات مالية غير مصرفية   
5,752,821  4,728  12,564  30,500  5,705,029 صناعة   

10,870,952  261,850  160,590  299,916  10,148,596 تجارية   
16,362,006  1,952,931  310,687  212,576  13,885,812 خدمات   

8,087,848  1,142,079  148,551  338,354  6,458,864 مقاوالت   
18,369,869  -  444  183,297  18,186,128 عقارات   
10,229,708  -  1,278  1,218,512  9,009,918 شخصية   
1,097,683  1,458  -  74,825  1,021,400 أخرى   

81,023,178  3,363,046  667,998  4,488,163  72,503,971   

)19,517( ناقصا:      ربح مؤجل       
المخصص الخاص والمجمع لالنخفاض  

)3,206,064( في القروض والسلفيات للعمالء       
)3,225,581(       
77,797,597 صافي القروض والسلف للعمالء       

بآالف الرياالت القطرية  
سحوبات     

المجموع قبوالت بنكية  أوراق مخصومة  على المكشوف  قروض  في 31 ديسمبر 2015:   
 

7,658,085  -  -  1,669,666  5,988,419 الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها   
3,250,571  -  -  19,399  3,231,172 مؤسسات مالية غير مصرفية   
4,909,667  769  48  60,313  4,848,537 صناعة   
9,095,019  312,146  250,893  224,846  8,307,134 تجارية   

13,375,070  32,012  135,185  190,961  13,016,912 خدمات   
7,601,179  139,841  53,093  184,235  7,224,010 مقاوالت   

21,324,356  -  888  338,205  20,985,263 عقارات   
10,239,316  -  45,562  1,176,658  9,017,096 شخصية   
1,537,037  -  -  108,051  1,428,986 أخرى   

78,990,300  484,768  485,669  3,972,334  74,047,529   

)28,293( ناقصا:      ربح مؤجل       
المخصص الخاص والمجمع لالنخفاض   

)2,360,458( في القروض والسلفيات للعمالء       
)2,388,751(       

76,601,549 صافي القروض والسلف للعمالء       
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القروض والسلف للعمالء )تابع(  .10

التغيرات في انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء )ج( 

بآالف الرياالت القطرية  
2015  2016   

 
2,099,773  2,360,458 الرصيد في 1 يناير   
1,252,434  1,705,566 مخصصات مكونة خالل السنة   
)258,941(  )253,309( استردادات خالل السنة   
993,493  1,452,257 صافي مخصص انخفاض القيمة خالل العام *   

)610,717(  )504,759( مشطوبات خالل السنة   
)122,091(  )101,892( فروقات سعر الصرف   

2,360,458  3,206,064 الرصيد في 31 ديسمبر   

* وهذا يشمل صافي الفوائد المعلقة خالل العام 184.5 مليون ريال قطري )2015:  151.6 مليون ريال قطري(. وفقا للوائح مصرف قطر المركزي.  
 

مزيد من التحليل على النحو التالي:  
بآالف الرياالت القطرية  

الشركات     
اإلجمالي التابعة األخرى   ABank البنك التجاري    

2,360,458  11,811  498,541  1,850,106 الرصيد في 1 يناير 2016   
1,705,566  5,888  359,544  1,340,134 مخصصات مكونة خالل السنة   

)253,309(  )1,589(  )146,042(  )105,678( مخصصات مستردة خالل السنة   
)504,759(  -  )112,674(  )392,085( المشطوب خالل السنة   
)101,892(  -  )101,892(  - فروقات سعر الصرف   

3,206,064  16,110  497,477  2,692,477 الرصيد في 31 ديسمبر 2016   

بآالف الرياالت القطرية  
الشركات     

اإلجمالي التابعة األخرى   ABank البنك التجاري    
 

2,099,773  11,533  589,007  1,499,233 الرصيد في 1 يناير 2015   
1,252,434  1,171  376,957  874,306 مخصصات مكونة خالل السنة   
)258,941(  )893(  )189,067(  )68,981( مخصصات مستردة خالل السنة   
)610,717(  -  )156,265(  )454,452( المشطوب خالل السنة   
)122,091(  -  )122,091(  - فروقات سعر الصرف   

2,360,458  11,811  498,541  1,850,106 الرصيد في 31 ديسمبر 2015   
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االستثمارات المالية  .11
يلي تفصيل  ريال قطري(. فيما  )2015: 15,854 مليون  ريال قطري  : 15,377 مليون   2016 31 ديسمبر  المالية كما في  االستثمارات  إجمالي  بلغ   

لتحليل االستثمارات المالية:
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

15,795,499  14,954,713 متاحة للبيع   
58,742  423,070 االستثمارات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل   

15,854,241  15,377,783 المجموع   

القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المرهونة تحت اتفاقية اعادة شراء تبلغ 3,793 مليون ريال قطري )2015: 2,392 مليون ريال قطري(.  

متاحة للبيع )أ( 
بآالف الرياالت القطرية  

2015    2016    
اجمالي غير مدرجة  مدرجة  اجمالي  غير مدرجة  مدرجة    

483,447  169,133  314,314  404,725  156,935  247,790 أسهم   
12,004,150  7,047,036  4,957,114  9,807,758  7,514,228  2,293,530 سندات دين من حكومة قطر   
2,947,042  142,457  2,804,585  4,371,682  113,747  4,257,935 سندات دين أخرى*   

360,860  293,131  67,729  370,548  263,239  107,309 صناديق مشتركة   
15,795,499  7,651,757  8,143,742  14,954,713  8,048,149  6,906,564 المجموع   

*بلغت األوراق المالية ذات المعدل الثابت وذات المعدل المتغير 4,008 مليون ريال قطري و 363 مليون ريال قطري على التوالي )2015: 2,476   
مليون ريال قطري و 471 مليون ريال قطري على التوالي(.

االستثمارات المالية المخفضة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )ب( 
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

58,742  423,070 سندات دين   
58,742  423,070 المجموع*   

         2016 31 ديسمبر  ريال قطري كما في  أو الخسارة االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بمبلغ 365 مليون  الربح  القيمة من خالل  *تتضمن   
)31 ديسمبر 2015: ال شيء(.

التغيرات في مخصص انخفاض قيمة االستثمارات المالية )ج( 
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

104,526  118,883 الرصيد في 1 يناير   
20,469  6,803 مخصص االنخفاض في القيمة للسنة   

)3,640(  )15,634( عكس مخصصات خالل السنة   
)2,472(  )7,772( المشطوب خالل السنة   

118,883  102,280 الرصيد في 31 ديسمبر   

ريال  اتخذت المجموعة أيضا مخصص انخفاض القيمة لالستثمارات في األسهم والصناديق المشتركة خالل السنة مبلغ 69.8 مليون   
قطري )2015 : 35.9 مليون ريال قطري(.
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االستثمارات في شركات زميلة والترتيب المشترك  .12
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

4,446,826  4,423,172 الرصيد في 1 يناير   
109,066  )46,350( الحصة من النتائج / ايضاح 21   

)117,269(  )79,389( توزيعات أرباح نقدية / ايضاح 21   
)15,451(  3,214 تغيرات أخرى   

4,423,172  4,300,647 الرصيد في 31 ديسمبر   

بآالف الرياالت القطرية  
النسبة المملوكة أنشطة الشركة  بلد التأسيس  القيمة الدفترية  االسم    

2015  2016    2015  2016    

%34.9  %34.9 البنوك  عمان   1,918,657  2,023,455 أ( البنك الوطني العماني    
%40  %40 البنوك  االمارات   2,495,053  2,268,333 ب( البنك العربي المتحد    
%30  - ادارة المنشآت  قطر   1,264  - ج( أستكو ذ.م.م*   
%50  %50 خدمات وساطة التأمين  قطر   8,198  8,859 د( مسوون للتأمين ذ.م.م   

4,423,172  4,300,647   

*تم تصفية أستيكو قطر ذ.م.م خالل السنة.  

فيما يلي تلخيص بالمركز المالي ونتائج الشركات الزميلة كما يلي:  

بآالف الرياالت القطرية  
2015  2016   

54,326,439  54,474,088 إجمالي الموجودات   
46,884,966  47,299,357 إجمالي المطلوبات   

2,490,690  2,153,311 اإليرادات التشغيلية   
412,733  19,238 صافي الربح/ الخسارة   
365,476  36,905 اجمالي الدخل الشامل   

109,066  )46,350( الحصة من النتائج   
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الممتلكات والمعدات  .13
بآالف الرياالت القطرية  

تحسينات    
أعمال وتجديدات       

رأسمالية المباني    أراضي    
المجموع قيد التنفيذ  سيارات  أثاث ومعدات  ومباني  المستأجرة    

التكلفة  
2,425,924  270,217  7,556  932,781  159,979  1,055,391 الرصيد في 1 يناير 2015   

217,018  107,161  420  101,124  7,948  365 اقتناء/ تحويل   
)60,880(  -  -  )5,215(  )10,138(  )45,527( استبعاد   

)36,773(  -  )41(  )22,382(  )14,507(  157 فروقات سعر الصرف   
2,545,289  377,378  7,935  1,006,308  143,282  1,010,386 الرصيد في 31 ديسمبر 2015   

2,545,289  377,378  7,935  1,006,308  143,282  1,010,386 الرصيد في 1 يناير 2016   
187,430  36,633  68  122,774  13,485  14,470 اقتناء/ تحويل   
974,319  -  -  -  -  974,319 اعادة تقييم االراضي والمباني )إيضاح 40(   
)17,243(  -  )3,416(  )1,321(  )10,388(  )2,118( استبعاد   
)26,074(  -  )27(  )16,460(  )9,675(  88 فروقات سعر الصرف   

3,663,721  414,011  4,560  1,111,301  136,704  1,997,145 الرصيد في 31 ديسمبر 2016   

اإلهالك المتراكم  
1,115,409  -  5,513  715,828  132,248  261,820 الرصيد في 1 يناير 2015   
136,327  -  531  100,393  7,798  27,605 إهالك السنة   
)24,890(  -  -  )3,775(  )6,478(  )14,637( استبعاد   
)26,938(  -  )48(  )16,349(  )10,541(  - فروقات سعر الصرف   
1,199,908  -  5,996  796,097  123,027  274,788 الرصيد في 31 ديسمبر 2015   

1,199,908  -  5,996  796,097  123,027  274,788 الرصيد في 1 يناير 2016   
137,050  -  643  103,208  5,932  27,267 إهالك السنة   

)290,475(  -  -  -  -  )290,475( اعادة تقييم االراضي والمباني )إيضاح 40(   
)13,617(  -  )3,393(  )1,056(  )8,548(  )620( استبعاد   
)18,380(  -  )30(  )12,220(  )6,128(  )2( فروقات سعر الصرف   

1,014,486  -  3,216  886,029  114,283  10,958 الرصيد في 31 ديسمبر 2016   

صافي القيمة الدفترية  
1,345,381  377,378  1,939  210,211  20,255  735,598 الرصيد في 31 ديسمبر 2015   

2,649,235  414,011  1,344  225,272  22,421  1,986,187 الرصيد في 31 ديسمبر 2016   
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موجودات غير ملموسة  .14
بآالف الرياالت القطرية  

البرمجيات       
المتقدمة عالقات   العالمة     

اإلجمالي داخليا  الودائع  العمالء  التجارية  الشهرة    

التكلفة  
973,663  14,811  93,283  346,745  109,837  408,987 الرصيد في 1 يناير 2015   

16,313  6,720  -  -  9,593  - اقتناء/ تحويل   
-  -  -  -  -  - استبعاد   

)199,179(  )3,502(  )18,968(  )70,507(  )23,039(  )83,163( فروقات سعر الصرف   
790,797  18,029  74,315  276,238  96,391  325,824 الرصيد في 31 ديسمبر 2015   

790,797  18,029  74,315  276,238  96,391  325,824 الرصيد في 1 يناير 2016   
-  -  -  -  -  - اقتناء/ تحويل   

12,351  6,070  -  -  6,281  - استحواذ   
-  -  -  -  -  - استبعاد   

)73,922(  )2,564(  )1,400(  3,057  )16,267(  )56,748( فروقات سعر الصرف   
729,226  21,535  72,915  279,295  86,405  269,076 الرصيد في 31 ديسمبر 2016   

اإلهالك المتراكم  
113,740  9,957  8,323  36,894  58,566  - الرصيد في 1 يناير 2015   

52,562  3,335  8,323  36,894  4,010  - االطفاء خالل العام   
-  -  -  -  -  - إهالك السنة   

)13,884(  )1,973(  -  -  )11,911(  - فروقات سعر الصرف   
152,418  11,319  16,646  73,788  50,665  - الرصيد في 31 ديسمبر 2015   

152,418  11,319  16,646  73,788  50,665  - الرصيد في 1 يناير 2016   
54,818  5,433  8,323  36,894  4,168  - االطفاء خالل العام   

-  -  -  -  -  - استحواذ   
49,800  -  -  -  -  49,800 إهالك السنة   

)11,174(  )2,251(  -  -  )8,923(  - فروقات سعر الصرف   
245,862  14,501  24,969  110,682  45,910  49,800 الرصيد في 31 ديسمبر 2016   

صافي القيمة الدفترية  
638,379  6,710  57,669  202,450  45,726  325,824 الرصيد في 31 ديسمبر 2015   

483,364  7,034  47,946  168,613  40,495  219,276 الرصيد في 31 ديسمبر 2016   

اختبار انخفاض القيمة للوحدة المنتجة للنقد التي تحتوي على شهرة  
لغرض اختبار انخفاض القيمة يتم تخصيص الشهرة إلى الوحدة المنتجة للنقد بالمجموعة، أي بنك. تم استخدام معدل خصم %15.5   

ومعدل نمو نهائي 3.0% لتقدير المبلغ القابل لالسترداد ألي بنك.

التدفقات  بخصم  والمحددة  المستخدمة  القيمة  طريقة  إلى  استنادا  للنقد  المنتجة  للوحدة  لالسترداد  القابلة  القيم  احتساب  تم   
الخصم هو مقياس ما قبل  للنقد. معدل  المنتجة  للوحدة  المستمر  يتوقع جنيها من طريقة  االستخدام  التي  المستقبلية  النقدية 

الضريبة استندا إلى عائد سندات حكومية لعشر سنوات بالليرة التركية معدال لمخاطر أسعار السهم بالسوق وأسهم بيتا.
األدنى من  أنه  المستديم على  األجل  نمو طويل  تم تحديد معدل  النقدي.  الخصم  نموذج  نقدية لخمس سنوات في  تدفقات  إدراج  تم   
للمدى  السنوي  المركب  الضريبة  قبل  والربح  للنقد،  المنتجة  الوحدة  فيه  تعمل  الذي  للبلد  االسمية  المحلي  الناتج  إجمالي  معدالت 
الظروف  تغير  مع  أعاله  وصفها  الوارد  الرئيسية  االفتراضات  تتغير  قد  اإلدارة.  جانب  من  المقدر  واإلطفاء  اإلهالك  نمو  ومعدل  الطويل 
االقتصادية وظروف السوق. تقدر اإلدارة بأن تغييرات محتملة على نحو معقول في هذه االفتراضات لن تتسبب في انخفاض المبلغ القابل 

لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد إلى أقل من القيمة الدفترية.
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موجودات غير ملموسة )تابع(   .14
تم تسجيل خسائر انخفاض القيمة بقيمة 49.8 مليون ريال قطري في سنة 2016 )صفر في سنة 2015(. ولقد تم تحديد خسائر انخفاض   
انخفاض  النظر في  اعادة  الدفترية. وهذا بسبب  القيمة  أقل من  المنتجة للنقد  القابلة لالسترداد للوحدة  القيمة  ان  بناء على  القيمة 
األوضاع  في  وتراجع  للنقد  المنتجة  للوحدة  الحالية  المالية  التوقعات  الى  استنادا  القادمة  سنوات  الخمس  في  النقدية  التدفقات 

االقتصادية الكلية في تركيا.

الموجودات األخرى  .15
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

592,398  725,386 فوائد مدينة وايرادات مستحقة   
73,664  69,135 مصاريف مدفوعة مسبقا   

245,864  389,085 مبالغ مدينة   
1,959,536  2,107,564 موجودات آلت ملكيتها للبنك )1(   

155,181  226,523 قيمة عادلة موجبة للمشتقات )إيضاح 36(   
27,808  295,572 شيكات تحت التسوية   

249,346  235,828 أخرى   
3,303,797  4,049,093   

تمثل قيمة الممتلكات المقتناة مقابل تسوية الديون واضافتها الالحقة والتي تم إدراجها بقيمتها الدفترية صافية من مخصص   )1(  
االنخفاض وتعزيز االئتمان. القيم السوقية المقدرة لهذه الممتلكات في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ال تختلف بشكل جوهري 

عن قيمتها الدفترية.

أرصدة من بنوك  .16
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

240,928  1,083,548 أرصدة مستحقة لمصارف مركزية   
628,626  488,216 حسابات جارية   

9,428,341  7,588,404 ودائع   
2,158,140  2,474,145 عقود عمليات البيع مقابل االلتزام باعادة الشراء   

12,456,035  11,634,313   

ودائع العمالء  .17
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

حسب النوع )أ( 
18,082,053  17,673,432 ودائع جارية وتحت الطلب   
5,362,247  5,046,979 ودائع توفير   

46,343,354  48,205,990 ودائع ألجل   
69,787,654  70,926,401   

حسب القطاع )ب( 
9,054,395  5,981,470 الحكومة   
10,616,050  7,011,322 مؤسسات حكومية وشبه حكومية   

21,951,875  21,076,685 األفراد   
26,777,580  33,651,984 الشركات   
1,387,754  3,204,940 مؤسسات مالية غير بنكية   

69,787,654  70,926,401   
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سندات دين  .18
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

4,524,582  7,238,665 سندات EMTN - الرئيسية  غير المضمونة   
1,076,371  1,053,348 سندات رئيسية*   

2,848,384  3,425,247 سندات ثانوية   
8,449,337  11,717,260 اجمالي**   

ويقدم الجدول التالي تفاصيل سندات الدين كما في نهاية 31 ديسمبر 2016.  

أدوات أخرى االستحقاق  تاريخ االصدار  المبلغ المصدر  المصدر  أداة   

فائدة ثابتة %3.375 أبريل-2017  أبريل - 2012  500 مليون دوالر*  سي بي كيو المالية  سندات EMTN- الرئيسية   
فائدة ثابتة %2.875 يونيو- 2019  يونيو - 2014  750 مليون دوالر*  سي بي كيو المالية    
فائدة ثابتة %3.250 يونيو - 2021  يونيو - 2016  750 مليون دوالر*  سي بي كيو المالية    
فائدة ثابتة %7.50 نوفمبر - 2019  نوفمبر - 2009  600 مليون دوالر*  سي بي كيو المالية  سندات ثانوية   

فائدة ثابتة %8.75 أبريل- 2026  أبريل - 2016  297 مليون دوالر  ايه بنك  سندات ثانوية   
فائدة عائمة ليبور + %6.00   يونيو - 2025  يونيو - 2015  50 مليون دوالر  ايه بنك  سندات ثانوية   

فائدة ثابتة %3.13 يوليو -2019  يوليو - 2014  250 مليون دوالر**  ايه بنك  سندات رئيسية 
فائدة ثابتة %11.00 يناير - 2017  أغسطس-2016  64.4 مليون ليرة تركية  ايه بنك  سندات رئيسية   
فائدة ثابتة %10.90 مارس- 2017  سبتمبر-2016  82.1 مليون ليرة تركية  ايه بنك  سندات رئيسية   

* صدر عن ومضمون من قبل البنك  
* * مضمون من قبل البنك  

 
بآالف الرياالت القطرية التغير في حركة الديون المصدرة واألموال المقترضة االخرى كما يلي:   

2015  2016   

9,544,796  8,449,337 الرصيد في بداية السنة   
403,427  4,143,999 اضافات   

)1,399,732(  )178,298( تسديدات   
11,415  - تعديالت على القيمة العادلة   

14,345  17,244 اطفاء الخصومات وتكاليف المعامالت   
-  )475,131( تحويالت اخرى   

)124,914(  )239,891( فروقات سعر الصرف   
8,449,337  11,717,260 الرصيد في  31 ديسمبر   

الجدول أدناه يوضح تحليل االستحقاق لسندات الدين كما يلي:  
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   
 

172,400  1,968,540 حتى 1  سنة   
1,812,031  4,887,784 من 1 الى 3 سنوات   
6,464,906  4,860,936 أكثر  من 3  سنوات   

8,449,337  11,717,260 الرصيد في 31 ديسمبر   
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قروض أخرى  .19
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

6,326,467  6,473,878 قرض مشترك   
1,092,135  - قرض ثنائي   

4,655,815  4,303,364 أخرى*   
12,074,417  10,777,242 اجمالي   

* ويمثل هذا القرض المشترك وقروض أخرى من Abank 3,298  مليون ريال قطري )2015 : 4,125 مليون ريال قطري(.  

التغير في حركة القروض األخرى كما يلي:  
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

9,339,678  12,074,417 الرصيد في بداية السنة   
9,819,002  4,158,709 اضافات   

)6,539,127(  )5,355,178( تسديدات   
)37,291(  )37,291(  Abank تعديل القيمة العادلة على دمج  

9,521  11,338 اطفاء الخصومات وتكاليف المعامالت   
-  475,131 تحويالت أخرى   

)517,366(  )549,884( فروقات سعر الصرف   
12,074,417  10,777,242 الرصيد في  31 ديسمبر   

الجدول أدناه يوضح تحليل استحقاق القروض األخرى كما يلي:  
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

5,333,259  4,997,563 حتى 1  سنة   
5,727,114  4,636,171 من 1 الى 3 سنوات   
1,014,044  1,143,508 أكثر من 3  سنوات   

12,074,417  10,777,242 الرصيد في 31 ديسمبر   
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مطلوبات أخرى  .20
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

234,396  454,845 فائدة مستحقة الدفع   
192,498  278,821 مصاريف مستحقة دائنة   

210,006  235,658 مخصصات أخرى )إيضاح أ(   
81,137  156,916 قيمة عادلة سالبة للمشتقات )إيضاح 36(   
77,406  143,588 إيرادات غير مستحقة   
350,510  366,526 هوامش نقدية   

362,850  444,101 ذمم دائنة   
18,500  18,500 أجور أعضاء مجلس االدارة وحضور االجتماعات   

35,841  12,534 صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية )“دعم”( )إيضاح 23(   
15,190  18,389 توزيعات أرباح مستحقة الدفع   
10,657  56,807 الشيكات المصرفية وأوامر الدفع   
65,227  14,160 أرصدة غير مطالب بها   

484,768  3,363,046 مستحقات متعلقة بالقبوالت البنكية   
651,052  - القيمة العادلة لخيار بيع النسبة غير المسيطرة )إيضاح 39(   
69,446  54,335 المطلوبات الضريبية المؤجلة   
26,003  22,770 ضريبة الدخل المستحقة   

469,444  382,802 أخرى   
3,354,931  6,023,798 اجمالي   

مخصصات أخرى )أ( 
بآالف الرياالت القطرية  

إجمالي إجمالي  صندوق  صندوق    
2015  2016 التقاعد )ب(  اإلدخار )أ(    

178,413  210,006  2,441  207,565 الرصيد في 1 يناير   
54,342  72,913  17,738  55,175 مخصصات مكونة خالل السنة  )إيضاح 31(   

5,423  5,885  -  5,885 عائدات الصندوق   
14,334  6,503  )1,613(  8,116 صندوق االدخار ومساهمة الموظفين   

)17,550(  )17,563(  )17,563(  - المحول إلى هيئة  صندوق التقاعد   
)23,262(  )40,461(  -  )40,461( المبالغ المدفوعة خالل العام   
)1,694(  )1,625(  -  )1,625( فروقات سعر الصرف   
210,006  235,658  1,003  234,655 الرصيد في 31 ديسمبر   

صندوق االدخار يشمل مجموعة من االلتزامات لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير القطريين حسب قانون العمل القطري وعقود  )أ (   
العمل.

وتم  المساهات.  دفع  بعد  المجموعة  على  التزام  أي  يوجد  وال  شهر  كل  بنهاية  القطري  التقاعد  صندوق  لهيئة  المساهمات  تدفع  )ب (   
االعتراف بالمساهمات عند استحقاقها.
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حقوق الملكية  .21

رأس المال )أ( 
يبلغ رأس المال المصدر والمكتتب فيه والمدفوع  3,266,292,100 ريال قطري )2015 : 3,266,292,100  ريال قطري(  موزع  على 326,629,210  سهمًا عاديًا   

)2015: 326,629,210 سهما( بقيمة اسمية 10 ريال قطري للسهم الواحد.

أسهم عادية    
2015  2016 باأللف سهم   

296,936  326,629 المصدرة في بداية فترة التقرير   
29,693  - أسهم جديدة مصدرة   

326,629  326,629 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

)ب( احتياطي قانوني
االحتياطي القانوني  للبنك التجاري وايه بنك بلغ 8,740 مليون ريال قطري )2015 : 8,740 ريال قطري(  ومبلغ  85 مليون ريال قطري  )2015 : 80   

مليون ريال قطري( على التوالي.

إلى احتياطي قانوني. عالوة  ربح السنة  10% من صافي  2012 وتعديالته يجب تحويل نسبة  المركزي رقم 13 لعام  وفقا لقانون مصرف قطر   
اإلصدار المحصلة من إصدار أسهم جديدة يتم تحويلها أيضا إلى االحتياطي القانوني. التحويل من صافي الربح إلى االحتياطي القانوني 
الظروف  في  عدا  فيما  للتوزيع  متاح  غير  االحتياطي  هذا  المدفوع.  المال  رأس  من   %100 نسبة  القانوني  االحتياطي  يعادل  أن  إلى  إلزامي 

المحددة في قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لعام 2015 ويخضع ذلك لموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي.

وفقا لقانون الشركات التجارية التركي يجب على كل شركة تحويل نسبة 5% من صافي الربح إلى االحتياطي القانوني إلى أن يعادل نسبة   
20% من رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل. تزيد نسبة التحويل إلى االحتياطي القانوني حتى نسبة 10% من صافي الربح المخصص 
للتوزيع باستبعاد نسبة 5% من الربح المخصص. يتم أيضا تحويل عالوة إصدار األسهم ومتحصالت األسهم الملغاة، إن وجدت بالصافي 

من المصروفات ذات الصلة إلى االحتياطي القانوني.

احتياطي عام )ج( 
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% كحد أدنى   
من إجمالي قروض وسلفيات المجموعة داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات المحددة والربح المعلق. يتم 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 15 مليون ريال قطري )2015: 79 مليون ريال قطري(.

احتياطي القيمة العادلة )ه( 
ينشأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع وتغير احتياطي القيمة العادلة بعد تملك الشركات الزميلة.  

احتياطي تحويل العمالت األجنبية )و( 
يشمل احتياطي التحويل كافة فروق الصرف االجنبي الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات االجنبية.  

احتياطيات أخرى )ي( 
تمثل االحتياطيات األخرى حصة المجموعة من صافي الربح غير الموزع من االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة والربح غير   

قابل للتوزيع للشركات التابعة، صافي بعد خصم توزيعات األرباح النقدية المستلمة طبقا للوائح مصرف قطر المركزي.
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حقوق الملكية )تابع(  .21

احتياطيات أخرى )تابع( )ي( 
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

1,098,090  1,139,887 الرصيد في 1 يناير   
109,066  )46,350( الحصة في نتائج الشركات الزميلة )ايضاح 12(   

)117,269(  )79,389( األرباح المستلمة من الشركات الزميلة )ايضاح 12(   
)8,203(  )125,739(   

50,000  )16,381( المحول من األرباح المدورة   
41,797  )142,120( صافي التغير   

1,139,887  997,767 الرصيد في 31 ديسمبر   

توزيعات أرباح مقترحة وأسهم مجانية )ر( 
في  للموافقة  هذا  يخضع  نقدية(.  ارباح   %30  :2015(  .2016 عام   عن   %  5 بنسبة  المساهمين  على  نقدية  أرباح  توزيعات  اإلدارة  مجلس  اقترح   

االجتماع السنوي للجمعية العامة.

األرباح المدفوعة )ز( 
خالل العام، استلم المساهمون أرباح بقيمة 3 رياالت قطري للسهم بإجمالي مبلغ 980 مليون ريال قطري وذالك عن أرباح السنة المالية   
المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )2014 : 3.5 رياالت قطري للسهم بإجمالي مبلغ 1,039 مليون ريال قطري  وذالك بالنسبة للسنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2014(.

)س( احتياطي اعادة التقييم
يمثل هذا الفائض الناتج عن اعادة تقييم االراضي والمباني وهو ليس متاح للتوزيع اال عند استخدام او بيع االصل ذات الصلة  )ايضاح 40(.  

)ش( األدوات المؤهلة لرأس مال اضافي
أصدر البنك في ديسمبر 2013 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 
سنوي لغاية تاريخ الطلب األول )وهو 30 ديسمبر 2019(، على أن يتم بعدها إعادة جدولتها بمعدل متوسط التبادل السائد على ست سنوات 

مضافا إليها هامش عند كل سنة سادسة.

أصدر البنك في ديسمبر 2016 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 
سنوي لغاية تاريخ الطلب األول )وهو 27 فبراير 2022(، على أن يتم بعدها إعادة جدولتها بمعدل متوسط التبادل السائد على ست سنوات 

مضافا إليها هامش عند كل سنة سادسة.

تتمركز الورقة كثانوية بالنسبة اللتزامات البنك الحالية غير المساندة متضمنة دين مساند ومودعين، بالتناسب على كافة االلتزامات   
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 للبنك التزام غير تقديري لتسليم نقد أو موجودات مالية أو سداد الورقة في أدوات حقوق 

ملكية متنوعة. وقد تم تصنيفها ضمن حقوق الملكية.
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الدخل الشامل اآلخر  .22
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   
استثمارات مالية متاحة للبيع:  

32,146  135,472 التغير اإليجابي في القيمة العادلة   
)119,408(  )247,764( التغير السلبي في القيمة العادلة   
)87,262(  )112,292( صافي التغير في القيمة العادلة   
)63,024(  )61,551( صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة*   

)150,286(  )173,843(   
)524,760(  )262,104( فروقات تحويل العمالت األجنبية لعملية أجنبية   

)15,452(  11,612 حصة الدخل الشامل األخر للشركات الزميلة   
-  1,264,794 اعادة تقييم االراضي والمباني )ايضاح 40(   

)690,498(  840,459 إجمالي الدخل الشامل اآلخر   

 64.5 : * صافي المبلغ المحول الى الربح والخسارة تتضمن التغير في القيمة الموجبة للقيمة العادلة بمبلغ  66 مليون ريال قطري )2015   
مليون ريال قطري( والتغير في القيمة السالبة للقيمة العادلة بمبلغ  4 مليون ريال قطري )2015:  1.5 مليون ريال قطري(.

المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية )دعم(  .23
استنادا  الى القانون رقم 13  لسنة  2008، خصص  البنك مبلغ 12.5 مليون ريال قطري )2015 : 35.8 مليون ريال قطري( من األرباح المدورة  من أجل   
المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية )“دعم”( في قطر. ومبلغ المساهمة يشكل ما نسبته 2.5 % من صافي أرباح 

المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

ايرادات الفوائد  .24
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

3,612,648  3,699,520 قروض وسلف للعمالء   
501,498  597,308 سندات دين   
163,189  249,776 مبالغ مودعة لدى بنوك   
13,869  15,985 مبالغ مودعة لدى مصارف مركزية   

4,291,204  4,562,589   

مصروف الفوائد  .25
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

1,066,908  1,395,747 ودائع عمالء   
397,369  425,682 سندات دين   

168,661  282,256 قروض أخرى   
123,977  118,156 مبالغ مودعة من مصارف مركزية وبنوك أخرى   

1,756,915  2,221,841   

إيراد الرسوم والعموالت  .26
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

609,861  379,651 القروض والخدمات التمويلية االستثمارية   
356,912  371,381 رسوم بطاقات ائتمان وخصم   
146,507  148,938 تسهيالت إئتمانية غير ممولة   
108,808  95,489 عمليات بنكية وعمليات أخرى   

42,057  45,697 أنشطة استثمارية للعمالء   
1,264,145  1,041,156   
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مصروف الرسوم والعموالت  .27
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

235,625  234,424 رسوم بطاقة االئتمان والخصم   
10,139  9,753 خدمات الوساطة   

47,664  60,336 أخرى   
293,428  304,513   

صافي ربح صرف عمالت أجنبية  .28
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

141,406  245,314 التداول بالعمالت األجنبية وإعادة تقييم األصول   

الدخل من استثمارات مالية  .29
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

86,636  152,433 صافي الربح من بيع استثمارات مالية المتاحة للبيع   
19,580  16,969 إيراد توزيعات أرباح   

)1,332(  )6,383( الربح )الخسارة( من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل   
104,884  163,019   

إيرادات تشغيلية أخرى  .30
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

105,479  107,711 تأجير وايرادات أخرى   
89,761  810 الربح من بيع عقارات   

2,622  - رسوم ادارية من شركات زميلة   
197,862  108,521   

تكاليف الموظفين  .31
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

776,207  772,236 رواتب وبدالت   
17,768  20,863 رعاية صحية ومصاريف تأمين صحي   
54,342  72,913 نهاية خدمة الموظفين وصندوق التقاعد )ايضاح )20 )أ((   
16,147  6,260 تدريب  وتعليم   

864,464  872,272   
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مصاريف أخرى  .32
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

91,978  59,143 دعاية وتسويق   
161,991  132,884 أتعاب مهنية   
60,701  63,894 اتصاالت وخدمات وتأمين   
18,500  18,500 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ورسوم حضور اجتماعات   

127,397  133,657 إشغال وصيانة وتكاليف كمبيوتر وتقنية المعلومات   
3,444  1,794 تكاليف سفر والمتعلق به   
11,133  9,697 مطبوعات وقرطاسية   
96,185  109,022 تكاليف استعانة بخدمات خارجية   
66,044  59,413 أخرى   

637,373  588,004   

العائد على السهم  .33
المرجح  العدد  متوسط  على  البنك  أسهم  حاملي  إلى  منسوبا  السنة  خسارة  أو  ربح  بتقسيم  البنك  سهم  على  العائد  احتساب  يتم   

لألسهم العادية المصدرة خالل السنة:

بآالف الرياالت القطرية  
2015  2016   

1,401,457  500,750 الربح المنسوب الى حاملي األسهم   
)120,000(  )220,000( ناقص: توزيعات األرباح على االستثمارات المؤهلة للحصول على رأس مالي اضافي   

1,281,457  280,750 حساب ربح العائد على السهم   

326,629  326,629 متوسط العدد المرجح لألسهم القائمة باأللف سهم*   
3.92  0.86 العائدات للسهم )بالريال القطري(   

المطلوبات المحتملة وإلتزامات رأس المال األخرى  .34
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   
المطلوبات المحتملة )أ( 

5,828,606  6,175,191 التسهيالت االئتمانية غير مستغلة   
22,900,522  21,644,329 خطابات ضمانات   
3,520,761  2,505,758 خطابات اعتماد   

32,249,889  30,325,278 اإلجمالي   

التزامات رأس المال األخرى )ب( 
400,195  168,074 التزامات رأسمالية   
400,195  168,074 اإلجمالي   

 
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  
إن الضمانات وخطابات االعتماد تلزم المجموعة بالدفع بالنيابة عن عمالء عند وقوع حدث محدد. خطابات الضمان وخطابات االعتماد   

تحمل مخاطر االئتمان ذاتها التي تحملها القروض.
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إيضاحات حول البيانات 
المالية الموحدة تابع

المطلوبات المحتملة وإلتزامات رأس المال األخرى )تابع(  .34

التزامات رأس المال األخرى )تابع( )ب( 

التزامات اإليجار  
تستأجر المجموعة عددا من الفروع ومنشآت المكاتب بموجب عقود إيجار تشغيلي. عقود اإليجار التشغيلي تستحق الدفع كما يلي:  

بآالف الرياالت القطرية  
2015  2016   

3,148  4,080 أقل من سنة   
32,014  27,938 بين سنة وخمسة سنوات   
1,329  1,269 أكثر من خمس سنوات   

36,491  33,287   

النقد وما يعادله  .35
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

1,065,322  2,128,940 نقدية وأرصـدة لدى مصرف قطر المركزي *   
9,873,916  12,186,926 أرصدة لدى البنوك حتى 90 يوم   

10,939,238  14,315,866 الرصيد في نهاية العام   

  * ال يشمل النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي على االحتياطي النقدي االلزامي.
 

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 2016:  
مشتقات محتفظ   

بها للمتاجرة:  
1,627,350  2,178,675  447,315  342,813  4,596,153  73,291  156,602 عقود تبادل أسعار الفائدة   

عقود آجلة لصرف عمالت   
1,002,491  5,590,121  6,901,949  23,205,306  36,699,867  72,491  69,921 أجنبية  وغيرها   

مشتقات محتفظ بها   
كتحوطات للقيمة العادلة:  

1,274,000  113,155  -  113,155  1,500,310  11,134  - عقود تبادل أسعار الفائدة   
مشتقات محتفظ بها   

كتحوطات للتدفقات النقدية:  
-  -  -  -  -  -  - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية   
-  -  -  -  -  -  - عقود تبادل أسعار الفائدة   

3,903,841  7,881,951  7,349,264  23,661,274  42,796,330  156,916  226,523 المجموع   



 البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(   I   التقرير السنوي 2016

139

المشتقات )تابع(   .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 2015:

مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:  
742,188  285,183  48,701  13,417  1,089,489  60,732  106,587 عقود تبادل أسعار الفائدة   

عقود آجلة لصرف عمالت    
482,495  4,177,440  7,794,977  22,430,425  34,885,337  20,262  48,594 أجنبية  وغيرها   

مشتقات محتفظ بها   
كتحوطات للقيمة العادلة:  

عقود متقابلة لتبادل أسعار   
1,274,000  -  -  -  1,274,000  -  - الفائدة على العمالت   

مشتقات محتفظ بها   
كتحوطات للتدفقات النقدية:  

-  -  -  -  -  -  - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية   
-  -  -  274,040  274,040  143  - عقود تبادل أسعار الفائدة   

2,498,683  4,462,623  7,843,678  22,717,882  37,522,866  81,137  155,181 المجموع   

والبيع،  الشراء  بين عقود  الفرق ما  المفتوحة، وهو ما يمثل  المالية  المشتقات  رقابية متشددة على صافي مراكز  البنك بقيود  يحتفظ   
عن طريق كل من مبلغ وفترة العقود، ففي أي وقت يتم تقييد المبلغ الخاضع لمخاطر االئتمان بالقيمة العادلة الحالية لألدوات المالية 
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 اخرى 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  286 مليون ريال قطري)2015 :267.63 مليون ريال قطري(   
ريال قطري(  226 مليون   :  2015( ريال قطري  وأوراق مالية قيمتها 223 مليون  المالي. شاملة  استثمارات  المركز  بتاريخ  نيابة عن عمالئه 
يحتفظ بها  البنك لدى شركة امانة وتسوية عالمية. باقي األسهم االستثمارية محتفظ بها لدى المؤسسة المالية التي تم شراء 
تلك  لمثل  سقوف  المجموعة  وضعت  لقد  المصرفية   الصناعة  مجاالت  في  رائدة   المالية  المؤسسات  تلك  بواسطتها.  األسهم 

المحافظ مع كل مؤسسة مالية وفقًا لسياستها في إدارة المخاطر.

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 : -
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األطراف ذات العالقة )تابع(  .38
بآالف الرياالت القطرية

2015  2016    

أعضاء مجلس اإلدارة  
2,141,555  2,246,419 - قروض وسلف وأنشطة التمويل )أ(    
177,832  62,982 - الودائع    

5,659  111,807 - التزامات طارئة وضمانات وتعهدات أخرى    
9,496  9,441 - الفوائد ورسوم الدخل    
9,699  5,873 - الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس االدارة    
18,500  18,500 - مكافآت وبدل حضور جلسات    

الشركات الزميلة والترتيب المشترك  
506,368  436,996 - أرصدة لدى البنوك    

5,149  2,625 -  أرصدة من بنوك    
9,754  10,327 - الودائع    

772,252  780,153 مطلوبات محتملة    
1,131  2,583 -  الفوائد المكتسبة من الشركاء    

320  440 -  الفوائد المدفوعة الى الشركاء    
مكافأة اإلدارة العليا  

57,657  55,920 - األجور ومزايا اضافية    
11,502  5,481 - قروض وسلف )ب(    

إن جزءًا كبيرًا من األرصدة القائمة في 31  ديسمبر 2016 لقروض وسلف وأنشطة تمويل أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي يملكون  )أ(   
فيها حصصا رئيسية، مضمونة مقابل ضمانات ملموسة أو كفاالت شخصية. ويتم الوفاء بهذه القروض والسلف بصورة ُمرضية، 
ويجري سداد جميع االلتزامات حسب االتفاق. في رأي االدارة أن تسعير المعامالت التابعة لألطراف ذات العالقة، يعتمد على أساس 

العالقة التي تربط البنك بالعميل ووفقًا لألسعار السائدة في السوق.

لم يتم تسجيل خسائر انخفاض 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.

حقوق الملكية األخرى -  خيار البيع  .39
غير  المساهمين  مع  بيع  خيار  عقد  وأبرم  تركيا،  بنك”(  )“ايه  بنك  اللترناتيف  المسيطرة  الحصص  على   2013 يوليو  في  البنك  استحوذ   
المسيطرين. خالل الفترة، تم اكتمال عملية الخيار اآلجل لالستحواذ على الحصة المتبقية في )“ايه بنك”( في 19 ديسمبر 2016 مما يجعل 

اي بنك مملوك بنسبة 100% لصالح البنك التجاري )ش.م.ع.ق(.

التغير في السياسة المحاسبية لقياس قيمة األراضي والمباني  .40
في نهاية السنة، قامت المجموعة بتغيير السياسة المحاسبية لقياس قيمة األراضي والمباني من حيث التكلفة لنموذج إعادة التقييم.   
نتج عن إعادة تقييم األراضي والمباني فائض تقييم بقيمة 1,222 مليون ريال قطري و 42 مليون ريال قطري على التوالي، والموضح في بيان 

الدخل الشامل الموحد والمتراكم في حقوق المساهمين تحت بند احتياطي إعادة التقييم.

 290 بمبلغ  المتراكم  اإلهالك  استبعاد  بموجبها  تم  حيث  االستبعاد  طريقة  باستخدام  والمباني  األراضي  تقييم  بإعادة  االعتراف  تم  وقد   
مليون ريال قطري في مقابل فائض إعادة التقييم ذي الصلة للموجود بينما تمت إضافة المبلغ المتبقي وقدره 974 مليون ريال قطري إلى 

تكلفة األراضي والمباني المعنية.

ونتيجة لهذا التغير في السياسة المحاسبية، لم يتم تعديل الرصيد االفتتاحي ولم يتم تعديل أرقام المقارنة وفقا للفقرة 17 من المعيار   
المحاسبي الدولي رقم 8 “السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء”.

المقارنة  .41
تمت إعادة تبويب أرقام المقارنة  متى كان ذلك ضروريا، لتنسجم مع الفترة الحالية. ليس إلعادة التبويب أي تأثير على صافي الربح الموحد   

أو إجمالي حقوق الملكية الموحد لفترة المقارنة.

األحداث في أعقاب الميزانية العمومية  .42
عقد اجتماع الجميعة العامة غير العادية للبنك في 16 نوفمبر 2016 للفصل في الزيادة في رأس المال المصدر للبنك من 3.266.292.100 ريال   
قطري إلى 3.854.527.390 ريال قطري عن طريق عرض 58.823.529 سهما عاديا جديدا لالكتتاب بسعر )25.50 ريال قطري( خمسة وعشرون رياال 
المال وعالوة  رأس  زيادة في  ريال قطري عالوة إصدار( )أسهم حقوق(. مما سينتج عنه   15.50 )تتضمن  درهما لكل سهم  قطريا وخمسون 

اإلصدار بمبلغ 1,500 مليون ريال قطري. تم االنتهاء من أسهم الحقوق في 25 يناير 2017.
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البيانات المالية للبنك 
الرئيسي

بيان المركز المالي - البنك األم )أ( 
كما في 31 ديسمبر   

بآالف الرياالت القطرية  
2015  2016   

الموجودات  
3,500,186  4,396,286 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزى   

15,022,053  18,648,899 أرصدة لدى بنوك   
63,737,274  65,910,284 قروض وسلف للعمالء   

14,846,664  12,987,755 استثمارات مالية   
5,648,520  6,826,688 استثمارات في شركات تابعة وزميلة وترتيب مشترك   
1,308,213  2,611,494 ممتلكات ومعدات   
2,718,032  3,226,727 موجودات أخرى   

106,780,942  114,608,133 إجمالي الموجودات   

المطلوبات  
11,429,925  10,434,092 أرصدة من بنوك   

62,877,719  62,759,898 ودائع العمالء   
6,690,964  9,409,101 أوراق دين مصدرة   
6,692,246  6,684,951 قروض أخرى   
2,686,680  5,459,343 مطلوبات أخرى   

90,377,534  94,747,385 إجمالي المطلوبات   

حقوق الملكية  
3,266,292  3,266,292 رأس المال   

8,740,365  8,740,365 احتياطي قانوني   
26,500  26,500 احتياطي عام   

1,487,500  1,502,500 احتياطي مخاطر   
)20,775(  )29,592( احتياطيات القيمة العادلة   

-  - احتياطي تحويل العمالت االجنبية   
)651,052(  - حقوق ملكية أخرى   

 -  1,264,794 احتياطي اعادة التقييم   
1,554,578  1,089,889 أرباح مدورة   

14,403,408  15,860,748 إجمالي حقوق الملكية العائد لحاملي حقوق ملكية البنك   
2,000,000  4,000,000 األدوات المؤهلة لرأس مال اضافي   

16,403,408 اجمالي حقوق الملكية  19,860,748   

106,780,942  114,608,133 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية   
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البيانات المالية للبنك 
الرئيسي تابع

بيان الدخل - البنك األم )ب( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر    
بآالف الرياالت القطرية  

2015  2016   

3,076,545  3,414,920 إيراد الفوائد   
)1,045,033(  )1,420,597( مصروف الفوائد   

2,031,512  1,994,323 صافي إيراد الفوائد   

949,351  897,134 إيراد رسوم وعموالت   
)252,055(  )259,397( مصروف رسوم وعموالت   

697,296  637,737 صافي إيراد الرسوم والعموالت   

197,965  196,771 صافي اإليراد من التعامل بالعمالت األجنبية   
102,761  131,713 إيرادات استثمار   

183,158  96,125 إيرادات تشغيلية أخرى   
3,212,692  3,056,669 صافى اإليرادات التشغيلية   

)628,596(  )672,086( تكاليف الموظفين   
)122,666(  )125,537( إهالك وإطفاء   
)56,355(  )76,613( خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية   

)653,668(  )1,049,999( خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء، بالصافي   
)471,526(  )449,485( مصروفات أخرى   

1,279,881  682,949 الربح خالل  السنة   


