
التركيز الرقمي

التقرير السنوي ٢٠٢١
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حضرة صاحب السمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

األمير الوالد

حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر
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في عام 2021، واصلنا تزويد عمالئنا بنفس المستوى 
العالي من الخدمات التي توقعوها من البنك التجاري 

مع حماية صحة وسالمة كل من عمالئنا وموظفينا.

أعادت جائحة كوفيد-19 التأكيد على أهمية 
االستثمارات التي قمنا بها في المجال الرقمي، 

وفي موظفينا، وفي تقنياتنا التكنولوجية في إطار 
خطتنا االستراتيجية، حيث منحنا هذا االستثمار درجة 

من المرونة والقدرة على التكيف بسرعة اللتقاط 
التغييرات في سلوك العمالء والتي تسارعت 

بسبب الوباء.

في عام 2021، أكملنا تنفيذ العام الخامس واألخير 
لخطتنا االستراتيجية الخمسية التي تعتمد على 

عناصرنا التأسيسية الخمسة والتي تم تصميمها 
إلعادة تشكيل أعمالنا، وتحقيق أرباح مستدامة، 

وتنويع المخاطر وتحقيق النمو: 

جودة األرباح  •
خدمة العمالء  •

اإلبداع واالبتكار  •
الثقافة  •

واالمتثال  •

التركيز الرقمي 
يأتي ثماره

وعلى الرغم من التحديات التي خلّفتها أزمة 
كوفيد-19، سوف تظل خطتنا االستراتيجية كما هي، 

حيث أن معظم ركائز خطتنا االستراتيجية أصبحت 
أكثر أهمية اليوم نتيجة للجائحة، وباألخص في هذه 

الفترة التي بدأنا فيها بحصد ثمار تركيزنا على الخدمات 
الرقمية.

تعتبر ثقافة “البنك الواحد” واحدة من أبرز نقاط 
القوة في البنك التجاري، وقد تجسد ذلك بوضوح 
في تكاتف فرق العمل في البنك التجاري للتعاون 
لتقديم عروض تتمحور حول العميل في األوقات 

المليئة بالتحديات.
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المحتويات



7

10المحتويات نبذة عن البنك التجاري 

12 نبذة عن أعمال البنك 

16 التوقعات المستقبلية 

22 النتائج المالية 

23 المؤشرات الرئيسية 

26 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

28 أعضاء مجلس اإلدارة 

32 كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة 

34 كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة 

38 استعراض اإلدارة للعمليات 

68 تقرير الحوكمة 

72 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

77 بيان المركز المالي الموحد 

78 بيان الدخل الموحد 

79 بيان الدخل الشامل الموحد 

80 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

84 بيان التدفقات النقدية الموحد 

86 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

185 المعلومات اإلضافية 



8



9

شرعنا في رحلة التحول 
الرقمي بتركيٍز عاٍل منذ 

خمس سنوات ومنذ ذلك 
الحين اعتمدنا نهجًا مبتكرًا 

للغاية في التعامل معها



10

تم تأسيس البنك التجاري عام 1974 ليكون أول بنوك 
القطاع الخاص في الدولة، وقد أصبح البنك التجاري اليوم 

واحد من المؤسسات المالية الرائدة في دولة قطر، وبات 
يتميز بسجل حافل باإلنجازات والنجاحات منذ تأسيسه. وال 
يزال البنك يلعب دورًا هامًا في دفع عجلة االبتكار واالرتقاء 

بمعايير الخدمات ضمن القطاع الخاص المصرفي في 
المنطقة، وذلك من خالل االستثمار في التقنيات الحديثة 

والتركيز على خدمة العمالء وإدارة البنك الحكيمة. وتشمل 
شبكتنا 30 فرعًا، و173 ماكينة صراف آلي، باإلضافة إلى 8 

ماكينات لطباعة دفاتر الشيكات، كما أننا نمتلك االمتيازات 
الحصرية لـ “داينرز كلوب” في قطر وتركيا. وفضاًل عن كونه 
ُمدرجًا في بورصة قطر، كان البنك التجاري أول بنك قطري 

يُدِرج شهادات اإليداع الدولية والسندات في بورصة لندن. 
باإلضافة إلى ذلك، تندرج سندات البنك التجاري الصادرة في 

.)SIX( بورصة إيرلندا وسويسرا

وضمن استراتيجية التوّسع الجغرافي التي ينتهجها البنك 
التجاري، قام البنك باالستحواذ على 100% من أسهم 

ألترناتيف بنك في تركيا، كما يقيم البنك شراكة استراتيجية 
مع البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع( والبنك العربي 
المتحد )ش.م.ع.(. وتعمل هذه الشراكات والتحالفات 

االستراتيجية على تمكين البنك التجاري من تقديم خدمات 
متكاملة في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المصرفية 

للشركات وأسواق رأس المال عبر الحدود، وخدمات 
التمويل التجاري للشركات واألفراد والقروض الُمجّمعة 

والمشتركة لألسواق التي يقيم البنك تحالفات فيها.

نبذة عن البنك التجاري

يشّكل استثمارنا الدائم في التكنولوجيا واألفراد إضافًة إلى 
المركز المالي القوي للبنك قاعدة قوية في سبيل تحقيق 

المزيد من النمو. يتمتع البنك التجاري بمركز مالي قوي إذ 
سّجل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 إجمالي أصول بقيمة 

165.5 مليار ريال قطري، ونسبة كفاية رأس المال 18.1 %. 
إضافًة إلى أنه يحظى بتصنيفات ائتمانية قوية هي )A3( من 

موديز و)A( من فيتش و)BBB+( من ستاندرد أند بورز.

وحرصًا منا على تعزيز دورنا الرائد ونجاحاتنا المتواصلة، فنحن 
نعمل دائمًا على دعم التنمية االقتصادية والبنية التحتية 

االجتماعية في دولة قطر من خالل برامج المسؤولية 
االجتماعية للشركات التي يضعها البنك، ورعاية الفعاليات 

المختلفة، وهو األمر الذي يساهم في دعم الحضور القطري 
على المستوى الدولي.

قطاعات خدمات البنك التجاري

الخدمات المصرفية الشاملة، وهي مجموعة من 

الخدمات والمنتجات المصرفية التجارية واالستثمارية 
التقليدية للشركات الكبيرة، وللشركات المتوسطة 

والشركات الصغيرة. وتشمل هذه الخدمات إقراض 
الشركات، والتمويل التجاري، والقروض المشتركة، والودائع، 

وخطابات االعتماد والضمانات. 

الخدمات المصرفية لألفراد، وهي الخدمات والمنتجات 
المصرفية التقليدية التي يوفرها البنك للعمالء من األفراد 

في قطر، بما في ذلك الحسابات الجارية، وحسابات 
الودائع، وإدارة الثروات، وقروض الرهن العقاري، والقروض 
الشخصية، وقروض السيارات، وبطاقات االئتمان وخدمات 

البطاقات األخرى
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الشركات التابعة 

ألترناتيف بنك، وهي شركة تابعة في تركيا مملوكة 
بالكامل للبنك التجاري تعمل من خالل شبكة مؤلفة من 

41 فرعًا.

شركة البنك التجاري للخدمات المالية )ذ.م.م(، 
شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري توفر إمكانية 

الدخول المباشر إلى بورصة قطر إلى جانب خدمات التداول 
عبر اإلنترنت وخدمات الوساطة.

شركة أورينت ١ المحدودة، شركة تابعة مملوكة 
بالكامل للبنك التجاري وصاحبة االمتيازات الحصرية لـ “داينرز 

كلوب” في تركيا.

شركة سي بي كيو فاينانس المحدودة، شركة 
مملوكة بالكامل للبنك التجاري مسجلة في برمودا؛ وقد تم 
تأسيس هذه الشركة ككيان ذو غرض خاص لزيادة رأس 

مال البنك التجاري عبر إصدار صكوك الدين.

شركة سي بي جلوبال تريدنغ ليميتد، شركة تابعة 
مملوكة بالكامل للبنك التجاري، تم تأسيسها في جزر 

كايمان، وهي شركة منشأة لغرض إصدار المشتقات 
المالية.

سي بي جلوبال ليمتد، وهي شركة تابعة مملوكة 
بالكامل للبنك التجاري، تأسست في جزر الكايمان 

بغرض أن تصبح وسيلة إلصدار األوراق التجارية األوروبية 
وشهادات اإليداع.

شركة سي بي اينوفيشين سيرفيسيز )ذ.م.م(، 
هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، تأسست 
في قطر تحت مظلة هيئة مركز قطر للمال، وهي التي تقوم 

بتزويد البنك بخدمات العمليات واإلدارة.

شركة البنك التجاري إلدارة األصول )ذ.م.م(، هي 
شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، مسجلة في 

قطر وفقًا لهيئة تنظيم مركز قطر للمال وتُعنى بتقديم 
خدمات إدارة األصول.

شركة البنك التجاري لألمالك العقارية )ذ.م.م(، 
هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، مسجلة 
في قطر وفقًا ألحكام هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهي 

معنية بتقديم خدمات استشارية للبنك متعلّقة بالعقارات.

سي بي ليسنج كومباني )ذ.م.م(، هي شركة تابعة 
مملوكة بالكامل للبنك التجاري، مسجلة في قطر وفقًا 

ألحكام هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهي معنية بإيجار 
العقارات وتأجريها من الباطن في قطر.

الشركات الزميلة

البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(، وهي شركة 
زميلة تعمل من خالل 60 فرعًا تقليديًا و6 أفرع إسالمية 

في سلطنة ُعمان وفرعًا واحدًا في كل من مصر وأبو ظبي 
ودبي.

البنك العربي المتحد )ش.م.ع(، شركة زميلة تعمل 
من خالل 6 أفرع تقليدية في اإلمارات العربية المتحدة.

شركة مصون لخدمات التأمين )ذ.م.م(، وهي 
شركة مشروع مشترك تعمل على تقديم منتجات التأمين 

المصممة خصيصًا للشركات واألفراد من عمالء البنك.
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تأسس البنك التجاري كأول بنك في القطاع الخاص   ١974
في دولة قطر.

باشر البنك العمل بعد توقيع عقد لخدمات اإلدارة   ١975
مع بنك تشيس مانهاتن.

إنهاء العقد مع بنك تشيس مانهاتن رسميًا   ١98١
نتيجة لنجاح البنك التجاري ونموه الثابت. أصبح البنك 
التجاري، المستقل تمامًا، قادرًا على االستفادة من 

أموال المساهمين واالحتياطيات واالستثمار الكامل 
في توسع البنك.

افتتاح المقرّ الرئيسي الجديد للبنك التجاري في شارع   ١987
حمد الكبير.

البنك التجاري أول بنك في قطر يستخدم أجهزة   ١99٠
الصراف اآللي.

البنك التجاري يحصل على امتياز داينرز كلوب في   ١99١
قطر.

البنك التجاري يستخدم أجهزة نقاط البيع بمبادرة   ١99٢
هي األولى من نوعها في قطر.

إنشاء مركز خدمة عمالء مخصص لتلقي االتصاالت   ١997
الواردة من عمالء البنك.

البنك التجاري يعقد تحالفًا استراتيجيًا مع البنك   ٢٠٠5
الوطني الُعماني.

البنك التجاري يوقع اتفاقية يصبح بموجبها الراعي   ٢٠٠6
الرسمي لبطولة قطر ماسترز للجولف.

البنك التجاري أول بنك قطري يدرج شهادات إيداع   ٢٠٠8
عالمية في بورصة لندن.

سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني،   ٢٠٠9
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، افتتح 

مقر البنك الرئيسي الجديد في مبنى البنك التجاري 
بالزا.

تأسيس شركة البنك التجاري للخدمات المالية.  ٢٠١١

البنك التجاري يستحوذ على نسبة األغلبية %74.24   ٢٠١3
 في ألترناتيف بنك في تركيا.

البنك التجاري يحتفل بمرور 40 عامًا على تأسيسه   ٢٠١5
من خالل مجموعة من األنشطة الخاصة لشكر 

الجمهور القطري والعمالء الرئيسيين والحكومة 
والموظفين.

البنك التجاري يوقع عقد قرض ياباني مشترك غير   ٢٠١6
مضمون من الدرجة األولى بقيمة 166 مليون دوالر 
أمريكي لمدة ثالث سنوات، وهو األول من نوعه 

الذي يمنح لمؤسسات مالية في منطقة الخليج 
العربي. ويستحوذ على الحصة المتبقية بنسبة %25 

في ألترناتيف بنك.

البنك التجاري يُطلق خدمات شركة سي بي   ٢٠١7
اينوفيشين سيرفيسيز، والتي توفر الدعم القوي 

لعمليات المعامالت المصرفية لدى البنك.

البنك التجاري ينال لقب “أفضل بنك في قطر” من   ٢٠١8
جلوبل فاينانس و“أفضل خدمة حواالت مالية في 

الشرق األوسط” و“أفضل بنك في إدارة النقد في 
الشرق األوسط” من قبل آشيان بانكر.

البنك التجاري يدخل حقبة جديدة في مجال التحول   ٢٠١9
الرقمي من خالل إطالق خدمات مثل “سي بي 

فوري” و “سي بي واليت” و “سويفت جي بي آي.” 
كما نجح البنك في ترقية تطبيقات الجوال وتوسيع 

بنيته التحتية الرقمية.

البنك التجاري يطلق سلسلة من الخدمات الرقمية   ٢٠٢٠
األولى من نوعها في الدولة كبطاقة سي بي لدفع 

رواتب العمالة المنزلية، سي بي سمارت لكشوف 
الرواتب، وسي بي PAY وسي بي PAY للتجار. كما 

حصد البنك أكثر من 12 جائزة مرموقة من جهات 
مانحة دولية وإقليمية ولمع نجمه في مجال االبتكار 

والخدمات المصرفية الرقمية. 

في ظّل ريادة البنك التجاري لالبتكارات الرقمية   ٢٠٢١
في البالد وال سيّما في القطاع المالي والمصرفي، 
أحرز البنك التجاري جائزة “أفضل بنك” في قطر من 
قبل جهتين مانحتين مرموقتين، جلوبال فاينانس 

ويوروموني.

نبذة عن أعمال البنك

رحالتنا
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يكمن مستقبل 
الخدمات المصرفية في 

اتحاد التكنولوجيا والعمليات 
في التعامل مع العمالء 

ونفخر بكوننا في موقع 
الصدارة بهذا الصدد
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التوقعات المستقبلية

صافي الربح
العائد على 

السهم الواحد
 القروض

إجمالي األصولودائع العمالءوالُسلف للعمالء

٢,3٠4 مليون ريال 
قطري

 ٠.5٠ ريال
قطري

98 مليار ريال
قطري

 8٢ مليار ريال
قطري

١65.5 مليار ريال 
قطري

٢,3٠4

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 البيانات 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 إلي عروض شراء أوراق أو أدوات مالية أو مشورة أو 
توصية فيما يتعلق بتلك األوراق المالية أو أي أدوات مالية أخرى

صافي الربح )مليون ريال قطري(
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صافي إيرادات التشغيل

صافي إيرادات الفوائد 
%73

صافي إيرادات الرسوم 
%١8

إيرادات العملة األجنبية  
%6

اإليرادات األخرى
%3

 إيرادات االستثمارات
واألرباح السهمية

%٠
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فئات التمويل

ودائع العمالء
%49

األموال المقترضة األخرى
%١9

أموال المساهمين
%١5

المستحقات للبنوك 
والمؤسسات المالية

%١١

الديون األخرى
%6
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حقوق المساهمين

االحتياطي القانوني
%4١

الشريحة األولى اإلضافية 
لرأس المال

%٢4

رأس المال
%١7

األرباح المدورة
%١٢

احتياطي ضد المخاطر
%9

االحتياطات األخرى
%3-
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القروض والُسلف

الخدمات*
%٢9

العقارات
%١9

الحكومة
%١8

التجارة
%١7

الصناعة
%8

المقاوالت
%4

القروض الشخصية
%4

القروض األخرى
%١

*تشمل المؤسسات المالية غير المصرفية
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إجمالي األصول

القروض والُسلف
%59

األصول السائلة
%١8

األوراق المالية االستثمارية
%١6

األصول األخرى
%5

االستثمارات في الشركات الزميلة
%٢



22

بالمليون ريال قطري، فيما عدا قيمة 
٢٠٢١2020201920182017األسهم وما لم يتم ذكره بخالف ذلك

3,7٠٢3,1002,9632,4822,518صافي إيرادات الفوائد 

5,١٠١4,2374,3473,5093,529صافي اإليرادات التشغيلية

1,674604 ٢,3٠41,3012,021صافي األرباح

134,928138,449 ١65,464153,606147,536إجمالي األصول

84,64289,122 98,٠٠396,69888,009اإلقراض للعمالء

األرباح األساسية / المخفضة للسهم بالريال 
القطري*

٠.5٠0.270.440.350.09

أرباح األسهم المعلنة للسهم العادي شاملة 
األسهم المجانية بالريال القطري*

٠.١60.100.20 0.150.10

سعر إغالق السوق للسهم العادي بالريال 
القطري )في نهاية العام(*

6.754.404.70 3.942.89

4.915.19 5.955.485.38القيمة الدفترية للسهم العادي بالريال القطري*

24,45120,908 3١,٠٠527,23321,568الديون طويلة األجل )في نهاية العام(

19,85621,022 ٢4,٠7322,17021,756حقوق المساهمين )في نهاية العام(

3.0%8.2%9.7%5.9%١٠.٠%العائد على متوسط حقوق المساهمين

0.5%1.2%1.4%0.9%١.4%العائد على متوسط األصول

16.1%15.5%16.4%17.8%١8.١%نسبة كفاية رأس المال

2,2702,251 ٢,3٠82,3042,320الموظفون بدوام كامل )في نهاية العام(

* جدير بالذكر أنه أعيد عرض السنوات المالية من عام 2017 إلى 2018 لبيان ما تم من تجزئة لقيمة األسهم لتصبح 1 ريال قطري بعد أن كانت 10 رياالت قطرية، وذلك وفقًا لما هو وارد في 
قوانين وتشريعات هيئة قطر لألسواق المالية

النتائج المالية
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%77.٢٠% ١.4 

المؤشرات الرئيسية

بلغ صافي الدخل ما يقدر بـ 2304.3 مليون، محققًا   •
زيادة تقدر بـ %77.1. 

بلغت اإليرادات التشغيلية 5100.7 مليون ريال قطري،   •
محققة زيادة تقدر بـ 20.4% )+12.4% بالنسبة المّطبعة(.

بلغت األرباح التشغيلية 3621.1 مليون ريال قطري،   •
محققة زيادة تقدر بـ %15.3.

معدل التكلفة إلى الدخل 29.0% )24.1% بالنسبة   •
المّطبعة(، مع زيادة بنسبة 25.9% )26% بالنسبة 

المّطبعة(.

نسبة قوية لكفاية رأس المال بلغت 18.1% مقارنة بـ   •
17.8% عام 2020.

بلغ إجمالي مخصصات القروض 1099.4 مليون ريال   •
قطري بزيادة قدرها 31.4 % ويرجع ذلك بصورة 

أساسية إلى استمرار المخصصات الحكيمة.

بلغت قيمة إجمالي األصول 165.5 مليار ريال قطري   •
بزيادة قدرها %7.7.

بلغت قيمة قروض وُسلف العمالء 98 مليار ريال   •
قطري بزيادة قدرها %1.3.

بلغت قيمة ودائع العمالء 82 مليار ريال قطري، بزيادة   •
قدرها %8.1.

جائزة “أفضل خدمات تسويق وشبكات التواصل   •
االجتماعي” لألفراد في العالم من جلوبال فاينانس.  

جائزة “أفضل تطبيق جوال مصرفي” للشركات في   •
الشرق األوسط من جلوبال فاينانس.

جائزة “أفضل بنك في إدارة النقد وأفضل خدمات   •
مصرفية” في قطر من ذا آشيان بانكر.

جائزة “تطبيق التداول عبر الجوال األكثر ابتكارًا” في   •
قطر من مجلة إنترناشونال فاينانس.

بلغ صافي األرباح قيمة 2,304.3  
مليون ريال قطري مسجاًل ارتفاعًا 

بنسبة %77.1

بلغ صافي اإليرادات التشغيلية قيمة 5,100.7  
مليون ريال قطري مسجاًل ارتفاعًا بنسبة  %20.4

)غير أنه حقق ارتفاعًا بنسبة 12.4% على أساس النسبة المطّبعة(
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إن تركيزنا الرقمي 
وريادتنا للحقبة الرقمية 

أرشدت عمالئنا خالل 
مسيرة رحلتهم المصرفية 
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يطيب لي بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أن أعرض التقرير 
السنوي للبنك التجاري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

بعد سيطرة جائحة كوفيد-19 في العام 2020، بدأنا العام وكلّنا تفاؤل 
حيث كانت اللقاحات على وشك أن تُطرح وكان من المتوقع أن 

يتعافى االقتصاد. لكّن العام 2021 كان مضطربًا على مستوى العالم 
وجلب تحّدياته الخاصة من حيث األزمة االقتصاديّة واألزمة الصحيّة 

العامة على حٍد سواء. إّنما على الرغم من ذلك، حصل انتعاش 
اقتصادي عالمي قوي غير متوّقع ترافق مع ارتفاع في أسعار الطاقة. 

لكّن العام 2021 شهد أيضًا تأزّمًا في سالسل التوريد العالميّة مع 
ارتفاع التضّخم في عدٍد كبيٍر من البلدان. وقد ذّكرنا وصول متغيّر 

أوميكرون في أواخر العام بأّن وباء كوفيد-19 سيبقى سيفًا مسلّطًا 
على االقتصاد العالمي حتى يتم تسليم اللقاحات في جميع أنحاء 

العالم.

إّن دولة قطر من أقوى االقتصادات في دول مجلس التعاون 
الخليجي وبرهنت عن صمودها مرًّة أخرى في مواجهة تحّديات عام 
2021. يتوقع البنك الدولي أن ينمو االقتصاد القطري بنسبة 3% في 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

العام 2021، ويتسارع إلى 4.1% في العام 2022 و4.5% في العام 2023 
بعد استيعاب الصدمات التي أحدثها الوباء. وتكمن نقاط القوة 

األساسيّة لدولة قطر في احتياطياتها الماليّة الكبيرة وانخفاض سعر 
التعادل المالي للنفط. وقد أقرّت وكاالت التصنيف الرئيسيّة بهذا 

الصمود فحافظت قطر على تصنيفات سيادية قويّة Aa3 وAA- و
AA- من موديز وستاندرد آند بورز وفيتش على التوالي.

في وقٍت مبكٍر من العام، أّدى رفع الحصار من قبل البلدان المجاورة 
لدولة قطر إلى إزالة حالة عدم اليقين وإلى تحسين نظرة المستثمرين 

الخارجيّين إلى المخاطر في قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي 
ككّل. وقد سيطر برنامج التطعيم القوي في قطر بشكٍل فّعاٍل 

على انتشار وباء كوفيد-19، كما ساعد التعزيز الكبير ألسعار الطاقة 
في العام 2021، وخاصًة أسعار الغاز، في دعم النمو االقتصادي في 

قطر واالستثمار في تطوير االقتصاد. وتقوم دولة قطر باستثمارات 
كثيرة من أبرزها مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيساعد 

على ضمان مستقبل قطر االقتصادي بصفتها أكبر مصّدر للغاز 
الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب مشاريع البنى التحتية لمطار 
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حمد الدولي وميناء حمد. وفي وقٍت الحٍق من العام، كان االنطالق 
الناجح لسباق الجائزة الكبرى للفورموال 1 وكأس العرب بمثابة بشرى 
سارة بالنسبة إلى كأس العالم في العام 2022 مع تعافي قطاعي 

السياحة والضيافة.

وأوّد أن أعرب بالنيابة عن مجلس اإلدارة، عن خالص شكرنا وامتناننا 
للقيادة الحكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
حيث سمحت السياسات االقتصاديّة والصحيّة العامة، تحت قيادته، 

لدولة قطر بالتكيّف بسرعة والتعافي من وباء كوفيد-19، واالستمرار 
في تحقيق أهدافها وفقًا لرؤية قطر الوطنيّة 2030. إّن البنك التجاري 
يتماشى تمامًا مع أهداف التنمية الوطنية لدولة قطر ويساهم في 

تحقيقها. كما أود أن أعرب عن تقديرنا للتوجيه والدعم الذي تلقيناه 
من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومعالي وزير الماليّة، 

ومعالي وزير التجارة والصناعة، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي.

تتمثّل رؤية البنك التجاري في أن يكون البنك الرائد في قطر بحيث 
يصبح األفضل عالميًا من حيث تجربة العمالء، واالبتكار في المنتجات، 

والقدرات الرقميّة. لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا في تحقيق هذه الرؤية مع 

اقترابنا من نهاية خطتنا اإلستراتيجية الخمسيّة األولى 2017-2021، إذ 
أحرزنا نتائج قوية لهذا العام. وقد أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة 

والزميلة عن نتائجه الماليّة للسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 
2021، وأوصى مجلس اإلدارة بالموافقة في الجمعيّة العموميّة 

السنويّة التي ستعقد في 16 مارس 2022 على توزيع أرباح نقدية 
بقيمة 0.16 ريال قطري لكّل سهم. وأود في النهاية أن أشكر مجلس 

اإلدارة على توجيهه المستمر، وموظفينا على عملهم الدؤوب، 
وعمالئنا على والئهم، ومساهمينا على دعمهم.

عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

تكمن نقاط القوة األساسيّة لدولة قطر في 
احتياطياتها الماليّة الكبيرة وانخفاض سعر التعادل 

المالي للنفط. وقد أقرّت وكاالت التصنيف الرئيسيّة 
بهذا الصمود فحافظت قطر على تصنيفات سيادية 

قويّة Aa3 وAA- وAA- من موديز وستاندرد آند 
بورز وفيتش على التوالي.
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أعضاء مجلس اإلدارة
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123

456

789

الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني  .١
الرئيس  

السيد/ حسين إبراهيم الفردان   .٢
نائب الرئيس  

)ممثاًل لشركة الفردان لالستثمار(  

سعادة السيد/ عبدالرحمن بن حمد العطية  .3
عضو  

السيد/ عمر حسين الفردان  .4
العضو المنتدب  

سعادة السيد/ بدر عمر الدفع  .5
عضو  

الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني  .6
عضو  

السيد / محمد إسماعيل مندني العمادي  .7
عضو  

سعادة السيد/ خلف أحمد المناعي  .8
عضو  

)ممثاًل لشركة قطر للتأمين(  

سعادة السيد / صالح عبداهلل محمد االبراهيم المناعي   .9
عضو  
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إن قدرتنا اليوم على 
االستجابة بسرعة واالبتكار 

في تقديم عروض تتمحور 
حول العميل قد آتت ثمارها
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كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة

أنجز البنك التجاري في العام 2021 خّطته اإلستراتيجيّة الخمسيّة األولى 
)2017-2021( إلعادة هيكلة أعمال البنك ووضعه في مكانٍة جيدٍة تتيح 
بناء تدّفقات إيرادات مستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأعلن البنك التجاري عن نتائج قويّة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2021، حيث حققت المجموعة صافي ربح قدره 2.3 مليار ريال قطري 
عن تلك الفترة، بزيادة قدرها 77.1% مقارنًة بعام 2020، ويرجع ذلك 

بشكٍل أساسٍي إلى تحّسن صافي الدخل التشغيلي في األعمال 
المحليّة وتحّسن المساهمة من الشركات الزميلة.

تبيّن أعمالنا نموًا أساسيًا قويًا، حيث بلغ الدخل التشغيلي 5.1 مليار 
ريال قطري، مسّجاًل زيادة بنسبة 20.4% )12.4% على أساس مطّبع(. 
وارتفعت القروض والسلف للعمالء بنسبة 1.3% فوصلت إلى 98.0 

مليار ريال قطري. وأتت هذه الزيادة على الرغم من االنخفاض في 
االقتراض الحكومي المؤقت على نطاق المنظومة في الربع الرابع 

من عام 2021، وجاءت الزيادة بشكل رئيسي في القطاعات التجارية 
والخدماتية والحكومية والعامة، ما يعكس نموًا جيدًا في مجال 

القروض لدينا. ويبقى تركيزنا على إعادة هيكلة ملف القروض، مع 
التنويع المستمر للمخاطر عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك 

السيد / حسين إبراهيم الفردان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تخفيض القروض العقاريّة إلى 19% في ديسمبر 2021 من 21% في 
ديسمبر 2020، وزيادة القروض للقطاع الحكومي والعام بحيث وصلت 

النسبة إلى 18% في ديسمبر 2021 من 17% في ديسمبر 2020.

وارتفع صافي اإليرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 19.4% فبلغ 3.7 
مليار ريال قطري مع تحّسن صافي هامش الفائدة من 2.4% إلى 
2.7%. وترجع الزيادة في الهوامش بشكٍل أساسٍي إلى اإلدارة 

الفّعالة لتكلفة التمويل على الرغم من انخفاض عائدات األصول. 
كذلك ارتفعت ودائع العمالء إلى 82 مليار ريال قطري مسّجلًة زيادة 
بنسبة 8.1%. وارتفعت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 5.1% مدعومًة 

بنجاح المعامالت المصرفيّة وخدمات إدارة النقد، ما ساعد على 
خفض تكلفة التمويل وساهم في تحسين صافي هامش الفائدة.

وارتفعت التكاليف بنسبة 4.3%، إّنما تماشيًا مع استراتيجيتنا التي 
تقضي بدفع الكفاءات التشغيليّة على نطاق األعمال من خالل 

االستثمار في الرقمنة والقضاء على الهدر، واصلت نسبة التكلفة إلى 
الدخل في البنك االتجاه التحّسني إلى 24.1% لعام 2021 مقارنة بنسبة 
26.0% في العام 2020. وارتفع الربح التشغيلي للمجموعة بشكٍل عاٍم 

بنسبة 15.3% إلى 3.6 مليار ريال قطري.
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كما شّكلت المساهمة من شركاتنا التابعة الدوليّة عاماًل مهمًا آخر 
أّدى إلى زيادة صافي أرباحنا، فقد تحّسنت حصصنا في الشركات 

الزميلة في العام 2021 بنسبة 79.8% مقارنًة بالعام 2020 ويعود هذا 
التحّسن بشكٍل أساسٍي إلى انخفاض الخسائر وإلى أداء أفضل 

لكٍل من البنك العربي المتّحد والبنك الوطني العماني. أّما أداء 
بنك ألترناتيف التابع لنا فتأثّر بالتقلّبات المستمرّة في السوق التركيّة 

وانخفاض قيمة الليرة التركيّة. لكّن جميع التدابير التي اتخذناها في 
بنك ألترناتيف خالل السنوات السابقة تعني أّنه يُدار بشكٍل جيٍد 

لمواجهة المخاطر، كما أّن فريق اإلدارة يعمل على أرض الواقع 
لضمان استقرار األعمال. إّنما وعلى الرّغم من محافظة المجموعة 

على معدل كفاية رأس مال قوي بنسبة 18.1% مقابل 17.8% في 
العام 2020، أثر انخفاض قيمة الليرة التركيّة أيضًا على نسبة الشريحة 

األولى من رأس المال األساسي للمجموعة، حيث انخفضت من 
12.2% في العام 2020 إلى 11.7% في العام 2021.

وارتفع صافي مخّصصات المجموعة للقروض والسلف بنسبة %31.4 
فبلغ 1.1 مليار ريال قطري في العام 2021، مسّجاًل ارتفاعًا من 836.4 

مليون ريال قطري في العام 2020. وتعزى الزيادة في المخّصصات 

بشكٍل أساسٍي إلى التأثير المستمر لوباء كوفيد-19 وعدم اليقين 
الناجم عنه علمًا أّننا ما زلنا نعتمد نهجًا حذرًا من خالل رصد المخّصصات 

كتدبيٍر احترازٍي.

ختامًا، وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، أود أن أنقل خالص امتناننا للقيادة 
الحكيمة والكريمة لصاحب السمو األمير، ومعالي رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخليّة، ومعالي وزير الماليّة، ومعالي وزير التجارة 
والصناعة، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي على حكمتهم في 

التوجيه والدعم التي نثّمنها ونقّدرها. 

السيد / حسين إبراهيم الفردان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

أعلن البنك التجاري عن نتائج قويّة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت المجموعة صافي 

ربح قدره 2.3 مليار ريال قطري عن تلك الفترة، بزيادة 
قدرها 77.1% مقارنًة بعام 2020. تبيّن أعمالنا نموًا 

أساسيًا قويًا، حيث بلغ الدخل التشغيلي 5.1 مليار ريال 
قطري، مسّجاًل زيادة بنسبة %20.4.
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كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

تتمثل رؤية البنك التجاري في أن يكون البنك الرائد في قطر بحيث 
يصبح األفضل عالميًا من حيث تجربة العمالء، واالبتكار في المنتجات، 

والقدرات الرقميّة. وتستند هذه الرؤية إلى خطتنا اإلستراتيجية 
الخمسيّة والمبادئ الخمسة 5Cs للبنك التجاري وهي: جودة أرباح 

الشركة؛ وتجربة العميل؛ واإلبداع واالبتكار )اإلبداع الرقمي(؛ والثقافة؛ 
واالمتثال، باإلضافة إلى التركيز على تقديم معامالت مصرفيّة تكون 

األفضل في فئتها.

كان العام 2021 العام األخير من التنفيذ القوي لخطتنا اإلستراتيجية 
2017 - 2021، وقد أصبح البنك التجاري اليوم في وضٍع مختلٍف كّل 

االختالف عّما كان عليه قبل خمس سنوات، حيث أعدنا تشكيل 
البنك بشكٍل جوهرٍي للتغلب على المشاكل القديمة. وعزّزنا بشكل 

كبير ثقافة المخاطر لدينا، وقمنا بتنظيف دفتر قروضنا القديم وإخراج 
أسماء عالية المخاطر بشكٍل استباقٍي. كما أعدنا تشكيل دفتر 
قروضنا من خالل تقليل تركيزنا على العقارات من 28% إلى %19 

وزيادة حصتنا من قروض الحكومة والقطاع العام عالية الجودة من 
10% إلى 18%. كما قمنا بزيادة رأس مالنا إلى 11.7% بحيث تجاوز النطاق 

 CET1 الهدف لنسبة الشريحة األولى من رأس المال األساسي

السيد / جوزيف أبراهام
الرئيس التنفيذي للمجموعة

لدينا وهو 11-11.5% واستمررنا في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل 
بحيث انتقلنا من أعلى مستوى في السوق قبل أربع سنوات وهو 
45.7% إلى 24.1% وهذه نسبة أقرب بكثير إلى متوّسط السوق. أّما 

التكاليف فتّم تخفيضها من خالل تخفيف الهدر والتخلّص من األجزاء 
غير المنتجة من األعمال بينما واصلنا االستثمار بشكٍل كبيٍر في 

التكنولوجيا والفروع ومباني الشركة واألفراد.

وأتاح هذا االستثمار للبنك التجاري أن يكون رائدًا في مجال 
المعامالت المصرفيّة في قطر ويبني تدفقات متعّددة لإليرادات، 

منها على سبيل المثال خدمات الحواالت الماليّة في 60 ثانية 
وخدمات الوساطة. كما سمح بزيادة ودائعنا منخفضة التكلفة 

وتخفيض تكلفة التمويل بشكٍل تدريجٍي. وقد حّققنا هذه اإلنجازات 
في إطار خطتنا اإلستراتيجيّة على الرغم من الصدمات والتحديات 

الخارجية الممثّلة بالحصار، وتراجع سوق العقارات، وانخفاض أسعار 
النفط والغاز، ووباء كوفيد-19.

أّما جودة أرباح الشركات فكانت قوية في عام 2021 وسّجل البنك 
نتائج ماليّة إيجابيّة وصافي ربح قياسي بلغ 2.3 مليار ريال قطري. وإذ 

نعتبر التطّور الرقمي جزءًا أساسيًا من المبادئ الخمس األساسية 
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5Cs التي تؤثّر على تجربة العميل واإلبداع واالبتكار، واصلنا االستثمار 
في قدراتنا التكنولوجيّة الرقميّة لكي نوّفر بسالسة منتجات مناسبة 

تلّبي االحتياجات المتغيّرة للعمالء ونعزّز التواصل مع عمالئنا 
لتمكينهم من خدمة أنفسهم من دون الحاجة إلى االتصال بالبنك. 

إّن ثقافة “البنك الواحد” إحدى نقاط قوتنا وما زلنا نولي موضوع 
االمتثال اهتمامًا رئيسيًا. لذا عملنا في العام 2021 على تعزيز تعاوننا 

مع بنك ألترناتيف التابع لنا في تركيا وشريكينا البنك الوطني العماني 
والبنك العربي المتحد. وتحّسنت مساهمة حصصنا في الشركات 

الزميلة في العام 2021 على الرّغم من تأثّر أداء بنك ألترناتيف بالتقلّبات 
في السوق التركيّة وتدّني قيمة الليرة التركيّة.

وحصل البنك التجاري على جوائز بارزة عّدة في العام 2021 تقديرًا 
إلنجازاتنا، بما فيها: جائزة “أفضل بنك” في قطر من جلوبال فاينانس، 

وجائزة “أفضل بنك” في قطر من يورومني؛ وجائزة “أفضل بنك 
رقمي” في قطر لعام 2021 من مجلة آشيا موني؛ وجائزة “الخدمة 

المصرفيّة األكثر ابتكارًا للعمالء” في قطر من انترناشونال فاينانس. 
كما تّم تصنيفنا ضمن قائمة LinkedIn لـ “أفضل 10 أماكن عمل 

لتنمية مسيرتك المهنية في قطر في العام 2021”. وتشّكل هذه 

الجوائز شهادًة لجميع موظفينا في البنك التجاري والشركات التابعة 
لنا وشركائنا على عملهم الدؤوب وتفانيهم على مدى سنوات عّدة.

صحيح أّننا حّققنا الكثير في إطار خطتنا اإلستراتيجيّة الخمسيّة األولى 
لكن يجب اعتبار ذلك أساسًا للمستقبل. ونحن على ثقة تامة بأننا 
سنحّقق اإلمكانات الحقيقيّة للبنك التجاري في السنوات الخمس 

المقبلة من خالل استرشادنا المستمر المبادئ الخمس األساسية 
التي ستبقى المبادئ التوجيهيّة لكل ما نقوم به في إطار خطتنا 

اإلستراتيجيّة الجديدة 2022 - 2026. ونتطلّع إلى إثبات أّن “كل شيء 
ممكن” مع دخولنا مرحلة جديدة في نمو البنك التجاري على ضوء 

الدعم والتوجيه المستمرّين لمجلس اإلدارة والتزام موظفينا.

جوزيف أبراهام

الرئيس التنفيذي للمجموعة

عزّزنا بشكل كبير ثقافة المخاطر لدينا، وقمنا بتنظيف 
دفتر قروضنا القديم وإخراج أسماء عالية المخاطر 

بشكٍل استباقٍي. كما أعدنا تشكيل دفتر قروضنا 
من خالل تقليل تركيزنا على العقارات من %28 

إلى 19% وزيادة حصتنا من قروض الحكومة والقطاع 
العام عالية الجودة من 10% إلى %18.
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بدءًا من إطالق خدمة سي بي 
فيديو مع مدير العالقات األولى 

من نوعها، وصواًل إلى طرح الخدمة 
األولى من نوعها في قطر في مجال 

الخدمات التي تؤمن الحماية الرقمية 
 للعمالء CBSafe ID، نستمرّ 

باالبتكار ونصبو إلى التميّز المصرفي 
كما الرقمي
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استعراض اإلدارة للعمليات

النتائج المالية
حقق البنك التجاري خالل سنة 2021 صافي أرباح يقدر بـ 2304 مليون 

ريال قطري، بواقع زيادة بلغت 77.1% بالمقارنة بسنة 2020 التي حقق 
فيها 1301 مليون ريال قطري.

وقد زادت نسبة القروض والدفعات المقدمة إلى العمالء بنسبة 
1.3% لتصل إلى 98 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2021، وذلك 

مقارنة بـ 96.7 مليار ريال قطري في سنة 2020؛ حيث تركزت الزيادة 
بصورة أساسية في القطاع التجاري والخدمي والقطاع الحكومي 

العام.

كما زادت نسبة الودائع لدى البنك بمقدار 8.1% لتصل إلى 82 مليار 
ريال قطري في 31 ديسمبر 2021، وذلك مقارنة بـ 75.8 مليار ريال 
قطري في سنة 2020؛ حيث تركز االنخفاض بصورة أساسية في 

الودائع اآلجلة، ومع ذلك زادت نسبة الودائع الجارية وودائع التوفير 
بنسبة 5.1% بسبب مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقمية 

التي يقدمها البنك. 

وزادت كذلك األوراق المالية االستثمارية بنسبة 3.7% لتصل إلى 
26.7 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بـ 25.8 مليار ريال 

قطري بحلول نهاية ديسمبر من سنة 2020.

٢٠٢١2020 النتائج المالية )بالمليون ريال قطري( 
3,7٠٢3,100صافي الدخل من الفوائد

١,3991,137الدخل من مصادر أخرى غير الفوائد

5,١٠١4,237صافي اإليرادات التشغيلية

)1,096()١,48٠(النفقات التشغيلية

)836()١,٠99(انخفاض قيمة القروض والسلف

)188()47(انخفاض قيمة األصول المالية والمخصصات األخرى

)591()٢9١(انخفاض قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة

)210(١٢9الحصة في نتائج الشركات الزميلة

)15()9(المصروفات المتعلقة بضريبة الدخل

٢,3٠41,301صافي أرباح السنة

٢٠٢١2020النفقات التشغيلية )بالمليون ريال قطري( 
947633النفقات المتعلقة بالموظفين

٢6١264المصروفات العامة واإلدارية

٢7٢199نفقات اإلهالك واالستهالك

48٠,11,096إجمالي النفقات التشغيلية

صافي اإليرادات التشغيلية 
بلغ صافي قيمة إيرادات التشغيل لدى البنك التجاري 5101 مليون ريال 

قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بواقع زيادة تقدر بـ 
20.4% مقارنة بـ 4237 مليون ريال قطري في 2020. هذا باإلضافة إلى 

زيادة صافي الدخل التشغيلي للبنك في دوله قطر بنسبة %23.2 
ليصل إلى 4686 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. 

ريحان خان 
مدير عام تنفيذي، رئيس القطاع المالي



39

وقد ارتفع صافي دخل الفوائد للمجموعة بنسبة 19.4% ليصل إلى 
3702 مليون ريال قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

مقارنة بـ 3100 مليون ريال قطري في 2020. كما ارتفع صافي هامش 
الفائدة بنسبة 2,7% في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنه 

بـ 2.4% في نفس الفترة من سنة 2020؛ وعلى الرغم من انخفاض 
عائدات األصول تعزى الزيادة في نسب الهوامش بصورة أساسية 

إلى اإلدارة االستباقية لتكلفة التمويل. 

وإلى جانب ما سبق، فقد زاد معدل الدخل من المصادر األخرى غير 
الفائدة بنسبة 23.1% ليصل إلى 1399 مليون ريال قطري على السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بـ 1137 مليون ريال قطري في 

سنة 2020، ويُعزى هذا األمر إلى التحوط األساسي لنظام حقوق 
األداء بسبب حركة سعر سهم البنك. وباستثناء تأثير مخطط حقوق 
األداء، انخفض الدخل المصادر األخرى غير الفائدة بنسبة 7.4% ويُعزى 

ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض دخل العمالت األجنبية والدخل 
التجاري من بنك Alternatif مدفوعًا بالزيادة الحادة في سعر صرف 

الدوالر األمريكي مقابل الليرة التركية في عام 2021.

النفقات التشغيلية
ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية للمجموعة بنسبة 35% لتصل إلى 

1480 مليون ريال قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 
وذلك مقارنة بـ 1096 مليون ريال قطري سنة 2020. وقد جاءت هذه 

الزيادة مدفوعة بشكل أساسي من زيادة تكاليف التوظيف بسبب 
محاسبة حقوق األداء الممنوحة للموظفين وفقًا للمعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 2. ومع استثناء تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم 2، ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 4.3% ليصل إلى 1150 

مليون ريال قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بـ 
1103 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من سنة 2020.

المخصصات لتغطية الخسائر الناتجة عن االنخفاض في 
القيمة

ارتفعت مخصصات المجموعة للقروض والسلف بنسبة 31.4% لتصل 
إلى 1099 مليون ريال قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 

وذلك مقارنة بـ 836 مليون ريال قطري في سنة 2020. وقد زادت 
نسبة القروض المتعثرة بنسبة 4.7% في ديسمبر 2021 مقارنة بـ %4.3 

في 2020؛ في حين انخفضت نسبة تغطية القروض لتصل إلى %97.4 
في ديسمبر 2021 مقارنة بـ 101.6% في ديسمبر 2020.

ويحتفظ البنك باحتياطي للمخاطر مقابل اإلقراض باعتباره جزءًا ال يتجزأ 
من حقوق المساهمين؛ حيث وصل احتياطي المخاطر في ديسمبر 

2021 إلى 2131 مليون ريال قطري.

باإلضافة إلى ذلك، فإن المجموعة خفضت من قيمة االستثمارات 
في شركتها الزميلة “البنك العربي المتحد” لما يقدر بـ 291 مليون ريال 

قطري في سنة 2021.

القيمة اإلجمالية لألصول والتمويل
زادت قيمة الميزانية العمومية للبنك التجاري بنسبة 7.7 % في سنة 

2021، وذلك بإجمالي أصول بلغت 165.5 مليار ريال قطري مقارنة بـ 
153.6 مليار ريال قطري في سنة 2020.

وقد جاءت الزيادة في الميزانية العمومية مدفوعة بارتفاع قيمة في 
النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية لما يقدر بـ 9.6 مليار ريال قطري، 

وارتفاع قيمة القروض والسلف المقدرة بـ 1.3 مليار ريال قطري 
باإلضافة إلى زيادة تقدر بـ 0.9 مليار ريال قطري في استثمارات األوراق 

المالية.

وإلى جانب ما سبق، ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 8.1% لتصل إلى 82 
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مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2021، وذلك مقارنة بـ 75.8 مليار ريال 
قطري في 2020. وقد ارتفعت نسبة الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 

5.1% في 2021، مما ساهم في تحسين هوامش صافي الفائدة. 

رأس المال
ال يزال البنك التجاري يتمتع بمركز رأسمالي قوي، حيث زادت نسبة 

كفاية رأس المال إلى 18.1 % في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بـ 17.8 % في 
نهاية سنة 2020؛ حيث تجاوزت نسبة كفاية رأس المال الحد األدنى 

الذي حدده مصرف قطر المركزي والُمقدَّر ب 14.0 %.

الشركات التابعة

“بنك ألترناتيف”
حقق “بنك ألترناتيف” صافي أرباح يقدر بـ 77 مليون ليرة تركية عن 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بإجمالي أصول بلغ 51 مليار ليرة 
تركية، في حين بلغت قيمت اإلقراض 28.4 مليار ليرة تركية. 

يقدم “بنك ألترناتيف” حلواًل وخدمات ومنتجات عالية القيمة إلى 
عمالئه في قطاعات الخدمات المصرفية لألفراد والشركات والخدمات 
التجارية. يعمل البنك من خالل 41 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء تركيا. 
ففي عام 2021 واصل “بنك ألترناتيف” العمل عن كثب مع نظرائه في 

البنك التجاري من أجل تطبيق أفضل الممارسات الدولية واالستمرار 
في تحقيق كافة أوجه التعاون.

شركة البنك التجاري للخدمات المالية )ذ.م.م(
تُعد شركة البنك التجاري للخدمات المالية شركة تابعة مملوكة 

بالكامل للبنك، وهي معنية بتوفير إمكانية الدخول المباشر إلى “بورصة 
قطر”، وتُقدم كذلك خدمات التداول السلس على اإلنترنت لألفراد 

والمؤسسات والشركات والنظراء األجانب. باإلضافة إلى منصتها 
للتداول اإللكتروني، فإن شركة البنك التجاري للخدمات المالية حاصلة 
على الترخيص من “هيئة قطر لألسواق المالية” لمزاولة نشاط “مزّود 

السيولة” فيما يتعلق ببعض األوراق المالية في بورصة قطر. وفي 
سنة 2021، سجلت الشركة صافي أرباح بلغ 15 مليون ريال قطري.

شركة أورينت ١ المحدودة
شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، وهي تمتلك وتدير 

االمتيازات الحصرية لـ “داينرز كلوب” في تركيا.

شركة سي بي كيو فاينانس المحدودة
هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، تم تأسيسها في 

برمودا بهدف زيادة تمويل البنك التجاري من خالل إصدار صكوك 
الدين.

سي بي جلوبال تريدنج ليمتد
وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، تأسست في جزر 

الكايمان بغرض أن تصبح كيانًا وسيطًا إلصدار المشتقات المالية.

سي بي جلوبال ليمتد
وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، تأسست في جزر 

الكايمان بغرض أن تصبح وسيلة إلصدار األوراق التجارية األوروبية 
وشهادات اإليداع.

شركة سي بي اينوفيشين سيرفيسيز )ذ.م.م(
هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، تأسست في 

قطر تحت مظلة هيئة مركز قطر للمال، وهي التي تقوم بتزويد البنك 
بخدمات العمليات واإلدارة.

شركة البنك التجاري إلدارة األصول )ذ.م.م(
هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، مسجلة في قطر 

وفقًا لهيئة تنظيم مركز قطر للمال وتُعنى بتقديم خدمات إدارة 
األصول.

شركة البنك التجاري لألمالك العقارية )ذ.م.م(
هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، مسجلة في قطر 

وفقًا ألحكام هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهي معنية بتقديم 
خدمات استشارية للبنك متعلّقة بالعقارات.

سي بي ليسنج كومباني )ذ.م.م(
هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، مسجلة في 

قطر وفقًا ألحكام هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهي معنية بإيجار 
العقارات وتأجريها من الباطن في قطر.

الشركات الزميلة

البنك الوطني العماني )ش.ع.م.م.(
حقق البنك الوطني العماني )ش.ع.م.م( صافي أرباح يُقدر بـ 30 

مليون ريال عماني مقارنة بـ 18 مليون ريال عماني في سنة 2020. 
وقد ارتفعت قيمة اإليرادات التشغيلية لتصل إلى 123 مليون ريال 

عماني مقارنة ب 117 مليون ريال عماني في سنة 2020.

وخالل سنة 2021، سجلت القروض والسلف لدى البنك الوطني 
العماني نسبة 7% لتصل إلى 3.1 مليار ريال عماني، كما سجلت ودائع 

العمالء زيادة تقدر بنسبة 15.5% لتصل إلى 2.9 مليار ريال عماني.

البنك العربي المتحد )ش.م.ع(
قام البنك العربي المتحد بتحسين عملياته وحقق صافي أرباح تقدر بـ 

70 مليون درهم إماراتي في عام 2021، مقارنة بصافي خسارة ُقدرت بـ 
667 مليون درهم إماراتي في عام 2020. ولقد تحملنا تكلفة انخفاض 

قيمة الشهرة التجارية التي ُقدرت بـ 291 مليون ريال قطري للبنك 
العربي المتحد في عام، 2021 ونعمل باستمرار لضمان أن يحقق البنك 

العربي المتحد نتائج محّسنة من خالل تنفيذ خطته االستراتيجية.

شركة مصون لخدمات التأمين )ذ.م.م(
شركة مصون لخدمات التأمين ذ.م.م هي شركة قطرية مشروع 
مشترك بين “البنك التجاري” و“شركة قطر للتأمين”، وهي معنية 

بتقديم مجموعة من خدمات التأمين المصممة خصيصًا لتلبية 
االحتياجات المحددة لعمالء البنك التجاري من األفراد والشركات.

استعراض اإلدارة للعمليات تابع
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الخدمات المصرفية الشاملة 
إن قطاع الخدمات المصرفية الشاملة في البنك التجاري يقدم 

مجموعة متكاملة من الخدمات المالية إلى شركات األعمال 
في قطر، وإلى الشركات العالمية التي تمارس أنشطة تجارية أو 

تختص بتنفيذ المشاريع في قطر. كما يقدم القطاع هذه الخدمات 
للمساعدة في بناء العالقات بين الشركات؛ إذ يتمكن البنك من 

تقديم هذه الخدمات بفضل أسواقه االستراتيجية في تركيا ودول 
مجلس التعاون الخليجي وغيرها من المناطق الجغرافية التي تتمتع 

بفرص كبيرة في تحقيق النمو المنشود. وتشتمل تلك الخدمات 
على الخدمات المصرفية التجارية وحلول الخزينة واألعمال المصرفية 

االستثمارية وإدارة النقد والتجارة والمعامالت المصرفية وتمويل 
الشركات، باإلضافة إلى الخدمات االستشارية في عدد كبير من 

قطاعات الصناعة. 

وتتشكل الخدمات المصرفية للشركات من الخدمات المصرفية 
للشركات المحلية والمعامالت المصرفية ويتمتع قطاع هذه الخدمات 
بعالقات مصرفية قوية ومتأصلة مع كبرى شركات األعمال القطرية، 

وقد ازدهرت تلك العالقات على مر السنين من خالل توفير خدمة 
عمالء متميزة والحلول المالية المتخصصة واالستعانة بأحدث ما 

توصلت إليه التكنولوجيا وتطبيقاتها

أداء األعمال
 استحوذ قطاع الخدمات المصرفية الشاملة في عام 2021 على 

النصيب األكبر من النجاحات المتحققة فيما يتعلق بالدفتر الخاص 
بالقروض اإلجمالية لدى البنك. كما حقق هذا القطاع أكثر من نصف 

العائدات اإلجمالية للبنك. وتماشيًا مع الخطة االستراتيجية الخمسية 

للبنك، تبّنى قطاع الخدمات المصرفية الشاملة عددًا من المعايير 
واإلجراءات الجديدة المتمثلة على سبيل المثال فيما يلي:

تحقيق تطور ونمو في الميزانية العمومية بالشكل الذي يتوافق   •
مع السوق وخاصة داخل الحكومة والقطاع العام. 

إعادة تشكيل الميزانية العمومية وتكوينها بشكل استراتيجي   •
لتعكس حالة السوق. 

الحد من المخاطر التي تواجه الميزانية العمومية بشكل استباقي،   •
بغية تحقيق النمو المستدام. 

بناء شبكة قوية من العمالء الجيدين الذين لديهم ملف مناسب   •
فيما يتعلق بتحمل المخاطر وجودة األصول. 

التركيز على المعامالت المصرفية.   •

التركيز على تنويع مصادر العائدات.  •

تحقيق النمو في الميزانية العمومية الخاصة بالحكومة 
والقطاع العام 

لقد تمكنا من زيادة دفاتر القطاع العام لدينا بأكثر من 35% خالل 
عام 2021، وذلك تماشيًا مع سياسة البنك الشاملة المتعلقة 

بتوسيع نطاق الميزانية العمومية للقطاع الحكومي والعام. وأوضحت 
التقديرات أن نمو هذا القطاع في سجالت البنك التجاري قد تحقق 

بشكل أسرع بصورة ملحوظة عن النمو المتحقق في السوق. وجدير 
بالذكر أننا قد حددنا عدد كبير من العمالء الُجدد في القطاع الحكومي 
والعام بغية التركيز عليهم ومن ثم، استهداف إدارة أموالهم النقدية 

والودائع منخفضة التكلفة وفرص صرف العمالت األجنبية واعتماد 
القنوات الرقمية والتسهيالت التجارية فيما عدا عمليات اإلقراض. 

راجوشان بودهيراجو
مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة
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إعادة تعديل وإعداد الميزانية العمومية لقطاع الخدمات 
المصرفية الشاملة 

أُعيدت عملية هيكلة وإعداد الميزانية العمومية في مجالين 
أساسيين، بهدف الحصول على صورة تعكس الضغوط في السوق 

وضمان تخصيص األصول بشكل جيد، ويتبلور هذان المجاالن في:

زيادة إصدار القروض للحكومة وللقطاع العام من نسبة 26% في   •
محفظة الخدمات المصرفية الشاملة في العام 2020 إلى نسبة %29 

في العام 2021.

تنظيم مخاطر االئتمان لالستثمار العقاري؛ إذ انخفضت نسبة   •
المخاطر في محفظة الخدمات المصرفية الشاملة بشكل ملحوظ، 

وذلك بما يتوافق مع الخطة االستراتيجية الخاصة بالبنك.

ويظل الهدف المتمثل في تحقيق زيادة في نمو وإصدار القروض 
للحكومة وللقطاع العام وتنظيم مخاطر االئتمان لالستثمار العقاري 

هو أحد األهداف االستراتيجية في الخطة الخمسية.

زيادة عمالء شبكات قوية إلصدار القروض
زاد النمو في سجالت اإلقراض الخاصة بالخدمات المصرفية الشاملة 

بنسبة بلغت 13% في العام 2020 ومعظمها من فئة األعمال الخاصة 
بالقطاع العام. وركز قطاع الخدمات المصرفية الشاملة في العام 

2021 على زيادة نمو سجالت القروض مع مراعاة الملفات والمخاطر 
والجودة المالئمة، وذلك إلى جانب استهداف قطاع الخدمات تحقيق 

األهداف االستراتيجية التي تتمثل في إعادة التشكيل والحد من 
المخاطر، بغية الحفاظ على النمو وضمان تدفق العائدات المستدامة 
في المستقبل. تجاوزت القروض الناشئة من القطاع العام أكثر من 

نسبة 50% من إجمالي موارد إصدار القروض.

البيع المتقاطع 
يتمثل أحد أهم األهداف االستراتيجية الرئيسية لقطاع الخدمات 

المصرفية الشاملة في تنوع اإليرادات التي تُمثل زيادة في إيرادات 
الرسوم غير المستندة إلى اإلقراض. وقد تجاوزت دخول الرسوم 

نسبة 12% من إجمالي الدخل من العمليات التشغيلية للخدمات 
المصرفية الشاملة.

العمل مع البنوك التابعة والزميلة 
تساهم الخدمات المصرفية الشاملة في الجهود المبذولة لتعزيز 

التعاون مع كل من البنوك التابعة والزميلة، وألترناتيف بنك، والبنك 
الوطني العماني من خالل األنشطة وعمليات البيع المتقاطع ودعم 
الشركات التركية، باإلضافة إلى األعمال التجارية القطرية في سلطنة 

عمان.

الخدمات المصرفية الشاملة المحلية
يوفر قطاع الخدمات المصرفية الشاملة المحلية مجموعة شاملة من 

الحلول والخدمات المصرفية إلى عمالئه من الشركات التي تعمل 
في قطر. ومن أجل توفير حلول متخصصة موضوعة وفقًا الحتياجات 

هذه الشركات، تُقدم الخدمات المصرفية المحلية من خالل قطاعات 

مختلفة مثل الشركات الكبيرة والشركات متوسطة الحجم وشركات 
المقاوالت والشركات التي تحقق أعلى إيرادات، والقطاع الحكومي 

والقطاع العام.

نشط قطاع الخدمات المصرفية للشركات المحلية -على الرغم من 
ظروف السوق الصعبة- في مجال التدابير الخاصة بعمليات التمويل 

الكبيرة في هيئة قروض متوسطة وطويلة األجل والتسهيالت 
االئتمانية لرأس المال المتداول والتمويالت الُمخصصة للمشاريع عبر 

مختلف القطاعات.

استمر قطاع الخدمات المصرفية للشركات المحلية في عام 2021 
في التركيز على النمو التلقائي للعمليات من خالل الحلول المصرفية 

المبتكرة مع االستعانة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من خالل 
تطوير حلول مصرفية مبتكرة عبر اإلنترنت من أجل تقليل المعامالت 

القائمة على المستندات الورقية خالل العام.

ويستمر قطاع الخدمات المصرفية للشركات بالتعاون مع قطاع 
الخدمات المصرفية الشخصية في تقديم المعامالت المصرفية الناجحة 

في وحدة العمل، حيث كان التركيز االستراتيجي األساسي على 
تعزيز العالقات مع كل عميل على حدى في كافة محافظ األعمال 

التجارية.

المعامالت المصرفية
تتمحور المعامالت المصرفية في البنك التجاري حول االبتكار وعمليات 

التحول الرقمي وتعزيز تجربة العمالء. فقد حصد البنك التجاري عام 
2021 العديد من الجوائز وحقق العديد من اإلنجازات في هذا المجال. 
وقد بدأ البنك، قبل انتشار جائحة كورونا حتى تفشيها، باتخاذ التدابير 

التي تساعد على تسريع عملية تبني الرقمنة. وقد تحسنت نسبة 
استعانة العمالء بالقنوات الرقمية بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة 

االستخدام 90% في المدفوعات و99% في صرف الرواتب وقد بلغت 
نسبة إنجاز المعامالت التجارية عبر القنوات الرقمية 93%. وقد مكنت 

الحلول المتعلقة بالمعامالت المصرفية العمالء من إدارة عمليات 
الدفع والتحصيل الخاصة بهم واحتياجاتهم من السيولة عن ُبعد من 

خالل نظام المعلومات اإلدارية المطّور. كما اتخذ البنك العديد من 
اإلجراءات لمساعدة العمالء على إدارة معامالتهم التجارية أثناء 

جائحة كورونا )كوفيد-19(. فقد عمل البنك أيضًا على توسيع نطاق 
خدمات “المضيف إلى الُمضيف” وتوفير نقاط البيع وبوابة الدفع 

وتطبيق “سي بي PAY” للعمالء من التجار وإيداع الشيكات عن بعد، 
وغيرها من الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو الهاتف الجوال الخاصة 

بالشركات، باإلضافة إلى توفير ميزة “الرؤية الشاملة للعميل )بزاوية 
36۰ درجة(”. وتجدر اإلشارة إلى أن المؤسسات الُمستقلة اعترفت 

بالجهود التي يبذلها البنك فيما يتعلق بعملية التحول الرقمي، وذلك 
وفقًا لمجلة جلوبال فاينانس وآشيان بانكر.

ووفقًا للدراسة الدقيقة التي أجرتها المنظمات البحثية المعتمدة 
المخولة بالنظر في أعمال المؤسسات المرشحة وكفاءاتها 

ومهاراتها القيادية وصافي الدخل الذي تحققه ومالئتها المالية في 

استعراض اإلدارة للعمليات تابع
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هذا المجال، فقد كان هذا العام مليئًا بالنجاحات بالنسبة لفريق 
المعامالت المصرفية التابع للبنك، كما أننا تمكنا - وحتى اآلن - من 

حصد الجوائز المتميزة التالية:

“أفضل بنك في إدارة النقد” من جلوبال فاينانس )من العام   •
٢٠١6 حتى ٢٠٢٢( وآشيان بانكر )من العام ٢٠١6 حتى ٢٠٢١(.

“أفضل بنك للمعامالت المصرفية” من آشيان بانكر )من   •
العام ٢٠١6 حتى ٢٠٢١(.

“أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال” من جلوبال   •
فاينانس )من العام ٢٠١6 حتى ٢٠٢٢(.

“أفضل خدمات تمويل تجاري” من جلوبال فاينانس )من   •
العام ٢٠١6 حتى ٢٠٢٢(.

وفيما يلي بعض المبادرات الرئيسية األخرى:

برنامج إدارة الشيكات آجلة السداد لصالح قطاع العقارات ويساعد   •
البرنامج على مراقبة البيانات وتقديم الشيكات عن بعد وحفظها 

في العهد واألمانات.

حل التسوية واالئتمان لكبار العمالء، وهو حل داخلي لتسوية   •
فواتير العمالء من خالل التواصل عبر خدمة “واجهة برمجة 

التطبيقات” حيث تعمل على تحديث تخطيط موارد المؤسسات 
للعمالء حتى يتسنى لهم تسوية المعامالت بشكل تلقائي.

تطبيق الهاتف الجوال للشركات الغني بالمزايا إلجراء كافة   •
المدفوعات واالستعالمات حول الحسابات البنكية. 

مدفوعات الهيئة العامة للضرائب المتكاملة من بمنصة سي بي   •
اإللكترونية )CIB( الخاصة في البنك التجاري من أجل إجراء كافة 

المدفوعات واالستعالمات المتعلقة بالشركات في الوقت 
الفعلي.

توفير حلول حصرية للمستثمرين داخل المناطق الحرة في قطر.  •

 )Swift Global Payment Initiative( مبادرة الدفعات الدولية  •
للشركات من خالل )الخدمات المصرفية للشركات عبر اإلنترنت( 

والهاتف الجوال لمتابعة المعامالت المصرفية الخاصة بالعمالء في 
الوقت الفعلي.

نمو حجم التجارة لدى البنك بشكل ملحوظ خالل عام 2021، فقد   •
زاد من حوالي 27 مليار ريال قطري في عام 2020 إلى 40 مليار ريال 

قطري في عام 2021.

تحديث أنظمة الواجهة األمامية والدعم، مثل بوابة البنك التجاري   •
لألعمال التجارية وعمليات تحسين المعامالت التجارية وتوفير 
أحدث اإلصدارات بما يتماشى مع اإلصدار الجديد من خدمات 

سويفت المتعلقة بخطابات الضمان )التعهد(.

تنفيذ البرامج المتخصصة الخاصة بالمعامالت بين الشركات   •
لمجموعة كبيرة من “المؤسسات المركبة” في القطاع العام التي 

تتعامل في قطاعات النقل والطيران والصادرات.

البرامج التجارية المنظمة لكبار تجار السيارات وغيرهم من تجار السلع   •
ومؤسسات القطاع العام االستراتيجية المحلية حيث ساعدت 

تلك البرامج في اإلجراءات الخاصة بالواردات في الدولة فيما يتعلق 
بفترة االئتمان الممتدة.

شهدت المعامالت الخاصة بالتحويالت الدولية نموًا ملحوظًا   •
بنسبة قدرها 49% وزادت حصة الصادرات - خالل عام 2021 - من 
نسبة 16% حتى نسبة 20%، وذلك من خالل المساهمة المتميزة 

في الصادرات غير النفطية للبالد.

عمل قطاع المعامالت المصرفية بشكل وثيق مع المبادرات الدولية 
الخاصة بسالسل التوريد المتعلقة بإجراءات التمويل التجاري الذي 

تقوم به “فولترون” و“ماركوبولو” باإلضافة إلى عدد من البنوك 
الدولية. وخالل هذا العام 2022، سيُعد ذلك من قبيل االبتكارات 

الهامة التي من شأنها إضافة قيمة إلى عمالئنا.
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الخدمات المصرفية الدولية 
تُعد “إدارة الخدمات المصرفية الدولية” في البنك التجاري مسؤولة 

عن خدمات البنوك المراسلة وعمليات اإلقراض للشركات العالمية 
وغيرها من المنتجات المصرفية الشاملة المقدمة للمؤسسات المالية 

والشركات الكبرى والصناديق السيادية والمؤسسات المالية غير 
المصرفية وكذلك مكاتب تمثيل العمالء ذات الدخل العالي والكائنة 
خارج دولة قطر. وفي سنة 2021، رّكزت استراتيجية البنك على إقراض 

القطاعات المتنوعة ذات الصلة الوثيقة بدولة قطر.

حافظت نشاطات إقراض الشركات على اتجاهها االستراتيجي نحو 
التنوع واستهداف الفرص المهمة في المعامالت المباشرة المدرجة 

في الميزانية العمومية وأنشطة البيع المتقاطع، مثل المشتقات 
المالية وصرف العمالت األجنبية.

إال أن استراتيجية البنك التجاري المتعلقة باألعمال المصرفية الخارجية 
ال تزال متحفظة في حين أنها ترّكز على تنوع المحفظة االستثمارية 
واإليرادات الناتجة عن التمويل التجاري والعالقات االستراتيجية مع 

الشركات الكبرى في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وتركيا 
وبصورة انتقائية من أسواق شمال أمريكا وآسيا والمحيط الهادئ 

والدول اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

وقد شهدت حركة معامالت التمويل التجاري منخفض المخاطر قصير 
األجل في الغالب نشاطًا مقبواًل في سنة 2021، وهذا فضاًل عن أن 

الركيزة األساسية األخرى إلستراتيجيتنا تمثلت في التعاون عن كثب 

مع خدمات البنوك التابعة والزميلة والمنتجات االئتمانية وغيرها من 
األنشطة التجارية الخارجية على مستوى المجموعة، وذلك لالستفادة 

من النمو المتناغم داخل مجموعة البنك التجاري.

تنويع التمويل
تضطلع “إدارة الخدمات المصرفية الدولية” أيضًا بدور مهم في دعم 

المتطلبات التمويلية للبنك، وذلك من خالل تعزيز عالقاته الدولية 
ودعم ما تقوم به إدارة الخزينة من تنويع لمصادر التمويل، وهو ما 

يتحقق بتنظيم القروض المشتركة والثنائية للبنك وزيادة مصادر 
الخزينة ونطاق العالقات االئتمانية المؤسسية مع صناديق الثروات 

السيادية اآلسيوية واإلقليمية ومؤسسات إدارة األصول وغيرها من 
المؤسسات المالية غير المصرفية.

ويواصل البنك التجاري مد الدعم لشبكته لتوفير الدعم والتمويل 
مع مؤسسات التجارة والتنمية العالمية مثل: اللجنة المصرفية في 

غرفة التجارة الدولية وخدمات سويفت ومعهد التمويل الدولي 
ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة برنامج 

تمويل التجارة العربية والرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك 
االشتقاقية وغيرها من مؤسسات التنمية.

أولوياتنا في عام ٢٠٢٢ 
المضي قدمًا: ستتمثل أولوياتنا االستراتيجية لسنة 2022 وما يليها في 

إدارة نطاق األعمال التجارية وزيادته، وذلك وفقًا لما يلي:

•  التركيز على فرص النمو في الدول التي تعمل بها البنوك التابعة 
والزميلة، وذلك بهدف تعزيز العروض الموجهة للعمالء وإقامة 

عالقات تفاعلية داخل هذه األسواق؛

استعراض اإلدارة للعمليات تابع

فهد بادار
مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الدولية
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التنويع بحذر في قارتي آسيا وإفريقيا بحيث تتحسن التدفقات   •
االستثمارية التجارية باإلضافة إلى نموها داخل أسواق البلدان 
المتقدمة مثل: الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة 
البريطانية إلى جانب انتقاء بعض من دول “منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية”، وذلك ألغراض إدارة المخاطر وتنويع 
المحفظة االستثمارية؛

تعزيز القيمة المقترحة من خالل تطوير إمكانيات التمويل المنظم   •
والتوزيع والتداول والخزينة، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة عمليات 
البيع المتقاطعة وتحسين إيرادات الحافظة االستثمارية للخدمات 

المصرفية الدولية؛

الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة بصورة جيدة بحيث ال   •
توجد بها أعداد كبيرة متركزة، وذلك وفقًا للوائح التنظيم ومعايير 

الحوكمة في البنك. إال أنها تركز على الدعم األمني والضمانات 
العينية للحد من المخاطر لمواجهة فترات الركود في حاالت العجز 

االئتماني؛

دعم مبادرات التمويل لمجموعة البنك التجاري والنمو في الميزانية   •
العمومية من خالل توسيع نطاق شبكة الشركات الدولية التابعة 

للبنك التجاري.

الخدمات المصرفية لألفراد والمؤسسات
يتولى الفريق المعني بالخدمات المصرفية لألفراد في البنك التجاري 

مسؤولية إدارة الحلول المصرفية والمالية لألفراد، والشركات الصغيرة 
والمتوسطة.

نقدم في هذا القطاع مجموعة من منتجاتنا المتنوعة والتي تشمل 
الحسابات والودائع والقروض وبطاقات االئتمان والتأمين وحلول 

إدارة الثروات، وذلك بغية مساعدة عمالئنا كأفراد وأنشطة تجارية 
عبر مراحل حياتهم المختلفة. 

يقوم فريق الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة 
بمساعدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن مجموعة 
كبيرة من الصناعات. فضاًل عن ذلك يقوم بتقديم حلول ُمصممة 

خصيصًا لتلبية احتياجات عمالئهم.

بصفتنا مجموعة تجارية، فإننا نلتزم تمامًا بالعمل بما يتوافق مع مبادئ 
البنك الخمسة المتمثلة في تحقيق األرباح، وتجربة العمالء واإلبداع 

واالبتكار والثقافة وااللتزام.

نفخر بفوزنا بخمس جوائز في عام 2021، إذ يعد هذا خير دليل على 
التزامنا بتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تجعل من السهل لعمالئنا 

إتمام معامالتهم البنكية معنا: وتمثلت معظم الجوائز في التميز في 
مجال الخدمات المصرفية الرقمية:

جائزة “أفضل بنك” في قطر من جلوبال فاينانس.  •

جائزة “أفضل بنك” في قطر من يوروموني.  •

أميت ساه
مدير عام تنفيذي، الخدمات المصرفية االستهالكية
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جائزة “البنك األكثر ابتكارًا في خدمة العمالء” في قطر من مجلة   •
إنترناشيونال فاينانس.

جائزة “أفضل بنك رقمي” في قطر من آشيا موني.  •

جائزة “أفضل تطبيق مصرفي للهاتف الجوال” في قطر من جلوبال   •
فاينانس.

أداء األعمال
ما زال يساهم قطاع الخدمات المصرفية لألفراد إسهامًا كبيرًا في 

تطوير األداء العام للبنك التجاري.

جدير بالذكر أن قطاع الخدمات المصرفية لألفراد حقق نجاحًا قويًا 
في أداء األعمال عام 2021، ويعزى ذلك إلى ابتكاره وتقديمه خدمة 

عمالء مميزة وفريدة.

ظلت الميزانية العمومية المخصصة للشركات واألفراد في مكانة جيدة 
مع تعديل المبالغ المخصصة للقروض المقدمة للعمالء إلى 10.7 مليار 

ريال قطري وارتفاع قيمة الودائع إلى 24.9 مليار ريال قطري في نهاية 
شهر أكتوبر 2021.

ساهمت خدماتنا المبتكرة، ال سيما في مجالي الحواالت وتحديد 
أسعار المنتجات، في ثبات أداء قطاع الخدمات المصرفية لألفراد حتى 

عام 2021.

نفخر بخدماتنا عالية الجودة التي نقدمها لكافة عمالئنا، وكذلك نفخر 
بخدماتنا المصرفية الخاصة وخدمات الصدارة المميزة التي من شأنها 

أن تجعل معاييرنا استثنائية.

شبكة الفروع وأجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الصراف اآللي

وما زلنا نحتفظ بمكانتنا كأكثر البنوك انتشارًا في قطر، كما تستمر 
عملية إعادة تشكيل النموذج الخاص بتوزيعنا الجغرافي مع تطوير 

ثالثة أنماط متميزة من الفروع لتلبية احتياجات جميع العمالء.

جدير بالذكر أن فروعنا الجديدة والمميزة “الفروع الذكية” توفر لعمالئنا 
المزيد من الخدمات الذاتية، ما يمكنهم استخدام فروعنا على مدار 

الساعة طوال أيام األسبوع لطباعة دفاتر الشيكات وبطاقات 
االئتمان والخصم الخاصة بهم على الفور في أقل من 5 دقائق.

أصبح بإمكان العمالء حجز مواعيدهم قبل زيارة أفرعنا، وذلك لتطوير 
وإثراء تجربة خدمة العمالء، حيث يتم توفير الخدمات األساسية لهم 

في أفرعنا على أكمل وجه وبوقت انتظار أقل، وذلك باإلضافة إلى 
توفير الخدمات المريحة للعمالء المقدمة في نموذج األفرع الالورقية 

التي تم إطالقها مؤخرًا. 

استعراض اإلدارة للعمليات تابع
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وإلى جانب ذلك، فقد قمنا بتوفير فروعًا حصرية لعمالئنا المميزين في 
محيط يتميز بالرُقي مع إتاحة خدمات ُمتميزة لهم.

نستكمل شبكة أفرعنا بأكثر من 174 جهاز صراف آلي موزعة بشكل 
استراتيجي في جميع أنحاء قطر لضمان االستخدام األمثل للشبكة 

من جانب العمالء.

فضاًل عما تقدم، فإنه يمكن للعمالء بسهولة إجراء السحوبات 
النقدية واإليداع النقدي وإيداع الشيكات وسداد الفواتير وإجراء 

التحويالت المالية وإنشاء أو تغيير أرقام التعريف الشخصية لبطاقاتهم 
من خالل شبكة أجهزة الصراف اآللي الخاصة بنا.

الخدمات المصرفية لألفراد عبر اإلنترنت وعبر الهاتف 
الجوال

انطالقًا من نجاحنا الرقمي المستمر، فقد واصلنا بذل جهودنا الدؤوبة 
في عام 2021، مستهدفين من وراء ذلك تعزيز نطاق الخدمات التي 
تقدمها منصة الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والتطبيقات المصرفية 

عبر الهاتف الجوال.

جدير بالذكر أن خدمات البنك التجاري عبر اإلنترنت وتطبيق البنك 
التجاري للهاتف الجوال يتميزان بالمرونة بشكل أكبر من أي وقت 

مضى في ظل عمليات تسجيل ألكثر من 3 ماليين من العمالء كل 
شهر.

إذ تمنح خدماتنا المتنوعة على منصاتنا الرقمية عمالئنا مزيدًا من 
الخيارات التي تُمكنهم من إجراء معامالتهم في الوقت والمكان 

الذي يريدونه وبطريقة آمنة ومريحة.

أدى التطور الناجح للتحويالت الرقمية إلى احتالل البنك التجاري موقعًا 
رياديًا. وقد شجعنا نجاح مبادرة خدمة “التحويالت المالية خالل 60 

ثانية” على توسيع نطاق الخدمة لتشمل ما يزيد عن 30 دولة، بما 
في ذلك الهند والفلبين وسريالنكا وباكستان ونيبال وبنجالديش 
وتركيا واألردن والمملكة المتحدة وأوروبا، مما يتيح للعمالء إرسال 

األموال إلى الحسابات المصرفية، وإرسالها من خالل خدمات 

االستالم النقدي بما في ذلك حسابات المحفظة.

كما ُقمنا في عام 2021 بتوسيع نطاق خدمات الدفع السريعة 
لتشمل 10 قنوات جديدة تخدم المجتمعات المتنامية في المناطق 
األفريقية وذلك من خالل شراكتنا مع “ويسترن يونيون”. وأثناء 

عملية توسيع نطاقنا الجغرافي فقد واصلنا تعزيز تجربة عمالئنا 
من خالل تقديم عروض التحويالت الُمجمّعة، إذ يمكن للعمالء 
المنتظمين شراء حزم ُمخفضة، كما يستطيع الُمستخدم الجديد 

االستفادة من التحويالت المجانية.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن ميزة التنبيه على سعر الصرف في تطبيق 
الهاتف الجوال تُتيح للعمالء ضبط إعدادات التنبيه لتلقي اإلشعارات 
عند وصول أسعار صرف العمالت األجنبية إلى السعر الذي يرغبون 

فيه.

وقد أتحنا لعمالئنا اآلن استخدام هواتفهم الجوالة إلجراء معامالتهم 
المالية من خالل تقنية “مرر وادفع” أثناء سدادهم المدفوعات عن 

طريق أجهزة نقاط البيع التي تعمل بتقنية “دون لمس”، وكذلك 
 ”Apple Pay“ من خالل إتمامهم المعامالت عبر اإلنترنت عن طريق

لمستخدمي نظام “آي أو إس”، وتطبيق الدفع من البنك التجاري 
“CB Pay” لمستخدمي نظام “آندرويد”، وذلك دون إظهار تفاصيل 

بطاقتهم االئتمانية.

لقد كان شغلنا الشاغل هو تطوير وإطالق العديد من الميزات 
المبتكرة لعمالئنا مثل خدمات فتح الحسابات عن طريق تطبيقنا 

للهاتف الجوال، وخدمات إيداع الشيكات إلكترونيًا عبر الهواتف الجوالة 
 CB Pay لدفع رواتب العمالة المنزلية، وتطبيق PayCard وبطاقات
للتجار الذي يُتيح لهم إرسال المدفوعات باستخدام أرقام الهواتف 

الجوالة ورموز الكيو آر، وخدمة سي بي PayLink لعمالء البنوك 
األخرى غير البنك التجاري، وخدمات الدفع عبر الهاتف الجوال داخل 

.)mPay( قطر من خالل تطبيق

البنك التجاري يفتتح فرع ال ورقي في مجمع فيالجيو أجهزة الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات. خدمة مبتكرة جديدة من البنك التجاري
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كما قدمنا لعمالئنا أيضًا خدمة سي بي Voice التي تُتيح لهم تسجيل 
أصواتهم باستخدام تكنولوجيا المقياس الصوتي الحيوي لتأكيد 

هويتهم. 

وقد استخدم البنك التجاري تقنية الرسائل المباشرة من البنك 
التجاري لحماية عمالئه من عمليات االحتيال والجرائم اإللكترونية، والتي 
هي عبارة عن تنبيهات تفاعلية يُرسلها البنك التجاري إلى رقم الهاتف 
الذي سجله العميل وتظهر على تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوال 

في حال مالحظة أي نشاط مشبوه.

كما تُتيح ميزة “CBsafe ID” التي قدمناها مؤخرًا على تطبيق البنك 
التجاري للهاتف الجوال للعمالء التحقق بسهولة إذا كانت المكالمات 

التي تلقوها من موظفي البنك التجاري حقيقية أو مكالمات احتيالية.

نعتز بالجوائز والتقدير الذي يحصل عليه تطبيق البنك التجاري للهاتف 
الجوال من الهيئات العالمية دائمًا، واألهم من ذلك رضا العمالء، إذ 
أن نسبة رضا العمالء سجلت صافي نقاط ترويج أكثر من 74 نقطة.

خدمة “سي بي فيديو مع مدير العالقات”
تتيح هذه الخدمة لعمالئنا القيام بجميع ما يحتاجونه كما لو كانوا 

متواجدين فعليًا في البنك، فمن خالل هذه الخدمة يستطيع 
العمالء استكمال الطلبات وتبادل المستندات وتقديم التعليمات 

بمجرد توقيعهم الرقمي بغية تسريع تنفيذ المعامالت.

البطاقات
احتل البنك التجاري مكانًا رائدًا في السوق القطري، ويعود ذلك إلى 
التطور التكنولوجي الذي سعى إلى تحقيقه من أجل تسهيل إتمام 

عمليات الدفع اليومية وتعزيز التجربة المصرفية للعمالء، فالبنك لم 
يتوقف يومًا عن تقديم مبادرته المتميزة في ابتكار مفاهيم جديدة 

وإطالقها في السوق. وفي الواقع، كان البنك من بين أوائل 
البنوك التي أطلقت في عام 2018 تقنية “مرر وادفع” في قطر، كما 
أنه أول من أدخل نظام شامل للمدفوعات بتقنية “بدون لمس” 

في الدولة، بدايًة من اإلصدار وحتى االستحواذ. وإلى جانب مواصلة 
البنك االستفادة من منصة الدفع بدون لمس، فقد أطلق هذا العام 
وسائل دفع مبتكرة إضافية مثل خدمات “Apple Pay” والدفع من 

 .Garminو Fitbit خالل األجهزة القابلة لالرتداء مثل

تحتل قطر مرتبة بين الدول المسجلة ألعلى ناتج قومي للفرد في 
العالم، واستنادًا إلى حقيقة أن العمالء من أصحاب الدخل المرتفع 

يميلون إلى استخدام بطاقات االئتمان بصورة دائمة، فإننا نواصل 
االستثمار في المحفظة الرائدة من بطاقات اإلصدار المحدود 

السوداء. وقد تميز البنك التجاري بأنه من أوائل البنوك التي أطلقت 
بطاقة “ميتال” المعدنية التي توفر خاصية الدفع من دون لمس في 

السوق، األمر الذي من شأنه أن يمنح مجموعة من المزايا العالمية 

لحاملي هذه البطاقات، باإلضافة إلى مجموعة ال تُضاهي من الرحالت 
والعروض والمكافآت الُمختارة خصيصًا، وال سيّما التجارب والفرص 

الفاخرة والتي تم اختيارها بعناية في جميع أنحاء العالم.

ما زال البنك التجاري يلعب دورًا رئيسيًا في تقديم خدمات الدفع 
للتجار في قطر، وقد طرح تطبيق نظام الدفع النقدي المتكامل لتجار 

التجزئة. وفي هذا السياق، أطلق البنك التجاري خدمة “سي بي 
Pay للتجار” التي تتميز بأنها حلول لقبول المدفوعات القائمة على 
استخدام رمز االستجابة السريع أو حل قبول بطاقات الدفع عبر 

الرسائل النصية القصيرة لمساعدة التجار في قبول المدفوعات عن 
بعد. ومن خالل تقديم البنك التجاري لخدمة CB Fawri يحصل حامل 
البطاقة على خصم فوري من خالل أجهزة نقاط البيع، دون أن يضطر 

إلى طلبه أواًل.

إدارة الثروات
تستمر خدمات إدارة الثروات في كونها ركيزة أساسية لخدماتنا 

التي تقوم على االستغالل األمثل لقدرتنا التنافسية من حيث حجم 
األعمال والسمعة والقدرات التشغيلية.

نعمل على مواصلة االستثمار بشكٍل ُمتزايد في األفراد والعمليات 
والمنتجات واألنظمة ومجاالت التركيز الرئيسية، ونولي في ذلك 

أهمية خاصة لضرورة االستناد إلى أسس متينة وتوفير أنواع مختلفة 
من المحافظ وحلول إدارة الثروات بما يُلبي احتياجات العمالء 

ومتطلباتهم وأهدافهم المرجوة.

نضمن أيضًا تزويد مديري الثروات المؤهلين والُمعتمدين باألدوات 
المناسبة حتى يتسنى توفير خدمات إدارة الثروات المناسبة لعمالئنا 

وتيسير اإلجراءات عليهم. كما نواصل أتمتة اإلجراءات التشغيلية 
وتقديم منتجات مبتكرة باإلضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى 

منتجات الثروة التقليدية التي تلبي احتياجات قاعدة عمالئنا وتُتيح لهم 
إمكانية تنويع محافظهم االستثمارية، وذلك ضمن إطار الموقف 

االستراتيجي للبنك.

استقطاب العمالء
لقد واصلنا نهجنا بشأن وضع العديد من الطرق المبتكرة والتي 

من خاللها يُمكن للعمالء الجدد االنضمام للبنك واالستفادة من 
الخدمات التي يُقدمها. ويُتيح البنك ذلك من خالل عرض تطبيقات 

سهلة االستخدام ومحسنة رقميًا.

استعراض اإلدارة للعمليات تابع
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تُتاح اآلن خدمة فتح الحسابات الرقمية من خالل قنوات 
الخطوط األمامية لتيسير إنجاز المعامالت وإنجازها في أسرع وقٍت 

ُممكن. وعقب االنتهاء من إنجازها، يحصل العمالء على حساب 
مفعل وبطاقة خصم بشكل فوري، األمر الذي ساعد على إتمام 

المعامالت بشكٍل إلكتروني خاٍل من مساوئ المعامالت الورقية. 
وفي هذا الصدد، نواصل اهتمامنا بتحسين خدماتنا وعروض منتجاتنا 

من خالل االستفادة من منصتنا المصرفية الرقمية الحائزة على العديد 
من الجوائز.

تم إطالق خدمة الحسابات الفورية من البنك التجاري 
خصيصًا للعمالء الجدد الراغبين في فتح حساب مصرفي لدى البنك. 

إذ يمكنهم وبكل سهولة تحميل تطبيق البنك التجاري للهاتف 
الجوال، وهو التطبيق الحائز على عدة جوائز، واستكمال الخطوات 

الالزمة بعد تحميل النسخ الخاصة بالبطاقة الشخصية القطرية 
وجواز السفر وشهادة الراتب عليه. ومن ثم، يستلم العمالء أرقام 
الحسابات الخاصة بهم في خالل 5 دقائق على األكثر. عقب ذلك، 
يتولى الموظف المعني لدى البنك في نهاية المطاف مساعدتهم 

فيما يتعلق بتزويدهم ببطاقات الخصم ودفاتر الشيكات ذات الصلة، 
وذلك باعتباره جزًء ال يتجزأ من تجربة الترحيب بهم.

على الرغم مما تسببت فيه جائحة كورونا بإعاقة وصول وافدين 
جدد إلى دولة قطر بصورة مؤقتة، إال إننا تمكنا بفضل شراكتنا 

المنعقدة مع “مركز تأشيرات قطر” في فروعه بالخارج من تسهيل 
األمر على العمالء الوافدين ودعمهم لفتح حساب لهم فورًا بمجرد 

استكمالهم لإلجراءات الضرورية األخرى في مركز تأشيرات قطر 
الموجود في موطنهم وحتى قبل وصولهم البالد.

التركيز على العمالء القطريين من الشباب
بصفتنا البنك الرائد في الدولة، فإننا ملتزمون باالستثمار من أجل 

الجيل المستقبلي للبلد من خالل طرح المقترحات الفريدة والُمتميزة 
لهم. ولذلك قد استهدفنا جيل الشباب، فقد أطلقنا برنامج “صدارة 

يوث”، وهو برنامج حصري ُمصمم خصيصًا للشباب القطري الذين 
تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، فقد تم تصميم هذه الخدمة الرقمية 

لتناسب احتياجاتهم وأنماط حياتهم، فهو أول تطبيق للخدمات 
المصرفية عبر الهاتف الجوال في قطر يمنح المكافآت للعمالء 

الشباب بتقديم ميزة هي األولى من نوعها في قطر، أال وهي بطاقة 
صدارة في شكلها العمودي واألنيق. 

ولتحقيق ذلك، فقد اتخذنا الخطوات الالزمة إلنشاء فرع جديد بمحطة 
مترو جامعة قطر ليكون موطًنا تُقدم من خالله الخدمات لعمالء 

“صدارة يوث” الذين يدرسون حاليًا في جامعة قطر. حيث يوفر لهم 

الفرع صالة حديثة مخصصة يمكن استخدامها لمقابلة غيرهم من 
الطالب أو التعرف على األعمال المصرفية أو تبادل األفكار أو حتى 

ليتمكنوا من االسترخاء فقط.

الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة
تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في تطوير اقتصادنا 

وأصبحت إحدى القطاعات الُمهمة في قطر. وفي إطار استراتيجية 
البنك التجاري لتطوير تلك الشركات قد سعينا بمساعدة عمالئنا لبناء 

حلول خاصة بالصناعة، وتشمل المساعدة التقنية والرقمية والمالية. 
تمكّنا في البنك التجاري من تحسين إدارة العالقات لدينا، لذلك صوبنا 
تركيزنا على الخدمات المصرفية الرقمية وحلول إدارة الثروات والوصول 

إلى الوساطة واالستثمارات المحلية، وذلك بفضل معرفتنا الشاملة 
باحتياجات عمالئنا.

والجدير بالذكر، أننا ما زلنا نعمل على توعية وتثقيف عمالئنا وتحويلهم 
إلى استخدام الخدمات المصرفية الرقمية الذاتية. واستطاعت 

القنوات الرقمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل 
من مكاتبهم والسيطرة بشكل أفضل على التدفقات النقدية مع 

توفير المرونة الالزمة للتعامل اآلمن.

كما نتعهد ببقائنا ملتزمين بتمكين قطاع الشركات الصغيرة 
والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

االستجابة لـ “كوفيد-١9”
بفضل التحسينات الرقمية التي تم إجراؤها في عام 2020 استطعنا 

تحسين تفاعلنا ومعامالتنا مع العمالء لدينا خالل عام 2021.

بعثت التعليقات التي تلقيناها من العمالء الطمأنينة لدينا وشجعتنا، 
حيث أن البنك قد بذل قصارى جهده لمواكبة تلك التحديات عامدًا 

إلى اتخاذ قرارات حازمة وحاسمة للحفاظ على سالمة عمالئه وتلبية 
كافة احتياجاتهم المصرفية ومتطلباتهم إلكترونيًا.

قمنا باتخاذ اإلجراءات الداخلية في الفروع نفسها من حيث االلتزام 
بالتباعد والتطهير وحجز المواعيد اإللكترونية. وقد امتد التطور الرقمي 

بشكل ثابت ليشمل المنتجات التي تم إطالقها بغرض مساعدة 
العمالء في تحويل المبالغ المالية وإجراء المعامالت اإللكترونية وزيادة 
معامالت الدفع “بدون لمس” والحد من اللجوء إلى التعامل النقدي.

كما حرص البنك على التواصل مع عمالئه في جميع األوقات وتوجيه 
مختلف الرسائل لهم إلعالمهم بشأن مجريات األحداث المتغيرة 

خالل فترة اإلغالق وساعات العمل المحدودة.
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الخزينة واالستثمار

تعد “إدارة الخزينة واالستثمار بالبنك التجاري” مسؤولة عن إدارة 
األصول والخصوم واالستثمارات في رأس المال والسوق المالية 

والمعامالت التجارية باإلضافة إلى مبيعات الخزينة، وهذا فضاًل عن 
توليها إدارة المتطلبات العامة للتمويل والسيولة في البنك، إذ يشمل 

ذلك إدارتها للمتطلبات التشغيلية واالستراتيجية للسيولة إلى جانب 
الوصول إلى أسواق رأس مال الدين الدولية المتعلقة باحتياجات 

التمويل.

أعمال اإلدارة
تأتي إجراءات اإلدارة االستباقية لتمكن البنك من إدارة قاعدة 

التمويل الخاصة به على نحو ميسور التكلفة وتضمن في نفس الوقت 
إدارة كشف ميزانيته بما يتوافق مع توقعات وكاالت التصنيف 

والجهات التنظيمية ومجلس اإلدارة والمساهمين. وقد ساهم الفريق 
المعني بمهام الخزينة واالستثمار في اإلدارة بدور فعال في الحفاظ 

على ثبات تكلفة التمويل وإدارة الفترات الزمنية المتعلقة بالتزامات 
البنك، وذلك في ظل بيئة أسعار الفائدة المتقلبة، إلى جانب السعي 

نحو تنويع قنوات التمويل والحفاظ على نسب السيولة الرئيسية 
وكذلك ما يرتبط بها من النسب التنظيمية لقطاع األعمال التجارية، 

وذلك وفقًا لما يصدره “مصرف قطر المركزي” من قرارات ملزمة.

في حين أن الفريق المعني بمهام االستثمار في البنك تولى إدارة 
استثمارات البنك داخل أسواق رأس المال لتحقيق إيرادات أعلى 

ثابتة، فقد واصل العمل إلدرار قدر كبير من اإليرادات في سنة 2021 
في نفس وقت ضمان وجود مقدار من السيولة االحتياطية للبنك، 

وذلك من خالل التركيز على االستثمارات المتنوعة القابلة للتسييل. 
ويتمثل هدف الفريق في سنة 2022 في الحفاظ على معدل الزخم 

في اإليرادات في ظل بيئة السياسات النقدية والبيئة السياسية 
الجغرافية الحافلة بالتحديات. وتفاقم الوضع بسبب فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد-19( وما يزال تركيز االستثمار منصبًا على 
تولي عمليات اإلدارة النشطة للمحفظات االستثمارية حتى تحقيق 
المستوى األمثل لإليرادات، فضاًل عن ضمان إدارة المخاطر بصورة 
فعالة ومرونة عمليات تخصيص األصول وعمليات التحوط المالي 

وإدارة الفترات الزمنية.

وحدة مبيعات إدارة الخزينة
توفر مبيعات الخزينة لعمالء البنك مجموعة كاملة من المنتجات 
باإلضافة إلى دعم متطلباتهم فيما يتعلق بإدارة عمليات الصرف 

األجنبي واتخاذ اإلجراءات التحوطية بخصوصها والمخاطر المتعلقة 
بأسعار الفائدة وغيرها من فئات األصول. وتواصل “إدارة الخزينة 
واالستثمار لدى البنك التجاري” زيادة نطاق دورها المؤثر باعتبارها 

صانع سوق رئيسي فيما يتعلق بالمعدالت اإلقليمية والدخل الثابت 
وسندات الخزينة وكذلك أسواق العمالت األجنبية، وذلك إلى جانب 

أنها توفر للشركات والمؤسسات إمكانية الوصول إلى السوق.

وفي سنة 2021، وسعت “إدارة الخزينة واالستثمار لدى البنك التجاري” 
نطاق قدرتها لدعم متطلبات عمالئها من خالل إضافة القدرات 

التنفيذية الرقمية وحلول إدارة المخاطر على الصعيد المحلي وأيضًا عبر 
الحدود إلى جانب إثبات قدرتها على توفير الحلول الميسورة للعمالء 

في العديد من المناطق الجغرافية.

وإلى جانب ما سبق، فقد تولت “إدارة الخزينة واالستثمار” العمل 
بصورة فعالة مع بنك “ألترناتيف” - فرع تابع للبنك التجاري في دولة 

تركيا - لتوفير عمليات اإلصدار والهيكلة والتفاوض والتنفيذ الكاملة.

استعراض اإلدارة للعمليات تابع

بارفيز خان
مدير عام تنفيذي، الخزينة واالستثمار
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إدارة المخاطر
تُشكل إدارة المخاطر جزءًا جوهريًا من األنشطة اليومية للبنك 

التجاري. وفي إطار الحوكمة العامة للبنك، فإن مجلس اإلدارة يتحمل 
مسؤولية اإلشراف على إطار حوكمة المخاطر الكبرى، ويضم هذا 

اإلطار ثقافة المخاطر الكبرى ومستوى المخاطر المقبولة في البنك 
)Risk Appetite( - الذي يوضح في بيان مستوى المخاطر المقبولة 

- ويشتمل أيضًا على المسؤوليات المحددة إلدارة المخاطر ووسائل 
السيطرة عليها. ويرتكز إطار حوكمة المخاطر في البنك على ثالثة 

خطوط دفاعية توضح أدناه:

يتمثل خط الدفاع األول في أقسام األعمال الرئيسية والمهام   .1
التي تشكل خطرًا، إذ تعتبر هذه الفئات المصدر الرئيسي للمخاطر، 

وهي المسؤولة عن تنفيذ الضوابط الداخلية الفعالة وكذلك 
عن تحديد وقياس وتقييم ومراقبة وتخفيف المخاطر المرتبطة 

بأنشطتها وذلك بما يتماشى مع بيان مستوى المخاطر المقبولة 
وحدود المخاطر في البنك.

يتمثل خط الدفاع الثاني في إدارة المخاطر المستقلة التي   .2
تهدف إلى مراقبة مدى االستعداد للمخاطرة وتقييم المخاطر 

بشكل مستقل عن عمليات أقسام األعمال الرئيسية والمهام 
التي تشكل خطرًا. علمًا أن إدارة المخاطر المستقلة تُكمل أنشطة 
أقسام األعمال الرئيسية التي قد تنطوي على مخاطر وذلك من 

خالل مسؤوليتها في رصد ورفع التقارير، وااللتزام بمستوى المخاطر 

المقبولة في البنك. وتتحمل اإلدارة المستقلة للمخاطر مسؤولية 
تحديد وقياس وتقييم ومراقبة المخاطر الكلية الناشئة على 

مستوى المؤسسة.

يتمثل خط الدفاع الثالث في عملية المراجعة الداخلية التي توفر   .3
لمجلس اإلدارة ضمانة مستقلة على فعالية إدارة المخاطر وتنفيذ 

الضوابط الداخلية.

اهتم البنك التجاري في العام 2021 بمواصلة تطوير منصات البنية التحتية 
الخاصة بأنظمة المخاطر والتي تشمل إجراء التحسينات على القدرات 

الرقابية للعمالء وتحسين القرارات االئتمانية واإلجراءات االئتمانية 
المرّشدة وغيرها. وجدير بالذكر أن البنك أدخل بعض التحديثات على 
نظام كشف المخاطر والرقابة الداخلية على التقارير المالية وفقًا لهيئة 

قطر لألسواق المالية.

وسيسعى البنك التجاري في العام 2022 إلى مواصلة تطبيق أهداف 
واضحة واستراتيجيات محددة ووضع نظم متوازنة إلدارة المخاطر.

أنطونيو غاميز
مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع المخاطر
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مخاطر االئتمان
حدد البنك التجاري السياسات االئتمانية المرتبطة بإقرار المخاطر 

االئتمانية وإدارتها. وتنطبق معايير االئتمان األساسية على كافة 
القرارات المتعلقة بمخاطر االئتمان، كما أن هناك معايير خاصة تُطبق 
على كافة عمليات اإلقراض الضخمة، والتي تشمل التزامات المدين 

وقدرته على السداد، وحجم اإليرادات، ومصادر السداد، وفترات 
السداد، وتوافر الشروط والضمانات الالزمة والتحقق من مستندات 

منح القروض.

يقوم البنك بتقييم قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية 
وتحديد إمكانية السداد. ويتم عمومًا الحصول على ضمانات على 

شكل عقارات أو رسوم على اإليرادات أو أصول أو ضمانات مادية 
وغيرها مقابل الحصول على تسهيالت ائتمانية لتمويل األعمال، 

باستثناء الجهات الحكومية والبنوك والشركات الكبرى التي تتمتع 
بأوضاع مالية قوية. ويصنف البنك المقترضين بشكل متسق وموحد 

وذلك من خالل وضعه نماذج تصنيف المخاطر التي تستهدف التحكم 
في اتخاذ القرار المتعلقة بإقراض الشركات واألفراد، وهو ما يحقق 

توحيد المقاييس واستمرارية تصنيف الدائنين.

المخاطر غير المالية
قدم البنك مفهوم المخاطر غير المالية والتي تشتمل على المخاطر 

التشغيلية والمخاطر الناجمة عن أفعال الغير واإلشراف على مسائل 
األمن السيبراني وإدارة شؤون الموردين واستمرارية األعمال وإدارة 

التغيير. تشير المخاطر التشغيلية إلى مخاطر تلك الخسائر الناجمة عن 
مباشرة عمليات داخلية غير مالئمة أو فاشلة أو تلك الناشئة بسبب 

أشخاص أو أنظمة أو نتيجة ألحداث خارجية. وتنطوي هذه المخاطر 
على المخاطر القانونية لكنها تستبعد المخاطر االستراتيجية ومخاطر 

السمعة.

وتختص اإلدارة المنوطة بإدارة المخاطر غير المالية بتشجيع إنجاز 
األهداف المالية والتجارية للبنك التجاري وتتولى هذه الجهة أيضًا 

مسؤولية إدارة المخاطر التشغيلية وذلك من خالل استخدام أدوات 
المخاطر التشغيلية المعتمدة في هذا المجال. وتتمثل األهداف 

األساسية لإلدارة في:

الحفاظ على بيئة فعالة للرقابة الداخلية والعمل وتأسيس نظام   •
للرقابة الداخلية.

تطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة عن طريق اتباع نهج متسق في   •
التعامل مع إدارة المخاطر الغير مالية على مستوى البنك.

الشفافية وإدارة المخاطر والتعامل مع كافة المسائل واألحداث   •
ورفع التقارير بشأنها.

اإلشراف الفعال على تطبيق سياسة األمن السيبراني ومعالجة   •
أوجه القصور بها وذلك لكونها خط الدفاع الثاني.

ضمان توفير مستوى عاٍل من المرونة والتأهب في األوضاع الناجم   •
عنها اضطرابات في استمرارية األعمال.

مخاطر السوق
تختص اإلدارة المعنية بمخاطر السوق في البنك بإدارة مخاطر السوق 

أو الخسارة المحتملة في القيمة أو األرباح الناجمة عن التغيرات في 
عوامل السوق وذلك تحت إشراف كامل من لجنة إدارة المخاطر 
والتي تقدم مبادئ توجيهية محددة لكيفية إدارة مخاطر السوق. 

وتشتمل هذه المخاطر على تلك المخاطر الناجمة عن دفاتر التداول 
والدفاتر المصرفية وإدارة مخاطر الطرف المقابل.

تُدار مخاطر السوق كجزء من إطار مستوى المخاطر المقبولة في 
البنك والذي يتضمن مستويات دقيقة من مقاييس المخاطر بما 

في ذلك مقياس “القيمة المعرضة للخطر”، إذ يستخدم البنك هذا 
المقياس لقياس حجم الخسارة المحتملة التي تنتج عن التغيرات غير 

المواتية في السوق التي تمت مالحظتها خالل فترة زمنية محددة، 
ويستعين البنك بمقياس “القيمة المعرضة للخطر تحت الضغط” 
لقياس احتمالية الخسارة االقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق 

الشديدة. ويستخدم البنك مقياس “العوائد المعرضة للخطر” 
ومقياس “التغيير في سعر العائد”.

ويتعين موافاة لجنة األصول والخصوم ولجنة إدارة المخاطر ولجنة 
االستثمار بالنتائج بشكل منتظم.

إدارة السيولة والتمويل
يتبع البنك التجاري استراتيجية اإلدارة المتوازنة للسيولة وذلك عن 

طريق استخدام كل من الممتلكات واألصول السائلة والسيولة 
المقترضة، مستهدفًا من وراء ذلك تلبية متطلباته في السيولة 

النقدية. وتنص سياسات التمويل التي يتبعها البنك على ما يلي:

تحديد متطلبات السيولة باستخدام عدة طرق تشمل مصادر   •
التمويل واستعماالته وهيكله ومؤشرات السيولة.

االحتفاظ بمستوى مناسب من األصول في صورة سائلة.  •

استعراض اإلدارة للعمليات تابع
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يتوافق مستوى األصول السائلة مع افتراضات السيناريو األصعب   •
المتوقعة ذات الصلة بمخاطر التزامات البنك بشأن القروض التي 

تعهد بمنحها ولكن لم يتم سحبها بعد.

تسهيل االعتمادات االئتمانية.  •

وضع خطة رسمية للتمويل في الحاالت الطارئة ومراجعتها بشكل   •
دوري من قبل لجنة األصول والخصوم.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة المعنية بالمخاطر
تتولى المسؤولية الرئيسية والرقابة على إدارة المخاطر لجنتين 

أساسيتين هما:

لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة: وهي اللجنة   .1
المسؤولة عن جميع جوانب إدارة المخاطر على مستوى البنك، 

وتشمل هذه الجوانب – على سبيل المثال وليس الحصر – إدارة 
مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة النقدية والمخاطر 
التشغيلية، وتختص اللجنة بمراجعة سياسة إدارة جميع المسائل 

المتعلقة بالمخاطر والرقابة على جميع المخاطر التي قد يتعرض لها 
البنك.

اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة: وهي اللجنة   .2
المسؤولة عن تقييم التسهيالت االئتمانية ومنحها في إطار 

الحدود المصرح بها وذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية للبنك المركزي 
القطري والمجلس.

يجب تحديث مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية بصورة دورية وذلك 
للتصدي ألية مخاطر محتملة قد يواجهها البنك.

وتجدر اإلشارة إلى أن إدارة المخاطر ما زالت قادرة على إدارة المخاطر 
الناشئة عن زيادة تعقيد وتنوع واتساع نطاق أعمال البنك وعملياته 

التجارية.

وخالصة القول، فإنه يتضح أن إطار الحوكمة والسياسات واإلجراءات 
والممارسات اإلدارية المتعلقة بإدارة المخاطر في البنك التجاري تتفق 

تمامًا مع الممارسات العالمية وتوصيات لجنة بازل والمبادئ التوجيهية 
للبنك المركزي القطري.

قطاع التسويق 
يتولى قطاع التسويق في البنك التجاري مسؤولية الحفاظ على مكانة 

البنك وعالمته التجارية وتواصله المستمر مع الجهات المعنية من 
خالل التواصل الفّعال عبر القنوات اإلعالمية التقليدية والرقمية.

ويعمل قطاع التسويق عن كثب مع األقسام الرئيسية ووحدات 
الدعم في البنك لتطوير الحمالت التسويقية الشاملة، والتي 

تستهدف الفئات المختلفة من العمالء عبر مجموعة متنوعة من 
المنتجات والخدمات، وذلك باالستناد إلى أبحاث السوق المتواصلة 

ومعرفة احتياجات العمالء وتحليل العائدات على االستثمار. كما 
يتولى قطاع التسويق إدارة الرعايات التي يقوم بها البنك وفعالياته 

الرئيسية، إلى جانب برامج المسؤولية االجتماعية الخاصة به.

يفخر البنك التجاري بالمكانة الريادية التي يحتلها كبنك رقمي. ويواصل 
البنك التجاري السيطرة على القطاع المصرفي الرقمي في قطر 

من خالل الريادة في التسويق الرقمي، جنبًا إلى جنب مع منهجه 
االستباقي في قنوات اإلعالم الرقمي، وتقديم تقنيات تطرح في 

السوق ألول مرة، وعروضه القيّمة، واستخدام مواقع التواصل 
االجتماعي للتواصل مع العمالء.

االلتزام بالرؤية الوطنية
ترجع نجاحات وإنجازات البنك التجاري في هذا العام إلى التزام البنك 

بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي قامت بتحفيزنا ودفعنا إلى 
تحقيق النتائج بالشكل الذي يتماشى مع األهداف االستراتيجية 
الرئيسية للبالد ومساعدتها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

للعام 2021، اخترنا أن يكون شعار اليوم الوطني “عنوان األمجاد، 
تاريخ لألجداد”، وهو شعار يعّبر عن الكثير. إن شعار البنك لليوم 

الوطني هذا العام مستوحى من مراحل التطور األربع التي شهدها 
العلم القطري من العام 1916 إلى العام 2012 حين تم اعتماد آخر علم. 

وبهذا أراد البنك التجاري أن يكون احتفاله هذا العام مختلفًا ومحفورًا 
في الذاكرة، وبالتالي وفر العديد من الفعاليات لموظفيه لالستمتاع 

بتجربة فريدة من نوعها للجميع. 
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وسائل التواصل االجتماعي
قصة عالمتنا التجارية دأبت على التركيز على مدى تطور استراتيجية 
االتصال الخاصة بالبنك، وتجسيدًا للطبيعة المتأصلة لعالمتنا التجارية 

ولضمان إمداد عمالئنا باإلرشاد الذي يستحقونه، فإننا نتبع ثالث 
ركائز في استراتيجيتنا كبنك؛ وهي اإلرشاد، إضفاء الطابع اإلنساني، 

واالبتكار.

تبنى البنك التجاري نهجًا قائمًا على تشجيع عمالئنا على استخدام 
التقنية الرقمية مع تزويدهم بالتثقيف والتوجيه الالزم حول كيفية 

استخدام حلولنا الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية من خالل حملة 
#GoDigital. وقد تمحورت استجابتنا للجائحة حول قيم البنك 
الخمس وهي: جودة أرباح الشركات، وتجربة العمالء، واإلبداع 

واالبتكار، والثقافة، واالمتثال. وانطالقًا من حرصنا على الوصول إلى 
الجميع، استخدمنا كافة منصاتنا وتواصلنا بست لغات مختلفة وطرحنا 

المحتوى الذي نقدمه عبر جميع القنوات حتى يتمكن عمالؤنا من 
البقاء بأمان وإنجاز كافة المعامالت المصرفية بكل أمان من المنزل. 
عالوة على ذلك، حرصنا على نقل هذه الرسالة بلغة إنسانية فريدة 

مع شرح تدابير السالمة واستخدام موظفي البنك التجاري للمنصات 
الرقمية من خالل بث مقاطع فيديو تثقيفية غنية بالمعلومات 

ومطمئنة.

إضافًة لذلك، قمنا بتهيئة اتصاالتنا لتتكيف مع هذه الظروف 
االستثنائية التي نمر بها وركزنا رسائلنا على تقديم المشورة الصحية 

 ،CBhealthy# العامة بناًء على اإلرشادات الحكومية عبر حملة
وتوفير تعليمات الفيديو حول كيفية استخدام قنواتنا الرقمية 

لتلبية االحتياجات المصرفية اليومية ولمساعدة عمالئنا على تحقيق 
أهدافهم عبر حملة #CBtips، وتقديم معلومات عن حلول الهواتف 

الجوالة للشركات الصغيرة والمتوسطة وعمالئنا من الشركات عبر 
 .CBsmart# حملة

ولالستمرار في تقديم سبل التواصل األكثر فعالية، فقد استثمرنا 
في واحدة من أفضل منصات إدارة وسائل التواصل االجتماعي 

في العالم وهي منصة سبرينكلر. وبفضل استخدام تقنية الذكاء 
االصطناعي، نستطيع فهم عمالئنا بشكل أفضل وبالتالي نستطيع 

خدمتهم بشكل أفضل.  

ولقد كان من ثمرات استراتيجية وسائل التواصل االجتماعي المتميزة 
في البنك التجاري تكريم البنك وحصوله على عددًا من الجوائز من 

قبل أشهر الجهات المانحة المرموقة. ففي العام 2021، حصد البنك 
جائزة “أفضل مشاركة عبر مواقع التواصل االجتماعي في الشرق 

األوسط” من مجلة “ذا آشيان بانكر”، كما حاز على جائزة “أفضل 
خدمات تسويق وشبكات التواصل االجتماعي” في قطر والشرق 

األوسط والعالم أجمع من مجلة “جلوبال فاينانس”. 

استعراض اإلدارة للعمليات تابع
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جوائز عام ٢٠٢١
فيما يحتفل البنك التجاري بنجاحاته وابتكاراته المستمرة، حصد البنك 

التجاري أكثر من أربعة عشر جائزة مرموقة على مستوى الدولة، 
الشرق األوسط، والعالم:

جائزة “أفضل بنك” في قطر من جلوبال فاينانس.    •

جائزة “أفضل بنك” في قطر من يوروموني.    •

جائزة “البنك األكثر ابتكارًا في خدمة العمالء” في قطر من   •
إنترناشونال فاينانس.

جائزة “أفضل بنك رقمي” في قطر من آشيا موني.  •

جائزة “أفضل الخدمات المقدمة ألصحاب األعمال” وجائزة “أفضل   •
إدارة وأمن للبيانات” في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات 

في قطر من يوروموني.

جائزة “أفضل مشاركة عبر مواقع التواصل االجتماعي” في الشرق   •
األوسط من ذا آشيان بانكر.

جائزة رئيس الشؤون المالية من قبل مجلة فاينانس الشهرية.  •

جائزة “تطبيق التداول عبر الجوال األكثر ابتكارًا” في قطر من مجلة   •
إنترناشونال فاينانس.

تصنيف LinkedIn: الخامس على قائمة “أفضل 10 أماكن عمل   •
تساعدك على تطوير حياتك المهنية في دولة قطر لعام 2021”.

جائزة “أفضل بنك في إدارة النقد وأفضل خدمات مصرفية” في   •
قطر من ذا آشيان بانكر.

جائزة “أفضل تطبيق جوال مصرفي” للشركات في الشرق   •
األوسط من جلوبال فاينانس. 

جائزة “أفضل خدمات تسويق وشبكات التواصل االجتماعي”   •
لألفراد في الشرق األوسط من جلوبال فاينانس. 

جائزة “أفضل خدمات تسويق وشبكات التواصل االجتماعي”   •
لألفراد في العالم من جلوبال فاينانس.  

من مجلة جلوبال فاينانس:
جوائز فئة الخدمات المصرفية لألفراد في قطر:

أفضل تطبيق جوال مصرفي   •

أفضل نظام ألمن المعلومات وإدارة عمليات االحتيال  •

أفضل خدمات تسويق وشبكات التواصل االجتماعي  •

جوائز فئة الخدمات المصرفية للشركات في قطر:
أفضل خدمة تمويل تجاري  •

أفضل تطبيق جوال مصرفي   •

البنك التجاري يفوز بجوائز مرموقة في عام 2021
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مبادرات رمضان 
في إطار المسؤولية االجتماعية للبنك التجاري، نظم البنك عددًا من 

الفعاليات الخيرية السنوية بالتعاون مع الهالل األحمر القطري، قدم 
خاللها وجبات اإلفطار الرمضانية للعمال والمحتاجين في المجتمع. 

باإلضافة إلى ذلك، نّظم البنك التجاري مأدبة إفطار رمضانية على شرف 
المسنين المقيمين في مركز تمكين ورعاية كبار السن )إحسان( 

عالوة على تنظيم خيمة إفطار بالتعاون مع قطر الخيرية.

حمالت التبرع
إن مسؤولية البنك لمساعدة المحتاجين امتدت لتشمل تنظيم 

حمالت التبرع بالتعاون مع الهالل األحمر القطري وقطر الخيرية داخل 
دولة قطر وفي دول أخرى مختلفة كلبنان وسوريا والسودان وغيرها 

من البلدان. ومنذ عام 2016 حتى عام 2019، جرت العادة على تنظيم 
حمالت التبرع في دولة قطر بشكل فعلي من خالل متطوعي البنك 

التجاري.

وفي العام 2021، ونظرًا لإلجراءات االحترازية التي فرضتها الدولة، واصل 
البنك دعم المجتمع بإطالق حملة تبرعات على منصات التواصل 
االجتماعي الخاصة بالبنك وبين موظفيه، حيث تبرع كل موظف 
من موظفي البنك بقيمة سلة غذائية تحتوي على التمور واألرز 

والفاكهة وغيرها من المواد الغذائية األساسية األخرى خالل شهر 
رمضان المبارك. وهدفت هذه الحملة إلى إشراك الجميع في أجندة 
المسؤولية االجتماعية الخاصة بالبنك بمساعدة األسر الفقيرة خالل 
هذه األوقات العصيبة. وتعكس مشاركة موظفي البنك في هذه 

الحملة الرمضانية التزامنا بثقافة “بنك واحد – فريق واحد”. 

الرياضة والصحة واللياقة البدنية
نؤمن في البنك التجاري أن موظفينا أهم وأعظم ثرواتنا، ولذلك نحن 
ملتزمون باالستثمار في رفاههم. وال شك أن تعزيز مستوى الصحة 

في البالد هو أيضًا أحد أهم بنود ركيزة التنمية البشرية الواردة في رؤية 
قطر الوطنية 2030، ولذلك نشجع موظفينا على ممارسة األنشطة 
الرياضية والترفيهية ليس فقط خالل اليوم الرياضي للدولة بل على 

مدار العام، فرسالتنا التي نروج لها هي التأكيد على أهمية الرياضة 
واألنشطة البدنية ووظيفتها الحيوية في المجتمع وترويج أنماط الحياة 
النشطة والصحية، وترسيخ قيم التفاني والعمل الجماعي وروح الفريق 

والمنافسة والروح الرياضية.

وفي هذا المضمار، شرع البنك التجاري في إطالق سلسلة من 
الفعاليات واألنشطة التي تميزت بحسن التنظيم وأظهرت التزامه 
بالترويج للرياضة. ففي عام 2021، شارك البنك التجاري في احتفاالت 

اليوم الرياضي للدولة بمزيج من األنشطة الرياضية والبدنية والترفيهية 
للموظفين عالوة على برنامج التوعية المجتمعية.

وفي نفس السياق، نّظم نادي موظفي البنك التجاري فعالية حصرية 
لموظفي البنك تحت مسمى أولمبياد البنك التجاري تحولت إلى 

منافسة شرسة نشرت طاقة إيجابية تمثل شخصية البنك. وقد 
كانت فعالية أولمبياد البنك التجاري يومًا مليئًا بالتحديات المصممة 

خصيصًا لتعزيز روح المنافسة والعمل الجماعي وتشجيع الموظفين 
على التحلي بالقيم السامية واألخالق الرفيعة. ويحرص نادي موظفي 

البنك التجاري على الوفاء بالتزام البنك المتمثل في تشجيعه األنشطة 
الرياضية والصحية لموظفيه وذلك من خالل توفيره مجموعة مختارة 
وفريدة من برامج التدريب على اللياقة البدنية التي أعدت وصممت 

خصيًصا لهذا الغرض والتي ستتاح للموظفين طوال العام.  

استعراض اإلدارة للعمليات تابع

المسؤولية االجتماعية 
لطالما التزم البنك التجاري، منذ تأسيسه قبل أكثر من ستٍة 

وأربعين عامًا، بدعم التنمية الوطنية في دولة قطر عبر مجموعة 
شاملة من برامج المسؤولية االجتماعية التي تولّى مهمة 

صياغتها وتنفيذها قطاع التسويق في البنك.
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وفي ظل القيود التي فرضها الوباء، واصل البنك حملته التوعوية 
الرياضية عبر اإلنترنت من خالل قنواته على مواقع التواصل االجتماعي 

بإطالق سلسلة من الجلسات الرياضية التي ينظمها النادي الرياضي 
لتثقيف الجمهور بكيفية الحفاظ على صحتهم ولياقتهم أثناء فترة 

.cbactive# اإلغالق في إطار حملة

وال يزال البنك التجاري ملتزمًا بتعزيز سمعة قطر الرياضية وذلك بجلب 
أفضل وأشهر المنافسين الدوليين إلى قطر كل عام للمشاركة في 
بطولة الجولف التي تجذب جمهورًا كبيرًا على مستوى العالم. ونتيجة 
لهذا االلتزام، وقع البنك واالتحاد القطري للجولف اتفاقية رعاية لمدة 

ثالث سنوات الستضافة بطولة قطر ماسترز للجولف، يظل 
بموجبها البنك التجاري الراعي الرسمي للبطولة في قطر حتى عام 

2022. وإنه من دواعي فخرنا واعتزازنا أننا الراعي الرئيسي لبطولة 
قطر ماسترز 2021 للسنة السادسة عشر على التوالي وهو دليل حي 

وبرهان واضح على حرص البنك على لعب دور فعال في نشر الوعي 
لدى الجمهور فيما يتعلق بالمجال الرياضي.

وباإلضافة إلى ذلك، وقع البنك التجاري والشقب، عضو في 
مؤسسة قطر، اتفاقية شراكة تجعل من البنك التجاري؛ الذي يعد 

أحد البنوك الكبرى الرائدة في قطر، راعيًا رئيسيًا لمدة ثالث سنوات 
لبطولة الشقب الدولية للفروسية. وأقيمت بطولة البنك التجاري 

الدولية للفروسية – الشقب برعاية لونجين من 25 إلى 27 فبراير 2021. 
واستضافت البطولة على مدار ثالثة أيام أفضل الفرسان العالميين 

والمحليين للمشاركة في منافسات قفز الحواجز، والترويض. إذ 
تعكس رعاية البنك لهذه البطولة التزامه بدعم وتعزيز اإلرث القطري.

وفي ظّل سعي البنك الدائم وجهوده الرامية لرفع الوعي بالقضايا 
الصحية الرئيسية في قطر، وحرصًا منه على الوفاء بالتزامه بالمحافظة 
على صّحة وسالمة األفراد في المجتمع القطري، قام البنك التجاري 

بتنظيم سلسلة من األنشطة وورش العمل التوعوية والممتعة 
لموظفيه خالل شهر التوعية بسرطان الثدي وذلك لدعم 

المجتمع ورفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي. وسعيًا منه 
لتسليط الضوء على أهمية شهر التوعية بسرطان الثدي، أطلق البنك 

التجاري حملًة فريدًة من نوعها وحصرية تحت شعار “أنِت األمل” 
لموظفاته لنشر الوعي حول مرض السرطان في المجتمع، إذ أتاحت 

هذه الحملة الفرصة لموظفات البنك لحضور جلسة توعوية حول 
سرطان الثدي واالستمتاع بأنشطة أخرى مميزة تقام بالتوازي معها. 

تم تقديم الجلسة التوعوية من قبل مختصين في قسم التثقيف 
الصحي في الجمعية القطرية للسرطان، فاتسمت ورشة العمل هذه 
بطابع تعليمي وممتع في آٍن معًا. هذا وتم توزيع 200 قسيمة مجانية 

إلجراء أشعة بالموجات فوق الصوتية على الحاضرات الراغبات في 
إجراء االختبار، وذلك لتشجيعهن على اتباع نظام حياة صحي. وخالل 

هذا الحدث الفريد، خضعت 100 موظفة للفحص.

فضاًل عن ذلك، احتفل البنك التجاري بيوم األرض حيث قام 
موظفيه بتوزيع بذور الخضروات على جميع الموظفين وتنظيم حملة 

توعية بيوم األرض.

تثقيف المجتمع ونشر الوعي
تجسيدًا للطبيعة المتأصلة لعالمتنا التجارية ولضمان إمداد عمالئنا 

باإلرشاد الذي يستحقونه، أطلق البنك التجاري عددًا من الحمالت 
التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي في المجتمع، باإلضافة إلى 

إرشاد العمالء وتوجيههم في رحلة معامالتهم البنكية مع البنك 
التجاري:

حملة #سي_بي_أمان
في إطار التزام البنك التام ومبادراته المتواصلة لتحذير العمالء من 

أساليب االحتيال والخداع التي يتبعها المحتالون لسرقة معلوماتهم 
وأموالهم، أطلق البنك حملته التوعوية بعنوان #سي_بي_أمان.

وتمحورت رسالة الحملة حول الشعار الجذاب والالفت: “تأكد، احذر، 
بلّغ” وتقوم الحملة على تقديم النصائح حول كيفية التعرف على 

محاوالت االحتيال وكيفية االستجابة لها، كما تشدد هذه النصائح 
على ضرورة عدم مشاركة العمالء لكلمات السر الخاصة بهم مطلقًا 

وعدم الرد على مكالمات التصيد. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى 
الوعي العام ومساعدة العمالء على تعلم كيفية اكتشاف محاوالت 

االحتيال والجرائم اإللكترونية وحماية أنفسهم منها.

وللتأكد من أن انتشارنا ال يقتصر على عمالئنا فحسب، تعاونا أيضًا مع 
أكبر منصة على اإلنترنت للوافدين في قطر )أنا أحب قطر ILQ( حيث 
نشرنا مقااًل يتضمن أهم النصائح التي تتناول كيفية البقاء في أمان 

وتجنب هجمات القرصنة. 

البنك التجاري على تيك توك – نصائح راشد المالية 
في إطار استراتيجية عالمتنا التجارية، دائمًا ما نرغب في تقديم 
التوجيه واإلرشاد لعمالئنا، والتوجيه ال يقتصر فقط على كيفية 

استخدام منتجاتنا وخدماتنا بل يشمل أيضًا التوجيه بشأن كيفية 
إدارة شؤونهم المالية بشكل عام. من األهداف الرئيسية إلطالق 

منصة تيك توك )والتي كانت في ذلك الوقت منصة جديدة وواعدة 
من منصات التواصل االجتماعي( هو استهداف شريحة معينة من 

المجتمع، وهي جيل الشباب؛ فهذه المنصة هي أفضل من يعبر 
عن صوت الشباب والتحدث بلغتهم السريعة وتلبية احتياجاتهم 

المعاصرة.

استعراض اإلدارة للعمليات تابع
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لقد صممنا محتوى البنك خصيصًا ليناسب منصة تيك توك وابتكرنا 
محتوى فريدًا لجمهورنا. ومن بين أكثر محتويات البنك شعبية على 

تيك توك “نصائح راشد المالية” وهي فيديو أسبوعي يتضمن نصائح 
مالية يقدمها راشد البوعينين، مدير منطقة بشبكة فروع البنك 

التجاري، حيث يقدم إرشادات عامة حول اإلدارة المالية وأفضل طرق 
االدخار وكيفية عالج التبذير.

يأتي ذلك كاستجابة مباشرة لدراسة توضح أن جيل األلفية في 
المنطقة يفضل أن يدير شؤونه المالية بنفسه، بداًل من طلب 

المساعدة المباشرة من اآلباء أو المستشارين الماليين.

الشباب القطري 
يفتخر البنك التجاري بأنه بنك قطري داعم لجميع الركائز األربع لرؤية 

قطر الوطنية 2030 من خالل أنشطته، مع التركيز على تعزيز االقتصاد 
عبر خدماتنا وعبر االستثمار في المواهب البشرية في قطر باعتباره 

أحد أكبر أرباب العمل في القطاع الخاص في البالد.

ويستثمر برنامج تنمية الموارد البشرية الوطنية الخاص بالبنك 
في تطوير وصقل مهارات الشباب القطري وتدريبه بشكل كبير، 

ونتطلع لمواصلة دعم دولة قطر في مسيرتها نحو االزدهار والتنمية 
المستدامة، وبما فيه خير وصالح األجيال الحالية والمستقبلية.

مسابقة جامعة قطر لالبتكار
أطلق البنك التجاري بالتعاون مع جامعة قطر، مسابقة فريدة هي 
األولى من نوعها على اإلطالق لطالب جامعة قطر دعاهم فيها 

إلطالق العنان إلبداعهم وتصميم مساحة خاصة بهم في فرع البنك 
التجاري في محطة مترو جامعة قطر.

وبفضل حضور البنك التجاري الحصري في محطة مترو جامعة قطر، 
يطمح البنك من خالل هذه المسابقة إلى تخصيص مساحة خاصة 

بالطالب، يلجؤون إليها لالستراحة والدراسة، واالطالع أكثر على عالم 
المال، وليستفيدوا من هذه المساحة بالطريقة التي تناسبهم. 

وبعد طرح المسابقة، تأهلت 6 مجموعات للتصفيات النهائية من 
أصل 29 مشاركة، تم اختيارهم من لجنة التحكيم بفضل ما طرحوه 

من مفاهيم متميزة خطفت األنظار حقًا. وقد حصل ما مجموعه 13 
فائزًا موزعين على 4 مجموعات على جوائز تراوحت بين 1000 ريااًل قطريًا 
و5000 ريااًل قطريًا لكل منهم، كما وقع االختيار على الفكرة الفائزة ليتم 

تنفيذها على أرض الواقع في العام 2021. 

التطوع
يؤمن البنك التجاري بأهمية التطوع الذي يمّكن األفراد من مساعدة 

اآلخرين والتحلي بنكران الذات، ولذلك يشجع برنامج التطوع التابع 
للبنك الموظفين على مساعدة الناس ودعم القضايا الخيرية 

ومساعدة مجتمعهم المحلي.

وخالل شهر رمضان من كل عام، تخرج مجموعة من متطوعي 
البنك التجاري لتنفيذ برنامج التطوع المقرر لهذا الشهر الفضيل. وكل 

عام، يوزع المتطوعون 1500 هدية من هدايا القرنقعوه على األطفال 
في فروع المراكز التجارية والمستشفيات والمدارس لبث روح 

السعادة والسرور والمرح ونشر الوعي بهذا التقليد الثقافي المتميز. 
على جانب آخر، تقوم مجموعة أخرى من المتطوعين بتوزيع 1000 سلة 

غذائية على األسر الفقيرة التي تحددهم قطر الخيرية، عالوة على 
توزيع 1000 صندوق إفطار على الجمهور في الكورنيش وسوق واقف 

وسوق الوكرة. 

فضاًل عن ذلك، هناك برنامج تطوعي سنوي آخر يعده البنك التجاري 
لموظفيه ويقام خالل اليوم الوطني لدولة قطر، حيث تعمل 

المجموعة على توزيع 2000 هدية احتفالية في المستشفيات ومراكز 
ذوي االحتياجات الخاصة والمدارس.

في العام 2021، مد البنك التجاري جسور التعاون بينه وبين لجنة 
البحوث من كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة قطر بشكل ناجح، 

وذلك من خالل التطوع بالمشاركة في الحلقة النقاشية حول 
موضوع “ممارسات التقطير في دولة قطر”، والذي يعتبر أحد 

البحوث الممولة من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي 
والذي يناقش التقطير في مختلف قطاعات الدولة. أثرت مشاركة 
البنك التجاري البحث من خالل تزويده بمعلومات حول استراتيجية 

التقطير وبرامج التنمية ونسبة التقطير التي تحققت خالل العقد 
الماضي.



60

الموارد البشرية 
واصل البنك التجاري خالل عام 2021 االستثمار في نشر ثقافة ريادة 
األعمال ورفع كفاءة األداء، حيث قام البنك، مدفوعًا بمرونة أداء 
الفرق التابعة لإلدارة، بتنفيذ تدابير فورية لضمان استمرارية األعمال 

والسالمة والرعاية لعمالئنا وموظفينا على حد سواء وذلك على 
الرغم من الوضع االستثنائي القائم وانتشار الجائحة على مستوى 

العالم؛ واشتملت هذه التدابير على ما يلي:

اتخاذ تدابير وإجراءات العمل من المنزل حيث أظهرت خدماتنا   -
والبنية التحتية التقنية لدينا استعدادها للتعامل مع متطلبات 

العمل عن بعد وخفض عدد األفرع النشطة وهو األمر الذي أدى 
إلى التمّكن من توفير جميع الخدمات الخاصة بنا.

تطبيق النهج التدريجي أو المرحلي بغرض ضمان استمرارية األعمال   -
وقدرة الفريق على العمل عن بعد وذلك تماشيًا مع المراحل 

المطبقة على صعيد الدولة، واتسم نهجنا بقدر أكبر من التحفظ 
عن المطلوب.

التأكيد على االتصاالت والمراسالت الداخلية والتحديثات المتعلقة   -
بالتدابير المتخذة والتغييرات الواقعة فضاًل عن الدعم المقدم 

لكافة الموظفين والعمالء على حد سواء وهو ما عمل على تعزيز 
التغيير الثقافي والتأكيد على السلوك المتبع.

االستمرار في نظام إدارة األداء الخاص بالبنك والتركيز بشكل   •
أكبر على األشخاص والمناقشات والتطوير، مع وضع استقطاب 

المواهب وتوظيفهم نصب أعيننا.

تطوير القيادات اإلدارية وتعزيز تدابير مواجهة المخاطر وضمان   •
االمتثال ومراجعة الحسابات.

من خالل االستعانة بالمواهب التشغيلية من مصادر خارجية،   •
واصلنا استقطاب وتوظيف المواهب المناسبة التي تعمل على 

المساهمة بشكل أكبر في تنفيذ الخطة االستراتيجية للبنك.

إقامة شراكات مع الوزارات والمؤسسات التعليمية بالتعاون   •
مع وزارة العمل حيث يتم تزويدنا بالمواهب الوطنية وتمكينها 
في فرص وظيفية ضمن استراتيجية تقطير البنك. كما يشارك 

البنك في التعليم والتطوير عبر شراكات استراتيجية مع المدارس 
والجامعات في الدولة من خالل الفعاليات المختلفة وبرامج 

التدريب، حيث قدمت الفعاليات التي تمت في عام 2021 بمشاركة 
الطالب سواء بشكل افتراضي أو داخل الحرم الجامعي تصورات 

مهمة لهم حول كيفية تحويل تميزهم األكاديمي إلى نجاح وأداء 
عملي.

كما عملنا على تقوية وتعزيز برامج تنمية المواهب الوطنية لدينا،   •
حيث التحق بها أكثر من 25% من موظفينا القطريين خالل عام 

2021 عبر وحدات األعمال المختلفة وتقلدوا فيها مناصب متعددة.

متابعة تطبيق أساليب التعليم اإللكتروني والتي يتم تحديثها من   •
خالل الخبرات المتخصصة في البنك التجاري، كما أطلقنا دورات 

التعليم اإللكتروني بطريقة تستند إلى قصص وحاالت وتجارب من 
الحياة الواقعية مما يعزز ويحقق االمتثال ويكفل الحصول على 

التدريب في أي وقت.

التعلم والتطوير
نستثمر لجعل البنك التجاري مكانًا متميزًا يوفر سبل التعليم، حيث 

نوجه مواردنا اإلنمائية نحو األفراد الماهرين في تبادل المعرفة 
وتدريب غيرهم من خالل دورات تدريب منظمة تحت إشراف قيادي، 

وهو األمر الذي عزز ثقافتنا اإلبداعية االبتكارية. 

وبإنشاء بوابتنا للتعليم حسب الطلب، استطعنا توفير جميع دورات 
االمتثال من خالل التعليم اإللكتروني. وفيما يتعلق بمبادرات التطوير 

األخرى، فقد واصلنا العمل على مبادرتنا لدعم الدراسة للموظفين 
الذين يسعون للمشاركة في البرامج الدراسية بنظام التفرغ أو الدوام 
الجزئي والتي ترّكز على المواطنين القطريين وتعتمدها “لجنة المواهب 

الوطنية”.

هذا وباإلضافة إلى أننا أعدنا تقديم برنامج رعاية الطالب خالل عام 
2021، وذلك سعيًا لتطوير مهاراتهم من خالل تقديم الدعم األكاديمي 

والدورات التدريبية واإلثراء بالخبرات الوظيفية إلعداد جيل قادم من 
المصرفيين.

استعراض اإلدارة للعمليات تابع

جاسم آل ثاني 
رئيس قطاع الموارد البشرية
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المكافآت واالستحقاقات
يختص مجلس اإلدارة بإجراء مراجعات دورية على المكافآت 

واالستحقاقات لضمان دفع البنك لرواتب تنافسية مجزية، وتقديمه 
مكافآت للموظفين ذوي األداء العالي والمتميز، وكذلك من أجل ربط 

الحوافز باألداء اإلجمالي للبنك. كما يصب مجلس اإلدارة تركيزه على 
إدارة المخاطر من خالل مراعاة النقاط التالية:

الفصل بين الرواتب والحوافز.  •

الموازنة بين الفوائد والمخاطر واألفق الزمني المرتبط بهذه المخاطر.  •

وقد أعلّنا عن سياساتنا وممارساتنا المتعلقة بالمكافآت في تقاريرنا 
المالية.

عمليات إدارة الموارد البشرية
دفعات جديدة في عام 2021: نجح البنك التجاري في جذب دفعة 

جديدة من المواطنين من الخريجين الجدد المؤهلين ومن ذوي الكفاءة 
للعمل في عدد كبير من الوحدات التجارية االستراتيجية، واستطاع 

هؤالء الموظفون المساهمة بنجاح وبصورة كبيرة في األهداف 
االستراتيجية للبنك.

فضاًل عن ذلك فقد نجح البنك في استقطاب المواهب والقيادات 
األساسية الجديدة العالمية للتسريع من عملية تحقيق أهداف الرؤية 
االستراتيجية مع وضع التكنولوجيا والعمالء في االعتبار، وهو ما جاء 

انطالقًا من تركيزه على الوصول إلى المعايير العالمية واالرتقاء بما لديه 
من خبرات. 

ويُعد تطوير قدرات المواطنين العاملين لدينا بمثابة إحدى ركائزنا 
االستراتيجية، وقد طورنا قدرات القيادات الوطنية الجديدة من خالل 

نقل المعرفة والتجارب التي تتجمع في مخزون المواهب العاملة لدى 
البنك.

العمليات
شهد عام 2021 تغيرات جذرية على مستوى قطاع الشركات في جميع 

أنحاء العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”، حيث 
تزايدت الضغوط الناتجة عن الجائحة مما أضر بعدد كبير من أعمال 

هذه الشركات. وفي هذا الصدد، لجأ العديد من األفراد والشركات إلى 
التعامل عن بعد في ظل الجائحة، األمر الذي أدى إلى ضرورة إحداث 
تغيير في طريقة تعامل الشركات مع عمالئها خالل عام 2021. وقد 

ُطبق ذات األمر على البنوك شأنها شأن أي قطاع خدمات آخر. فمنذ 
عام 2020 زاد الطلب على الحلول الرقمية اآلمنة واالعتماد التدريجي على 

الهواتف الذكية لتنفيذ الخدمات المصرفية نظرًا لكونها وسيلة سهلة 
ومريحة. 

وعليه، فقد تبنى البنك التجاري في عام 2021 هذه التوجهات فيما 
يتعلق بتعامالته مع العمالء حيث ارتفعت نسبة المعامالت المصرفية 

عبر الهواتف الجوالة وزاد معدل استخدام التقنيات التي توفرها 
تلك األجهزة )من خالل المقاييس الحيوية، فضاًل عن توسيع نطاق 

المنتجات والخدمات الرقمية المقدمة بصورة استباقية وتوسيع قنوات 
توزيع الخدمات الذاتية والخدمات حسب الطلب. وقد انعكست هذه 

التوجهات في خطة البنك التجاري االستراتيجية الخمسية. جدير بالذكر أن 
مرونة النموذج التشغيلي الخاص بالبنك يساعد بال شك في التكيّف 
والتأقلم مع األوضاع المتغيرة ودفع عجلة االبتكار واالرتقاء من أجل 

تقديم أفضل الخدمات للعمالء.

تفضيل العمالء إتمام خدماتهم المصرفية عبر الهواتف 
الجوالة

واصل العمالء استخدام الهواتف الجوالة إلتمام معامالتهم المصرفية 
لدى البنك التجاري حيث زادت نسبة مستخدمي المنصات الرقمية 

النشطين خالل عام 2021 بنسبة 15%، وبلغت نسبة استخدام الهواتف 
الجوالة 94% من إجمالي المعامالت الرقمية. 

وفي هذا الصدد، تزايدت أهمية التقنيات التكنولوجية المتطورة التي 
توفرها أجهزة الهواتف الجوالة بما في ذلك تسجيل الدخول باستخدام 

المقاييس الحيوية بنسبة 28%. وأصبحت حلول المعامالت المصرفية عبر 
الهواتف الجوالة وعبر اإلنترنت لعمالء الشركات تتزايد أهميتها يومًا بعد 
يوم. وارتفع عدد العمالء الذين يستفيدون من الخدمات المصرفية عبر 

الهواتف الجوالة بنسبة 20% خالل عام 2020. جدير بالذكر أن العديد من 
الفئات من بينها أصحاب األعمال وصناع القرار قد استفادوا بشكل كبير 

من حلول البنك التجاري ذات الصلة باعتماد الهواتف الجوالة في تنفيذ 
المعامالت المصرفية وازداد معدل استخدامهم لتلك الحلول بنسبة 

30% مما يعكس أهمية تلك الحلول ومالءمتها ومرونتها.

استعراض اإلدارة للعمليات تابع
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توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات عبر اإلنترنت
يُعد توسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر اإلنترنت وعبر الهواتف الجوالة 

أحد أهم الركائز األساسية لعام 2021، حيث أنشأ البنك التجاري منصة 
رقمية تقدم خدمة المساعدة الرقمية للعمالء من خالل التواصل مع 

مدير العالقات الخاص بالعميل لتلبية متطلباته عبر الفيديو، وهو ما يعد 
أحد الحلول اآلمنة والفعالة حيث يتيح ذلك إمكانية تبادل المستندات 

واستكمالها وال يقتصر األمر فقط على التواصل عن بعد.

 Apple Pay وفيما يتعلق بالمعامالت المصرفية، فقد تم إطالق خدمة
وغيرها من خدمات الدفع عبر الهواتف الجوالة والتي حظيت بقبول 

ورضا كبير من العمالء. إضافًة إلى ذلك، فقد تم إطالق العديد من 
الحلول المصممة حسب الطلب لتلبية متطلبات عمالء الشركات الذين 

يسعون لتوسيع نطاق وصولهم الرقمي واالستفادة من الخدمات 
ذات الصلة بما في ذلك العديد من حلول التجارة اإللكترونية )B2C( مثل 

حلول تيسير سداد فواتير المرافق وغيرها من المدفوعات.

توسيع نطاق قنوات الخدمة الذاتية والتوزيع
قام البنك التجاري بتوسيع نطاق الحلول والقنوات المتاحة للعمالء 

لتمكينهم من الوصول إلى معلوماتهم المصرفية والوفاء باحتياجاتهم 
على مدار 24 ساعة يوميًا، وذلك عن طريق توفير أجهزة الخدمة الذاتية 

لطباعة بطاقات الصراف اآللي وبطاقات االئتمان عند الطلب. وتجدر 
اإلشارة إلى أن التميز في تصميم تلك الحلول من شأنه أن يمّكن 
العمالء من إتمام معامالتهم المصرفية بسهولة ويسر. ويالحظ 

أنه خالل هذا العام، انصب االهتمام على العديد من المجاالت التي 
تشمل: تعزيز القدرة على إجراء تحليل البيانات وإضفاء الطابع الشخصي 

من خالل استخدام النظام الجديد إلدارة بيانات العمالء. ليس هذا 
فحسب، وإنما تم التركيز كذلك على آليات تعزيز استخدام التقنيات 

الذكية للكشف عن المعامالت االحتيالية أو المشكوك في أمرها 
بهدف حماية أصول العمالء وتثقيفهم بشأن كافة المسائل ذات 

الصلة بإدارة المخاطر.

الحلول المدعومة باستثمارات مستدامة في مجال القدرة 
االستراتيجية

توفر الحلول الرقمية للعمالء العديد من المنتجات والخدمات على نحو 
سريع وفّعال، وتسمح في الوقت عينه للبنك التجاري بأتمتة عمليات 

المعالجة بأكملها. جدير بالذكر أن البنك قد طور العديد من التقنيات 
والتكنولوجيات المرنة عالمية المستوى وحرص على تقديم ابتكارات 

رقمية قابلة للتطبيق وسريعة بما يتماشى مع التغيرات السوقية 
السريعة واحتياجات العمالء المختلفة.

وتضم العناصر األساسية لالستراتيجية ما يلي:

تأهيل فريق عمل متنوع على درجة عالية من الكفاءة.  •
تقديم الخدمات بطريقة مرنة.  •

توفير بنية تكنولوجية قابلة للتطوير ومحمية بنظام أمني قوي.   •
االعتماد بصورة استباقية على حلول التكنولوجيا المالية العالمية.  •

رغم تغير األوضاع بشكل مستمر بسبب متطلبات العمالء المتغيرة 
أو الملتحقين الجدد أو التكنولوجيات المستحدثة، فإن البنك التجاري 

يتمتع ببنية تحتية تتسم بالمرونة والقوة فضاًل عن امتالكه للتقنيات 
التكنولوجية المتطورة والمبتكرة التي تمكنه من البقاء رائدًا في مجال 

المعامالت المصرفية.

 ليوني روث ليذبريدج
مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع العمليات
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المعامالت المصرفية عبر الجوال مقارنًة بالخدمات 
المصرفية عبر اإلنترنت
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تسجيل الدخول باستخدام المقاييس الحيوية (بصمة اإلصبع) باآلالف

نسبة االرتفاع من التسجيل  (باآلالف)
سنة على سنة
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تسجيل الدخول للمعامالت المصرفية عبر 
الهاتف الجوال للشركات 
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إقرار 
ما كان للبنك التجاري ليحقق هذا النجاح في عام 2021 لوال تفاني موظفيه وقادة 

العمل بداخله وجهودهم المبذولة طوال العام. ونحن أيضًا ممتنون لرئيس 
مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس على توجيهاتهم 

وإسهامهم ودعمهم المستمر. ففي ظل قيادتهم الحكيمة، استمر البنك التجاري 
في تحقيق المزيد من النمو والحفاظ على مكانته كأحد أبرز وأنجح البنوك في قطر 

ألكثر من أربعة عقود.

وفي الختام، نوّد أن نتقدم بخالص الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمير البالد المفّدى، على قيادته الرشيدة للبالد. كما نتوجه بالشكر إلى 

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة وزير المالية، وإلى مصرف قطر 
المركزي ووزارة التجارة والصناعة على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل للبنك خالل 

السنة الماضية. 

أظهر مصرف قطر المركزي بفضل قيادة المحافظ سعادة الشيخ بندر بن محمد 
بن سعود آل ثاني وفريق العمل لدى المصرف، حكمة بالغة في قيادة القطاع 
المصرفي بطريقة واضحة ومناسبة مما أتاح للقطاع المالي. ونحن نفخر كل الفخر 

بالنجاحات التي حققناها خالل مسيرتنا على مدى ما يزيد عن األربعين عامًا. كما أننا 
ننظر بعين التفاؤل تجاه ما يحمله المستقبل للبنك التجاري ولبلدنا الحبيب قطر.
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يدًا بيد، ارتقينا فوق كّل 
التحّديات وأحرزنا الجوائز 

اإلقليمية والعالمية 
وحّققنا المستحيل
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يعكس نظام الحوكمة في البنك التجاري التزامنا باالمتثال 
لألنظمة المحليّة والمعايير الدولية المعتمدة، بما فيها 

الشفافية في اإلفصاح بما يصب في مصلحة أصحاب المصالح 
لدينا. 

تتمحور الحوكمة الفعالة في جوهرها ببساطة حول اتخاذ القرارات 
التي تتناسب مع مصلحة أصحاب المصالح. وتتحقق من خالل تطبيق 

الضوابط والموازين المناسبة في الشركة لضمان اتخاذ اإلجراءات 
المناسبة في كل وقت. وتشمل الحوكمة اإلجراءات والهيكليات 

التي تؤثر على طريقة توجيه الشركة وإدارتها ومراقبتها باإلضافة إلى 
طريقة اإلبالغ عن أنشطتها، بما في ذلك: عوامل الرقابة الداخلية 

وقواعد السلوك ووظائف إدارة المخاطر المختلفة والسياسات 
واإلجراءات الخاصة بها والتدقيق الداخلي والخارجي واللجان الرسميّة 

التي تعزّز تحقيق قدٍر أكبر من الشفافية وتسّهل تطبيق إدارة كفؤة 
وفّعالة بما يصب في مصلحة أصحاب المصالح.

يرى مجلس اإلدارة أّن الحوكمة الرشيدة هي عامل أساسي في 
ضمان اإلدارة السليمة للبنك التجاري بما يصّب في مصلحة جميع 

أصحاب المصالح. ويرى المجلس أيضًا أّن طريقة التفاعل مع أصحاب 
المصالح هي المفتاح لنجاح أعمال البنك، وأّن من شأن الشفافية 
في اإلفصاح أن تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم المتعلّقة 

باالستثمار.

تطوير نظام الحوكمة
واصلنا خالل عام 2021 تعزيز ممارساتنا ذات الصلة بالحوكمة في 

البنك تماشيًا مع تطّور أعمال البنك والمتطلّبات التنظيميّة. كما تمت 
مراجعة هيكلية لجان مجلس اإلدارة حيث تم تقسيم مهام اللجنة 

التنفيذية لمجلس اإلدارة إلى لجنتين منفصلتين: اللجنة االئتمانية 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة برئاسة نائب رئيس مجلس اإلدارة، 
ولجنة السياسات واالستراتيجيات المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

برئاسة رئيس مجلس اإلدارة؛ وقد تمت مراجعة وتحديث كل من 
ميثاق الحوكمة الخاص بالبنك التجاري، وميثاق مجلس اإلدارة، وميثاق 

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة، وتفويض الصالحيّات وسياسة 
شؤون الشركة لزيادة التوافق مع القواعد التنظيمية المعمول بها 
والتغييرات التي طرأت على أعمال البنك. ولقد تعاقدنا مع شركة 

إرنست اند يونغ كاستشاريّين خارجيّين إلجراء تقييم مستقل 
لسياسات وممارسات البنك التجاري الخاصة بالمكافآت بشكل 

مستقل لضمان االمتثال لسياسات المكافآت واالرشادات المتعلّقة 
بالنظام الصادرة بموجب توجيهات مصرف قطر المركزي )تعميم 

مصرف قطر المركزي رقم 2015-68، المبدأ 9(، كما قمنا بتحليل الثغرات 
في ما يتعلّق بامتثال البنك لقانون الشركات التجارية وفقًا للقانون 

رقم 8 لعام 2021.

وخالل عام 2021، قمنا بوضع هيكليّة الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات )ESG( الخاصة بالبنك التجاري، مع تولّي لجنة 

المكافآت والترشيحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
مسؤوليّة اإلشراف على إستراتيجية استدامة البنك وأدائه، كما تم 

إنشاء لجنة استدامة جديدة على مستوى اإلدارة.

حوكمة الشركات
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إطار نظام الحوكمة
يعي مجلس اإلدارة أن المبادئ والممارسات السليمة في نظام 

الحوكمة هي جوهريّة للحفاظ على ثقة أصحاب المصالح، ما يشّكل 
بدوره عاماًل أساسيًّا لنمو األعمال التجارية وتحقيق االستدامة 

والربحيّة.

وبالتالي، إّن مجلس اإلدارة ملتزم بتطبيق مبادئ الحوكمة المتمثّلة 
بالعدالة والمساواة لكل أصحاب المصالح، وعدم التمييز بينهم، 

والشفافية واإلفصاح، مع التمّسك بقيم المسؤولية االجتماعيّة 
للبنك، وإعطاء األولويّة للمصلحة العامة للبنك وأصحاب المصالح فيه 

على المصالح الخاصة ألعضاء مجلس اإلدارة، فضاًل عن أداء واجباتهم 
ومهامهم ووظائفهم بحسن نية ونزاهة وشرف وإخالص.

يتم تطبيق هذه المبادئ تحت قيادة مجلس إدارة مؤهل، يعاونه 
فريق إدارة تنفيذية متمرّس ذو خبرة عالية. ويحرص مجلس اإلدارة 
على التزام البنك بمبادئ الحوكمة هذه في نشاطاته اليومية وفي 

كل األوقات. 

لمزيد من المعلومات، يرجى التفّضل بمراجعة قسم “مجلس اإلدارة” 
في تقرير الحوكمة السنوي.

تُوّفر مَدونة قواعد السلوك الخاصة بالبنك التجاري بيانًا واضحًا حول 
توقعاتنا السلوكية وقيمنا األخالقية القائمة على معايير السلوك 

واألخالقيات لدينا.

لمزيد من المعلومات، التفّضل بمراجعة قسم “قواعد السلوك” في 
تقرير الحوكمة السنوي.

تشمل الحوكمة لدينا هيكلية اللجان ومجموعة شاملة من سياسات 
الشركة التي يتم تطويرها ومراجعتها والموافقة عليها من قبل 

مجلس اإلدارة، واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة، والمدير التنفيذي 
للمجموعة، ورئيس إدارة المخاطر، ومجالس إدارات الشركات التابعة 

للبنك، وفقًا لمسؤوليات ومستويات صالحيات كّل منهم.

لمزيد من المعلومات، التفّضل بمراجعة قسمي “مجلس اإلدارة” 
و“اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة” في تقرير الحوكمة السنوي.

يراجع مجلس اإلدارة بانتظام المكافآت والمزايا للتأكد من أننا ندفع 
بإنصاٍف وبشكل تنافسي، وللحرص على مكافأة أصحاب األداء 

العالي، وربط مدفوعات الحوافز باألداء العام للبنك. ويركز مجلس 
اإلدارة أيضًا على إدارة المخاطر من خالل الوضع في االعتبار:

•  التوازن بين الراتب والحوافز؛ 

التوازن بين الربح والمخاطر واآلفاق الزمنية المرتبطة بتلك المخاطر؛  •

ربط جزء من مكافآت كبار الموظفين مباشرة باألداء طويل   •
األجل للبنك التجاري ومصالح المساهمين؛

مواءمة أفضل الممارسات العالمية.  •

لمزيد من المعلومات، التفّضل بمراجعة أقسام “مكافآت أعضاء 
مجلس اإلدارة” و“مكافآت اإلدارة التنفيذية” و“سياسة مكافآت 

أعضاء مجلس اإلدارة” و“مبادئ سياسة المكافآت” في تقرير 
الحوكمة السنوي. 
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أُدرجت القواعد واإلجراءات األساسية الخاصة بحوكمة البنك التجاري 
في ميثاق الحوكمة، وميثاق مجلس اإلدارة، وميثاق اللجان المنبثقة 

عن مجلس اإلدارة، حيث تعكس هذه المواثيق أعلى المعايير 
األخالقية للحوكمة والمتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في:

التعليمات واإلرشادات الصادرة عن مصرف قطر المركزي في 26   •
يوليو 2015 بموجب تعميم رقــــم )2015/68( )إرشادات حوكمة 

الشركات الصادرة مصرف قطر المركزي(؛

قانون الشركات التجارية الصادر بموجب قانون رقم 11 لعام 2015؛   •
المعدل بموجب قانون رقم 8 لسنة 2021 )قانون الشركات 

التجارية(؛

نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق   •
الرئيسية والصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية بموجب قرار 

رقم )5( لسنة 2016 )نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر 
لألسواق المالية(.

كما تعتمد هذه المواثيق توصيات أفضل الممارسات الدولية لحوكمة 
الشركات التي تم تطويرها في أطر دولية رائدة.

االمتثال للقواعد واألنظمة
نحن نلتزم التزامًا تامًا بالمبادئ الواردة في المبادئ التوجيهية للحوكمة 

الصادرة عن مصرف قطر المركزي وبأحكام نظام حوكمة الشركات 
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية كما في 31 ديسمبر 2021.

تقرير الحوكمة السنوي المفّصل لعام 2021 هو ملحق بهذا التقرير 
السنوي ويشّكل التقرير جزءًا ال يتجزّأ منه، وسيتم عرضه لموافقة 

المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي في عام 2022. 
يمكن أيضًا االطالع على تقرير الحوكمة السنوي لعام 2021 على 

.www.cbq.qa الموقع اإللكتروني الخاص بالبنك التجاري على

حوكمة الشركات تابع
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

الرأي 
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك التجــاري )ش.م.ع.ق.( )“البنــك”( وشــركاته التابعــة )يشــار إليهــم جميعــًا بـــ “المجموعــة”( والتــي تتضمــن بيــان 
المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، وبيــان الدخــل الموحــد، وبيــان الدخــل الشــامل الموحــد، وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد، وبيــان 

التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. 

فــي رأينـــا أن البيانـــات الماليـــة الموحــدة المرفقــة تظهـــر بعدالــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، المركز المالــي للمجموعة كمــا في 31 ديســمبر 2021 وأدائهــا المالي 
 .)IFRSs( الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية

أساس الرأي
ــرة  ــي فق ــر ف ــك المعايي ــب تل ــؤولياتنا بموج ــان لمس ــر بي ــذا التقري ــي ه ــًا ف ــرد الحق ــق )ISAs(، وي ــة للتدقي ــر الدولي ــا للمعايي ــق وفق ــال التدقي ــا بأعم ــد قمن لق
مســؤولية مراقــب الحســابات حــول أعمــال تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة. ووفقــًا لقانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادر عــن مجلــس المعاييــر 
ــؤولياتنا  ــة مس ــا بتلبي ــد قمن ــة، وق ــن المجموع ــتقل ع ــان مس ــا كي ــتقاللية( )IESBA Code(، فإنن ــة لالس ــر الدولي ــك المعايي ــي ذل ــا ف ــة )بم ــة الدولي األخالقي
األخالقيــة األخــرى ذات الصلــة بقيامنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــًا للمتطلبــات المهنيــة الواجبــة فــي دولــة قطــر، وقــد وفينــا مســؤولياتنا 
ــة وتوفــر أساســًا مالئمــًا  ــا عليهــا كافي ــة التدقيــق التــي حصلن ــا أن أدل ــات المحاســبين المهنييــن. فــي رأين ــات قانــون أخالقي ــة األخــرى وفقــًا لمتطلب األخالقي

يمكننا من إبداء رأينا.

األمور الهامة حول أعمال التدقيق
إن األمــور الهامــة حــول أعمــال التدقيــق، فــي تقديرنــا المهنــي، هــي تلــك األمــور األكثــر أهميــة خــالل تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة. وقــد 
تــم تنــاول هــذه األمــور خــالل إجــراء أعمــال التدقيــق للبيانــات الماليــة الموحــدة ككل وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، كمــا وأننــا ال نقــدم رأيــًا منفصــاًل بشــأن هــذه 

األمور. فيما يلي وصف لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق.

لقــد وفينــا بالمســؤوليات الموضحــة فــي فقــرة مســؤولية مراقــب الحســابات حــول أعمــال تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة فــي تقريرنــا هــذا، بمــا فيهــا مــا 
يتعلــق بهــذه األمــور. وبنــاًء عليــه، تضمنــت أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا تنفيــذ إجــراءات تهــدف إلــى تعزيــز تقييمنــا لمخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات 
الماليــة الموحــدة، كمــا وتقــدم نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المتخــذة لمعالجــة األمــور الموضحــة أدنــاه والتــي تشــكل 

أساسا لرأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
 إلى السادة المساهمين في البنك التجاري )ش.م.ع.ق.( 
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(

األمور الهامة حول أعمال التدقيق )تابع(

كيفية معالجة األمور الهامة خالل أعمال التدقيق أمور التدقيق الهامة

1. انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء 

إن عمليــة تقديــر مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة )ECL( المرتبطــة 
للتقاريــر  الدولــي  للمعيــار  وفقــًا  والســلف  للقــروض  االئتمانيــة  بالمخاطــر 
اســتخدام  وتتطلــب  معقــدة  عمليــة  هــي  الماليــة”  “األدوات   9 الماليــة 

تقديرات وأحكام هامة. 

إن جائحــة كوفيــد-19 ومــا أعقبهــا مــن إجــراءات تنظيميــة لتأجيــل ســداد 
االئتمانيــة  للخســائر  اإلدارة  تحديــد  علــى  أثــرت  قــد  القــروض  أقســاط 
المتوقعــة، حيــث ارتفــع مســتوى عــدم اليقيــن المرتبــط بتقديــرات اإلدارة، 
وهــو مــا قــد يــؤدي للتوصــل لمخرجــات تختلــف بشــكل جوهــري عــن 

الخسائر االئتمانية المستقبلية ومراحل العمالء االئتمانية. 

الخســائر  نمــوذج  اســتخدام   9 الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  يتطلــب 
االئتمانيــة المتوقعــة ألغــراض احتســاب مخصــص انخفــاض القيمــة. ونظــرًا 
األحــكام  وأهميــة   9 الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  لتعقيــد متطلبــات 
والتقديــرات المســتخدمة ودرجــة تعــرض المجموعــة لمخاطــر القــروض 
التــي تشــكل جــزءًا كبيــرًا مــن موجــودات المجموعــة، فقــد  والســلف 
اعتبرنــا تدقيــق الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للقــروض والســلف إحــدى 

مسائل التدقيق الهامة. 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، بلــغ إجمالــي القــروض والســلف للمجمــوع ٥10,101 
مليــون ريــال قطــري، وبلغــت مخصصــات انخفــاض القيمــة ذات الصلــة 
٤,٦٦2 مليــون ريــال قطــري متضمنــة مخصصــًا للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
بمبلــغ 1,٦72مليــون ريــال قطــري مقابــل تعرضــات المرحلــة )1( و )2( ومبلــغ 

2,990 مليون ريال قطري مقابل تعرضات المرحلة )3(.

تــم عــرض أســاس احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي ملخــص 
السياســات المحاســبية الهامــة واإليضاحيــن ٤)ب( و 10 للبيانــات الماليــة 

الموحدة. 

تضمنــت أعمــال تدقيقنــا فحــص الضوابــط المرتبطــة بالعمليــات ذات الصلــة 
لتقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وتنفيــذ إجــراءات موضوعيــة بشــأن 
هــذه التقديــرات. قمنــا بإشــراك خبيــر متخصــص داخلــي ضمــن فريــق عملنــا 
واالســتعانة بخبراتــه ذات الصلــة عنــد الضــرورة. تضمنــت إجــراءات التدقيــق 

الهامة التي قمنا بها ما يلي: 

حصلنــا علــى فهــم لسياســة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بالمجموعة   •
وتصميــم الضوابــط واختبــار الفاعليــة التشــغيلية للضوابــط ذات الصلــة 

والحوكمة بشأنها. 

قمنا بتقييم ما يلي:  •

سياســة المجموعــة الخاصــة بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، بمــا   •  
فــي ذلــك معاييــر تحديــد المرحلــة والزيــادة الكبيــرة فــي المخاطــر 
للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  لمتطلبــات  وفقــًا   )SICR( االئتمانيــة 
الماليــة 9، فــي ضــوء االرشــادات التوجيهيــة الصــادرة عــن جهــة 

التنظيم للتصدي لجائحة كوفيد-19؛ 

المتغيــرات االقتصاديــة المســتقبلية للمجموعــة ومقارنــة عينــات   •  
منها باألدلة الداعمة، عند االقتضاء؛ 

مــدى معقوليــة التغييــرات التــي تــم إجراؤهــا على الســيناريوهات   •  
االقتصادية لتعكس تأثير جائحة كوفيد-19؛ و

جائحــة  تأثيــر  ضــوء  فــي  اإلدارة  تراكبــات  تحديــد  أســاس   •  
الخســائر  سياســة  متطلبــات  مقابــل  العالميــة  كوفيــد-19 
التوجيهيــة  واإلرشــادات  بالمجموعــة  المتوقعــة  االئتمانيــة 

الصادرة عن جهة التنظيم. 

تحققنــا مــن اكتماليــة البيانــات المســتخدمة كمدخــالت فــي نمــوذج   •
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ومــدى دقتهــا الحســابية خــالل عمليات 

النموذج. 

قمنــا بتنفيــذ بعــض اإلجــراءات علــى عينــة مــن التعرضــات لتقييــم مــا   •
يلي: 

ــدم  ــة ع ــام، واحتمالي ــدم االنتظ ــد ع ــرض عن ــة التع ــدى مالءم م  •  
االنتظــام، والخســارة بافتــراض عــدم االنتظــام مــع المعالجــة 

الحسابية للخسائر االئتمانية المتوقعة؛

تحديــد التعرضــات المنطويــة علــى زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر   •  
ــه، وتقييــم مــدى مالءمــة تقييــم المجموعــة  ــة فــي حين االئتماني

لتلك التعرضات على تدرج التقييم؛ و 

حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.   •  
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األمور الهامة حول أعمال التدقيق )تابع(

كيفية معالجة األمور الهامة خالل أعمال التدقيق أمور التدقيق الهامة

1. انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء )تابع(

المنخفضــة  والســلف  للقــروض  القيمــة  انخفــاض  مخصــص  تقييــم   •
بشكل فردي )المرحلة 3( وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9. 

بالمعيــار  يتعلــق  فيمــا  المجموعــة  إفصاحــات  كفايــة  مــدى  تقييــم   •
الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 مــن خــالل الرجــوع إلــى متطلبــات معاييــر 

إعداد التقارير المالية. 

2. انخفاض قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة

إن تحديــد المبالــغ القابلــة لالســترداد مــن اســتثمارات المجموعــة فــي 
النقديــة  للتدفقــات  اإلدارة  تقديــرات  علــى  يعتمــد  الزميلــة  الشــركات 
ــأداء  ــق ب ــرات فيمــا يتعل المســتقبلية واســتخدام اإلدارة لألحــكام والتقدي
التنبــؤات والتدفقــات  اليقيــن بشــأن  الزميلــة. ونظــرًا لعــدم  الشــركات 
ــم  ــتوى الحك ــار مس ــي االعتب ــذ ف ــة، وباألخ ــتقبلية المخصوم ــة المس النقدي
فــي  المجموعــة  اســتثمارات  وحجــم  اإلدارة  قبــل  مــن  المســتخدم 

الشركات الزميلة، تم اعتبار هذه المسألة ضمن أمور التدقيق الهامة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، كان اســتثمار المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة 
ــال قطــري. راجــع السياســات المحاســبية الهامــة  ــون ري ــغ 2,9٥٤ ملي بمبل

واإليضاح 12 حول هذه البيانات المالية الموحدة. 

تركزت إجراءات التدقيق التي قمنا بها على ما يلي: 

القابلــة لالســترداد مــن اســتثمارات  المبالــغ  حصلنــا علــى حســاب   •
المجموعة في الشركات الزميلة. 

قمنــا باالســتعانة بمتخصصيــن ضمــن فريــق عملنــا لتقييــم االفتراضات،   •
ــن  ــرة م ــات المتوف ــع البيان ــتخدمة م ــرات المس ــة التقدي ــا بمقارن وقمن
األخــرى،  والماليــة  االقتصاديــة  والبيانــات  بالقطــاع  خارجيــة  جهــات 
وتقييــم المنهجيــات التــي اســتخدمتها اإلدارة لتحديــد القيمــة القابلــة 

لالسترداد من االستثمارات في الشركات الزميلة. 

قمنــا بتقييــم توقعــات التدفقــات النقديــة المســتقبلية المعــدة مــن   •
قبل اإلدارة.

الزميلــة  قمنــا بعقــد مناقشــات مــع اإلدارة حــول أداء الشــركات   •
وتوقعاتهم المستقبلية. 

المعلومات األخرى
ــة الموحــدة للمجموعــة  ــات المالي ــر الســنوي”(، بخــالف البيان ــر الســنوي للمجموعــة )“التقري ــواردة فــي التقري تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات ال
وتقريــر مراقــب الحسابـــات حـــولها. إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. يتوقــع أن يتــم تزويدنــا بالتقريــر الســنوي للمجموعــة لعــام 2021 بعــد تاريــخ 

تقرير مراقب الحسابات. إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها. 

فيمــا يتعلــق بقيامنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن مســؤوليتنا هــي االطــالع علــى المعلومــات األخــرى عندمــا يتــم تزويدنــا بهــا، وعنــد القيــام بذلــك، 
األخــذ فــي االعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات ال تتماشــي بصــورة ماديــة مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا خــالل أعمــال 

التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادية. 

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين تابع
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مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة 
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRSs(، وهــو كذلــك مســؤول عــن 

إجراءات الرقابة الداخلية التي تحددها اإلدارة أنها ضرورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء المادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي عملياتهــا وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية وكذلــك 
اإلفصــاح، عنــد الحاجــة، عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام أســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي، إال إذا كانــت اإلدارة تنــوي تصفيــة 

المجموعة أو إنهاء عملياتها، أو أنه ليس لديها بديل واقعي غير ذلك. 
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 

مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة 
ــال أو خطــأ،  ــة الموحــدة ككل خاليــة مــن األخطــاء الماديــة، ســواء الناتجــة عــن احتي ــأن البيانــات المالي ــى تأكيــد معقــول ب ــا فــي الحصــول عل تتمثــل أهدافن
وكذلــك إصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد عالــي المســتوى، ولكنــه ال يعــد ضمانــًا بــأن أعمــال التدقيــق التــي 
تــم القيــام بهــا وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تقــوم دائمــا بتبيــان األخطــاء الماديــة عنــد وقوعهــا. قــد تنشــأ األخطــاء مــن االحتيــال أو الخطــأ وينظــر 
فيهــا كأخطــاء ماديــة، بصــورة فرديــة أو إجماليــة، إذا كان مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمين بنــاًء علــى هــذه البيانــات الماليــة 

الموحدة.

وكجــزء مــن أعمــال التدقيــق وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، فإننــا نقــوم بممارســة التقديــرات المهنيــة ونحافــظ علــى التزامنــا المهنــي خــالل جميــع مراحــل 
التدقيق. كما قمنا أيضًا بما يلي:

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواًء الناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ، والقيــام بإجــراءات التدقيــق اســتجابة لهــذه   •
المخاطــر وكذلــك الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة توفــر أساســًا إلبــداء رأينــا. تعــد مخاطــر عــدم تحديــد األخطــاء الماديــة الناتجــة عــن االحتيــال 

أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل االحتيال التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.

فهــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بأعمــال التدقيــق بغــرض إعــداد إجــراءات تدقيــق مناســبة، وليــس لغــرض إبـــداء رأينــا حـــول فعاليـــة أنظمــة   •
الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية واالفصاحات ذات الصلة المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة.  •

مراجعــة مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، بنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا، وكذلــك تحديــد مــا إذا كان هنــاك   •
أحــداث أو ظــروف ماديــة تلقــي بالشــك علــى قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية. فــي حــال اتضــح لنــا وجــود شــك مــادي، فــإن 
علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريــر التدقيــق إلــى االفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه االفصاحــات غيــر كافيــة. 
كمــا وتعتمــد نتيجــة المراجعــة علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقبــي الحســابات. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تــؤدي 

األحداث أو الظروف بعد ذلك التاريخ إلى عدم استمرار المجموعة وفقًا لمبدأ االستمرارية.

ــر  ــدة تظه ــة الموح ــات المالي ــت البيان ــا إذا كان ــد م ــات، وتحدي ــك االفصاح ــي ذل ــا ف ــدة، بم ــة الموح ــات المالي ــوى البيان ــة ومحت ــام وبني ــرض الع ــم الع تقيي  •
المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة بشــأن المعلومــات الماليــة لشــركات المجموعــة أو األنشــطة التجاريــة للمجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة   •
الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة، ونبقى نحن مسؤولون فقط عن رأينا حول أعمال التدقيق.
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(

مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(
قمنــا بالتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق، إلــى جانــب أمــور أخــرى، بنطــاق العمــل المحــدد وتوقيــت التدقيــق ونتائــج أعمــال التدقيــق الهامــة، بمــا فــي 

ذلك أوجه القصور المادية في أنظمة الرقابة الداخلية والتي تم تحديدها خالل إجراءات التدقيق.

كمــا نقــدم لمجلــس اإلدارة بيانــا يفيــد بأننــا قــد التزمنــا بأخالقيــات المهنــة بشــأن االســتقاللية، وقمنــا بالتواصــل معهــم حــول أيــة عالقــات أو أمــور األخــرى قــد 
يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا، وكذلك تقديم اإلجراءات المتخذة لتجنب المخاطر واإلجراءات الوقائية المطبقة، عند الضرورة. 

ومــن بيــن األمــور التــي تــم التواصــل حولهــا مــع مجلــس اإلدارة، قمنــا بتحديــد األمــور التــي تعــد أكثــر أهميــة خــالل تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة 
الحاليــة وبالتالــي نعتبرهــا أمــور التدقيــق الهامــة، ونقــوم بإيضــاح هــذه األمــور فــي تقريــر مدقــق الحســابات، إال فــي حــال وجــود قانــون أو حكــم يمنــع اإلفصــاح 
العلنــي عــن هــذا األمــر أو عندمــا نقــرر، فــي حــاالت اســتثنائية للغايــة، أنــه ال يجــب اإلفصــاح عــن أمــر فــي تقريرنــا ألنــه مــن المحتمــل أن تفــوق اآلثــار الســلبية 

لذلك أهداف المصلحة العامة من اإلفصاح. 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات وااليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا. كمــا ونؤكــد أنــه حســب علمنــا واعتقادنــا، لــم تقــع خــالل الســنة أيــة 
ــًا  ــه الحق ــض أحكام ــل بع ــم تعدي ــذي ت ــنة 201٥، ال ــم 11 لس ــري رق ــة القط ــركات التجاري ــون الش ــكام قان ــه وأح ــك وتعديالت ــي للبن ــام األساس ــات للنظ مخالف
بموجــب القانــون رقــم 8 لســنة 2021، علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة أو أدائهــا المالــي كمــا فــي وللســنة المنتهيــة 

في 31 ديسمبر 2021. 

عن إرنست ويونـغ 

أحمد سيد 
سجل مراقبي الحسابات القطري رقم 32٦ 

التاريخ: 22 فبراير 2022  
الدوحة – دولة قطر

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين تابع
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ألف ريال قطري

20212020إيضاحاتكما في 31 ديسمبر

الموجودات
817,91٥,38٥8,278,٥37نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

910,9٤2,01110,٤01,01٤أرصدة لدى بنوك
1098,003,1٦39٦,٦98,098قروض وسلف للعمالء

112٦,722,٦912٥,778,211استثمارات مالية
122,9٦1,2٤03,11٦,٥٥7استثمارات في شركات زميلة والترتيب المشترك

132,7٥3,3393,1٥8,2٦٤عقارات ومعدات
1٤7٥,37٥17٤,830موجودات غير ملموسة

1٥٦,090,977٦,000,20٤موجودات أخرى
165,464,1811٥3,٦0٥,71٥إجمالي الموجودات

المطلوبات
1٦17,77٦,90٤20,00٦,98٥أرصدة من بنوك

1781,9٥8,٤8٤7٥,789,٥٤3ودائع عمالء
181٥,28٥,78813,107,13٤سندات دين
191٥,718,7٥31٤,12٥,٦7٦قروض أخرى

2010,٦٥1,0308,٤0٥,89٦مطلوبات أخرى
141,390,959131,٤3٥,23٤إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
21٤,0٤7,2٥٤٤,0٤7,2٥٤رأس المال

219,87٥,8239,871,972احتياطي قانوني
212٦,٥002٦,٥00احتياطي عام

212,131,٤٥92,037,23٦احتياطي مخاطر
21392,2301,000,301احتياطي القيمة العادلة

)2,23٥,107()2,8٤٥,211(21احتياطي تحويل عمالت أجنبية
21٦8٤,027٥٥7,273احتياطيات اخرى

211,018,٤111,287,٥٦9احتياطي اعادة التقييم
2,922,7191,٥77,٤7٤أرباح مدورة

18,2٥3,21218,170,٤72إجمالي حقوق الملكية العائدة الى مساهمي البنك
109المساهمات غير المسيطرة

21٥,820,000٤,000,000األدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي
24,073,22222,170,٤81إجمالي حقوق الملكية

165,464,1811٥3,٦0٥,71٥إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تم اعتماد هذه البيانات الماليـة الموحدة من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ 19 يناير 2022 ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من:

السيد/ جوزيف أبراهامالسيد/حسين إبراهيم الفردانالشيخ/ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
الرئيس التنفيذي للمجموعةنائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.

بيان المركز المالي الموحد
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ألف ريال قطري

20212020إيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2٤٦,012,٤٤8٥,٦71,377إيرادات الفوائد

)2,٥71,2٤2()2,310,919(2٥مصروفات الفوائد

3,701,5293,100,13٥صافي إيرادات الفوائد

2٦1,322,9781,110,09٥إيرادات رسوم وعموالت

)299,2٤٦()39٥,187(27مصروفات رسوم وعموالت

927,791810,8٤9صافي إيرادات رسوم وعموالت

28309,3٦229٦,3٥1صافي أرباح صرف عمالت أجنبية

)23,٤٤7(292٤,907صافي الربح / )الخسارة( من استثمارات مالية

30137,121٥3,2٤٥إيرادات تشغيلية أخرى

5,100,710٤,237,133صافي اإليرادات التشغيلية

)٦32,٥99()9٤7,021(31تكاليف الموظفين

)1٤0,3٤٥()213,3٥٤(13االستهالك

)٥8,39٥()٥8,8٥0(1٤اطفاء موجودات غير ملموسة

)32,0٤1()2,377(صافى خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية

)83٦,38٦()1,099,٤19(10صافى خسائر انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء

)11٥,12٤(22,٤8٥صافي استرداد / )خسائر( انخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى

)٥91,2٤2()291,000(12انخفاض في قيمة االستثمار في شركة زميلة

)٤0,177()٦7,22٦(مخصصات أخرى

)2٦٥,038()2٦0,3٤3(32مصروفات أخرى

2,183,6051,٥2٥,78٦الربح قبل حصة نتائج الشركات الزميلة و الترتيب المشترك

)210,00٦(12129,2٥٤الحصة من نتائج الشركات الزميلة والترتيب المشترك

2,312,8591,31٥,780الربح قبل الضريبة

)1٤,٥٦٦()8,٦0٥(33مصروف ضريبة الدخل

2,304,2541,301,21٤ربح السنة

العائد إلى:

2,30٤,2٥31,301,213حاملي حقوق ملكية البنك

11المساهمات غير المسيطرة

2,304,2541,301,21٤ربح السنة

العائد على السهم

3٤0.500.27عائد السهم األساسي / المخفف )ريال قطري(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.

بيان الدخل الموحد



79

ألف ريال قطري

20212020إيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2,304,2541,301,21٤الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر للسنة:

بنود تم تصنيفها أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:

)288,٤30()٦10,10٤(22فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات تشغيل أجنبية
حصة )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر من االستثمار في شركات زميلة والترتيب 

المشترك
22)٦,309(1,21٤

صافي حركة الجزء الفعال من صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات 
التدفق النقدي

22٥9,٦29٥9,٦3٤

صافي تغير القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر:

٤٤3,081)٤٤0,٤٦٦(صافي التغير في القيمة العادلة

)3,٥19()٥97(صافي المحول الى بيان الدخل الموحد

بنود قد ال يتم اعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:
صافي تغير القيمة العادلة لالستثمارات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
22)23٥,٥٦9()88,1٦8(

حصة الدخل الشامل اآلخر/ )الخسارة( من االستثمار في شركات زميلة
والترتيب المشترك

221٥,2٤1)12,03٥(

-)2٦9,1٥8(خسارة من إعادة تقييم أراضي ومباني

111,777)1,٤87,333()الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة

816,9211,٤12,991إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:

81٦,9201,٤12,990حاملي حقوق ملكية البنك

11المساهمات غير المسيطرة

816,9211,٤12,991إجمالي الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.

بيان الدخل الشامل الموحد
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ألف ريال قطري

رأس المالإيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام
احتياطي 

المخاطر

احتياطي 
القيمة 
العادلة

اسهم 
الخزينة

احتياطي 
تحويل 

عمالت 
أجنبية

احتياطات 
أخرى

احتياطي 
إعادة 

أرباح مدورةالتقييم

إجمالي حقوق 
الملكية 

العائد لحاملي 
حقوق ملكية 

البنك

المساهمات 
الغير 

مسيطرة

األدوات 
المؤهلة 

كرأس مال 
إضافي

إجمالي حقوق 
الملكية

557,2731,287,5691,577,47418,170,47294,000,00022,170,481)2,235,107(-4,047,2549,871,97226,5002,037,2361,000,301الرصيد كما في 1 يناير 2021

2,30٤,2٥٤-2,30٤,2٥32,30٤,2٥31---------ربح السنة

)1,٤87,333(--)1,٤87,333(-)2٦9,1٥8(-)٦10,10٤(-)٦08,071(----21الخسارة الشاملة األخرى

81٦,921-2,30٤,2٥381٦,9201)2٦9,1٥8(-)٦10,10٤(-)٦08,071(----إجمالي الدخل الشامل للسنة

----)3,8٥1(-------3,8٥1-21محول إلى االحتياطي القانوني

----)9٤,223(-----9٤,223---محول إلى احتياطي المخاطر

مصاريف إصدار أدوات مؤهلة لرأس المال االضافي 
)7,899(--)7,899()7,899(---------21من الفئة األولى

إصدار أدوات مؤهلة لرأس المال االضافي من الفئة 
1,820,0001,820,000------------األولى

)2٦3,9٥0(--)2٦3,9٥0()2٦3,9٥0(---------21توزيعات أرباح لألدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي

صافي الحركة في احتياطي إعادة التقييم و 
----)12٦,7٥٤(-12٦,7٥٤-------االحتياطات األخرى

)٥7,٦0٦(--)٥7,٦0٦()٥7,٦0٦(---------23مخصص صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

--------------21الحركة في أسهم الخزينة

--------------تعديالت الضريبة

التعامالت مع حاملي حقوق الملكية، مسجلة 
مباشرة في حقوق الملكية

المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق 
الملكية للبنك:

)٤0٤,72٥(--)٤0٤,72٥()٤0٤,72٥(---------21أرباح موزعة عن عام 2020

إجمالي المساهمات من والمدفوعات لمالكي 
)٤0٤,72٥(--)٤0٤,72٥()٤0٤,72٥(---------حقوق الملكية للبنك

--------------صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة

684,0271,018,4112,922,71918,253,212105,820,00024,073,222)2,845,211(-4,047,2549,875,82326,5002,131,459392,230الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
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ألف ريال قطري

رأس المالإيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام
احتياطي 

المخاطر

احتياطي 
القيمة 
العادلة

اسهم 
الخزينة

احتياطي 
تحويل 

عمالت 
أجنبية

احتياطات 
أخرى

احتياطي 
إعادة 

أرباح مدورةالتقييم

إجمالي حقوق 
الملكية 

العائد لحاملي 
حقوق ملكية 

البنك

المساهمات 
الغير 

مسيطرة

األدوات 
المؤهلة 

كرأس مال 
إضافي

إجمالي حقوق 
الملكية

557,2731,287,5691,577,47418,170,47294,000,00022,170,481)2,235,107(-4,047,2549,871,97226,5002,037,2361,000,301الرصيد كما في 1 يناير 2021

2,30٤,2٥٤-2,30٤,2٥32,30٤,2٥31---------ربح السنة

)1,٤87,333(--)1,٤87,333(-)2٦9,1٥8(-)٦10,10٤(-)٦08,071(----21الخسارة الشاملة األخرى

81٦,921-2,30٤,2٥381٦,9201)2٦9,1٥8(-)٦10,10٤(-)٦08,071(----إجمالي الدخل الشامل للسنة

----)3,8٥1(-------3,8٥1-21محول إلى االحتياطي القانوني

----)9٤,223(-----9٤,223---محول إلى احتياطي المخاطر

مصاريف إصدار أدوات مؤهلة لرأس المال االضافي 
)7,899(--)7,899()7,899(---------21من الفئة األولى

إصدار أدوات مؤهلة لرأس المال االضافي من الفئة 
1,820,0001,820,000------------األولى

)2٦3,9٥0(--)2٦3,9٥0()2٦3,9٥0(---------21توزيعات أرباح لألدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي

صافي الحركة في احتياطي إعادة التقييم و 
----)12٦,7٥٤(-12٦,7٥٤-------االحتياطات األخرى

)٥7,٦0٦(--)٥7,٦0٦()٥7,٦0٦(---------23مخصص صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

--------------21الحركة في أسهم الخزينة

--------------تعديالت الضريبة

التعامالت مع حاملي حقوق الملكية، مسجلة 
مباشرة في حقوق الملكية

المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق 
الملكية للبنك:

)٤0٤,72٥(--)٤0٤,72٥()٤0٤,72٥(---------21أرباح موزعة عن عام 2020

إجمالي المساهمات من والمدفوعات لمالكي 
)٤0٤,72٥(--)٤0٤,72٥()٤0٤,72٥(---------حقوق الملكية للبنك

--------------صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة

684,0271,018,4112,922,71918,253,212105,820,00024,073,222)2,845,211(-4,047,2549,875,82326,5002,131,459392,230الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.
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ألف ريال قطري

رأس المالإيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
احتياطي 

احتياطي عامقانوني
احتياطي 

المخاطر
احتياطي 

القيمة العادلة
اسهم 
الخزينة

احتياطي 
تحويل عمالت 

احتياطات أخرىأجنبية
احتياطي إعادة 

أرباح مدورةالتقييم

إجمالي حقوق 
الملكية العائد 
لحاملي حقوق 

ملكية البنك
المساهمات 

الغير مسيطرة

األدوات 
المؤهلة كرأس 

مال إضافي
إجمالي حقوق 

الملكية

8٥9,8931,283,9201,٦٦1,٥2٤17,7٥٦,21710٤,000,00021,7٥٦,227)1,9٤٦,٦77()38,8٦0(٤,0٤7,2٥٤9,8٤1,3332٦,٥001,٤21,23٦٦00,09٤الرصيد كما في 1 يناير 2020

1,301,21٤-1,301,2131,301,2131---------ربح السنة

111,777--111,777---)288,٤30(-٤00,207----21الدخل الشامل اآلخر

1,٤12,991-1,301,2131,٤12,9901--)288,٤30(-٤00,207----إجمالي الدخل الشامل للسنة

----)٦,717(-------٦,717-21محول إلى االحتياطي القانوني

----)٦1٦,000(-----٦1٦,000---محول إلى احتياطي المخاطر

)223,000(--)223,000()223,000(---------21توزيعات أرباح لألدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي

صافي الحركة في احتياطي إعادة التقييم 
واالحتياطات األخرى

-------)302,٦20(3,٦٤9302,٦203,٦٤9--3,٦٤9

)32,٥30(--)32,٥30()32,٥30(---------23مخصص صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

٦2,782--٦2,782----38,8٦0---23,922-21الحركة في أسهم الخزينة

)18٥(--)18٥()18٥(---------تعديالت الضريبة

التعامالت مع حاملي حقوق الملكية، مسجلة مباشرة 
في حقوق الملكية

المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق 
الملكية للبنك:

)809,٤٥1(--)809,٤٥1()809,٤٥1(---------21أرباح موزعة عن عام 2019

إجمالي المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق 
الملكية للبنك

---------)809,٤٥1()809,٤٥1(--)809,٤٥1(

)2(-)2(-----------صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة

٥٥7,2731,287,٥٦91,٥77,٤7٤18,170,٤729٤,000,00022,170,٤81)2,23٥,107(-٤,0٤7,2٥٤9,871,9722٦,٥002,037,23٦1,000,301الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد تابع
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ألف ريال قطري

رأس المالإيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
احتياطي 

احتياطي عامقانوني
احتياطي 

المخاطر
احتياطي 

القيمة العادلة
اسهم 
الخزينة

احتياطي 
تحويل عمالت 

احتياطات أخرىأجنبية
احتياطي إعادة 

أرباح مدورةالتقييم

إجمالي حقوق 
الملكية العائد 
لحاملي حقوق 

ملكية البنك
المساهمات 

الغير مسيطرة

األدوات 
المؤهلة كرأس 

مال إضافي
إجمالي حقوق 

الملكية

8٥9,8931,283,9201,٦٦1,٥2٤17,7٥٦,21710٤,000,00021,7٥٦,227)1,9٤٦,٦77()38,8٦0(٤,0٤7,2٥٤9,8٤1,3332٦,٥001,٤21,23٦٦00,09٤الرصيد كما في 1 يناير 2020

1,301,21٤-1,301,2131,301,2131---------ربح السنة

111,777--111,777---)288,٤30(-٤00,207----21الدخل الشامل اآلخر

1,٤12,991-1,301,2131,٤12,9901--)288,٤30(-٤00,207----إجمالي الدخل الشامل للسنة

----)٦,717(-------٦,717-21محول إلى االحتياطي القانوني

----)٦1٦,000(-----٦1٦,000---محول إلى احتياطي المخاطر

)223,000(--)223,000()223,000(---------21توزيعات أرباح لألدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي

صافي الحركة في احتياطي إعادة التقييم 
واالحتياطات األخرى

-------)302,٦20(3,٦٤9302,٦203,٦٤9--3,٦٤9

)32,٥30(--)32,٥30()32,٥30(---------23مخصص صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

٦2,782--٦2,782----38,8٦0---23,922-21الحركة في أسهم الخزينة

)18٥(--)18٥()18٥(---------تعديالت الضريبة

التعامالت مع حاملي حقوق الملكية، مسجلة مباشرة 
في حقوق الملكية

المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق 
الملكية للبنك:

)809,٤٥1(--)809,٤٥1()809,٤٥1(---------21أرباح موزعة عن عام 2019

إجمالي المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق 
الملكية للبنك

---------)809,٤٥1()809,٤٥1(--)809,٤٥1(

)2(-)2(-----------صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة

٥٥7,2731,287,٥٦91,٥77,٤7٤18,170,٤729٤,000,00022,170,٤81)2,23٥,107(-٤,0٤7,2٥٤9,871,9722٦,٥002,037,23٦1,000,301الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.
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ألف ريال قطري

20212020إيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

2,312,8٥91,31٥,780الربح قبل الضريبة

تعديالت لـ:

1,099,٤1983٦,38٦صافي خسائر انخفاض في قيمة قروض وسلف للعمالء

2,37732,0٤1صافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية

11٥,12٤)22,٤8٥(صافي ) استرداد( / خسائر انخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى

13213,3٥٤1٤0,3٤٥االستهالك

9٤,97187,90٤إطفاء موجودات غير ملموسة

)23,922(-ربح من بيع اسهم خزينة

27,111)1٤,999(صافي )الربح( / الخسارة من االستثمارات المالية

٦7,22٦٤0,177مخصصات أخرى

-13,373خسارة من استبعاد عقارات ومعدات

291,000٥91,2٤2انخفاض في قيمة االستثمار في شركة زميلة

210,00٦)129,2٥٤(12حصة في نتائج شركات زميلة والترتيب المشترك

3,927,8413,372,19٤الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل

213,٤٦2)1,238,892(التغير في أرصدة لدى بنوك

)11,710,18٤()8,٤37,٤3٥(التغير في القروض والسلف للعمالء

1,01٦,089)٥79,7٦0(التغير في الموجودات األخرى

)2,٦3٥,33٤()2,2٥٥,29٤(التغير في أرصدة من بنوك

11,٤3٤,٦311,٤30,٤97التغير في ودائع العمالء

3,0٤٦,0882,7٤٥,022التغير في المطلوبات األخرى

)٥0,٥2٦()32,٥30(المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

)٥,٦18,780(5,864,649صافي التدفقات النقدية من / )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)٤,72٥,8٦٦()8,981,399(مشتريات استثمارات مالية

٦2,782-متحصالت من بيع اسهم خزينة

122,٥0092,٦1٤متحصالت من توزيعات أرباح شركات زميلة والترتيب المشترك

٥,278,171٥,٥٦7,٤99متحصالت من بيع / استحقاق االستثمارات المالية

)12٥,311()200,٥89(13و1٤شراء عقارات ومعدات وموجودات غير ملموسة

1731٥0متحصالت من بيع عقارات ومعدات وموجودات اخرى

871,8٦8)3,901,144(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة االستثمارية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.

بيان التدفقات النقدية الموحد
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تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.

ألف ريال قطري

20212020إيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

188,831,102٥,٤٥2,٦٤0متحصالت من إصدار سندات دين

)2,1٥7,982()٦,٦٤2,02٥(18سداد سندات دين

)٦,073,٥32()9,8٤1,97٥(19سداد قروض أخرى

1912,308,3918,922,233متحصالت من قروض أخرى

-1,820,000متحصالت من اصدار سندات رأس المال اإلضافي من الفئة األولى

)3٤,07٤()10٥,1٦0(مدفوعات إيجار

)223,000()2٦3,9٥0(توزيعات أرباح لألدوات المالية المؤهلة لرأس المال اإلضافي من الفئة األولى

)809,٤٥1()٤0٤,72٥(األرباح الموزعة

5,701,658٥,07٦,83٤صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

7,٦٦٥,1٦3329,922صافي الزيادة في النقد وما في حكمة

773,9٥٦13٦,072أثر تقلبات سعر الصرف

10,٥21,9٦٥10,0٥٥,971النقد وما في حكمه في 1 يناير

3٦18,961,08410,٥21,9٦٥النقد وما في حكمة في نهاية السنة

صافي التدفقات النقدية من الفوائد وتوزيعات أرباح من األنشطة 
التشغيلية:

2,٤23,8072,808,9٦٦فوائد مدفوعة

٥,798,٤7٦٥,3٥٥,3٥1فوائد مستلمة

9,٦093,٦٦٤توزيعات أرباح مستلمة

بيان التدفقات النقدية الموحد تابع
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ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة

المنشأة الصادر عنها التقرير  -1
تأســس البنــك التجــاري )ش.م.ع.ق( )“البنــك”( بدولــة قطــر فــي 197٤ كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب المرســوم األميــري رقــم 73 لســنة 197٤.   
رقــم الســجل التجــاري للبنــك هــو 1٥0. عنــوان البنــك المســجل هــو صنــدوق بريــد 3232 ، الدوحــة، دولــة قطــر. تشــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك 
علــى البنــك وشــركاته التابعــة )ويشــار إليهــا مجتمعــة بــ”المجموعــة”(. تعمــل المجموعــة بصفــة أساســية فــي الخدمــات المصرفيــة التقليديــة وأعمــال 

الوساطة والبطاقات االئتمانية وتعمل من خالل مقرها الرئيسي وشركاتها التابعة وفروعها.

الشركات التابعة األساسية للمجموعة هي كما يلي:  

النسبة المئوية أنشطة الشركةرأس مال الشركةبلد التأسيساسم الشركة التابعة
للملكية

20212020

100%100%خدمات مصرفية2,213,7٤0,000 ليرة تركيةتركياالترناتيف بنك

100%100%خدمات السمسرة700,000,000 ريال قطريقطرالبنك التجاري للخدمات المالية )ذ.م.م(

100%100%إصدار سندات دين للبنك1,000 دوالر امريكيبرموداسي بي كيو فاينانس ليمتد

100%100%خدمات مالية1 دوالر امريكيجزر كايمنسي بي للتجارة المحدودة

100%100%خدمات إدارية3,٦٤0 ريال قطريقطرسي بي إنوفيشن سيرفيسز )ذ.م.م(

100%100%إدارة الثروات٥0,000,000 ريال قطريقطرسي بي الدارة األصول )ذ.م.م(

100%100%تاجير٥0,000,000 ريال قطريقطرسي بي للتأجير )ذ.م.م(

100%100%خدمات الدعم20,000,000 دوالر امريكيبرموداأورينت 1 ليمتد

خدمات استشارية )غير 1,000 ريال قطريبرموداسي بي العقارية للعقارات )ذ.م.م(
نشطة(

%100%100

اصدار ديون للبنك )غير 1 دوالر امريكيجزر كايمنسي بي العالمية المحدودة
نشطة(

%100%100

أساس اإلعداد  -2

بيان االلتزام )أ( 
.)IASB( أعدت البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  

ــا  ــم تعديــل بعــض أحكامــه الحًق ــذي ت ــة القطــري رقــم 11 لســنة 201٥ ، وال ــات قانــون الشــركات التجاري ــة الموحــدة مــع متطلب ــات المالي تتوافــق البيان  
بموجب القانون رقم 8 لسنة 2021.

ــم تعديــل بعــض أحكامــه الحقــًا  ــذي ت ــة القطــري رقــم 11 لســنة 201٥ ، وال ــات قانــون الشــركات التجاري ــة الموحــدة مــع متطلب ــات المالي تتوافــق البيان  
بموجب القانون رقم 8 لسنة 2021.
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

أساس اإلعداد )تابع(  -2

أساس القياس )ب( 
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا الموجودات والمطلوبات والتي تم قياسها بالقيمة العادلة:  

األدوات المالية المشتقة؛  •  
االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛  •  

الموجودات المالية األخرى المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛  •  
االستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ؛  •  

األراضي والمباني ؛ و  •  
القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات المدرجــة كبنــود متحــوط لهــا فــي عالقــات تحــوط القيمــة العادلــة، ومــا غيــر ذلــك يتــم تحقيقــه   •  

باستخدام التكلفة المطفأة، ويتم تعديلها لتعكس التغييرات فى القيمة العادلة المتعلقة بالمخاطر المتحوط عليها.

العملة الوظيفية وعملة العرض )ج( 
تــم عــرض هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة بالريــال القطــري، وهــو العملــة الوظيفيــة وعملــة العــرض للبنــك. فيمــا عــدا مــا تمــت اإلشــارة إليــه بخــالف   

ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بالريال القطري إلى أقرب ألف ريال قطري.

استخدام التقديرات واألحكام )د( 
إن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي يتطلــب مــن اإلدارة اســتخدام أحــكام   
وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ الصــادر عنهــا التقريــر للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات. 

قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات الهامــة بصــورة مســتمرة. يتــم إدراج التعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي الســنة التــي تتــم فيهــا مراجعــة   
التقديرات أو في أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك.

المعلومــات حــول المجــاالت الهامــة لعــدم اليقيــن حــول التقديــرات واألحــكام الهامــة فــي تطبيــق السياســات المحاســبية والتــي لهــا األثــر األهــم   
على المبالغ الواردة في البيانات المالية الموحدة تم بيانها في اإليضاح ٥.

السياسات المحاسبية الهامة  -3
السياســات المحاســبية المبينــة أدنــاه تــم تطبيقهــا بشــكل متســق علــى جميــع الفتــرات المعروضــة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة، وكذلــك تــم   

تطبيقها بشكل متسق من قبل شركات المجموعة.

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات )أ ( 

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات سارية اعتبارا من 1 يناير 2021:  
المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية، والتي أصبحت سارية اعتبارًا من 1 يناير 2021، هي معايير ذات صلة بعمليات المجموعة:  

تاريخ التطبيقالمعيار

اإلصالحــات المعياريــة لســعر الفائــدة – المرحلــة الثانيــة )تعديــالت علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم ٤ ورقــم 
7 ورقم 9 ورقم 1٦ ومعيار المحاسبة الدولي رقم 39(

1 يناير 2021
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المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات )تابع( )أ ( 

المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد  
يتــم إصــدار عــدد مــن المعاييــر والتعديــالت ولكنهــا لــم تصبــح ســارية المفعــول بعــد، ولــم تقــم المجموعــة بتطبيقهــا فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة   
الموحــدة. قــد يكــون للمعاييــر التاليــة تأثيــر هــام علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة، وبرغــم ذلــك فــإن المجموعــة تقــوم حاليــًا بتقييــم أثــر تطبيــق 

هذه المعايير الجديدة. ستقوم المجموعة بتطبيق هذه المعايير الجديدة في تاريخ سريان كل منها.

تاريخ التطبيق المعيار   
1 يناير 2022 الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي - تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3   
1 يناير 2022 العقارات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود - تعديل معيار المحاسبة الدولي 1٦   
1 يناير 2022 العقود المحملة باألعباء - تكاليف تنفيذ العقد - تعديالت معيار المحاسبة الدولي 37   
1 يناير 2022 المعيار الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية: الرسوم في اختبار الـ “10%” إللغاء تحقيق المطلوبات المالية   
1 يناير 2022 معيار المحاسبة الدولي ٤1: الزراعة - الضرائب في قياسات القيمة العادلة   
1 يناير 2023 المعيار الدولي للتقارير المالية 17 عقود التأمين   
1 يناير 2023 تعديالت معيار المحاسبة الدولي 1: تصنيف المطلوبات كـ متداولة أو غير متداولة   
1 يناير 2023 تعريف التقديرات المحاسبية - تعديالت معيار المحاسبة الدولي 8   
1 يناير 2023 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية - تعديالت معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان الممارسة 2   

أساس توحيد البيانات المالية )ب( 

تجميع األعمال  )1(  
تطبــق المجموعــة طريقــة االســتحواذ للمحاســبة عــن اندمــاج األعمــال. المقابــل المحــول لشــراء شــركة تابعــة هــو القيمــة العادلــة للموجــودات    
ــة الصــادرة عــن المجموعــة. يتضمــن المقابــل المحــول  ــاة وحقــوق الملكي ــدة للمالكيــن الســابقين للشــركة المقتن ــات المتكب ــة والمطلوب المحول
القيمــة العادلــة ألي أصــل أو التــزام ناتــج عــن ترتيــب مقابــل محتمــل. يتــم قيــاس الموجــودات والمطلوبــات القابلــة للتحديــد والمطلوبــات 

المحتملة المفترضة في اندماج األعمال مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ.

فــي حالــة تحقيــق تجميــع األعمــال فــي مراحــل فــإن القيمــة الدفتريــة للمســاهمة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا المحتفــظ بهــا ســابقا مــن قبــل    
الشــركة المســتحوذة يعــاد قياســها إلــى القيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ. يتــم تحقيــق أي ربــح أو خســائر ناشــئة مــن إعــادة القيــاس فــي 

الربح أو الخسارة.

يتــم تحقيــق أي مقابــل مســتحق مــن المجموعــة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ. التغييــرات الالحقــة علــى القيمــة العادلــة فــي المقابــل    
المحتمــل فــي التــي تعتبــر علــى أنهــا أصــل أو التــزام يتــم تحقيقهــا وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 9 إمــا فــي الربــح أو الخســارة أو علــى أنهــا تغييــر 
ــه  ــة فــال يعــاد قياســه عندهــا ويتــم احتســاب التســوية الالحقــة ل فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. أمــا المقابــل المحتمــل المصنــف كحقــوق ملكي

ضمن حقوق الملكية.

الزيــادة فــي المقابــل المحــول ومبلــغ أيــة مســاهمة غيــر مســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا والقيمــة العادلــة أليــة مســاهمة ســابقة فــي    
ــو كان  ــهرة. ل ــجيله كش ــم تس ــتحوذة يت ــددة المس ــودات المح ــي الموج ــة لصاف ــة العادل ــن القيم ــا ع ــتحوذ عليه ــركة المس ــة الش ــوق ملكي حق
إجمالــي المقابــل المحــول والمســاهمة غيــر المســيطرة المحققــة والمســاهمة المقاســة المحتفــظ بهــا ســابقا أقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي 

موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها 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.   
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أساس توحيد البيانات المالية )تابع( )ب( 

المساهمات غير المسيطرة  )2(  
وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 3)ر( المعــدل، يجــوز عنــد كل تجميــع أعمــال أن يقــوم المســتحوذ فــي تاريــخ االســتحواذ بقيــاس مكونــات    
ــي  ــي صاف ــبية ف ــة تناس ــا لحص ــول أصحابه ــة وتخ ــاهمات ملكي ــدم مس ــذي يق ــه ال ــتحوذ علي ــان المس ــي الكي ــيطرة ف ــر المس ــاهمات غي المس

موجودات المنشأة في حال التصفية بأي من:

القيمة العادلة كما في تاريخ االستحقاق. )أ(    
الحصة التناسبية ألدوات الملكية الحالية في المبالغ المحققة لصافي الموجودات القابلة للتحديد للكيان المستحوذ عليه. )ب(    

يتــم قيــاس المســاهمات غيــر المســيطرة فقــط عنــد التحقيــق المبدئــي. تقيــس المجموعــة المســاهمة غيــر المســيطرة بالقيمــة العادلــة،    
متضمنة حصتها في الشهرة

الشركات التابعة  )3(  
الشــركات التابعــة هــي الشــركات التــي تســيطر عليهــا المجموعــة. تقــوم المجموعــة بـــ “الســيطرة” علــى الشــركة المســتثمر فيهــا لــو كانــت    
معرضــة إلــى أو لديهــا الحقــوق فــي العائــدات المتغيــرة مــن مشــاركتها فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ولديهــا المقــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك 
العائــدات مــن خــالل ســلطتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا. يتــم إدراج البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة مــن 

تاريخ بداية السيطرة وإلى تاريخ توقف تلك السيطرة.

إن السياسات المحاسبية للشركات التابعة تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.   

المعامالت المستبعدة عند التوحيد  )4(  
يتم استبعاد األرصدة واإليرادات والمصروفات الناشئة من التعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.   

الشركات الزميلة والترتيب المشترك  )5(  
الشــركات الزميلــة والترتيــب المشــترك هــي الشــركات التــي يوجــد لــدى المجموعــة نفــوذا هامــا وليســت ســيطرة عليهــا وعمومــا فهــي مصاحبــة    

للمساهمة التي تتراوح ما بين 20% إلى ٥0% من حقوق التصويت.

ــة  ــا بالتكلفــة )متضمن ــم تحقيقهــا مبدئي ــة، ويت ــب المشــترك بطريقــة حقــوق الملكي ــة والترتي ــم احتســاب االســتثمارات فــي الشــركات الزميل يت   
تكاليــف المعاملــة التــي تتعلــق بصــورة مباشــرة باالســتحواذ علــى االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة( والترتيــب المشــترك. يتضمــن اســتثمار 
المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة والترتيــب المشــترك الشــهرة )بعــد خصــم أيــة خســائر متراكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة( التــي يتــم تحديدهــا 

عند االستحواذ.

يتــم تحقيــق حصــة المجموعــة فــي األربــاح أو الخســائر الالحقــة لالســتحواذ علــى الشــركات الزميلــة والترتيــب المشــترك فــي بيــان الدخــل الموحــد    
بينمــا يتــم تحقيــق التغيــرات فــي االحتياطــي فــي حصتهــا لالســتحواذ فــي االحتياطيــات. تتــم تســوية التغيــرات التراكميــة الالحقــة لالســتحواذ فــي 
مقابــل القيمــة الدفتريــة لالســتثمار. عندمــا تعــادل حصــة المجموعــة فــي خســائر الشــركة الزميلــة والترتيــب المشــترك أو تزيــد عــن مســاهمتها 
فــي الشــركة الزميلــة والترتيــب المشــترك، متضمنــة أيــة ذمــم مدينــة بــدون ضمانــات، ال تقــوم المجموعــة باالعتــراف بأيــة خســائر أخــرى مــا لــم 

يكن لديها التزامات أو قامت بسداد مدفوعات بالنيابة عن الشركة الزميلة والترتيب المشترك.

يقــوم البنــك بإجــراء تقييــم انخفــاض قيمــة االســتثمار فــي الشــركات الزميلــة علــى أســاس ســنوي. ويتضمــن اختبــار اضمحــالل القيمــة علــى    
حســاب القيمــة المســتخدمة )VIU( عــن طريــق تقديــر القيــم الحاليــة للتدفقــات النقديــة فــي المســتقبل اســتنادا إلــى تقديــرات اإلدارة لألربــاح 
ــري  ــغ الدفت ــا المبل ــاوز فيه ــي يتج ــاالت الت ــي الح ــا. وف ــن مالحظته ــي يمك ــوق الت ــالت الس ــن ومدخ ــاهمين العاديي ــة للمس ــتقبلية المتاح المس

القيمة المستخدمة، يُعترف باضمحالل القيمة في بيان الدخل الموحد ويخفض المبلغ الدفتري.
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الشركات الزميلة والترتيب المشترك )تابع(  )5(  
يتــم اســتبعاد األربــاح فيمــا بيــن شــركات المجموعــة الناتجــة مــن التعامــالت بيــن المجموعــة وشــركاتها الزميلــة والترتيــب المشــترك إلــى حــد    
ــب  ــة والترتي ــركاتها الزميل ــة وش ــركات المجموع ــن ش ــا بي ــائر فيم ــتبعاد الخس ــا اس ــم أيض ــا يت ــة. كم ــركة الزميل ــي الش ــة ف ــاهمة المجموع مس

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(  
تديــر المجموعــة موجــودات محتفــظ بهــا فــي وحــدة ائتمــان وأدوات اســتثمار أخــرى بالنيابــة عــن المســتثمرين. ال يتــم إدراج البيانــات الماليــة لهــذه    
المؤسســات فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة فيمــا عــدا فــي حالــة ســيطرة المجموعــة علــى المؤسســة. المعلومــات حــول إدارة األمــوال 

بالمجموعة واردة باإليضاح رقم 38.

العمالت األجنبية )ج( 

المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية )أ(   
يتــم تحويــل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة أو تلــك التــي تتطلــب ســدادا بعملــة أجنبيــة إلــى العمــالت الوظيفيــة المعنيــة للعمليــات بمعــدالت    

الصرف الحالية في تواريخ المعامالت.

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بعمــالت أجنبيــة فــي تاريــخ التقريــر إلــى العملــة الوظيفيــة باســتخدام معــدالت الصــرف الحاليــة    
الســائدة. يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة بالعمــالت األجنبيــة التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة إلــى العملــة الوظيفيــة بســعر 
الصــرف اآلنــي فــي ذلــك التاريــخ الــذي يتــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة التــي تقــاس مــن 

حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام معدل الصرف في تاريخ المعاملة.

يتــم االعتــراف بفــروق صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة مــن ســداد المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة والناشــئة عــن التحويــل بأســعار الصــرف فــي    
نهاية الفترة للموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في الربح أو الخسارة.

العمليات األجنبية )ب(   
النتائــج والمركــز المالــي لجميــع شــركات المجموعــة التــي لديهــا عملــة وظيفيــة مختلفــة عــن عملــة العــرض يتــم تحويلهــا إلــى عملــة العــرض كمــا    

يلي:

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في تاريخ التقرير؛  -   
-  إيــرادات ومصروفــات كل بيــان دخــل يتــم تحويلهــا بمتوســط أســعار الصــرف )مــا لــم يكــن هــذا المتوســط مقــارب غيــر معقــول لألثــر؛    

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.   

يتــم االعتــراف بفــروق صــرف العمــالت األجنبيــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وإدراجــه فــي حقــوق الملكيــة والمســاهمات غيــر المســيطرة فــي    
ــراف  ــم االعت ــة أو اســتبعاد جــزء منهــا يت ــة األجنبي ــد اســتبعاد المجموعــة العملي ــل(. عن ــة )احتياطــي التحوي ــل العمــالت األجنبي احتياطــي تحوي
ــة  ــة الشــهرة وتســويات القيمــة العادل ــم معامل ــع. تت ــح أو خســارة البي ــان الدخــل الموحــد كجــزء مــن رب بفــروق صــرف العمــالت هــذه فــي بي

الناشئة عن االستحواذ على كيان أجنبي على أنها موجودات ومطلوبات الكيان األجنبية ويتم تحويلها بمعدل صرف اإلقفال.
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العمليات األجنبية )تابع( )ب(   
إذا كان ســداد بنــد نقــدي مســتحق الدفــع مــن أو إلــى عمليــة أجنبيــة غيــر مخطــط لــه وغيــر محتمــل فــي المســتقبل القريــب عندهــا فــإن فــروق    
ــراف بهــا فــي الدخــل  ــم االعت ــة ويت ــة األجنبي ــد ستشــكل جــزءا مــن صافــي االســتثمار فــي العملي ــة الناشــئة مــن البن صــرف العمــالت األجنبي

الشامل اآلخر وتجميعها في احتياطي التحويل ضمن حقوق الملكية.

الموجودات المالية والمطلوبات المالية )د( 

االعتراف والقياس المبدئي  )1(  
تعتــرف المجموعــة مبدئيــا القــروض والســلف للعمــالء واألرصــدة لــدى/ مــن بنــوك وودائــع العمــالء وســندات الديــن المصــدرة وقــروض أخــرى    
فــي التاريــخ الــذي تنشــأ فيــه. جميــع الموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى يتــم االعتــراف بهــا مبدئيــا فــي تاريــخ المتاجــرة الــذي تصبــح فيــه 

المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة.

التصنيف  )2(  

الموجودات المالية   
عنــد التحقيــق المبدئــي، يتــم تصنيــف األصــل المالــي باعتبــار قياســه: بالتكلفــة المطفــأة، أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر أو    

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشروط التالية ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:   

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  •   
أن تنشــأ عــن الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي تدفقــات نقديــة فــى تواريــخ محــددة التــي هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة   •   

على المبلغ األصلي غير المسدد.

يتــم قيــاس أداة الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر فقــط فــي حــال اســتوفى الشــروط التاليــة ولــم يتــم تصنيفــه بالقيمــة    
العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

أن يتــم االحتفــاظ باألصــل ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى تحقيــق كل مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الموجــودات   •   
المالية؛ و

أن تنشــأ عــن الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي تدفقــات نقديــة فــى تواريــخ محــددة التــي هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة   •   
على المبلغ األصلي غير المسدد.

ــار  ــر قابــل لإللغــاء أن تخت ــر المحتفــظ بهــا للمتاجــرة، يجــوز للمجموعــة بشــكل غي ــة غي ــد التحقيــق المبدئــي لالســتثمارات فــي حقــوق الملكي عن   
عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر. وهذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة.

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.   

باالضافــة الــى ذلــك، عنــد التحقيــق المبدئــي، يجــوز للمجموعــة أن تقــوم بتصنيــف أصــل مالــي بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء والــذي يلبــي متطلبــات    
قياســها بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر وذلــك بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة إذا كان 

ذلك من شأنه أن يزيل أو يقلل بشكل جوهري عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشا بخالف ذلك.
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التصنيف )تابع(  )2(  

تقييم نموذج األعمال   
تقــوم المجموعــة بتقييــم الهــدف مــن نمــوذج األعمــال الــذي يتــم االحتفــاظ مــن خاللــه باألصــل المالــي علــى مســتوى محفظــة األعمــال ألن    
هــذه الطريقــة تعكــس بشــكل أفضــل كيفيــة إدارة األعمــال وطريقــة تقديــم المعلومــات الخاصــة بذلــك إلــى اإلدارة. وتشــمل المعلومــات قيــد 

الدراسة ما يلي:

السياسات واألهداف المحددة لمحفظة األعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات؛  •   
كيفية تقييم أداء المحفظة وإعداد تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة؛  •   

ــك  ــة إدارة تل ــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال ذلــك( وكيفي ــى أداء نمــوذج األعمــال )والموجــودات المالي ــر عل المخاطــر التــي تؤث  •   
المخاطر؛

كيفية مكافأة مدراء األعمال.  •   
إن وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات، وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل.  •   

ــة  ــك بالقيم ــة وذل ــة العادل ــاس القيم ــى أس ــا عل ــم أدائه ــم تقيي ــي يت ــدارة والت ــرة أو الم ــا للمتاج ــظ به ــة المحتف ــودات المالي ــاس الموج ــم قي يت   
ــر محتفــظ بهــا ســواء لتحصيــل  ــة أو غي ــة التعاقدي ــم االحتفــاظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقدي ــه ال يت ــح أو الخســارة ألن ــة مــن خــالل الرب العادل

التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تمثل دفعات أصل الدين والفائدة فقط   
ألغــراض هــذا التقييــم، يتــم تعريــف “أصــل الديــن” علــى أنــه القيمــة العادلــة لألصــل المالــي عنــد التحقيــق المبدئــي. ويتــم تعريــف “الفائــدة” علــى    
أنهــا الثمــن المقابــل للقیمــة الزمنیــة للنقــود والمخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بأصــل الديــن القائــم وذلــك خــالل مــدة معينــة مــن الزمــن ولمخاطــر 

وتكاليف اإلقراض األساسیة األخرى )مثل مخاطر السیولة والتكاليف اإلداریة( وكذلك هامش الربح.

ــار  عنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي مدفوعــات مقصــورة علــى أصــل الديــن والفائــدة، تأخــذ المجموعــة فــي االعتب   
الشــروط التعاقديــة لــألدوات. ويتضمــن ذلــك تقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة تحتــوي علــى شــرط تعاقــدي قــد يغيــر توقيــت أو مقــدار 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة نتيجــة لعــدم تحقيقهــا لهــذا الشــرط. عنــد إجــراء التقييــم، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار األحــداث الطارئــة التــي مــن 
ــة  ــة المجموع ــن مطالب ــد م ــي تح ــكام الت ــد واألح ــكام التمدي ــا وأح ــة مقدم ــغ المدفوع ــة والمبال ــات النقدي ــت التدفق ــغ وتوقي ــر مبل ــأنها تغيي ش

بالتدفقات النقدية من موجودات وميزات محددة والتي تعمل على تعديل المقابل للقيمة الزمنية للنقود.

إعادة التصنيف   
ال يتــم إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة بعــد التحقيــق المبدئــي لهــا إال فــي الفتــرة التــي تتبــع تغييــر المجموعــة لنمــوذج أعمالهــا الخــاص بــإدارة    

الموجودات المالية. تتم إعادة التصنيف من بداية الفترة المالية األولى التي تتبع التغيير.

المطلوبات المالية   
تقوم المجموعة بتصنيف وقياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.   
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إلغاء التحقيق  )3(  
تقــوم المجموعــة بإلغــاء تحقيــق موجــود مالــي عنــد انتهــاء الحقــوق التعاقديــة فــي التدفقــات النقديــة مــن الموجــود المالــي أو عنــد قيامهــا    
ــي ال تحتفــظ فيهــا  ــة الت ــي أو فــي الحال ــة الموجــود المال ــع مخاطــر وحوافــز ملكي ــل جمي ــم فيهــا تحوي ــة يت ــي فــي معامل ــل الموجــود المال بتحوي
المجموعــة وال تحــول جــزء كبيــرا مــن مخاطــر وعوائــد الملكيــة كمــا أنهــا ال تحتفــظ بالســيطرة علــى الموجــود المالــي. يتــم تحقيــق أيــة مصلحــة فــي 
الموجــودات الماليــة المحولــة والتــي تؤهــل إللغــاء التحقيــق والتــي يتــم خلقهــا أو االحتفــاظ بهــا مــن جانــب المجموعــة كموجــود أو مطلــوب مالــي 
ــة  ــة للموجــود )أو القيمــة الدفتري ــن القيمــة الدفتري ــق الفــرق بي ــم تحقي ــي يت ــق موجــود مال ــد إلغــاء تحقي ــي. عن ــان المركــز المال منفصــل فــي بي
ــم  ــد يت ــوب جدي ــا أي مطل ــه ناقص ــول علي ــم الحص ــد يت ــود جدي ــا أي موج ــتلم )متضمن ــل المس ــول( والمقاب ــود المح ــن الموج ــزء م ــة لج المخصص

تحمله( في الربح أو الخسارة.

لــم يتــم تحقيــق أي أربــاح/ خســائر متراكمــة تــم تحقيقهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي أوراق حقــوق الملكيــة المصنفــة    
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في بيان الدخل الموحد عند الغاء تحقيق هذه األوراق المالية.

يلغى تحقيق أصل مالي )كليًا أو جزئيًا( عندما:   

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات.  -   
قيــام المجموعــة بتحويــل حقوقهــا الســتالم تدفقــات نقديــة مــن الموجــودات أو قــد تعهــدت بدفــع المبالــغ المســتلمة بالكامــل ودون   -   
ــع  ــر ومناف ــة مخاط ــل كاف ــًا بتحوي ــت فعلي ــد قام ــة ق ــون المجموع ــا أن تك ــر، و )أ( إم ــات للتمري ــب ترتيب ــث بموج ــرف ثال ــى ط ــر إل ــر كبي تأخي
الموجــودات أو )ب( لــم تقــم فعليــًا بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع الموجــودات أو باالحتفــاظ بهــا ولكنهــا حولــت الســيطرة علــى 

الموجودات.

تدخــل المجموعــة فــي معامــالت بحيــث تقــوم بتحويــل موجــودات مدرجــة فــي بيــان مركزهــا المالــي ولكنهــا تحتفــظ إمــا بجميــع أو بجــزء كبيــر    
مــن المخاطــر والعوائــد للموجــودات الماليــة أو لجــزء منهــا. فــي حــال االحتفــاظ بجميــع أو بجــزء كبيــر مــن المخاطــر والعوائــد، عندهــا ال يتــم إلغــاء 
ــر مــن المخاطــر والعوائــد، مثــل إقــراض األوراق  ــة. يتضمــن تحويــل الموجــودات مــع االحتفــاظ بجميــع أو بجــزء كبي تحقيــق الموجــودات المحول

المالية ومعامالت إعادة الشراء.

تلغي المجموعة تحقيق مطلوب مالي في حال دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام التعاقدي.   

تعديل الموجودات والمطلوبات المالية  )4(  

الموجودات المالية   
إذا تــم تعديــل شــروط أصــل مالــي، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة لألصــل المعــدل مختلفــة بشــكل أساســي. فــي    
حــال كانــت التدفقــات النقديــة مختلفــة بشــكل كبيــر، يتــم عندهــا اعتبــار الحقــوق التعاقديــة فــي التدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي األصلــي 
أنهــا منتهيــة. وفــي هــذه الحالــة، يتــم إلغــاء تحقيــق األصــل المالــي األصلــي ويتــم إثبــات األصــل المالــي الجديــد بالقيمــة العادلــة ويعــاد احتســاب 
معــدل فائــدة فعلــي جديــد لألصــل. وبالتالــي يعتبــر تاريــخ إعــادة التفــاوض هــو تاريــخ التحقيــق المبدئــي لغــرض احتســاب انخفــاض القيمــة، بمــا 

في ذلك لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية.

إذا لــم تكــن التدفقــات النقديــة للموجــودات المعدلــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة مختلفــة بشــكل جوهــري، فــإن التعديــل لــن يــؤدي إلــى إلغــاء    
ــات  ــى التدفق ــاًء عل ــي بن ــل المال ــة لألص ــة اإلجمالي ــة الدفتري ــاب القيم ــة احتس ــد المجموع ــة، تعي ــذه الحال ــي ه ــة. وف ــودات المالي ــق الموج تحقي
النقديــة المعدلــة للموجــودات الماليــة وتــدرج المبلــغ الناتــج عــن تعديــل القيمــة الدفتريــة االجماليــة كربــح أو خســارة تعديــل فــي بيــان الدخــل 
الموحــد. إذا تــم تطبيــق مثــل هــذا التعديــل بســبب صعوبــات ماليــة يواجههــا المقتــرض، فســيتم عــرض الربــح أو الخســارة مــع خســائر انخفــاض 

القيمة، وفي حاالت أخرى يتم عرضها كإيرادات فوائد.
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المطلوبات المالية   
تقــوم المجموعــة بإلغــاء تحقيــق المطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم تعديــل شــروطها وتكــون التدفقــات النقديــة للمطلوبــات المعدلــة مختلفــة    
بصــورة جوهريــة. فــي هــذه الحالــة، يتــم تحقيــق التــزام مالــي جديــد اســتنادا إلــى الشــروط المعدلــة وذلــك بالقيمــة العادلــة. ويتــم تحقيــق الفــرق 

بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي المطفأ وااللتزام المالي الجديد بالشروط المعدلة وذلك في بيان الدخل الموحد.

المقاصة  )5(  
ــدى  ــي الموحــد، فقــط عندمــا يكــون ل ــان المركــز المال ــغ فــي بي ــة ويتــم عــرض صافــي المبل ــات المالي ــم إجــراء مقاصــة الموجــودات والمطلوب يت   
المجموعــة الحــق القانونــي فــي مقاصــة المبالــغ المحققــة ورغبتهــا إمــا فــي الســداد علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق الموجــود وســداد األصــل 

في نفس الوقت.

يتــم عــرض اإليــرادات والمصروفــات علــى أســاس الصافــي فقــط عندمــا يكــون ذلــك مســموحا بــه بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة أو    
بالنسبة لألرباح والخسائر الناشئة من مجموعة من معامالت مماثلة مثلما يحدث ذلك في األنشطة التجارية للمجموعة.

مبادئ القياس  )6(  
 

قياس التكلفة المطفأة  •   
التكلفــة المطفــأة للموجــود أو المطلــوب المالــي هــي المبلــغ الــذي يقــاس بــه الموجــود أو المطلــوب المالــي عنــد التحقيــق المبدئــي،     
مخصومــا منــه مدفوعــات الســداد األصليــة، مضافــا إليــه أو مخصومــا منــه اإلطفــاء المتراكــم باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ألي 
ــغ االســتحقاق، ناقصــا أي تخفيــض لخســارة االنخفــاض فــي القيمــة. يتضمــن احتســاب معــدل  ــغ المبدئــي المــدرج ومبل فــرق بيــن المبل

الفائدة الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء متممَا لمعدل الفائدة الفعلي.

قياس القيمة العادلة  •   
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يمكــن اســتالمه لبيــع أصــل أو دفعــه للتنــازل عــن التــزام فــي معاملــة نظاميــة بيــن مشــاركين فــي     
الســوق فــي تاريــخ القيــاس األصلــي أو فــي حــال غيابــه، أكثــر األســواق مالئمــة يمكــن للمجموعــة الوصــول إليهــا فــي ذلــك التاريــخ. القيمــة 

العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم الوفاء به.

ــر  ــك األداة. يعتب ــطة لتل ــوق نش ــي س ــدرج ف ــعر الم ــتخدام الس ــة ألداة باس ــة العادل ــاس القيم ــة بقي ــوم المجموع ــك تق ــر ذل ــد توف عن    
الســوق نشــطًا لــو كانــت المعامــالت للموجــودات أو مطلوبــات تجــري علــي وتيــرة وحجــم كاف لتوفيــر معلومــات التســعير علــى أســاس 

مستمر.

فــي حــال عــدم وجــود ســعر مــدرج فــي ســوق نشــط، تعتــرف المجموعــة بــأي تغييــر فــي القيمــة العادلــة عندمــا يكــون لهــا مؤشــرات     
موثوقــة لدعــم مثــل هــذا التغييــر. فــي مثــل هــذه الحــاالت ، قــد تســتخدم المجموعــة تقنيــات التقييــم التــي تزيــد مــن اســتخدام المدخــالت 
الملحوظــة ذات الصلــة وتقليــل اســتخدام المدخــالت غيــر القابلــة للرصــد. تتضمــن تقنيــة التقييــم المختــارة جميــع العوامــل التــي قــد يأخذهــا 

المتداولون بالسوق في االعتبار عند تسعير أي معاملة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي الصناديــق المشــتركة والمحافــظ التــي تكــون وحداتهــا غيــر مدرجــة بصافــي قيمــة األصــول     
المعدلة لخصائص السوق المدرجة كما في نهاية فترة التقرير.
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الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تابع( )د( 

مبادئ القياس )تابع(  )6(  

قياس القيمة العادلة )تابع(  •   
ــل  ــة للمقاب ــة، أي القيمــة العادل ــق المبدئــي فــي العــادة هــو ســعر المعامل ــد التحقي ــة عن ــة ألداة مالي ــل للقيمــة العادل يكــون أفضــل دلي    
ــة  المدفــوع أو المســتلم. فــي الحالــة التــي تحــدد فيهــا المجموعــة أن القيمــة العادلــة عنــد التحقيــق المبدئــي تختلــف عــن ســعر المعامل
ويتــم إثبــات القيمــة العادلــة مــن غيــر الســعر المــدرج فــي ســوق نشــطة ألصــل أو التــزام مطابــق وال تســتند إلــى تقنيــات التقييــم التــي 
تســتخدم فقــط البيانــات مــن أســواق يمكــن مالحظتهــا، عندهــا يتــم مبدئيــا قيــاس األداة بالقيمــة العادلــة وتســويتها لتأجيــل الفــروق 
بيــن القيمــة العادلــة عنــد التحقيــق المبدئــي وســعر المعاملــة. فــي وقــت الحــق يتــم تحقيــق ذلــك الفــرق فــي الربــح أو الخســارة بطريقــة 
مناســبة علــى مــدى عمــر األداة ولكنــه ال يتأخــر بمــا يتجــاوز الوقــت الــذي يمكــن فيــه دعــم التقييــم بالكامــل بواســطة بيانــات ســوق يمكــن 

مالحظتها أو موعد إقفال المعاملة.

لــو كان لألصــل أو االلتــزام المقــاس بالقيمــة العادلــة ســعر عــرض وســعر طلــب، تقــوم المجموعــة بقيــاس الموجــودات بالمراكــز الطويلــة     
بسعر العرض وااللتزامات بالمراكز القصيرة بسعر الطلب.

يتــم قيــاس محافــظ الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المعرضــة لمخاطــر الســوق ومخاطــر االئتمــان التــي تديرهــا المجموعــة علــى     
أســاس صافــي المخاطــر إمــا بالنســبة لمخاطــر الســوق أو االئتمــان علــى أســاس الســعر الــذي يمكــن اســتالمه مقابــل بيــع صافــي مركــز 
طويــل )أو دفعــه لنقــل صافــي مركــز قصيــر( بالنســبة لمخاطــر معينــة. يتــم تخصيــص التســويات علــى مســتوى تلــك المحفظــة للموجودات 

والمطلوبات الفردية على أساس تسوية المخاطر ذي الصلة لكل أداة من األدوات الفردية للمحفظة.

ــغ المســتحق الدفــع عنــد الطلــب، مخصومــا مــن اليــوم األول الــذي قــد يكــون  ــة للوديعــة عنــد الطلــب عــن المبل ال تقــل القيمــة العادل    
مطلوبا فيه دفع المبلغ.

تدرج المجموعة التحويالت بين مستويات تدرج القيمة العادلة كما في تاريخ نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير.    

الخسائر االئتمانية المتوقعة / انخفاض القيمة  )7(  
تعتــرف المجموعــة بمخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي لــم يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل    

الربح أو الخسارة:

الموجودات المالية التي تعتبر أدوات دين؛ و  -   
التزامات القروض وعقود الضمانات المالية.  -   

ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على استثمارات حقوق الملكية   

تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصصــات الخســائر بمبلــغ يعــادل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لكامــل عمــر الديــن، باســتثناء مــا يلــي حيــث يتــم    
قياسها على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرا:

استثمارات أوراق الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير؛ و  -   
أدوات مالية أخرى لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ التحقيق المبدئي.  -   

وتعــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة 12 شــهرا هــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج مــن أحــداث عــدم االنتظــام المحتملــة لــألداة    
المالية في غضون 12 شهرا بعد تاريخ التقرير.
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تقــوم المجموعــة بتطبيــق منهــج مكــون مــن ثــالث مراحــل لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة    
المطفــأة، وأدوات الديــن المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. تنتقــل الموجــودات مــن خــالل المراحــل الثــالث التاليــة بنــاء 

على التغير في الجودة االئتمانيّة منذ التحقيق المبدئي.

ــد  ــة عن ــودات المالي ــن الموج ــى تتضم ــة األول ــة المرحل ــة االئتماني ــة القيم ــر منخفض ــهرًا -غي ــدة 12 ش ــة لم ــة المتوقع ــائر االئتماني ــة 1: الخس المرحل   
التحقيــق المبدئــي التــي لــم تشــهد زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ التحقيــق المبدئــي. بالنســبة لهــذه الموجــودات، يتــم تحقيــق الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة فــي القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة لألصــل بنــاًء علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التعثــر فــي الســداد 

والمحتمل وقوعها في غضون 12 شهرا بعد تاريخ التقرير. يتم احتساب الفائدة على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل.

المرحلــة 2: الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار عمــر الديــن -غيــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة المرحلــة الثانيــة تتضمــن الموجــودات الماليــة التــي    
شــهدت زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر االئتمانيــة منــذ التحقيــق المبدئــي دون وجــود دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمتهــا. وبالنســبة لهــذه 
ــة  ــة االجمالي ــة الدفتري ــى القيم ــدة عل ــرادات الفائ ــب إي ــن وتحتس ــر الدي ــدار عم ــى م ــة عل ــة المتوقع ــائر االئتماني ــق الخس ــم تحقي ــودات، يت الموج
للموجــودات. والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار عمــر الديــن هــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث التعثــر فــي 

السداد المحتمل وقوعها على مدار العمر المتوقع لألداة المالية.

المرحلــة 3: الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر الديــن - منخفضــة القيمــة االئتمانيــة المرحلــة الثالثــة: تتضمــن الموجــودات الماليــة التــي    
يوجــد دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمتهــا فــي تاريــخ التقريــر المالــي. وبالنســبة لهــذه الموجــودات، يتــم تحقيــق الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 

على مدى عمر الدين.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة   
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي التقدير القائم على الوزن المرجح الحتماالت الخسائر االئتمانية. وهي تقاس على النحو التالي:   

الموجــودات الماليــة التــي ال تعتبــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر: باعتبارهــا القيمــة الحاليــة لجميــع حــاالت العجــز النقــدي )أي   -   
الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(؛

ــر: باعتبارهــا الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة االجماليــة والقيمــة  ــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة فــي تاريــخ التقري ــة التــي تعتب الموجــودات المالي  -   
الحالية للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية؛

مطلوبــات القــروض غيــر المســحوبة: باعتبارهــا القيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة للمجموعــة فــي حالــة   -   
سحب االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها؛ و

عقود الضمان المالي: المدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها ناقصًا أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.  -   

إعادة هيكلة الموجودات المالية   
فــي حــال تمــت إعــادة التفــاوض حــول شــروط األصــل المالــي أو تــم تعديلهــا أو تــم اســتبدال أصــل مالــي حالــي بآخــر جديــد بســبب صعوبــات    

مالية تواجه المقترض، عندئذ يتم تقييم ما إذا كان يجب إلغاء تحقيق األصل المالي، ويتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كالتالي:

إذا لــم ينتــج عــن إعــادة الهيكلــة المتوقعــة إلغــاء تحقيــق األصــل الحالــي، فإن التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناتجــة عــن األصــل المالــي   -   
المعدل يتم إدراجها في حساب العجز النقدي من األصل الحالي.

إذا نتــج عــن إعــادة الهيكلــة المتوقعــة إلغــاء تحقيــق األصــل الحالــي، فإن التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناتجــة عــن األصــل الجديــد يتــم   -   
التعامــل معهــا كتدفقــات نقديــة نهائيــة ناتجــة مــن األصــل المالــي الموجــود حاليــا فــي تاريــخ إلغــاء تحقيقــه. ويتــم ادراج هــذا المبلــغ فــي 
ــر  ــخ التقري ــى تاري ــه حت ــاء تحقيق ــع إللغ ــخ المتوق ــن التاري ــدءا م ــه ب ــم خصم ــذي يت ــي وال ــي الحال ــل المال ــن األص ــدي م ــز النق ــاب العج حس

باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي.
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الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية   
ــون  ــة للدي ــودات المالي ــأة والموج ــة المطف ــة بالتكلف ــة المدرج ــودات المالي ــت الموج ــا إذا كان ــم م ــة بتقيي ــوم المجموع ــر، تق ــخ كل تقري ــي تاري ف   
المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر تعتبــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة. يعــد األصــل المالــي “منخفــض القيمــة االئتمانيــة” 

عندما يقع حدث واحد أو أكثر يكون له أثر سلبي على التدفقات النقدية التقديرية لألصل المالي.

تتضمن األدلة على انخفاض القيمة االئتمانية لألصل المالي ما يلي من البيانات القابلة لاليضاح:   

الصعوبات المالية الهامة التي يعاني منها المقترض أو الجهة المصدرة؛  -   
خرق شروط العقد، مثل العجز أو التأخر عن السداد؛  -   

إعادة هيكلة قرض أو سلفة من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك؛  -   
يصبح من المحتمل أن يقوم المقترض بإشهار إفالسه أو إعادة الهيكلة المالية؛ أو  -   

اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتيجة الصعوبات المالية.  -   

عقود الضمان المالي المحتفظ بها   
تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان عقــد الضمــان المالــي المحتفــظ بــه هــو جــزء ال يتجــزأ مــن األصــل المالــي الــذي يتــم المحاســبة عنــه كأحــد    
مكونــات تلــك األداة أو أنــه عقــد يتــم المحاســبة عنــه بشــكل منفصــل. إذا قــررت المجموعــة أن الضمــان هــو جــزء ال يتجــزأ مــن األصــل المالــي، 

فإن المجموعة تأخذ في االعتبار تأثير الضمان عند قياس القيمة العادلة لألصل المالي وعند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

النقد وما فى حكمه )ه( 
يتضمــن النقــد ومــا فــى حكمــه أوراقــا نقديــة وعمــالت معدنيــة بالصنــدوق، وأرصــدة غيــر مقيــدة محتفــظ بهــا لــدى مصــارف مركزيــة، وموجــودات ماليــة   
ــرات فــي قيمتهــا  ــر هامــة مــن التغيي ــخ االســتحواذ والتــي تخضــع لمخاطــر غي ــة أشــهر أو أقــل مــن تاري ــرات اســتحقاق لثالث ــة الســيولة ذات فت عالي
العادلــة ويتــم اســتخدامها مــن جانــب المجموعــة فــي إدارة التزاماتهــا قصيــرة األجــل. يتضمــن النقــد ومــا فــى حكمــه أرصــدة لــدى البنــوك ذات تاريــخ 

استحقاق أولى 90 يوم أو أقل. يتم تسجيل النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد.

القروض والسلف للعمالء )و( 
القــروض والســلف للعمــالء هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وغيــر مدرجــة فــي ســوق نشــطة وال ترغــب   

المجموعة في بيعها على الفور أو في المستقبل القريب.

يتــم القيــاس المبدئــي للقــروض والســلف للعمــالء بســعر المعاملــة وهــو القيمــة العادلــة زائــدَا تكاليــف المعاملــة المباشــرة اإلضافيــة، والحقــًا يتــم   
قياســها بتكلفتهــا المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي، باســتثناء الموجــودات الماليــة التــي يتــم تصنيفهــا إلــى الفئــة المقاســة بالقيمــة 

العادلة من خالل الربح والخسارة، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات مباشرة في بيان الدخل الموحد.
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االستثمارات المالية )ز( 
تتضمن االستثمارات في األوراق المالية ما يلي:  

االســتثمار فــي أوراق الديــن المقاســة بالتكلفــة المطفــأة؛ يتــم قياســها مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة زائــدًا تكاليــف المعاملــة اإلضافيــة المباشــرة، ويتــم   -  
قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛

االســتثمارات فــي أوراق الديــن وحقــوق الملكيــة التــي يتــم قياســها إلزاميــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة أو المصنفــة بالقيمــة   -  
العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ يتم قياسها بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات مباشرة في الربح أو الخسارة؛

االستثمارات في أوراق الدين؛ يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و  -  
االستثمارات في حقوق الملكية؛ يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  -  

بالنســبة ألوراق الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، يتــم تحقيــق الربــح أو الخســارة فــي الدخــل الشــامل اآلخر، باســتثناء   
ما يلي، وتدرج في الربح أو الخسارة بالطريقة نفسها المطبقة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة:

إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي؛  -  
الخسائر االئتمانية المتوقعة وحاالت عكسها؛ و  -  

أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية.  -  

عندمــا يتــم إلغــاء تحقيــق أوراق الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، يتــم إعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة المتراكمــة   
المسجلة سابقا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى بيان الدخل الموحد.

تختــار المجموعــة أن تعــرض فــي الدخــل الشــامل اآلخــر التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لبعــض االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة. يتــم إجــراء االختيــار   
علــى أســاس كل أداة علــى حــده عنــد التحقيــق المبدئــي ويكــون غيــر قابــل لإللغــاء. والحقــا ال يعــاد أبــدا تصنيــف األربــاح والخســائر مــن أدوات حقوق 
ــائر  ــس خس ــة )وعك ــي القيم ــاض ف ــائر االنخف ــن خس ــاح ع ــم اإلفص ــتبعادها. ال يت ــد اس ــي ذلك عن ــا ف ــد، بم ــل الموح ــان الدخ ــى بي ــذه إل ــة ه الملكي
االنخفــاض فــي القيمــة( بشــكل منفصــل عــن التغيــرات األخــرى فــي القيمــة العادلــة. توزيعــات األربــاح، عندمــا تمثــل عائــدًا علــى هــذه االســتثمارات، 
يســتمر تحقيقهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد مــا لــم تمثــل بوضــوح اســتردادا لجــزء مــن تكلفــة االســتثمار، وفــي هــذه الحالــة يتــم تحقيقهــا فــي الدخــل 

الشامل اآلخر. يتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المسجلة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المدورة عند استبعاد االستثمار.

المشتقات )ح( 

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط  )1(  
تتضمــن المشــتقات التــي يتــم االحتفــاظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر جميــع الموجــودات والمطلوبــات المشــتقة التــي لــم يتــم تصنيفهــا    
كموجــودات أو مطلوبــات للمتاجــرة. تقــاس المشــتقات التــي يحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر بالقيمــة العادلــة فــي بيــان المركــز المالــي. تقــوم 
المجموعــة بتخصيــص بعــض المشــتقات المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر إضافــة إلــى بعــض األدوات الماليــة غيــر المشــتقة كأدوات تحــوط 

في العالقات المؤهلة للتحوط.

المتطلبــات المحاســبية العامــة للتحــوط فــي معيــار التقاريــر الماليــة رقــم 9 تحتفــظ باألنــواع الثالثــة لآلليــات محاســبة التحــوط فــي معيــار المحاســبة    
الدولــي 39. ومــع ذلــك ، تــم إدخــال المزيــد مــن المرونــة علــي أنــواع المعامــالت المؤهلــة لمحاســبة التحــوط، وتحديــدا توســيع أنــواع الصكــوك 
ــة التــي هــي مؤهــل للمحاســبة التحــوط. باالضافــة إلــى ذلــك، تــم  ــر المالي ــات المخاطــر مــن البنــود غي ــر أدوات التحــوط وأنــواع مكون التــي تعتب

إصالح اختبار الفعالية واستعيض عنه بمبدا “العالقة االقتصادية”. لم يعد التقييم باثر رجعي لفعالية التحوط مطلوبا.

وقــد اختــارت المجموعــة أيضــا مواصلــه تطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــى39 مــع بدايــة تطبيــق معيــار التقاريــر    
المالية الدولى 9.
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المشتقات )تابع( )ح( 

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط )تابع(  )1(  

تحوطات القيمة العادلة   
عندمــا يتــم تخصيــص مشــتقة كأداة تحــوط فــي تحــوط للتغيــر فــي القيمــة العادلــة لموجــود أو مطلــوب مــدرج أو ارتبــاط مؤكــد قــد يؤثــر علــى    
الربــح أو الخســارة، يتــم تحقيــق التغيــر فــي القيمــة العادلــة لــألداة المشــتقة مباشــرة فــي الربــح أو الخســارة بجانــب التغيــرات فــي القيمــة العادلــة 
ــي  ــا ينتف ــوط أو عندم ــتقة التح ــة مش ــاء أو ممارس ــع أو إنه ــاء أو بي ــة انته ــي حال ــه. ف ــوط ل ــر المتح ــى الخط ــب إل ــي تنس ــه الت ــوط ل ــد المتح للبن
اســتيفاء التحــوط لمعاييــر محاســبة التحــوط بالقيمــة العادلــة أو إلغــاء تخصيــص التحــوط، عندئــذ يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط بأثــر مســتقبلي. 
يتــم إطفــاء أيــة تســوية حتــى تلــك النقطــة علــى البنــد المتحــوط لــه والــذي يتــم اســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي فــي الربــح أو الخســارة 

كجزء من معدل الفائدة الفعلي للبند على مدى عمره المتبقي.

تحوطات التدفق النقدي   
عندمــا يتــم تخصيــص أداة مشــتقة علــى أنهــا أداة تحــوط فــي معاملــة تحــوط مــن التغيــر فــي التدفقــات النقديــة المنســوبة إلــى خطــر مصاحــب    
ألصــل أو التــزام مــدرج أو معاملــة محتملــة يرجــح علــى نحــو كبيــر أنهــا ســتؤثر علــى بيــان الدخــل، فــإن الجــزء الفعــال فــي التغيــرات فــي القيمــة 
العادلــة للمشــتقة يتــم تحقيقــه فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي احتياطــي التحــوط. المبلــغ المعتــرف بــه فــي الدخــل الشــامل اآلخــر يعــاد تصنيفــه 
إلــى بيــان الدخــل كتســوية إعــادة تصنيــف فــي نفــس الفتــرة التــي تؤثــر فيهــا التدفقــات النقديــة المتحــوط لهــا علــى بيــان الدخــل وفــي نفــس 
البنــد فــي بيــان الدخــل الشــامل. يتــم تحقيــق أي جــزء غيــر فعــال فــي تغيــرات القيمــة العادلــة للمشــتقة مباشــرة فــي بيــان الدخــل. فــي حالــة 
انتهــاء مشــتقة التحــوط أو بيعهــا أو إنهائهــا أو ممارســتها أو أصبــح التحــوط ال يســتوفي معاييــر محاســبة التحــوط للتدفــق النقــدي، أو تــم إلغــاء 
تخصيــص التحــوط، عندهــا يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط بصــورة مســتقبلية. بالنســبة للتحــوط الــذي يتــم إيقافــه لمعاملــة متوقعــة فــإن المبلــغ 
التراكمــي المــدرج فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مــن الفتــرة التــي يصبــح فيهــا التحــوط فعــاال يعــاد تصنيفــه مــن حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الدخــل 
كتســوية إعــادة تصنيــف عندمــا تحــدث المعاملــة المتوقعــة وتؤثــر علــى بيــان الدخــل. فــي حالــة عــدم توقــع حــدوث المعاملــة المتوقعــة عندهــا 

تتم إعادة تصنيف الرصيد في الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى بيان الدخل كتسوية إعادة تصنيف.

المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة  )2(  
تتضمــن األدوات المشــتقة للمتاجــرة عقــود صــرف عمــالت أجنبيــة آجلــة وعقــود تبــادل أســعار الفائــدة. تقــوم المجموعــة ببيــع هــذه المشــتقات    
لعمــالء بغــرض تمكينهــم مــن تحويــل أو تعديــل أو تخفيــف المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية. يتــم تقييــم هــذه األدوات المشــتقة بالقيمــة العادلــة 

كما في نهاية فترة التقرير ويتم أخذ التغيرات ذات الصلة بها في القيمة العادلة في بيان الدخل.
  

العقارات والمعدات )ط( 

التحقيق والقياس  )1(  
يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات مبدئيــًا بالتكلفــة والحقــًا بالتكلفــة ناقصــًا االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة، إن    
وجــدت، باســتثناء األراضــي والمبانــي حيــث يتــم قياســها الحقــًا بالقيمــة العادلــة. يتــم إثبــات األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة ناقصــًا 

خسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت
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العقارات والمعدات )تابع( )ط( 

التحقيق والقياس )تابع(  )1(  
يجــري تقييــم ألراضــي الفضــاء والمبانــي ذات الملكيــة الحــرة مــن قبــل مقيــم مســتقل. وتقيــد صافــي الفوائــض الناتجــة عــن إعــادة التقييــم إلــى    
احتياطــي رأس المــال، إال أنــه يتــم احتســاب زيــادة رفــع قيمــة العملــة كدخــل إلــى الحــد الــذي يعكــس انخفاضــا إلعــادة تقييــم نفــس األصــل 
الــذي ســبق تحقيقــه كمصــروف. يتــم إدراج االنخفــاض الناتــج عــن اعــادة التقييــم كمصــروف، إال انــه يتــم تحميــل االنخفــاض علــى أي فائــض 
ــع أو  ــد بي ــل. عن ــس األص ــبة لنف ــم بالنس ــادة التقيي ــض اع ــي فائ ــه ف ــظ ب ــغ المحتف ــاوز المبل ــاض ال يتج ــذا االنخف ــد أن ه ــى ح ــم إل ــادة التقيي إع

استبعاد األصل، يتم تحميل فائض إعادة التقييم إلى األرباح المدورة.

تتضمــن التكلفــة المصروفــات المرتبطــة بصــورة مباشــرة باقتنــاء الموجــود. تتضمــن تكلفــة الموجــودات المطــورة داخليــا تكلفــة المــواد والعمالــة    
المباشــرة وأيــة تكاليــف مرتبطــة مباشــرة بجعــل الموجــودات فــي حالــة عمــل وفقــا ألغــراض االســتخدام المطلوبــة منهــا وتكاليــف حــل وإزالــة 

المعدات وإرجاع الموقع الكائنة عليه إلى وضعه السابق وتكاليف االقتراض المرسملة.

تتم رسملة برنامج الحاسوب المشترى الذي يمثل جزءا مكمال لعمل المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات.   

ــات رئيســية( للعقــارات  ــود مســتقلة )مكون ــم المحاســبة عنهــا كبن ــة مختلفــة تت ــد العقــارات والمعــدات أعمــار إنتاجي عندمــا يكــون ألجــزاء بن   
والمعدات.

الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن اســتبعاد أحــد بنــود العقــارات والمعــدات يتــم تحديدهــا بمقارنــة متحصــالت البيــع مــع القيمــة الدفتريــة للعقــارات    
والمعدات ويتم تحقيقها بالصافي في اإليرادات األخرى / المصروفات األخرى في الربح أو الخسارة.

التكاليف الالحقة  )2(  
يتــم تحقيــق تكلفــة اســتبدال أحــد مكونــات العقــارات والمعــدات فــي القيمــة الدفتريــة للبنــد إذا كان مــن المحتمــل تدفــق المنافــع االقتصاديــة    
المســتقبلية المضمنــة فــي ذلــك المكــون إلــى المجموعــة وإمكانيــة قيــاس تكلفتهــا بصــورة موثوقــه. يتــم إلغــاء تحقيــق القيمــة الدفتريــة للجــزء 

المستبدل. يتم الخدمة اليومية للعقارات والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

االستهالك  )3(  
المبلــغ القابــل لالســتهالك هــو تكلفــة العقــارات والمعــدات أو أي مبلــغ بديــل عــن التكلفــة ناقصــا قيمتهــا المتبقيــة. يتــم تحقيــق االســتهالك    
فــي الربــح أو الخســارة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لــكل جــزء مــن بنــد العقــارات والمعــدات، حيــث تعتبــر هــذه 
هــي أفضــل طريقــة تعكــس النمــط المتوقــع الســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي الموجــود وهــي تســتند إلــى تكلفــة 
الموجــود ناقصــا قيمتــه المتبقيــة التقديريــة. يتــم اســتهالك الموجــودات المســتأجرة بموجــب إيجــارات تمويليــة علــى مــدى فتــرة اإليجــار أو أعمارهــا 

اإلنتاجية، أيهما أقصر. ال يتم احتساب استهالك على األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

تعرض األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنة المقارنة كالتالي:   

20- 30 سنة المباني    
٦ - 10 سنوات  التحسينات على المباني المؤجرة    

3 - 8 سنوات األثاث والمعدات    
٥ سنوات السيارات    
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العقارات والمعدات )تابع( )ط( 

موجودات حق االستخدام )اإليجارات(  )4(  
ــح الحــق فــي التحكــم فــي اســتخدام األصــل  تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان العقــد هــو، أو يتضمــن ، عقــد إيجــار. أي إذا كان العقــد يمن   

المحدد لفترة من الوقت في مقابل مادي.

تطبــق المجموعــة نهجــًا واحــدًا لتحقيــق وقيــاس جميــع عقــود اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل التــي تقــل عــن 12 شــهرًا وعقــود    
إيجــار للموجــودات منخفضــة القيمــة )٥000 دوالر أمريكــي أو أقــل(. تقــوم المجموعــة بتحقيــق مطلوبــات اإليجــار لتســديد مدفوعــات اإليجــار 

وموجودات حق االستخدام التي تمثل حق استخدام األصول الهامة.

تقــوم المجموعــة بتحقيــق الموجــودات حــق االســتخدام فــي تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار )أي ، تاريــخ توافــر األصــل الهــام لالســتخدام(. يتــم قيــاس    
موجــودات حــق االســتخدام بالتكلفــة، مطروحــًا منهــا أي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض القيمــة واإلهــالك، وتعديلهــا ألي إعــادة تقييــم 
مطلوبــات اإليجــار. تشــتمل تكلفــة موجــودات حــق االســتخدام علــى قيمــة مطلوبــات اإليجــار المدرجــة، والتكاليــف المباشــرة األوليــة المتكبــدة ، 
ومدفوعــات اإليجــار التــي تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء فــي عقــد اإليجــار، مطروحــًا منهــا أي حوافــز تأجيــر مســتلمة. يتــم اســتهالك موجــودات 

حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار والعمر اإلنتاجي المقدر للموجودات، أيهما أقرب، على النحو التالي:

2 - ٤0 سنة المباني    

فــي تاريــخ نشــوء عقــد اإليجــار تــدرج المجموعــة مطلوبــات اإليجــار مقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي يتعيــن ســدادها علــى مــدى    
فتــرة اإليجــار. عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار، تســتخدم المجموعــة معــدل الفائــدة علــى االقتــراض اإلضافــي فــي تاريــخ نشــوء 

عقد اإليجار. تخضع موجودات حق االستخدام النخفاض القيمة وفقًا لسياسة انخفاض قيمة الموجودات غير المالية.

يعــاد قيــاس القيمــة الدفتريــة لمطلوبــات اإليجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغييــر فــي مــدة اإليجــار أو تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار أو تغييــر فــي    
تقييم خيار شراء األصل األساسي.

انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة )ك( 

الشهرة  )1(  
تنشــأ الشــهرة مــن االســتحواذ علــى شــركة تابعــة، وتمثــل الفائــض فــي المبلــغ المحــول عــن مســاهمة المجموعــة فــي صافــي القيمــة العادلــة    
لصافــي الموجــودات القابلــة للتحديــد، والمطلوبــات وااللتزامــات المحتملــة للشــركة المســتحوذ عليهــا والقيمــة العادلــة للمســاهمة غير المســيطرة 

في الشركة المستحوذ عليها.

تتــم مراجعــة الشــهرة لتبيــان االنخفــاض فــي القيمــة بشــكل ســنوي أو أكثــر تكراريــة فــي حــال أشــارت األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى    
أن القيمــة الدفتريــة قــد تكــون انخفضــت فــي القيمــة. تتــم مقارنــة القيمــة الدفتريــة للشــهرة مــع المبلــغ القابــل لالســترداد وهــو القيمــة قيــد 
االســتخدام والقيمــة العادلــة ناقــص تكاليــف االســتبعاد، أيهمــا أعلــى. يتــم تحقيــق أي انخفــاض فــي القيمــة مباشــرة كمصــروف وال يتــم 

عكسها الحقا.

الموجودات غير الملموسة  )2(  
تكلفــة الموجــودات غيــر الملموســة المســتحوذ عليهــا مــن دمــج األعمــال هــي القيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ االســتحواذ. الحقــًا بعــد التحقيــق    

المبدئي، يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وأية خسائر انخفاض متراكمة.

ال تتــم رســملة الموجــودات غيــر الملموســة المطــورة داخليــا، باســتثناء تكاليــف التطويــر المرســملة، ويتــم تســجيل الموجــودات غيــر الملموســة    
بالتكلفة ناقص أي إطفاء متراكم وأية خسائر انخفاض متراكمة.
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انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة )تابع( )ك( 

الموجودات غير الملموسة )تابع(  )2(  
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة على أنها محددة المدة أو غير محددة المدة.   

يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة علــى مــدى العمــر االقتصــادي ويتــم تقييمهــا لتبيــان انخفــاض القيمــة متــى توفــر    
مؤشــر علــى أن الموجــود غيــر الملمــوس قــد انخفضــت قيمتــه. تتــم مراجعــة فتــرة اإلطفــاء وطريقــة اإلطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة ذات 
األعمــال اإلنتاجيــة المحــدد مــرة واحــدة علــى األقــل فــي نهايــة كل ســنة ماليــة. تتــم المحاســبة عــن التغييــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المتوقــع أو 
النمــط المتوقــع الســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي الموجــود بتغييــر فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء، حســب مقتضــى الحــال، 
وتتــم معاملتهــا علــى أنهــا تغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية. مصــروف اإلطفــاء بالنســبة للموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة 

يتم تحقيقه في الربح أو الخسارة في فئة المصروف التي يتماشى مع وظيفة الموجود غير الملموس.

العمــر االنتاجــي المتوقــع للموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر المحــدد هــي : العالمــة التجاريــة 18 إلــى 19 ســنة ، العالقــة مــع العميــل مــن 11    
إلى 12 سنة ، اإليداع األساسي من 13 إلى 1٦ سنة والبرامج المطورة داخليًا وغيرها ٥ سنوات.

ال يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة، ولكــن يتــم اختبارهــا لتحديــد انخفــاض القيمــة ســنويًا، ســواء    
ــد مــا إذا كانــت  ــر المحــددة ســنويًا لتحدي ــة غي ــدة للنقــد. تتــم مراجعــة تقييــم األعمــار اإلنتاجي ــى مســتوى الوحــدات المول بشــكل فــردي أو عل
األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة ال تــزال قابلــة للدعــم. إذا لــم يكــن األمــر كذلــك، فــإن التغييــر فــي العمــر اإلنتاجــي مــن غيــر المحــدود إلــى المحــدود 
يتــم علــى أســاس مســتقبلي. األربــاح والخســائر الناتجــة عــن إلغــاء تحقيــق األصــل غيــر الملمــوس يتــم قياســها علــى أنهــا الفــرق بيــن صافــي 

عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويتم تحقيقها في بيان الربح أو الخسارة عند إلغاء تحقيق األصل.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )ل( 
الموجــودات غيــر الماليــة هــي الموجــودات التــي ليــس لهــا عمــر إنتاجــي محــدد، وال تخضــع لإلطفــاء، يتــم فحصهــا بشــكل ســنوي للتحقــق مــن انخفاض   
القيمــة. يتــم احتســاب خســارة انخفــاض فــي القيمــة للمبلــغ الــذي تتجــاوز بــه القيمــة الدفتريــة لألصــل قيمتــه الممكــن اســتردادها. القيمــة الممكــن 
اســتردادها هــي القيمــة العادلــة لألصــل ناقصــًا تكاليــف البيــع أو القيمــة قيــد االســتخدام، أيهمــا أعلــى. انــه ولغــرض تقديــر االنخفــاض فــى القيمــة، يتــم 
تجميــع الموجــودات الــى الحــد االدنــى التــى يمكــن ان تتحــق عنــده تدفقــات نقديــة يمكــن تحديدهــا منفــردة )الوحــدات المــدرة للنقــد(. الموجــودات 

غير المالية بخالف الشهرة والتى تعانى من انخفاض فى القيمة يتم اعادة تقييمها فى نهاية كل فترة مالية لغرض إلغاء تلك الخسارة.

المخصصات )م( 
ــن  ــه وم ــورة موثوق ــه بص ــن قياس ــابق يمك ــدث س ــة لح ــي نتيج ــي حال ــي أو حكم ــزام قانون ــة الت ــدى المجموع ــون ل ــا يك ــص عندم ــق مخص ــم تحقي يت  
المحتمــل أن يتطلــب تدفــق خــارج للمنافــع االقتصاديــة لســداد ذلــك االلتــزام. يتــم تحديــد المخصصــات عــن طريــق خصــم التدفقــات النقدية المســتقبلية 
المتوقعــة بمعــدالت مــا قبــل الضريبــة التــي تعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود، والمخاطــر المحــددة لذلــك االلتــزام، إن كان ذلــك 

مالئما.

عقود الضمانات المالية والتزامات العقود )ن( 
الضمانــات الماليــة هــي عقــود تتطلــب مــن المجموعــة أن تقــوم بســداد مدفوعــات محــددة لصرفهــا لحاملهــا مقابــل خســارة يتكبدهــا بســبب عجــز   
مديــن محــدد عــن الدفــع عنــد حلــول موعــد اســتحقاقه وفقــا لبنــود أداة الديــن. يتــم تحقيــق مطلوبــات الضمانــة الماليــة مبدئيــا بقيمتهــا العادلــة ويتــم 
إطفــاء القيمــة العادلــة المبدئيــة علــى مــدى عمــر الضمــان المالــي. فــي أعقــاب ذلــك يتــم تســجيل مطلــوب الضمــان المالــي بمبلغــه المطفــأ والقيمــة 

الحالية ألية دفعة متوقعة عندما يصبح الدفع بموجب الضمان محتمال، أيهما أكثر. يتم إدراج الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى.
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منافع الموظفين )س( 

خطة المساهمات المحددة  
تحتســب المجموعــة مخصــص لالشــتراكات فــي صنــدوق التقاعــد الــذي تديــره الدولــة بالنســبة للموظفيــن القطرييــن وفقــا لقانــون التقاعــد ويتــم   
إدراج المصــروف الناتــج عــن ذلــك ضمــن تكلفــة الموظفيــن تحــت المصروفــات العموميــة واإلداريــة فــي بيــان الدخــل الموحــد. ليــس لــدى المجموعــة 

أية التزامات دفع أخرى بمجرد دفع المساهمة. يتم تحقيق المساهمات عند حلول موعد استحقاقها.

خطة المكافأت المحددة  
تقــوم المجموعــة برصــد مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة مســتحقة األداء لموظفيهــا األجانــب علــى أســاس فتــرة خدمــة الموظــف وفقــًا لسياســة   
التوظيــف فــي المجموعــة وأحــكام قانــون العمــل القطــري. يتــم إدراج هــذا المخصــص ضمــن بنــد مخصصــات أخــرى كجــزء مــن المطلوبــات األخــرى فــي 

بيان المركز المالي الموحد. يتم تحقيق التكاليف المتوقعة لهذه المكافأت على مدى خدمة الموظفين.

يطلــب مــن الترناتيــف بنــك بموجــب قانــون العمــل التركــي أن يدفــع مكافــآت نهايــة خدمــة لــكل موظــف أكمــل ســنة واحــدة علــى األقــل مــن   
الخدمــة ويتــم إنهــاء خدماتــه بــدون ســبب مقبــول أو يتــم اســتدعاؤه للخدمــة العســكرية أو بوفاتــه أو ببلوغــة ســن التقاعــد. هنــاك بعــض 
النصــوص االحترازيــة ذات الصلــة بطــول فتــرة الخدمــة الســابقة للتقاعــد. يشــتمل المبلــغ المســتحق الدفــع راتــب شــهر واحــد بــدون اإلخــالل بالحــد 
األقصــى لــكل موظــف عــن كل ســنة مــن الخدمــة. ليســت هنــاك اتفاقيــات بالتزامــات تقاعــد بخــالف المتطلبــات القانونيــة المشــار إليهــا أعــاله. هــذا 

االلتزام غير ممول حيث أنه ليست هناك متطلبات تمويل.

منافع الموظفين قصيرة األجل  
تقــاس مكافــآت نهايــة الخدمــة قصيــرة األجــل للموظفيــن علــى األســاس غيــر المخصــوم ويتــم دفعهــا عنــد تقديــم الخدمــة ذات الصلــة. يتــم تحقيــق   
المطلــوب للمبلــغ المتوقــع دفعــه بموجــب خطــط الحافــز النقــدي قصيــرة األجــل أو خطــط مشــاركة الربــح إذا كان لــدى المجموعــة التــزام قانونــي أو 

حكمي بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها من جانب الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوقة.

المدفوعات على أساس األسهم  
يتلقــى الموظفــون )بمــا فــي ذلــك اإلدارة العليــا للبنــك( مكافــآت فــي شــكل مدفوعــات علــى أســاس األســهم، حيــث يتــم منــح الموظفيــن مكافأة   

مقابل ارتفاع األسهم ويتم تسويتها نقدًا )معامالت التسوية بالنقد(.

معامالت التسوية بالنقد   
إن تكلفــة معامــالت التســوية بالنقــد يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ المنــح باســتخدام نمــوذج )Black Scholes(، وقــد ورد ذلــك تفصيــاًل   
فــي االيضــاح 20. تقــاس القيمــة العادلــة مبدئيــا وفــي تاريــخ كل تقريــر حتــى وكمــا فــي تاريــخ التســوية، ويتــم تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة 

في مصروف منافع الموظفين، إيضاح 31. تحتسب القيمة العادلة على مدى الفترة حتى تاريخ االستحقاق، ويتم تسجيل مطلوبات مقابلة. “

رأس المال واالحتياطيات )ع( 

تكاليف رأس المال  )1(  
يتم خصم تكاليف الزيادة العائدة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكية من القياس المبدئي ألدوات حقوق الملكية.   

توزيعات األرباح عن األسهم العادية  )2(  
تدرج توزيعات األرباح عن األسهم العادية في حقوق الملكية للفترة التي يتم اعتمادها فيها من جانب مساهمي البنك.   
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إيرادات ومصروفات الفائدة )ف( 
تــدرج إيــرادات ومصروفــات الفوائــد فــي بيــان الدخــل الموحــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي   
يخصــم بالضبــط المدفوعــات والمقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــالل فتــرة العمــر اإلنتاجــي المتوقــع للموجــود أو المطلــوب المالــي )أو، إن 
كان ذلــك مالئمــا، لفتــرة أقصــر( إلــى القيمــة الدفتريــة للموجــود أو المطلــوب المالــي. عنــد احتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي تقــوم المجموعــة بتقديــر 

التدفقات النقدية المستقبلية باألخذ في االعتبار جميع األحكام التعاقدية لألداة المالية، ولكن ليس للخسائر االئتمانية المستقبلية.

بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي أصبحــت ذات قيمــة ائتمانيــة منخفضــة بعــد التحقيــق المبدئــي، يتــم احتســاب إيــرادات الفوائــد مــن خــالل تطبيــق   
معــدل الفائــدة الفعلــي علــى التكلفــة المطفــأة )أي صافــي مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة(. إذا لم يعــد األصــل منخفــض القيمــة االئتمانيــة، 

فان احتساب إيرادات الفوائد يعود إلى األساس االجمالي.

يتضمــن احتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي جميــع تكاليــف المعامــالت والرســوم المدفوعــة أو المســتلمة التــي تشــكل جــزءا متممــا لمعــدل الفائــدة   
الفعلي.

تتضمن تكاليف المعامالت التكاليف اإلضافية التي تنسب مباشرة إلى االستحواذ على أو إصدار الموجود المالي أو المطلوب المالي.  

تتضمن إيرادات ومصروفات الفوائد:  

الفائدة على الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة المحتسبة على أساس معدل الفائدة الفعلي؛  -  
الجــزء الفعــال مــن تغيــرات القيمــة العادلــة فــي مشــتقات التحــوط المؤهلــة والمصنفــة فــي تحوطــات التدفقــات النقديــة للتغيــر فــي التدفقــات   -  

النقدية للفائدة، في نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتحوط لها على إيرادات / مصروفات الفوائد؛
الجــزء غيــر الفعــال مــن تغيــرات القيمــة العادلــة فــي مشــتقات التحــوط المؤهلــة والمصنفــة فــي تحوطــات التدفقــات النقديــة لمخاطــر ســعر   -  

الفائدة؛ و
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المؤهلــة، بمــا فــي ذلــك عــدم فعاليــة التحــوط والبنــود المتحــوط لهــا ذات الصلــة فــي تحوطــات القيمــة   -  

العادلة لمخاطر سعر الفائدة.

تحتســب إيــرادات الفوائــد علــى االســتثمار فــي أوراق ماليــة )أدوات الديــن( المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر والمقاســة   
بالتكلفة المطفأة والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وكذلك تدرج في إيرادات الفوائد

إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت )ص( 
ــد  ــي عن ــوب المال ــود أو المطل ــى الموج ــي عل ــدة الفعل ــدل الفائ ــا لمع ــزء متمم ــر ج ــي تعتب ــوالت الت ــوم والعم ــات الرس ــرادات ومصروف ــم إدراج إي يت  

قياس طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ــوم  ــات ورس ــوالت المبيع ــتثمار وعم ــوم إدارة االس ــابات ورس ــة الحس ــوم خدم ــة رس ــرى متضمن ــوالت األخ ــوم والعم ــرادات الرس ــق إي ــم تحقي يت  
اإليــداع ورســوم المشــاركة فــي القــرض عنــد أداء الخدمــات ذات الصلــة بهــا. عندمــا يكــون مــن غيــر المتوقــع أن ينتــج مــن التــزام قــرض أن يتــم 
ســحب القــرض، يتــم تحقيــق الرســوم ذات الصلــة بالتــزام القــرض علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة االلتــزام. تتعلــق مصروفــات الرســوم 

والعموالت األخرى بصفة أساسية بالمعاملة ورسوم الخدمة ويتم سدادها عند تلقي الخدمة.

اإليرادات من االستثمارات المالية )ق( 
تــدرج أربــاح أو خســائر بيــع االســتثمارات الماليــة فــي الربــح أو الخســارة وذلــك عــن الفــرق بيــن القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم والقيمــة الدفتريــة   

لالستثمار.

األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة مــن تغيــرات القيمــة العادلــة عنــد إعــادة قيــاس االســتثمارات الماليــة المصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة أو   
مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.

أي ربــح / خســارة متراكمــة معتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق باســتثمارات حقــوق الملكيــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل   
الدخل الشامل اآلخر ال يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد عند إلغاء االعتراف بهذه األوراق المالية.
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  -3

إيرادات توزيعات األرباح )ر( 
يتم تحقيق إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في استالم تلك اإليرادات.  

مصروفات الضريبة على الدخل )ش( 
تتــم المحاســبة عــن الضرائــب اســتنادا إلــى قوانيــن ولوائــح الضرائــب فــي البلــدان األخــرى التــي تعمــل فيهــا المجموعــة. يتــم تكويــن مخصــص للضريبــة   
ــة الناتجــة أساســًا عــن العمليــات الترناتيــف بنــك.ال تخضــع عمليــات  اســتنادا إلــى تقييــم االلتــزام الضريبــي المتوقــع. ضريبــة الدخــل والضريبــة المؤجل
الشــركة األم داخــل قطــر لضريبــة الدخــل باســتثناء بعــض عمليــات الشــركات التابعــة ، والتــي تخضــع للضريبــة وفقــًا للوائــح الضريبيــة لهيئــة الضرائــب 

العامة ولوائح هيئة مركز قطر للمال. 

ــغ  ــة والمبال ــر المالي ــراض التقاري ــات ألغ ــودات والمطلوب ــة للموج ــم الدفتري ــن القي ــة بي ــروق المؤقت ــق بالف ــا يتعل ــة فيم ــة المؤجل ــراف بالضريب ــم االعت يت  
المســتخدمة ألغــراض الضرائــب. يتــم قيــاس الضريبيــة المؤجلــة بإســتخدام المعــدالت الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا علــى الفتــرة التــي يتــم فيهــا 

االعتراف باألصل أو تسوية االلتزام على أساس القوانين التي تم سنها في تاريخ التقرير.”

العائد على السهم )ت( 
يقــوم البنــك بعــرض بيانــات العائــد األساســي والمخفــف للســهم فيمــا يتعلــق بأســهمها العاديــة. يحتســب العائــد األساســي للســهم بقســمة   
الربــح أو الخســارة المنســوبة لحاملــي األســهم العاديــة بالبنــك، معــّدل بالتوزيعــات علــى األدوات الماليــة ضمــن الشــريحة األولــى مــن رأس المــال 
ــح أو  ــوية الرب ــهم بتس ــة للس ــدات المخفف ــد العائ ــم تحدي ــرة. يت ــالل الفت ــة خ ــهم القائم ــح لألس ــط المرج ــدد المتوس ــى ع ــدت، عل ــي، إن وج اإلضاف
ــة  ــة المخفف ــهم العادي ــع األس ــر جمي ــة بأث ــة القائم ــهم العادي ــح لألس ــط المرج ــدد المتوس ــة وع ــهم العادي ــي األس ــى حامل ــوبة إل ــارة المنس الخس

المحتملة.
تقارير القطاعات )ث( 

تعــرض بيانــات قطــاع التشــغيل بطريقــة تنســجم مــع التقاريــر الداخليــة التــي تقــدم الــى المســؤول عــن اتخــاذ قــرارات التشــغيل. ان المســؤؤل عــن   
اتخــاذ قــرارات التشــغيل هــو شــخص أو مجموعــة أشــخاص تقــوم بتخصيــص المــوارد علــى قطاعــات التشــغيل وتقييــم األداء فيهــا. لقــد حــددت 

المجموعة أن يكون الرئيس التنفيذي للبنك هو الشخص المسؤول عن اتخاذ القرارات.

تتــم جميــع المعامــالت بيــن قطاعــات التشــغيل علــى أســاس األســعار الحــرة بالســوق، مــع اســتبعاد االيــرادات والتكاليــف فيمــا بيــن القطاعــات   
في المركز الرئيسي. تستخدم االيرادات والمصاريف المتعلقة مباشرة بكل قطاع في تحديد أداء قطاعات التشغيل.

أنشطة الوكالة )خ( 
ــات  ــركات ومؤسس ــراد وش ــن أف ــة ع ــا بالنياب ــودات أو إيداعه ــاظ بموج ــن االحتف ــة تتضم ــات وكال ــا صالحي ــق ولديه ــة إدارة صنادي ــى المجموع تتول  
أخــرى. يتــم اســتبعاد هــذه الموجــودات واإليــرادات األخــرى الناتجــة مــن تلــك األنشــطة مــن هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وال يتــم اعتبارهــا ضمــن 

موجودات المجموعة.

الضمان المعاد حيازته )ذ( 
تــدرج الضمانــات المعــاد حيازتهــا مقابــل ســداد ديــون العمــالء ضمــن بيــان المركــز المالــي الموحــد تحــت بنــد “موجــودات أخــرى” بقيمــة الحيــازة. وفقــا   
لتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي، يجــب علــى المجموعــة أن تســتبعد أي أرض أو عقــارات مســتحوذ عليهــا فــي مقابــل ســداد الديــون خــالل فتــرة ال 

تتجاوز ثالث سنوات من تاريخ االستحواذ، ويمكن تمديد هذه الفترة بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.

التوزيعات على األدوات المالية ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي )ض( 
تم معاملة التوزيعات على األدوات المالية ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي كتوزيعات أرباح.  

أرقام المقارنة )ظ( 
ــار أو تفســير أو يقتضــي خــالف ذلــك، يجــب اإلبــالغ أو اإلفصــاح عــن جميــع المبالــغ مقترنــة بمعلومــات  فيمــا عــدا الحــاالت التــي يســمح فيهــا معي  

المقارنة.
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إدارة المخاطر المالية  -4

مقدمة ولمحة عامة )أ( 
تشــتمل أعمــال المجموعــة علــى تحمــل مخاطــر بالصــورة المســتهدفة وإدارتهــا بصــورة مهنيــة. الوظائــف األساســية إلدارة المخاطــر بالمجموعــة هــي   
ــًا  ــة دوري ــوم المجموع ــمالية. تق ــات الرأس ــد المخصص ــر وتحدي ــز الخط ــر وإدارة مراك ــك المخاط ــاس تل ــة وقي ــية للمجموع ــر الرئيس ــع المخاط ــد جمي تحدي

بمراجعة سياسات وأنظمة المخاطر لديها لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات بالسوق.

ــرف  ــة. تع ــي للمجموع ــى األداء المال ــة عل ــلبية المحتمل ــار الس ــص اآلث ــد وتقلي ــر والعائ ــن الخط ــب بي ــوازن مناس ــق ت ــو تحقي ــة ه ــدف المجموع إن ه  
المجموعة المخاطر على أنها احتمال الخسائر أو ضياع األرباح والتي يمكن تعزى لعوامل داخلية أو خارجية.

األدوات المالية  
تتمثــل األدوات الماليــة للمجموعــة فــي الموجــودات والمطلوبــات الماليــة، وتتضمــن الموجــودات الماليــة نقــد وأرصــدة لــدى بنــوك مركزيــة وأرصــدة   
ــمل  ــة تش ــات المالي ــرى. والمطلوب ــودات األخ ــض الموج ــة وبع ــتقات المالي ــودات المش ــة، وموج ــتثمارات مالي ــلف، واس ــروض وس ــوك، وق ــدى البن ل
ودائــع العمــالء وقــروض بموجــب اتفاقيــات إعــادة الشــراء وأرصــدة لــدى بنــوك وســندات ديــن مصــدرة ومبالــغ مقترضــة أخــرى ومطلوبــات 

المشتقات المالية ومطلوبات معينة أخرى، كما تتضمن األدوات المالية الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بنود خارج بيان المركز المالي.

ــة ومــا  يشــرح اإليضــاح رقــم 3 )ج( السياســات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل المجموعــة بشــأن أســس التحقيــق والقيــاس ألهــم األدوات المالي  
يرتبط بها من إيرادات ومصروفات.

ادارة المخاطر  
تســتمد المجموعــة عائداتهــا مــن تولــي وإدارة مخاطــر العمــالء بغــرض الربــح. ومــن خــالل هيــكل اداري قــوي يتــم تقييــم المخاطــر والعائــد إلنتــاج   
ــواع المخاطــر هــى مخاطــر االئتمــان، ومخاطــر  ــادة حقــوق المســاهمين. ان اهــم ان ــب وزي ــل مــن الدخــل المتقل ــدات مناســبة ومســتمرة والتقلي عائ
الســيولة، ومخاطــر الســوق، والمخاطــر التشــغيلية. مخاطــر االئتمــان هــي عــدم تمكــن العميــل مــن الوفــاء بالتزاماتــه. مخاطــر الســـوق، والتــي تشــمل 
مخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر األســعار األخــرى، هــي مخاطــر تذبــذب قيمــة الموجــودات والســلع نتيجــة للتغيرات بأســعار 
الســوق والعوائــد. مخاطــر الســيولة هــي عــدم التمكــن مــن ســداد االســتحقاقات والســحوبات أو تمويــل نمــو الموجــودات أو الوفــاء بااللتزامــات 
التعاقديــة بأســعار الســوق المناســبة. تتمثــل المخاطــر التشــغيلية فــي إحتماليــة الخســارة الناتجــة عــن أحــداث يتســبب فيهــا أشــخاص أو إجــراءات أو 

مسائل تكنولوجية أو أمور قانونية أو أحداث خارجية أو إجراءات تنفيذية أو تنظيمية.

لجان المخاطر واللجان األخرى  
يبــدأ الهيــكل االداري للمجموعــة مــن مجلــس االدارة. يقيـّـم أعضــاء مجلــس االدارة االخطــار مــن خــالل الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة واللجــان المنبثقــة   

من مجلس االدارة واللجان االدارية التالية:

لجنــة المخاطــر، وهــي المســؤولة عــن كل جوانــب إدارة مخاطــر المجموعــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مخاطــر االئتمــان ومخاطــر   )1  
الســوق والمخاطــر التشــغيلية. تقــوم اللجنــة بوضــع السياســة المعتمــدة فــي كل المســائل المتعلقــة بالمخاطــر، كمــا تقــوم باإلشــراف علــى 

المخاطر عبر المجموعة عن طريق لجنة إدارة المخاطر.

ــع المســائل  ــى جمي ــى االشــراف عل ــزام، وهــي المســؤولة عــن وضــع السياســة الخاصــة بجميــع مســائل التدقيــق وتتول ــة التدقيــق واإللت لجن  )2  
المتعلقــة بالتدقيــق فــي البنــك مــن خــالل رئيــس التدقيــق الداخلــي، وهــي مســؤولة أيضــا عــن االنضبــاط ومكافحــة غســيل األمــوال والتــي تــدار 

من خالل رئيس قسم اإللتزام.
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مقدمة ولمحة عامة )تابع( )أ( 

لجان المخاطر واللجان األخرى )تابع(  
لجنــة اإلدارة التنفيذيــة، وهــي تتولــى المســائل المتعلقــة خصوصــًا بتقييــم ومنــح التســهيالت االئتمانيــة والموافقــة علــى نشــاطات المجموعــة   )3  
االســتثمارية فــي الحــدود المصــرح بهــا وفقــًا لإلرشــادات التوجيهيــة الصــادرة عــن مصــرف قطــر المركــزي ومجلــس اإلدارة وباإلضافــة إلــى ذلــك، 

فإن هذه اللجنة مسؤولة أيضا عن جميع سياسات واستراتيجيات العمل واالمتثال لحوكمة الشركات.

لجنــة إدارة االئتمــان، وهــي ثالــث أهــم اإلدارات العليــا المعنيــة بــإدارة المخاطــر االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة بعــد مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذية.   )٤  
وتتولــى اإلدارة أيضــًا رصــد ومتابعــة الموجــودات غيــر العاملــة لغــرض تقليــص المخاطــر ومنــع الخســائر وتعزيــز عمليــات االســترداد والحفــاظ علــى 
األربــاح مــن خــالل إعــادة التأهيــل والهيكلــة وعمليــات االحتســاب والتحصيــل أو اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة. تمــارس اللجنــة الصالحيــات المنوطــة 

إليها بموجب تفويض بالصالحيات من قبل مجلس اإلدارة.

لجنــة إدارة المخاطــر، وهــي لجنــة إداريــة تتمتــع بأعلــى الصالحيــات اإلداريــة للقيــام بكافــة األمــور المتعلقــة بالمخاطــر فــي المجموعــة وشــركاتها   )٥  
التابعــة والزميلــة والمؤسســات التــي تملــك فيهــا اســتثمارات اســتراتيجية. كمــا تقــوم هــذه اللجنــة بتقديــم توصيــات علــى جميــع سياســات 

المخاطر ومشاكل المحفظة للجنة المخاطر.

لجنــة األصــول و االلتزامــات، وهــي لجنــة تتولــى اتخــاذ القــرارات ووضــع السياســات الخاصــة بــإدارة الموجــودات وااللتزامــات )مثــل هيــكل الميزانيــة   )٦  
العموميــة والتمويــل والتســعير والتحــوط ووضــع الحــدود وخالفــه(. وفــي إطــار إدارة المخاطــر، تعتبــر لجنــة األصــول وااللتزامــات عنصــرا رئيســيا 

في إدارة المخاطر داخل البنك.

لجنــة االســتثمار، وهــي اللجنــة التــي تتولــى اتخــاذ القــرارات بشــأن األنشــطة االســتثمارية المملوكــة للبنــك التجــاري، بهــدف تعظيــم العائــدات   )7  
وضمان توفر السيولة الكافية في دفتر االستثمارات للتخفيف من مخاطر السوق المصاحبة لطبيعة االستثمارات المستهدفة.

ــام بأعمــال التخطيــط والفحــص والتقييــم والمتابعــة  ــة منهــا والقي ــإدارة األزمــات ومــن ثــم الوقاي ــة المختصــة ب ــة إدارة األزمــات، وهــي اللجن لجن  )8  
بهدف التخفيف والتقليل من عواقب األزمات.

تشرف لجنة أمن المعلومات )ISC( على إدارة المخاطر اإللكترونية بما يتماشى مع درجة تقبل المخاطر والتفويضات التنظيمية والحكومية.  )9  

ســتقوم لجنــة مخاطــر تقنيــة المعلومــات )TRC( باإلشــراف علــى تنفيــذ ودعــم إطــار إدارة المخاطــر اإللكترونيــة فــي البنــك التجــاري. يتــم   )10  
استشــعار تأثيــر المخاطــر اإللكترونيــة بشــكل عــام مــن خــالل أكثــر مــن وحــدة فــي البنــك، وبالتالــي يلــزم وجــود فريــق متعــدد الوظائــف لمعالجــة 

هذه المشكالت بشكل فعال.

لجنــة االســتدامة هــي المســؤولة عــن اســتراتيجية البنــك البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة )ESG( واألداء وإعــداد التقاريــر. تشــرف هــذه اللجنــة   )11  
على مبادرات البنك لغرض التنفيذ وتقييم المخاطر والفرص ذات الصلة.
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مخاطر االئتمان )ب( 
ــل  ــة المتفــق عليهــا. يتمث ــه وفقــًا للشــروط التعاقدي ــل عــن الوفــاء بالتزامات ــرض أو الطــرف المقاب ــة عجــز المقت تعــرف مخاطــر االئتمــان بأنهــا احتمالي  
ــر  ــرض لمخاط ــى التع ــاظ عل ــالل الحف ــن خ ــة م ــر للمجموع ــب المخاط ــدل بحس ــد المع ــدل العائ ــم مع ــي تعظي ــان ف ــر االئتم ــن إدارة مخاط ــدف م اله
ــع  ــان بجمي ــر االئتم ــرى لمخاط ــادر أخ ــد مص ــة. توج ــان للمجموع ــر االئتم ــادر مخاط ــر مص ــلف أكب ــروض والس ــل الق ــة. تمث ــر مقبول ــن معايي ــان ضم االئتم
أنشــطة المجموعــة تشــمل االســتثمارات فــي دفاتــر االدخــار ومحافــظ األســهم. تواجــه المجموعــة أيضــًا مخاطــر ائتمانيــة )أو مخاطــر الطــرف المقابــل( 
مــن أدوات ماليــة أخــرى بخــالف القــروض، بمــا فــي ذلــك: الكمبيــاالت المقبولــة، المعامــالت بيــن البنــوك، التمويــل التجــاري، معامــالت الصــرف األجنبــي، 
األدوات المشــتقة، تمديــدات االلتزامــات والضمانــات، وتســويات المعامــالت. لــدى المجموعــة سياســات وإجــراءات موثقــة ومحــررة بشــكل جيــد 
لتحديــد مخاطــر االئتمــان وقياســها ومراقبتهــا والتحكــم فيهــا، وهــي تنظــم أنشــطة منــح االئتمــان وفقــًا لدرجــة قبــول المخاطــرة والحــدود التــي يعيّنهــا 
ــدى  ــة ل ــان المتبع ــح االئتم ــول من ــاد وقب ــة اعتم ــًا لعملي ــت وفق ــاري بح ــاس تج ــى أس ــان عل ــد االئتم ــالت تمدي ــع معام ــرى جمي ــس اإلدارة. تج مجل
ــة  ــة المعامل ــم وطبيع ــى حج ــتنادا عل ــك، اس ــة بذل ــان المخول ــان االئتم ــل أو لج ــرق عم ــن أو ف ــن الموظفي ــة م ــا مجموع ــوم به ــي يق ــة، والت المجموع
االئتمانيــة، وهــم لديهــم مــن الخبــرة والمعرفــة والدرايــة مــا يكفــي لممارســة الحكــم الحصيــف والتقديــر المهنــي عنــد تقييــم واعتمــاد وإدارة مخاطــر 

االئتمان.

قياس مخاطر االئتمان  )1(  

القروض والسلف للعمالء أ-    
تهــدف المجموعــة للحفــاظ علــى محفظــة موجــودات ســليمة وصحيــة مــن خــالل تنويــع القــروض، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ اســتراتيجية     
للحــد مــن التعــرض للعمــالء بمجــاالت التمويــل غيــر األساســية مــع االســتهداف االنتقائــي للقطاعــات االقتصاديــة التــي تعتبــر جوهريــة 
الســتراتيجية العمــل الشــاملة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تعتــزم المجموعــة تنويــع المخاطــر مــن خــالل زيــادة حجــم محفظــة العمــالء المكونــة 
مــن القــروض الشــخصية وقــروض الســيارات والبطاقــات االئتمانيــة وقــروض الرهــن العقــاري والتــي ســجلت معــدالت خســائر منخفضــة. 
ــات )1(  ــة مكون ــس ثالث ــة تعك ــان المجموع ــرة ف ــوك المناظ ــالء والبن ــة للعم ــلفيات الممنوح ــروض والس ــان للق ــر االئتم ــاس خط ــد قي عن
احتمــال عــدم الوفــاء مــن قبــل العميــل او الطــرف المقابــل اللتزاماتــه التعاقديــة، )2( المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الطــرف اآلخــر واحتمــال 
اســتردادها مســتقبال، والتــي مــن بينهــا تعــرض المجموعــة لمخاطــر عــدم االنتظــام، )3( نســبة االســترداد المحتملــة لاللتزامــات غيــر 

المنتظمة )“الخسارة بافتراض عدم االنتظام”(.

تقــوم المجموعــة بتقييــم احتمــال عــدم وفــاء الطــرف المقابــل باســتخدام وســائل التصنيــف الداخليــة المصممــة للفئــات المختلفــة   )1    
ــل  ــا، وتتضمــن التحليــل االحصائــي وممارســة الحكــم الشــخصى مــن قب ــر هــذه الوســائل داخلي ــم تطوي ــك االطــراف. وقــد ت مــن تل
ــة المتاحــة. يصنــف عمــالء المجموعــة وفقــا  ــه، حســب الضــرورة، بالمقارنــة مــع البيانــات الخارجي موظــف االئتمــان، ويتــم التحقــق من
لعشــرة نقــاط )22 نقطــة بمــا فيهــا المتغيــرات( لمحفظــة الشــركات ونقــاط التطبيــق القائمــة علــى منتجــات محفظــة بيــع التجزئــة. ان 
تــدرج التقييــم المســتخدم مــن قبــل المجموعــة يعكــس مــدى احتماليــة عــدم االنتظــام لــكل مســتوى مــن التــدرج علــى حــده، بمــا 
يعنــى أن تــدرج المخاطــر بيــن تلــك المســتويات وفقــا للتغيــر فــى تقديــر احتماليــة عــدم االنتظــام. ان أدوات التقييــم يتــم مراجعتهــا 

وتعديلها كلما لزم االمر.

ــة التصنيــف مــع تــدرج التقييــم المســتخدم مــن قبــل المجموعــة وفقــا للمتوســط طويــل المــدى لمعــدالت  يتــم ربــط تقييــم وكال     
عــدم الوفــاء لــكل مســتوى خارجــى. تســتخدم المجموعــة التقييــم الخارجــى كلمــا كان متاحــا لتقييــم التــدرج الداخلــي لمخاطــر االئتمــان. 

إن مخاطر عدم االنتظام التي يتم مالحظتها يختلف تقييمها من سنة ألخرى، السيما خالل الدورة اقتصادية.

ــى  ــف عــن الســداد. عل ــي تتوقــع المجموعــة اســتحقاقها فــي وقــت التخل ــغ الت ــى المبال ــد عــدم االنتظــام عل يعتمــد التعــرض عن  )2    
ســبيل المثــال، بالنســبة للقــرض يتــم تقييمــه وفقــًا للقيمــة االســمية التــي تــم منحــه بهــا، وبالنســبة لإللتــزام فــإن المجموعــة تــدرج 
أي مبلــغ تــم ســحبه بالفعــل زائــد أي مبلــغ إضافــي يمكــن ســحبه وقــت التخلــف عــن الســداد، إن حــدث. بالنســبة للتســهيالت غيــر 
المســحوبة ، تطبــق المجموعــة معامــالت تحويــل االئتمــان التــي يحددهــا مصــرف قطــر المركــزي والتــي تتوافــق مــع إرشــادات بنــك 

التسويات الدولية.
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مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

قياس مخاطر االئتمان )تابع(  )1(  

القروض والسلف للعمالء )تابع( أ-    
الخســارة بافتــراض عــدم االنتظــام، أو درجــة الخســارة، تمثــل توقــع المجموعــة لمســتوى الخســارة مــن المطالبــة فــي حــال التخلــف   )3    
ــة للخســارة عــن كل وحــدة تعــرض وعــادة مــا تختلــف باختــالف نــوع الطــرف المقابــل ونــوع  عــن ســدادها، وتــدرج كنســبة مئوي

وأقدمية المطالبة ومدى توافر الضمانات أو وسائل التخفيف االئتماني األخرى.

السندات المالية المدينة والسندات األخرى ب-    
بالنســبة لســندات الديــن والســندات األخــرى، تســتخدم إدارة الخزينــة بالمجموعــة تقييمــات خارجيــة لغــرض إدارة مخاطــر االئتمــان. يتــم     
النظــر فــي االســتثمار فــي تلــك الســندات الماليــة والســندات األخــرى كوســيلة لتحقيــق مســتويات جــودة ائتمانيــة متميــزة، وفــي نفــس 

الوقت الحفاظ على مصادر متاحة لتلبية متطلبات التمويل.

الرقابة على حدود المخاطر وسياسات مواجهتها  )2(  

تنويع المحفظة   
إن تنويــع المحفظــة هــو مبــدأ تحّوطــي إضافــي، ولذلــك فــإن السياســات االئتمانيــة يتــم تنظيمهــا لضمــان عــدم تعــرض المجموعــة لالئتمــان ال    
يترّكــز لــدى عميــل معيـّـن أو قطــاع صناعــي أو منطقــة جغرافيــة واحــدة. ولتفــادى الخســارة الماديــة فــي حــال عــدم قــدرة أي طــرف مقابــل علــى 
الوفــاء بســداد التزاماتــه، تــم تحديــد الســقوف االئتمانيــة العاليــة وفقــًا للسياســة االئتمانيــة بموجــب القوانيــن المحليــة. كمــا توجــد حــدود إلدارة 
التعرضــات االئتمانيــة لقطــاع أو بلــد معيــن. تتــم مراقبــة هــذه المخاطــر بصــورة مســتمرة، وتتــم مراجعتهــا بشــكل ســنوي أو بصــورة أكثــر تكراريــة 

حسب الضرورة.

الضمانات   
لغرض االستجابة بشكل استباقي للتدهور االئتماني، تستخدم المجموعة بعض السياسات والممارسات للتخفيف من مخاطر االئتمان.   

ــات  ــر الممارس ــي أكث ــا، وه ــم منحه ــي يت ــلف الت ــغ الس ــى مبال ــات عل ــذ الضمان ــي أخ ــات ه ــك السياس ــن تل ــيوعًا بي ــر ش ــة األكث ــد السياس وتع   
شــيوعًا. تطبــق المجموعــة إرشــادات توجيهيــة بشــأن مقبوليــة فئــات معينــة مــن الضمانــات أو وســائل تخفيــف ائتمانيــة. إن أنــواع الضمانــات 

األساسية للقروض والسلف هي كالتالي:

الرهون على العقارات السكنية؛  •   
اإلقراض مقابل الودائع المحددة باالمتياز ؛  •   

الرسوم على موجودات تجارية، مثل المبانى والمخزون والحسابات المدينة؛  •   
الرسوم على األدوات المالية، مثل سندات الدين وأسهم حقوق الملكية.  •   

التمويــل طويــل األجــل واالقــراض إلــى الشــركات تكــون مضمونــه عمومــا، فــي حيــن أن التســهيالت االئتمانيــة لــرأس المــال العامــل تكــون غير    
مضمونــه عمومــا. وباالضافــة الــى ذلــك، لغــرض تقليــل حــد الخســائر االئتمانيــة، تســعى المجموعــة للحصــول علــى ضمانــات إضافيــة مــن الطــرف 

المقابل بمجرد مالحظة أية مؤشرات النخفاض قيمة القروض والسلف لألفراد.

ــن  ــندات الدي ــة. س ــة األداة المالي ــا لطبيع ــا وفق ــم تحديده ــلف يت ــروض والس ــالف الق ــة بخ ــودات مالي ــان لموج ــا كضم ــظ به ــات المحتف الضمان   
وســندات الخزانــة األخــرى والســندات األخــرى تكــون عمومــا غيــر مضمونــه، فيمــا عــدا األوراق الماليــة المدعومــة بالموجــودات والصكــوك 

المماثلة حيث يتم ضمانها من خالل محفظة األدوات المالية.



110

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

الرقابة على حدود المخاطر وسياسات مواجهتها )تابع(  )2(  

المطلوبات ذات الصلة باالئتمان   
الغــرض الرئيســي مــن هــذه األدوات هــو ضمــان توفــر األمــوال للعميــل علــى النحــو المطلــوب. خطابــات الضمــان وخطابــات االعتمــاد تحمــل    
نفــس المخاطــر االئتمانيــة مثــل القــروض. الوثائــق وخطابــات االعتمــاد التجاريــة التــي هــي تعهــدات خطيــة مــن قبــل المجموعــة عــن العميــل 
ــروط  ــكام والش ــب األح ــه بموج ــوص علي ــغ المنص ــى المبل ــل ال ــة يص ــى المجموع ــدات عل ــتخالص تعه ــث اس ــرف ثال ــص لط ــه لترخ ــل عن كبدي

المحددة ، هي مضمونه بشحنات البضائع ذات الصلة وبالتالي تحمل مخاطر أقل من تلك المرتبطة بالقرض المباشر.

ــات  ــات ضمــان او خطاب ــم االئتمــان فــي شــكل قــروض او خطاب ــر المســتغلة مــن الســماح بتقدي ــل االجــزاء غي ــد االئتمــان تمث التزامــات تمدي   
اعتمــاد. ان مخاطــر االئتمــان علــى المطلوبــات لتمديــد االئتمــان مــن المحتمــل ان تعــرض المجموعــة لخســارة بمبلــغ يســاوي مجمــوع المطلوبات 
غيــر المســتغلة. ومــع ذلــك، فإنــه مــن المرجــح ان يكــون مبلــغ الخســارة اقــل مــن مجمــوع المطلوبــات غيــر المســتغلة، كمــا ان معظــم التزامــات 
تمديــد االئتمــان تتــم للعمــالء ذوي الجــدارة االئتمانيــة. تقــوم المجموعــة بمراقبــة المــدة أجــل اســتحقاق االلتزامــات االئتمانيــة، حيــث أن 

االلتزامات طويلة األجل تنطوي عمومًا على درجة أكبر من المخاطر االئتمانية مقارنة بااللتزامات قصيرة األجل.

إن مخاطــر اإلئتمــان الناشــئة عن أدوات المشــتقات الماليــة تكــون، فــي أي وقت، مقتصــرة علــى المشــتقات ذات القيمــة العادلــة الموجبــة، كمــا    
ــة  ــوم المجموع ــي أن تق ــداد وه ــر الس ــا لمخاط ــة أيض ــة معرض ــون المجموع ــي، تك ــدد باالجمال ــي تس ــتقات الت ــع المش ــر. وم ــخ التقدي ــي تاري ف

بسداد مطلوباتها ولكن يفشل الطرف األخر في تسليم القيمة المقابلة.

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان المحتفظ به أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى  )3(  

20212020

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مسجلة في بيان المركز 
المالي الموحد كما يلي:
11,٥٥8,89٤٥,8٥1,972أرصدة لدى البنوك المركزية

10,9٤2,01110,٤01,01٤أرصدة لدى بنوك

98,003,1٦39٦,٦98,098قروض وسلف للعمالء

2٦,2٤3,٤2٦2٤,977,٤٦8استثمارات مالية – دين

1,٥٥9,٥222,٤8٦,722موجودات أخرى

148,307,0161٤0,٤1٥,27٤اإلجمالي كما في 31 ديسمبر

التعرض لمخاطر االئتمان األخرى كما يلي:

18,178,17117,788,7٥٦ضمانات

3,0٤٤,91٥2,291,٤88خطابات اعتمادات

2,٤33,180٤,٤٦٥,13٤تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

23,656,2662٤,٥٤٥,378اإلجمالي كما في 31 ديسمبر

171,963,2821٦٤,9٦0,٦٥2

يمثــل الجــدول أعــاله ســيناريو أســوأ الحــاالت لتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان، بــدون األخــذ فــي االعتبــار أي ضمــان محتفــظ بــه للتعزيــزات    
االئتمانية األخرى المرفقة.
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القطاعات الجغرافية   
يحلــل الجــدول التالــي مخاطــر ائتمــان المجموعــة بقيمهــا الدفتريــة )بــدون األخــذ فــي االعتبــار أي ضمــان يتــم االحتفــاظ بــه أو أي دعــم ائتمانــي    
آخــر(، حســب المناطــق الجغرافيــة. فــي هــذا الجــدول قامــت المجموعــة بتوزيــع التعــرض للمخاطــر علــى المناطــق اســتنادا إلــى مقــر إقامــة أطرافهــا 

المقابلة.

قطر2021

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي األخرى

دول الشرق 
األوسط 

األخرى
باقي دول 

اإلجماليالعالم

11,٥٥8,89٤-1,8٥9,3٥3-9,٦99,٥٤1أرصدة لدى البنوك المركزية

1,109,79٥1٥7,٦٦83,8٦٤,٥11٥,810,03710,9٤2,011أرصدة لدى بنوك

80,729,٤9٦1,1٦2,٥0910,832,9٥٥٥,278,20398,003,1٦3قروض وسلف للعمالء

20,108,9181,٥30,2803,00٥,0821,٥99,1٤٦2٦,2٤3,٤2٦استثمارات مالية - دين

1,٥٥9,٥22-3٦2,1٦٥-1,197,3٥7موجودات أخرى

112,845,1072,850,45719,924,06612,687,386148,307,016

قطر2020

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
دول الشرق 

األوسط األخرى
باقي دول 

اإلجماليالعالم

٥,8٥1,972-1,٦83,278-٤,1٦8,٦9٤أرصدة لدى البنوك المركزية

991,13٦200,70٦3,09٤,٦0٥٦,11٤,٥٦710,٤01,01٤أرصدة لدى بنوك

7٤,9٥8,٥9020٤,07718,22٦,٥٦33,308,8٦89٦,٦98,098قروض وسلف للعمالء

18,93٥,2٤7٤٤٦,27٥٤,280,7981,31٥,1٤82٤,977,٤٦8استثمارات مالية - دين

2,٤8٦,722-388,9٥٥-2,097,7٦7موجودات أخرى

101,1٥1,٤3٤8٥1,0٥827,٦7٤,19910,738,٥831٤0,٤1٥,27٤

قطر2021

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي األخرى

دول الشرق 
األوسط 

األخرى
باقي دول 

اإلجماليالعالم

8,٥23,198٥97,٤328٦9,2178,188,32٤18,178,171ضمانات

٥0٦,0٤9832,2233,0٤٤,91٥-1,70٦,٦٤3خطابات اعتمادات

1,980,٦87100,132198,9٦01٥3,٤012,٤33,180تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

12,210,528697,5641,574,2269,173,94823,656,266
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القطاعات الجغرافية )تابع(   

قطر2020

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
دول الشرق 

األوسط األخرى
باقي دول 

اإلجماليالعالم

9,181,7٤077٥,79٥٥9,7987,771,٤2317,788,7٥٦ضمانات

1,19٦,٥٦٥٤٦338,٤٦٥1,0٥٥,99٥2,291,٤88خطابات اعتمادات

2,728,3٦21,٤٥٦,0٥9173280,٥٤0٤,٤٦٥,13٤تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

13,10٦,٦٦72,232,31798,٤3٦9,107,9٥82٤,٥٤٥,378

قطاعات الصناعة   
ــب  ــة حس ــر مصنف ــي آخ ــم ائتمان ــات أو دع ــار الضمان ــي االعتب ــذ ف ــل األخ ــة قب ــا الدفتري ــة بقيمه ــان المجموع ــر ائتم ــي مخاط ــدول التال ــل الج يحل   

قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعة.

اجمالي المخاطر 
2021

اجمالي المخاطر
2020

القطاعات الممولة

٤٤,309,991٤0,183,٤0٥الحكومة

٦,٦0٥,118٤,٦7٦,713الهيئات الحكومية

8,18٥,9٤٦8,٥٦0,٦٤7الصناعة

18,208,٥791٥,32٤,793التجارة

٤3,1٥3,8293٦,97٤,3٥٥الخدمات

2,٦18,٦312,8٤٥,738المقاوالت

18,20٦,1٦320,٥٥٥,0٤9العقارات

3,٦٥3,٦31٦,701,930األفراد

3,3٦٥,128٤,٥92,٦٤٤قطاعات اخرى

148,307,0161٤0,٤1٥,27٤اجمالي القطاعات الممولة

القطاعات غير الممولة

2,٤71,٥3٦2,237,٦3٥مؤسسات حكومية وشبه حكومية

8,9٦8,90٤10,09٦,812الخدمات

12,21٥,82٦12,210,931التجاري وغيره

23,656,2662٤,٥٤٥,378اجمالي القطاعات غير الممولة

171,963,2821٦٤,9٦0,٦٥2االجمالي
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ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

جودة االئتمان  )5(  
ــة  ــة. تتبــع المجموعــة آلي تــدار جــودة اإلئتمــان بالنســبة للموجــودات الماليــة مــن قبــل المجموعــة باســتخدام تصنيفــات إئتمــان داخليــة وخارجي   
داخليــة لتضييــق مخاطــر المدينيــن وعالقاتهــا عبــر محفظــة اإلئتمــان. تســتخدم المجموعــة نظــام تصنيــف مكــون مــن 10 نقــاط بمؤشــرات إيجابيــة 
وســلبية ممــا يعطــي إجمالــي مــدى مــن 22 درجــة منهــا 19 )ذات مؤشــرات إيجابيــة وســلبية( تتعلــق بالحســابات العاملــة وثالثــة منهــا متعلقــة 
بالحســابات غيــر العاملــة. ضمــن قائمــة اإلئتمــان المنتظــم، فــإن تصنيفــات مخاطــر المديــن مــن 1 إلــى -٤ تمثــل درجــة االســتثمارات عاليــة الجــودة 
بينمــا تصنيفــات مخاطــر المديــن مــن +٥ إلــى +7 تمثــل درجــة االســتثمار الثانويــة ومــن 7 إلــى -7 تمثــل القائمــة تحــت المراقبــة. تمثــل تصنيفــات 
مخاطــر المديــن مــن 8 إلــى 10 الحســابات دون المســتوى والمشــكوك فــي تحصيلهــا والخســارة علــى التوالــي. يســند إلــى جميــع حــاالت اإلئتمــان 
الداخلــي وسياســات  اإلئتمــان  لمناهــج تصنيــف مخاطــر  المســتمر  التحســين  إلــى  المجموعــة  الموضوعــة. تســعى  للمعاييــر  تصنيفــا وفقــا 
وممارســات إدارة مخاطــر اإلئتمــان لتعكــس مخاطــر اإلئتمــان األساســية الحقيقيــة للمحفظــة وثقافــة اإلئتمــان لــدى المجموعــة. تتــم مراجعــة 

جميع عالقات اإلقراض مرة واحدة في السنة على األقل ولمرات أكثر في حالة الموجودات غير العاملة.

يعرض الجدول التالي معلومات حول الجودة االئتمانية للموجودات المالية وااللتزامات والضمانات المالية.   

2021
النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 

)باستبعاد النقد في الصندوق( واألرصدة 
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1لدى البنوك

1٥,201,0٥3-1٥,193,٤٦97,٥8٤الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى ٤
الدرجــة االســتثمارية الفرعيــة - تصنيــف مخاطــر المديــن 

من ٥ إلى 7
٤,8٦8,8172,٥0٦,1٥٥-7,37٤,972

----دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

----مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

----خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

22,576,025-20,062,2862,513,739االجمالي - المجموع

)82,2٤2(-)٥8,٦72()23,٥70(مخصص الخسارة

20,038,7162,455,067-22,493,783

7,122الفوائد المستحقة

22,500,905القيمة الدفترية



11٤

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

جودة االئتمان )تابع(  )5(  

2021
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1قروض وسلف للعمالء

٤7,٥0٥,23٦-٤٦,1٦8,٦231,33٦,٦13الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى ٤
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين 

٤9,21٥,٦17-3٤,37٥,17٦1٤,8٤0,٤٤1من ٥ إلى 7

٦33,7٤٦٦33,7٤٦--دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

1,91٥,2٤٤1,91٥,2٤٤--مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

2,23٦,٥3٦2,23٦,٥3٦--خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

80,543,79916,177,0544,785,526101,506,379االجمالي - المجموع

)٤,٦٦2,0٥3()2,989,970()1,٤٥0,3٦٦()221,717(مخصص الخسارة

80,322,08214,726,6881,795,55696,844,326

1,1٥8,837الفوائد المستحقة

98,003,163القيمة الدفترية

2021
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1استثمارات في أوراق مالية - الدين

18,9٥7,10٥-18,٦9٦,0٦72٦1,038الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى ٤
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين 

٤,339,873-٤,228,1٥3111,720من ٥ إلى 7

----دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

----مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

----خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

23,296,978-22,924,220372,758االجمالي - المجموع

)٥1,٦0٦(-)13,112()38,٤9٤(مخصص الخسارة

22,885,726359,646-23,245,372

29٦,٦38الفوائد المستحقة

23,542,010القيمة الدفترية



11٥

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

جودة االئتمان )تابع(  )5(  

2021
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1التزامات القروض والضمانات المالية

٥,73٥,819-٥,٦3٦,2٦٦99,٥٥3الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى ٤
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين 

17,٤07,٤٦٤-13,8٦3,0193,٥٤٤,٤٤٥من ٥ إلى 7

1,٦701,٦70--دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

292,72٤292,72٤--مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

218,٥92218,٥92--خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

19,499,2853,643,998512,98623,656,269االجمالي - المجموع

)1٦7,٥93()2٦,٤3٤()٥٤,37٤()8٦,78٥(مخصص الخسارة

19,412,5003,589,624486,55223,488,676القيمة الدفترية

2020
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

9,٥18,٥9٤--9,٥18,٥9٤الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى ٤
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين 

٦,80٥,793-٤,81٤,٤781,991,31٥من ٥ إلى 7

----دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

----مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

----خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

1٦,32٤,387-1٤,333,0721,991,31٥االجمالي - المجموع

)87,٤8٥(-)٦3,٥2٤()23,9٦1(مخصص الخسارة

1٤,309,1111,927,791-1٦,23٦,902

1٦,08٤الفوائد المستحقة

1٦,2٥2,98٦القيمة الدفترية



11٦

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

جودة االئتمان )تابع(  )5(  

2020
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1قروض وسلف للعمالء

٤1,900,822-٤1,٤2٤,708٤7٦,11٤الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى ٤
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين 

٥3,77٥,7٤8-38,29٦,9831٥,٤78,7٦٥من ٥ إلى 7

7٤1,02٤7٤1,02٤--دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

1,٤2٦,3٤81,٤2٦,3٤8--مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

2,1٥9,7٥٦2,1٥9,7٥٦--خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

79,721,٦911٥,9٥٤,879٤,327,128100,003,٦98االجمالي - المجموع

)٤,39٦,٦22()2,87٥,٦٦8()1,239,90٥()281,0٤9(مخصص الخسارة

79,٤٤0,٦٤21٤,71٤,97٤1,٤٥1,٤٦09٥,٦07,07٦

1,091,022الفوائد المستحقة

9٦,٦98,098القيمة الدفترية

2020
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1استثمارات في أوراق مالية - الدين

19,٥78,839-19,29٦,219282,٦20الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى ٤
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين 

٤,٤13,٥09-٤,310,٦23102,88٦من ٥ إلى 7

----دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

----مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

----خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

23,992,3٤8-23,٦0٦,8٤238٥,٥0٦االجمالي - المجموع

)٤9,278(-)1٤,112()3٥,1٦٦(مخصص الخسارة

23,٥71,٦7٦371,39٤-23,9٤3,070

1٤1,٥19الفوائد المستحقة

2٤,08٤,٥89القيمة الدفترية
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

جودة االئتمان )تابع(  )5(  

2020
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1التزامات القروض والضمانات المالية

٥,839,8٥٥-٥,72٤,0٤911٥,80٦الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى ٤
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين 

18,٤17,٦1٥-1٤,9٤٥,3123,٤72,303من ٥ إلى 7

٤٥,837٤٥,837--دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

1,03٥1,03٥--مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

2٤1,03٦2٤1,03٦--خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

20,٦٦9,3٦13,٥88,109287,9082٤,٥٤٥,378االجمالي - المجموع

)1٦0,883()23,٥٤٥()٤7,٦73()89,٦٦٥(مخصص الخسارة

20,٥79,٦9٦3,٥٤0,٤3٦2٦٤,3٦32٤,38٤,٤9٥القيمة الدفترية

القروض والسلف للعمالء المعاد جدولتها   
ــات  ــتند سياس ــات. تس ــل المدفوع ــح وتأجي ــدة وتصحي ــة معتم ــط إدارة خارجي ــة وخط ــع ممنوح ــات دف ــة ترتيب ــادة الجدول ــطة إع ــن أنش تتضم   
ــم  ــه مــن المرجــح جــدا اســتمرار الدفــع. تت ــى أن ــة، تشــير إل ــر اإلدارة المحلي ــر، حســب تقدي ــى مؤشــرات أو معايي ــة إل وممارســات إعــادة الجدول
مراجعــة هــذه السياســات علــى نحــو مســتمر. بعــد إعــادة الجدولــة يتــم معاملــة حســابات العمــالء المتأخــرة كحســابات عاديــة ويتــم إدارتهــا 
مــع الحســابات المماثلــة كحســابات غيــر منخفضــة القيمــة. الحســابات التــي تمــت إعــادة هيكلتهــا ألســباب ائتمانيــة فــي األشــهر الـــ 12 الماضيــة 

ستكون مصنفة تحت المرحلة 2.

الضمانات   
يســتند تحديــد أهليــة وقيمــة الضمــان إلــى لوائــح مصــرف قطــر المركــزي ويتــم تقييمهمــا بالرجــوع إلــى ســعر الســوق أو المؤشــرات لموجــودات    

مماثلة.

لــدى المجموعــة ضمانــات علــى شــكل وديعــة محتجــزة أو رهــن علــى أســهم أو رهــن قانونــي مقابــل القــروض والســلف للعمــالء. إجمالــي    
الضمانــات للمرحلــة األولــى كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 هــي ٥8,3٥2 مليــون ريــال قطــري )2020: ٦2,7٥2 مليــون ريــال قطــري( و المرحلــة 2 هــي 
1٦,٥٤٤ مليــون ريــال قطــري )2020: 17,797 مليــون ريــال قطــري( و المرحلــة 3 هــي 2,281 مليــون ريــال قطــري )2020: 3,332 مليــون ريــال 

قطري(.

الضمان المعادة حيازته  )6(  
خــالل الســنة، حصلــت المجموعــة علــى أرض ومبنــى عــن طريــق الحيــازة علــى ضمــان يحتفــظ بــه كرهــن بمبلــغ ٥29 مليــون ريــال قطــري )2020:    

٥12 مليون ريال قطري(.

يتــم بيــع العقــارات المعــاد حيازتهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن مــع اســتخدام المتحصــالت لتخفيــض المديونيــة القائمــة. يتــم تصنيــف العقــارات    
المعاد حيازتها في بيان المركز المالي الموحد ضمن الموجودات األخرى.
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

سياسة الشطب  )7(  
تقــوم المجموعــة بشــطب قــرض أو رصيــد ســند ديــن اســتثماري وأيــة مخصصــات ذات صلــة بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تحــدد إدارة    
االئتمــان بالمجموعــة أن القــرض أو الســند غيــر قابــل للتحصيــل. يجــب الحصــول علــى موافقــة مصــرف قطــر المركــزي لشــطب المبالــغ الواجــب 

شطبها والتي تتجاوز مائة ألف ريال.

يتــم القيــام بهــذا التحديــد بعــد األخــذ فــي االعتبــار معلومــات مثــل حــدوث تغييــرات كبيــرة فــي المركــز المالــي للمقتــرض/ المصــدر، مثــل عــدم    
قــدرة المقتــرض/ المصــدر علــى ســداد االلتــزام أو عــدم كفايــة متحصــالت الضمــان اإلضافــي لســداد المبلــغ بكاملــه. بالنســبة للقــروض العاديــة 
ذات المبالــغ الصغيــرة، تســتند قــرارات الشــطب عمومــا علــى حالــة تجــاوز المنتــج المحــدد لموعــد اســتحقاقه. كان المبلــغ الــذي تــم شــطبه خــالل 

السنة هو 208 مليون ريال قطري )2020: ٤٥0 مليون ريال قطري(.

المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة  )8(  

الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية   
ــر الخســارة  ــد تقدي ــق المبدئــي وعن ــذ التحقي ــر من ــة قــد زادت بشــكل كبي ــد مــا إذا كانــت مخاطــر عــدم االنتظــام بالنســبة ألداة مالي ــد تحدي عن   
االئتمانيــة المتوقعــة، تقــوم المجموعــة باألخــذ فــي االعتبــار المعلومــات المعقولــة والداعمــة ذات الصلــة والمتوفــرة بــدون تكلفــة أو جهــد كبيــر. 
ويشــمل ذلــك المعلومــات الكميــة والنوعيــة علــى حــد ســواء، بمــا فــي ذلــك نظــام تصنيــف المخاطــر االئتمانيــة الداخليــة وتصنيفــات المخاطــر 
الخارجيــة، فــي حــال توفرهــا، وحالــة التأخــر فــي ســداد الحســابات وممارســة الحكــم االئتمانــي والخبــرة التاريخيــة ذات الصلــة، حيثمــا أمكــن ذلــك. 
قــد تقــرر المجموعــة أيضــا أن التعــرض يخضــع فــي المخاطــر االئتمانيــة لزيــادة ماديــة اســتنادًا إلــى مؤشــرات نوعيــة تــرى المجموعــة أنها مؤشــرات 

تدل على ذلك وقد ال ينعكس أثرها بشكل كامل في التحليل الكمي لها في الوقت المناسب.

عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت بشكل كبير منذ التحقيق المبدئي، يتم األخذ في االعتبار المعايير التالية:   

انخفــاض درجتيــن “مطلقــة” للتصنيفــات افضــل مــن التصنيــف درجــة ٥ فــي وقــت نشــأتها وانخفــاض درجــة واحــدة “مطلقــة” للعمــالء   )1(   
المصنفين اآلخرين.

إعادة هيكلة التسهيالت خالل الشهور االثني عشر السابقة.  )2(   
التســهيالت متأخــرة الســداد لـــ 30 يومــا كمــا فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة فــي حالــة الخدمــات المصرفيــة لالفــراد و متأخــرة الســداد لـــ ٦0 يومــا   )3(   

في حالة العمالء من الشركات.

درجات مخاطر االئتمان   
ــا  ــل تبع ــذه العوام ــاوت ه ــام. تتف ــدم االنتظ ــر ع ــى مخاط ــير إل ــة تش ــة وكمي ــل نوعي ــتخدام عوام ــان باس ــر االئتم ــات مخاط ــف درج ــم تعري يت   
لطبيعــة التعــرض للمخاطــر ونــوع المقتــرض. تخضــع حــاالت التعــرض للمخاطــر للمراجعــة المســتمرة، ممــا قــد يــؤدي إلــى نقــل التعــرض إلــى درجــة 

مخاطر ائتمانية مختلفة.

)PD( إنشاء هيكل األجل الحتمالية عدم االنتظام   
 )PD( تســتخدم المجموعــة قاعــدة البيانــات التاريخيــة الخاصــة بهــا المتعلقــة بعــدم انتظــام الســداد لنمذجــة تقديــرات احتماليــة عــدم االنتظــام   
للتصنيفــات ذات الصلــة المســتخدمة التخــاذ القــرارات االئتمانيــة. يتــم تطويــر مصفوفــات االنتقــال الســنوية لتبيــان ترحيــل التصنيفــات للمقترضيــن 
ويتــم احتســاب احتماليــات عــدم االنتظــام الســنوية علــى مــدى ٥ ســنوات للتوصــل إلــى احتماليــة عــدم االنتظــام خــالل الــدورة )TTC(. ولغــرض 
ــاب  ــم حس ــددة )PiT PD(، يت ــة مح ــة زمني ــي نقط ــام ف ــدم االنتظ ــة ع ــى احتمالي ــدورة )TTC PD( إل ــالل ال ــام خ ــدم االنتظ ــة ع ــل احتمالي تحوي
مؤشــر االئتمــان للســنوات الخمــس الماضيــة الســابقة علــى أســاس تقليــص مجمــوع الفــروق التربيعيــة بيــن عناصــر المصفوفــة الخاصــة 
باحتماليــة عــدم االنتظــام خــالل الــدورة )TTC PD( واحتماليــة عــدم االنتظــام فــي نقطــة زمنيــة محــددة )PiT PD(. يتضمــن هــذا التحليــل تحديــد 
ومعايــرة العالقــات بيــن التغيــرات فــي معــدالت عــدم االنتظــام والتغيــرات فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي الهامــة بالمناطــق الجغرافيــة المختلفة 

التي تعرضت فيها المجموعة للمخاطر.
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موجودات مالية معاد التفاوض بشأنها   
يجــوز تعديــل الشــروط التعاقديــة للقــرض لعــدد مــن األســباب، بمــا فــي ذلــك تغييــر ظــروف الســوق واالحتفــاظ بالعمــالء وعوامــل أخــرى ال    
تتعلــق بتدهــور االئتمــان الحالــي أو المحتمــل للعميــل. قــد يتــم إلغــاء تحقيــق القــرض القائــم الــذي تــم تعديــل شــروطه ويتــم تحقيــق القــرض 
الــذي أعيــد التفــاوض بشــأنه كقــرض جديــد بالقيمــة العادلــة. وحيثما أمكــن، تسعى المجموعة إلى إعــادة هيكلــة القــروض بــدال مــن االســتحواذ 
علــى الضمانــات، إذا كان ذلــك متاحــا. قــد يشــمل ذلــك تمديــد ترتيبــات الســداد وتوثيــق اتفاقيــة شــروط القــرض الجديــد. تقــوم اإلدارة بمراجعــة 
القــروض المعــاد التفــاوض بشــأنها للتأكــد مــن تلبيــة جميــع المعاييــر وأن مــن المرجــح حــدوث دفعــات مســتقبلية. ســيتم تصنيــف الحســابات 

التي تمت إعادة هيكلتها ألسباب االئتمان في األشهر الـ 12 الماضية في المرحلة الثانية.

تعريف التعثر   
تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر عندما:   

ال يكــون مــن المرجــح أن يقــوم المقتــرض بســداد التزاماتــه االئتمانيــة للمجموعــة بالكامــل، دون أن يكــون للمجموعــة حــق الرجــوع عليــه   -   
باتخاذ إجراءات مثل تحقيق ورقة مالية )في حال االحتفاظ بأي منها(؛ أو

تأخر المقترض في السداد لفترة تتجاوز 90 يوما فيما يتعلق بأي التزام ائتماني مادي للمجموعة؛ أو  -   
تصنيف المقترض في الفئة 9 )مشكوك فيه( أو 10 )خسارة(.  -   

عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة عدم انتظام، تأخذ المجموعة في االعتبار أيضًا المؤشرات التالية:   

مؤشرات كمية - مثال وضع التأخر في السداد، وعدم سداد التزام آخر لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة؛ و  -   
مؤشرات تتم بناءًا على البيانات المطورة داخليًا ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية.  -   

المدخــالت المســتخدمة فــي تقييــم مــا إذا كانــت إحــدى األدوات الماليــة فــي حالــة عــدم انتظــام وأهميتهــا قــد تتغيــر مــع مــرور الوقــت لتعكــس    
التغيــرات فــي الظــروف. يتوافــق تعريــف عــدم االنتظــام إلــى حــد كبيــر مــع التعريــف المســتخدم مــن قبــل المجموعــة ألغــراض الرقابــة علــى 

رأس المال.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة   
تمثل المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هيكل اآلجال للمتغيرات التالية:   

احتمالية عدم االنتظام )PD(؛  -   
نسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام )LGD( و؛  -   

.)EAD( التعرض عند عدم االنتظام  -   

ــات  ــس معلوم ــا لتعك ــم تعديله ــرى. ويت ــة األخ ــات التاريخي ــا والبيان ــورة داخلي ــة المط ــاذج اإلحصائي ــن النم ــا م ــرات عموم ــذه المؤش ــتمد ه تُس   
مستقبلية كما هو موضح أعاله.

تقديــرات احتماليــة عــدم االنتظــام هــي تقديــرات فــي تاريــخ معيــن، ويتــم حســابها علــى أســاس نمــاذج التصنيــف اإلحصائيــة. وتســتند هــذه    
النماذج اإلحصائية في المقام األول إلى البيانات المجمعة داخليًا والتي تشتمل على عوامل كمية ونوعية على حد سواء.
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قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع(   
ــة  ــت المجموع ــداد. طبق ــي الس ــام ف ــدم انتظ ــدوث ع ــال ح ــي ح ــة ف ــارة المحتمل ــم الخس ــي حج ــام )LGD( ه ــدم االنتظ ــراض ع ــارة بافت الخس   
عوامــل الخســارة بافتــراض عــدم االنتظــام بنــاًء علــى نــوع الضمانــات المتاحــة واســتخدمت الحــدود الدنيــا للخســارة بافتــراض عــدم االنتظــام التــي 

ينص عليها مصرف قطر المركزي لبعض أنواع الضمانات. 

يتضمن تقدير الخسارة بافتراض عدم االنتظام ما يلي:    

معدل التعافي: وهو نسبة الحسابات الرديئة التي تمكنت من االرتداد عكسيًا مرة أخرى إلى الحسابات العاملة.   )1(   
معــدل االســترداد: وهــو نســبة قيمــة تصفيــة الضمــان ذي الصلــة إلــى قيمتــه الســوقية عنــد العجــز عــن الســداد، ويمكــن أيضــًا حســاب   )2(   

معدل االسترداد المتوقع من مطالبة عامة بموجودات الفرد عن الجزء غير المضمون من التعرض. 
معدل الخصم: وهو تكلفة استرداد القيمة غير المحققة في تاريخ العجز عن السداد وتعديلها مقابل القيمة الزمنية للنقد.   )3(   

القــرض المعــرض للتعثــر يمثــل التعــرض المتوقــع فــي حالــة عــدم انتظــام القــرض. تســتخرج المجموعــة القــرض المعــرض للتعثــر مــن التعــرض    
الحالــي لمقتــرض والتغيــرات المحتملــة علــى المبلــغ الحالــي المســموح بــه بموجــب العقــد متضمنــا االطفــاء. القــرض المعــرض للتعثــر بالنســبة 

لموجودات مالية هو اجمالي قيمته الدفترية.

بالنســبة اللتزامــات اإلقــراض والضمانــات الماليــة، يتضمــن القــرض المعــرض للتعثــر المبلــغ المســحوب إضافــة إلــى المبالــغ المســتقبلية المحتملــة    
التي قد يتم منحها بموجب العقد والتي تقدر استنادا الى المالحظات التاريخية والتوقعات المستقبلية.

دمج المعلومات االستشرافية   
إن دمــج المعلومــات االستشــرافية يــؤدي إلــى زيــادة درجــة الحكــم المســتخدم فيمــا يتعلــق بمــدى تأثيــر التغيــرات فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي    
علــى الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة )ECL( المنطبقــة علــى تعرضــات المرحلــة 1 والمرحلــة 2 والتــي تعتبــر أدوات عاملــة. يتــم بشــكل دوري مراجعــة 

المنهجيات واالفتراضات ذات الصلة، بما في ذلك أي توقعات حول الظروف االقتصادية المستقبلية.

إن تقييــم الزيــادة الكبيــرة فــي المخاطــر االئتمانيــة )SICR( وحســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة تنطويــان علــى معلومــات استشــرافية. قامــت    
المجموعــة بإجــراء تحليــل تاريخــي وحــددت المتغيــرات االقتصاديــة الهامــة التــي تؤثــر علــى مخاطــر االئتمــان والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــكل 

محفظة.  

تســتخدم المجموعــة نمــاذج إحصائيــة لدمــج عوامــل االقتصــاد الكلــي فــي معــدالت عــدم االنتظــام التاريخيــة. فــي حــال لــم يكــن أي مــن معاييــر    
االقتصــاد الكلــي دال إحصائيــًا أو كانــت نتائــج احتماليــات عــدم االنتظــام )PDs( المتوقعــة مختلفــة بشــكل كبيــر عــن التوقعــات الحاليــة للظــروف 

االقتصادية، يتم حينئذ استخدام تراكبات احتمالية عدم االنتظام النوعية من قبل اإلدارة بناًء على تحليل المحفظة.

إن هــذه المتغيــرات االقتصاديــة ومــا يرتبــط بهــا مــن أثــر علــى احتماليــة عــدم االنتظــام )PD( والتعرضــات عنــد عــدم االنتظــام )EAD( والخســارة    
بافتــراض عــدم االنتظــام )LGD( تختلــف بحســب األداة الماليــة. تــم أيضــًا اســتخدام أحــكام مــن قبــل خبــراء عنــد القيــام بهــذه العمليــة. وتســتند 
التوقعــات بشــأن هــذه المتغيــرات االقتصاديــة )“الســيناريو االقتصــادي األساســي”( إلــى المعلومــات المتاحــة، وتشــمل أســاليب العائــد 
المتوســط )Mean Reversion( لتوقعــات المــدى الطويــل. إن تأثيــر تلــك المتغيــرات االقتصاديــة علــى احتماليــة عــدم االنتظــام، والتعرضــات 

.)Statistical Regression( عند عدم االنتظام، والخسارة بافتراض عدم االنتظام قد تم تحديده بإجراء تحليل االنحدار اإلحصائي
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دمج المعلومات االستشرافية )تابع(   
باإلضافــة إلــى الســيناريو االقتصــادي األساســي، يتــم أيضــًا تقديــم ســيناريوهات محتملــة أخــرى إلــى جانــب ســيناريوهات الترجيــح. يتــم تحديــد    
عــدد الســيناريوهات األخــرى المســتخدمة اســتنادا إلــى تحليــل كل نــوع مــن أنــواع المنتجــات الرئيســية، لضمــان الكشــف عــن االختالفــات. كمــا 
ــم  ــظ. يت ــع المحاف ــي جمي ــات ف ــب االختالف ــكل مناس ــدت بش ــد رص ــيناريوهات ق ــة س ــى أن ثالث ــة إل ــت المجموع ــمبر 2020، خلص ــي 31 ديس ف
تحديــد ســيناريوهات الترجيــح مــن خــالل مزيــج مــن التحليــل اإلحصائــي واســتخدام الحكــم االئتمانــي مــن قبــل الخبــراء، مــع األخــذ فــي االعتبــار 
نطــاق النتائــج المحتملــة التــي يمثلهــا كل ســيناريو مختــار. يتــم تقييــم الزيــادة الكبيــرة فــي المخاطــر االئتمانيــة )SICR( باســتخدام احتماليــة عــدم 
االنتظــام )PD( لكامــل عمــر األداة وفــق كل ســيناريو أساســي، والســيناريوهات األخــرى وضربــه فــي الســيناريو المرجــح ذي الصلــة، إلــى جانــب 
المؤشــرات النوعيــة والمؤشــرات الداعمــة. ويحــدد ذلــك مــا إذا كانــت األداة الماليــة بأكملهــا مصنفــة بالمرحلــة 1 أو المرحلــة 2 أو المرحلــة 3، 
وبالتالــي مــا إذا كان يجــب تســجيل خســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــدة 12 شــهرًا أو لمــدى العمــر. والحقــًا بعــد القيــام بهــذا التقييــم، تقــوم المجموعــة 

بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة إما بسيناريو مرجح لمدة 12 شهرًا )المرحلة 1( أو بسيناريو مرجح لكامل العمر )المرحلة 2 والمرحلة 3(.

يتــم تحديــد ســيناريوهات ترجيــح الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــذه باســتخدام كل ســيناريو مــن خــالل نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة    
ذو الصلــة وضربــه فــي ســيناريو الترجيــح المناســب )علــى عكــس الســيناريو الترجيحــي للمدخــالت(. وكمــا هــو الحــال مــع أي تنبــؤات اقتصاديــة، 
تنطــوي التوقعــات واحتمــاالت حدوثهــا علــى درجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن، وبالتالــي قــد تختلــف النتائــج الفعليــة بشــكل جوهــري عــن تلــك 

التوقعات. تعتبر المجموعة أن هذه التوقعات تمثل أفضل تقدير للنتائج المحتملة.  

ــة  ــائر االئتماني ــوذج الخس ــالل نم ــن خ ــيناريو م ــغيل كل س ــق تش ــن طري ــال ع ــة االحتم ــة مرجح ــة المتوقع ــائر االئتماني ــذه الخس ــد ه ــم تحدي يت   
ــة ،  ــؤات اقتصادي ــى عكــس وزن المدخــالت(. كمــا هــو الحــال مــع أي تنب ــح الســيناريو المناســب )عل ــة وضربهــا فــي ترجي المتوقعــة ذات الصل
تخضــع التوقعــات واحتمــاالت حدوثهــا إلــى درجــة عاليــة مــن عــدم اليقيــن المتأصــل وبالتالــي قــد تختلــف النتائــج الفعليــة بشــكل كبيــر عــن تلــك 

المتوقعة. تعتبر المجموعة أن هذه التوقعات تمثل أفضل تقدير للنتائج المحتملة.

بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، قامــت المجموعــة بتحديــث المدخــالت واالفتراضــات المســتخدمة لتحديــد الخســائر االئتمانيــة    
ــاًء علــى مجموعــة مــن  ــة المتوقعــة بن ــر الخســائر االئتماني المتوقعــة اســتجابًة لحــاالت عــدم اليقيــن الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19. تــم تقدي
الظــروف االقتصاديــة المتوقعــة كمــا فــي ذلــك التاريــخ. أخــذت المجموعــة فــي االعتبــار تأثيــر التقلبــات الهامــة فــي العوامــل التطلعيــة لالقتصــاد 
ــة  ــي المراجع ــتمر ف ــوف تس ــع، وس ــة المتوق ــائر االئتماني ــد الخس ــة لتحدي ــيناريوهات االقتصادي ــة الس ــدى احتمالي ــدة وم ــد ش ــد تحدي ــي عن الكل

لفترات التقارير المقبلة.

تــم تحديــث نمــاذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن خالل تعديل طــرق إنشــاء الســيناريو واألوزان ذات الصلــة المخصصة لهذه الســيناريوهات.    
يتــم تحديــد العامــل التطلعــي )فــي هــذه الحالــة مؤشــر االئتمــان( المســتخدم مــن معــدالت التخلــف عــن الســداد التاريخيــة المرصــودة لمحافــظ 

معينة. يُستخدم مؤشر االئتمان للتنبؤ باحتماالت التعثر المتوقعة في حينه لمحفظة االئتمان الخاصة بالبنك.

لغرض تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم استخدام االفتراضات التالية:   

20212020

73 دوالر متوسط أسعار النفط
أمريكي للبرميل

٤3 دوالر 
أمريكي للبرميل

-3.٥%3.٦%الزيادة في الناتج المحلي
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يواصــل البنــك أيضــًا مراجعــة افتراضــات الخســارة بافتــراض التخلــف عــن الســداد وقــام بإجــراء التعديــالت عليهــا. تــم ادخــال القيــم المذكــورة    
أعاله لعوامل االقتصاد الكلي من خالل تطبيق ترجيح السيناريو المتحفظ على النحو التالي:

20212020

0%0%السيناريو الصعودي

٥٥%٦٥%سيناريو الحالة األساسية

٤٥%3٥%السيناريو الهبوطي

مع استمرار تطور الوضع المرتبط بجائحة كوفيد-19، فإنه يجوز إعادة تقييم هذه التقديرات وتعديلها في المستقبل.   
 

تــم أيضــًا النظــر فــي اعتبــارات استشــرافية أخــرى لــم تــدرج ضمــن الســيناريوهات المذكــورة أعــاله، مثــل تأثيــر أي تغييــرات تنظيميــة أو تشــريعية    
ــذه  ــًا له ــة تبع ــة المتوقع ــائر االئتماني ــى الخس ــل عل ــراء أي تعدي ــم إج ــم يت ــك ل ــادي، ولذل ــر م ــارات تأثي ــك االعتب ــس لتل ــه لي ــية، إال أن أو سياس

العوامل. تتم مراجعة ومراقبة هذه االعتبارات بصورة دورية على أساس ربع سنوي ، لتبيان درجة مالءمتها.

يوضــح الجــدول أدنــاه مخصــص الخســارة علــى القــروض والســلف للعمــالء بإفتــراض أن معــدل الترجيــح لــكل مــن الســيناريوهات المســتقبلية    
)أي األساسي، المتفائل والمتشائم( يبلغ 100% بدال من تطبيق الوزن اإلحتمالي للسيناريو من خالل السيناريوهات الثالثة.

20212020

)87,998()٦٦,٥10(%100 السيناريو األساسي – الزيادة / )النقص( في مخصص الخسائر

)32٥,29٤()13٤,101(%100 السيناريو الصعودي – الزيادة / )النقص( في مخصص الخسائر

123,79092,079%100 السيناريو الهبوطي – الزيادة / )النقص( في مخصص الخسائر

تستند هذه التقديرات على مقارنات تمت خالل السنة.   
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2021التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1الرصيد االفتتاحي كما في 1 يناير 2021

87,٤8٥-23,9٦1٦3,٥2٤أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

281,0٤91,239,90٥2,87٥,٦٦8٤,39٦,٦22قروض وسلف للعمالء

٤9,278-3٥,1٦٦1٤,112استثمارات في أوراق مالية )الدين(

89,٦٦٥٤7,٦7323,٥٤٥1٦0,883التزامات القروض والضمانات المالية

429,8411,365,2142,899,2134,694,268

مصروف الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل الفترة )بالصافي(

)٥,027(-)٤,8٥1()17٦(أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

271,9071,073,3٤71,278,812)٦٦,٤٤2(قروض وسلف للعمالء

2,377-)990(3,3٦7استثمارات في أوراق مالية )الدين(

)17,٤٥8(٥,0٤9)2٤,388(1,881التزامات القروض والضمانات المالية

)61,370(241,6781,078,3961,258,704

شطب / تحويل

----أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

)837,٦٥٤()837,٦٥٤(--قروض وسلف للعمالء

----استثمارات في أوراق مالية )الدين(

----التزامات القروض والضمانات المالية

--)837,654()837,654(

فروق أسعار الصرف

)21٦(--)21٦(أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

)17٥,727()121,391()٦1,٤٤٥(7,109قروض وسلف للعمالء

)٤9(--)٤9(استثمارات في أوراق مالية )الدين(

2٤,1٦8)2,1٦1(31,090)٤,7٦1(التزامات القروض والضمانات المالية

2,083)30,355()123,552()151,824(

الرصيد الختامي - كما في 31 ديسمبر 2021

82,2٤2-23,٥٦9٥8,٦73أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

221,71٦1,٤٥0,3٦72,989,970٤,٦٦2,0٥3قروض وسلف للعمالء*

٥1,٦0٦-38,٤8٤13,122استثمارات في أوراق مالية )الدين(

8٦,78٥٥٤,37٥2٦,٤331٦7,٥93التزامات القروض والضمانات المالية

370,5541,576,5373,016,4034,963,494

* يشمل مخصص انخفاض القروض والسلف للعمالء ٦11 مليون ريال قطري من الفوائد المعلقة )2020: 892 مليون ريال قطري(.   
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2020التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1الرصيد االفتتاحي كما في 1 يناير 2020

٤0,٥٥2-7,٥1٥33,037أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

٦1,9٦٤872,٦٦٦2,7٥1,0٤23,٦8٥,٦72قروض وسلف للعمالء

17,2٥٦-٤,27712,979استثمارات في أوراق مالية )الدين(

2٦,3٤٥٤1,7٦٤27,٦٤٤9٥,7٥3التزامات القروض والضمانات المالية

100,1019٦0,٤٤٦2,778,٦8٦3,839,233

مصروف الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل الفترة )بالصافي(

٤7,737-17,2٥030,٤87أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

21٦,8٥1392,97٦٦12,01٤1,221,8٤1قروض وسلف للعمالء

32,0٤1-30,9081,133استثمارات في أوراق مالية )الدين(

٦7,387)3,٥٤٦(٦٥,0٤1٥,892التزامات القروض والضمانات المالية

330,0٥0٤30,٤88٦08,٤٦81,3٦9,00٦

شطب / تحويل

----أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

)٤٥0,٤79()٤٥0,٤79(--قروض وسلف للعمالء

----استثمارات في أوراق مالية )الدين(

----التزامات القروض والضمانات المالية

--)٤٥0,٤79()٤٥0,٤79(

فروق أسعار الصرف

)80٤(--)80٤(أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

)٦0,٤12()3٦,909()2٥,737(2,23٤قروض وسلف للعمالء

)19(--)19(استثمارات في أوراق مالية )الدين(

)2,2٥7()٥٥3(17)1,721(التزامات القروض والضمانات المالية

)310()2٥,720()37,٤٦2()٦3,٤92(

الرصيد الختامي - كما في 31 ديسمبر 2020

87,٤8٥-23,9٦1٦3,٥2٤أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

281,0٤91,239,90٥2,87٥,٦٦8٤,39٦,٦22قروض وسلف للعمالء

٤9,278-3٥,1٦٦1٤,112استثمارات في أوراق مالية )الدين(

89,٦٦٥٤7,٦7323,٥٤٥1٦0,883التزامات القروض والضمانات المالية

٤29,8٤11,3٦٥,21٤2,899,213٤,٦9٤,2٦8
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السيولة )ج( 
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر المتمثلــة فــي عــدم تمكــن المجموعــة مــن مقابلــة متطلباتهــا التمويليــة عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها، كمثــال ذلــك،   
نتيجــة لســحب ودائــع عميــل أو متطلبــات النقــد مــن االلتزامــات التعاقديــة أو التدفقــات النقديــة الخارجــة األخــرى مثــل اســتحقاقات الديــن أو 
ــالء  ــراض العم ــة إلق ــة المتاح ــوارد المالي ــوب الم ــى نض ــة إل ــات الخارج ــذه التدفق ــتؤدي ه ــا. س ــتقات وخالفه ــبة للمش ــتدعاة بالنس ــش المس الهوام
وأنشــطة المتاجــرة واالســتثمارات. فــي ظــل الظــروف القاســية قــد ينتــج عــن عــدم توفــر الســيولة تخفيضــات فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد وبيــع 
الموجــودات أو احتمــال عــدم المقــدرة علــى الوفــاء بالتزامــات اإلقــراض. إن المخاطــر التــي ال يمكــن للمجموعــة أن تقــوم بمعالجتهــا متأصلــة فــي جميــع 
العمليــات التشــغيلية المصرفيــة ويمكــن أن تتأثــر بمجموعــة مــن األحــداث المحــددة الخاصــة بالمؤسســة وأحــداث علــى مســتوى الســوق بأكملهــا 

ويتضمن ذلك ولكنه ال يقتصر على، أحداث ائتمان واندماج واستحواذ والصدمات المنتظمة والكوارث الطبيعية.

إدارة مخاطر السيولة  )1(  
تخضــع إدارة مخاطــر الســيولة لسياســة المجموعــة الخاصــة بالســيولة. والهــدف األول إلدارة مخاطــر الســيولة، التــي تتابــع أعمالهــا لجنــة األصــول    
وااللتزامــات، هــو إيجــاد خطــة آليــة للتغيــرات غيــر المتوقعــة حيــن الطلــب أو االحتيــاج للســيولة الناتجــة مــن ســلوك العمــالء أو حــاالت الســوق 
ــع العمــالء ومصــادر األمــوال األخــرى والحفــاظ عليهــا.  ــوغ الحــد األقصــى مــن ودائ ــى بل ــة األصــول وااللتزامــات عل ــة. تشــدد لجن ــر الطبيعي غي
وتراقــب لجنــة األصــول وااللتزامــات أســعار الودائــع والمســتويات واالتجاهــات والتغيــرات الكبيــرة وخطــط تســويق الودائــع التــي تراجع باســتمرار 
للتأكــد مــن اتســاقها مــع متطلبــات سياســة الســيولة. أيضــًا لــدى لجنــة األصــول وااللتزامــات خطــة طــوارىء تتــم مراجعتهــا بشــكل دوري. إن 
قــدرة المجموعــة علــى جــذب تمويــالت ضخمــة أو طويلــة األجــل بأســعار منافســة يؤثــر فيهــا بشــكل مباشــر التصنيــف االئتمانــي للبنــك مبيّــن 

فيما يلي:

وكالة موديز : A3 على المدى الطويل، P2 على المدى القصير، وتصنيف قوة المركز المالي Ba1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.   
وكالة فيتش: A على المدى الطويل، F1 على المدى القصير، وقوة المركز المالي bb+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.   

ــة عنــد bb+، مــع نظــرة مســتقبلية  ــر، قــوة المركــز المالي ــى المــدى القصي ــى المــدى الطويــل، A-2 عل وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز: BBB+ عل   
مستقرة.

التعرض لمخاطر السيولة  )2(  
إن المعيار الرئيسي الذي تستخدمه المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هو معدل صافي الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء. لهذا الغرض    
يعتبر صافي الموجودات السائلة متضمنًا للنقد وما فى حكمه وسندات الدين في درجة االستثمار والتي يوجد لها سوق نشط ناقصا الودائع 

من البنوك وسندات الدين المصدرة والقروض األخرى وااللتزامات 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 المركزي، تحت 

عنوان “نسبة كفاية السيولة”. متوسط معدل تغطية السيولة الذي تحتفظ به المجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 هو ٤20.9٥% )2020: 
121.2٤%( ، مقابل الحد األدنى من المتطلبات البالغ 100% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )100% في 31 ديسمبر 2020(وفقا ألنظمة مصرف 

قطر المركزي.
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

تحليل االستحقاق  )3(  
يوضح الجدول التالي بيان استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات على    
أساس الفترة المتبقية في 31 ديسمبر حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي، وال تأخذ في االعتبار االستحقاقات الفعلية المبينة في سجل 

احتفاظ المجموعة بالودائع وتوافر األموال السائلة. تراقب اإلدارة سجل االستحقاقات لضمان االحتفاظ بسيولة كافية.

القيمة 
الدفترية

تحت الطلب/ 
أقل من 

1-3 أشهرشهر
3 أشهر 
إلى سنة

االجمالي 
1-5 سنواتخالل السنة

أكثر من 5 
سنوات

بدون 
استحقاق

2021
نقد وأرصدة لدى 

مصارف مركزية
17,91٥,38٥8,21٥,2٤٤--8,21٥,2٤٤--9,700,1٤1

--10,9٤2,011٦,21٤,797٦81,٥٦23,812,9٤810,709,307232,70٤أرصدة لدى بنوك

-98,003,1٦311,٤12,28٦2,328,0٦٤12,012,٦0٦2٥,7٥2,9٥٦20,٦٦2,22٦٥1,٥87,981قروض وسلف للعمالء

2٦,722,٦9122,7٥710٤,09٤2,099,2122,22٦,0٦31٤,938,٦898,788,1٦07٦9,779استثمارات مالية

استثمار في شركات 
زميلة وترتيب مشترك

2,9٦1,2٤0------2,9٦1,2٤0

عقارات ومعدات 
وموجودات أخرى

8,919,٦911,292,٥٦777٥,1٦73٦,8882,10٤,٦223,3٦3,2٦9-3,٤٥1,800

165,464,18127,157,6513,888,88717,961,65449,008,19239,196,88860,376,14116,882,960اإلجمالي

1,023-17,77٦,90٤٥,9٤0,0٤22,93٥,٥372,٦02,9٤111,٤78,٥20٦,297,3٦1أرصدة لبنوك

1,٥8٤-81,9٥8,٤8٤٤3,9٤1,1071٤,97٥,2٥٤17,٦2٦,3097٦,٥٤2,٦70٥,٤1٤,230ودائع عمالء

1٥,28٥,7888٥,73٤1,8٦3,2982,٦2٥,212٤,٥7٤,2٤٤9,٥٥1,2٤01,1٥9,2221,082أوراق دين

8,912-1٥,718,7٥3398,9711,٤32,٤7٤٥,٤20,02٥7,2٥1,٤708,٤٥8,371قروض أخرى

٦2,٦39-10,٦٥1,030٤,29٥,08٦1,٤2٦,٤٤8٤,1٥3,٦٤09,87٥,17٤713,217مطلوبات أخرى

141,390,95954,660,94022,633,01132,428,127109,722,07830,434,4191,159,22275,240اإلجمالي

8,762,46959,216,91916,807,720)60,713,886()14,466,473()18,744,124()27,503,289(24,073,222الفرق
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

تحليل االستحقاق )تابع(  )3(  

القيمة الدفترية
تحت الطلب/ 
1-3 أشهرأقل من شهر

3 أشهر إلى 
سنة

االجمالي خالل 
1-٥ سنواتالسنة

أكثر من ٥ 
سنوات

بدون 
استحقاق

2020
نقد وأرصدة لدى مصارف 

مركزية
8,278,٥372,890,٦٥9--2,890,٦٥9--٥,387,878

--10,٤01,01٤٥,٥٦٤,8٤21,٤٥8,٦002,9٦2,٤٥19,98٥,893٤1٥,121أرصدة لدى بنوك

-9٦,٦98,09810,788,0172,٥7٦,13710,300,8٦923,٦٦٥,02319,2٥0,983٥3,782,092قروض وسلف للعمالء

2٥,778,2117,191٤٦1,7892,٥27,٤٦72,99٦,٤٤711,1٥٤,38910,808,777818,٥98استثمارات مالية

استثمار في شركات 
زميلة وترتيب مشترك

3,11٦,٥٥7------3,11٦,٥٥7

عقارات ومعدات 
وموجودات أخرى

9,333,2982,٦02,7٦3٤02,291-3,00٥,0٥٤2,99٥,1٥1-3,333,093

1٥3,٦0٥,71٥21,8٥3,٤72٤,898,8171٥,790,787٤2,٥٤3,07٦33,81٥,٦٤٤٦٤,٥90,8٦912,٦٥٦,12٦اإلجمالي

-20,00٦,98٥9,80٦,9٥٥٤,٤٦9,٥٤8٥,27٤,0٥019,٥٥0,٥٥3203,0٤82٥3,38٤أرصدة لبنوك

--7٥,789,٥٤3٤٤,038,23٤13,707,99٤13,8٥7,37371,٦03,٦01٤,18٥,9٤2ودائع عمالء

-13,107,13٤182,٤٦32,0٤0,3173,٤90,99٦٥,713,77٦٦,030,٥371,3٦2,821أوراق دين

-1٤,12٥,٦7٦21٦,3202,20٥,7327,9٥9,٥1810,381,٥703,٥12,1٥8231,9٤8قروض أخرى

--8,٤0٥,89٦٤,321,8٥29٥3,٥282,31٥,9797,٥91,3٥981٤,٥37مطلوبات أخرى

-131,٤3٥,23٤٥8,٥٦٥,82٤23,377,11932,897,91٦11٤,8٤0,8٥91٤,7٤٦,2221,8٤8,1٥3اإلجمالي

19,0٦9,٤22٦2,7٤2,71٦12,٦٥٦,12٦)72,297,783()17,107,129()18,٤78,302()3٦,712,3٥2(22,170,٤81الفرق
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

تحليل االستحقاق )متضمنا جميع المطلوبات والمشتقات(  )4(  
الجدول التالي يلخص استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في 31 ديسمبر استنادا إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.   

2021
القيمة 

الدفترية

إجمالي 
التدفقات 

النقدية غير 
المخصومة

أقل من 
1-3 أشهرشهر واحد

3 أشهر 
1-5 سنوات- سنة

أكثر من 5 
سنوات

مطلوبات مالية غير 
مشتقة

17,77٦,90٤18,٦2٤,3٥8٦,0٥1,1٤02,93٤,82٥3,28٦,99٦٦,29٥,3٤9٥٦,0٤8أرصدة من بنوك

-81,9٥8,٤8٤8٥,0٤٦,٤10٤٥,٤98,1٥81٦,070,٥٥217,9٦1,79٤٥,٥1٥,90٦ودائع العمالء

1٥,28٥,78817,2٤9,٤08٥,93٥1,902,٤233,831,13110,397,1٥21,112,7٦7سندات دين

-1٥,718,7٥317,7٤٦,٤8٦27٤,3291,8٤2,03٦٦,٤٤1,8109,188,311قروض أخرى

130,739,929138,666,66251,829,56222,749,83631,521,73131,396,7181,168,815إجمالي المطلوبات

القيمة الدفترية2020

إجمالي التدفقات 
النقدية غير 

المخصومة
أقل من شهر 

1-٥ سنوات3 أشهر - سنة1-3 أشهرواحد
أكثر من ٥ 

سنوات

مطلوبات مالية غير 
مشتقة

20,00٦,98٥21,018,٦729,889,٦0٥٤,٤٤٥,٦3٦٦,187,٦٦3210,٦7028٥,098أرصدة من بنوك

-7٥,789,٥٤37٦,٦8٥,38٥٤٤,٥3٥,78٦13,880,٥9٦1٤,031,٦3٥٤,237,3٦8ودائع العمالء

13,107,13٤1٤,907,2٦3187,1032,0٥٥,339٤,800,٦٤1٦,9٥3,٤8٥910,٦9٥سندات دين

1٤,12٥,٦7٦1٤,٤٤٥,٦93219,8812,222,0838,1٦9,7223,٦02,303231,70٤قروض أخرى

123,029,338127,0٥7,013٥٤,832,37٥22,٦03,٦٥٤33,189,٦٦11٥,003,82٦1,٤27,٤97إجمالي المطلوبات
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
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تحليل االستحقاق )متضمنا جميع المطلوبات والمشتقات( )تابع(  )4(  

أدوات المشتقات المالية:   
بصفــة عامــة، تتــم تســوية عقــود صــرف العمــالت األجنبيــة اآلجلــة علــى أســاس االجمالــي وتتــم تســوية عقــود تبــادل أســعار الفائــدة علــى    

أساس الصافي.

1-3شهوراجمالي2021
3شهور حتى 

1-5 سنوات1سنة
أكثر من 5 

سنوات

المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:
عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

)٦0٦,291()13,301,230()11,٦83,3٤2()2,٥٤٥,089()28,13٥,9٥2(تدفقات مدفوعة

2٦,٥٥0,٦812,٥٦9,70010,380,80112,988,10٤٦12,07٦تدفقات مستلمة

عقود تبادل أسعار الفائدة:

)7,٥٤8()3٥,928()٥0,٥9٤()3,3٦٥()97,٤3٥(تدفقات مدفوعة

108,٦7٤٥,0٥٤٥٤,710٤0,3198,٥91تدفقات مستلمة
المشتقات المحتفظ بها حسب 

القيمة العادلة:
عقود تبادل أسعار الفائدة:

)171,7٦8()97,79٦()18,899()3,902()292,3٦٥(تدفقات مدفوعة

19,٥923٦91,2٦1٦,8٦٤11,098تدفقات مستلمة
المشتقات المحتفظ بها كتحوط 

للتدفقات النقدية:
عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة:

)193,9٦٥()3,٦٥0,0٥٦()٤٦8,787(-)٤,312,808(تدفقات مدفوعة

77,9233,91٤,032187,017-٤,178,972تدفقات مستلمة

عقود تبادل أسعار الفائدة :

)123,28٦()7٦٦,00٤()1,0٤٦,939()3٦٤,0٥1()2,300,280(تدفقات مدفوعة

2,297,2013٦٤,0٥11,0٤٥,1907٦٤,٦7٤123,28٦تدفقات مستلمة

)1,102,858()17,851,014()13,268,561()2,916,407()35,138,840(اجمالي التدفقات المدفوعة

33,155,1202,939,17411,559,88517,713,993942,068اجمالي التدفقات المستلمة
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1-3 شهوراجمالي2020
3 شهور حتى 

1-٥ سنوات 1سنة
أكثر من ٥ 

سنوات

المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:
عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

)3,3٤2,178()8,9٤3,978()2,8٦3,279()9,٥77,210()2٤,72٦,٦٤٥(تدفقات مدفوعة

2٤,273,2839,3٥0,8912,8٥٥,8028,72٤,0133,3٤2,٥77تدفقات مستلمة

عقود تبادل أسعار الفائدة :

)818,٦27()1,37٥,220()18٦,217()3,73٥()2,383,799(تدفقات مدفوعة

2,٤10,1٥2٦,3٦٤193,9871,389,1٤7820,٦٥٤تدفقات مستلمة
المشتقات المحتفظ بها كتحوطات 

للقيمة العادلة:
عقود تبادل أسعار الفائدة :

)191,8٦٤()99,00٥()22,800(-)313,٦٦9(تدفقات مدفوعة

2,11٥8,79220,٦73-31,٥80تدفقات مستلمة
المشتقات المحتفظ بها كتحوطات 

للتدفقات النقدية:
عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

-)2,887,383()٤٦0,٦83()1,31٦,12٥()٤,٦٦٤,191(تدفقات مدفوعة

-٤,800,٥7٥1,38٤,٤72٤2٤,2٤22,991,8٦1تدفقات مستلمة

عقود تبادل أسعار الفائدة :

-)270,082()11٥,02٦()7,3٥2()392,٤٦0(تدفقات مدفوعة

-37٥,803٤,03710٤,٥٥22٦7,21٤تدفقات مستلمة

)٤,3٥2,٦٦9()13,٥7٥,٦٦8()3,٦٤8,00٥()10,90٤,٤22()32,٤80,7٦٤(اجمالي التدفقات المدفوعة

31,891,39310,7٤٥,7٦٤3,٥80,٦9813,381,027٤,183,90٤اجمالي التدفقات المستلمة
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بنود خارج بيان المركز المالي  )5(  
يلخص الجدول أدناه تواريخ انتهاء الصالحية التعاقدية لبنود خارج بيان المركز المالي للمجموعة:   

اجماليأكثر من 1 سنةأقل من 1 سنة2021

1,32٦,٦1٦1,10٦,٥٦٤2,٤33,180التزامات القروض

10,٤01,٥7٥10,821,٥1121,223,08٦الضمانات والتسهيالت المالية األخرى

31٥,200-31٥,200مطلوبات رأس المال

12,043,39111,928,07523,971,466اجمالي المطلوبات

اجماليأكثر من 1 سنةأقل من 1 سنة2020

1,91٤,11٥2,٥٥1,019٤,٤٦٥,13٤التزامات القروض

8,339,8٤211,7٤0,٤0220,080,2٤٤الضمانات والتسهيالت المالية األخرى

127,٥٤8-127,٥٤8مطلوبات رأس المال

10,381,٥0٥1٤,291,٤212٤,٦72,92٦اجمالي المطلوبات

مخاطر السوق )ج( 
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق وهــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة ألداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الســوق.   
تنجــم مخاطــر الســوق مــن مراكــز مفتوحــة فــي أســعار الفائــدة ومؤشــرات العمــالت واألســهم وكل مــا يتعــرض لتغيــرات عامــة أو محــددة فــي 
ــرات فــي معــدالت أو أســعار الســوق مثــل أســعار الفائــدة وهامــش االئتمــان وأســعار صــرف العمــالت  ــرات فــي مســتوى التغي الســوق والتغي

األجنبية وأسعار األسهم. تقوم المجموعة بفصل تعرضها لمخاطر السوق إلى محافظ المتاجرة أو غير المتاجرة وبنوع المنتج.

مخاطــر الســوق الناجمــة عــن أنشــطة المتاجــرة وغيــر المتاجــرة تتركــز فــي خزينــة المجموعــة وتتــم مراقبتهــا مــن قبــل فريقيــن منفصليــن. يتــم رفــع تقاريــر   
منتظمة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء كل وحدة عمل.

تتضمن محفظة المتاجرة تلك المراكز الناجمة من تعامالت تتم في السوق حيث تقوم المجموعة بدور الطرف األصيل مع العمالء أو السوق.  

تنشــأ المحافــظ غيــر التجاريــة بشــكل أساســي مــن إدارة أســعار الفائــدة للموجــودات والمطلوبــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات المصرفيــة التجاريــة.   
تتكون المحافظ غير التجارية أيضًا من استثمارات في العمالت األجنبية والسندات ذات الصلة.
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إدارة مخاطر السوق  )1(  
ــات شــاملة حــول مخاطــر الســوق. إدارة مخاطــر الســوق فــي المجموعــة مســؤولة عــن وضــع  ــة بصالحي ــة األصــول وااللتزامــات مخول إن لجن   

سياسات إدارة مخاطر مفصلة )تخضع لمراجعة وموافقة لجنة األصول وااللتزامات( وعن المراجعة اليومية لتطبيقها.

تخضــع االســتثمارات لصالــح المجموعــة لسياســة االســتثمار الداخليــة للمجموعــة الموافــق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة والمعــدة حســب    
ــة واالســتثمارات، وتخضــع األنشــطة  ــام بأنشــطة المتاجــرة فــي المجموعــة مــن قبــل قســم الخزين ــم القي تعليمــات مصــرف قطــر المركــزي. يت
للتوجيهــات والسياســات الخاصــة بمجــال العمــل المحــدد. تســتخدم المجموعــة أســاليب متعــددة لقيــاس ومراقبــة األنشــطة، بمــا فــي ذلــك 

تحليل الحساسية والحدود االئتمانية لكل مركز.

يتــم الموافقــة علــى قــرارات االســتثمار مــن قبــل لجنــة االســتثمار وتكــون القــرارات موّجهــة وفقــًا الســتراتيجية االســتثمار، ويتــم إتخاذهــا مجــال    
العمل تحت إشراف لجنة األصول وااللتزامات وبموافقة مجلس اإلدارة.

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة - محافظ لغير أغراض المتاجرة  )2(  
المخاطــر الرئيســية التــي تتعــرض لهــا المحافــظ لغيــر أغــراض المتاجــرة هــي مخاطــر الخســارة مــن تقلبــات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو    
القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة بســبب تغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. تتــم إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة بشــكل رئيســي مــن خــالل 
مراقبــة فجــوات أســعار الفائــدة والحصــول علــى حــدود موافــق عليهــا مســبقا لنطاقــات إعــادة التســعير. لجنــة األصــول وااللتزامــات هــي الجهــة 

المراقبة لاللتزام بهذه الحدود ويساندها قسم الخزينة بالمجموعة خالل أنشطة الرقابة اليومية.

تتعــرض المجموعــة آلثــار التقلبــات فــي المســتويات الســائدة ألســعار الفائــدة بالســوق فــي كل مــن القيمــة العادلــة ومخاطــر التدفــق النقــدي.    
قــد تزيــد هوامــش الفائــدة نتيجــة لهــذه التغيــرات ولكــن قــد يقلــل مــن الخســائر حــال ان تنشــأ حــركات غيــر متوقعــة. مجلــس اإلدارة يضــع 
ــد  ــق إدارة النق ــن طري ــا ع ــد يومي ــي ترص ــا، والت ــالع به ــن االضط ــي يمك ــدة الت ــعير الفائ ــادة تس ــارب اع ــتويات تض ــى مس ــة عل ــددات الالزم المح

والخزانة بالمجموعة.

إدارة الموجــودات والمطلوبــات التابعــة مــن قبــل لجنــة األصــول وااللتزامــات، تديــر مخاطــر ســعر الفائــدة المرتبطــة بــاألدوات الماليــة غيــر التجاريــة.    
وتعتبر مخاطر سعر الفائدة من أكثر مخاطر السوق المعرض لها البنك في أدواته المالية غير التجارية.

إن هــدف المجموعــة هــو إدارة حساســية ســعر الفائــدة بحيــث أن التغيــرات فــي أســعار الفائــدة ال تنعكــس ســلبًا علــى دخــل الفائــدة الصافــي.    
مخاطــر ســعر الفائــدة تقــاس بأنهــا المؤثــرات المحتملــة علــى دخــل الفائــدة الصافــي بســبب تغيــرات أســعار الفائــدة بالســوق كالعــادة تقــوم 
المجموعــة بــإدارة مخاطــر ســعر الفائــدة الخــاص بــأدوات المشــتقات الماليــة غيــر التجاريــة بفصــل هــذه الموجــودات والمطلوبــات إلــى محفظتيــن 
كبيرتيــن: غيــر إختياريــة وإختياريــة. تحتــوي المحفظــة غيــر اإلختياريــة علــى القــروض والودائــع الخاصــة بعمــالء المجموعــة والضمانــات الالزمــة لدعــم 
ــة  ــتعمل المجموع ــة، تس ــر االختياري ــة غي ــدة بالمحفظ ــعر الفائ ــية س ــن إدارة حساس ــة م ــن المجموع ــي تتمك ــة لك ــة المطلوب ــات الرقابي المتطلب
محفظــة أوراق ماليــة إختياريــة، وودائــع طويلــة األجــل، واإليداعــات واإلقــراض بيــن البنــوك والمشــتقات الماليــة عنــد الحاجــة إســتراتيجيًا بواســطة 

وضع المحفظة اإلختيارية تتمكن المجموعة بشكل واسع من إدارة حساسية سعر الفائدة في المحفظة غير اإلختيارية.

الجــدول التالــي يلخــص موقــف حساســية الفائــدة أو الربــح، بالرجــوع إلــى فتــرة إعــادة تســعير موجــودات المجموعــة والمطلوبــات والتعــرض خــارج    
الميزانية العمومية.
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التعرض لمخاطر أسعار الفائدة - محافظ لغير أغراض المتاجرة  )2(  
فيما يلي ملخص لمركز الفجوة في سعر الفائدة على المحافظ لغير أغراض المتاجرة للمجموعة:   

معدل إعادة التسعير في:
الفائدة 

الفعلي% القيمة الدفترية2021
أقل من 3 

1-5 سنوات3-12 شهرأشهر
أكثر من 

خمس سنوات
غير حساسة 

للفائدة

نقد وأرصدة لدى 
-9,8٥9,9٥٥---17,91٥,38٥8,0٥٥,٤30البنوك المركزية

1.٦9%٦,880--10,9٤2,011٦,8٦1,٤11٤,073,720أرصدة لدى بنوك
قروض وسلف 

٤.72%98,003,1٦33٥,337,٥8٤٥3,010,٤٤٦3,399,9٤0879,793٥,37٥,٤00للعمالء

٤.8٥%2٦,722,٦911,2٤0,3٦82,٥99,23٤13,٤80,73٦8,٦27,٥0777٤,8٤٦استثمارات مالية
استثمار في شركات 

زميلة والترتيب 
المشترك

2,9٦1,2٤0----2,9٦1,2٤0-

عقارات ومعدات 
-8,919,٦91----8,919,٦91وموجودات أخرى

165,464,18151,494,79359,683,40016,880,6769,507,30027,898,012-

1.01%---)8,901,32٥()8,87٥,٥79()17,77٦,90٤(أرصدة لدى بنوك

2.2٥%)1٦,٥17,٦٤٥(-)٥,٤1٤,230()17,٦2٦,309()٤2,٤00,300()81,9٥8,٤8٤(ودائع العمالء

2.70%-)1,1٥9,728()9,٥٥0,932()2,٦2٥,21٤()1,9٤9,91٤()1٥,28٥,788(أوراق دين

1.٦9%--)8,280,21٥()٤,982,٤٦٦()2,٤٥٦,072()1٥,718,7٥3(قروض أخرى

)10,٦٥1,030(----)10,٦٥1,030(مطلوبات أخرى

)2٤,073,222(----)2٤,073,222(حقوق الملكية

)165,464,181()55,681,865()34,135,314()23,245,377()1,159,728()51,241,897(-
فجوة حساسية 

-)23,343,885(8,347,572)6,364,701(25,548,086)4,187,072(-سعر الفائدة

فجوة حساسية 
سعر الفائدة 

المتراكمة
-)4,187,072(21,361,01414,996,31323,343,885--

  2021
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فيما يلي ملخص لمركز الفجوة في سعر الفائدة على المحافظ لغير أغراض المتاجرة للمجموعة:   

إعادة التسعير في:
معدل الفائدة 

الفعلي% القيمة الدفترية2020
أقل من 3 

1-٥ سنوات3-12 شهرأشهر
أكثر من خمس 

سنوات
غير حساسة 

للفائدة

نقد وأرصدة لدى 
-٥,٤82,٤٦٤---8,278,٥372,79٦,073البنوك المركزية

1.79%---10,٤01,01٤7,003,٦793,397,33٥أرصدة لدى بنوك
قروض وسلف 

٤.91%9٦,٦98,098٤0,328,88٤٤9,00٤,9893,1٤0,17383٥,٤٦03,388,٥92للعمالء

٤.28%2٥,778,2111,٥83,29٤3,٥07,32٤8,93٥,31٥9,910,٥٥71,8٤1,721استثمارات مالية
استثمار في شركات 

زميلة والترتيب 
المشترك

3,11٦,٥٥7----3,11٦,٥٥7-

عقارات ومعدات 
-9,333,298----9,333,298وموجودات أخرى

1٥3,٦0٥,71٥٥1,711,930٥٥,909,٦٤812,07٥,٤8810,7٤٦,01723,1٦2,٦32-

1.79%---)٥,730,٤81()1٤,27٦,٥0٤()20,00٦,98٥(أرصدة لدى بنوك

2.٤2%)1٤,٦8٥,273(-)٤,18٥,9٤2()13,8٥7,373()٤3,0٦0,9٥٥()7٥,789,٥٤3(ودائع العمالء

3.81%-)1,3٦3,7٤8()٦,033,٥٥0()٤,287,073()1,٤22,7٦3()13,107,13٤(أوراق دين

2.٤0%-)٦3,903()190,٦19()11,٦88,٥9٤()2,182,٥٦0()1٤,12٥,٦7٦(قروض أخرى

-)8,٤0٥,89٦(----)8,٤0٥,89٦(مطلوبات أخرى

-)22,170,٤81(----)22,170,٤81(حقوق الملكية

)1٥3,٦0٥,71٦()٥0,9٤2,782()3٥,٥٦3,٥21()10,٤10,111()1,٤27,٦٥1()٤٥,2٦1,٦٥0(-
فجوة حساسية سعر 

-)22,099,018(20,3٤٦,1271,٦٦٥,3779,318,3٦٦)9,230,8٥2(-الفائدة

فجوة حساسية سعر 
--11,11٥,27٥12,780,٦٥222,099,018)9,230,8٥2(-الفائدة المتراكمة
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تحليل الحساسية   
ــة  ــات المالي ــودات والمطلوب ــية الموج ــة حساس ــة بمراقب ــون مدعوم ــدة تك ــعر الفائ ــوة س ــدود فج ــل ح ــدة مقاب ــعار الفائ ــر أس إن إدارة مخاط   
للمجموعــة لمختلــف الســيناريوهات المعياريــة وغيــر المعياريــة ألســعار الفائــدة. إن الســيناريوهات المعياريــة التــي تؤخــذ فــي االعتبــار بشــكل 
ــم و2٥ نقطــة أســاس صعــودا أو  ــدات حــول العال ــات العائ شــهري تتضمــن 2٥ نقطــة أســاس لهبــوط أو صعــود متقابــل فــي كافــة منحني
هبوطــا فــي أكبــر مــن جــزء االثنــي عشــر شــهرا فــي كافــة منحنيــات العائــدات. فيمــا يلــي تحليــل لحساســية المجموعــة لزيــادة أو نقصــان فــي 

أسعار فائدة السوق بافتراض عدم وجود حركة غير متماثلة في منحنيات العائدات ومركز مالي ثابت:

الحساسية لصافي إيراد الفائدة
زيادة متناظرة 25 

نقطة أساس
نقص متناظر25 

نقطة أساس

2021

)39,239(39,239في 31 ديسمبر

)61,972(61,972المتوسط للسنة

2020

)82,7٦٤(82,7٦٤في 31 ديسمبر

)٤٦,9٦٤(٤٦,9٦٤المتوسط للسنة

حساسية األسهم الصادر عنها التقرير لتغيرات أسعار الفائدة
زيادة متناظرة 25 

نقطة أساس
نقص متناظر25 

نقطة أساس

2021

)471(471في 31 ديسمبر

)614(614المتوسط للسنة

2020

)7٥7(7٥7في 31 ديسمبر

)٤٦٤(٤٦٤المتوسط للسنة

تؤثر تغيرات أسعار الفائدة على األسهم الصادر عنها التقرير بالطرق التالية:   

األربــاح المــدورة الناجمــة عــن االرتفاعــات أو االنخفاضــات فــي صافــي إيــراد الفوائــد وتغيــرات القيمــة العادلــة الصــادر عنهــا التقريــر فــي الربــح   •   
أو الخسارة. و

ــل  ــي الدخ ــرة ف ــجيلها مباش ــم تس ــن يت ــندات الدي ــة لس ــة العادل ــي القيم ــص ف ــادة أو النق ــن الزي ــئة ع ــة الناش ــة العادل ــات القيم احتياطي  •   
الشامل اآلخر.

تــدار المراكــز الشــاملة لمخاطــر ســعر الفائــدة لغيــر المتاجــرة مــن قبــل إدارة الخزينــة بالمجموعــة، والتــي تســتخدم االســتثمارات الماليــة والدفعــات    
المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات مشتقة إلدارة المركز الشامل الناشئ عن أنشطة المجموعة لغير المتاجرة.
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)IBORs( اصالحات أسعار العرض بين البنوك – آيبور   
يجــري تنفيــذ إصــالح أساســي لمعاييــر أســعار الفائــدة الرئيســية علــى مســتوى العالــم، بمــا فــي ذلــك اســتبدال بعــض أســعار العــرض بيــن    
البنــوك – آيبــور )IBORs( بمعــدالت بديلــة شــبه خاليــة مــن المخاطــر )يشــار إليهــا باســم “إصــالح أســعار العــرض بيــن البنــوك - آيبــور”(. قدمــت 
تعديــالت “المرحلــة األولــى” مــن إصــالح معيــار أســعار الفائــدة إعفــاًء مؤقتــًا مــن تطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط المحــددة علــى عالقــات 
ــور. يجــب أال تتســبب هــذه اإلعفــاءات بشــكل عــام فــي إنهــاء محاســبة التحــوط قبــل  ــرة بشــكل مباشــر بإصــالح أســعار آيب التحــوط المتأث

تعديل العقود. ومع ذلك، يستمر تسجيل أي تحوط غير فعال في بيان الدخل.

أصبــح إصــالح معيــار ســعر الفائــدة - تعديــالت المرحلــة الثانيــة ســاري المفعــول اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2021، ويتنــاول هــذا المعيــار المســائل التــي قــد    
ــة أو عالقــات التحــوط  ــة التعاقدي ــرات التدفقــات النقدي ــار تغي ــار ســعر الفائــدة، بمــا فــي ذلــك آث ــة نتيجــة إلصــالح معي ــر المالي ــى التقاري ــر عل تؤث
ــار  ــواردة بالمعي ــات ال ــًا مــن بعــض المتطلب ــاري بديــل. توفــر التعديــالت إعفــاًء عملي ــار ســعر الفائــدة بســعر معي الناشــئة عــن اســتبدال معي
الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 ومعيــار المحاســبة الدولــي 39 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 7 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ٤ والمعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة 1٦ المتعلقــة بالتغييــرات فــي أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ومطلوبــات 

اإليجار ومحاسبة التحوط.

تعالــج تعديــالت المرحلــة 2 مــن إصــالح أســعار آيبــور المســائل الناشــئة خــالل تنفيــذ إصــالح معيــار ســعر الفائــدة آيبــور، بمــا فــي ذلــك تحديــد    
موعــد التوقــف عــن تطبيــق تعديــالت “المرحلــة 1” ومتــى يجــب تحديــث تعيينــات التحــوط والتوثيــق ومتــى يُســمح بتحوطــات الســعر المعيــاري 

البديل أو معدل مرجعي بديل )ARR( حيثما يُسمح بالتحوط للمخاطر.

ولهذا الغرض، يتم تعديل تخصيص التحوط فقط إلجراء واحد أو أكثر من التغييرات التالية:    

تحديد سعر معياري بديل على أنه المخاطر المتحوطة؛  -   
تحديث وصف البند المتحوط، بما في ذلك وصف الجزء المخصص من التدفقات النقدية أو القيمة العادلة التي يتم التحوط لها؛ أو  -   

تحديث وصف أداة التحوط.   -   

تقوم المجموعة بتعديل وصف أداة التحوط فقط في حال استيفاء الشروط التالية:    

ــة ألداة التحــوط أو  ــة التعاقدي ــد التدفقــات النقدي ــر أســاس تحدي ــق تغيي ــور عــن طري ــر ضــروري مــن خــالل إصــالح أســعار آيب إجــراء تغيي  -   
استخدام نهج آخر مكافئ اقتصاديًا لتغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألداة التحوط األصلية؛ و 

عدم استبعاد أداة التحوط األصلية. “  -   

ــر الضــروري بموجــب  ــر التــي يتــم خاللهــا إجــراء التغيي ــرة المشــمولة بالتقري ــة الفت تقــوم المجموعــة بتعديــل مســتندات التحــوط الرســمية بنهاي   
إصــالح أســعار آيبــور علــى المخاطــر المحّوطــة أو بنــد التحــوط أو أداة التحــوط. هــذه التعديــالت فــي مســتندات التحــوط الرســمية ال تمثــل إيقافــًا 

لعالقة التحوط أو تسجياًل لعالقة تحوط جديدة. 

ــور الموضــح أعــاله، فــإن المجموعــة تنظــر أواًل فيمــا إذا  ــة بموجــب إصــالح أســعار آيب ــرات المطلوب ــك التغيي ــرات باإلضافــة لتل ــم إجــراء تغيي إذا ت   
كانــت هــذه التغييــرات اإلضافيــة تــؤدي إليقــاف عالقــة محاســبة التحــوط. إذا لــم تــؤد التغييــرات اإلضافيــة إلــى إيقــاف عالقــة محاســبة التحــوط، 

تقوم المجموعة بتعديل مستندات التحوط الرسمية وفقًا للتغييرات التي يتطلبها إصالح آيبور كما هو مبين أعاله. 
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اصالحات أسعار العرض بين البنوك – آيبور )IBORs( )تابع(   
عنــد تغييــر معيــار ســعر الفائــدة الــذي اســتندت عليــه التدفقــات النقديــة المســتقبلية المحّوطــة إلــى مــا هــو مطلــوب بموجــب إصــالح أســعار    
اآليبــور، لغــرض تحديــد مــا إذا كان مــن المتوقــع حــدوث تدفقــات نقديــة مســتقبلية محّوطــة، تــرى المجموعــة أن احتياطــي التحــوط معتــرف بــه 
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. ويســتند الدخــل لعالقــة التحــوط هــذه علــى الســعر المعيــاري البديــل الــذي ســوف تســتند عليــه التدفقــات النقديــة 

المستقبلية المحّوطة. 

ســيتم إيقــاف العمــل بمعظــم أســعار ليبــور وأســعار العــروض األخــرى بيــن البنــوك بعــد 31 ديســمبر 2021 واســتبدالها بأســعار معياريــة بديلــة    
محددة، باستثناء بعض معدالت الليبور بالدوالر األمريكي حيث يتم تأخير ايقافها حتى 30 يونيو 2023. 

ــتوى  ــى مس ــادرات عل ــذه المب ــن ه ــزء م ــا كج ــتبدالها أو إصالحه ــم اس ــي ت ــة الت ــا المالي ــى أدواته ــور عل ــعار ليب ــر أس ــة لمخاط ــرض المجموع تتع   
الســوق. شــّكل البنــك لجنــة توجيهيــة متعــددة الوظائــف لتكــون مســؤولة عــن ســعر العــرض بيــن البنــوك )IBOR( برعايــة اإلدارة التنفيذيــة، 
ــة،  ــة البديل ــدالت المعياري ــى المع ــال إل ــطة االنتق ــوك، وإدارة أنش ــن البن ــرض بي ــعر الع ــة بس ــات المتعلق ــم التعرض ــن تقيي ــؤولة ع ــي مس وه
والمشــاركة مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة لدعــم انتقــال منظــم والتخفيــف مــن المخاطــر الناتجــة عــن االنتقــال. يقــع المشــروع تحــت مســؤولية 

مدير إدارة المخاطر. 

وضــع البنــك خططــًا تفصيليــة لدعــم انتقــال التعــرض لمخاطــر )IBOR( قبــل التوقــف المعيــاري. وضعــت المجموعــة إطــارًا منهجيــًا لمراقبــة    
مســتوى تقــدم وإنجــاز االنتقــال مــن معــدالت )IBOR( إلــى معــدالت معياريــة جديــدة مــن خــالل مراجعــة تعرضهــا وعقودهــا علــى أســاس 

منتظم. 

قامــت المجموعــة بتقييــم عالقــات التحــوط للتدفقــات النقديــة الخاصــة بهــا ومــدى خضوعهــا لعــدم اليقيــن الناجــم عــن إصــالح أســعار اآليبــور    
كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. تســتمر بنــود التحــوط وأدوات التحــوط الخاصــة بالمجموعــة تحــت مؤشــر الليبــور بشــكل أساســي. يتــم تحديــد هــذه 
ــوط  ــات التح ــد عالق ــاد. تمت ــق المعت ــة وف ــراف المقابل ــع األط ــور م ــعار اآليب ــة ألس ــات النقدي ــادل التدفق ــم تب ــوم ويت ــة كل ي ــعار المعياري األس

الخاصة بالتدفقات النقدية ألسعار الليبور للمجموعة إلى ما بعد التاريخ المتوقع إليقاف أسعار الليبور. 

ــرف  ــدة وللص ــعار الفائ ــتقة ألس ــوط. األدوات المش ــات التح ــص لعالق ــا مخص ــر، وبعضه ــراض إدارة المخاط ــتقات ألغ ــة بمش ــظ المجموع تحتف   
ــًا هــي  ــة حالي ــة المرغوب ــوك. المعــدالت البديل ــن البن ــرة مربوطــة بمؤشــرات مختلفــة ألســعار العــرض بي ــي لهــا عقــود بمعــدالت متغي األجنب
متوســط مؤشــر الجنيــه اإلســترليني لليلــة واحــدة )SONIA( لســعر ليبــور الجنيــه اإلســترليني، ومعــدل التمويــل الليلــي المضمــون )SOFR( لســعر 

ليبور الدوالر األمريكي.

تعــرّض المجموعــة لمخاطــر أســعار ليبــور الــدوالر األمريكــي المســجلة فــي عالقــات محاســبة التحــوط فــي 31 ديســمبر 2021 يمثــل مبلــغ اســمي    
قــدره ٦ مليــار ريــال قطــري. معظــم هــذه التحوطــات وفقــًا الســتراتيجية إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة اإلجماليــة للبنــك التجــاري القطــري تهــدف 
للحــد مــن تقلبــات القيمــة العادلــة للســندات المشــتراة مــن قبــل البنــك أو إصداراتــه الخاصــة التــي تحمــل ســعرًا ثابتــًا وتقلــل أيضــًا مــن مخاطــر 

تقلبات أسعار الصرف األجنبي في حال كانت مقومة بعمالت أخرى بخالف الريال قطري أو الدوالر األمريكي. 

لــم يتــم تحقيــق أي ربــح أو خســارة فوريــة لــألدوات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة، حيــث أن ســعر الفائــدة الفعلــي المســتخدم لتحديــد    
التدفقــات النقديــة التعاقديــة قــد يتأثــر بإصــالح ســعر اآليبــور. باإلضافــة إلــى ذلــك، ليــس هنالــك أي تأثيــر علــى مطلوبــات اإليجــارات التــي قــد تتأثــر 

مدفوعاتها المخصومة بإصالح سعر اآليبور.
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السوق )تابع( )ج( 

التعرض لمخاطر السوق األخرى - المحافظ لغير أغراض المتاجرة  )3(  

التعامالت بالعمالت األجنبية   
ــودات  ــة والموج ــة األجنبي ــالت العمل ــل تعام ــوص تحوي ــة بخص ــة فردي ــة عمل ــق بأي ــا يتعل ــزات فيم ــر للترك ــة مخاط ــة أي ــة بمراقب ــوم المجموع تق   
والمطلوبــات النقديــة. يوضــح الجــدول اآلتــي صافــي التعــرض للعمــالت األجنبيــة المهمــة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي مــع حساســية التغيــر 

فى سعر صرف العملة.

20212020صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية:

36,40630,٤83جنيه إسترليني

1,231,4171,٤٥٦,٥٦1يورو

)23,1٥8,72٦()35,972,238(دوالر أمريكي

853,8391,282,338ليرة تركية

3,341,9673,793,133عمالت أخرى

الزيادة )النقص( في الربح 
والخسارة

الزيادة )النقص( في احتياطي 
القيمة العادلة

٥2021202020212020% زيادة في سعر صرف العملة

--1,8201,٥2٤جنيه إسترليني

--61,57172,828يورو

--)1,1٥7,93٦()1,798,612(دوالر أمريكي

42,692٦٤,11719,40232,1٥3ليرة تركية

--167,098189,٦٥7عمالت أخرى
 

إن مراكــز النقــد المفتوحــة فــي العمــالت األخــرى تمثــل اســتثمار المجموعــة فــي الشــركات التابعــة والزميلــة والترتيــب المشــترك بالريــال العمانــي    
والدرهم اإلماراتي.

مخاطر سعر السهم   
مخاطــر ســعر الســهم هــي مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة للســهم نتيجــة للتغيــرات فــي مؤشــرات األســهم واألســهم الفرديــة. التعــرض    
لمخاطــر ســعر الســهم لغيــر أغــراض المتاجــرة ينشــأ مــن أســهم حقــوق الملكيــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. إن 
ــري )2020: ال  ــال قط ــغ 1,777 ري ــة بمبل ــوق الملكي ــتزيد حق ــت س ــمبر 2021 كان ــي 31 ديس ــر ف ــة قط ــوق بورص ــر س ــي مؤش ــادة 10% ف ــبة زي نس

شيء(، وكان انخفاض معادل سيؤدي لتأثير مكافئ ولكن عكسي.
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السوق )تابع( )ج( 

التعرض لمخاطر السوق األخرى - المحافظ لغير أغراض المتاجرة )تابع(  )3(  

مخاطر سعر السهم )تابع(   
تتعرض المجموعة أيضا لمخاطر سعر السهم، وفيما يلي تحليل الحساسية لتلك المخاطر:   

20212020

الزيادة / )النقص( في الدخل الشامل اآلخر

-8بورصة قطر

ــخ.  ــة ال ــالت األجنبي ــرف العم ــعار ص ــدة وأس ــعار الفائ ــل أس ــة مث ــرى ثابت ــرات األخ ــة المتغي ــاء كاف ــراض بق ــى افت ــاله عل ــل أع ــداد التحلي ــم إع ت   
ــاله  ــة أع ــن المعروض ــة ع ــة مختلف ــرات الفعلي ــون التغي ــد تك ــة. ق ــر ذي الصل ــة بالمؤش ــوق الملكي ــهم حق ــي ألس ــاط التاريخ ــى االرتب ــتند إل ويس

ويخضع لتقييم انخفاض القيمة في نهاية كل فترة مالية.

المخاطر التشغيلية )هـ( 
المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة التــي تنشــأ مــن أســباب مختلفــة عديــدة مرافقــة الرتبــاط المجموعــة بــاألدوات   
الماليــة، بمــا فــي ذلــك العمليــات واألشــخاص والتكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة ومــن عوامــل خارجيــة بخــالف مخاطــر االئتمــان والســوق والســيولة كتلــك 

التي تنشأ من المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما لسلوك الشركات.

ــة الكليــة مــن حيــث  إن هــدف المجموعــة هــو إدارة المخاطــر التشــغيلية مــن أجــل تجنــب الخســائر الماليــة واإلضــرار بســمعة المجموعــة مــع الفاعلي  
التكلفة ومن أجل تجنب إجراءات الرقابة التي تحد من المبادرة واإلبداع.

تســند المســؤولية الرئيســية عــن وضــع وتطبيــق الضوابــط لمعالجــة المخاطــر التشــغيلية إلــى اإلدارة العليــا ضمــن كل وحــدة أعمــال. هــذه المســؤولية   
مدعمة بوضع المعايير الكلية للمجموعة إلدارة المخاطر التشغيلية في النواحي التالية:

متطلبات للفصل المناسب بين المهام متضمنة االعتماد المستقل للمعامالت.  •  
متطلبات تسوية المعامالت ومراقبتها.  •  

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى.  •  
توثيق الضوابط واإلجراءات.  •  

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر التي يتم تحديدها.  •  
متطلبات اإلبالغ عن الخسائر المالية واإلجراء التصحيحي المقترح.  •  

وضع خطط الطوارئ.  •  
التدريب والتطوير المهني.  •  

المعايير األخالقية والعملية. و  •  
تخفيف المخاطر بما في ذلك التأمين أينما كان قابال للتطبيق.  •  
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

إدارة رأس المال )و( 

رأس المال التنظيمي  
تتمثــل سياســة المجموعــة فــي الحفــاظ علــى قاعــدة رأســمالية قويــة لضمــان اســتمرار ثقــة المســتثمرين والدائنيــن والســوق ودعــم التطــور   
المســتقبلي لألعمــال. تتــم مراقبــة كفايــة رأس مــال المجموعــة باســتخدام، مــن بيــن إجــراءات أخــرى، القواعــد والنســب التــي وضعتهــا لجنــة بــازل 

بشأن الرقابة المصرفية والتي اعتمدها مصرف قطر المركزي في اإلشراف على المجموعة.

تتمثــل األهــداف األساســية إلدارة رأس مــال المجموعــة فــي ضمــان امتثــال المجموعــة لمتطلبــات رأس المــال المفروضــة خارجيــًا وبــأن المجموعــة   
ــادة قيمــة حقــوق المســاهمين ألقصــى حــد. لقــد التزمــت  ــة ونســب رأســمالية جيــدة مــن أجــل دعــم أعمالهــا وزي ــة قوي تحتفــظ بتصنيفــات ائتماني
المجموعــة وعملياتهــا المنظمــة بشــكل فــردي خــالل الفتــرة بمتطلبــات رأس المــال المفروضــة خارجيــا. يتــم احتســاب معــدل كفايــة رأس المــال وفقــا 
إلرشــادات لجنــة بــازل المعتمــدة مــن قبــل مصــرف قطــر المركــزي. اعتبــارا مــن 1 ينايــر 201٤ اعتمــد مصــرف قطــر المركــزي متطلبــات بــازل 3 لحســاب 

نسبة كفاية رأس المال.

كان مركز رأس المال التنظيمي للمجموعة بموجب بازل 3 وتعليمات مصرف قطر المركزي كما في 31 ديسمبر كالتالي:  

بازل 3
2021

بازل 3
2020

13,٦31,0191٤,122,19٥رأس المال األساسي العام

٤,983,٥28٤,000,000رأس المال األساسي االضافي

18,614,54718,122,19٥رأس المال األساسي )1(

2,٤18,37٤2,٤0٤,9٤٦رأس المال المساعد )2(

21,032,92120,٥27,1٤1اجمالي رأس المال النظامي

10٦,97٤,79110٥,900,٥٥3موجودات مرجحة وفق مخاطر االئتمان

1,٤٥3,2812,173,1٦1موجودات مرجحة وفق مخاطر السوق

7,٤88,٤٦87,٤٥9,902موجودات مرجحة وفق مخاطر التشغيل

115,916,54011٥,٥33,٦1٦اجمالي الموجودات وفق أوزان المخاطر

17.8%18.1%اجمالي نسبة كفاية رأس المال
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إدارة رأس المال )تابع( )و( 

رأس المال 
األساسي 

بدون هامش 
األمان 

المتحفظ

رأس المال 
األساسي 

متضمن هامش 
األمان المتحفظ

شريحة نسبة 
رأس المال 

األولي متضمن 
هامش األمان 

المتحفظ

شريحة نسبة 
رأس المال 

األولي والثانية 
متضمن 

هامش األمان 
المتحفظ

اجمالي رأس 
المال التنظيمي 
متضمن هامش 

األمان المتحفظ 
وهامش البنك 

ذات التأثير 
الهام

اجمالي رأس المال 
متضمن هامش 

األمان المتحفظ 
وهامش البنك ذات 
التأثير الهام وتكلفة 

رأس المال من 
الركيزة الثانية وفقا 

لعملية التقييم 
الداخلي لكفاية 

رأس المال

2021

18.1%18.1%18.1%16.0%11.7%11.7%الفعلي
الحد األدنى تماشيا مع مصرف 

قطر المركزي
%6.0%8.5%10.5%12.5%13.0%14.0

2020

17.8%17.8%17.8%1٥.7%12.2%12.2%الفعلي
الحد األدنى تماشيا مع مصرف 

قطر المركزي
%٦.0%8.٥%10.٥%12.٥%13.0%1٤.0

استخدام التقديرات واألحكام  - 5

المصادر الرئيسية للشك في التقديرات )أ( 
تقــوم المجموعــة باســتخدام تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الصــادر عنهــا التقريــر. يتــم إجــراء تقييــم مســتمر   
للتقديــرات واألحــكام المســتخدمة، وهــي تســتند إلــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى متضمنــة توقعــات أحــداث مســتقبلية يعتقــد أنهــا معقولــة 

بالنظر إلى الظروف.

مبدأ االستمرارية  )1(  
ــا  ــي أعماله ــتمرار ف ــة لإلس ــوارد الالزم ــك الم ــة تمتل ــت المجموع ــا اذا كان ــتمرار وم ــى االس ــة عل ــدرة المجموع ــم ق ــة بتقيي ــت إدارة المجموع قام   
ــأي مشــكالت قــد تلقــى بالشــك حــول اســتمرارية المجموعــة.  ــم ب ــى عل ــى ذلــك فــإن إدارة المجموعــة ليســت عل المســتقبلية ، باإلضافــة إل

وعليه تقوم اإلدارة بإعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

مخصصات الخسائر االئتمانية  )2(  
تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى الموجــودات الماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ التحقيــق المبدئــي وإدراج معلومــات مســتقبلية فــي    

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، يرجى اإلطالع على اإليضاح ٤ )ب( )8(.
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المصادر الرئيسية للشك في التقديرات )تابع( )أ( 

تحديد القيم العادلة  )3(  
إن تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي ليــس لهــا ســعر ســوق ملحــوظ يتطلــب اســتخدام أســاليب التقييــم التــي تــم    
تفصيلهــا فــي السياســة المحاســبية. بالنســبة لــألدوات الماليــة التــي تتــم المتاجــرة بهــا بشــكل غيــر متكــرر ولهــا شــفافية ســعر ضئيلــة، فــإن 
ــز والشــك حــول عوامــل  ــة مــن األحــكام تبعــًا لمخاطــر الســيولة والتركي ــة وتتطلــب درجــات متفاوت ــة لهــا تكــون أقــل موضوعي القيمــة العادل

السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتها.

ــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي مــن األســواق النشــطة، يتــم  عندمــا ال يمكــن أخــذ القيــم العادل   
ــات لهــذه النمــاذج مــن األســواق  ــي تشــمل نمــاذج حســابية. تؤخــذ المعطي ــم والت ــات التقيي ــواع مــن تقني ــم باســتخدام أن ــد هــذه القي تحدي
النشــطة إن أمكــن، وفــي حــال عــدم جدواهــا يجــب اتخــاذ قــرار لتحديــد القيمــة العادلــة. تتضمــن القــرارات اعتبــارات الســيولة ومعطيــات النمــوذج 

الحسابي مثل التداخل والتقلبات للمشتقات طويلة األجل.

انخفاض قيمة الشهرة  )4(  
يتــم فحــص الشــهرة النخفــاض القيمــة ســنويا، ويتــم تجميــع الموجــودات معــا فــي مجموعــات موجــودات صغيــرة ينتــج عنهــا تدفقــات نقديــة    
ــة للموجــودات األخــرى أو الوحــدات المنتجــة  ــر مــن التدفقــات النقديــة الداخل ــة مــن االســتخدام المســتمر بصــورة مســتقلة علــى نحــو كبي داخل

للنقد. الشهرة الناشئة عن تجميع األعمال يتم تخصيصها للوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع لها أن تستفيد من تالزمات الدمج.

يكــون “المبلــغ القابــل لالســترداد” لموجــود أو لوحــدة منتجــة للنقــد هــو قيمتــه عنــد االســتخدام أو قيمتــه العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع، أيهمــا    
أعلــى. تســتند “القيمــة عنــد االســتخدام” علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مخصومــة بقيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدالت خصــم 

ما قبل الضريبة التي تعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد.

يتم تحقيق خسارة االنخفاض في القيمة في حال زادت القيمة الدفترية للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمتها القابلة لالسترداد.   

يتــم تحقيــق خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي الربــح أو الخســارة. يتــم تخصيصهــا أوال لتخفيــض القيمــة الدفتريــة أليــة شــهرة مخصصــة للوحــدة    
المنتجة للنقد ومن ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات أو للوحدة المنتجة للنقد األخرى على أساس النسبة والتناسب.

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )ب( 
كان لتفشــي وبــاء فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( تأثيــرًا جوهريــًا علــى مختلــف االقتصــادات العالميــة، حيــث تســبب فــي توقــف األنشــطة   
التجاريــة واالقتصاديــة ممــا أدى إلــى حــدوث تباطــؤ فــي االقتصــاد العالمــي فــي ظــل اســتمرار عــدم اليقيــن بشــأن البيئــة االقتصاديــة. كمــا شــهدت 
أســواق األســهم العالميــة تقلبــات خطيــرة وصــارت تعانــي مــن ضعــف كبيــر. وفــي المقابــل، تدخلــت الحكومــات والبنــوك المركزيــة بمجموعــة مــن 

اإلجراءات النقدية والمالية لتحقيق االستقرار في األوضاع االقتصادية.

ــل خطــة الســتمرارية األعمــال وغيرهــا مــن  تراقــب المجموعــة عــن كثــب آخــر التطــورات والمســتجدات فــي هــذا الشــأن، وقــد قــام البنــك بتفعي  
ممارسات إدارة المخاطر األخرى بهدف إدارة أي توقف محتمل لألنشطة وتخفيف تأثيره على عمليات البنك وأدائه المالي. 

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المرحليــة المختصــرة الموحــدة، تأثــرت األحــكام الهامــة التــي اســتخدمتها اإلدارة فــي تطبيــق السياســات المحاســبية   
ــجلة  ــغ المس ــد المبال ــر تحدي ــث تأث ــة، حي ــة الحالي ــات االقتصادي ــة للتقلب ــار المحتمل ــرات باآلث ــول التقدي ــن ح ــدم اليقي ــية لع ــادر الرئيس ــة والمص للمجموع
للموجــودات الماليــة وغيــر الماليــة للمجموعــة. تنطــوي هــذه التقديــرات علــى أفضــل تقييمــات لــإلدارة بنــاًء علــى المعلومــات المتاحــة والملحوظــة، إال أن 

السوق اليزال غير مستقر وستظل المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات بالسوق. 



1٤3

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  - 5

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع( )ب( 
ــة  ــر الدولي ــة لمصــرف قطــر المركــزي والمعايي ــد-19 بمــا يتماشــى مــع التوجيهــات الحالي ــات أســعار النفــط ولتطــورات كوفي ــك تقييمــًا لتقلب أجــرى البن  
ــرات  ــتخدام التقدي ــاح ٥ اس ــان واإليض ــر االئتم ــاح ٤ )ب( مخاط ــي اإليض ــة ف ــات ذات الصل ــن السياس ــاح ع ــم اإلفص ــة )IFRS(. ت ــر المالي ــداد التقاري إلع

واألحكام المتعلقة بمنهجية الخسارة االئتمانية المتوقعة وتقديرات وأحكام التقييم كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

تقييم األدوات المالية  )1(  
إن السياســة المحاســبية المطبقــة مــن قبــل المجموعــة فيمــا يتعلــق بقيــاس القيمــة العادلــة قــد تــم تفصيلهــا فــي قســم السياســات    

المحاسبية الهامة

تقــوم المجموعــة بقيــاس القيــم العادلــة وفقــًا لتــدرج القيمــة العادلــة التالــي، والــذي يعكــس المدخــالت الهامــة المســتخدمة فــي إجــراء    
القياس.

المستوى 1: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألدوات مطابقة.  •   

المســتوى 2: مدخــالت بخــالف األســعار المتداولــة فــي المســتوى 1 والتــي تقيــم باســتخدام مدخــالت يمكــن مالحظتهــا ســواء بشــكل   •   
ــم تقييمهــا باســتخدام: أســعار  ــة أدوات ت ــل المشــتقات مــن األســعار(. تتضمــن هــذه الفئ ــر مباشــر )مث مباشــر )مثــل األســعار( أو غي
ــر أقــل نشــاطا أو  ــة فــي أســواق تعتب ــة أو أســعار مدرجــة ألدوات مطابقــة أو مماثل ســوق مدرجــة فــي أســواق نشــطة ألدوات مماثل

أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق.

المســتوى 3: أســاليب تقييــم باســتخدام مدخــالت هامــة ال يمكــن مالحظتهــا. تتضمــن هــذه الفئــة كافــة األدوات حيــث يتضمــن أســلوب   •   
ــم األداة.  ــى تقيي ــام عل ــر ه ــا أث ــن مالحظته ــي ال يمك ــالت الت ــون للمدخ ــا ويك ــن مالحظته ــات يمك ــى بيان ــتند إل ــالت ال تس ــم مدخ التقيي
تتضمــن هــذه الفئــة أدوات تــم تقييمهــا اســتنادا إلــى أســعار مدرجــة ألدوات مماثلــة حيــث تكــون التعديــالت أو االفتراضــات الهامــة التــي 

ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات.

ــن  ــعار المتعاملي ــروض أس ــوق أو ع ــعار الس ــى أس ــطة إل ــوق نش ــي س ــة ف ــة المدرج ــات المالي ــودات والمطلوب ــة للموج ــم العادل ــتند القي تس   
ــاليب  ــن أس ــم. تتضم ــاليب التقيي ــتخدام أس ــة باس ــم العادل ــد القي ــرى بتحدي ــة األخ ــة األدوات المالي ــبة لكاف ــة بالنس ــوم المجموع ــوق. تق بالس

التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار السوق التي يمكن مالحظتها.
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التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع( )ب( 

تقييم األدوات المالية )تابع(  )1(  
يقــدم الجــدول أدنــاه تحليــل لــألدوات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر حســب تــدرج القيمــة العادلــة الــذي يصنــف فيــه    

قياس القيمة العادلة:

القيمة الدفتريةالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

2021

873,873-873,873-موجودات مشتقة
2,228,2٦٥٦,٤8٥,٥7223,71٦8,737,٥٥3استثمارات مالية

2,228,2657,359,44523,7169,611,426
710,720-710,720-مطلوبات مشتقة

-710,720-710,720

القيمة الدفتريةالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

2020

1,٦21,٥01-1,٦21,٥01-موجودات مشتقة

2,28٤,٦٦3٤,87٤,٥٥٥3٦,3207,19٥,٥38استثمارات مالية

2,28٤,٦٦3٦,٤9٦,0٥٦3٦,3208,817,039

1,0٥9,829-1,0٥9,829-مطلوبات مشتقة

-1,0٥9,829-1,0٥9,829

لم تكن هناك عمليات تحويل بين المستوى 1 والمستوى 2   
تسوية اإلستثمارات في المستوى 3 على النحو التالي:   

20212020

3٦,32029,102الرصيد في 1 يناير

1,0922٦,729حركة التكلفة

)19,٥11()13,٦9٦(حركة الربح والخسارة

23,7163٦,320الرصيد في 31 ديسمبر
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التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع( )ب( 

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  )2(  
تقييــم نمــوذج األعمــال الــذي يحتفــظ فيــه بالموجــودات وتقييــم مــا إذا كانــت األحــكام التعاقديــة للموجــودات الماليــة هــي فقــط لدفــع المبلــغ    

األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. راجع االيضاح 3)د()2( للمزيد من المعلومات.

عالقات التحوط المؤهلة  )3(  
عنــد تســجيل األدوات الماليــة فــي عالقــات تحــوط مؤهلــة أوضحــت المجموعــة أنهــا تتوقــع أن تكــون التحوطــات ذات فاعليــة عاليــة علــى    

مدى فترة التحوط.

انخفاض قيمة االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين  )4(  
ــات  ــم إدراج معلوم ــي ويت ــق المبدئ ــذ التحقي ــر من ــكل كبي ــد زادت بش ــة ق ــودات المالي ــى الموج ــان عل ــر االئتم ــت مخاط ــا إذا كان ــم م ــم تقيي يت   
مســتقبلية فــي قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، راجــع اإليضــاح ٤)ب()8( للمدخــالت واالفتراضــات واألســاليب المســتخدمة لتقديــر 

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية للمزيد من المعلومات.

العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة  )5(  
تحــدد إدارة المجموعــة العمــر اإلنتاجــي المقــدر لموجوداتهــا غيــر الملموســة بغــرض احتســاب اإلطفــاء. يتــم تحديــد هــذا التقديــر بعــد األخــذ فــي    

االعتبار المنافع االقتصادية المتوقعة من استخدام الموجودات غير الملموسة.

القيمة العادلة لألرض والمباني  )6(  
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لــألرض والمبنــى بإجــراء تقييمــات مــن قبــل مثمــن عقــارات مهنــي خارجــي باســتخدام تقنيــات ومبــادئ التقييــم    

المدرجة في المعيار الدولي للتقارير المالية 13 “قياس القيمة العادلة”.

عقود اإليجار - تقدير معدل االقتراض التدريجي  )7(  
تســتخدم المجموعــة معــدل االقتــراض اإلضافــي لقيــاس مطلوبــات عقــد اإليجــار. إن معــدل االقتــراض اإلضافــي هــو معــدل الفائــدة الــذي    
ــة  ــة ، مــع ضمــان مماثــل ، األمــوال الالزمــة للحصــول علــى أصــل ذي قيمــة مماثل يتعيــن علــى المجموعــة دفعــه لالقتــراض علــى مــدة مماثل
ألصــل حــق االســتخدام فــي بيئــة مماثلــة. لذلــك يعكــس معــدل االقتــراض اإلضافــي مــا “يتعيــن علــى المجموعــة ســداده”، والــذي يتطلــب 
إجــراء التقديــر عنــد عــدم توفــر أســعار يمكــن مالحظتهــا أو عندمــا تحتــاج إلــى تعديــل لتعكــس شــروط وأحــكام عقــد اإليجــار. تقــوم المجموعــة 

بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدة في السوق(.
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القطاعات التشغيلية  -6
ألغراض اإلدارة، تنقسم المجموعة إلى أربع قطاعات تشغيل على أساس أقسام األعمال والشركات الزميلة والترتيب المشترك كالتالي:  

العمليات داخل دولة قطر:  

العمليــات البنكيــة للشــركات وتقــدم نطــاق واســع مــن التســهيالت التقليديــة الممولــة وغيــر الممولــة، وخدمــات الودائــع تحــت الطلــب   .1  
واألجلــة، و تســهيالت العمــالت األجنبيــة وخدمــات عقــود مبادلــة أســعار الفائــدة والمشــتقات التجاريــة األخــرى، والقــروض المشــتركة وخدمــات 

التمويل للشركات التجارية والمتعددة الجنسيات. كما يقوم هذا القطاع بإدارة صناديق أسواق المال والمحافظ االستثمارية.

العمليــات البنكيــة لألفــراد وتقــدم خدمــات الحســابات الشــخصية الجاريــة والتوفيــر واآلجلــة والحســابات االســتثمارية، وخدمــات بطاقــات   .2  
ــاطة  ــات الوس ــراد وخدم ــازة لألف ــات الحي ــة وخدم ــون العقاري ــات الره ــيارات وخدم ــروض الس ــتهالكية وق ــروض االس ــم، والق ــان والخص اإلئتم

المقدمة من البنك التجاري للخدمات المالية ذ.م.م.، ويوفر خدمات الوساطة في دولة قطر.

أخرى تشمل الشركات التابعة والترتيب المشترك العاملة في دولة قطر.  .3  

العمليات الدولية:  

الترناتيــف بنــك: وهــي شــركة تابعــة توفــر الخدمــات المصرفيــة مــن خــالل شــبكة فروعهــا فــي تركيــا. الترناتيــف بنــك لديــه أيضــا شــركاته التابعــة.   .٤  
وتقدم المجموعة النتائج الخاصة بمجموعة الترناتيف تحت القطاع التشغيلي

ــان  ــلطنة عم ــي س ــي ف ــي العمان ــك الوطن ــي البن ــة ف ــتراتيجية للمجموع ــتثمارات االس ــمل االس ــترك – تش ــب المش ــة والترتي ــركات الزميل الش  .٥  
والبنك العربي المتحد في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

جميع الشركات الزميلة والترتيب المشترك يتم احتسابهم بطريقة حقوق الملكية.  

ــي  ــر الرئيس ــل المق ــية )مث ــة األساس ــر البنكي ــات غي ــة والعملي ــطة المركزي ــض األنش ــق ببع ــة تتعل ــر الموزع ــرادات غي ــات واالي ــودات والمطلوب الموج  
ــتبعاد  ــد اس ــا، بع ــة به ــات المتعلق ــر والمدفوع ــاريع التطوي ــد ومش ــتركة وإدارات النق ــدات المش ــارات والمع ــن والعق ــكن الموظفي ــة وس للمجموع

المعامالت بين شركات المجموعة(.

تراقــب اإلدارة النتائــج التشــغيلية لقطاعــات التشــغيل بصــورة منفصلــة التخــاذ القــرارات حــول تخصيــص المــوارد وتقييــم األداء. تكــون أســعار التحويــل   
بين قطاعات التشغيل على أساس أسعار السوق الحر.
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حسب قطاع التشغيل )أ( 
تتكــون موجــودات ومطلوبــات القطــاع مــن موجــودات ومطلوبــات العمليــات التشــغيلية التــي تــدار مــن قبــل قطــاع التشــغيل، وتنســب االيــرادات   

أوالمصاريف وفقا لموجودات ومطلوبات المساهمين. الجدول أدناه يوضح ملخص أداء القطاعات التشغيلة:

العمليات داخل دولة قطر2021

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

أخرىلألفراد
العمليات 

الدولية

المعامالت 
غير المخصصة 

والمعامالت 
الداخلية 

المجموعللمجموعة

3,701,529)٥,981(2,٦81,77٥789,82978123٥,12٥صافي ايرادات الفوائد
صافي رسوم وعموالت وايرادات 

٥97,31٦٥88,82٥٤٤,8٥310٥,212٦2,97٥1,399,181أخرى

3,279,0911,378,65445,634340,33756,9945,100,710ايراد القطاع
صافي خسائر انخفاض في قيمة 

)2,377(-)٤2(--)2,33٥(استثمارات مالية

صافي خسائر انخفاض في قيمة 
القروض والسلف للعمالء 
والموجودات المالية األخرى

)928,302()80,2٥8(-)٦8,37٤(-)1,076,934(

2,466,000)10,713(23,727)22,266(1,663,715811,537أرباح / )خسائر( القطاع
انخفاض في قيمة االستثمار في 

)291,000(-)291,000(---شركة زميلة

حصة في نتائج الشركات الزميلة 
129,254-1,٤91127,7٦3--والترتيب المشترك

2,304,254)10,713()139,510()20,775(1,663,715811,537صافي الربح للفترة

معلومات أخرى

98,003,163-7,٦70,3٥٥-78,٥٤3,87٥11,788,933قروض وسلف للعمالء
استثمارات في شركات زميلة 

2,961,240-٦,9٤32,9٥٤,297--والترتيب المشترك

٤٥,3٤٤,٦٦٦1,٤81,٥023٤8,82٥٥,190,1٤٥12,13٤,٦٤064,499,778موجود )بخالف ما سبق(

165,464,181

81,958,484)٦٥٦,989(7,038,209-٥0,00٤,٤292٥,٥72,83٥ودائع عمالء

٥1,19٥,3٤21,989,379298,399٥,110,18٥839,1٦959,432,474مطلوبات )بخالف ما سبق(

141,390,958

23,656,266-18,808,82٦219,٤٤8٥٦0,000٤,0٦7,992المطلوبات المحتملة

تــم اســتبعاد المعامــالت بيــن شــركات المجموعــة مــن هــذه البيانــات القطاعيــة )الموجــودات: 2,72٥ مليــون ريــال قطــري، المطلوبــات: 2,109 مليــون   
ريال قطري(.
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حسب قطاع التشغيل )تابع( )أ( 

العمليات داخل دولة قطر2020

الخدمات 
المصرفية 

التجارية
الخدمات 

أخرىالمصرفية لألفراد
العمليات 

الدولية

المعامالت غير 
المخصصة 

والمعامالت 
الداخلية 

المجموعللمجموعة

3,100,13٥-1,92٦,1٤2881,٤٥2282292,2٥9صافي ايرادات الفوائد
صافي رسوم وعموالت وايرادات 

113,7٤٤22,3291,13٦,998-٤٤7,٦٦٦٥٥3,2٥9أخرى

2,373,8081,٤3٤,711282٤0٦,00322,329٤,237,133ايراد القطاع
صافي خسائر انخفاض في قيمة 

)32,0٤1(-)1٤2(--)31,899(استثمارات مالية

صافي خسائر انخفاض في قيمة 
القروض والسلف للعمالء 
والموجودات المالية األخرى

)98٤,88٦(1٥8,٤03-)12٥,027(-)9٥1,٥10(

2,102,٤٦2)2٥,939(98٦,1181,080,017٤,7٤9٥7,٥17أرباح القطاع
انخفاض في قيمة االستثمار في 

)٥91,2٤2(-)٥91,2٤2(---شركة زميلة

حصة في نتائج الشركات الزميلة 
)210,00٦(-)212,٥3٤(2,٥28--والترتيب المشترك

1,301,21٤)2٥,939()7٤٦,2٥9(98٦,1181,080,0177,277صافي الربح للفترة

معلومات أخرى

9٦,٦98,098-11,٦٤0,830-73,792,1٤311,2٦٥,12٥قروض وسلف للعمالء
استثمارات في شركات زميلة 

3,11٦,٥٥7-7,9٥23,108,٦0٥--والترتيب المشترك

39,098,8281,٤9٤,73390,2٤3٦,٥70,80٦٦,٥3٦,٤٥0٥3,791,0٦0موجود )بخالف ما سبق(

1٥3,٦0٥,71٥

7٥,789,٥٤3-8,939,٥89-٤1,77٤,2٦٥2٥,07٥,٦89ودائع عمالء

٤٥,٥٦3,1222,1٦٦,9٦71,0٦٥7,797,3٥8117,179٥٥,٦٤٥,٦91مطلوبات )بخالف ما سبق(

131,٤3٥,23٤

2٤,٥٤٥,378-٤,٤87,0٥9-18,987,07٤1,071,2٤٥المطلوبات المحتملة

تــم اســتبعاد المعامــالت بيــن شــركات المجموعــة مــن هــذه البيانــات القطاعيــة )الموجــودات : 2,٤09 مليــون ريــال قطــري، المطلوبــات : 1,3٤7 مليــون   
ريال قطري(.
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حسب القطاع الجغرافي )ب( 

بيان المركز المالي الموحد

قطر

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 

األخرى

دول الشرق 
األوسط 

أوروبااألخرى
أمريكا 

الشمالية
بقية دول 

االجماليالعالم
2021

نقد وأرصدة لدى البنوك 
17,91٥,38٥---2,013,٦20-1٥,901,7٦٥المركزية

1,109,79٥1٥7,٦٦83,8٦٤,٥123,211,8931,٦7٦,٤٥9921,٦8٤10,9٤2,011أرصدة مستحقة من البنوك

80,729,٤9٦1,1٦2,٥0910,832,9٥٥1,7٦1,993٤٤3,٥773,072,٦3398,003,1٦3قروض وسلف للعمالء

20,٤٤٥,2071,٥٤2,٥٦93,117,٥0012٥,٥0٥11,91٥1,٤79,99٥2٦,722,٦91استثمارات مالية
استثمارات في شركات 
2,9٦1,2٤0----٦,9٤32,9٥٤,297زميلة والترتيب المشترك

عقارات ومعدات 
8,919,٦91---839,9٦7-8,079,72٤وموجودات أخرى

126,272,9305,817,04320,668,5545,099,3912,131,9515,474,312165,464,181إجمالي الموجودات

٤,07٦,931٥٦8,٥1٥2,٦٤8,7987,091,097٤٥7,1912,93٤,37217,77٦,90٤أرصدة من بنوك

٥7,٥32,032٥70,3٤7٦,977,1037,29٤,1931,8٤3,٤827,7٤1,32781,9٥8,٤8٤ودائع عمالء

1٥,28٥,788--9٥٤,7921٤,330,99٦--سندات دين

2,٤20,٤0٤3,280,9011,930,28٥1,٥٥9,2783,3٥9,83٤3,1٦8,0٥11٥,718,7٥3قروض أخرى

1,0٦110,٦٥1,030--718,072-9,931,897مطلوبات أخرى

2٤,073,222---712,111-23,3٦1,111حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات 

97,322,3754,419,76313,941,16130,275,5645,660,50713,844,811165,464,181وحقوق الملكية
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
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القطاعات التشغيلية )تابع(  -6

حسب القطاع الجغرافي )تابع( )ب( 

قطربيان الدخل الموحد

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 

األخرى

دول الشرق 
األوسط 

أوروبااألخرى
أمريكا 

الشمالية
بقية دول 

االجماليالعالم
للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2021
٤9,21٦3,701,٥29)22,018()٤٤1,772(3,٥٤٥,889٦8,801٥01,٤13صافي ايرادات الفوائد

صافي رسوم وعموالت 
1,2٥2,٤0٤٤,8٦1132,٤1٤7,8821,2٦٦3٥٤1,399,181وايرادات أخرى

49,5705,100,710)20,752()433,890(4,798,29373,662633,827صافي االيرادات التشغيلية

)9٤7,021(---)103,0٦7(-)8٤3,9٥٤(تكاليف الموظفين

)213,3٥٤(---)18,200(-)19٥,1٥٤(االستهالك
اطفاء الموجودات غير 

)٥8,8٥0(---)12,٥81(-)٤٦,2٦9(ملموسة

خسارة انخفاض في قيمة 
)2,377(---)٤2(-)2,33٥(االستثمارات المالية

صافي خسارة االنخفاض في 
)1,099,٤19(---)89,٥30(-)1,009,889(قيمة القروض والسلف للعمالء

صافي خسائر االنخفاض في 
22,٤8٥---21,1٥٦-1,329قيمة موجودات مالية أخرى

انخفاض في قيمة االستثمار 
)291,000(----)291,000(-في شركة زميلة

)٦7,22٦(---)٤٥,٥29(-)21,٦97(مخصصات أخرى

)2٦0,3٤3()101(--)٦1,22٤(-)199,018(مصاريف أخرى
الربح قبل حصة نتائج الشركات 

٤9,٤٦92,183,٦0٥)20,7٥2()٤33,890(32٤,810)217,338(2,٤81,30٦الزميلة والترتيب المشترك

الحصة من نتائج الشركات 
129,2٥٤----1,٤90127,7٦٤الزميلة والترتيب المشترك

49,4692,312,859)20,752()433,890(324,810)89,574(2,482,796ربح السنة قبل الضريبة

)8,٦0٥()٥(--)7,٥92(-)1,008(مصروف ضريبة الدخل

49,4642,304,254)20,752()433,890(317,218)89,574(2,481,788صافي ربح السنة
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حسب القطاع الجغرافي )تابع( )ب( 

قطربيان المركز المالي الموحد

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي األخرى

دول الشرق 
األوسط 

أمريكا الشماليةأوروبااألخرى
بقية دول 

االجماليالعالم
2020

نقد وأرصدة لدى البنوك 
8,278,٥37---1,77٤,938-٦,٥03,٥99المركزية

989,23٤200,8٤33,09٥,٦7٥2,79٦,٥772,٦39,٥10٦79,17٥10,٤01,01٤أرصدة مستحقة من البنوك

7٤,937,٥10210,٥3018,229,92٦8٤9,02٥12٥,٥٥٥2,3٤٥,٥٥29٦,٦98,098قروض وسلف للعمالء

18,9٥7,9٦2٥3٤,77٥٤,932,909٤3,020201,7901,107,7٥٥2٥,778,211استثمارات مالية
استثمارات في شركات 
3,11٦,٥٥7----7,9٥23,108,٦0٥زميلة والترتيب المشترك

عقارات ومعدات 
1339,333,298--1,1٥٥,3٤٦-8,177,819وموجودات أخرى

109,٥7٤,07٦٤,0٥٤,7٥329,188,79٤3,٦88,٦222,9٦٦,8٥٥٤,132,٦1٥1٥3,٦0٥,71٥إجمالي الموجودات

٦,137,0771,8٥1,087738,0٥910,003,89٤٥٦,٤701,220,39820,00٦,98٥أرصدة من بنوك

٥3,3٦8,0201,828,٦7٦8,9٦7,1٤٥٤,٤٦7,0٤٦1,187,311٥,971,3٤٥7٥,789,٥٤3ودائع العمالء

13,107,13٤--1,292,1٤٥11,81٤,989--سندات دين

٤8٥,٦391,٥01,9٥93,18٦,٥09٤,08٦,٥301,٤٥8,9٤23,٤0٦,0971٤,12٥,٦7٦قروض أخرى

1,0٦٤8,٤0٥,89٦--1,0٦7,831-7,337,001مطلوبات أخرى

22,170,٤81---1,201,٦83-20,9٦8,798حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق 

88,29٦,٥3٥٥,181,7221٦,٤٥3,37230,372,٤٥92,702,72310,٥98,90٤1٥3,٦0٥,71٥الملكية
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حسب القطاع الجغرافي )تابع( )ب( 

قطربيان الدخل الموحد

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 

األخرى

دول الشرق 
األوسط 

أوروبااألخرى
أمريكا 

الشمالية
بقية دول 

االجماليالعالم
للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2020
3,100,13٥)٤9,00٦()39,893()٥٥1,387(٦٥8,٦2٦)11,3٦٦(3,093,1٦1صافي ايرادات الفوائد

صافي رسوم وعمالت 
2321,7131,13٦,998)30,802(922,٥0٤99,3381٤٤,013وايرادات أخرى

٤,237,133)٤7,293()39,٦٦1()٥82,189(٤,01٥,٦٦٥87,972802,٦39صافي االيرادات التشغيلية

)٦32,٥99(---)11٤,1٦7(-)٥18,٤32(تكاليف الموظفين

)1٤0,3٤٥(---)23,٤٥٦(-)11٦,889(االستهالك
اطفاء الموجودات غير 

)٥8,39٥(---)10,127(-)٤8,2٦8(الملموسة

خسارة انخفاض في قيمة 
)32,0٤1(---)1٤2(-)31,899(االستثمارات المالية

صافي خسارة االنخفاض في 
قيمة القروض والسلف 

للعمالء
)719,021(-)117,3٦٥(---)83٦,38٦(

صافي خسائر االنخفاض في 
)11٥,12٤(---)7,٦٦3(-)107,٤٦1(قيمة موجودات مالية أخرى

انخفاض في قيمة االستثمار 
)٥91,2٤2(----)٥91,2٤2(-في الشركات الزميلة

)٤0,177(-----)٤0,177(مخصصات أخرى

)2٦٥,038()101(--)٦2,28٤(-)202,٦٥3(مصاريف أخرى
الربح قبل حصة نتائج الشركات 

1,٥2٥,78٦)٤7,39٤()39,٦٦1()٥82,189(٤٦7,٤3٥)٥03,270(2,230,8٦٥الزميلة والترتيب المشترك

الحصة من نتائج الشركات 
)210,00٦(----)212,٥3٤(2,٥28الزميلة والترتيب المشترك

1,31٥,780)٤7,39٤()39,٦٦1()٥82,189(٤٦7,٤3٥)71٥,80٤(2,233,393ربح السنة قبل الضريبة

)1٤,٥٦٦()٥2٥(--)13,282(-)7٥9(مصروف ضريبة الدخل

1,301,21٤)٤7,919()39,٦٦1()٥82,189(٤٥٤,1٥3)71٥,80٤(2,232,٦3٤صافي ربح السنة
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الموجودات والمطلوبات المالية  -7

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة أ( 
يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:  

بيان المركز المالي 
الموحد

القيمة العادلة من خالل 
الربح والخسارة

القيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

2021
أدوات 

الدين

أدوات 
حقوق 

الملكية
أدوات 

الدين

أدوات 
حقوق 

الملكية
التكلفة 
المطفأة

إجمالي 
القيمة 

الدفترية
القيمة 
العادلة

نقد وأرصدة لدى البنوك 
17,91٥,38٥17,91٥,38٥17,91٥,38٥----المركزية

10,9٤2,01110,9٤2,01110,9٤2,011----أرصدة لدى بنوك

98,003,1٦398,003,1٦398,003,1٦3----قروض وسلف للعمالء

2,713,٤88٦8,2٤٦٥,٦٥٦,873٤11,02017,873,0٦٤2٦,722,٦912٦,7٥٥,٥٥0استثمارات مالية

2,713,48868,2465,656,873411,020144,733,623153,583,250153,616,109

17,77٦,90٤17,77٦,90٤17,77٦,90٤----أرصدة من بنوك

81,9٥8,٤8٤81,9٥8,٤8٤81,9٥8,٤8٤----ودائع العمالء

1٥,28٥,7881٥,28٥,78811,81٦,932----أوراق دين

1٥,718,7٥31٥,718,7٥31٥,718,7٥3----قروض أخرى

----130,739,929130,739,929127,271,073
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التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة )تابع( أ( 
يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:  

بيان المركز المالي الموحد
القيمة العادلة من خالل الربح 

والخسارة
القيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر

أدوات الدين2020
أدوات حقوق 

أدوات الدينالملكية
أدوات حقوق 

التكلفة المطفأةالملكية
إجمالي القيمة 

القيمة العادلةالدفترية

نقد وأرصدة لدى البنوك 
المركزية

----8,278,٥378,278,٥378,278,٥37

10,٤01,01٤10,٤01,01٤10,٤01,01٤----أرصدة لدى بنوك

9٦,٦98,0989٦,٦98,0989٦,٦98,098----قروض وسلف للعمالء

90٦,7٥٥127,3٦8٥,٥٤9,٦92٦٤8,2٦718,٥٤٦,1292٥,778,2112٦,373,٥38استثمارات مالية:

90٦,7٥٥127,3٦8٥,٥٤9,٦92٦٤8,2٦7133,923,7781٤1,1٥٥,8٦01٤1,7٥1,187

20,00٦,98٥20,00٦,98٥20,00٦,98٥----أرصدة من بنوك

7٥,789,٥٤37٥,789,٥٤37٥,789,٥٤3----ودائع العمالء

13,107,13٤13,107,13٤13,3٥8,818----أوراق دين

1٤,12٥,٦7٦1٤,12٥,٦7٦1٤,12٥,٦7٦----قروض أخرى

----123,029,338123,029,338123,281,022

النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية  -8

20212020

٦,3٥٦,٤912,٤2٦,٥٦٥النقد

٤,٤83,٤٤٦3,898,91٥احتياطي نقدي لدى بنوك مركزية*

7,0٦9,9011,9٥0,130أرصدة أخرى لدى بنوك مركزية

17,909,8388,27٥,٦10

٥,٥٤72,927الفائدة المستحقة

17,915,3858,278,٥37

* االحتياطي النقدي لدى البنوك المركزية هو احتياطي إلزامي وغير متاح لالستخدام في العمليات اليومية للمجموعة.  
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أرصدة لدى بنوك  -9

20212020

٥,٥٥3,1783,٥23,79٦حسابات جارية

1,٥93,9903,77٤,293ودائع

3,87٥,٥103,177,2٥3قروض لبنوك

11,022,67810,٤7٥,3٤2

1,٥7٥13,1٥7الفائدة المستحقة

)87,٤8٥()82,2٤2(مخصص انخفاض في قيمة أرصدة لدى بنوك

10,942,01110,٤01,01٤

القروض والسلف للعمالء  -10

حسب النوع )أ( 
20212020

8٥,370,3٤98٦,13٤,٥٤0قروض

10,٦92,1٦٤10,٦7٤,888سحب على المكشوف

72,39٥1٥2,870أوراق مخصومة

٥,37٥,٤003,0٤٦,190قبوالت بنكية

101,510,308100,008,٤88

)٤,790()3,929(ربح مؤجل

101,506,379100,003,٦98

1,1٥8,8371,091,022الفائدة المستحقة

)2,87٥,٦٦8()2,989,971(مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء*

)1,٥20,9٥٤()1,٦72,082(الخسائر االئتمانية المتوقعة في قيمة القروض والسلف للعمالء

98,003,1639٦,٦98,098صافي القروض والسلف للعمالء *

* كان إجمالــي القــروض والســلف للعمــالء المتعثــرة ٤,78٦ مليــون ريــال قطــري، ويمثــل ٤.7 % مــن إجمالــي القــروض والســلف للعمــالء )2020: 327,٤   
مليون ريال قطري ٤.3 % من إجمالي القروض والسلف للعمالء(.

** يتضمــن مخصــص االنخفــاض فــي قيمــة القــروض والســلف للعمــالء مبلــغ ٦11 مليــون ريــال قطــري مــن الفوائــد المعلقــة )2020: 892 مليــون ريــال   
قطري(.

المعالجة المحاسبية لموجودات التمويل المعدلة  
ســمحت المجموعــة لبعــض عمالئهــا بتأخيــر ســداد أقســاط القــروض امتثــااًل لتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي للبنــوك المحليــة فــي دولــة قطــر. إن   

الخسارة الناشئة عن تعديل سداد هذه القروض ال تعتبر مادية للفترة.

تسهيالت إعادة الشراء )الريبو( ذات العائد الصفري المقدمة من قبل مصرف قطر المركزي  
أصــدر مصــرف قطــر المركــزي تســهيالت إلعــادة الشــراء )ريبــو( ذات عائــد صفــري للبنــوك المحليــة فــي دولــة قطــر لغــرض دعــم مراكــز الســيولة لــدى   

البنوك التي تقدم قروضًا للقطاعات المتأثرة، بأسعار وضمانات مخفضة من حكومة دولة قطر.
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حسب القطاع )ب( 

قروض2021
سحوبات على 

االجماليقبوالت بنكيةأوراق مخصومةالمكشوف

18,13٥,091--11,٥٤3,0٤٤٦,٥92,0٤7الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها
٤30,2٤٦--٤28,٤1٥1,831مؤسسات مالية غير بنكية

8,٥1٥,398٦,٦123,9٥73,9838,٥29,9٥0-صناعة
13,931,29٤387,2897,13٤3,039,07017,3٦٤,787تجارة

2٥,٦29,٥2٤1,23٥,2٤93٥,٦171,722,07928,٦22,٤٦9خدمات
2,822,900٥٥8,3232٥,٦87٥1٤,7893,921,٦99مقاوالت

18,7٥9,٦0٦--18,٤3٥,2٤232٤,3٦٤عقارات
٤,1٦٦,٦39--2,٦0٥,23٦1,٥٦1,٤03شخصية

9٥,٤811,٥79,821-1,٤٥9,29٤2٥,0٤٦أخرى
85,370,34710,692,16472,3955,375,402101,510,308

1,1٥8,837الفائدة المستحقة
)3,929(يخصم: ربح مؤجل

)2,989,971(مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء
)1,٦72,082(الخسائر االئتمانية المتوقعة في قيمة القروض والسلف للعمالء

)3,507,145(
98,003,163صافي القروض والسلف للعمالء

قروض2020
سحوبات على 

االجماليقبوالت بنكيةأوراق مخصومةالمكشوف

17,281,٦88--9,3٥٥,3817,92٦,307الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها
931,9٤3--921,0٦710,87٦مؤسسات مالية غير بنكية

8,728,٥388,٤٤٥3,20٤٤,0028,7٤٤,189-صناعة
12,029,8393٥٦,88712,08٦1,٦89,1٤01٤,087,9٥2تجارة

23,0٤3,٦31٤11,08٥٦8,1٤2971,٦992٤,٤9٤,٥٥7خدمات
2,789,230٤70,797٦9,٤38379,2983,708,7٦3مقاوالت

20,٥03,897--20,٤٥3,٤٤2٥0,٤٥٥عقارات
7,٤1٦,٦٦7--٦,01٤,8٦٤1,٤01,803شخصية

2,0٥12,838,832-2,798,٥٤838,233أخرى
8٦,13٤,٥٤010,٦7٤,8881٥2,8703,0٤٦,190100,008,٤88

1,091,022الفائدة المستحقة
)٤,790(يخصم: ربح مؤجل

)2,87٥,٦٦8(مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء
)1,٥20,9٥٤(الخسائر االئتمانية المتوقعة في قيمة القروض والسلف للعمالء

)3,310,390(
9٦,٦98,098صافي القروض والسلف للعمالء
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الحركة في مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء )ج( 

20212020

٤,39٦,٦223,٦8٥,٦72الرصيد في 1 يناير

1,792,8931,٦22,189مخصصات مكونة خالل السنة

)٤00,3٤8()٥1٤,081(استردادات / عكس خالل السنة

1,278,8121,221,8٤1صافي مخصص انخفاض في القيمة خالل السنة *

)٤٥0,٤79()837,٦٥3(شطب / تحويل خالل السنة

)٦0,٤12()17٥,728(فروقات سعر الصرف

4,662,053٤,39٦,٦22الرصيد في 31 ديسمبر

* يشــمل هــذا صافــي الفوائــد المعلقــة خــالل الســنة بمبلــغ 1٥1.2 مليــون ريــال قطــري )2020: 2٤٤.٥ مليــون ريــال قطــري(، وفقــا للوائــح مصــرف قطــر   
المركزي.

صافي خسائر انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء  
20212020

1,792,8931,٦22,189اجمالي مخصصات مكونة خالل السنة

)٤00,3٤8()٥1٤,081(يخصم: استردادات / عكس خالل السنة

1,278,8121,221,8٤1

)2٤٤,٤٦7()139,911(يخصم: الفوائد المعلقة خالل السنة

)1٤0,988()39,٤82(يخصم: المبالغ المستردة على القروض المشطوبة سابقا

1,099,41983٦,38٦
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الحركة في مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء )تابع( )ج( 

الشركات التابعةالبنك التجاري

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد
اجمالي البنك 

الترناتيف بنكالتجاري

اجمالي 
الترناتيف 

االجماليأخرىبنك

11,7994,396,622-20٤,٤0772,٤٤٤1,008,7٤٦8٦,3٥٤1,311,3121,3٤٥,1٥2٤,028,٤1٥3,7٦71٤٤,80٦207,٤0٤3٥٥,977٤31الرصيد في 1 يناير 2021
التسوية الناجمة عن إعادة التصنيف بين 

---------------القطاعات

1,792,893--1,٥3321٦,8٤٦22,٤٤٥871,19٤280,2٥11,323,7٥19٤32,٦1٦٤3٥,982٤٦8,٦92٤٥0)٦8,٥18(مخصصات مكونة خالل السنة

)514,081(---)379,32٦()379,32٦(--)13٤,7٥٥()12٤,929()9,82٦(----استردادات / عكس خالل السنة

)837,653()11,799(------)82٥,8٥٤()٦2,3٦2()7٦3,٤92(----شطب / تحويل خالل السنة

)175,728(---)17٥,728()121,392()٦1,٤٤٥(7,109-------فروقات سعر الصرف

4,662,053--135,88973,9771,225,592108,7991,409,1881,438,1124,391,55710,970115,977142,668269,615881الرصيد في 31 ديسمبر 2021

الشركات التابعةالبنك التجاري

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد
اجمالي البنك 

الترناتيف بنكالتجاري
اجمالي 

االجماليأخرىالترناتيف بنك

11,7993,٦8٥,٦72--112,٤٦٦191,211279,٦80)23,997(٤٥,023٤0,93871٦,379٤3,8221,332,10٤1,21٥,9273,39٤,193الرصيد في 1 يناير 2020 
التسوية الناجمة عن إعادة التصنيف بين 

---------------القطاعات

1,٦22,189--1٥9,38٤31,٥0٦292,3٦7٤2,٥323٥٥,11٦397,2901,278,19٥1٤0,732127,٥0٥7٥,32٦3٤3,٥٦3٤31مخصصات مكونة خالل السنة

)٤00,3٤8(---)20٤,781()20,1٥1()٦9,٤28()11٥,202()19٥,٥٦7()99,2٦٥()9٦,302(----استردادات / عكس خالل السنة

)٤٥0,٤79(---)2,073()2,073(--)٤٤8,٤0٦()1٦8,800()279,٦0٦(----شطب / تحويل خالل السنة

)٦0,٤12(---)٦0,٤12()3٦,909()2٥,737(2,23٤-------فروقات سعر الصرف

11,799٤,39٦,٦22-20٤,٤0772,٤٤٤1,008,7٤٦8٦,3٥٤1,311,3121,3٤٥,1٥2٤,028,٤1٥3,7٦71٤٤,80٦207,٤0٤3٥٥,977٤31الرصيد في 31 ديسمبر 2020
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القروض والسلف للعمالء )تابع(  -10

الحركة في مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء )تابع( )ج( 

الشركات التابعةالبنك التجاري

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد
اجمالي البنك 

الترناتيف بنكالتجاري

اجمالي 
الترناتيف 

االجماليأخرىبنك

11,7994,396,622-20٤,٤0772,٤٤٤1,008,7٤٦8٦,3٥٤1,311,3121,3٤٥,1٥2٤,028,٤1٥3,7٦71٤٤,80٦207,٤0٤3٥٥,977٤31الرصيد في 1 يناير 2021
التسوية الناجمة عن إعادة التصنيف بين 

---------------القطاعات

1,792,893--1,٥3321٦,8٤٦22,٤٤٥871,19٤280,2٥11,323,7٥19٤32,٦1٦٤3٥,982٤٦8,٦92٤٥0)٦8,٥18(مخصصات مكونة خالل السنة

)514,081(---)379,32٦()379,32٦(--)13٤,7٥٥()12٤,929()9,82٦(----استردادات / عكس خالل السنة

)837,653()11,799(------)82٥,8٥٤()٦2,3٦2()7٦3,٤92(----شطب / تحويل خالل السنة

)175,728(---)17٥,728()121,392()٦1,٤٤٥(7,109-------فروقات سعر الصرف

4,662,053--135,88973,9771,225,592108,7991,409,1881,438,1124,391,55710,970115,977142,668269,615881الرصيد في 31 ديسمبر 2021

الشركات التابعةالبنك التجاري

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد
اجمالي البنك 

الترناتيف بنكالتجاري
اجمالي 

االجماليأخرىالترناتيف بنك

11,7993,٦8٥,٦72--112,٤٦٦191,211279,٦80)23,997(٤٥,023٤0,93871٦,379٤3,8221,332,10٤1,21٥,9273,39٤,193الرصيد في 1 يناير 2020 
التسوية الناجمة عن إعادة التصنيف بين 

---------------القطاعات

1,٦22,189--1٥9,38٤31,٥0٦292,3٦7٤2,٥323٥٥,11٦397,2901,278,19٥1٤0,732127,٥0٥7٥,32٦3٤3,٥٦3٤31مخصصات مكونة خالل السنة

)٤00,3٤8(---)20٤,781()20,1٥1()٦9,٤28()11٥,202()19٥,٥٦7()99,2٦٥()9٦,302(----استردادات / عكس خالل السنة

)٤٥0,٤79(---)2,073()2,073(--)٤٤8,٤0٦()1٦8,800()279,٦0٦(----شطب / تحويل خالل السنة

)٦0,٤12(---)٦0,٤12()3٦,909()2٥,737(2,23٤-------فروقات سعر الصرف

11,799٤,39٦,٦22-20٤,٤0772,٤٤٤1,008,7٤٦8٦,3٥٤1,311,3121,3٤٥,1٥2٤,028,٤1٥3,7٦71٤٤,80٦207,٤0٤3٥٥,977٤31الرصيد في 31 ديسمبر 2020
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االستثمارات المالية  -11

20212020

٥,983,9٦٤٦,1٦٦,٥٤7القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

2,7٥3,٥891,028,991القيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة

17,٦88,٥0018,٤٤1,1٥٤التكلفة المطفأة

2٦,٤2٦,0٥32٥,٦3٦,٦92

29٦,٦381٤1,٥19الفائدة المستحقة

26,722,6912٥,778,211

* كانــت القيمــة الدفتريــة لالســتثمارات الماليــة المرهونــة بموجــب اتفاقيــة اعــادة شــراء بمبلــغ 8,123 مليــون ريــال قطــري )2020: 9,9٤7 مليــون ريــال   
قطري(.

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أ( 

2021

االجماليغير مدرجةمدرجة

٤0٥,821٥,199٤11,020أسهم
3,829,7٥1-3,829,7٥1سندات دين من حكومة دولة قطر

1,7٤3,193-1,7٤3,193سندات دين وسندات أخرى*

5,978,7655,1995,983,964اإلجمالي

2020
االجماليغير مدرجةمدرجة

٦٤3,0٦9٥,199٦٤8,2٦8أسهم

٤,0٤٤,987-٤,0٤٤,987سندات دين من حكومة دولة قطر

1,٤1٥,٤٤9٥7,8٤31,٤73,292سندات دين وسندات أخرى*

٦,103,٥0٥٦3,0٤2٦,1٦٦,٥٤7اإلجمالي
 

*األوراق الماليــة ذات العائــد الثابــت وذات العائــد المتغيــر بمبلــغ 1,٥٥٤ مليــون ريــال قطــري و 189 مليــون ريــال قطــري علــى التوالــي )2020: 1,171 مليــون   
ريال قطري و 302 مليون ريال قطري على التوالي(.
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القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة )ب( 

2021

االجماليغير مدرجةمدرجة

30,73٥11,89٦٤2,٦31أسهم

111,000-111,000سندات دين من حكومة دولة قطر

2,٥7٤,3٤٤-2,٥7٤,3٤٤سندات دين وسندات أخرى

8,8291٦,78٥2٥,٦1٤صناديق استثمار

2,724,90828,6812,753,589االجمالي

2020
االجماليغير مدرجةمدرجة

10٥,22022,1٤8127,3٦8أسهم

111,000-111,000سندات دين من حكومة دولة قطر

7٦٥,٥1٦-7٦٥,٥1٦سندات دين وسندات أخرى

٦,9٤818,1٥92٥,107صناديق استثمار

988,٦8٤٤0,3071,028,991االجمالي

التكلفة المطفأة )ج( 

2021

االجماليغير مدرجةمدرجةحسب الُمصدر

1٤,23٤,890-1٤,23٤,890سندات دين من حكومة دولة قطر

3,٤28,3٥02٥,2٦03,٤٥3,٦10سندات دين وسندات أخرى

17,663,24025,26017,688,500االجمالي

2021

االجماليغير مدرجةمدرجةحسب سعر الفائدة 

17,٦88,٥00-17,٦88,٥00أوراق مالية بعائد ثابت

---أوراق مالية بعائد متغير

17,688,500-17,688,500االجمالي
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التكلفة المطفأة )تابع( )ج( 

2020

االجماليغير مدرجةمدرجةحسب الُمصدر

1٤,2٥٥,183-1٤,2٥٥,183سندات دين من حكومة دولة قطر

3,9٤0,1292٤٥,8٤2٤,18٥,971سندات دين وسندات أخرى*

18,19٥,3122٤٥,8٤218,٤٤1,1٥٤االجمالي

2020

االجماليغير مدرجةمدرجةحسب سعر الفائدة

18,1٥7,93٦2٤٥,8٤218,٤03,778أوراق مالية بعائد ثابت

37,37٦-37,37٦أوراق مالية بعائد متغير

18,19٥,3122٤٥,8٤218,٤٤1,1٥٤االجمالي

االستثمارات في الشركات الزميلة والترتيب المشترك  -12
استثمارات المجموعة في شركات زميلة والترتيب المشترك هي كالتالي:  

20212020

3,11٦,٥٥7٤,021,239الرصيد في 1 يناير

)210,00٦(129,2٥٤الحصة من النتائج – )ايضاح 21(

)92,٦1٤()2,٥00(توزيعات أرباح نقدية – )ايضاح 21(

)10,820(8,929تغيرات أخرى

)٥91,2٤2()291,000(انخفاض في قيمة االستثمار في شركة زميلة

2,961,2403,11٦,٥٥7الرصيد في 31 ديسمبر
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االستثمارات في الشركات الزميلة والترتيب المشترك )تابع(  -12

نسبة الحصة المحتفظ بها 

 سعر السهم 
)بالريال القطري( التصنيفاسم الشركة

بلد 
أنشطة الشركةالتأسيس

2021
%

2020
%

3٤.91.89%3٤.9%الخدمات البنكيةعمانزميلةالبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.

٤0.00.٦٦%٤0.0%الخدمات البنكيةاإلماراتزميلةالبنك العربي المتحد ش.م.ق.

خدمات وساطة قطرشراكةمصون لخدمات التأمين ذ.م.م
غير مدرج٥0.0%٥0.0%التأمين

20212020

53,613,728٤9,0٥2,7٥8إجمالي الموجودات

46,865,045٤2,٥99,29٥إجمالي المطلوبات

1,620,3041,٥0٤,78٦اإليرادات التشغيلية

)٤89,٦٤٥(355,897صافي الربح

)٥٥7,932(378,809اجمالي الدخل الشامل

)212,٥3٤(127,763الحصة من النتائج



1٦٤

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

العقارات والمعدات  -13

أراضي 
ومباني

حق 
استخدام 

األصول

تحسينات 
المباني 
المؤجرة

أثاث 
سياراتومعدات

أعمال 
رأسمالية 

قيد 
االجماليالتنفيذ

التكلفة

2,1٦٤,٤8٥1٦٥,٥٤1117,8٦01,277,7٤87,781٤93,0٥1٤,22٦,٤٦٦الرصيد في 1 يناير 2020

٤93,73٦)2٦3,٦٥0(271,٦8938٥,٤03٥,1٤28٦,3098,8٤3إضافات/ تحويالت

)1٦,٦1٤(-)2()1,323()1,211()1٤,02٥()٥3(استبعادات

)٥3,3٥2(-)1,19٥()10,73٥()٥,219()8,293()27,910(فروقات سعر الصرف

2,٤08,211٥28,٦2٦11٦,٥721,3٥1,9991٥,٤27229,٤01٤,٦٥0,23٦الرصيد في 31 ديسمبر 2020

2,٤08,211٥28,٦2٦11٦,٥721,3٥1,9991٥,٤27229,٤01٤,٦٥0,23٦الرصيد في 1 يناير 2021

1٦,290٤,٤97٤٦071,13017,7٤٤73,111183,232إضافات/ تحويالت

)2٦9,1٥8(-----)2٦9,1٥8(إعادة تقييم أراضي ومباني

)23,٤٥7(-)٥,292()٦18()2,233()1٥,213()101(استبعادات

)1٤2,0٥٤(-)11,739()27,٤89()1٥,922()28,9٥7()٥7,9٤7(فروقات سعر الصرف

2,097,295488,95398,8771,395,02216,140302,5124,398,799الرصيد في 31 ديسمبر 2021

االستهالك المتراكم

1,372,7٥٤-119,٥1٤32,92٥102,2021,11٤,٥٥23,٥٦1الرصيد في 1 يناير 2020

1٤0,3٤٥-32,٦3032,827٤,381٦9,2931,21٤استهالك السنة

)9,2٥0(--)1,179()1,207()٦,811()٥3(استبعادات

)11,877(-)28٦()٥,789()2,031()3٤9()3,٤22(فروقات سعر الصرف

1,٤91,972-1٤8,٦٦9٥8,٥92103,3٤٥1,17٦,877٤,٤89الرصيد في 31 ديسمبر 2020

1,٤91,972-1٤8,٦٦9٥8,٥92103,3٤٥1,17٦,877٤,٤89الرصيد في 1 يناير 2021

213,3٥٤-32,0٥3100,٥0٦3,0797٥,٤٥22,2٦٤استهالك السنة

)٦,7٥0(-)1,99٤()٤٥7()1,211()3,088(-استبعادات

)٥3,11٦(-)1,337()1٥,30٤()12,0٥٤()22,033()2,388(فروقات سعر الصرف

1,645,460-178,334133,97793,1591,236,5683,422الرصيد في 31 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية

2,2٥9,٥٤2٤70,03٤13,22717٥,12210,938229,٤013,1٥8,2٦٤الرصيد في 31 ديسمبر 2020

1,918,961354,9765,718158,45412,718302,5122,753,339الرصيد في 31 ديسمبر 2021

20212020حق استخدام األصول يتعلق بما يلي:

3٥٤,97٦٤٦9,٥٦1أراضي ومباني

٤73-سيارات
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موجودات غير ملموسة  -14

الشهرة
العالمة 
التجارية

عالقات 
الودائعالعمالء

البرمجيات 
المطورة 

االجماليداخليا

التكلفة

1٥9,٦٥٦٦٥,88928٦,2٤970,٤7138,280٦20,٥٤٥الرصيد في 1 يناير 2020

1٦,٦٥91٦,978--319-استحواذات

)30,313()7,30٤(1٦,33٤2,211)10,73٥()30,819(فروقات سعر الصرف

128,837٥٥,٤73302,٥8372,٦82٤7,٦3٥٦07,210الرصيد في 31 ديسمبر 2020

128,837٥٥,٤73302,٥8372,٦82٤7,٦3٥٦07,210الرصيد في 1 يناير 2021

18,18٥21,٥٦0--3,37٥-استحواذات

)89,8٤7()2٥,71٤(1٥,7٦8٦13)22,12٥()٥8,389(فروقات سعر الصرف

70,44836,723318,35173,29540,106538,923الرصيد في 31 ديسمبر 2021

اإلطفاء وانخفاض القيمة

٤9,80038,٤88221,3٦2٤9,9382٤,٥8038٤,1٦8الرصيد في 1 يناير 2020

3,03٤38,89٤8,3228,1٤٥٥8,39٥-االطفاء خالل السنة

)10,183()3,8٦1(--)٦,322(-فروقات سعر الصرف

٤9,8003٥,2002٦0,2٥٦٥8,2٦028,8٦٤٤32,380الرصيد في 31 ديسمبر 2020

٤9,8003٥,2002٦0,2٥٦٥8,2٦028,8٦٤٤32,380الرصيد في 1 يناير 2021

2,٦7٥3٦,8938,32310,9٥9٥8,8٥0-االطفاء خالل السنة

)27,٦82()1٤,٤87(1-)13,19٦(-فروقات سعر الصرف

49,80024,679297,14966,58425,336463,548الرصيد في 31 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية

79,03720,273٤2,3271٤,٤2218,77117٤,830الرصيد في 31 ديسمبر 2020

20,64812,04421,2026,71114,77075,375الرصيد في 31 ديسمبر 2021

فحص انخفاض القيمة للوحدة المنتجة للنقد التي تحتوي على شهرة  
لغــرض فحــص انخفــاض القيمــة، يتــم تخصيــص الشــهرة إلــى الوحــدة المنتجــة للنقــد بالمجموعــة، وهــي الترناتيــف بنــك. تــم اســتخدام معــدل خصــم   

قدره 2٤.7 % )2020: 2٤.7 %( ومعدل نمو نهائي 2.٥ % )2020 : 2.٥ %( لتقدير المبلغ القابل لالسترداد اللترناتيف بنك.

تــم احتســاب القيــم القابلــة لالســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد بطريقــة “القيمــة عنــد االســتخدام” وتــم تحديدهــا مــن خــالل خصــم التدفقــات النقديــة   
ــى  ــة عل ــل الضريب ــا قب ــاس م ــو مقي ــم ه ــدل الخص ــد. إن مع ــة للنق ــدة المنتج ــتمر للوح ــتخدام المس ــن االس ــا م ــم توليده ــع أن يت ــتقبلية المتوق المس

أساس السندات الحكومية بأجل 10 سنوات بالليرة التركية معدال لمخاطر أسعار السهم بالسوق وأسهم بيتا.
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تــم إدراج تدفقــات نقديــة لخمــس ســنوات فــي نمــوذج الخصــم النقــدي. تــم تحديــد معــدل نمــو طويــل األجــل مســتديم باعتبــاره القيمــة االســمية   
للناتــج المحلــي اإلجمالــي للبلــد الــذي تعمــل فيــه الوحــدة المنتجــة للنقــد أو الربــح المركــب الســنوي للمــدى الطويــل قبــل الضريبــة واالســتهالك 
واإلطفــاء، أيهمــا أقــل. يتــم تقديــر معــدل النمــو مــن قبــل اإلدارة. قــد تتغيــر االفتراضــات الرئيســية الــوارد وصفهــا أعــاله مــع تغيــر الظــروف االقتصاديــة 

وظروف السوق.

لــم يتــم تســجيل خســائر انخفــاض فــي القيمــة خــالل2021 )2020 : ال شــئ(، حيــث تعتقــد اإلدارة أن القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد   
أعلى من القيمة الدفترية لها.

الموجودات األخرى  -15
20212020

17,2٥131,3٤٥فوائد مستحقة

99,٦3379,٥٦٤مصاريف مدفوعة مسبقا

٤79,321٦10,22٥مبالغ مدينة

3,٥23,8٦02,99٥,1٥1ضمانات معاد حيازتها *

873,8731,٦21,٥01قيمة عادلة موجبة للمشتقات )إيضاح 37(

20٦,327223,٦٥1شيكات تحت التسوية

٥3,٤٤98٦,87٤أصول ضريبة مؤجلة )إيضاح 38(

837,2٦33٥1,893أخرى

6,090,977٦,000,20٤

* تمثــل قيمــة العقــارات المســتحوذ عليهــا مقابــل تســوية الديــون واإلضافــات الالحقــة، تــم إدراج هــذه العقــارات بصافــي القيمــة الدفتريــة بعــد خصــم   
أي مخصــص إلنخفــاض القيمــة وتعزيــز االئتمــان. ال تختلــف القيــم الســوقية المقــدرة لهــذه العقــارات فــي نهايــة الفتــرة المشــمولة بالتقريــر بشــكل 

جوهري عن قيمتها الدفترية.

أرصدة من بنوك  -16
20212020

3,038,1٥٦1,2٥7,٤71أرصدة مستحقة لبنوك مركزية

٥28,٤٤2٥٤7,091حسابات جارية

٦,٥٦٤,9299,073,03٦ودائع لدى بنوك

7,٦31,7٤39,01٥,٥70اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك

13,٦3٤113,817الفائدة المستحقة

17,776,90420,00٦,98٥االجمالي
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ودائع العمالء  -17
20212020

2٤,٤00,٤٦223,٤92,17٤ودائع جارية وتحت الطلب

٥,901,9٤7٥,792,٦21ودائع توفير

٥1,٤18,229٤٦,229,937ودائع ألجل

237,8٤٦27٤,811الفائدة المستحقة

81,958,4847٥,789,٥٤3االجمالي

20212020

٥,010,809٤,31٦,909الحكومة

13,912,٥8٥10,9٥3,9٤7مؤسسات حكومية وشبه حكومية

23,028,91٥2٤,٥٦1,0٤٥األفراد

28,7٤٦,7٦٤28,90٤,1٥٥الشركات

11,021,٥٦٥٦,778,٦7٦مؤسسات مالية غير بنكية

81,720,6387٥,٥1٤,732

237,8٤٦27٤,811الفائدة المستحقة

81,958,4847٥,789,٥٤3

سندات دين  -18
20212020

10,٤٦9,13310,٥0٦,٤78سندات EMTN- الرئيسية غير المضمونة *

230,111199,921سندات رئيسية *

71٦,٥891,089,822سندات ثانوية *

3,81٦,1٥٦1,2٦9,٥0٦أخرى **

٥3,799٤1,٤07الفائدة المستحقة

15,285,78813,107,13٤االجمالي

* يعرض الجدول أدناه تفاصيل سندات الدين كما في نهاية 31 ديسمبر 2021.  
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سندات دين )تابع(  -18

الكوبوناالستحقاقتاريخ االصدارالمبلغ المصدرالُمصدراألداة

سندات 
فائدة ثابتة ٥.00 %مايو - 2023مايو - ٥002018 مليون دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتدEMTN-الرئيسية

فائدة ثابتة 1.12٥ %أكتوبر - 2022أكتوبر - 1002018 مليون فرنك سويسري*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة عائمة ليبور+ 1.9٥ %فبراير - 202٤فبراير - 3٦2019 مليون دوالر *سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة عائمة ليبور+ 1.1٥ %سبتمبر - 2022سبتمبر - 2٥2019 مليون دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 0.38 %أكتوبر - 2023أكتوبر - 1٥02019 مليون فرنك سويسري*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة عائمة ليبور+ 1.2٤ %فبراير - 202٥فبراير - 102020 مليون دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 2.1٤ %يونيو - 2022يونيو - 102020 مليون دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة ٤ %أغسطس - 2023أغسطس - 1712020 مليون يوان الصيني*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 2.0٦ %أغسطس - 202٥أغسطس - ٦٦02020 مليون هونج كونج دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 2.0٦ %سبتمبر - 202٥سبتمبر - ٥002020 مليون دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 0.٦0 %سبتمبر - 2023سبتمبر - 12020 مليار ين ياباني*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 0.٦0 %نوفمبر - 2023نوفمبر - 12020 مليار ين ياباني*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 0.٦٥ %نوفمبر - 2023نوفمبر - 1.٥2020 مليار ين ياباني*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 1.٤8 %نوفمبر - 2023نوفمبر - 102020 مليون دوالر *سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 0.7٤٥ %نوفمبر - 202٤نوفمبر - 18٥2020 مليون فرنك سويسري*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 1.٥ %ديسمبر - 2023ديسمبر - 102020 مليون دوالر *سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 1.٤ %يوليو - 2023يناير - 13.٤2021 مليون دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 0.21 %ابريل - 202٤ابريل - 1٥02021 مليون فرنك سويسري*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 2 %مايو - 202٦مايو - 7002021 مليون دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 1 %يونيو - 2023يونيو - 1002021 مليون دوالر استرالي *سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 3.22 %يوليو -2023يوليو - 12021 مليار يوان الصيني*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة عائمة ليبور+ 0.٤8 %أغسطس - 202٤أغسطس - 772021 مليون دوالر هونج كونج *سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة عائمة ليبور+ 1.38 %أغسطس - 2031أغسطس - 3٦2021 مليون دوالر نيوزلندي*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة عائمة ليبور+ 1.3٦ %سبتمبر - 2031سبتمبر - 322021 مليون دوالر نيوزلندي*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 9.8٥ %أبريل - 202٦أبريل - 200201٦ مليون دوالر أمريكيالترناتيف بنكسندات ثانوية

فائدة ثابتة 19.2٥ %يناير - 2022سبتمبر - 1٥02021 مليون ليرة تركيةالترناتيف بنكسندات رئيسية

فائدة ثابتة 18.3 %يناير -2022سبتمبر - 1702021 مليون ليرة تركيةالترناتيف بنك

فائدة ثابتة 18.2 %فبراير -2022أكتوبر - 17٥2021 مليون ليرة تركيةالترناتيف بنك

فائدة ثابتة 17 %فبراير -2022ديسمبر - ٥٦2021 مليون ليرة تركيةالترناتيف بنك

فائدة ثابتة 20.3 %مارس -2022ديسمبر - 71.92021 مليون ليرة تركيةالترناتيف بنك

فائدة ثابتة 17.٤8 %ابريل - 2022نوفمبر -1302021 مليون ليرة تركيةالترناتيف بنك

فائدة ثابتة 17.38 %مايو - 2022نوفمبر -٦12021 مليون ليرة تركيةالترناتيف بنك

فائدة ثابتة 19.3 %أغسطس -2023أغسطس - 712021 مليون ليرة تركيةالترناتيف بنك

* مصدرة ومضمونة من قبل البنك.  
** البنود األخرى تشمل شهادات الودائع المصدرة من قبل البنك.   
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سندات دين )تابع(  -18
يتم تحليل الحركة في سندات الدين على النحو التالي:  

20212020

13,107,13٤9,٥2٤,٥90الرصيد في 1 يناير

8,831,102٥,٤٥2,٦٤0اضافات

)2,1٥7,982()٦,٦٤2,02٥(مدفوعات مسددة

13,٦23)1٤0,791(اطفاء الخصومات وتكاليف المعامالت

)1,731(19,098الفائدة المستحقة

111,27027٥,99٤فروقات سعر الصرف

15,285,78813,107,13٤الرصيد في 31 ديسمبر

يعرض الجدول أدناه تحليل استحقاق سندات الدين كالتالي:  
20212020

٤,٥7٥,1٦٤٥,710,7٦٤حتى 1 سنة

3,٦30,3093,2٥9,122من 1 الى 3 سنوات

7,080,31٥٤,137,2٤8أكثر من 3 سنوات

15,285,78813,107,13٤االجمالي

قروض أخرى  -19

20212020

1,٤3٤,28٥1,٤27,٥72قروض ثنائية

٦,891,79٤٥,178,191قروض مشتركة

7,300,٤0٦7,٤39,٥1٤اخرى

92,2٦880,399الفائدة المستحقة

15,718,7531٤,12٥,٦7٦االجمالي

الحركة في القروض األخرى كما يلي:  
20212020

1٤,12٥,٦7٦12,0٤3,1٦7الرصيد في 1 يناير

12,308,3918,922,233اضافات

)٦,073,٥32()9,8٤1,97٥(مدفوعات مسددة

23,٤8٤1٥,88٦اطفاء الخصومات وتكاليف المعامالت

)20,27٤(٤0,8٦٤الفائدة المستحقة

)7٦1,80٤()937,٦87(فروقات سعر الصرف

15,718,7531٤,12٥,٦7٦الرصيد في 31 ديسمبر
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قروض أخرى )تابع(  -19

يعرض الجدول أدناه تحليل استحقاق القروض األخرى كالتالي:  
20212020

7,177,39٤10,370,990حتى سنة واحدة

2,233,1173,108,991من 1 الى 3 سنوات

٦,308,2٤2٦٤٥,٦9٥أكثر من 3 سنوات

15,718,7531٤,12٥,٦7٦االجمالي

مطلوبات أخرى  -20

20212020

22٤,٦37307,87٤مصاريف مستحقة دائنة
182,902198,1٤7مخصصات أخرى )إيضاح أ(

710,7201,0٥9,829قيمة عادلة سالبة للمشتقات )إيضاح 37(
198,7٦82٤8,3٦٥إيرادات غير مستحقة

770,27٦٦31,3٥٥هوامش نقدية
٤03,92٤٥88,7٥1ذمم دائنة

18,٥0018,٥00أجور أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت وبدالت حضور االجتماعات
٥7,٦0٦32,٥30صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية )“دعم”( )ايضاح 23(

19,٦0223,211توزيعات أرباح مستحقة الدفع
1٦٦,977٥2,٦19الشيكات المصرفية وأوامر الدفع

13,8٤٦1٤,0٦٥أرصدة غير مطالب بها
٥,37٥,٤013,0٤٦,192أرصدة مستحقة تتعلق بالقبوالت البنكية
31٤٤38المطلوبات الضريبية المؤجلة )إيضاح 33(

38٤,٤20٤91,03٥إلتزامات اإليجار )إيضاح ب(
37٦,9٦٥90,٤7٤مطلوبات منافع الموظفين )ايضاح 31 وايضاح ج(

12,11817,٤٤0ضريبة الدخل المستحقة
1,٥٥9,9081,٤2٤,190أخرى

17٤,1٤٦1٦0,881صافي خسائر انخفاض القيمة على مطلوبات القروض والضمانات المالية
10,651,0308,٤0٥,89٦االجمالي
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مطلوبات أخرى )تابع(  -20

مخصصات أخرى )أ( 
صندوق ادخار 

)1(
صندوق 

التقاعد )2(
اجمالي

2021
اجمالي

2020

197,92322٤198,1٤719٤,2٦7الرصيد في 1 يناير
10,٤٤٦12,00122,٤٤723,٦٥2مخصصات مكونة خالل السنة )إيضاح 31(

٥,1٦3٥,37٦-٥,1٦3عائدات الصندوق
٤,٤79٤,٦8٤9,1٦310,٥28صندوق االدخار - مساهمة الموظفين

)1٥,20٥()13,221()13,221(-المحول إلى صندوق هيئة التقاعد
)19,729()3٥,33٤()٥13()3٤,821(المبالغ المدفوعة خالل السنة

)7٤2()3,٤٦3(-)3,٤٦3(فروقات سعر الصرف
179,7273,175182,902198,1٤7الرصيد في 31 ديسمبر

يشــمل صنــدوق االدخــار مجموعــة مــن التزامــات المجموعــة الخاصــة بمكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن الوافديــن وفقــًا لقانــون العمــل القطــري   )1(  
وعقود العمل.

تُدفــع مســاهمات صنــدوق المعاشــات التقاعديــة للموظفيــن القطرييــن إلــى صنــدوق التقاعــد بالدولــة فــي نهايــة كل شــهر. ال يوجــد أي التــزام   )2(  
على المجموعة بعد دفع المساهمات. يتم تحقيق المساهمات عند استحقاقها.

التزامات االيجار )ب( 
يبين الجدول أدناه موجز آجال استحقاق التزامات اإليجار:  

20212020

107,1٥8110,719حتى سنة واحدة

277,2٦2380,31٦أكثر من سنة واحدة

384,420٤91,03٥االجمالي
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مطلوبات أخرى )تابع(  -20

مطلوبات منافع الموظفين )ج( 
منــح البنــك حقــوق أداء للموظفيــن، بمــا فــي ذلــك موظفــي اإلدارة العليــا. وتمثــل حقــوق األداء حــق طــارئ الســتالم دفعــة نقديــة اســتنادا إلــى   
قيمــة ســهم البنــك فــي فتــرة زمنيــة محــددة. إن حــق األداء ال يتضمــن أي حــق الســتالم أســهم حقــوق ملكيــة فــي البنــك أو حقــوق تصويــت أو 
توزيعــات أربــاح مرتبطــة باألســهم. يتــم تقديــر القيمــة العادلــة فــي تاريــخ المنــح باســتخدام نمــوذج )Black Scholes(، مــع مراعــاة الشــروط واألحــكام 

التي تم بموجبها منح حقوق األداء. يتم تسوية حقوق األداء نقدًا. 

يلخص الجدول التالي المعلومات بشأن الخيارات في 31 ديسمبر 2021:  أ.   

الخيارات القائمةعام المنح

201٦2٦,280,0٤7
2017٤,081,0٦3

201729,٥9٦,٥18

2018٦,319,921

20182٦,0٥2,9٤٥

2020109,09٤,٤13

كانت الحركة خالل السنة كالتالي: ب.   

20212020

عدد الخيارات

المتوسط 
المرجح لسعر 

عدد الخياراتالتنفيذ
المتوسط المرجح 

لسعر التنفيذ

1٥7,٥٦٦,8٦03.٥8180,7٤٤,7023.٥٦في 1 يناير

--109,09٤,٤13٥.02الممنوح خالل السنة

3.٤3)23,177,8٤2(3.31)٦٥,23٦,3٦٦(الممارسات خالل السنة

201,424,9074.441٥7,٥٦٦,8٦03.٥8في 31 ديسمبر

2٤,٦79,٦9٥7٤,٥33,780القابلة للممارسة في 31 ديسمبر

20212020

الحد األدنىالحد األقصىالحد األدنىالحد األقصى

21.٤٥%30.0٥%1٥.70%22.٤0%التقلبات المتوقعة )%(
٤.7٥%1٤.٤٥%2.28%7.01%عائدات األرباح )%(

1.3٦%2.07%1.1٦%2.19%سعر الفائدة خالي المخاطر )%(

3 سنوات3 سنواتمدة المنح

٦.7٥٤.٤سعر السهم )بالريال القطري(
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حقوق الملكية  -21

رأس المال )أ( 
علــى  مــوزع  قطــري(  ريــال   ٤,0٤7,2٥3,7٥0  :2020( قطــري  ريــال   ٤,0٤7,2٥3,7٥0 للبنــك  والمدفــوع  فيــه  والمكتتــب  المصــدر  المــال  رأس  يبلــغ   

٤,0٤7,2٥3,7٥0 سهمًا عاديًا )2019: ٤,0٤7,2٥3,7٥0 سهما( بقيمة اسمية 1 ريال قطري للسهم الواحد )2019: 1 ريال قطري للسهم الواحد(.

20212020

٤,0٤7,2٥3,7٥0٤,0٤7,2٥3,7٥0عدد األسهم المسموح بها

11القيمة االسمية للسهم العادي )ريال قطري(

4,047,254٤,0٤7,2٥٤رأس المال المصدر والمدفوع )باأللف ريال قطري(

في 31 ديسمبر 2021 ، كان رأس المال المصرح به يتكون من ٤,0٤7,2٥٤ ألف سهم عادي )2020: ٤,0٤7,2٥٤ ألف سهم(.  

يحــق لحاملــي األســهم العاديــة اســتالم توزيعــات األربــاح التــي يعلــن عنهــا مــن وقــت آلخــر، ويحــق لهــم التصويــت بصــوت واحــد لــكل ســهم فــي   
اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك.

احتياطي قانوني )ب( 
يبلــغ االحتياطــي القانونــي للبنــك التجــاري والترناتيــف بنــك 9.7٦٤ مليــون ريــال قطــري )2020: 9.7٦٤ ريــال قطــري( و 10٤ مليــون ريــال قطــري )2020: 101   

مليون ريال قطري( على التوالي.

وفقــا لقانــون مصــرف قطــر المركــزي رقــم 13 لســنة 2012، يجــب تحويــل 10% مــن صافــي الربــح الســنوي للمجموعــة إلــى رصيــد االحتياطــي القانونــي.   
عــالوة اإلصــدار المحصلــة مــن إصــدار أســهم جديــدة وبيــع اســهم الخزينــة يتــم تحويلهــا أيضــا إلــى االحتياطــي القانونــي. ويجــب االلتــزام باالســتمرار فــي 
التحويــل إلــى االحتياطــي القانونــي إلــى أن يعــادل الرصيــد 100% مــن رأس المــال المدفــوع. إن رصيــد هــذا االحتياطــي غيــر متــاح للتوزيــع إال فــي الظــروف 

المحددة في قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 201٥، ويخضع ذلك للموافقة المسبقة من قبل مصرف قطر المركزي.

وفقــا لقانــون الشــركات التجاريــة التركــي، يجــب علــى كل شــركة تحويــل نســبة ٥ % مــن صافــي الربــح إلــى االحتياطــي القانونــي إلــى أن يعــادل نســبة   
20 % مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع بالكامــل. تزيــد نســبة التحويــل إلــى االحتياطــي القانونــي حتــى نســبة 10 % مــن صافــي الربــح المخصــص للتوزيــع 
باســتبعاد نســبة ٥ % مــن الربــح المخصــص. يتــم أيضــا تحويــل عــالوة إصــدار األســهم ومتحصــالت األســهم الملغــاة إن وجــدت بعــد خصــم المصروفات 

ذات الصلة، إلى االحتياطي القانوني.

احتياطي عام )ج( 
وفقــا للنظــام األساســي للبنــك، يجــوز اســتخدام رصيــد االحتياطــي العــام بموجــب قــرار مــن الجمعيــة العموميــة بنــاء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة   

وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.

احتياطي المخاطر )د( 
ــام و  ــن الع ــة للقطاعي ــول المالي ــة باالص ــي الخاص ــة ف ــات الطارئ ــة االلتزام ــر لتغطي ــي مخاط ــن احتياط ــب تكوي ــزي، يج ــر المرك ــرف قط ــح مص ــا للوائ وفق  
الخــاص بنســبة 2.٥0 % كحــد أدنــى مــن إجمالــي قــروض وســلف المجموعــة داخــل وخــارج قطــر بعــد اســتبعاد المخصصــات المحــددة والفوائــد المعلقة. 
ــام  ــالل الع ــر. خ ــل المباش ــي التموي ــن إجمال ــة، م ــات نقدي ــل ضمان ــل مقاب ــة، أو التموي ــن وزارة المالي ــون م ــدم أو المضم ــل المق ــتبعاد التموي ــم اس يت

الحالي، تم تحويل 9٤.2 مليون ريال قطري )2020: ٦1٦ مليون ريال قطري( إلى حساب احتياطي المخاطر.
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حقوق الملكية )تابع(  -21

احتياطي القيمة العادلة )هـ( 
ــات  ــات التدفق ــر وتحوط ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــتثمارات المالي ــم االس ــادة تقيي ــن إع ــة م ــة العادل ــي القيم ــأ احتياط ينش  

النقدية والتغير في احتياطي القيمة العادلة بعد االستحواذ على الشركات الزميلة والترتيب المشترك.

20212020احتياطي القيمة العادلة

1,000,301٦00,09٤الرصيد كما في 1 يناير

)88,1٦8()23٥,٥٦9(- التأثير على األوراق المالية

٤٤3,081)٤٤0,٤٦٦(- التأثير على سندات الدين

)3,٥19()٥97(صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل

٥9,٦29٥9,٦3٤صافي الحركة في الجزء الفعال من تحوطات التدفقات النقدية

)10,821(8,932صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في الشركات الزميلة

٤00,207)٦08,071(صافي الحركة خالل السنة

392,2301,000,301الرصيد كما في 31 ديسمبر

أسهم الخزينة )و( 
تمثــل أســهم الخزينــة أســهمًا عاديــة للبنــك التجــاري )ش.م.ع.ق.( بقيمــة اســمية 1 ريــال قطــري للســهم الواحــد. تــم بيــع جميــع أســهم الخزينــة خــالل   

2020. ويتم عرض أسهم الخزينة كاقتطاع من حقوق الملكية.

احتياطي تحويل العمالت األجنبية )ز( 
يشمل احتياطي التحويل كافة فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية.  

احتياطيات أخرى )ح( 
تمثــل االحتياطيــات األخــرى حصــة المجموعــة مــن صافــي الربــح مــن االســتثمارات فــي شــركات زميلــة والترتيــب المشــترك والربــح غيــر القابــل للتوزيــع   

للشركات التابعة، بعد خصم توزيعات األرباح النقدية المستلمة، وفقًا ألحكام مصرف قطر المركزي، كالتالي:

20212020

٥٥7,2738٥9,893الرصيد كما في 1 يناير

)210,00٦(129,2٥٤الحصة من نتائج الشركات الزميلة والترتيب المشترك )ايضاح 12(

)92,٦1٤()2,٥00(األرباح المستلمة من الشركات الزميلة )ايضاح 12(

)302,٦20(12٦,7٥٤صافي الحركة

684,027٥٥7,273الرصيد كما في 31 ديسمبر
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حقوق الملكية )تابع(  -21

توزيعات أرباح مقترحة )ط( 
ــة  ــرح لموافق ــذا المقت ــع ه ــة(. يخض ــاح نقدي ــام 2021 )2020: 10 % أرب ــن ع ــبة 1٦% ع ــاهمين بنس ــى المســ ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــس اإلدارة توزي ــرح مجل اقت  

المساهمين خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية.

األرباح المدفوعة )ي( 
تمــت الموافقــة علــى توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة10 % عــن عــام 2020 )2019: 20% أربــاح نقديــة( خــالل االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة بتاريــخ 10   

مارس 2021 وتم توزيعها على المساهمين.

احتياطي اعادة التقييم )ك( 
يمثــل هــذا الفائــض الناتــج عــن اعــادة تقييــم األراضــي والمبانــي المســتخدمة فــي عمليــات المجموعــة، وهــو ليــس متــاح للتوزيــع إال عنــد اســتخدام او   

بيع األصل ذي الصلة.

األدوات المؤهلة لرأس المال االضافي )ل( 
فــي ديســمبر 2013، قــام البنــك برفــع رأس المــال التنظيمــي األساســي بمبلــغ 2 مليــار ريــال قطــري مــن خــالل إصــدار ســندات ثابتــة غيــر مضمونــة وغير   
تراكميــة وغيــر مدرجــة مــن الفئــة األولــى. مدفوعــات الكوبونــات قابلــة للتقديــر وغيــر تراكميــة. فــي تاريــخ االســتدعاء األول بتاريــخ 30 ديســمبر 2019، 
ــى أن يتــم بعدهــا إعــادة جدولتهــا بمعــدل متوســط  ــى الســندات بمعــدل ٥.1٥% )المعــدل الســابق ٦%(، عل ــى أســعار الفائــدة عل تــم االتفــاق عل

التبادل السائد على ست سنوات مضافا إليها هامش بعد كل ست سنوات في 30 ديسمبر 202٥.

فــي فبرايــر 201٦، قــام البنــك بإصــدار رأس مــال تنظيمــي إضافــي بمبلــغ 2 مليــار ريــال قطــري مــن خــالل إصــدار ســندات ثابتــة غيــر مضمونــة وغيــر تراكميــة   
وغيــر مدرجــة مــن الفئــة األولــى. مدفوعــات الكوبونــات قابلــة للتقديــر وغيــر تراكميــة، ويتــم تســعيرها بمعــدل ثابــت قــدره ٦% ســنويًا، وتدفــع ســنويًا 
حتــى تاريــخ االســتدعاء األول، علــى أن يتــم بعدهــا إعــادة جدولتهــا بمعــدل متوســط التبــادل الســائد علــى ســت ســنوات مضافــا إليهــا هامــش 
بعــد كل ســت ســنوات. وفقــًا للتعديــالت المطلوبــة مــن قبــل مصــرف قطــر المركــزي، تــم تعديــل تاريــخ االســتدعاء األول مــن 27 فبرايــر 2022 إلــى 

31 ديسمبر 2021.

ــال  ــار ري ــادل 1.82 ملي ــا يع ــي )م ــون دوالر أمريك ــة ٥00 ملي ــى بقيم ــة األول ــن الفئ ــي م ــي إضاف ــال تنظيم ــع رأس م ــك بجم ــام البن ــارس 2021، ق ــي م ف  
قطــري( مــن خــالل إصــدار ســندات دائمــة مدرجــة غيــر مضمونــة وغيــر تراكميــة مــن الفئــة األولــى. تكــون مدفوعــات كوبونــات األربــاح تقديريــة وغيــر 
تراكميــة ويتــم تســعيرها بمعــدل ثابــت قــدره ٤.٥% ســنويًا، وتدفــع نصــف ســنويًا حتــى تاريــخ إعــادة التعييــن األول والحقــًا يتــم إعــادة تعيينهــا كل 
ــى معــدل نصــف ســنوي وفقــًا  ــة باإلضافــة للهامــش المحــّول مــن معــدل ســنوي إل ــن المرجعــي ذي الصل خمــس ســنوات بســعر إعــادة التعيي

لظروف السوق. تاريخ إعادة التعيين األول هو 3 مارس 202٦.

تتمركــز الورقــة كثانويــة بالنســبة لمطلوبــات البنــك الحاليــة غيــر المســاندة متضمنــة ديــن مســاند ومودعيــن، بالتناســب علــى كافــة المطلوبــات الحاليــة   
والمستقبلية المساندة، ورئيسية بالنسبة لألسهم العادية المصدرة من قبل البنك.

ــي  ــكام، وه ــروط واألح ــرة الش ــي نش ــورة ف ــدودة المذك ــروف المح ــي الظ ــط ف ــتردادها فق ــك اس ــن للبن ــت ويمك ــترداد ثاب ــخ اس ــة تاري ــس للورق لي  
الظــروف التنظيميــة / ظــروف اســترداد الضريبــة وظــروف االســترداد العامــة األخــرى ، حســب التقديــر الحصــري للبنــك. قــد يكــون مطلوبــا مــن البنــك 
شــطب إصــدار رأس المــال المقتــرح فــي حــال وقــوع حــدث “تحّمــل خســارة” ولــم يكــن للبنــك التــزام غيــر تقديــري لتســليم نقــد أو موجــودات ماليــة. 

تم تصنيف تلك السندات في حقوق الملكية.
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الدخل الشامل األخر  -22
20212020

صافي تغير القيمة العادلة إلستثمارات في أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر )المعيار الدولي للتقارير المالية 9(:

38,001٤٤٥,٥٦8التغير اإليجابي في القيمة العادلة

)2,٤87()٤78,٤٦7(التغير السلبي في القيمة العادلة

٤٤3,081)440,466(صافي التغير في القيمة العادلة

)3,٥19()٥97(صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة*

)288,٤30()٦10,10٤(فروقات تحويل العمالت األجنبية لعملية أجنبية

1,21٤)٦,309(حصة الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزميلة والترتيب المشترك

٥9,٦29٥9,٦3٤صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

)997,847(211,980
صافي تغير القيمة العادلة لالستثمارات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

)المعيار الدولي للتقارير المالية 9(:
)88,1٦8()23٥,٥٦9(صافي تغير القيمة العادلة لالستثمارات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)12,03٥(1٥,2٤1حصة الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والترتيب المشترك

-)2٦9,1٥8(إعادة تقييم األراضي والمباني

111,777)1,487,333(إجمالي الدخل الشامل اآلخر

*صافــي المبلــغ المحــول الــى الربــح والخســارة يتضمــن التغيــر اإليجابــي للقيمــة العادلــة بمبلــغ ٥97 مليــون ريــال قطــري )2020 : 10.٤ مليــون ريــال قطــري(   
وال يوجد تغير في القيمة السالبة للقيمة العادلة )2020 : ٦.9 مليون ريال قطري(.

المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية )“دعم”(  -23
اســتنادا الــى القانــون رقــم 13 لســنة 2008، خصــص البنــك مبلــغ ٥7.٦ مليــون ريــال قطــري )2020: 32.٥ مليــون ريــال قطــري( مــن األربــاح المــدورة مــن   
أجــل المســاهمة فــي صنــدوق دعــم األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة )“دعــم”( فــي دولــة قطــر. يشــكل مبلــغ المســاهمة مــا نســبته 2.٥ % مــن صافي 

أرباح المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ايرادات الفوائد  -24
20212020

٤,٥28,٤71٤,303,977قروض وسلف للعمالء

1,2٤0,1٥31,11٦,70٤سندات دين

18٤,٥0٤23٥,3٤9مبالغ مودعة لدى بنوك

٥9,3201٥,3٤7مبالغ مودعة لدى بنوك مركزية

6,012,448٥,٦71,377

ــال قطــري  ــون ري ــغ ٥,٥3٦ ملي ــة، بالتكلفــة المطفــأة بمبل ــدة الفعلي ــد محتســبة باســتخدام طريقــة الفائ ــراد فوائ ــغ المذكــورة أعــاله إي تتضمــن المبال  
)2020: ٥,280 مليون ريال قطري( وبقيمة عادلة قدرها ٤7٦ مليون ريال قطري )2020: 391 مليون ريال قطري(.
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مصروف الفوائد  -25
20212020

1,٥13,٦791,٥٦8,113ودائع عمالء

337,807333,9٤2سندات دين

318,٦٤8٤12,٤٤٤قروض أخرى

3,1278,٤7٥مصروفات الفائدة علي التزامات اإليجار

137,٦٥82٤8,2٦8مبالغ مودعة من بنوك مركزية وبنوك أخرى

2,310,9192,٥71,2٤2

تتضمن المبالغ المدرجة أعاله مصاريف فوائد محسوبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، على المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.  

إيراد الرسوم والعموالت  -26
20212020

27٥,01٤3٤3,103قروض وسلف للعمالء

٤8٤,93٥397,322رسوم بطاقات ائتمان وبطاقات خصم

12٥,9٤٦138,0٥2تسهيالت إئتمانية غير مباشرة

٤37,083231,٦18عمليات بنكية وعمليات أخرى

1,322,9781,110,09٥

مصروف الرسوم والعموالت  -27
20212020

30٥,٥11209,18٦رسوم بطاقات االئتمان والخصم

٤1,7٥01٤,٦19خدمات الوساطة

٤7,92٦7٥,٤٤1أخرى

395,187299,2٤٦

صافي ربح صرف عمالت أجنبية  -28
20212020

309,36229٦,3٥1التداول بالعمالت األجنبية وإعادة تقييم الموجودات الفورية
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صافي الربح / )الخسارة( من استثمارات مالية  -29
20212020

10,7٤٥2٦,٥٦0صافي الربح من استبعاد استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

)٥3,٦71(٤,٥٥3صافي تغير القيمة العادلة لالستثمارات المالية

9,٦093,٦٦٤توزيعات أرباح

24,907)23,٤٤7(

إيرادات أخرى  -30
20212020

137,121٥3,2٤٥تأجير وايرادات اخرى

تكاليف الموظفين  -31
20212020

910,700٥89,897رواتب وبدالت )ايضاح(

13,2٦٤17,٤98رعاية صحية ومصاريف تأمين صحي

22,٤٤723,٦٥2مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومساهمات صندوق التقاعد )ايضاح )20 )أ((

٦101,٥٥2تدريب وتعليم

947,021٦32,٥99

ايضــاح: الرواتــب والبــدالت تشــمل تكلفــة بمبلــغ 329 مليــون ريــال قطــري )2020 : فائــض بمبلــغ ٦.8 مليــون ريــال قطــري( يتعلــق بتكاليــف حقــوق   
األداء.

مصاريف أخرى  -32
20212020

3٥,30٦3٤,7٥0دعاية وتسويق

23,٤1319,٦38أتعاب مهنية

٥1,711٥0,0٤٤اتصاالت وخدمات وتأمين

18,٥0018,٥00مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

٤7,8٦3٤9,٤90إشغال وصيانة وتكاليف كمبيوتر وتقنية المعلومات

331٤٤٦تكاليف سفر وأخرى

٤,٥73٤,8٤7مطبوعات وقرطاسية

2٤,1٤731,199تكاليف استعانة بخدمات خارجية

٥٤,٤99٥٦,12٤أخرى

260,3432٦٥,038
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مصروف ضريبة الدخل  -33
فيما يلي مكونات ضريبة الدخل للعامين المنتهيين في 31 ديسمبر 2021 و 2020:  

20212020

9,61538,088ضريبة الدخل الحالية
)23,٥22()1,010()منفعة( / مصروف الضريبة المؤجلة

8,6051٤,٥٦٦

2,312,8591,31٥,780الربح قبل احتساب الضرائب

)1,228,19٦()2,461,099(يخصم: الربح غير الخاضع للضريبة
87,٥8٤)1٤8,2٤0(الربح الخاضع للضريبة

1٦.٦3%1٦.21%معدل الضريبة الفعلي

8,6031٤,٥٦٥الضريبة المحتسبة بناًء على معدل الضريبة الحالي )المعدل الفعلي(
611,526٦2,90٤الدخل غير الخاضع للضرائب

)٥0,٥88()455,292(المصاريف غير القابلة للخصم للضريبة
)12,31٥()156,232(تعديالت متعلقة بالسنوات السابقة

8,6051٤,٥٦٦مصروف ضريبة الدخل

الحركة في أرصدة الضريبة المؤجلة  

الضريبة المؤجلةالمسجلة في

31 ديسمبر 2021
صافي األرصدة 

بيان الدخلفي 1 يناير

الدخل 
الشامل 

االلتزاماألصلالصافيفرق الصرفاآلخر

-7,1٤٥7,145)٤,٤11(-2,٥9٤8,9٦2الممتلكات والمعدات

-٥٦,92856,928)٤0,٦2٤(٦0,1723٦,998382المخصصات

المشتقات واألوراق المالية 
-)33,951()33,9٥1(٤,8٤٤19,٥99)7٤,٤1٦(1٦,022االستثمارية

-3,9٦٦3,966)3,0٤2(-٥,٥٥11,٤٥7أرباح غير محققة

-17,٦٤٤17,644)9,9٦9(-2٦27,٥87الخسائر الضريبية المرّحلة

)314(1,٤031,717)1,090(-2,071٤22أخرى

86,4361,0105,226)39,537(53,13553,449)314(
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مصروف ضريبة الدخل  -33

الضريبة المؤجلةالمسجلة في

31 ديسمبر 2020
صافي األرصدة في 

بيان الدخل1 يناير

الدخل 
الشامل 

االلتزاماألصلالصافيفرق الصرفاآلخر

-2782,٥9٤2,٥9٤)8٦0(٦,٥٤2)3,3٦٦(الممتلكات والمعدات

-٦0,172٦0,172)11,208(٥2,٥8٦18,٥91203المخصصات

المشتقات واألوراق المالية 
-1٦,0221٦,022)1,٤٥0()2,٤٦2(2,32317,٦11االستثمارية

-٥,٥٥1٥,٥٥1)1,03٥(-٤,8٥31,733أرباح غير محققة

-2٦2٦)2,3٤٥(-)13,8٦1(1٦,232الخسائر الضريبية المرّحلة

)٤38(2,0712,٥09)1,٦9٤(-)7,09٤(10,8٥9أخرى

83,٤8723,٥22)3,119()17,٤٥٤(8٦,٤3٦8٦,87٤)٤38(
   

العائد على السهم  -34
يتــم احتســاب العائــد علــى ســهم البنــك بتقســيم ربــح الســنة المنســوب إلــى حاملــي أســهم البنــك علــى متوســط العــدد المرجــح لألســهم العاديــة   

المصدرة خالل السنة:

20212020

األساسي والمخفف
2,30٤,2٥31,301,213ربح السنة العائد الى حاملي أسهم البنك

)223,000()2٦3,9٥0(يخصم: توزيعات األرباح على االستثمارات المؤهلة للحصول على رأس مال اضافي

2,040,3031,078,213حساب الربح العائد على السهم

٤,0٤7,2٥٤٤,0٤7,2٥٤المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة باأللف سهم )االيضاح 21 )أ((

0.500.27العائدات األساسية والمخففة للسهم )بالريال القطري(
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المطلوبات المحتملة ومطلوبات رأس المال األخرى  -35
20212020

المطلوبات المحتملة )أ( 
تسهيالت ائتمانية غير مستغلة  2,٤33,180 ٤,٤٦٥,13٤

خطابات ضمانات  18,178,171 17,788,7٥٦

خطابات اعتماد  3,0٤٤,91٥2,291,٤88

اإلجمالى  23,656,266 2٤,٥٤٥,378

مطلوبات رأس المال )ب( 

اإلجمالى  315,200127,٥٤8

تسهيالت غير مستغلة  
ــم  ــة مــدورة. بمــا أن االلتزامــات قــد تنتهــي دون أن يت ــح قــروض وتســهيالت ائتماني ــة لمن ــات التعاقدي ــم اإلئتمــان المطلوب تمثــل اإللتزامــات بتقدي  

السحب بموجبها، فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال يمثل بالضرورة التزامات نقدية مستقبلية. 

ضمانات وخطابات اعتماد  
إن الضمانــات وخطابــات االعتمــاد تلــزم المجموعــة بالدفــع بالنيابــة عــن عمــالء عنــد وقــوع حــدث محــدد. خطابــات الضمــان وخطابــات االعتمــاد تحمــل   

ذات المخاطر االئتمانية التي تحملها القروض.

النقد وما في حكمه  -36
20212020

12,7٦0,381٤,37٦,٦9٥نقد وأرصـدة لدى بنوك مركزية*

٦,200,703٦,1٤٥,270أرصدة مستحقة من البنوك حتى 90 يوما

18,961,08410,٥21,9٦٥

* ال يشتمل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية على االحتياطي النقدي االلزامي.  
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37- المشتقات
قيمة 

عادلة 
موجبة

قيمة 
عادلة 
سالبة

قيمة 
اسمية

خالل 3 
1-5 سنوات3-12 شهرأشهر

أكثر من 5 
سنوات

في 31 ديسمبر 2021:
مشتقات محتفظ بها 

للمتاجرة:
٥38,٤3٤٤21,7831٤,032,9٦2103,798٤8٤,3٥٦٤,38٥,7239,0٥9,08٥عقود تبادل أسعار الفائدة
عقود آجلة لصرف عمالت 

309,9٦٦173,870٤٦,٤٤٤,28٤9,٦7٥,٦9٤1٥,017,20321,322,18٦٤29,201أجنبية وغيرها

مشتقات محتفظ بها 
كتحوطات للقيمة العادلة:

1,892,800---11٤,٤1٦1,892,800-عقود تبادل أسعار الفائدة
المشتقات المحتفظ بها 
لتغطية التحوط النقدي:

عقود آجلة لصرف عمالت 
7٦7,٥287,872,٤92٦77,٦00-9,317,٦20-1,٦٤٦أجنبية وغيرها

-23,827٦٥1٤,081,789٤09,٤0٤3,٤29,٤072٤2,978عقود تبادل أسعار الفائدة

873,873710,72075,769,45510,188,89619,698,49433,823,37912,058,686اإلجمالي

في 31 ديسمبر 2020:

مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:

9٥2,٦0٥873,97112,9٤٦,978322,990٤٦3,٥8٥٤,٤8٤,8227,٦7٥,٥81عقود تبادل أسعار الفائدة
عقود آجلة لصرف عمالت 

٤87,70٦1٦٤,٦8٥٥0,٥22,39218,928,09٦٥,719,08217,9٦٦,٦٤٥7,908,٥٦9أجنبية وغيرها

مشتقات محتفظ بها 
كتحوطات للقيمة العادلة:

177,3٥019,0318,7٦3,٥٤٦2,٦8٦,1029٤9,0703,23٥,٥7٤1,892,800عقود تبادل أسعار الفائدة
المشتقات المحتفظ بها 
لتغطية التحوط النقدي:

عقود آجلة لصرف عمالت 
-2,9٦0,٤21--2,9٦0,٤21--أجنبية وغيرها

-٤٤9,2972,٤08,1٥8-3,8٤02,1٤22,8٥7,٤٥٥عقود تبادل أسعار الفائدة

1,٦21,٥011,0٥9,82978,0٥0,79221,937,1887,٥81,03٤31,0٥٥,٦2017,٤7٦,9٥0االجمالي

يطبــق البنــك قيــود رقابيــة مشــددة علــى صافــي مراكــز المشــتقات الماليــة المفتوحــة، وهــو مــا يمثــل الفــرق بيــن عقــود الشــراء والبيــع، فيمــا يتعلــق   
ــة  ــة االيجابي ــة لــألدوات المالي ــة الحالي ــغ الخاضــع لمخاطــر االئتمــان بالقيمــة العادل ــد المبل ــرات العقــود. ففــي أي وقــت يتــم تقيي بــكل مــن مبالــغ وفت
للبنــك )أي الموجــودات( والتــي ال تمثــل بالنســبة للمشــتقات الماليــة ســوى جــزء بســيط مــن العقــد، أو بالقيــم االســمية المســتخدمة للتعبيــر عــن 
حجــم األدوات القائمــة. تتــم إدارة هــذه المخاطــر االئتمانيــة، بوصفهــا جــزءا مــن القيــود االئتمانيــة العامــة مــع العمــالء، جنبــا إلــى جنــب مــع المخاطــر 
ــتثناء  ــذه األدوات، بإس ــة به ــة المتعلق ــر االئتماني ــرى للمخاط ــات أخ ــاالت أو ضمان ــى كف ــول عل ــم الحص ــادة ال يت ــوق. وع ــرات الس ــن تغي ــة م المحتمل

الحاالت التي يتطلب فيها البنك ودائع ضامنة من األطراف المقابلة.
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37- المشتقات )تابع(
في 31 ديسمبر 2021، احتفظت المجموعة بالمشتقات التالية كأدوات تحوط:  

أداة التحوط

تحوطات التدفقات 
النقدية:

البند المتحوط 
العملةالوصفله

القيمة اإلسمية 
للعملة

المعدل 
المتوسط

0.2%29٥,000,000دوالر أمريكيالثابتة مقابل متغيرةودائع العمالءعقود تبادل أسعار الفائدة

1٦.3%3,٦27,٥00,000ليرة تركيةالثابتة مقابل متغيرةودائع العمالء

2.٥%71,000,000دوالر أمريكيالثابتة مقابل متغيرةاصدار سندات

1.9%٦1٤,88٦,381دوالر أمريكيفرنك سويسري إلى دوالر أمريكياصدار سنداتعقود تبادل العمالت المختلفة

1.2%٥8٥,000,000فرنك سويسري

1.1%179,033,979دوالر أمريكييوان صيني إلى دوالر أمريكي

3.3%1,171,000,000يوان صيني

1.9%9٥,0٥3,138دوالر أمريكيدوالر هونج كونج إلى دوالر أمريكي

1.9%737,8٤7,300دوالر هونج كونج

1.٥%33,9٥7,809دوالر أمريكيين ياباني إلى دوالر أمريكي

0.٦%3,٥00,000,000ين ياباني

1.1%77,٥10,000دوالر أمريكيدوالر استرالي إلى دوالر أمريكي

1.0%100,000,000دوالر أسترالي

2.3%٤8,0٤3,٤80دوالر أمريكيدوالر نيوزلندي إلى دوالر أمريكي

2.2%٦8,000,000دوالر نيوزلندي

1.3%1٥٥,07٤,7٥2دوالر أمريكيين ياباني إلى دوالر أمريكيقروض

-0.٤%1٦,700,000,000ين ياباني

أداة التحوط

 تحوطات القيمة
العادلة:

البند المتحوط 
العملةالوصفله

القيمة اإلسمية 
للعملة

المعدل 
المتوسط

2.79%2٦0,000,000دوالر أمريكيالثابتة مقابل متغيرةسندات حكوميةعقود تبادل أسعار الفائدة

38- إدارة الصناديق المالية
ــال  ــال قطــري )2020: 913 مليــون ري ــة قيمتهــا 70٦ مليــون ري ــة دولي ــر، تحتفــظ المجموعــة باســتثمارات مالي ــرة المشــمولة بالتقري ــة الفت كمــا فــي نهاي  
قطــري( بالنيابــة عــن عمالئهــا. يشــمل ذلــك اســتثمارات ماليــة قيمتهــا ٦٤٤ مليــون ريــال قطــري )2020: ٥٥2 مليــون ريــال قطــري( يحتفــظ بهــا البنــك 
لــدى شــركة إيــداع وتســوية عالميــة. باقــي األســهم االســتثمارية محتفــظ بهــا لــدى المؤسســات الماليــة التــي تــم شــراء األســهم بواســطتها. إن 
ــًا  ــة وفق ــة مالي ــع كل مؤسس ــظ م ــذه المحاف ــل ه ــقفًا لمث ــة س ــددت المجموع ــد ح ــي، وق ــال المصرف ــي المج ــدة ف ــة رائ ــات المالي ــك المؤسس تل

لسياسة كل منها في إدارة المخاطر.
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األطراف ذات العالقة  -39
20212020

أعضاء مجلس إدارة البنك
قروض وسلف وأنشطة التمويل )أ(  -1,٦39,٤171,٤3٥,891

الودائع  -1,٦20,٦٦21,1٥0,9٥2

مطلوبات محتملة و إلتزامات أخرى  -2,٦٥373,21٤

ايرادات الفوائد واألتعاب  -٥٦,٤13٥2,200

الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس اإلدارة  -9,92٥19,9٥9

مكافآت  -18,٥0018,٥00

الشركات الزميلة والترتيب المشترك

1٤٥,٦001٤٥,81٤أرصدة لدى بنوك

22,0871٥٥,٤7٦أرصدة من بنوك

٦,٦٦08,27٤الودائع

13,8٤91,٤72,211مطلوبات محتملة

971,٤02الفوائد المدفوعة الى الشركات الزميلة

مكافأة اإلدارة العليا

أجور ومنافع أخرى *  -٤1,٦98٤7,8٦٤

قروض وسلف  -٤,7٤7٥,٦3٤

* أجور ومنافع أخرى تشمل تكلفة حقوق األداء بمبلغ 171 مليون ريال قطري )2020 : 1,٦2 مليون ريال قطري(.  

ــل أعضــاء مجلــس اإلدارة أو  ــرًا مــن األرصــدة القائمــة فــي 31 ديســمبر 2021 و 31 ديســمبر 2020 لقــروض وســلف وأنشــطة تموي إن جــزءًا كبي )أ(   
الشــركات التــي يملكــون فيهــا حصصــا هامــة، مضمــون مقابــل ضمانــات ملموســة أو كفــاالت شــخصية. يتــم الوفــاء بهــذه القــروض والســلف 

بصورة ُمرضية، ويجري سداد جميع المطلوبات حسب االتفاق.
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البيانات المالية للبنك األم

)أ( بيان المركز المالي للبنك األم

20212020

الموجودات

1٥,901,7٦٥٦,٥03,٥99نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

10,921,٤9810,٤0٦,٦13أرصدة لدى بنوك

90,021,90٤8٤,938,٥3٦قروض وسلف للعمالء

2٤,3٦9,7٥723,17٤,٦27استثمارات مالية

٤,109,78٦٤,3٤3,780استثمارات في شركات زميلة والترتيب المشترك وشركات تابعة

2,3٥9,2٤72,٦1٦,00٦عقارات ومعدات

٥,٤23,227٥,199,800موجودات أخرى

153,107,184137,182,9٦1إجمالي الموجودات

المطلوبات

17,٦8٤,٥8820,٤02,012أرصدة من بنوك

7٥,٥٦9,97٤٦7,037,3٦8ودائع عمالء

1٤,330,99٦11,81٤,989سندات دين

12,373,7٤89,177,٥29قروض أخرى

9,٦27,٤19٦,98٤,993مطلوبات أخرى

129,586,72511٥,٤1٦,891إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

٤,0٤7,2٥٤٤,0٤7,2٥٤رأس المال

9,7٦3,٤299,7٦3,٤29احتياطي قانوني

2٦,٥002٦,٥00احتياطي عام

2,197,2172,102,99٤احتياطي مخاطر

٤17,٦171,131,212احتياطيات القيمة العادلة

)2,٤93,892()3,13٦,032(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

٦3٤,027٥07,273احتياطيات أخرى

99٥,٦3٦1,2٦٤,79٤احتياطي اعادة التقييم

2,7٥٤,8111,٤1٦,٥0٦أرباح مدورة
 إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مالكي حقوق

الملكية في البنك
17,700,45917,7٦٦,070

٥,820,000٤,000,000األدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي من الفئة األولى

23,520,45921,7٦٦,070اجمالي حقوق الملكية

153,107,184137,182,9٦1إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

البيانات المالية للبنك األم تابع

)ب( بيان الدخل للبنك األم

20212020

٤,٦98,98٥٤,٥٥3,007إيرادات الفوائد

)1,7٥0,37٤()1,23٦,7٦٥(مصروفات الفوائد

3,462,2202,802,٦33صافي إيرادات الفوائد

1,177,٤22923,٦0٦إيرادات رسوم وعموالت

)2٤٥,783()3٥3,292(مصروفات رسوم وعموالت

824,130٦77,823صافي إيرادات رسوم وعموالت

30٤,928301,03٤صافي أرباح صرف عمالت أجنبية

)32,٤٥3(1٥,81٤صافي ايرادات من استثمارات مالية

78,808٥٤,٥٤٦إيرادات تشغيلية أخرى

4,685,9003,803,٥83صافي اإليرادات التشغيلية

)٤19,900()73٦,870(تكاليف الموظفين

)109,٥09()11٥,٥٦8(االستهالك

)٤8,2٦8()٤٦,2٦8(اطفاء وانخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة

)31,899()2,33٥(صافي انخفاض )خسائر( / استرداد في قيمة استثمارات مالية

)718,٥90()1,009,٤38(صافى خسائر انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء

)107,٤٦1(1,329صافي خسائر انخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى

)٥91,2٤2()291,000(انخفاض في قيمة االستثمار في شركة زميلة

)٤0,177()21,٦97(مخصصات أخرى

)298,331()299,8٤٦(مصروفات أخرى

2,164,2071,٤38,20٦الربح للسنة
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