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ام، مساهمينا الكر

تحية طيبة وبعد،

ائدة في تطبيق أعلى  ار  ألن تصبح المؤسسة الر من أهم سمات مجموعة QNB أنها تطمح باستمر
ام بالقوانين  المعايير  وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة من خالل دمج ثقافة االلتز
غ أعلى مستويات النجاح  اوية لبلو اتيجية األمر  الذي ُيعد حجر  الز ؤيتها االستر يعات في ر والتشر

د المجموعة في ظل األزمات  فع كفاءة العمليات والحفاظ على مكتسبات وموار ويساهم بدوره في ر
ؤيتها وطموحاتها التوسعية لما في ذلك من مصلحة  المختلفة بما يصب في خدمة تحقيق ر

في على الصعيدين المحلي والدولي. لذا تؤمن مجموعة QNB بأن تطبيق  للقطاعين المالي والمصر
ّيًا في ديمومة نجاحها على  معايير  وممارسات الحوكمة الرشيدة من شأنه أن ُيسهم إسهامًا جوهر

المدى الطويل، وتؤكد دعمها المتواصل لتبني أعلى القيم والمبادئ األخالقية والمعايير  ذات العالقة 
اكت التي دائمًا ما يكون لها بالغ األثر  في إعداد وتقييم األهداف  اهة في حوكمة الشر بالشفافية والنز

اتيجية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية. االستر

تبة  ار  المتر ات التي قامت بها في ظل جائحة كوفيد-19 لم تمكنها فقط من رصد المخاطر  واألضر ات التي اتخذتها مجموعة QNB والمبادر ار إن القر
تها، بل ضمنت استدامة منظومة الحوكمة لديها وسالمة عمالئها  ها وتطوير  سبل إدار عن األزمة الصحية واالقتصادية العالمية والحد من آثار

قابة المتينة المتوفرة لديها أيضًا  اف والر وموظفيها في المقام األول باإلضافة إلى الحفاظ على سمعتها ومالئتها المالية، كما ساهمت منظومة اإلشر
من مواصلة االضطالع بجميع األدوار  والمسؤوليات والتكيف على نحو مستمر  مع التحديات الداخلية والخارجية.

ية العمل  ار وف على منح ممارسات الحوكمة أولوية قصوى وذلك من خالل التأكد من استمر وقد حرصت مجموعة QNB خالل مختلف الظر
اولة جميع األنشطة والحفاظ  ير  المالية لضمان الحصول على أقصى درجات األمان عند مز قابة الداخلية على التقار وسالمة العمليات وفاعلية ُنظم الر

ام بأعلى معايير  اإلفصاح أقصى درجات  على ودائع العمالء وحقوق المساهمين. كما لم تغفل مجموعة QNB عن إيالء مبدأ الشفافية وااللتز
اف المتعاملة معها على المعلومات المحدثة والحفاظ على قنوات اتصال مالئمة تمكنهم من الحصول  االهتمام من خالل تيسير  حصول اكفة األطر

ية وآليات العمل وسبل الوصول إلى الخدمات التي يقدمها لعمالئه بواسطة  على آخر  المستجدات حول أوضاع البنك من الناحيتين المالية واإلدار
القنوات البديلة.

قم )11( لسنة  ية ر اكت التجار قم )8( لسنة 2021 بتعديل بعض أحاكم قانون الشر اكت وفقًا للقانون ر تبطة بحوكمة الشر يعات المر وفي ظل تّغير  التشر
2015، بادرت مجموعة QNB بتحديث منظومة الحوكمة المعتمدة لديها فور  صدور  هذه التعديالت لتتوافق معها، األمر  الذي انعكس باإليجاب على 

ير  . اضه خالل هذا التقر إطار  وممارسات الحوكمة على مستوى المجموعة كلك وفقًا لما سيتم استعر

ام مجموعة QNB باكفة متطلبات حوكمة  ير  الحوكمة السنوي لعام 2021، والذي يؤكد التز فني أن أضع في متناول أيديكم تقر ومما تقدم، فإنه يشر
ي وهيئة قطر  لألسواق المالية وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية؛ كما نثمن عاليًا اهتمام الجهات  كز ف قطر  المر اكت الصادرة عن مصر الشر
ار  المؤسسات واستدامة نموها ودعم الثقة التي تحظى  قابية والرسمية ذات العالقة بإرساء دعائم الحوكمة وذلك من أجل المحافظة على استقر الر

ين وأصحاب المصالح.  بها من قبل المساهمين والمستثمر

ي علي بن أحمد الكوار
ئيس مجلس اإلدارة ر

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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المقدمة

ؤيتها على المدى  تؤمن مجموعة QNB بأن تحقيق أهدافها ور
هون بإيجاد إطار  حوكمة شامل وفَعال يّمكن البنك من  الطويل مر

إدارة عملياته بشلك آمن ويحمي مصالح المودعين ويحقق تطلعات 
ين، األمر  الذي من شأنه أن  المساهمين وأصحاب المصالح اآلخر

ها  ين وبالتالي قدرة المجموعة على القيام بدور ز  ثقة المستثمر يعز
في دعم النمو االقتصادي. 

اكئز  الحوكمة  يقوم إطار  الحوكمة لدى مجموعة QNB على تبني ر
ام  السليمة ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير  العالمية وااللتز
يعية والتنظيمية، حيث أن نظام الحوكمة لدى  بالمتطلبات التشر

ات  ونته في التعامل مع المتغير البنك يضمن حسن سير  العمل ومر
نة بين إدارة المؤسسة  المستمرة ويحافظ على العالقات المتواز

تها ومساهميها من خالل إيجاد مصفوفة واضحة  ومجلس إدار
اقبة األداء والتي  قابة داخلية فّعالة، ومنهجيات لمر للصالحيات، وآليات ر

تسهم جميعها في تحقيق مبدأي المسؤولية والمساءلة.

كما يلتزم البنك بأعلى درجات الشفافية واإلفصاح وذلك باطالع 
ين بشلك مستمر  على  ين وأصحاب المصلحة اآلخر اكفة المستثمر

المعلومات المالية وغير  المالية وفق معايير  المحاسبة المالية والمعايير  
يعية، وهو  الدولية لإلبالغ المالي وأفضل الممارسات والمتطلبات التشر

ها  ين على علم بأنشطة البنك وأدائه وغير األمر  الذي يبقي المستثمر
ات، حيث  ار كة في اتخاذ القر من المعلومات التي تمكنهم من المشار

هم من أصحاب المصالح الوصول لهذه  ين وغير يمكن للمستثمر
ير  واإلفصاحات المنشورة على الموقع  المعلومات من خالل التقار

ها من وسائل االتصال.  وني للبنك أو غير اإللكتر

تنتهج مجموعة QNB مبدأ العدالة في التعامل من اكفة المساهمين 
هم من المساهمين  يقة تضمن حصول صغار  المساهمين كغير بطر

يعات النافذة  على اكفة حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والتشر
والنظام األساسي للبنك وكذلك توفير  اكفة المعلومات الالزمة لهم 

بما فيها مواعيد عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير  العادية 
ها من األمور  التي تهم المساهمين،  وتقلبات أسعار  األسهم وغير

ويجدر  اإلشارة إلى أن المجموعة تلتزم بمبدأ العدالة ليس في التعامل 
ين وذلك من  مع المساهمين وحسب بل مع أصحاب المصلحة اآلخر

يقة عادلة  اءات صارمة تضمن التعامل معهم بطر إجر خالل سياسات و
يهة وأخالقية.   ونز

وث الثقة والسمعة التي بنتها  تسعى مجموعة QNB للحفاظ على مور
اكت  في العقود الستة الماضية من خالل نشر  ثقافة حوكمة الشر

اء والموظفين لدى اكفة الدول  السليمة التي من شأنها توجيه المدر
التي تعمل فيها المجموعة لتحقيق أقصى قدر  ممكن من الكفاءة 

ية  ام بالسلوك القويم بما يضمن تأمين عوائد مجز التشغيلية وااللتز
يادة في اإلنتاجية على المدى الطويل  على االستثمار  وتحقيق ز

وتحافظ على المالءمة المالية للمجموعة.

ورة نظام الحوكمة الذي تتبناه مجموعة QNB في تحقيقه  تكمن ضر
اهة والشفافية التي لطالما  للثقة واالمان وتهيئة بيئة عمل تتسم بالنز

اكنت سببًا في تسيير  أعمالها بالشلك الصحيح فهي تشلك العامل 
اهة المالية وكسب  ار  المالي والنز ئيسي في تحقيق عنصر  االستقر الر

الثقة ليس فقط في سوق المنطقة بل في اكفة الدول التي تتواجد 
غبتنا في توضيح ما تعتزم مجموعة QNB القيام به  فيها المجموعة. إن ر
وبيان الجهود المبذولة في سبيل تحقيق االمتثال للمتطلبات التنظيمية 
ي )QCB( وهيئة قطر  لألسواق المالية  كز ف قطر  المر الصادرة عن مصر

ى ذات العالقة وكذلك الوفاء  )QFMA( واكفة الجهات التنظيمية األخر
ين هي ما  ين وأصحاب المصالح اآلخر بواجباتها اتجاه المستثمر

ير  . دفعنا إلى إصدار  هذه التقر

:QNB اكت لمجموعة إطار  حوكمة الشر  .1

ار  للحفاظ على تطبيق إطار  حوكمة  تسعى مجموعة QNB باستمر
ئيسي الستدامتها ونجاح أعمالها  ن باعتباره عامل ر شامل وفّعال ومر

ؤيتها وتطلعاتها المستقبلية، حيث أن شمولية إطار  الحوكمة  وتحقيق ر
امات أكثر  من واجبتها  لدى المجموعة وضعت على عاتقها التز

ين  اتجاه حقوق المودعين والمساهمين وأصحاب المصلحة اآلخر
والمتطلبات ذات الصلة التي تحددها الجهات التنظيمية، بل وتشمل 

امات البيئية واالجتماعية واألهداف االقتصادية التي نسعى  االلتز
جاهدين إلى تحقيقها بما يتماشى مع قيم المجموعة.

وتعتبر  فعالّية إطار  الحوكمة الذي تتبناه مجموعة QNB سببًا أساسيًا 
يادتها على المستوى المحلي واإلقليمي، حيث أن  في نجاحها ور

اءات التي تطبقها المجموعة مكنت من إدارة البنك  السياسات واإلجر
ئيس  بفعالية وديناميكية وذلك كونها توّضح المسؤوليات الخاصة بر

وأعضاء مجلس اإلدارة، واللجان المنبثقة عن المجلس، ومهام 
ئيس التنفيذي للمجموعة، واإلدارة التنفيذية. باإلضافة  وصالحيات الر

إلى ذلك، يبّين إطار  الحوكمة بشلك واضح دور  التدقيق الخارجي 
إدارة المخاطر  ومتطلبات اإلفصاح  قابة الداخلية و واالنضباط وأطر  الر
والمسؤوليات تجاه المساهمين وأصحاب المصلحة والبيئة والمجتمع.

ية  ار ونة إطار  الحوكمة لدى المجموعة QNB من استمر كما تمكن مر
تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتغيرة مثل تلك الصادرة عن لجنة 
فية )BCBS( ومنظمة التعاون التنمية االقتصادية  قابة المصر ل للر باز

 ،)ICC( فة التجارة الدولية )OECD( والشبكة الدولية للحوكمة )ICGN( وغر
ى، وكذلك تطبيق معايير  الحوكمة  ها من المؤسسات الدولية األخر وغير

الرشيدة التي تتضمنها اللوائح واألنظمة والقوانين المحلية المعمول بها. 
قابية  قابية والتنظيمية الصادرة عن الجهات الر عدا عن تلبية المتطلبات الر

ز  من قدرة  المختلفة في اكفة الدول التي تعمل فيها، وهو األمر  الذي عز
ام بمتطلبات االمتثال محليًا ودوليًا.  ها وااللتز المجموعة على إدارة مخاطر

ام بتطبيق القواعد  خالل عام 2021، حافظت مجموعة QNB على االلتز
اكت الصادر  عن هيئة قطر  لألسواق المالية  الخاصة بنظام حوكمة الشر

ًا شاماًل لحوكمة  ية التي توفر  إطار اكت التجار وتعديالت قانون الشر
ئيسية لحماية حقوق  اكت المدرجة، بما في ذلك المبادئ الر الشر

المساهمين وباألخص صغار  المساهمين، وتوطيد المبادئ المتعلقة 
قابة الداخلية في البنك وتطبيقها والوفاء بالمتطلبات  يز  أنظمة الر بتعز

دة فيها. كما تعمل المجموعة بصورة متواصلة على تنفيذ تدابير   الوار
ير  المتعلقة بها. الحوكمة البيئية واالجتماعية وتقديم التقار

المبادئ التوجيهية لحوكمة الشراكت:  1،1

اكت الصادر  عن هيئة  تطبيقا للمادة )3( من نظام حوكمة الشر
اكت إلى مساعدة  قطر  لألسواق المالية، تهدف مبادئ حوكمة الشر

اكت المساهمة العامة واإلدارة التنفيذية في  مجالس إدارة الشر
امية إلى تطبيق الممارسات المناسبة والفّعالة لحوكمة  جهودها الر

غم من عدم وجود إطار  واحد لنهج الحوكمة  اكت. وعلى الر الشر
اكت، فإن مجموعة QNB تعتقد أن خلق  يتناسب مع جميع الشر

قيمة مستدامة هي المقياس األفضل لفاعلية إطار  الحوكمة لدى 
اكت. وعليه، فإن مجموعة QNB تتبنى المبادئ األساسيات  الشر

التالية للحوكمة:

اتيجيات المجموعة التي تهدف  يوافق مجلس اإلدارة على استر  •
ئيس  إلى بناء قيمة مستدامة طويلة األمد، ويقوم بتعيين الر

ف على عمله وعمل اإلدارة التنفيذية،  التنفيذي للمجموعة ويشر
أس المال للنمو طويل األجل وتقييم  بما في ذلك تخصيص ر
إدارة المخاطر  ، كما يحدد أعلى مستويات السلوك األخالقي. و

اتيجية المجموعة  تقوم اإلدارة التنفيذية بتطوير  وتنفيذ استر  •
اف مجلس اإلدارة بهدف خلق قيمة  وتدير  أعمالها تحت إشر

مستدامة على المدى الطويل.
اف مجلس اإلدارة ولجنة  تقوم اإلدارة التنفيذية تحت إشر  •
التدقيق واالنضباط التابعة له، بإصدار  البيانات المالية التي 

تعرض بصورة عادلة الوضع المالي للبنك ونتائج عملياته، وتقوم 
ين في الوقت المناسب لتمكينهم من  باإلفصاح عنها للمستثمر
كز  المالي ونشاط المجموعة باإلضافة  تقييم مدى مالئمة المر

تبطة بعملياتها. إلى المخاطر  المر
تقوم لجنة التدقيق واالنضباط للمجموعة التابعة لمجلس   •

ف على تدقيق  اإلدارة بإدارة العالقة مع المدقق الخارجي، وتشر
القوائم المالية السنوية للبنك وتقييم الضوابط الداخلية على 

تي  امج عمل إدار افها على بر ير  المالية، باإلضافة إلى اشر التقار
التدقيق الداخلي واالنضباط والمتابعة للمجموعة.

تقوم لجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة والسياسات التابعة   •
اف على  لمجلس إدارة المجموعة بدور  أساسي في اإلشر
وضع األسس الالزمة لبناء الحوكمة المؤسسية للمجموعة، 

ات يتناسب مع  ع الخبر وتسعى لضمان وجود مجلس إدارة متنو
اف على خطة  اتيجيته، كما تتولى اإلشر احتياجات البنك واستر

التعاقب الوظيفي.
يتعامل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بصورة مستمرة مع   •
القضايا واألمور  التي تهم المساهمين والتي تؤثر  على قيمة 
المجموعة على المدى الطويل. وكجزء من هذه المسؤولية، 

ات قصيرة  ن بين االستثمار يقوم مجلس اإلدارة بتحقيق التواز
يعها  أس المال وتحديد كيفية توز األجل وطويلة األجل لر

يقة تضمن بناء قيمة طويلة األجل للمساهمين. بطر
ات، يطمح مجلس اإلدارة إلى أخذ مصالح  ار عند اتخاذ القر  •

جميع مكونات مجموعة QNB في عين االعتبار  ، بما في ذلك 
دين وبقية  أصحاب المصالح مثل الموظفين والعمالء والمور

مكونات المجتمع الذي يعمل به البنك.

إن النجاح الذي حققته المجموعة حتى اآلن هو نتيجة مباشرة 
ام  اتيجية العمل المؤسسي للمجموعة، بما في ذلك التز لتبني استر

ير  QNBالمالية. وبناء عليه،  اهة وشفافية تقار المجلس بجودة ونز
تؤمن مجموعة QNB بأن الحوكمة الرشيدة تساهم وبشلك كبير  

في نجاح أعمالها على المدى الطويل.

:QNB نهج الحوكمة الفّعالة لدى مجموعة  2،1

يق من  يخها العر تكز  نهج الحوكمة لدى مجموعة QNB على تار ير
ممارسات الحوكمة العادلة واألخالقية والشفافة والتي اكن العديد 

منها قائما قبل فرضها من خالل اعتماد أعلى معايير  المهنية، 
ها مؤسسة  اهة والسلوك األخالقي، وباعتبار والمصداقية، والنز
اكت التي تتبعها المجموعة  عالمية، فإن ممارسات حوكمة الشر

تتوافق مع المعايير  الدولية وأفضل الممارسات. ومن خالل آليات 
الحوكمة المتبعة في المجموعة، يتولى مجلس اإلدارة ولجانه 

اف المعنية من خالل  التابعة المسؤولية االئتمانية لجميع األطر
ار  . ضمان الشفافية، واإلنصاف واالستقاللية في عملية صنع القر

ام  يز  نهج الحوكمة لدى المجموعة من خالل االلتز يتم تعز
ن  بنموذج QNB في األعمال كوسيلة لدفع التميز  وتحقيق التواز
اتيجية طويلة األجل.  للمضي قدمًا نحو تحقيق األهداف االستر

ويوضح ميثاق القواعد والسلوك في مجموعة QNB القيم 
تها  إدار واألخالق ومبادئ العمل، وهو بمثابة دليل للمجموعة و

وموظفيها حيث يتم استكماله بآلية مناسبة لإلبالغ عن أي جوانب 
ام. تتعلق بعدم االلتز

ف قطر   وتلتزم مجموعة QNB بتبني وتطبيق متطلبات مصر
ي ومتطلبات هيئة قطر  لألسواق المالية المتعلقة بحوكمة  كز المر

يز   اكت، كما تعمل المجموعة بشلك متواصل على إدارة وتعز الشر
ق اندماجها في محيطها. وابطها البيئية والمجتمعية وتحسين طر ر

التعهد بااللتزام بمبادئ الحوكمة:  3،1

اكت هي  يؤمن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أن حوكمة الشر
يز  ثقة المساهمين خاصة مساهمين األقلية  عنصر  أساسي لتعز

يادة مستوى  ين، وذلك من خالل ز وأصحاب المصالح االخر
اقبة  الشفافية فيما يتعلق بالملكية والسيطرة، وتنفيذ نظام مر

يز  الجهود لخلق  فّعال إلدارة المخاطر  . خالل عام 2021، تم تعز
.QNB اكت ضمن مجموعة وعي مدرك ألهمية حوكمة الشر

اكت الصادر  عن هيئة  وتطبيقًا للمادة )4( من نظام حوكمة الشر
ير  الحوكمة السنوي هذا المقّدم  قطر  لألسواق المالية، يهدف تقر

ي وهيئة قطر  لألسواق المالية إلى  كز ف قطر  المر إلى مصر
اإلفصاح، وبلك شفافية، عن ممارسات الحوكمة في مجموعة 

ى التي  QNB بما يعكس ِقيم البنك والسياسات الداخلية األخر
ير   ام بها. ويشمل التقر يتعين على جميع منتسبي المجموعة االلتز

ات  قابة الداخلية، وأهم اإلنجاز أس المال، وضوابط الر هيلكة ر
المتعلقة بالحوكمة، وحقوق المساهمين، والمساواة، ونبذة عن 

اف  ميثاق مجلس اإلدارة وأنظمة لجانه، وسياسة تعامالت األطر
ية لمبادئ  اجعة الدور ذات العالقة، والتعاقب الوظيفي، والمر

السلوك المهني، للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات المهنية التي 
تلبي احتياجات مجموعة QNB وتحقيق أهدافها.

ات مجموعة QNB خالل عام 2021 التي  إنجاز  .2
يز  حوكمة البنك: ساهمت في تعز

ار   اجعة وتحديث إطار  الحوكمة المؤسسية لديه باستمر يقوم QNB بمر
ائدة والمتطلبات  للتأكد من تبني البنك لممارسات الحوكمة الر

التنظيمية المعمول بها. خالل العام 2021، اتخذت المجموعة العديد 
اءات كما قامت بعدد من التحسينات التي تهدف إلى الحد  من االجر

تبطة بأنشطة البنك وتلبية المتطلبات  من مخاطر  عدم االمتثال المر
داد تعقيدًا يومًا بعد يوم.  التنظيمية التي تز

ئيسية التي بذلتها  تلخص الموضوعات المدرجة أدناه الجهود الر
يز  إطار  الحوكمة المعتمد لديه. مجموعة QNB في عام 2021 لتعز

االلتزام بالحفاظ على ممارسات أخالقية فعالة في   1،2
مجال الحوكمة 

ار   ال تهدف الممارسات الجيدة في مجال الحوكمة إلى االستقر
االقتصادي واالمتثال لألنظمة فحسب، بل تساهم في إيجاد بيئة 

اهة والثقة والشفافية والمحاسبة. من هذا المنطلق،  تتسم بالنز
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إطار  خاص  طورت مجموعة QNB مبادئ وسياسات للحوكمة و
باالمتثال يضع السلوك األخالقي أكولوية ويرسخ مبادئ الشفافية 

ين وأصحاب المصالح  والثقة في ك التعامالت مع المستثمر
والجهات التنظيمية. 

يز  فعالية الحوكمة: تقييم استقاللية مجلس اإلدارة تعز
يعتمد نجاح إطار  عمل الحوكمة في مجموعة QNB بشلك 

اته وسلوكه.  ار اءاته وقر إجر كبير  على مجلس اإلدارة وهيلكيته و
ع أعضائه الذين يتمتعون بالمؤهالت  يتميز  مجلس اإلدارة بتنو
والخبرة الاكفية ألداء األدوار  المسندة إليهم. من هذا المنطلق، 
ى QNB خالل العام 2021 تقييمًا شاماًل الستقاللية أعضاء  أجر

ي  كز ف قطر  المر مجلس اإلدارة وفقًا للمعايير  الصادرة عن مصر
واللوائح واألنظمة الصادرة عن هيئة قطر  لألسواق المالية. وقد 

اجعة  اؤه على أساس سنوي على مر ّكز  هذا التقييم الذي يتم إجر ر
يف االستقاللية  أنشطة ووظائف أعضاء المجلس استنادًا إلى تعر
المنصوص عليها في األنظمة واللوائح، وذلك للتأكد من أن البنك 

اماته التنظيمية من حيث استقاللية أعضاء مجلس  قد استوفى التز
اإلدارة. وقد أسفرت نتيجة تقييم االستقاللية إلى أن مجلس 

إدارة البنك قد استوفى معايير  االستقاللية بحسب األنظمة 
المعمول بها وأن أعضاء المجلس قد امتثلوا لمعايير  االستقاللية 

المنصوص عليها.

اجعة شاملة خالل العام 2021 للتأكد  يت مر عالوة على ذلك، أجر
من أن االستبيانات المستخدمة في تقييم استقاللية المجلس 

اكملة وتعكس ك المتطلبات التنظيمية. كما تم إضافة قسم 
مستقل في االستبيان لتقييم وجود أي تعامالت قد ينشأ عنها 

تضارب في المصالح، وقد أقر  مجلس اإلدارة االستبيان المحدث.

التقييم الذاتي ألداء مجلس اإلدارة وأعضائه 
تعتبر  عملية تقييم األداء لمجلس اإلدارة وأعضائه من األدوات 

كة الفّعالة  يادة المشار ئيسية في الحوكمة كونها تشجع على ز الر
اح التوصيات  أيهم واقتر ألعضاء مجلس اإلدارة وتحثهم على ابداء ر
تقي بممارسات الحوكمة وأداء المجموعة. وبالتالي، يسعى  التي تر

اجعة  QNB من خالل "التقييم الذاتي لمجلس اإلدارة" إلى مر
دي وتقييم أداء لجان  أداء مجلس اإلدارة كلك وألعضائه بشلك فر

يادة فعالية المجلس، وكذلك  المجلس ومدى مساهمتها في ز
تقييم عملية تدفق المعلومات إلى مجلس اإلدارة من اللجان 

المنبثقة عنه ومن اإلدارة التنفيذية.

خالل عام 2021، قامت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة 
اجعة جميع استبيانات التقييم الذاتي التي استكملها أعضاء  بمر

كتها  مجلس اإلدارة وأجرت تحليل شامل للنتائج التي تمت مشار
احاتهم واعتماد أي  مع مجلس اإلدارة للحصول على اقتر

ات مناسبة. ار تحسينات وقر

ام  تساعد عملية التقييم الذاتي لألداء في قياس مستوى التز
مجلس اإلدارة بمهامه ومسؤولياته وكذلك تعطي صورة عن 

طبيعة أعمال مجلس اإلدارة وتكوينه وثقافته وفعاليته كما 
اض النتائج لتحديد ما إذا اكن  تتيح لمجموعة QNB استعر

أعضاء مجلس اإلدارة يعملون معًا بشلك فّعال والتأكد من أن 
ًا فعااًل لمناقشة أي قضايا  أعضاء مجلس اإلدارة لديهم إطار

احات. وبالتالي، تعد عملية التقييم الذاتي )على المستويين  واقتر
ئيسية لقياس مدى التعاون  دي( أحد الوسائل الر الجماعي والفر
والتفاعل بين أعضاء مجلس اإلدارة في سبيل تحقيق األهداف 

.QNB اتيجية لمجموعة االستر

توثيق شامل إلطار  عمل مجلس اإلدارة 
يعّد االحتفاظ بوثائق محدثة وشاملة ألعمال مجلس اإلدارة جزءًا 
ام المجموعة بوضع إطار  واضح يحدد أدوار  أعضاء  أساسيًا من التز

اد ودور  مجلس اإلدارة كلك.  وبالتالي ال بد  مجلس اإلدارة أكفر
من وجود ميثاق وسياسة لمجلس اإلدارة يتضمنان مسؤوليات 
ومهام أعضاء مجلس اإلدارة لمنع حدوث حاالت التضارب في 

ات. ار المصالح ويسهل التعاون فيما بينهم أثناء عملية اتخاذ القر

ًا إلى أن وجود مستندات شاملة ألعمال مجلس اإلدارة  ونظر
تعتبر  عنصر  أساسي من عناصر  الحوكمة الرشيدة التي تكفل 

اولة األعمال من قبل مجموعة QNB، وتلتزم المجموعة  حسن مز
ي.  اجعة وتحديث وثائق مجلس اإلدارة بشلك مستمر  ودور بمر
عالوة على ذلك، يمكن للمساهمين وأصحاب المصالح االطالع 

وني، حيث  على ميثاق مجلس اإلدارة على موقع QNB اإللكتر
ونته وقابليته الستيعاب  يمتاز  إطار  الحوكمة لمجموعة QNB بمر

ي وهيئة قطر  لألسواق المالية  كز ف قطر  المر متطلبات مصر
اكت. ائدة في مجال حوكمة الشر ها من الممارسات الر وغير

ع الخارجية و يز  إجراءات الحوكمة في الشراكت والفر تعز
أوجدت مجموعة QNB قنوات اتصال وآليات فعالة لإلدارة 

ع  و اكت والفر اف على ممارسات الحوكمة لدى الشر واإلشر
الخارجية التابعة لها، وذلك بغرض ضمان التوافق بين ممارسات 
ئيسي للمجموعة في قطر  والممارسات  كز  الر الحوكمة في المر

ع الخارجية. كما وضعت المجموعة  و اكت والفر المطبقة لدى الشر
ع  و اكت والفر عددًا من األدلة اإلرشادية للحوكمة التي تساعد الشر

الخارجية التابعة للمجموعة في دمج ممارسات الحوكمة لدى 
اعي  ئيسي ضمن إطار  الحوكمة لديها بشلك ير كز  الر المر

اكت  المتطلبات التنظيمية في الدول التي تتواجد فيها تلك الشر
ع بهدف توحيد ممارسات الحوكمة السليمة على مستوى  و والفر

مجموعة QNB بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. 

خالل عام 2021، قام البنك بتقييم مدى تطبيق تلك األدلة 
وعه الخارجية. وقد خلصت نتائج التقييم إلى  اإلرشادية ضمن فر

ع،  و يز  إطار  الحوكمة لهذه الفر مجموعة من التوصيات لتعز
وقد تم اتخاذ اكفة التدابير  الالزمة لتوفيق أوضاع الحوكمة في 

ع الخارجية مع إطار  وممارسات الحوكمة للمجموعة وضمان  و الفر
اف الفّعال عليها.  اإلشر

تقييم أداء ممثلي QNB لدى الشراكت التابعة
تقوم مجموعة QNB بتعيين ممثلين لها في مجالس إدارة 

ن بين  اكت الزميلة بهدف تحقيق التواز اكت التابعة والشر الشر
اف  المصالح، والحد من مستوى المخاطر  ، وتسهيل عملية اإلشر

قابة على الحوكمة واألداء، وحماية حقوق المساهمين واكفة  والر
ين، باإلضافة إلى خلق بيئة مناسبة للتنمية  أصحاب المصالح اآلخر
المستدامة على مختلف المستويات في شبكة QNB الدولية. عالوًة 

اءات على تحقيق االنسجام بين  على ذلك، تساعد هذه اإلجر
اتيجية التي يتبناها البنك وتلك المعتمدة من قبل  األهداف اإلستر

اكته التابعة والزميلة.  شر

اء تقييم سنوي ألداء ممثليها في  تقوم مجموعة QNB بإجر
اكته التابعة والزميلة، وتعمل إدارة االنضباط  مجالس إدارة شر

ات المعنية على  والمتابعة للمجموعة بالتعاون مع جميع اإلدار
ها تتيح الفرصة أمام مجموعة  تسهيل عملية التقييم والتي بدور
QNB لتقييم وتحليل مدى استخدام الممثلين لقنوات االتصال 

تهم على التواصل الفعال وفي الوقت  المتاحة، ومدى قدر

المناسب. كما أنها تساعد في تحليل وتقييم األداء ومعالجة أوجه 
افي الذي تم إنشاؤه  القصور  . وقد تم فحص وتقييم اإلطار  اإلشر

ير  مباشرًة إلى مجلس  فع التقار اكت التابعة إلدارة عملية ر في الشر
كة األم( وذلك من خالل  إدارة المجموعة في قطر  )بصفته الشر

ات المعنية. قنوات االتصال بين اإلدار

خالل عام 2021، قامت مجموعة QNB بتقييم أداء ممثليها 
ئيسية  واستخلصت العديد من االستنتاجات التي ساهمت بصورة ر
اف وتحسين األداء بشلك عام. في تحسين عملية التواصل واإلشر

كيز  على االنفتاح واإلفصاح والشفافية التر
اكئز  ، من بينها  يستند إطار  حوكمة مجموعة QNB على عدة ر

اسخة  اإلفصاح والشفافية. لذلك يوجد لدى المجموعة قناعة ر
غبتهم في اختيار  مجموعة  يز  ر بأن ثقة المساهمين فيها وتعز

QNB ناتجة عن ممارسات اإلفصاح لدى المجموعة التي تتسم 
بالشفافية. يوجد لدى مجموعة QNB "سياسة اإلفصاح والشفافية" 

التي تقوم على أفضل معايير  الشفافية واإلفصاح وتشجع على 
تحقيق المساواة والعدالة بين المساهمين وجميع أصحاب 

المصلحة بشلك عام، حيث تعد هذه السياسة جزءا من إطار  
الحوكمة المعتمد لدى المجموعة كما تتوافق هذه السياسة مع 

أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية المحلية.

تتضمن مكونات اإلفصاح والشفافية أيضًا المعلومات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة )ESG( ذات الصلة التي يسعى 

ايد  ون إليها بشلك متز ون وأصحاب المصلحة اآلخر المستثمر
ام بهذه المعايير  سيؤثر  بصورة إيجابية على  ًا إلى أن االلتز نظر

اتهم في  يادة استثمار ين وحثهم على ز كسب ثقة المستثمر
اكت التي تلتزم بتطبيقها. الشر

قمية  في العام 2021، استخدمت مجموعة QNB منصاتها الر
وني من أجل اإلفصاح عن نتائج االجتماع  وموقعها اإللكتر

اته البيئية  السنوي للجمعية العامة، واألداء المالي للبنك، ومبادر
اته في مجال الحوكمة، وأنشطته في مجال المسؤولية  وانجاز

ى التي حققها  االجتماعية، إلى جانب العديد من الجوانب األخر
البنك خالل العام. 

ية رقم 8 لسنة 2021 قانون الشراكت التجار
ية  اكت التجار خالل العام 2021، تم تعديل بعض أحاكم قانون الشر

قم 8 لسنة 2021 وذلك  قم )11( لسنة 2015 بموجب القانون ر ر
لتحسين إطار  الحوكمة وقواعد الشفافية واإلفصاح المطبقة في 
اسة شاملة ألحاكم  ى البنك در اكت المدرجة. وبناء عليه، أجر الشر
ية المعدل من أجل تقييم أثره على إطار   اكت التجار قانون الشر

ات المعنية في  الحوكمة في البنك. في الوقت الحالي، تعمل اإلدار
البنك على تطبيق المتطلبات الجديدة ًك فيما يخصه، حيث تم 

ير  .  اج نبذة عن بعض من تلك التعديالت في هذا التقر إدر

إعداد سياسات الحوكمة  تحديث و
اجعة وتحديث  خالل العام 2021، قامت مجموعة QNB بمر

اءات المتعلقة بالحوكمة، بما في ذلك  إعداد السياسات واإلجر و
)على سبيل المثال ال الحصر  ( "سياسة مجلس اإلدارة" و"سياسة 

ماكفحة الرشوة والفساد" و"سياسة تضارب المصالح والتعامل 
ية"، و"سياسة الشفافية  مع المّطلعين على المعلومات الجوهر

هاب"،  واإلفصاح"، و"سياسة ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلر
ف عميلك"، و"سياسة حقوق أصحاب المصلحة"،  و"سياسة اعر

و"سياسة ماكفحة االحتيال"، و"سياسة حماية البيانات"، و"وثيقة 

قابة الداخلية"، و"إطار  تقييم  األخالق المهنية("، و"ميثاق الر
قابة الداخلية على البيانات المالية"، و"سياسة إدارة  أنظمة الر

ي"، و"سياسة  يد"، و"سياسة التعاقب اإلدار التعاقد الخارجي والتور
ان الصينية"، و"سياسة الماكفآت"، و"سياسة اإلنذار  المبكر   الجدر

يز  السلوك األخالقي والمهني  عن المخالفات"، وذلك بهدف تعز
قابة واإلبالغ عن المخالفات، بما في ذلك على سبيل المثال ال  والر
الحصر  االحتيال والفساد واالختالس والرشوة وتداول المطلعين 

من الداخل وتضارب المصالح وانتهااكت خصوصية العمالء 
يف الوقائع وانتهااكت القوانين. وحرصًا  والتمييز  والمضايقة وتحر

على ترسيخ السياسات أعاله في ذهن موظفي المجموعة، نّظمت 
يبية  ات التدر إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة العديد من الدور

 QNB ونية خالل عام 2021. كما حرصت مجموعة والتعليمية اإللكتر
اهة في البنك بما يضمن استيعاب  على نشر  ثقافة االمتثال والنز

جميع الموظفين لمختلف أشاكل السلوك األخالقي وتقّيدهم بها. 

يز  الوعي بشأن الحوكمة  تعز
يز  الوعي لدى الموظفين بمبادئ  تدرك مجموعة QNB أهمية تعز

اكت وأن يكون موظفو البنك على إطالع تام بإطار   حوكمة الشر
الحوكمة وما ينطوي عليه من تحديد ألدوار  ومسؤوليات مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين، حيث أن االستيعاب التام 
ها  يز لمفاهيم ومكونات الحوكمة يساهم بشلك فعال في تعز

ها وتطبيقها.  وتطوير

كما يوجد لدى مجموعة QNB وثيقة األخالق المهنية التي تحدد 
ام  وط التي ينبغي على جميع الموظفين االلتز المتطلبات والشر

بها. وتشلك الوثيقة مرجعًا هامًا ُيحتكم إليه عند التعامل مع 
دين، والهيئات  أصحاب المصالح، وال سيما الزمالء والعمالء، والمور

قابية والتنظيمية. وتنطبق هذه الوثيقة على جميع موظفي  الر
اكت التابعة التي يمتلك فيها QNB حصة مسيطرة.  QNB والشر

وتغطي الوثيقة المتطلبات التي يجب على موظفي البنك اإللمام 
ام بها في سياق ممارسة  اطات التي ينبغي عليهم االلتز بها واالشتر

أنشطتهم اليومية.

ب المصالح والتعامل مع المّطلعين على  إدارة مخاطر  تضار
ية المعلومات الجوهر

تماشيًا مع وثيقة األخالق المهنية وسياسة ماكفحة الرشوة والفساد 
ي أن يكون البنك  ور الخاصة بالبنك والقواعد ذات الصلة، من الضر

ًا على تحديد حاالت تضارب المصالح الفعلية والمحتملة  قادر
تها بشلك عادل ومناسب، ألنه في حال عدم الحّد من  إدار و

حاالت تضارب المصالح بشلك صحيح، قد تتعرض المجموعة إلى 
مخاطر  السمعة أو مخالفة المتطلبات التنظيمية. لذلك، اعتمدت 

مجموعة QNB نهجًا قائمًا على المخاطر  من أجل تحديد الحاالت 
الفعلية والمحتملة لتضارب المصالح والتعامل مع المّطلعين على 

ها. ية والتمكن من إدارة مخاطر المعلومات الجوهر

وفي هذا الصدد، يجب على جميع العاملين في المجموعة أال 
ية أو حساسة للجمهور  ، كون  يفصحوا عن أي معلومات سر

ية ال يقتصر  على كونه أمر   استغالل المّطلعين للمعلومات الجوهر
غير  أخالقي فحسب، بل إنه أمر  يعاقب عليه القانون. 

تساهم سياسة تضارب المصالح والتعامل مع المطلعين على 
ية في توجيه جميع الموظفين الستيفاء  المعلومات الجوهر

اماتهم تجاه مجلس إدارة المجموعة، والمساهمين، والعمالء،  التز
ين. وجميع أصحاب المصالح االخر
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يز  إجراءات تقييم االمتثال ومراقبته تعز  2،2

إطار  التقييم الذاتي لالمتثال
تم إعداد وتطوير  إطار  التقييم الذاتي لالمتثال )"إطار  العمل"( 

وفقًا لألدوار  والمسؤوليات المولكة إلى إدارة االنضباط والمتابعة 
للمجموعة حسب ميثاق االمتثال المعتمد من مجلس إدارة 

ئيسي إلطار  العمل في تحديد  مجموعة QNB. يتمثل الهدف الر
ام. ان  ى من حيث االلتز المجاالت التي تشلّك المخاطر  الكبر

المنهجية التي أطلقتها إدارة االنضباط واالمتثال للمجموعة وتم 
ات  إنجاز ام و تطبيقها داخليًا ترمي إلى تقييم وتوثيق مخاطر  االلتز

ع الخارجية بصورة منظمة  و اكت التابعة والفر ات والشر اإلدار
ي. ويضمن إطار  العمل وجود منهج استباقي  وعلى أساس دور

ام، ويساهم في تحديد مجاالت  لتحديد مخاطر  عدم االلتز
الضعف المحتملة أو الممارسات غير  السليمة. سّهل هذا اإلطار  

على مجموعة QNB تحديد األولويات ضمن تقييمات مخاطر  
ام، وذلك من خالل تخصيص التصنيف المناسب  عدم االلتز

ات المختصة، باإلضافة إلى  إسنادها إلى اإلدار لتلك المخاطر  ، و
د بشلك فّعال لتخفيفها. تخصيص الموار

يتم تطبيق هذا اإلطار  على جميع مستويات المجموعة، بما في 
اكت التابعة، بهدف إيجاد آلية ديناميكية إلدارة االنضباط  ذلك الشر

والمتابعة للمجموعة تتسم بالشمولية وقادرة على تصنيف مخاطر  
ام بشلك استباقي، وبالتالي تسهيل عملية تحديد  عدم االلتز

ام" التي قد تتعرض لها مجموعة  وتقييم وتصنيف "مخاطر  االلتز
QNB. وفي النهاية، تساعد المالحظات والنتائج التي يتم الحصول 

عليها بموجب هذا اإلطار  في وضع خطة سنوية إلدارة االنضباط 
والمتابعة للمجموعة وفقًا للمنهجية القائمة على المخاطر  .

استبيان التقييم الذاتي لاللتزام
اجعة إرشادات  قامت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة بمر
ام )CSAQ( خالل  ونموذج استبيان التقييم الذاتي حول االلتز
اء خطية حول اكفة  العام 2021. يسمح هذا االستبيان بجمع آر
اعي اكفة اإلجابات عند  يقة موضوعية تر ام، بطر مجاالت االلتز

احتساب الدرجة اإلجمالية. 

باإلضافة إلى ذلك، قامت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة 
ام ليشمل مجاالت  بتحديث استبيان التقييم الذاتي حول االلتز

ية في ظل أزمة كوفيد-19،  از اءات االحتر أوسع تتعلق باإلجر
اءات  إجر اقبة االحتيال، و ية العمل، ومر ار إعداد خطط استمر و

قابة  ماكفحة الرشوة والفساد، وتبادل المعلومات، أنظمة الر
الداخلية، وحماية البيانات والخصوصية. تستخدم إدارة االنضباط 

ام  والمتابعة للمجموعة الدليل االرشادي للتقييم الذاتي حول االلتز
ام  واالستبيان الخاص بذلك سنويًا من أجل تقييم مخاطر  االلتز

ع الخارجية.  و اكت التابعة والفر في الشر

وفي عام 2021، تمت اتاحة استبيان التقييم الذاتي حول 
ع الخارجية بصورة آلية بما يتماشى مع  و ام في الفر االلتز

اءات التدقيق وللتأكد من تقديم  أفضل الممارسات لتسهيل إجر
المعلومات إلى اإلدارة التنفيذية في الوقت المناسب. أما على 

زت إدارة االنضباط والمتابعة  اكت التابعة، عز مستوى الشر
للمجموعة منهجيات تقييم نتائج استبيان التقييم الذاتي حول 
ام وذلك بإعداد دليل ارشادي يتضمن منهجية إعداد هذا  االلتز

كة تابعة بحيث تقوم بإعداد  االستبيان على مستوى ك شر
يعية والتنظيمية. االستبيان الخاص بها بما يتماشى مع بيئتها التشر

برنامج مراقبة االلتزام
إيجاد  ام و ام على رصد مخاطر  االلتز اقبة االلتز نامج مر يساعد بر
اسخة، من خالل التقييم الشامل ألوجه المخاطر   ام ر ثقافة التز
اءات التي ينبغي اتخاذها للحد من هذه  ئيسية وتحديد اإلجر الر

المخاطر  . وفي هذا الصدد، قامت إدارة االنضباط والمتابعة 
ام على مستوى المجموعة  اقبة االلتز نامج مر للمجموعة بتطوير  بر

ام المجموعة بالمتطلبات التنظيمية.  اقبة مدى التز بهدف مر
ام مما يلي:  اقبة االلتز نامج مر ئيسية لبر وتتألف المكونات الر

مصفوفة المتطلبات التنظيمية: وهي عبارة عن مصفوفة تعطي   •
نظرة شاملة عن المتطلبات التنظيمية ومستوى انطباقها والجهة 

ية  ام ودور المسؤولة عن تنفيذها وآليات التحقق من االلتز
ام على مستوى مجموعة  اجعتها ونتائج تقييم درجة االلتز مر

ع الخارجية.  و اكت التابعة والفر QNB بما في ذلك الشر
النهج القائم على المخاطر: اعتماد أفضل الممارسات الدولية   •

ن للك عنصر  من  إعطاء وز وتطبيق نهج مبني على المخاطر  و
عناصر  المتطلبات التنظيمية يتم تقييمه وفق درجة المخاطر  

يوهات وكذلك من  تبطة به وذلك باالستناد إلى عدة سينار المر
تبة عليها ومن  خالل تقييم المخاطر  المتبقية وحجم االثار  المتر

ّكيز  على المخاطر  ذات األهمية النسبية والتي قد يكون  ثم التر
ام وسمعة المجموعة. ية على مستوى االلتز لها أثار  جوهر
تبطة بشلك مباشر  بمصفوفة  خطة االختبار: هي خطة مر  •

ات  اء اختبار قائمة المتطلبات التنظيمية والتي ترمي إلى اجر
ام بتلك المتطلبات  ية على الضوابط القائمة على االلتز دور

والكشف عن أي حاالت تستدعي االنتباه لها وتالفي حدوث أي 
مخالفات. 

وط ذات الصلة بما في ذلك  ًا للتطوير  المستمر  لألنظمة والشر نظر
اقب إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة  أفضل الممارسات، تر

ام المتوفرة وتقوم بتحديث إطار   اقبة االلتز نامج مر مدى مالءمة بر
ي لضمان متانتها  العمل والمنهجية والمبادئ التوجيهية بشلك دور

وتوافقها مع أفضل الممارسات. 

ام هذه بشلك رسمي  اقبة االلتز وقد تمت الموافقة على آلية مر
ام لمجموعة QNB من خالل  وتوثيقها كجزء من سياسة االلتز

ف ذي  وضع تعليمات واضحة تتضمن أدوار  ومسؤوليات ك طر
ات  صلة بهذه العملية. وتساعد هذه اآللية في رصد وتحديد الثغر

إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها على الفور  بدعم من الجهات  و
اء التحديثات الالحقة  المسؤولة عن العمليات باإلضافة إلى إجر

نامج  اءات ذات الصلة، مع اإلشارة إلى أن بر للسياسات واإلجر
ام بصيغته المحسنة هو حاليًا قيد المعالجة تمهيدا  اقبة االلتز مر

وني بشلك دائم. ام االلكتر لدمجه مع نظام إدارة االلتز

مراجعة واختبار  االلتزام
اجعات  قامت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة بعدة مر

ام دوائر  االعمال ووظائف الدعم  مكتبية تهدف للتحقق من التز
ع الخارجية بأنظمة الحوكمة والمتطلبات  و اكت التابعة والفر والشر

امية إلى  اتيجيات مجموعة QNB الر التنظيمية تماشيًا مع استر
وضة على السفر  المطّبقة نتيجة لوباء  الحد من آثار  القيود المفر

ام السنوية.  اجعات وفقًا لخطة االلتز كوفيد-19. وتتم ك المر
اءات والسجالت  اجعة السياسات واالجر ام مر يشمل اختبار  االلتز

اقبة العمليات والممارسات بغرض التأكد من  والوثائق، واختبار  ومر
يعات واألنظمة والمعايير  ذات الصلة.  تطبيق القوانين والتشر

يتها على مستوى  ات ودور اء هذه االختبار تكز  مواعيد اجر تر
اكت  تبطة بدوائر  األعمال ووظائف الدعم والشر المخاطر  المر

ع الخارجية للمجموعة باإلضافة إلى مستوى  و التابعة والفر
المخاطر  المتبقية المحدد مسبقًا بناًء على األمور  المتعلقة 

ير  الجهات التنظيمية.  ام وعمليات التدقيق وتقار بااللتز

يز  إطار  عمل االلتزام بإجراءات ماكفحة  إثراء وتعز  3،2
الجرائم المالية 

اف إدارة االنضباط والمتابعة  تطبق مجموعة QNB، تحت إشر
بة  ائم المالية يرمي إلى محار للمجموعة، إطار  عمل لماكفحة الجر
ائم المالية وشتى أشاكل الفساد ذات الصلة. وفي هذا اإلطار  ،  الجر

دع  قابة تعمل على منع ور تم اعتماد أنظمة مناسبة لإلفصاح والر
العمليات المشبوهة المتدفقة إلى نظام البنك واإلبالغ عنها 

بالشلك والوقت المناسب.

تستخدم إدارة االنضباط والمتابعة اإلطار  المذكور  لتحديد 
اجعات منتظمة لحساباتهم  اء مر إجر يف عمالء البنك، و وتعر

اقبة أي معامالت مشبوهة على هذه الحسابات واإلبالغ عنها.  ومر
ات إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة  ز  إنجاز وفيما يلي أبر

خالل عام 2021:

المراجعات الخارجية لمدى االلتزام بضوابط ماكفحة 
الجرائم المالية 

استنادًا إلى التوصية )18( من توصيات مجموعة العمل المالي 
امج لماكفحة غسل األموال وتمويل  )FATF( حول تطبيق بر

هاب على مستوى المجموعة، قامت إدارة االنضباط والمتابعة  اإلر
ائم المالية الهادفة  اتيجية ماكفحة الجر للمجموعة بتطبيق استر

إلى التحقق من وجود الضوابط المالءمة لماكفحة غسل األموال 
ع الخارجية.  و هاب في الفر وتمويل اإلر

اتيجية وجود نهج موحد لالمتثال لضوابط  تضمن هذه االستر
اجعات  ائم المالية على مستوى المجموعة. تعتمد مر ماكفحة الجر

ائم المالية على تقييم جودة  ام بضوابط ماكفحة الجر االلتز
دع حاالت غسل األموال وتمويل  الضوابط المصممة لكشف ور
هاب استنادًا إلى المخاطر  المحددة، بما في ذلك الضوابط  اإلر

اء قدرة  المطلوبة بموجب القانون أو األنظمة. ويكفل هذا اإلجر
تها  إدار ائم المالية و مجموعة QNB على تقليص مخاطر  الجر

بشلك فعال على مستوى المجموعة. 

مراقبة التعامالت 
تلتزم مجموعة QNB بالتحقق من مدى فعالية وكفاية ومالءمة 

اقبة تعامالت العمالء واإلبالغ عن العمليات  الضوابط الخاصة بمر
قابية. تقوم إدارة االنضباط والمتابعة  المشبوهة للهيئات الر

ار   ائم المالية باستمر اقبة الجر يوهات مر اجعة سينار للمجموعة بمر
باالستناد إلى المخاطر  التي تم تقييمها، لضمان قدرة نظامها على 

عة  ايدة بسر هاب المتز كشف عمليات غسل األموال وتمويل اإلر
كبيرة حول العالم. حيث تولي المجموعة أهمية بالغة تجاه 

ته على كشف العمليات المشبوهة  يز  هذا النظام لضمان قدر تعز
وغير  المعتادة. 

ى لسنة 2021 انتخابات مجلس الشور
قابة على انتخابات مجلس  تم اختيار  بنك QNB من قبل لجنة الر

ى من أجل فتح الحسابات الخاصة بهذه االنتخابات، وذلك  الشور
ات البنك الفنية وتوفر  األنظمة المالئمة لديه التي  ًا إلى قدر نظر

ف قطر   دة في تعليمات مصر تسمح بتطبيق ك المتطلبات الوار
وط المنصوص عليها في  ي بهذا الخصوص واستيفاء الشر كز المر

ارة الداخلية. وفي هذا السياق، اعتمد البنك ضوابط  ات وز ار قر
اقبة مالئمة بشلك يلبي المتطلبات التنظيمية  مناسبة وأدوات مر

عند فتح الحسابات الخاصة باالنتخابات. وقد أنجزت العملية 
بنجاح وفقًا لمتطلبات اكفة السلطات التنظيمية. 

نظام "اعرف عميلك" الرقمي
اء  ي، وكجزء من إجر كز ف قطر  المر تماشيًا مع تعليمات مصر

قمنة العمليات الذاتية، تعمل إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة  ر
وني ضمن البنك. سوف  ف عميلك االلكتر على تطبيق نظام اعر

بة مميزة للعمالء خالية من  يسهم هذا النظام بتوفير  تجر
تقاء  ار  ، واالر يف بياناتهم باستمر المشاك، مع إماكنية توثيق وتعر

اءات تحديد الهوية والتحقق منها.  قدر  اإلماكن بإجر

تحسين برامج االلتزام ببرامج العقوبات الدولية  4،2

امج  ام ببر يز  االلتز تواصل مجموعة QNB جهودها في تعز
ايدة للوائح العقوبات  العقوبات الدولية لمواجهة التحديات المتز

ار  بسمعتها. كما  دون التسبب بتعطيل خدمة العمالء أو اإلضر
امج العقوبات  ام ببر تحرص المجموعة على ضمان فعالية االلتز

الدولية الموحد لكشف احتماالت تعرضها لمخاطر  العقوبات 
تفعة والحد في الوقت المناسب من التعرض لهذه المخاطر  .  المر

نامج ضوابط صارمة وفعالة تهدف إلى تلبية  يحدد هذا البر
اعاة احتياجات العمالء وتضمن حماية  المتطلبات التنظيمية مع مر

هاب وانتشار  أسلحة  المجموعة من التعرض لمخاطر  تمويل اإلر
امج العقوبات العالمية التي  ام الاكمل ببر الدمار  الشامل مع االلتز

وبي، والواليات المتحدة  تفرضها األمم المتحدة، واالتحاد األور
يطانية. وفيما يلي تفاصيل بعض  انة البر ارة الخز يكية، ووز األمر

ئيسية التي قامت بها المجموعة في عام 2021 لتحسين  األنشطة الر
الضوابط المتعلقة بالعقوبات الدولية:

ية عالمية رائدة في مجال ماكفحة  كة استشار العمل مع شر
الجرائم المالية 

ية  كة استشار خالل عام 2021، تعاقدت مجموعة QNB مع شر
يز   ائم المالية بهدف تعز ائدة في مجال ماكفحة الجر عالمية ر

تكز  هذا التعاقد على تطبيق أفضل الممارسات  إدارة العقوبات. وير
ية وتحسين قدرة مجموعة QNB في مواجهة مخاطر   المعيار

ام في المستقبل.  االلتز

االستثمار  في إيجاد أنظمة وحلول لاللتزام ببرنامج 
العقوبات الدولية

نامج االمتثال للعقوبات  كنًا أساسيًا في بر تعتبر  التكنولوجيا ر
المعتمد في مجموعة QNB، وبالتالي، تسعى إدارة االنضباط 

والمتابعة للمجموعة إلى البحث عن أنظمة جديدة إلدارة 
امج التي قد تساعد المجموعة على إدارة  العقوبات، واختيار  البر

مخاطر  العقوبات بفعالية. في العام 2021، عملت إدارة االنضباط 
اكت المتخصصة  والمتابعة للمجموعة مع واحدة من أشهر  الشر

في هذا المجال من أجل تطبيق نظام لكشف العقوبات يتوافق 
مع احتياجات المجموعة ويساعد في الحد من تعّرضها ألي 

وط  ام بالشر نامج للبنك ضمان االلتز عقوبات. سيتيح هذا البر
نة مع قوائم  ز  العمالء والعمليات مقار الصارمة من حيث فر

قابة العالمية.  الر
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QNB تحسين عملية توثيق العقوبات ضمن
اجعت مجموعة QNB إطار  توثيق العقوبات  في العام 2021، ر

والتي تتألف من عدة سياسات وتوجيهات ومستندات مرجعية، 
بهدف تطبيق أفضل المعايير  والممارسات الدولية المتعلقة 

ائم المالية، وحرصًا على  ام بضوابط ماكفحة الجر بالعقوبات وااللتز
ئيسية الخاصة  التقيد التام بتعليمات صانعي السياسات العالمية الر

وبي،  يكية، االتحاد األور بالعقوبات )الواليات المتحدة األمر
المملكة المتحدة، األمم المتحدة(، وتوجيهات وتوصيات مجموعة 

ات والمتطلبات التنظيمية  العمل المالي )FATF(، ومواكبة التطور
المحلية. وفي هذا اإلطار  ، أجرت إدارة االنضباط والمتابعة 

نامج االمتثال للعقوبات حيث قامت بتقييم  للمجموعة تقييمًا لبر
تبطة  نامج االمتثال للعقوبات على إدارة المخاطر  المر قدرة بر

قابية فّعالة.  إيجاد بيئة ر ام لهذه العقوبات و بعدم االلتز

تحسين التوعية بشأن مخاطر  العقوبات
أدخلت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة تحديثات جديدة على 
ات  يبي الخاص بالعقوبات" بما يتماشى مع التغير نامج التدر "البر

يعة في مجال العقوبات. استنادًا إلى النهج القائم على  السر
ام بأفضل الممارسات، شملت التحديثات المذكورة حاالت  االلتز

عملية لمؤسسات تعرضت لمخاطر  العقوبات وكيفية تجنبها ضمن 
مختلف خطوط األعمال، للتمكن من تكوين صورة وافية عن 

مخاطر  العقوبات. خالل العام 2021، اعتمدت المجموعة نهج 
وني الذي ساهم في تحسين استجابة الموظفين  التعّلم االلكتر

نامج، وليس هذا فقط، بل إنه ساعد في تحسين التخطيط  للبر
يب الخاصة بالمجموعة كلك.  اتيجية التدر الستر

بناء قدرات وكفاءات وحدة العقوبات
نامج االمتثال للعقوبات الدولية في مجموعة QNB بشلك  يعتمد بر
ار   تهم لضمان استمر ات الموظفين ومؤهالتهم وخبر كبير  على مهار
فعاليته وكفاءته أثناء تطبيقه. وخالل عام 2021، تم تعيين موظفين 

جدد من ذوي الخبرة للمساهمة في تحقيق الخطة السنوية 
تبطة باالمتثال للعقوبات  إلدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة المر

يبية لتطوير   امج تدر الدولية. وقد خضع هؤالء الموظفون إلى بر
اتهم العملية في مواضيع االمتثال للعقوبات ومساعدتهم على  مهار

اتهم وبناء كفاءاتهم. فة الالزمة وتطوير  خبر اكتساب المعر

اعتماد إطار  متين لماكفحة االحتيال  5،2

ًا شاماًل لماكفحة  وضعت وحدة ماكفحة االحتيال للمجموعة، إطار
ات الرصد والتحقيق، تلبية لتوقعات  نامجًا لتطوير  قدر االحتيال وبر

اهة  امهم تجاه قيم النز مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والتز
واألخالق العالية فيما يتعلق بإدارة مخاطر  االحتيال. وخالل عام 

ع الخارجية  و اكت والفر 2021، ساندت وحدة ماكفحة االحتيال الشر
اقبة  امج وأطر  مر التابعة لمجموعة QNB حيث قامت ببناء بر

االحتيال الخاصة بها حرصًا على توافقها مع معايير  وأطر  سياسات 
ئيسية  ات الر ماكفحة االحتيال ضمن المجموعة. وقد شملت التطور

المتعلقة بماكفحة االحتيال والرشوة والفساد واالنذار  المبكر  عن 
المخالفات خالل العام ما يلي: 

دعم بطولة أكس العالم FIFA قطر  2022™
في العام 2021، تم اختيار  مجموعة QNB لتكون الداعم الرسمي في 

يقيا لبطولة أكس العالم FIFA قطر  2022™  ق األوسط وافر الشر
ي الرسمي للبطولة. وبالتالي، ستكون المجموعة  والبنك القطر

اف اآللي في المالعب التي ستستضيف  د الوحيد ألجهزة الصر المور
فعاليات البطولة.

إدارة التدقيق  أجرت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة و
إدارة المخاطر  التشغيلية للمجموعة تقييمًا  الداخلي للمجموعة و

لفهم ك العمليات والضوابط ذات الصلة، التي ستتأثر  إلى حد كبير  
ببطولة أكس العالم 2022. وشمل التقييم المذكور  ك الجوانب 

مثل ماكفحة غسل األموال والعقوبات واالحتيال وحماية 
ى النظر  في المخاطر   يبي، كما جر البيانات واالمتثال الضر

ات. وتشمل  واآلثار  المحتملة التي قد تؤثر  على أنشطة هذه اإلدار
يادة في تواتر  وتعّقد وحّدة الهجوم المادي  هذه المخاطر  الز

اق أنظمة  اني بهدف اختر والهجمات التي تستهدف األمن السيبر
ى تقييم مدى تأثير   البنك المعلوماتية. باإلضافة إلى ذلك، جر

وار   تفاع الطلب على خدمات QNB نتيجة العدد الكبير  من الز ار
ون بطولة أكس العالم  والمسؤولين والصحافيين الذين سيحضر

FIFA وتوفر  التدابير  الفعالة لماكفحة االحتيال. 

عالوة على ذلك، تواصل إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة عمليات 
اني خالل  ية أنظمة األمن السيبر المتابعة واإلبالغ عن مدى جاهز
ية  اجعة جاهز استضافة بطولة أكس العالم. وقد قامت سابقًا بمر
يع  اني" الصادر  عن اللجنة العليا للمشار تطبيق "إطار  األمن السيبر

ية للتحقق من  ال أعمال المتابعة واإلبالغ جار واإلرث، وال تز
فعالية هذا اإلطار  . 

التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية
توظف إدارة االنضباط والمتابعة حلواًل مبتكرة لمواجهة المخاطر  

اكت حول العالم. حيث أن حجم  المتصاعدة التي تواجهها الشر
ورة استخدام التقنيات الذكية  البيانات الكبير  سيستوجب ضر

امج تحليل البيانات( لفهم  )التعّلم اآللي، الذاكء االصطناعي، بر
األشاكل المعقدة من البيانات والتمكن من التنبؤ بالمخاطر  
ام. وفي هذا السياق، أنشأت إدارة  وحاالت الفشل في االلتز

االنضباط والمتابعة للمجموعة لجنة توجيهية داخلية تعنى 
اف  بالتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية من أجل اإلشر

اتيجية االنضباط الخاصة بالمجموعة وتطبيقها تماشيًا  على استر
ام. وقامت اللجنة  ات التكنولوجية في مجاالت االلتز مع التطور

ية وتطبيق حلول تكتيكية خالل العام بهدف  بعقد اجتماعات دور
اتيجية جديدة.  ات استر استحداث مبادر

يب  رصد حاالت االحتيال ومنعها والكشف عنها وتوفير  التدر
المناسب 

تحرص وحدة ماكفحة االحتيال على تنفيذ عمليات مستمرة 
وبصورة منتظمة لرصد الحاالت والتنبيهات المتعلقة باالحتيال من 

أجل الحد من مخاطر  حدوث حاالت االحتيال أو عدم الكشف 
عنها في الوقت المناسب.

تمتلك وحدة ماكفحة االحتيال آليات متطورة لإلبالغ عن حاالت 
اكت التابعة، كما قامت  ع الخارجية والشر و االحتيال في جميع الفر

نامج للتوعية بمبادئ ماكفحة االحتيال واإلنذار   الوحدة بإعداد بر
المبكر  عن المخالفات وماكفحة الرشوة والفساد عبر  منصة التعلم 
يب  وني لجميع الموظفين في المجموعة. وقد شمل التدر اإللكتر

ما يقارب 3000 موظف على مستوى المجموعة ممن أكملوا 
يبية بنجاح خالل العام 2021. امج التدر البر

النظام الخاص بإدارة حاالت االحتيال 
حققت مجموعة QNB تقدما كبير  في تطبيق النظام الخاص 

فية  بإدارة حاالت االحتيال، الذي سيشمل اكفة المعامالت المصر
ونية لـ QNB قطر  بهدف كشف وماكفحة حاالت االحتيال.  االلكتر

سيساعد هذا النظام في عملية ماكفحة االحتيال من خالل رصد 

حاالت االحتيال ومنع حصولها بصورة آلية مع ضمان المحافظة 
على بيئة عمل قادرة على مواجهة التحديات المتصاعدة دون 

باح البنك وأعماله. التأثير  على أر

التحقيق في حاالت االحتيال والمخالفات التي يتم اإلبالغ عنها 
اءات متينة لتلقي وتقييم  طّورت وحدة ماكفحة االحتيال إجر

ومعالجة التنبيهات والمخالفات والمخاوف المتعلقة بحاالت 
االحتيال والسلوكيات غير  األخالقية التي يتم اإلبالغ عنها، حيث 

ي الوحدة تحقيقات شاملة في جميع الحاالت المبلغ عنها،  تجر
اعاة نطاق وشدة ومعقولية هذه الحاالت. خالل العام  مع مر

2021، قامت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة بتطبيق وتعميم 
مصفوفة للتحقيق في الحاالت المتعلقة باإلنذار  المبكر  عن 

المخالفات وتصنيفها وكيفية التصعيد والتحقيق فيها، وقد تم 
اكتها  تعميم هذه المصفوفة ضمن مجموعة QNB وعلى اكفة شر

وعها الخارجية، لتشمل جميع الموظفين. كما تقوم  التابعة وفر
ات المعنية  الوحدة بتقديم التوصيات المناسبة بخصوصها لإلدار

اءات التأديبية والتصحيحية المناسبة  وفقًا للك حالة التخاذ اإلجر
للحاالت التي تم التأكد من صحتها.

يبية بشفافية  يبية: تبادل المعلومات الضر ير  الضر التقار  6،2
QNB وفعالية عبر  مجموعة

ات مستمرة في  يبية للعمالء تطور تشهد متطلبات الشفافية الضر
يادة عبء  ائب إلى ز قمنة إدارة الضر جميع أنحاء العالم، وقد أدت ر

يبي على مجموعة QNB. وبالتالي، فقد يؤدي عدم  االمتثال الضر
يض المجموعة لخسائر  مالية أو عقوبات  يبي إلى تعر االمتثال الضر

ام بالمتطلبات التنظيمية  ار  بالسمعة بسبب عدم االلتز أو اإلضر
يبية. في عام 2021، أجرت إدارة  وضة من قبل السلطات الضر المفر

امج  اجعات والبر االنضباط والمتابعة للمجموعة العديد من المر
اءات العناية الواجبة  إجر اءات تحديد الهوية و التصحيحية إلجر

يكي للحسابات األجنبية  يبي األمر بموجب قانون االمتثال الضر
ات التي تم تحقيقها:  ز  اإلنجاز ومعيار  اإلبالغ المشترك، وفيما يلي أبر

يبية العالمية ير  الضر االمتثال ألنظمة إعداد التقار
قابية التي تفرضها على  اءات الر يبية اإلجر شددت السلطات الضر

يبية إلى  المؤسسات المالية وال سيما مع تحول الشفافية الضر
اكت والجهات التنظيمية  ايد األهمية تتفاعل معه الشر ع متز موضو

على حد سواء. ونتيجة لذلك، أصبحت البنوك اآلن أكثر  من أي 
ير   وقت مضى جزءًا أساسيًا من النظام العالمي إلعداد التقار

يبية. ومن هذا المنطلق، تحرص مجموعة QNB على تطبيق  الضر
يبية ومتطلبات االمتثال في  يز  الشفافية الضر ات عالمية لتعز مبادر
يبي في QNB بتطبيق  المجموعة، حيث تلتزم وحدة االمتثال الضر

ات والمتطلبات، والتي تشمل:  هذه المبادر

يكي للحسابات األجنبية –فاتاك- يبي األمر قانون االمتثال الضر  •
)FATCA(

معيار  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للتبادل التلقائي   •
وف أيضًا باسم معيار   لمعلومات الحسابات المالية -المعر

.)CRS( اإلبالغ المشترك
وبي أو تعليمات التعاون  امي لالتحاد األور نظام اإلفصاح اإللز  •

.)DAC 6( ي اإلدار

تعي مجموعة QNB أهمية اإلبالغ عن البيانات والمعلومات 
يقة شفافة وفي الوقت المناسب. لذلك، يعمل  يبية بطر الضر
 FATCA تبطة بقانون ير  المر البنك على تقييم استكمال التقار

ومعيار  اإلبالغ المشترك وفقًا لمتطلبات الجهات التنظيمية في 
اكت التابعة للمتطلبات  ع الخارجية والشر و ام الفر قطر  وتقييم التز

التنظيمية في الدول التي تتواجد فيها. 

ام بقانون  اقبة االلتز يبي مسؤولية مر تتولى وحدة االمتثال الضر
فاتاك ومعايير  اإلبالغ المشترك عبر  المجموعة والتحقق من توفر  

امج وأنظمة اإلبالغ، كما أنها تشلك نقطة اتصال فيما بين  البر
ائب.  الجهات التنظيمية مثل الهيئة العامة للضر

يبي ب الضر الحفاظ على برامج امتثال متينة لمنع التهر
اءات شاملة  يبي إجر في عام 2021، أطلقت وحدة االمتثال الضر

يبية  ام البنك باألنظمة الضر امج تصحيحية لضمان التز وبر
يبية  اتيجية البنك الضر العالمية والمحلية والتأكد من أن استر
متقيدة بالمتطلبات القانونية في اكفة الدول التي تنشط فيها 

المجموعة. 

ير   تقييم أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقار  7،2
المالية 

اكت والكيانات القانونية  استنادًا إلى نظام الحوكمة الخاص بالشر
ئيسية لهيئة قطر  لألسواق المالية، وتحديدًا  المدرجة في السوق الر
ير  من المدقق الخارجي  المادة )24( منه، يجب الحصول على تقر

قابة الداخلية  يؤكد للمساهمين مدى مالءمة وفعالية أنظمة الر
المطبقة في البنك ومدى امتثاله ألحاكم القانون. 

بناًء عليه، أجرت مجموعة QNB تقييمًا شاماًل لضوابطها الداخلية 
ير  المالية لسنة 2021. وقد قام البنك  الخاصة بإعداد التقار

ير   إطار  تقييم الضوابط الداخلية إلعداد التقار يز  منهجية و بتعز
قابة  تاكز  على المعايير  المنصوص عنها في إطار  الر المالية باالر

اعية للجنة  الداخلية الموحد )2013( الصادر  عن لجنة المنظمات الر
  .)COSO( يدواي تر

يدواي، تستند  اعية للجنة تر بحسب إطار  لجنة المنظمات الر
قابة الداخلية على مجموعة من العناصر  مثل البيئة  اءات الر إجر

قابة، والتواصل والرصد  قابية، وتقييم المخاطر  ، وأنشطة الر الر
واإلبالغ. وفي مجموعة QNB، يقع على عاتق إدارة االنضباط 

اءات  قابية متينة تتضمن إجر والمتابعة للمجموعة إنشاء بيئة ر
ير  الخاصة بالبنك وفقًا للمعايير  المدرجة في إطار   إلعداد التقار

يدواي. اعية للجنة تر لجنة المنظمات الر

يز  ضوابط  ار  على تحسين وتعز تعمل مجموعة QNB باستمر
قابة  قابة الداخلية للبنك بما في ذلك ضوابط الر اءات الر إجر و

ام  ير  المالية، والتي تم وضعها لضمان االلتز الداخلية على التقار
يز  شفافية  اءات حفظ السجالت المالية بشلك موثوق وتعز بإجر

ير  المالية واإلفصاح. التقار

البرنامج الدولي لحماية البيانات والخصوصية  8،2

 QNB إطار  حماية البيانات الذي يؤثر  في مجموعة يتطور
ار  ، حيث تعمد الجهات التنظيمية أكثر  فأكثر  إلى تحديث  باستمر

قوانينها الخاصة بحماية البيانات. بشلك عام، إن أغلبية الدول 
وطًا خاصة بها لحماية  التي تنشط فيها مجموعة QNB تفرض شر

امات والمعايير  الدنيا التي يجب  البيانات، وتحدد النطاق وااللتز
التقيد بها عند معالجة البيانات الشخصية. في عام 2018، دخل 

نظام حماية البيانات العامة حيز  التنفيذ والذي بدوره ساهم 
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يادة العبء والمسؤولية على مجموعة QNB وذلك بفرض  في ز
ام  اءات صارمة في معالجة البيانات واالحتفاظ بها وااللتز إجر

اء تقييم لمخاطر  الخصوصية.  ورة اجر بضر

اسخًا بحماية البيانات  امًا اكماًل ور تلتزم مجموعة QNB التز
الشخصية التي تعتبر  بمثابة عنصر  أساسي للمجموعة في تحقيق 

ؤيتها طويلة المدى. كما أنه ولوجود العديد من قوانين وأنظمة  ر
حماية البيانات التي قد تؤثر  على عمليات المجموعة فقد تم إيجاد 

يق خاص مسؤول عن حماية البيانات ضمن إدارة االنضباط  فر
يق مسؤولية حماية  والمتابعة للمجموعة، حيث يتولى هذا الفر

ام ألنظمة حماية البيانات. البيانات والخصوصية وضمان االلتز

ئيسية المتعلقة بحماية البيانات خالل عام  ات الر تتمثل اإلنجاز
2021 فيما يلي:

ام بالمعايير  البيئية واالجتماعية والحوكمة: حيث عملت  االلتز  •
ها المتعلقة بالخصوصية مع  المجموعة على توفيق معايير

المعايير  البيئية واالجتماعية والحوكمة وتم تضمينها في إطار  
عمل المجموعة، األمر  الذي انعكس على فعالية ممارسات 

المجموعة المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية. 
أول بنك في قطر  يطّبق نظامًا قائمًا بذاته إلدارة وحماية   •

ائد إلدارة  البيانات: نجحت مجموعة QNB في تطبيق نظام ر
وحماية البيانات والخصوصية. 

نامج الضمان الحالي  يز  بر نامج ضمان حماية البيانات: تم تعز بر  •
ئيسية. اجعة الضوابط الر عبر  إدخال أفضل الممارسات ومر

التحقق من الصحة المؤسسية: أجرت مجموعة QNB فحصا   •
وط المحلية لحماية البيانات على  لتقييم مدى التقيد بالشر
مستوى المجموعة كما وضعت خطة عمل لتوحيد معايير  

حماية البيانات والخصوصية على مستوى المجموعة. 

بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها مجموعة QNB، والتي 
استهدفت تحسين إطار  الحوكمة وتبسيط العمليات من خالل 

غن ستانلي  فعت مور ات التكنولوجية، ر استخدام آخر  االبتاكر
ناشونال )MSCI( تصنيف المجموعة إلى AA مشيرة  اكبيتال إنتر

اء ذلك هو إطار  أمن وخصوصية  ئيسي ور إلى أن السبب الر
كز  األول على  البيانات المتين في للمجموعة التي احتلت المر

كز   يقيا والمر ق األوسط وشمال إفر مستوى منطقة الشر
ين عالميًا في مجال حماية البيانات؛ وتجدر  اإلشارة إلى أن  العشر
ائدة في بحوث االستثمار  تقوم بتقديم  كة عالمية ر MSCI هي شر
ات المناسبة  ار ين لكي يتمكنوا من اتخاذ القر التحليالت للمستثمر

اتهم.  بخصوص استثمار

9،2 العالقات مع الجهات التنظيمية

تشلك إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة نقطة مرجعية لتنسيق 
جميع االتصاالت بين البنك والجهات التنظيمية، بما يساهم في 

توطيد العالقات وتحسين عملية التنسيق بين البنك والجهات 
وس  ار  تبعات أزمة فير التنظيمية. خالل عام 2021 وفي ضوء استمر

كوفيد-19، لم تدخر  إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة جهدًا 
قابية والتنظيمية بما فيها  ام باكفة المتطلبات الر في سبيل االلتز

ئ  تبطة باألزمة حيث تحققت من تطبيق تدابير  الطوار تلك المر
ات  وس كوفيد-19، وقامت بتوضيح االستفسار لماكفحة انتشار  فير

دة من مختلف  قابية والتنظيمية الوار تبطة بالمتطلبات الر المر
إبداء  ات في البنك، فضال عن متابعة التعاميم الجديدة و اإلدار

أي والمالحظات بشأنها، إلخ. الر

باإلضافة إلى ذلك، تسعى إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة 
ات العاملة ضمن المجموعة من أجل الحصول  إلى دعم اإلدار
ي،  كز ف قطر  المر على الموافقات التنظيمية الالزمة من مصر

كز  قطر  للمال،  وهيئة قطر  لألسواق المالية، وهيئة تنظيم مر
ى ذات صلة لتقديم منتجات وخدمات  وأي سلطات أخر

يز  المنتجات والخدمات التي يقدمها  جديدة باإلضافة إلى تعز
البنك حاليًا.

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية الجديدة
اجعة تنفيذ أي متطلبات  تتبع مجموعة QNB آلية قوية وفّعالة لمر

ام بها بشلك مستمر  ،  اقبة االلتز تنظيمية جديدة وتحليلها ومر
حيث تقوم إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة بحصر  المتطلبات 

اجعتها بدقة. وهذا يشمل  التنظيمية ومتابعة تنفيذها بعد مر
ي وهيئة قطر   كز ف قطر  المر تقييم التعليمات الصادرة عن مصر

كز  قطر  للمال باإلضافة إلى  لألسواق المالية وهيئة تنظيم مر
ى )في الدول التي تعمل فيها  الهيئات التنظيمية الدولية األخر

ام المجموعة بعقد اجتماعات  المجموعة(. يجدر  اإلشارة إلى التز
ومناقشات مع الهيئات التنظيمية عند االقتضاء لفهم المتطلبات 

التنظيمية والتأكد من تنفيذها بالشلك المناسب خاصة خالل أزمة 
وس كوفيد-19.  فير

ير  الرقابية التقار
إعداد  تتمتع مجموعة QNB بآلية عالية الكفاءة لجمع المعلومات و

ير  المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية المعنية آخذة  التقار
ير  .  بعين االعتبار  التوقيت المناسب والدقة في تسليم تلك التقار
ات العاملة ضمن  وتحدد هذه اآللية المسؤوليات المنوطة باإلدار

ير  وضمان صحة ودقة  المجموعة فيما يتعلق بإعداد التقار
المعلومات التي يتم تقديمها وتقديمها في المواعيد المحددة. 

كما تلتزم إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة بتقديم المساعدة 
ات أو عمليات تفتيش أو  ات المعنية بشأن أي استفسار لإلدار
يعات أو العقوبات المالية. تبطة بانتهااكت التشر الحاالت المر

يب والتوعية المتعلقة باالمتثال  برامج التدر  10،2
QNB لموظفي

تعمل مجموعة QNB على إنشاء محيط جامع في ماكن العمل 
اج طاقاتهم الداخلية والتعبير  عن  يمكن الموظفين من استخر

تطّلعاتهم، محيط يحتضن ويقّدر  مختلف األفاكر  ووجهات النظر  
يبية  ات تدر ويشّجع على التطوير  والنمو المهني عبر  تنظيم دور

متنوعة وواسعة النطاق لموظفيه. 

ام،  يبية الخاصة بااللتز امج التدر اعتمدت المجموعة عدد من البر
اض  أ من عملية تطوير  الموظفين ألغر تها جزءًا ال يتجز واعتبر

ام واالنضباط على مستوى  ترسيخ ثقافة ثابتة في مجال االلتز
ام لدى الموظفين وينعكس  وح االلتز ز  ر المجموعة، مما يعز

بدوره إيجابًا على محيط العمل ويساعد البنك على تحقيق أهدافه 
يادة التوعية  وغاياته. عالوة على ذلك، يساهم هذا النهج في ز

ام واالنضباط من أجل حماية عالمة مجموعة  بشأن مسائل االلتز
QNB وسمعتها. وفي هذا الصدد، تقوم إدارة االنضباط والمتابعة 

اجعة واعتماد وتنفيذ المتطلبات  للمجموعة بصورة مستمرة بمر
التنظيمية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  تلك الصادرة 

ي وهيئة قطر  لألسواق المالية وهيئة  كز ف قطر  المر عن مصر
ف  كز  قطر  للمال، باإلضافة إلى المنظمات المتعار تنظيم مر

فية ومجموعة العمل  قابة المصر ل للر عليها دوليًا مثل لجنة باز
المالي )FATF(، إلخ.  

إطار   نامجًا و أطلقت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة بر
 ،QNB ام على مستوى مجموعة اسخًا بشأن االلتز يبيًا ر عمل تدر
ويتم تحديثه سنويًا باالستناد إلى المتطلبات التنظيمية المتغّيرة. 

ام من المكونات  يبي الخاص بااللتز يتألف إطار  العمل التدر
األساسية التالية: 

ام ضمن المجموعة؛  اتيجي الخاص بااللتز يب االستر ات التدر ر مقّر  •
ام ضمن المجموعة؛  يبية الخاصة بااللتز ات التدر نامة الدور ز ر  •

ام ضمن المجموعة؛  يب الخاصة بااللتز مواد التدر  •
ام ضمن المجموعة.  يب الخاص بااللتز سياسة التدر  •

تقاء بالعالمة الدولية، ال  يز  سمعة مجموعة QNB واالر وبهدف تعز
ام إلى: يب الشامل في مجال االلتز نامج التدر بد من أن يسعى بر

ام بغية  تحديد دور  ونطاق مسؤولية ك موظف المتعلقة بااللتز  •
 .QNB اتيجية لمجموعة تحقيق األهداف االستر

ام وتوافق أنشطة البنك مع  كيز  على أن التحقق من التز التر  •
األنظمة المعمول بها والسياسات الداخلية وأفضل الممارسات 

ليست من مهام إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة فحسب، 
بل إنها واجب على ك موظف في المجموعة. وبالتالي، فإن 

ام تقع ضمن اكفة خطوط الدفاع الثالثة.  مسؤولية االلتز
تبطة بالسمعة التي  تحديد المخاطر  التنظيمية والمخاطر  المر  •

تواجهها مجموعة QNB من أجل تحقيق النهج القائم على 
يبية التي توضح كيفية  المخاطر  لتحديد االحتياجات التدر

معالجة هذه التحديات من خالل تأدية الواجبات والمسؤوليات 
المهنية المنوطة بلك موظف على أكمل وجه وفقًا لوثيقة 

األخالق المهنية المعتمدة ضمن المجموعة. 

يب سنويًا ليشمل مواضيع متخصصة منها:  ويتم توسيع نطاق التدر
هاب والعقوبات وماكفحة  ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلر

 FATCA يب البيانات وقانون االحتيال وحماية البيانات ومنع تسر
وبي  قابة الداخلية والنظام األور ومعيار  اإلبالغ المشترك والر

ها من المواضيع  اكت وغير العام لحماية البيانات وحوكمة الشر
يب سنويًا  اجعة واعتماد خطط التدر ذات الصلة، باإلضافة إلى مر

اقبة التقدم  اكت التابعة الدولية. كما تتم مر ع الخارجية والشر و للفر
يب المعتمدة للمجموعة على أساس  ز  مقابل خطط التدر المحر

ي من قبل إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة من خالل  دور
يب.  ئيسية الخاصة بالتدر ات األداء الر ية ومؤشر ير  الدور التقار

ات  ًا لغياب الدور وفي ضوء انتشار  جائحة كوفيد-19، ونظر
يبية المنظمة وجهًا لوجه، طّورت إدارة االنضباط والمتابعة  التدر
ام،  يبات الخاصة بااللتز ق لنشر  التدر للمجموعة العديد من الطر

وني  وهي تشمل على سبيل المثال ال الحصر  التعّلم االلكتر
ها. حيث تكمن أهمية  ونية وغير يد االلكتر ات ورسائل البر والنشر

ات التوعوية إلى ابقاء الموظفين  يبية والنشر ات التدر هذه الدور
يد من إنتاجيتهم  وط كما تز على اطالع بآخر  ما يصدر  من شر

اف، وهي أيضًا تضمن اطالعهم على  وتقّلص الحاجة إلى اإلشر
هم ومسؤولياتهم باالستناد إلى ك القوانين واألنظمة  أدوار

والسياسات الداخلية ذات الصلة.

بناء القدرات والمهارات ضمن إدارة االنضباط والمتابعة  11،2

في سبيل توفير  بيئة عمل أفضل للموظفين، تولي مجموعة 
ات القوى العاملة لديها  ات وقدر تقاء بمهار QNB أهمية كبيرة لالر

وحثهم على االبتاكر  .  ولتحقيق ذلك، يتم توفير  فرص التعلم 

المستمر  لموظفي إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة من 
يبية الدولية سواء داخليًا أو خارجيًا في مجال  ات التدر خالل الدور

ام باإلضافة إلى تقديم الدعم المالي الكتساب المؤهالت  االلتز
 CFE و CIA و CISI و CAMS المهنية ذات الصلة مثل شهادات

وح المهنية لدى الموظفين ويساعدهم في  ز  الر ها مما يعز وغير
تحسين اإلنتاجية. 

مة  المبادرات واالستراتيجيات المنفذة في ضوء أز  12،2
كوفيد-19

ات إدارة االنضباط  يز  قدر ئيسيًا لتعز شلكت أزمة كوفيد-19 عاماًل ر
والمتابعة للمجموعة من أجل التصدي لألزمة والعمل على توفير  

ام بجميع المعايير  التنظيمية.  حلول مبتكرة تساهم في االلتز
وقد أدى ذلك إلى تحسين كفاءة قنوات تقديم الخدمات 
وخاصة فيما يتعلق بعمالء مجموعة QNB. وقد ساهمت 

إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة في تقديم الدعم الالزم 
اعاة  ية العمل المطبقة في QNB مع مر ار لتحديث خطط استمر

ات إيقاف األعمال التي تفرضها السلطات، كما تم تقييم  ار قر
ية التي اتخذتها المجموعة استجابًة النتشار   از اءات االحتر اإلجر

وس كوفيد-19. فير

ومن وجهة نظر  تنظيمية، طبقت إدارة االنضباط والمتابعة 
ام التنظيمي والحفاظ  للمجموعة نهجًا استباقيًا في ضمان االلتز

على متانة خط الدفاع الثاني في مواجهة جائحة كوفيد-19، 
اكئز  ، وهي: الحوكمة،  افي على خمس ر كز  النهج اإلشر كما ر

ير  .  إعداد التقار واألشخاص، والعمليات، واألنظمة، و

وط الجديدة  كما حرص البنك على تعميم التوجيهات والشر
الصادرة عن الجهات التنظيمية المتعلقة بماكفحة كوفيد-19 

ات المجموعة التخاذ ما يلزم في الوقت المناسب.  على اكفة إدار
وتعمل إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة على رصد المستجدات 

 QNB والتوصيات التنظيمية ذات الصلة حرصًا على تقّيد مجموعة
التام بتوجيهات الجهات التنظيمية الوطنية بشأن كوفيد-19 على 

 .QNB مستوى شبكة مجموعة

وف العمل المتغيرة، تم تعديل  إلى جانب ذلك، وبسبب ظر
ية  ار اءات والعمليات عبر  المجموعة لضمان استمر عدد من اإلجر

اءات التي خضعت لمستويات مختلفة من  العمل، أو تعديل اإلجر
الضغط بسبب أساليب ممارسة األعمال الجديدة. وبهدف تقييم 

المخاطر  المتبقية وتحديد ما إذا اكنت هناك حاجة إلى التخفيف 
قابة أو قبولها، أجرت وحدة ماكفحة  من أي نقاط ضعف في الر

االحتيال، بالتعاون مع إدارة المخاطر  التشغيلية للمجموعة، 
قابة على العمليات المعدلة. تحديدًا تفصيليًا للمخاطر  وتقييمًا للر

يز  ثقافة  وواصلت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة تعز
وني بينما  ام، حيث عمدت إلى تطبيق أنشطة التعّلم االلكتر االلتز

لهم.  اكن معظم الموظفين يعملون من مناز

تقاء في  ات مجموعة QNB الهادف لالر فيما يلي بعض انجاز
بة العمالء والتي ساهمت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة  تجر

في دعمها:

•  وضع الخطط الالزمة لممارسة األعمال عن بعد من خالل 
ونية ومحطات الخدمة الذاتية وتوفير   تفعيل الخدمات اإللكتر

اف اآللي. خدمات تحويل األموال عبر  أجهزة الصر



يـر   الـحـوكـمـة الـسـنـوي - 2021 — 17 QNB تـقـر يـر   الـحـوكـمـة الـسـنـوي - 2021 QNB — 16 تـقـر

التشجيع على استخدام البطاقة الالتالمسية واستخدام رمز    •
اف اآللي  يعة )QR Code( لمعامالت جهاز  الصر االستجابة السر

لتجنب إدخال البطاقات في األجهزة.
كز   توسيع نطاق المعامالت التي يمكن معالجتها من خالل مر  •

خدمة العمالء.
ونيًا عبر  تطبيقات الهاتف  توفير  خدمات تحويل األموال إلكتر  •

واتبهم )من  الجوال لجميع العمالء بغض النظر  عن قيمة ر
.)Ooredoo Mobile Money خالل خدمات

ونية E-KYC لتسهيل  ف عميلك" اإللكتر استحداث أنظمة "اعر  •
عملية تسجيل العميل ألول مرة في خدمات المحافظ 

ونية. االلكتر
نامج االستجابة الوطني الذي يديره بنك قطر   كة في بر المشار  •

للتنمية للحد من تداعيات أزمة كوفيد-19 وذلك من خالل تقديم 
وف  اكت القطاع الخاص المتأثرة بالظر التمويل الالزم لشر

يتها. ار الحالية بهدف ضمان استمر

نامج التلقيح الوطني  باإلضافة إلى ذلك، دعمت مجموعة QNB بر
من خالل تشجيع الموظفين على أخذ اللقاح المطلوب. وفي 

هذا اإلطار  ، أطلقت حملة لنشر  التوعية بين الموظفين بشأن 
أهمية أخذ اللقاح لمصلحتهم وأيضًا للحرص على حماية العمالء 
الذين يتعاملون مع موظفي QNB. وقد تم تطبيق أفضل معدل 

ل تماشيًا مع توجيهات دولة قطر  بشأن  للعمل المكتبي من المنز
جائحة كوفيد-19. 

مبادرات الحوكمة واالمتثال للكيانات الخارجية  13،2

ات الجديدة  أطلقت مجموعة QNB في عام 2021 عددًا من المبادر
ع  و اكت التابعة والفر وأدوات المتابعة التي تستهدف الشر

اءات واألدوات التي تساعد في  الخارجية من خالل عدد من اإلجر
ام وتطبيق معايير  الحوكمة المناسبة بشلك  متابعة أنشطة االلتز
اعي ضمان التطبيق السليم للمتطلبات التنظيمية. خالل العام  ير

يق متخصص ضمن إدارة االنضباط والمتابعة  2021، ساعد فر
اكت التابعة على استيفاء  ع الخارجية والشر و للمجموعة الفر

ئيسية  ات الر اماتها التنظيمية بصورة فّعالة، وتتلخص اإلنجاز التز
لهذه السنة بما يلي:

ّكز  على تحسين وظيفة االلتزام  األنشطة الرئيسية التي تر
ع الخارجية و ضمن الفر

أجرت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة تحلياًل للمالحظات 
ع الخارجية من أجل تطبيق  و رة في الفر واألخطاء النظامية المتكر
اف على إدارة المخاطر  المتبقية. وقد  ضوابط مالئمة ومتينة واإلشر
رة  حددت اإلدارة المذكورة األخطاء النظامية أو المالحظات المتكر

اجعات / التقييمات إلى جانب الخطوات  استنادًا إلى آخر  المر
يخ المحددة لمعالجة ك منها. وستنّفذ عمليات رصد  الالزمة والتوار

ز  في الخطوات المتفق عليها حرصًا  مستمرة لتتبع التقدم المحر
ار  تلك المالحظات في المستقبل.  على عدم تكر

ع  و ام: ساعدت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة الفر أطر  االلتز
ام الخاصة بالمجموعة حرصًا  الخارجية على تطبيق ك أطر  االلتز

اكئز  المناسبة ذات الصلة فيها.  على تطبيق الر

ام بالمتطلبات التنظيمية: أطلقت إدارة االنضباط  ير  االلتز تقار
ام  ير  االلتز والمتابعة للمجموعة وثيقة موحدة تغطي ك تقار

ع الخارجية حرصًا  و بالمتطلبات التنظيمية المطلوبة من اكفة الفر
ير  في الوقت المناسب ووفقًا لتلك المتطلبات.  فع تلك التقار على ر

زت إدارة االنضباط والمتابعة  اقبة نتائج عمليات التدقيق: عز مر
اءات رصد النتائج الخاصة بعمليات التدقيق لاكفة  للمجموعة إجر

ير  ذات الصلة  فع التقار ع الخارجية، وخصوصًا فيما يتعلق بر و الفر
إلى إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة بانتظام وآلية المتابعة 
ز  في ك نقطة تم التبليغ عنها وفقًا لخطة  لرصد التقدم المحر

يخ المستهدف.  العمل المتفق عليها والتار

ع الخارجية و إطار  الرقابة الداخلية في الفر
قابة الداخلية لضمان فعاليتها  يز  إطار  ضوابط الر يواصل QNB تعز

اج  وسهولة استخدامها على مستوى مجموعة QNB وقد تم إدر
تكز   عناصر  إضافية مختلفة إلى هذا اإلطار  خالل عام 2021. ير

قابة الداخلية على المعايير  الدولية، وهو يشمل منهجيات  إطار  الر
صارمة الختبار  فعالية الضوابط وتصميمها. هذا وتعمل المجموعة 

قابة الداخلية. على تطبيق النظام المؤسسي للر

قابة  اجعة إلطار  وميثاق ضوابط الر أجرت مجموعة QNB مر
الداخلية الحالي استنادًا إلى آخر  المستجدات في لجنة المنظمات 

و 31000.  اعية ومعايير  آيز الر

ع الخارجية و ير  التنظيمية في الفر إطار  مراقبة التقار
ير   اءات إعداد تقار يز  إجر ار  إلى تعز  يسعى البنك باستمر

ع الخارجية، وعليه، قامت إدارة  و المتطلبات التنظيمية في الفر
اقبة  االنضباط والمتابعة للمجموعة بتطوير  إطار  عمل جديد لمر

ع الخارجية، آخذة في االعتبار   و ير  التنظيمية ضمن الفر التقار
النتائج ذات الصلة التي تم تحديدها وآخر  مستجدات المتطلبات 

التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة. وتتمثل أهداف إطار  
العمل المذكور  فيما يلي:

اعي الدقة والتوقيت  ير  بشلك ير فع ك التقار الحرص على ر  •
المناسبين وفقًا للمتطلبات التنظيمية؛

ير  مع أصحاب المصالح المعنيين  حوكمة عملية إعداد التقار  •
ع الخارجية؛  و ع من الفر على مستوى ك فر

د الالزمة والخطوات  ع الخارجية على تحديد الموار و مساعدة الفر
والعمليات واألنظمة المطلوب إنشائها تجنبًا ألي جهود أو وقت ضائع 

ية  أو عدم الكفاية التشغيلية وللحد من احتماالت األخطاء البشر
باح والعائدات التنظيمية ذات الصلة. يحّدد اإلطار   وخسائر  األر

ير  التنظيمية  ئيسية التي يجب التقييد بها عند إعداد التقار المكونات الر
اءات  ير  التنظيمية، الجوانب التقنية المناسبة، إجر وط التقار وهي: شر

ير  التنظيمية، تاكمل  ام، مسؤول التقار اقبة االلتز وأنظمة للتوثيق، مر
البيانات، األدوار  والمسؤوليات، أدوات المتابعة، التوثيق / األرشفة. 

تحسين قدرات وظيفة االلتزام في الشراكت التابعة الدولية
في عام 2021، ساعدت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة 

يقة  اماتها التنظيمية بطر اكت التابعة الدولية على استيفاء التز الشر
ئيسية في هذا الصدد فيما يلي:  فعالة، وتتمثل بعض النقاط الر

اءات وسياسات وأنظمة التوثيق مع المعايير  العالمية:  توافق إجر  •
وعًا شاماًل  أطلقت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة مشر
ئيسية وأطر  العمل على  اءات الر لموافقة السياسات واإلجر

نة للسياسات  اكت التابعة. وأجرت اإلدارة مقار مستوى اكفة الشر
اكت التابعة وتأكدت من أنها تتوافق مع  اءات في الشر واإلجر

معايير  المجموعة إلى جانب المتطلبات التنظيمية المحلية 
والعالمية. هذا وقد تمت االستعانة بنهج قائم على المخاطر  

اءات.  لتحديد األولويات في السياسات واإلجر

اكت التابعة  ام: وذلك من خالل مساعدة الشر يز  إطار  االلتز تعز  •
ات  ام اللكي من خالل تقديم االستشار يز  إطار  االلتز على تعز

اكئز  األساسية، وقد شمل ذلك  د الالزمة لتطبيق الر والموار
يبية والحمالت التوعية  ات التدر ام باألنظمة والدور اجعة االلتز مر

وعملية التأكد المستمرة. 
نامج التحقق من صحة إطار   وحدة حماية البيانات: تم تطبيق بر  •

ئيسي للبنك  حماية البيانات لتوفيق الممارسات بين المقر  الر
غم من عدم وجود متطلبات تنظيمية  اكته التابعة، وعلى الر وشر

اكت  لحماية البيانات في بعض الدول التي تتواجد فيها الشر
التابعة للمجموعة، قامت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة 
اكت من أجل إنشاء إطار  العمل  بتقديم المساعدة لهذه الشر

المناسب لحماية البيانات الخاص بها. 
يز  األدوار   خط الدفاع الثاني: وذلك بالعمل على تعز  •

اكت التابعة الدولية فيما يتعلق بأنشطة  والمسؤوليات في الشر
خط الدفاع الثاني بما في ذلك تحسين قنوات االتصال بين 

ات  تقاء بفعالية مؤشر اكت التابعة، واالر ئيسي والشر المقر  الر
ية.  ير  اإلدار فع التقار ئيسية وآليات ر األداء الر

إطار  اإلشراف على وظيفة االلتزام في الشراكت التابعة 
اسخة في الحفاظ  ام ر ئيسي لتطوير  وظيفة التز يكمن الجانب الر

ي على مستوى المؤسسة. لقد أنشأت  على نهج متسق ومعيار
ام ضمن  اف على االلتز مجموعة QNB إطار  عمل فّعال لإلشر

اكئز  إطار   اكت التابعة الدولية يتضمن منهجية تجمع بين ر الشر
اكت السليمة،  ام الخاصة بالمجموعة ومبادئ حوكمة الشر االلتز
ويشمل ذلك التقيد بالمتطلبات التنظيمية، والسلوك األخالقي، 

والشفافية، والتعاون، وتحديد األدوار  والمسؤوليات والمحاسبة. 

غم من آثار  جائحة كوفيد-19، حافظت إدارة االنضباط  على الر
اكت  افي فّعال مع ك الشر والمتابعة للمجموعة على نهج إشر

التابعة الدولية، من خالل تحسين قنوات االتصال بواسطة أساليب 
يز   مبتكرة من شأنها توطيد التعاون والحوار  المفتوح. كما تم تعز

اف على  ات أدناه خالل العام 2021 لضمان فعالية اإلشر المبادر
اكت التابعة الدولية.  ام لدى الشر وظيفة االلتز

ية،  ية الدور ير  الشهر وس المكتسبة: ضمن إطار  التقار الدر  •
جّمعت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة عددًا من 

رة  ئيسية وحددت المالحظات المتكر المسائل/قضايا الر
وأجرت تقييمًا لها لمواجهة أي تحديات قد تواجه المجموعة 
رة.. تسمح هذه المنهجية  وباألخص تلك المنتظمة والمتكر

الفعالة إلدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة بمعالجة 
المسائل في مرحلة مبكرة وفق معايير  عالية ومتوافقة على 

مستوى المجموعة. 
يز  عملية جمع البيانات: حّسنت إدارة االنضباط والمتابعة  تعز  •

اكت  ير  التي يتم جمعها من الشر للمجموعة معظم التقار
يز  عملية جمع البيانات. وقد  التابعة الدولية من خالل تعز

ساهمت هذه المبادرة بتحسين التحليالت المبنية على تلك 
البيانات كما أنها ستهل عملية التنفيذ اآللي على المدى الطويل. 

اف التي تتوالها إدارة  خلق قيمة لألعمال: تقوم مهمة اإلشر  •
ئيسي على إضافة قيمة  االنضباط والمتابعة للمجموعة بشلك ر

ام والحوكمة في طليعة األمور  ،  لألعمال، وذلك بوضع االلتز
اكت التابعة الدولية  وخالل عام 2021 ساعدت اإلدارة الشر

يع  قمي ومشار على التخطيط بلك فعالية لعملية التحول الر
اج التطور  التكنولوجي ضمن  البيانات الضخمة حرصًا على إدر

نموذج األعمال. 

قابة ضمن إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة:  إطار  الر سجل و  •
طرحت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة سجاًل تنظيميًا 

اف  قابة، لتوطيد اإلشر جديدًا لحوكمة المتطلبات التنظيمية والر
على المتطلبات واألمور  التنظيمية وتطوير  العالقات مع 

الجهات التنظيمية. 
األدوار  والمسؤوليات: قامت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة   •

اف  بتحديث األدوار  والمسؤوليات للحفاظ على مستوى اإلشر
يز   اكت التابعة الدولية وقد تم تعز والمتابعة ضمن الشر

ات  ير  خالل فتر فع التقار المساءلة تحديدًا إلى جانب مهام ر
ات  محددة وفق أطر  زمنية واضحة وكذلك وفقًا إلى مؤشر

ئيسية واتفاقيات الخدمة.  األداء الر
يبية التي تم  ات التدر ام: عالوًة على أهمية الدور ثقافة االلتز  •
ها سابقًا، تعتبر  إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة أن  ذكر

يبية والجلسات التوعوية أدوات أساسية لغرس  ات التدر الدور
ام لدى اكفة الموظفين. خالل عام 2021، قامت إدارة  ثقافة االلتز

االنضباط والمتابعة للمجموعة بعدد من األنشطة لبناء وغرس 
تقاء بمعايير   ام األمر  الذي انعكس بدوره على االر ثقافة االلتز

اكت التابعة. ام لدى الشر االلتز

إطار  تقييم االلتزام للماكتب التمثيلية الدولية
ام لدى الماكتب التمثيلية الدولية التابعة  تكز  إطار  تقييم االلتز ير

ئيسية متوافقة مع أفضل الممارسات  اكن ر لمجموعة QNB على أر
ويساعد في اختبار  مدى وعي الماكتب التمثيلية الدولية 

كز  إطار  العمل على اعتماد  ام المولكة إليها. ير بمسؤوليات االلتز
اسخة مع المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية  ام ر ثقافة التز

الناظمة ألعمالها. 

كجزء من دور  إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة، قامت اإلدارة 
بعمل مسح لتعاميم والمعايير  الصادرة عن الجهات التنظيمية 

اقب  التي يتوجب على الماكتب التمثيلية الدولية التقيد بها. تر
ار  إطار  العمل لدى الماكتب التمثيلية  مجموعة QNB باستمر
الدولية استنادًا إلى التعاميم الصادرة عن الجهات التنظيمية، 

وخالل عام 2021 اكن هذا اإلطار  فعال ومالئم. تواصل مجموعة 
يز  الحوكمة لدى الماكتب التمثيلية بما يتماشى مع  QNB تعز

معايير  المجموعة. 

ع الخارجية و الخطط السنوية للشراكت التابعة والفر
اجع إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة وتحّدث في ك سنة  تر

قابة الداخلية(  يب والر ام والتدر الخطط السنوية )أي خطط االلتز
اعي هذه  ع الخارجية. حيث تر و اكت التابعة والفر الخاصة بالشر
ات في أطر  إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة  الخطط التطور

ير  . خضعت ك خطط عام 2021  فع التقار وط ر اتيجيات وشر واالستر
ار  من قبل إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة،  اجعة واإلقر للمر

كما تعمل اإلدارة في هذه األثناء على خطط العام 2022.

إطار  إسناد المهام لألطراف الثالثة 
ار  على تطوير   تعمل إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة باستمر

اف الثالثة وفقًا للمعايير  الدولية  إطار  اسناد المهام واألعمال لألطر
وأفضل الممارسات. في عام 2021، أجرت اإلدارة تقييمًا إلطار  

ائدة عالميًا. وقد  اتيجية ر ات استر كة استشار العمل بالتعاون مع شر
ئيسية إلطار  العمل واألدوار  والمسؤوليات،  اكن الر شمل التقييم األر

ومن ثم النظر  في كيفية استخدام وتطبيق هذا اإلطار  على 
مستوى مجموعة QNB. نتيجة لذلك، تبّين أن اسناد المهام 

اف الثالثة لدى المجموعة مناسبة وسليمة.   لألطر
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أنظمة اإلفصاح المالي كجزء ال يتجزأ من إطار    14،2
حوكمة الشراكت

تدرك مجموعة QNB أهمية الشفافية واإلفصاح في بناء عالقة 
أساسها الثقة مع مساهمي البنك والجهات التنظيمية والمدققين 

وف أن  ين. ومن المعر الخارجيين وأصحاب المصالح اآلخر
ين والجهات التنظيمية  العالقات الثابتة والمستقرة مع المستثمر

امات المتبادلة. من هنا،  ام االلتز اهة واحتر هر  وتنمو بفضل النز تز
فع  قابة المالية لمجموعة QNB أدوات وأنظمة ر حّسنت إدارة الر

وط التنظيمية الجديدة  ير  المالية في البنك استنادًا إلى الشر التقار
وأفضل الممارسات الدولية. 

تلبية متطلبات الجهات التنظيمية
ف قطر   ايد المتطلبات التنظيمية الصادرة عن مصر نتيجة لتز

ير  ، التزمت مجموعة QNB بتقديم  فع التقار ي فيما يتعلق بر كز المر
ف لتلبية تلك المتطلبات،  ير  أسبوعية جديدة ومتنوعة للمصر تقار

في األجنبي للمؤسسة  اض المصر وهي تشمل عملة االقتر
المالية، والودائع والسلفيات للمقيمين، وودائع غير  المقيمين، 

اض  اض األجنبية، وملخص التمويل وعمليات اإلقر وعملة اإلقر
اة ذلك، التزمت  اض األسبوعية للمؤسسة المالية. بمواز واالقتر

ائب  مجموعة QNB بالمهلة الزمنية التي حددتها الهيئة العامة للضر
ئيسية والمحلية الخاصة بها.  فع ملفات تسعير  التحويالت الر لر

معايير  اإلفصاح: إصالح مقياس معدالت الفائدة – تعديالت 
المرحلة 2

نجحت مجموعة QNB في تطبيق تعديالت المرحلة 2 إلصالح 
مقياس معدالت الفائدة. ولقد ساهمت هذه التعديالت الجديدة 

ير   في معالجة بعض المسائل التي قد تؤثر  في عملية إعداد التقار
المالية نتيجة إلصالح مقياس معدالت الفائدة، بما في ذلك آثار  
ات للتدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحّوط الناشئة  التغيير
ي بديل. هذا  عن استبدال مقياس معدل الفائدة بمعدل معيار

وقد تقّيدت مجموعة QNB بآخر  مستجدات المعايير  الدولية 
ها من معايير  المحاسبة المطلوبة.   ير  المالية وغير إلعداد التقار

وات إنجازات إدارة األصول والثر 15،2 أنشطة و

أ من  وات للمجموعة جزءًا ال يتجز تشلّك إدارة األصول والثر
اتيجية األعمال الخاصة بالبنك، حيث يسعى إلى تنويع الفرص  استر

المالية للعمالء من خالل تقديم مجموعة واسعة من المنتجات 
وات. وفيما  تبطة بإدارة األصول والثر ات والخدمات المر واالستثمار

ات واألنشطة التي تمت خالل عام 2021 في  يلي أهم االنجاز
:QNB وات من أجل إرضاء عمالء مجال إدارة األصول والثر

في مجال إدارة المخاطر  والحوكمة
في عام 2021، طورت مجموعة QNB إطار  إدارة مخاطر  السوق 
تبطة بمخصصات السيولة ونشاط السوق، وقامت بتطبيقه  المر

اة ذلك، واصلت المجموعة العمل  على مستوى المجموعة. بمواز
على تطبيق نظام MILES، وهو نظام معالجة آلي لمساعدة إدارة 

ام  ية ومتابعة االلتز وات في إنجاز  المعامالت التجار األصول والثر
ير  ، كما صاغت  إعداد التقار إدارة المخاطر  ومعالجة التسويات و و
وات للمجموعة إطار  الحوكمة الخاصة بإدارة  إدارة األصول والثر
ام اتفاقية الخدمة معهم لهذه  المخاطر  للمجموعة حيث تم أبر

الغاية. عالوة على ذلك، تم توسيع نطاق عمل إدارة المخاطر  لدى 
QNBFS ليشمل معالجة العمليات المتعلقة بمخصصات السيولة 

وات تقييمين  في بورصة قطر  . وقد أنجزت إدارة األصول والثر

خالل العام، وهما تقييم المخاطر  التشغيلية لـ QNBFS وتقييم 
قابة والمخاطر  الذاتي، وذلك كجزء من مهمة تقييم المخاطر   الر

التشغيلية للمجموعة. 

وات تحسين خدمات الحفظ األمين الخاصة بإدارة األصول والثر
ير   اج تقار قميًا يسمح للعمالء باستخر طّبقت مجموعة QNB حاًل ر

ع، وقد  يارة الفر ونية بداًل من ز الحفظ األمين عبر  الشبكة االلكتر
ات  أطلق عليه اسم "web-channel". هذا وقد أضاف البنك ميز

تقاء بعملية التنفيذ  جديدة إلى نظام الحفظ األمين من شأنها االر
اآللي كما تسمح للمجموعة بمعالجة حجم أكبر  من البيانات. 

قمية  يز  المنصة الر وترمي أنشطة الحفظ األمين هذه إلى تعز
يد من العمالء. نجح البنك في تحقيق  للبنك واستقطاب المز

األهداف الموضوعة لعام 2021 من حيث عدد العمالء الفعليين 
ومقدار  األصول األجنبية المحفوظة. 

تحقيق االلتزامات البيئية واالجتماعية والحوكمة   16،2
المستدامة 

تدرك مجموعة QNB أهمية وقيمة التفكير  لما هو أبعد من تحقيق 
بح، إذ تعتبر  أن المسائل المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة  الر

ها في تحسين المجتمع. واليوم،  على غاية من األهمية لدور
أكثر  من أي يوم مضى، أصبحت الجهات التنظيمية وواكالت 

التصنيف والمساهمون وأصحاب المصالح مهتمين باإلفصاح 
عن تفاصيل المسائل غير  المالية، بما في ذلك المواضيع البيئية 

 واالجتماعية الهامة.
وفي عام 2021، أنجزت مجموعة QNB األنشطة التالية لترسيخ 

أسس البيئة والمجتمع والحوكمة:

مبادرات الحوكمة الخضراء
اتيجي  واصل البنك إدارة وتحسين إطار  التخطيط االستر

ج على حد سواء. وقد سمحت هذه  للمجموعة، في قطر  والخار
ق إدارة األنشطة التالية على مستوى  العملية بالتوفيق بين طر

المجموعة: 

تطوير  وتنفيذ خطة األعمال   •
إدارة ورصد األداء  •

ية.  يع / إدارة المحافظ االستثمار مكتب إدارة المشار  •

اج مفاهيم  باإلضافة إلى ذلك، باشرت مجموعة QNB في إدر
اتيجي الخاص  االبتاكر  واالستدامة ضمن إطار  التخطيط االستر

إيجاد إماكنيات  ار  و ح أفاكر  جديدة باستمر بها سعيًا منها إلى طر
 QNB يق أمام مجموعة قمية جديدة. والهدف هو تمهيد الطر ر

قمية.  ات الر لالبتاكر  وبناء القدر

QNB تطوير  أعمال واستراتيجيات
تعي مجموعة QNB أن الفعالية التشغيلية تؤدي إلى التوفير  في 

ادات  يد من مصادر  الدخل التي تحقق إير إلى مز التاكليف و
ّكزت المجموعة على تحسين  مستدامة. خالل عام 2021 ر

تقاء باألساليب التكنولوجية وتبسيط  الفّعالية حيث عملت على االر
بة العمالء.  ز  تجر اءات التي تعز اإلجر

اتيجية للمجموعة العديد  عالوًة على ذلك، أجرت اإلدارة االستر
اجعات الشاملة لسياسات المجموعة المتعلقة بتطوير   من المر
اتيجيات وتنفيذها والشؤون االقتصادية وأعمال الترجمة  االستر

وعمليات االبتاكر  .  

ير  البيئية والمجتمعية والحوكمة التطورات في إعداد تقار
ير  االستدامة السنوي وفقًا لمعايير   أصدرت مجموعة QNB تقر
ير  )GRI(، بما في ذلك اإلفصاح  المبادرة العالمية إلعداد التقار

اء للمجموعة، كما تضمنت  اض السندات الخضر عن محفظة إقر
تبطة باالستدامة والحوكمة  ير  العديد من األنشطة المر هذه التقار

ات البيئية والمجتمعية والحوكمة المنفذة على مستوى  والمبادر
اكمل المجموعة. ولقد حافظ البنك أيضًا على ماكنته من حيث 
اإلفصاح التام عن أنشطته البيئية والمجتمعية والحوكمة لدى 

بورصة قطر  . 

يز  مستويات اإلفصاح  إلى ذلك، تسعى مجموعة QNB إلى تعز
وعها  ير  االستدامة ضمن قطر  ، وفر والتعّمق في إعداد تقار

ام، قّدمت ديلويت  اكتها التابعة. تجسيدًا لهذا االلتز الخارجية وشر
أند تاتش ميدل إيست تأكيدًا محدودًا مستقاًل بموجب المعيار  

اجع( فيما  تباطات المتعلقة بالتأكيد ISAE 3000 )المر الدولي لالر
ير  االستدامة لعام 2021 وفقًا لمعايير  المبادرة  يتعلق بإعداد تقر

ير  .  العالمية إلعداد التقار

اء والسندات  ام المذكور  في إطار  السندات الخضر تماشيًا مع االلتز
اتيجية  االجتماعية وسندات االستدامة، نشرت دائرة االستر

اء،  ير  التخصيصات واآلثار  الخاصة بالسندات الخضر للمجموعة تقر
التي تم تأكيدها بصورة مستقلة. 

المبادرات البيئية ومبادرات االستدامة
يع للسير   في عام 2021، أطلقت مجموعة QNB عددًا من المشار
قدمًا في تنفيذ جدول أعمال االستدامة الخاصة بها. وفي هذا 

اء  السياق، قامت المجموعة بتحديث إطار  السندات الخضر
والسندات االجتماعية وسندات االستدامة وعرضت هذا اإلطار  
أي بشأن توافق إطار  االستدامة مع المعايير   على S&P إلبداء ر

العالمية. ولقد تمحورت تحديثات اإلطار  سالف الذكر  على معايير  
الفئات القائمة ذات األهلية، وأضيفت فئتان اجتماعيتان جديدتان، 
ام بالمبادئ والتصنيفات الدولية في مجال  مع الحرص على االلتز

اء واالجتماعية.  السندات الخضر

ير  اآلثار  االفتتاحي  عالوة على ذلك، نشرت مجموعة QNB تقر
اء. ولقد طّبقت المجموعة  للبنك المتعلق بسندات QNB الخضر

إطار  عمل إلدارة المخاطر  البيئية واالجتماعية من أجل وضع 
المعايير  الدنيا ونهج إلدارة المخاطر  البيئية واالجتماعية في 
ام  يز  التز عمليات التمويل. وساهمت هذه الخطوة في تعز

ير  االنجاز   فع تقار المجموعة بمسائل االستدامة من خالل ر
السنوية في هذا المجال وفق الميثاق العالمي لألمم المتحدة. 

ات ساهمت في تحسين  تجدر  اإلشارة إلى أن هذه المبادر
تصنيفات البنك في المجاالت البيئية والمجتمعية والحوكمة 

 ustainalytics لالستدامة المؤسسية و S&P وتقييم MSCI بحسب
 .FTSE4Good  ومؤشر CDP و

تحسين الخدمات المصرفية لألفراد  17،2

تعي مجموعة QNB أن اتساع نطاق المنتجات والخدمات لديها 
هو من األمور  المهمة بالنسبة إلى العمالء. بناء عليه، تعمل 

اد للمجموعة على ابتاكر  منتجات  فية لألفر إدارة الخدمات المصر
وخدمات جديدة لعمالء البنك سعيًا منها إلى تحقيق غاياتهم 

المالية وتطلعاتهم الشخصية. 

في عام 2021، أعلنت المجموعة عن سلسلة من المنتجات 
والخدمات الجديدة آخذة في االعتبار  جائحة كوفيد-19 واالستدامة 

والتغير  المناخي. وفيما يلي أهم هذه المنتجات والخدمات التي 
اد للمجموعة: فية لألفر نفذتها إدارة الخدمات المصر

وض الخضراء القر
اد ضمن المجموعة إطار   فية لألفر طورت إدارة الخدمات المصر

عمل جديد يحدد القطاعات واألصول التي تساهم في إنقاذ البيئة 
اء والمستدامة لتلك  امج التمويل الخضر وذلك بهدف تخصيص بر

ايا هذه  القطاعات واألصول الصديقة للبيئة لالستفادة من مز
ها من المنتجات  امج )مثاًل منتجات الطاقة الشمسية أو غير البر

ات التمويل المستدام التي  اء(. فيما يلي مبادر بائية الخضر الكهر
اتخذها البنك في عام 2021: 

اء قرض السيارة الخضر  •
ات، وهو يوفر  معدل فائدة  قدم البنك قرضًا جديدًا للسيار

بائية بالاكمل  ات الهجينة أو الكهر ي على تمويل السيار حصر
ات تساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد  كون هذه السيار

بون.  الكر

ي األخضر  القرض العقار  •
ي األخضر  المستدام الذي يرمي  أطلق البنك القرض العقار
ع لتقييم  ات مع الخضو اء العقار إلى تشجيع العمالء على شر
االستدامة، علمًا أن هذا التقييم يتم تنفيذه من قبل "منظمة 

الخليج للبحوث والتطوير". 

الخدمات المنفذة آليًا لمواجهة تداعيات كوفيد-19

واجهت المؤسسات المالية خالل تفّشي وباء كوفيد-19 وخصوصًا 
قمية  فية الر ايدًا للتحول إلى الخدمات المصر البنوك ضغطًا متز

فية  قمية آمنة. وتعي إدارة الخدمات المصر ها على منصات ر وتوفير
ورة تنفيذ العمليات بصورة آلية، ولذلك عملت على  اد ضر لألفر

ح الخدمات التالية خالل عام 2021:  طر

 QNB Payو Apple Pay  •
 QNB Payو Apple Pay ح البنك خدمتي الدفع الجديدتين طر

يقة دفع فعالة  وهما عبارة عن خدمات التالمسية توفر  طر
وآمنة ومالئمة باستخدام الهواتف الذكية، حيث تسمح هاتين 

قمنة أي بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب من  الخدمتين للعمالء بر
فية الخاصة بالبنك. QNB من خالل تطبيق الخدمات المصر

يبية بموجب قانون FATCA ومعيار   تحديث النماذج الضر  •
اإلبالغ المشترك 

ًا جديدًا للعمالء من أجل تحديث بياناتهم  ح البنك خيار طر
يبية بموجب قانون فاتاك ومعيار  اإلبالغ المشترك من  الضر
ونية، حيث يمكن  فية االلكتر خالل قنوات الخدمات المصر

ونيًا  للعمالء تحميل المستندات والمعلومات المطلوبة الكتر
ع البنك.  و يارة فر دون الحاجة إلى ز

حوكمة المخاطر: تدابير  إدارة المخاطر  االستراتيجية   18،2
والتشغيلية

يمتد حجم ونطاق عمليات مجموعة QNB الى العديد من البلدان 
يقة  األمر  الذي يعّرضها لمخاطر  مختلفة تتطلب إيجاد طر

تها بشلك صحيح. بالتالي، اعتمدت المجموعة  إدار لمعالجتها و
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ًا مناسبًا إلدارة وحوكمة المخاطر  ، يساهم في تقييم المخاطر   إطار
المختلفة التي تواجهها المجموعة في عملياتها ويعمل على الحد 

ها بفعالية.  من آثار

في عام 2021، واصلت إدارة المخاطر  للمجموعة جهودها في 
إدارة المخاطر  في البنك، من خالل عدد  يز  إطار  الحوكمة و تعز

ات التي حسنت النهج المعتمد ضمن  ات واإلنجاز من المبادر
ات  ز  هذه المبادر المجموعة إلدارة المخاطر  ، وفيما يلي أبر

ات:  واإلنجاز

استراتيجية إدارة المخاطر  
اتيجية إدارة المخاطر  ووثيقة المخاطر  المقبولة  تم تحديث استر

للمجموعة على ضوء المخاطر  الناشئة مع األخذ في االعتبار  
اتيجية وحدة األعمال والتوقعات ذات الصلة. وذلك يشمل  استر

ته على تحّمل المخاطر   وثيقة واضحة بشأن مواقف البنك وقدر
المتعلقة بالمناخ. 

إلى ذلك، كما قامت إدارة المخاطر  للمجموعة بتطوير  سياسة 
ونة  جديدة إلدارة مخاطر  تكنولوجيا المعلومات، تتصف بالمر

والفعالية، حيث يمكن من خاللها تحقيق أهداف إدارة مخاطر  
تكنولوجيا المعلوماتية، وتعتبر  هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة 

اض سياسة  قمي. وتتمثل أغر للمجموعة في مجال التحول الر
إدارة مخاطر  تكنولوجيا المعلومات للمجموعة فيما يلي: 

إدارة مخاطر  تكنولوجيا المعلومات، وخصوصًا  استباق وقياس و  •
ايد للتكنولوجيا على أثر  جائحة  في ظل االستخدام المتز

فية.  ات الجديدة في مجال التكنولوجيا المصر كوفيد-19 واالبتاكر
دعم إدارة المخاطر  للمجموعة إلتمام عمليات اإلدارة اليومية   •

الخاصة بإدارة المخاطر  . 
اف  ات المجموعة التي تتولى اإلشر إعادة تحديد مسؤوليات إدار  •

اءات تكنولوجيا المعلومات.  إجر على تنفيذ مختلف سياسات و

يز  حوكمة إدارة مخاطر   لقد ساهمت هذه السياسة في تعز
تكنولوجيا المعلومات ضمن مجموعة QNB من خالل تحديد 
دور  ك من خطوط الدفاع الثالثة فيما يتعلق بإدارة المخاطر  

فع  المعلوماتية، كما ساعدت في تحديد خطوط االتصال ور
ات المعنية  ير  باإلضافة إلى تحديد مسؤوليات اكفة اإلدار التقار

بهذا الخصوص. 

تحديثات إطار  إدارة مخاطر  االستدامة
فاه المجتمعي،  ؤية مجموعة QNB بشأن االستدامة والر دعمًا لر

قامت إدارة المخاطر  للمجموعة بتحديث إطار  إدارة المخاطر  
ات متنوعة في مجال االستدامة، مثل  للمجموعة ليتضمن مبادر

اء للحد من عجز  األصول  وض الخضر مجموعة محافظ القر
اء الصادرة عن البنك.  ّكز  بالنسبة إلى السندات الخضر ومخاطر  التر

هذا وقد شملت تحديثات اإلطار  وثيقة األخالق المهنية في 
اف الثالثة، ولقد نفذت هذه الخطوة حرصًا على  التعامل مع األطر

وضة  وط ومعايير  االستدامة المفر دين والتجار  لشر ام المور التز
يد. عالوة على ذلك، تم إطالق  من قبل QNB ضمن سلسلة التور

دين  فاه العمال لدى التجار  والمور تقييمات ذاتية جديدة خاصة بر
ام المجموعة بمعايير   ئيسيين بهدف إعادة التأكيد على التز الر

فاهية العمالية. وفي عام 2021، تابعت مجموعة QNB تقييم  الر
مخاطر  االستدامة على مستوى ك قطاع. 

أنظمة وآليات فعالة للحد من المخاطر  ومراقبتها
ات  اتها في مجال اختبار زت مجموعة QNB قدر في عام 2021، عز
يوهات حيث قامت بتطوير  حوالي ثالثين  الضغط وتحليل السينار

يب والبعيد لتقديم صورة اكملة  يو جديد على المدى القر سينار
عن المخاطر  القائمة على مستوى المجموعة. هذا وقد طبقت 

اقبة بيانات السوق على أساس مؤشر   قميًا لمر المجموعة نظامًا ر
ئيسية التي تنشط  إنذار  مبكر  ، وقد غطى هذا النظام األسواق الر

فيها المجموعة، حيث يوفر  هذا النظام توقعات مستقبلية عن 
ات السوق. باإلضافة إلى ذلك،  المخاطر  في ظل اتجاهات وتطور

طورت المجموعة العديد من نماذج إدارة المخاطر  ، وخصوصًا 
النماذج السلوكية إلدارة مخاطر  سعر  الفائدة.

ئيسية مثل سياسة  باإلضافة إلى ذلك، تم تنقيح السياسات الر
اكت، وسياسة االئتمان  في للمؤسسات والشر االئتمان المصر

اكت الصغيرة والمتوسطة، علمًا أن هذه السياسات تحدد  للشر
ق التي يعتمدها البنك من أجل إدارة المخاطر  االئتمانية  الطر
لديه بناًء على احتياجات العميل وحاجة البنك لحماية قاعدته 

اجعة  يت مر أسمالية وتلبية المتطلبات التنظيمية. كما أجر الر
ى على مستوى المجموعة كتلك المتعلقة  للسياسات األخر

بمخاطر  السوق، ومخاطر  االستثمار  ، ومخاطر  السيولة، والمخاطر  
المحلية وتصنيفات المخاطر  ، وذلك بما يتماشى مع أفضل 

الممارسات والمتطلبات التنظيمية. 

ي المتعلقة بمعايير   كز االلتزام بمتطلبات مصرف قطر  المر
ل 4 باز

ل 4، حققت مجموعة QNB تحسينات  استنادًا إلى متطلبات باز
ملحوظة في عمليات رصد وقياس المخاطر  في البنك مثل 

مخاطر  التصنيف االئتماني ومعدالت الّتعثر  والقولبة السلوكية 
على مستوى المجموعة وعلى الصعيد الدولي حيثما ينطبق. 
وط القياس آخذة  اجعة شر وحرصت مجموعة QNB على مر

كيز   في االعتبار  بيانات خسائر  المخاطر  التشغيلية، وهو محط تر
ل 4.  أس المال وفق معايير  باز حسابات ر

مبادرات وأنشطة إدارة المخاطر  التشغيلية واالستراتيجية
بذلت مجموعة QNB الكثير  من الجهود من أجل توحيد ك 

اف الثالثة من  الممارسات والسياسات المتعلقة بالتعامل مع األطر
ع البنك الخارجية، كما قامت إدارة  و دين في قطر  وفر تجار  ومور

المخاطر  للمجموعة بعدد من التقييمات المتعلقة بالتعامل مع 
ئيسية.  اف الثالثة والتي تم بموجبها تحديد اكفة المخاطر  الر األطر
ونية  يبية الكتر ات تدر هذا وأطلقت إدارة المخاطر  للمجموعة دور

جديدة على مستوى المجموعة حول إدارة المخاطر  التشغيلية 
اف الثالثة.  إدارة مخاطر  األطر و

ية العمل في ك المواقع التي تعمل  ار تم تفعيل خطط استمر
زة  اجعة اكملة لاكفة خطط األعمال معز فيها المجموعة مع مر

يوهات. ولقد نجحت المجموعة في  بتحليل لعدد من السينار
و22301 :2021 كما حصل  وط الخاصة بشهادة آيز استكمال الشر
ية  ار و الخاصة بإدارة استمر على تأكيد بشأن تجديد شهادة اآليز

العمل. وتجدر  اإلشارة إلى أن مجموعة QNB قد وضعت مجموعة 
ئيسية حرصًا على  من الضوابط والتوجيهات إلدارة المخاطر  الر

ع  و اعتماد أفضل الممارسات في قطر  ، وقد شمل هذا المشر
اءات في مجال  مجموعة من المبادئ تفّصل السياسات واإلجر

اف على وسطاء الدفع.   االكتتاب وبدء التعامل واإلدارة واإلشر

اعتماد هيالك فّعالة إلدارة المخاطر  في الشراكت التابعة 
ع الخارجية و والفر

زت مجموعة QNB إطار  وممارسات إدارة المخاطر  ضمن  عز
ع الخارجية، حيث عملت على مجانسة  و اكت التابعة والفر الشر
إطار  وأدوات إدارة المخاطر  التشغيلية على مستوى المجموعة 
اكت لتحقيق تنسيق أفضل ولتوحيد  ع والشر و ضمن هذه الفر

عملية إدارة المخاطر  التشغيلية. عالوة على ذلك، حددت أهداف 
اكت التابعة للبنك سعيًا  اتيجية في ك الشر إدارة المخاطر  االستر

يادة التواتر  ، والنطاق  إلى تحقيق توافق أفضل، بما في ذلك ز
اجعات.  والتعّمق في المر

وأنهت مجموعة QNB العمل على النموذج الجديد لتقييمات 
إدارة المخاطر  الذاتية في مجالي األعمال والوظائف في  قابة و الر

يد من التحسينات  ع الدولية، وقد أدخلت المز و قطر  وشبكة الفر
إلى مقاييس تحديد شهية تقبل المخاطر  االئتمانية في المحافظ 

لضبط النقاط الحساسة ذات الصلة بالمخاطر  في ك المناطق 
والبلدان إلى جانب مقاييس مصممة حسب الحاجة تعكس 

خصائص المحافظ والسوق المعني. 

مبادرات األمن السيبراني وأمن المعلومات  19،2

فية للعمالء  بة مصر سعيًا من مجموعة QNB لتقديم أفضل تجر
والحفاظ على وقتهم وحماية مصالحهم وباألخص في ضوء 

األوضاع التي فرضتها جائحة كوفيد-19، قامت المجموعة بتطبيق 
ات التكنولوجيا المالية، باإلضافة إلى تقديم العديد  آخر  ابتاكر

فية بصورة آلية، ولكن استخدام  من منتجاتها وخدماتها المصر
ائم  تكبي الجر قمية والوسائل التكنولوجية تحفز  مر المنصات الر

انية على إطالق هجماتهم الستهداف موظفي وعمالء  السيبر
QNB على حد سواء. وبهدف التصدي لهذه الهجمات، تعمل إدارة 
اقبة وتحسين أنظمة  ار  على مر أمن المعلومات للمجموعة باستمر

ات  ات والمبادر أمن وحوكمة المعلومات. وفيما يلي أهم إنجاز
التي نفذتها إدارة أمن المعلومات للمجموعة:  

وضع هيلك تنظيمي جديد لموظفي أمن المعلومات
وضعت إدارة أمن المعلومات للمجموعة هيلك تنظيمي جديد 

ع  و اكت التابعة والفر لوظائف أمن المعلومات ضمن الشر
الخارجية للمجموعة لوضع خطوط واضحة للمسؤولية والمحاسبة، 

وتنظيم عملية تصعيد المخاطر  التي تواجهها، وكذلك لتسهيل 
اعت  ئيسي للمجموعة في قطر  . وقد ر التواصل مع المقر  الر

الهياك التنظيمية الجديدة المتطلبات التنظيمية لمختلف البلدان 
ع. و اكت والفر التي تعمل فيها هذه الشر

يادة الوعي بين الموظفين بشأن تهديدات األمن السيبراني ز
يادة وعي الموظفين حول  ار  إلى ز تسعى مجموعة QNB باستمر

اني. وقد ساهمت إدارة أمن المعلومات  تهديدات األمن السيبر
ونية مخصصة وحمالت  يبية إلكتر ات تدر للمجموعة في تنظيم دور

ية حول ممارسات التصعيد/االحتيال  ين محااكة دور توعية وتمار
ات المجموعة. ويدرك  وني وتطبيقها على مختلف إدار اإللكتر

كة المعلومات  البنك أيضًا أهمية إبالغ عمالء QNB بمخاطر  مشار
د، لذلك يقوم البنك بإخطار   فية الشخصية الخاصة مع أي فر المصر
فية بعدم  العمالء بانتظام من خالل تطبيق QNB للخدمات المصر

ف آخر  . فية مع أي طر كة معلومات حساباتهم المصر مشار

ممارسات الحوكمة لدى شبكة مجموعة QNB الدولية  20،2

زت الحاجة  افي لمجموعة QNB، بر مع توسع النطاق الجغر
اكت التابعة المنتشرة  ع الخارجية والشر و ايدة في الفر المتز

في العديد من الدول للحصول على الدعم الفعال من البنك 
في مجال توسيع نطاق الخدمات المقدمة للعمالء وتنفيذ أطر  

قابة داخلية فعالة. ونتيجة لذلك، تحرص إدارة  وسياسات وحلول ر
اف المستمر  والمتابعة  األعمال الدولية للمجموعة على اإلشر

اتيجية التوسع التي ينتهجها البنك من خالل دعم  الحثيثة على استر
ية والتشغيلية في الدول األجنبية حيث تتواجد  األنشطة التجار

مجموعة QNB أو المنوي أن تتواجد فيها.

دعم التغييرات في هيلك اإلدارات لدى الشراكت التابعة
خالل عام 2021، حصلت إدارة األعمال الدولية على الموافقات 

الالزمة من إدارة مجموعة QNB على التعيينات الجديدة على 
اكت التابعة  مستوى مجلس اإلدارة والمستوى التنفيذي في الشر
 QNB ئيس مجلس إدارة جديد في للمجموعة، حيث تم تعيين ر
ئيس هيئة مفوضين جديد في QNB إندونيسيا.  تونس وتعيين ر

ئيس تنفيذي جديد  ى، قام QNB األهلي بتعيين ر من ناحية أخر
ئيس مجلس اإلدارة تماشيًا مع  وفصل هذا المنصب عن منصب ر
المتطلبات التنظيمية لفصل المهام في مصر  . كما ساهمت إدارة 
ع المملكة  األعمال الدولية للمجوعة في تقديم الدعم الالزم لفر

بية السعودية الستئناف أعماله، وتدرك مجموعة QNB أهمية  العر
نامج تطوير  وظيفي  تأهيل القيادات، لذلك أطلقت المجموعة بر

تقاء  ين على االر لتقييم موظفي QNB الحاليين والمحتملين القادر
في مناصبهم ليكونوا أعضاء مجلس إدارة محليين وخارجيين في 

اتهم وكفاءاتهم على مستوى  المستقبل من خالل تطوير  مهار
اكت. حوكمة الشر

التدقيق الداخلي – عنصر  أساسي في حوكمة الشراكت  21،2

أنظمة ضبط ورقابة داخلية جديدة ومحّسنة - تحليالت البيانات
في عام 2021، قامت إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة بتوسيع 

ات الُمستهدفة  نطاق التدقيق في البنك لتغطي اكفة عمليات اإلدار
متى أمكن ذلك. وقد ساعد ذلك في التأكد من مدى انضباط 

ًا للقيود  ات المشمولة بأعمال التدقيق. ونظر عمليات اإلدار
وضة على السفر  نتيجة أزمة كوفيد-19 غير  المسبوقة، قامت  المفر
امج التدقيق الخاصة بها لتأخذ في االعتبار   المجموعة بتحديث بر

هذه القيود. وفي هذا السياق، اعتمدت إدارة التدقيق الداخلي 
يًا في المقر   كز ير  والبيانات المتاحة مر للمجموعة على التقار

ات  ف المبكر  على الثغر ئيسي لضبط تقييمات المخاطر  والتعر الر
في األنظمة والضوابط الداخلية.

كما أجرت إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة تقييمًا شاماًل لبيانات 
اءات التحقق من بيانات العمالء  ام بإجر العمالء والتأكد من االلتز

قابة  وتسجيلهم في القنوات المختلفة للبنك وتطبيق ضوابط الر
ي عن أي معاملة  المستمرة على حساباتهم والكشف الفور

خاطئة أو مشبوهة أو احتيالية. وتضمنت قنوات التحقق التي تم 
ونية  تدقيقها، الرسائل النصية القصيرة وكشوف الحسابات اإللكتر

نت. كما  فية عبر  الهاتف المحمول وعبر  اإلنتر والخدمات المصر
شمل التقييم العمالء عبر  مختلف قطاعات األعمال في قطر  

ير  عن أعمال إدارة التدقيق  ع الخارجية. يتم تقديم تقار و والفر
الداخلي للمجموعة إلى لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس 

إلى مجلس اإلدارة. اإلدارة و
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يز  إطار  عمل المجموعة لماكفحة الجرائم المالية تعز
اجعة سنوية مفصلة  أجرت إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة مر

اءات تنفيذه بما يتماشى  إجر ائم المالية و إلطار  عمل ماكفحة الجر
اجعة تقييم تنفيذ  ي. تناولت المر كز ف قطر  المر مع تعليمات مصر

قابة على مخاطر  غسل األموال وتمويل  إطار  إدارة المخاطر  والر
يق تدقيق  هاب والعقوبات في اكفة مجاالت العمل. أطلق فر اإلر
ائم المالية  نامج التوعية بشأن الجر ائم المالية للمجموعة "بر الجر

فة" للتأكد من أن لدى موظفي التدقيق الداخلي  وتبادل المعر
اكت التابعة،  للمجموعة، وموظفي التدقيق الداخلي في الشر

ائم المالية ودمجها  فة والخبرة المطلوبة للتدقيق على الجر المعر
اجعة المنتظمة. كجزء من مهام المر

يق تدقيق  وفي إطار  إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة، أنشأ فر
نامج اختبار  أساسي لتحديد ما  ائم المالية للمجموعة بر الجر

ائم المالية للبنك قد تم  إذا اكن إطار  عمل وحدة ماكفحة الجر
ـِسق، ومطبق على  تصميمه وتنفيذه بشلك مناسب وفعال وُمـتَّ

مستوى المجموعة. عالوة على ذلك، طورت إدارة التدقيق الداخلي 
ائم المالية والذي  للمجموعة منهجية التقييم الذاتي لمخاطر  الجر

اكت التابعة  يغطي وظائف التدقيق الداخلي المحلية لدى الشر
ائم المالية في إطار   للمجموعة لضمان تغطية مخاطر  الجر

اكت وأن مجموعة QNB تلبي  وظيفة التدقيق الداخلي لهذه الشر
ايدة لدى اكفة الدول التي تعمل فيها.  المتطلبات التنظيمية المتز

تنفيذ آليات الحوكمة الرئيسية للتدقيق الداخلي وآليات إعداد 
ير  التقار

يق المتابعة في إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة  واصل فر
ير  التدقيق  دة في تقار اقبة ومتابعة حالة المالحظات الُمحدَّ مر

الداخلي السابقة، وكذلك الصادرة عن المدققين الخارجيين 
ي. وبعد  كز ف قطر  المر ى مثل مصر والجهات التنظيمية األخر

ير  ،  إغالق التقر التحقق من معالجة جميع هذه المالحظات و
حرصت إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة على إطالع اإلدارة 

فع هذه  ي محدث، كما تم ر ير  شهر التنفيذية بالنتائج في تقر
ير  أيضًا إلى لجنة إدارة المخاطر  للمجموعة التابعة لإلدارة  التقار
التنفيذية ولجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة على 

بع سنوي.  اساس ر

نامج شامل لتقييم الجودة  قامت مجموعة QNB أيضًا باعتماد بر
نة  اجعته ومقار اكت التابعة لمر كته مع الشر الداخلية ومشار

اءات المطبقة لديها. وقد هدف ذلك  دة فيه مع اإلجر المعايير  الوار
ات  اجعة ضمان الجودة الداخلية في إدار إلى تحسين عمليات مر

ام بمعايير  هيئة  اكت التابعة، والتأكد من االلتز التدقيق لدى الشر
اكت التابعة في االعتبار   المدققين الداخليين. وقد أخذت الشر

نامج تقييم الجودة الداخلية المشترك الذي وضعته إدارة  بر
التدقيق الداخلي للمجموعة وحرصت على تطبيق معاييره ودمجها 

مع الممارسات المعتمدة من قبلها.

إدارة تكنولوجيا وأمن  يز  العمليات واألدوات - حوكمة و تعز
المعلومات 

يز  منهجية التدقيق  تواصل إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة تعز
على تكنولوجيا وأمن المعلومات للتأكد من أنها تغطي المخاطر  

اني، فضاًل عن  ات التكنولوجية واألمن السيبر تبطة بالتطور المر
فية. وقد نجحت  تبطة بأنظمة التطبيقات المصر المخاطر  المر

امج  يز  بر إدارة التدقيق الداخلي في تحقيق ذلك من خالل تعز
ات وأوجه القصور  على مستوى  تنفيذ عمليات التدقيق لتغطية الثغر

األنظمة المعتمدة. أما على مستوى العمليات، فقد قامت إدارة 

التدقيق الداخلي باستحداث عمليات تدقيق متاكملة لألنظمة 
ئيسية، تغطي األبعاد الثالثة: تكوينات والعوامل  والتطبيقات الر

المتغيرة للتكنولوجيا واألمن واألعمال. وقد ساعد ذلك في ضمان 
تحسين األنظمة الحالية واالستفادة من إماكنات التحكم اآللي 

في هذه األنظمة.

ايد من الجهات التنظيمية الدولية على مخاطر   كيز  متز هناك تر
اني وال سيما تلك المتعلقة بأنظمة الدفع  وضوابط األمن السيبر
زت مجموعة QNB منهجية  وحماية البيانات الشخصية. وقد عز
ويد الجهات التنظيمية الدولية بالوثائق التي  التدقيق واإلبالغ لتز
تحتاجها للتأكد من فعالية التدقيق الداخلي في تغطية مخاطر  

اني. وضوابط األمن السيبر

االستجابة للمخاطر  الناشئة
اجعة  خالل عام 2021، قامت إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة بمر

إعادة تحديد األولويات المدرجة في خطط التدقيق السنوية  و
ع  و اكت التابعة والفر المعتمدة لعام 2021 عبر  مختلف الشر

الخارجية للمجموعة. وقد جاء ذلك نتيجة أزمة كوفيد-19 التي 
اءاتها لمواجهة التحديات  فرضت على المجموعة تكييف إجر

الناشئة وضمان اتخاذ التدابير  المناسبة للحد من المخاطر  
ئيسية والناشئة. وواصلت مجموعة QNB مواكبة المستجدات  الر

يز  الضوابط الداخلية  وس كوفيد-19 وتعز المتعلقة بأزمة فير
ايدة قد يكون  للحد من المخاطر  الناشئة وأي مخاطر  نظامية متز

لها تأثير  محتمل على عمليات المجموعة، كما تم التعاون بشلك 
ى بغية تحسين  قابية األخر ات الر وثيق مع اإلدارة التنفيذية واإلدار

اءات الحد من المخاطر  التي تواجه المجموعة. إجر

ائم  كما قامت المجموعة بتقييم إطار  عمل التدقيق على الجر
اكت الدولية التابعة لمجموعة QNB، حيث قامت  المالية في الشر

يادة  امج تساهم في ز إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة بتوفير  بر
يز   قابة وثقافة الحوكمة من أجل تعز الوعي حول المخاطر  والر
اكت. كما وتعمل إدارة التدقيق  الممارسات المتبعة في هذه الشر

الداخلي للمجموعة مع إدارة أمن المعلومات للمجموعة لمساعدة 
اقبة الضوابط المعتمدة من قبل اإلدارة  اكت التابعة على مر الشر

اف على مخاطر  أمن  اكت في مجال اإلشر المحلية لهذه الشر
اني. وتعمل إدارة التدقيق الداخلي  المعلومات واألمن السيبر

ق التدقيق على تكنولوجيا وأمن المعلومات  للمجموعة أيضًا مع فر
اكت التابعة وتقدم المشورة لها للتأكد من أنها توفر   في الشر

اني في  اءات أمن المعلومات واألمن السيبر تغطية اكفية إلجر
خطط التدقيق الخاصة بها.

QNB دعم أنشطة إدارات مجموعة
في عام 2021، قامت إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة، كجزء من 

ويد إدارة المخاطر  للمجموعة بالمعلومات  ية، بتز مهامها االستشار
ية وضمانات  اء تسوية للضمانات العقار والدعم المطلوبين إلجر

األسهم بين سجالت QNB وسجالت LRD وبورصة قطر  وفقًا 
اجعة  ي. ونتيجة لذلك، كشفت مر كز ف قطر  المر لمتطلبات مصر

تها مجموعة إدارة المخاطر  عن  هذا العام بيانات التسوية التي أجر
تحسن كبير  في تصميم وفعالية تشغيل الضوابط على معالجة 

وتسجيل الضمانات.

كما واصلت إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة جهودها لتحديد 
ئيسية في مجال الحوكمة  وتحليل أوجه القصور  العامة والر

اكت  قابة الداخلية في مختلف الشر إدارة المخاطر  والر و
ع على مستوى الشبكة الدولية للمجموعة، حيث قدمت  و والفر

وضًا تثقيفية على مستوى  إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة عر
ع الخارجية  و اكت التابعة والفر ات الشر المجموعة لمساعدة إدار

قابة  اءات الر يز  إجر على استحداث وتطوير  حلول دائمة لتعز
اف والدعم. واالشر

يب وصقل مهارات المدققين الداخليين التقطير  والتدر
ت إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة في إيالء األولوية لتطوير   استمرَّ
يين  ية من خالل تشجيع الموظفين القطر المواهب الوطنية القطر

ال الجهود  على الحصول على الشهادات واالعتمادات المهنية. وال تز
فة  ات مختلفة مثل تبادل المعر تتواصل من أجل تنفيذ مبادر

يب أثناء العمل. كما واصلت إدارة التدقيق  الداخلية والتعلم والتدر
الداخلي للمجموعة جهودها لضمان حصول موظفي التدقيق 

ات والكفاءات  فة والمهار يج المناسب من المعر الداخلي على المز
اتهم.  يز  مهار هم وتعز ى لمساعدتهم على أداء أدوار األخر

التحسينات الهيلكية للشراكت التابعة للمجموعات
واصلت إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة تنفيذ إطار  العمل 

اكت التابعة  المصمم لدعم وظائف التدقيق الداخلي في الشر
لمجموعة QNB للمساعدة في تنسيق مواثيق التدقيق الداخلي 
وسياساته ومنهاجياته وأدواته. كما تم التحقق من تطبيق إطار  

اكت التابعة قد تبنته بشلك فعال  فة ما إذا اكنت الشر العمل لمعر
في جميع أنشطة التدقيق. ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال 

اجعة مجاالت التدقيق التي تشمل عمليات التدقيق  الحصر  ، مر
امية وتقييمات المخاطر  وتطوير  خطط التدقيق  التنظيمية اإللز

امج  د التدقيق وبر اجعات والتنفيذ، ومدى كفاية موار السنوية والمر
ير  السنوية ذات الصلة. تقييم الجودة الداخلية والتقار

ية وحوكمة الشراكت: شراكء  إدارة الموارد البشر  22،2
استراتيجيون

اتيجية لمجموعة  يعتمد تحقيق االستدامة واألهداف االستر
QNB على وجود قوة عاملة ماهرة تتسم بالشغف والحماس 

يز   ية للمجموعة إلى تعز د البشر للعمل، لذا تسعى إدارة الموار
إيجاد ماكن عمل سليم  ات الجماعية للموظفين، و ات والخبر المهار

ات واالحتفاظ بالموظفين من  وديناميكي قادر  على تنمية المهار
ف هذه اإلدارة على  ات العالية كما تشر ذوي المواهب والمهار
ع البنك. وفي عام  و ام بالمعايير  األخالقية في جميع فر االلتز

ات  ية للمجموعة العديد من المبادر د البشر 2021، نفذت إدارة الموار
ها:  ز ات الموظفين بالبنك وفيما يلي أبر والتحسينات لتطوير  مهار

التطوير  الوظيفي
ات  نامجًا للقادة الناشئين لتقييم ما إذا اكنت مبادر أطلق QNB بر

ات الشابة ذات اإلماكنات  التطوير  القائمة قد اكتملت بتأهيل المهار
نامج طويل  العالية وفق اإلطار  الزمني المحدد. ويشمل هذا البر

فية وتنفيذ  ات السلوكية والمصر األجل مواضيع حول المهار
يز  التطور  الوظيفي لدى الموظفين المرشحين. العمليات لتعز

ية للمجموعة بتشجيع الموظفين على  د البشر وساهمت إدارة الموار
اجعة خطط التطوير  الخاصة بهم من خالل استحداث  وضع ومر

ين لهؤالء الموظفين  اء المباشر اك المدر إشر مقاييس الجودة و
يق اإلدارة المعني بحالة خطة التطوير  الخاصة بهم. وتحديث فر

ورشة عمل التخطيط االستراتيجي لكبار  المسؤولين التنفيذيين
اتيجي  خططت مجموعة QNB لعقد ورشة عمل التخطيط االستر

أ  ها جزء ال يتجز لكبار  المسؤولين التنفيذيين الداخليين، واعتبار

اء التنفيذيين في مجال تطوير   ات كبار  المدر من تطوير  مهار
اتيجيات وتنفيذها. وقد شارك في تيسير  ورشة العمل  االستر

اتيجية  تي االستر التي استمرت يومين، موظفون من دائر
اتيجية  كيز  على استر ية للمجموعة، مع التر د البشر والموار

المجموعة الممتدة حتى عام 2025 وتوظيف أدوات وأطر  اإلدارة 
ات. ار اتيجية، باإلضافة إلى صنع القر االستر

استندت ورشة العمل إلى عملية محااكة للقدرة التنافسية لألعمال 
ق من ثالثة قادة بإدارة  نت. وقامت فر ية عبر  شبكة اإلنتر التجار

اضية الخاصة بالتنافس داخل السوق نفسه  اكتهم االفتر شر
اتيجية  ات االستر ار في إطار  بيئة خالية من المخاطر  إلدارة القر

بي QNB وتم دمجها  المعقدة. وتم تنفيذ المحااكة من قبل مدر
اتيجي ليتم تطبيقها طوال ورشة العمل. مع المحتوى االستر

ية تخطيط التعاقب الوظيفي واالستمرار
ية الوظائف القيادية  ار تواصل مجموعة QNB دعم خطة استمر
اتيجية لضمان وجود إطار  شامل يضمن  ات االستر أكحد المبادر

ية العمل. ويتلقى الخلفاء المحتملون بموجب هذه  ار استمر
دي لضمان إعداد الكوادر  في QNB لتولي  نامج تطوير  فر الخطة بر

المناصب القيادية في المستقبل. ويتم دعم خطط التطوير  من 
يبية  ات التدر خالل مجموعة من مناهج التعلم بما في ذلك، الدور

ات التعلم من ُبـعـد، إضافًة إلى األنشطة أثناء  يًا ودور حضور
العمل، مثل التناوب على الوظائف وتوسيع نطاق العمل والمهام 

يب. عالوة على ذلك، يواصل QNB تطبيق  باإلضافة إلى التدر
أفضل الممارسات لتحديد وتطوير  واستخدام المواهب ذات 

ًا تحديد المؤهالت والسمات  اإلماكنات العالية. أعاد QNB مؤخر
المتوقعة من المواهب ذات اإلماكنات العالية في البنك، كما 

تم دمج عمليات تحديد الموظفين ذوي اإلماكنات العالية في 
ئيسية للمجموعة مع ضمان اتساق السياسات  اكت التابعة الر الشر

.QNB اكت مع معايير  مجموعة التي تنتهجها هذه الشر

واد هذا  عالوة على ذلك، وضعت مجموعة QNB، بالتعاون مع ر
ات القيادية والفنية، وقامت  امج مختلفة لتطوير  المهار المجال، بر

اء  يبية داخلية بشلك انتقائي باالستعانة بخبر ات تدر بتنظيم دور
متخصصين داخليين للحصول على أفضل النتائج. باإلضافة إلى 

اكت  ية للمجموعة العمل مع الشر د البشر ذلك، تواصل إدارة الموار
امج ومعايير  اختيار  القادة على مستوى المجموعة. التابعة لتوحيد بر

يب على مستوى المجموعة التدر
غم من الصعوبات التي سببتها جائحة كوفيد-19، نظمت  على الر

يبية للموظفين العاملين في  ات التدر مجموعة QNB عددا من الدور
اوحت بين  ات مجاالت عدة تر قطر  وخارجها. تغطي هذه المبادر

التطوير  الفني والسلوكي )مثل تطوير  القيادة واإلدارة( بما يتماشى 
مع أفضل الممارسات الدولية. وعلى وجه التحديد، شجع البنك 

امج التي تغطي المجاالت التنظيمية مثل أساسيات  العديد من البر
اف الثالثة، والتوعية حول  إدارة مخاطر  األطر المخاطر  التشغيلية، و

اني، ومخاطر  ليبور  وأسعار  الفائدة )إصالح المعيار   األمن السيبر
المرجعي ألسعار  الفائدة(، والتوعية حول العقوبات المالية، 

ائم المالية، واإلنذار  المبكر  عن المخالفات وماكفحة الرشوة،  والجر
والتوعية حول ماكفحة االحتيال، وقانون FATCA ومعايير  اإلبالغ 

المشترك، ومخاطر  تكنولوجيا المعلومات، وعمليات التدقيق.

اء"،  كما أطلقت مجموعة QNB منصة تعليمية جديدة تسمى "إثر
يبية تغطي معظم وظائف البنك  تشمل ما يقارب 1000 دورة تدر
والعمليات والتي يمكن استخدامها بواسطة الهواتف المحمولة 
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واألجهزة اللوحية )التي تعمل بنظام IOS وAndroid( وهي 
ع. وتساعد هذه  متوفرة على مدار  الساعة طوال أيام األسبو

اتهم في أي وقت  فهم ومهار المنصة الموظفين على تحسين معار
وفي أي ماكن.

ي على مستوى الشراكت التابعة  مبادرات رأس المال البشر
ع الخارجية و والفر

ية للمجموعة اتفاقية حوكمة شاملة  د البشر طبقت إدارة الموار
د  اكت التابعة توثق العالقة بين المجموعة ودوائر  الموار مع الشر

اكت لضمان الشفافية والوضوح في  ية لدى تلك الشر البشر
فين فيما يتعلق بمجاالت  وضة على لكا الطر امات المفر االلتز

ية  د البشر انيات الموار ية الهامة، بما في ذلك ميز د البشر الموار
والماكفآت والسياسات. عالوة على ذلك، تم تنفيذ أداة عرض 

د  معلومات حديثة لالطالع على آخر  البيانات المتعلقة بالموار
اقبة بيانات  اكت التابعة وتتبع ومر ية على مستوى جميع الشر البشر
د  اف على الموار ية الهامة، خاصة فيما يتعلق باإلشر د البشر الموار
وبي  تها. خالل العام 2021، أدخلت هيئة البنك األور إدار ية و البشر

ي )PRA( وهيئة السلوك المالي  از )EBA( وهيئة التنظيم االحتر
إطار  المخاطر   )FCA( لوائح جديدة تؤثر  على سياسات الماكفآت و
 QNB ية. وبناء على هذه اللوائح الجديدة، قامت مجموعة الجوهر

ع المتأثرة بهذه  و بتحديث السياسات واألطر  المعتمدة في الفر
األنظمة الجديدة.

بنية تحتية محّسنة لتكنولوجيا المعلومات لدعم   23،2
الحوكمة وتقوية الضوابط

خالل العام 2021، واصلت إدارة تكنولوجيا المعلومات للمجموعة 
استخدام أنظمة وضوابط فعالة لمساعدة الموظفين على العمل 
عن ُبعد وبكفاءة في ضوء كوفيد-19. باإلضافة إلى ذلك، عالجت 

ى من خالل  اإلدارة مخاطر  وتحديات تكنولوجيا المعلومات األخر
قية أنظمتها عبر  وسائل مختلفة. تر

قمنة والتنفيذ اآللي إضافة  وبوتات والر تعتبر  مجموعة QNB أن الر
رة  ية المتكر قّيمة ومهمة، حيث أن التنفيذ اآللي للعمليات البشر

تساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وتنفيذها في الوقت 
المناسب. كما تلتزم المجموعة بتقييم فعالية العمليات المنفذة 

ها على عائد االستثمار  ، مع األخذ في االعتبار  توافق هذه  آليًا وأثر
العمليات مع المتطلبات التنظيمية.

االلتزام بمبادرات المسؤولية االجتماعية للشراكت  24،2

د مؤسسة مالية، فهي جزء  تعتبر  مجموعة QNB أكثر  من مجر
كز  المجموعة على تبني  من المجتمع، ومن هذا المنطلق تر

اكت )CSR( في عملياتها  ودمج مفهوم المسؤولية االجتماعية للشر
 QNB ية والتفاعل مع أصحاب المصلحة. وتنتهز  مجموعة التجار

اماتها تجاه المجتمع والبيئة، وتشجع  جميع الفرص للوفاء بالتز
اط في أنشطة QNB االجتماعية. ار  على االنخر الموظفين باستمر

أظهرت إدارة االتصاالت للمجموعة في QNB خالل عام 2021 
ات المسؤولية االجتماعية التي تساهم  امًا قويًا بإطالق مبادر التز

عت المجموعة  في دعم التنمية االجتماعية والبيئية، حيث ر
كت في العديد من الفعاليات المحلية والدولية التي تهدف  وشار

فاه المجتمعي وتحسين البيئة، ومن هذه  فع مستوى الر إلى ر
الفعاليات ما يلي:

كة في المناسبات االجتماعية واالقتصادية أ - المشار

عى الحملة التوعوية حول سرطان الثدي الذي نظمته  QNB ير
 )QCS( ية للسرطان الجمعية القطر

ية للسرطان  عاية حملة الجمعية القطر قامت مجموعة QNB بر
للتوعية بسرطان الثدي ودعم ك من يعاني منه بإطالق مسابقة 

"بلوسوم"، حيث يعد سرطان الثدي أحد أكثر  أنواع السرطانات 
ًا بين النساء في جميع أنحاء العالم وفي قطر  . انطلقت  انتشار
ونية من خالل  الحملة على جميع المنصات اإلعالمية واإللكتر

يادة وعي المجتمع بالتعاون  وضع خطة تثقيفية شاملة تهدف لز
مع العديد من مؤسسات الدولة وواكالتها للتصدي للمرض من 

خالل إعداد رسائل توعوية وفيديوهات، فضاًل عن عقد عدة ورش 
ق الوقاية  اضه وطر اضية حول سرطان الثدي وأعر توعوية افتر

والكشف المبكر  .

)SPIEF( يشارك في المنتدى االقتصادي الدولي QNB
كة دولة قطر  في المنتدى االقتصادي الدولي  كجزء من مشار

كت مجموعة QNB في هذا المنتدى الذي يهدف  )SPIEF(، شار
وسيا. وخالل  يز  وتوطيد العالقات االقتصادية مع ر إلى تعز

 VTB" كة ـعت المجموعة على مذكرة تفاهم مع شر المنتدى، وقَّ
فين، حيث  Capital Investments" لتطوير  األعمال بين الطر

يمكنهما القيام بأنشطة مختلفة بشلك متبادل في إدارة االستثمار  
ية في أسواق الديون وحقوق الملكية  والخدمات االستشار

ات. والعقار

ب - تنظيم األنشطة الثقافية والتعليمية

QNB و"كيدزانيا"
انيا" قطر  مسابقة رمضانية عبر   نظمت مجموعة QNB و"كيدز

يز  محو  نت لتعليم األطفال كيفية توفير  المال وتعز اإلنتر
األمية المالية لديهم، حيث قدمت المجموعة التوجيه واإلرشاد 

لتحسين التثقيف المالي لجيل الشباب كجزء من مسؤولية البنك 
االجتماعية.

كة يق المشار يادة قيمة الكتاب عن طر ز
يادة قيمة الكتاب عن  أطلق QNB Finansbank مبادرة بعنوان ز

هم بين  اوح أعمار كة إذ تستهدف الطالب الذين تتر يق المشار طر
يق البنك  وم" االبتدائية، تمكن فر 7 و12 عامًا في مدرسة "أرضر

من جمع كتب األطفال المستخدمة المجمعة من الموظفين من 
أجل بناء مكتبة ألطفال المدرسة.

ت - مبادرات في مجال البيئة واالستدامة

QNB رائد السوق الخضراء في قطر
اء" في قطر   ائد السوق الخضر حصلت مجموعة QNB على لقب "ر
بحية  من قبل مبادرة السندات المناخية، وهي مؤسسة دولية غير  ر
يليون  ين بهدف إصدار  السندات بقيمة 100 تر كز  على المستثمر تر

ـر  المناخ. تم تحقيق ذلك من خالل تطوير   دوالر  لحلول تغيُّ
معايير  السندات المناخية والسياسات ذات العالقة.

حصول المجموعة على جوائز  للتمويل المستدام 
يع جوائز   تين في حفل توز حصلت مجموعة QNB على جائز
"غلوبال فاينانس" للتمويل المستدام لعام 2021، عن "التمويل 

يادة المتميزة  المستدام المتميز  في األسواق الناشئة" و "الر
ق األوسط اإلقليمية.  اء" في منطقة الشر في السندات الخضر

نامج الجوائز  الجديد من مجلة Global Finance - ذات  ف بر يعتر
إطالق  إقليميًا في تمويل و يادة QNB عالميًا و الشهرة العالمية - بر

ـر  المناخ  ات المصممة للتخفيف من اآلثار  السلبية لتغيُّ المبادر
ية. والمساعدة في بناء مستقبل أكثر  استدامة للبشر

ياضية عاية الفعاليات الر ث - ر

QNB الراعي الرسمي لبطولة
2021 FINA / Marathon Swim World Series

 FINA اعي الوطني لبطولة العالم في السباحة مثل QNB دور  الر
Marathon Swim World Series / 2021، كجزء من جهوده ليكون 

ياضية الوطنية والدولية  في طليعة الجهات الداعمة لألحداث الر
في قطر  .

QNB الراعي الرسمي لبطولة العالم أللعاب القوى تحت 20 سنة
اعي الرسمي لبطولة العالم أللعاب القوى تحت  لعب QNB دور  الر

اكته مع االتحاد  وبي كجزء من شر 20 سنة التي أقيمت في نير
العالمي أللعاب القوى.

عى منتخب قطر  الوطني QNB ير
اتيجي في البطوالت المختلفة استعدادًا  اعي االستر يعد QNB الر

.FIFA لأكس العالم

 

ئيسية الفاعلة في تأسيس إطار   الجهات الر  .3
الحوكمة: مجلس اإلدارة

اكت الفّعالة فهما واضحا ألدوار  ك من مجلس  تتطلب حوكمة الشر
اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين وعالقاتهم مع بعضهم البعض 

وعالقاتهم مع أصحاب المصالح. نبين أدناه المبادئ التوجيهية 
ئيسية في منظومة  اكت والجهات الفاعلة الر األساسية لحوكمة الشر

.QNB الحوكمة لمجموعة

األدوار  والمسؤوليات المسندة إلى أعضاء مجلس   1،3
اإلدارة

قابة  اف والر يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية القيادة واإلشر
والتطوير  وتحقيق النجاح طويل األجل للمجموعة. وهو كذلك 

يز  الثقافة والقيم والسلوك المناسبين في  مسؤول عن تعز
مختلف القطاعات العاملة تحت مظلة مجموعة البنك. حيث يوك 

المساهمين إلى مجلس اإلدارة تنفيذ المسؤوليات التالية:

اف على تطبيقات منظومة الحوكمة الفاعلة اإلشر  •
اف على تنفيذ العمليات الخاصة به إدارة مجموعة البنك واإلشر  •

اجعة  اتيجي من خالل مر اف الشامل والتوجيه االستر اإلشر  •
واعتماد السياسات المختلفة للمجموعة وسياسات مجلس 

اإلدارة
ئيسية الخاصة  تعيين اإلدارة الفعالة فيما يتعلق بالشؤون الر  •

بالبنك
ام بمعايير  محددة للحد من نسبة تعرض  ضمان االلتز  •

المجموعة للمخاطر 
اف عليهم باإلضافة  تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية واإلشر  •

إلى تحديد الماكفآت وتقييم األداء وضمان وضع خطة 
للتعاقب الوظيفي

ؤية البنك ورسالته وأهدافه وضمان دقة البيانات  تحديد ر  •
ير   فع التقار المالية الخاصة بالمجموعة وعائدتها بما في ذلك ر

ية واإلفصاح عن المعلومات المالية إلى الجهات  الدور
قابية والمساهمين الر

التأكد من توفير  نظام ُيّمكن من االبالغ عن المعلومات   •
ير   إعداد التقار والسلوكيات غير  القانونية أو غير  األخالقية و

فعها إلى مجلس اإلدارة بشأنها ور
ام بالقوانين واللوائح التنظيمية واألنظمة ذات  ضمان االلتز  •

ام بالنظام األساسي للبنك الصلة باإلضافة إلى االلتز

عالوًة على ذلك، وبهدف تحقيق قيمة مستدامة للبنك على المدى 
الطويل من خالل وجود إدارة كفؤة، يقوم مجلس اإلدارة باختيار  

ات العالية  ئيس تنفيذي للمجموعة من ذوي المؤهالت والخبر ر
اف على أدائه والتأكد من وجود خطة إحالل وظيفي له. واإلشر

قابة داخلية مالءمة  كما ويتحقق مجلس اإلدارة من وجود أنظمة ر
ائم المالية مثل غسل األموال  تمكن البنك من ماكفحة الجر
ف عميل )KYC(، والعقوبات،  هاب، ومعايير  اعر وتمويل اإلر

اجع  اقبة االحتيال، وحماية بيانات العمالء، والحوكمة. وير ومر
ير  ضابط ماكفحة غسل األموال السنوي وفقًا  المجلس تقر

يعات والتعليمات النافذة. للتشر

اجعته  وقد اعتمد مجلس اإلدارة ميثاق المجلس الذي يتم مر
ات التي يجب  ار ع القر سنويًا، ويقدم إطار  عمل المجلس ونو

اتخاذها من قبله والمهام التي يمكن تفويض اإلدارة العليا للقيام 
ية التي تقدم إلى مجلس اإلدارة  ير  الدور بها مع تحديد التقار
بشأن ممارسة السلطات المفوضة. ويمكن االطالع على ميثاق 

وني لمجموعة QNB، كما يتوفر   مجلس اإلدارة في الموقع اإللكتر
ويد المساهم بها عند الطلب. أيضًا في صورة مطبوعة يتم تز

ن بين األدوار  والمسؤوليات المسندة إلى  وقد تم تحقيق التواز
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من خالل الفصل بين الواجبات. 

اتيجي العام  حيث يتولى مجلس اإلدارة تحديد االتجاه االستر
اجعات  اف من خالل تنفيذ المر للبنك باإلضافة إلى اإلشر
اتيجية ووضع السياسات  ات االستر والموافقة على المبادر

ئيس التنفيذي  ئيسية، وعلى الجانب اآلخر  يتولى الر واألهداف الر
 QNB للمجموعة مسؤولية إدارة األعمال اليومية الخاصة بمجموعة

وذلك وفقًا للصالحيات المفّوضة له من قبل مجلس اإلدارة.

وتماشيًا مع عمليات QNB، يقوم البنك بإبالغ وتحديث جميع 
فية والمسائل  ات المصر أعضاء مجلس اإلدارة حول آخر  التطور

ئيسية. التنظيمية الر

كيبته هيلك مجلس اإلدارة وتر  2،3

بحسب النظام األساسي لمجموعة QNB، يتولى إدارة البنك 
مجلس إدارة مكون من )10( أعضاء لمدة ثالث سنوات قابلة 

للتجديد لمدة مماثلة، حيث يحق لجهاز  قطر  لالستثمار  – 
أس المال – تعيين )5(  ئيسي الذي يملك 50٪ من ر المساهم الر

منهم، بينما ينتخب المساهمين األعضاء المتبقين في حين ينتخب 
ي.   يق التصويت السر ئيس عن طر ئيس ونائب الر المجلس الر

ويتمتع مجلس اإلدارة بأوسع سلطة إلدارة البنك، ويحق له أيضًا 
تعيين عدد من المدير  ين أو األشخاص المفوضين، فضاًل عن 
دين بالنيابة عن البنك. منحهم حق التوقيع مجتمعين أو منفر
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تولى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني منصب القائم بأعمال 
مجلس اإلدارة خالل شهر  مايو 2021 عقب إلغاء عضوية السيد 

يف العمادي من مجلس إدارة المجموعة. علي شر

في نوفمبر  2021، عّين جهاز  قطر  لالستثمار  سعادة السيد/ علي 
ي في مجلس إدارة البنك وقد انتخبه المجلس  بن أحمد الكوار

ته الطويلة في القطاع الحكومي  ًا لخبر ئيسًا لمجلس اإلدارة نظر ر
في التي تمتد ألكثر  من 30 سنة والتي  والقطاع المالي والمصر
 QNB ئيس التنفيذي لمجموعة تولى سعاته خاللها منصب الر

للفترة من يوليو 2013 الى نوفمبر  2018 حيث أصبح البنك خالل 
يقيا.  ق األوسط وأفر هذه الفترة أكبر  بنك في منطقة الشر

ئيس مجلس إدارة  ير  المالية ور يشغل سعادته حاليًا منصب وز
ا للضيافة، وعضو المجلس األعلى للشؤون  بنك قطر  للتنمية وكتار
االقتصادية واالستثمار  ، وعضو مجلس إدارة جهاز  قطر  لالستثمار  

وقطر  للطاقة.

3،3 مدة عضوية مجلس اإلدارة والتجديد

تم خالل انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي ُعقد في 
اير  من عام 2019، انتخاب )5( أعضاء لمجلس  يخ العاشر  من فبر تار

إدارة مجموعة QNB يمثلون القطاع الخاص، في حين قام جهاز  
ين. وتنتهي فترة والية  قطر  لالستثمار  بتعيين )5( أعضاء آخر

مجلس اإلدارة الحالي بحلول نهاية شهر  يناير  من عام 2022، وقد 
ات الجمعية العامة العادية  ار قامت مجموعة QNB بنشر  نتائج وقر
امها بمبادئ  وني الرسمي تأكيدًا منها على التز على موقعها اإللكتر

الشفافية. وسٌتعقد انتخابات المجلس المقبلة في مطلع العام 
يفي حول  نامج تعر 2022، وبعد ذلك سيخضع االعضاء الجدد لبر

ها  هم ومسؤولياتهم، والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وغير أدوار
ئيسية. من المسائل الر

وتتولى لجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة والسياسات التابعة 
لمجلس اإلدارة مهمة الترشيحات وتعتمد على آلية تستند إلى 

معايير  واضحة وموضوعية لقبول الترشيحات، حيث تتولى اللجنة 
ف الجمعية  اح أعضاء مجلس اإلدارة لالنتخاب من طر اقتر

ف قطر   وط مصر اكت وشر اعي متطلبات قانون الشر العامة بما ير
ي وهيئة قطر  لألسواق المالية في هذا الشأن، كما تقوم  كز المر

اف على عملية التقييم السنوي لمجلس اإلدارة ولجانه،  باإلشر
ار  مكتوب  وعلى المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وتقديم إقر
يح من خالله بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر   يتم التصر

الجمع بينها وبين عضوية مجلس اإلدارة.  

وبالتنسيق مع لجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة والسياسات 
التابعة لمجلس إدارة المجموعة تقوم إدارة االنضباط والمتابعة 

ويد أعضاء مجلس اإلدارة الجديدة بالملف  للمجموعة بإعداد وتز
يفي الخاص بمنظومة الحوكمة من أجل ضمان األداء  التعر

فة ك عضو من أعضاء المجلس بمختلف  الفعال والقائم على معر
مسؤولياته ومهامه.

تتم عملية تعيين وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة استنادًا إلى 
وط  اعي شر معايير  واضحة وموضوعية لقبول الترشيحات بما ير

ي وهيئة قطر  لألسواق المالية علمًا بأن  كز ف قطر  المر مصر
المجلس قد أقر  سياسة واضحة ومحددة لهذا الغرض تستند 

إلى معايير  مهنية وفنية دولية لقياس أحقية األشخاص بالترشح 
لعضوية مجلس اإلدارة. كما تلتزم مجموعة QNB بإرسال قائمة 

فقًا بها السيرة  بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس مر
الذاتية للك مرشح وصورة طبق األصل من متطلبات الترشيح 

يخ المحدد النتخابات  إلى هيئة قطر  لألسواق المالية قبل التار
المجلس بأسبوعين على األقل.

4،3 مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة

اية الالزمتين لتأدية  يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالخبرة والدر
هم  مهامهم على نحو يخدم مصلحة البنك، حيث يتم اختيار

اعاة  وفقًا لمعايير  الشخص المناسب في الماكن المناسب "مع مر
ون وقتهم واهتمامهم طوال  الكفاءة واألهلية كما أنهم يسّخر

فترة واليتهم ألداء واجباتهم بصورة فعالة.

اعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وغير  التنفيذيين  5،3

ُيعتَبر  اكفة أعضاء مجلس إدارة مجموعة QNB من األعضاَء غير  
التنفيذيين إذ ال يضطلع أيُّ منهم بمسؤولياٍت تنفيذية، باإلضافة 

إلى أن ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل هم أعضاُء مستقلون، 
كما ال يشغل أي عضو من أعضاء المجلس أية وظائف داخل 

ئي. المجموعة سواٌء اكنت بدواٍم لكيًّ أو جز

 ويناقش أعضاء مجلس اإلدارة مقترحات اإلدارة بشلك بناء مع 
اجعة أداءها في تحقيق األهداف والغايات المتفق عليها.  مر

فتهم فيما  تهم ومعر باإلضافة إلى ذلك، تقع االستفادة من خبر
يتعلق بأي تحديات تواجهها المجموعة خاصة فيما يتعلق بوضع 

اتيجية. مقترحات بشأن االستر

ى مجموعة QNB أن حجم وهيلكة المجلس الحاليين ضمن  وتر
النطاق األنسب للبنك، حيث أن حجم مجلس اإلدارة الحالي اكف 

يقة ديناميكية وفعالة تتجاوب مع  لتمكين لجانه من العمل بطر
ج  كيبة المجلس كلك على المز احتياجات المجموعة.  وتتميز  تر

ات المستمدة من مجموعة  ف والخبر ات والمعار المناسب بين المهار
واسعة من األنشطة والخلفيات الالزمة لقيادة مجموعة البنك.

حظر  الجمع بين المناصب  6،3

خالل عام 2021، لم يجمع أيُّ عضٍو من أعضاء مجلس اإلدارة بين 
اكت  كتين من الشر ئيس في أكثر  من شر ئيس ونائب للر منصب ر

اٌت في دولة قطر  ، كذلك لم يجمع أي منهم بين  التي لها مقر
ات في  اكٍت التي لها مقر عضوية مجلس إدارة أكثرِ من ثالثة شر
كٍة  دولة قطر  ، ولم يكن أي منهم منتدبًا لإلدارة في أكثر  من شر

ات في الدولة، كما ال يجمع أي  اكت التي لها مقر واحدٍة من الشر
كتين تمارسان نشاطًا ُمتجانسًا. عضو بين عضوية مجلسي إدارة شر

ئيس مجلس اإلدارة وأعضاء  م ر ًا من عام 2019، يقدَّ واعتبار
ًا سنوّيًا بأن ال أحد منهم يجمع بين المناصَب  ار مجلس اإلدارة إقر

المحظورة وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية. ويحتفظ أمين 
ات في الملف الُمَعدَّ لهذا الغرض. ار المجلس بهذه اإلقر

3، 7 مهام أعضاء مجلس اإلدارة

يلتزم ك عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بالمهام التالية:

ي وعدم  حضور  اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان بشلك دور  •
االنسحاب من مجلس اإلدارة

إعطاء األولوية لمصلحة مجموعة QNB والمساهمين وجميع   •
أصحاب المصالح على مصالحهم الشخصية

اتيجية للبنك، وسياسة تنفيذ  أي حول المسائل االستر إبداء الر  •
د، والتعيينات  يع، ونظم مساءلة الموظفين، والموار المشار

ئيسية ومعايير  التشغيل الر
اجعة  اقبة أداء البنك في تحقيق األهداف المتفق عليها ومر مر  •

ير  السنوية والنصف السنوية  ير  األداء بما في ذلك التقار تقار
كة بع سنوية للشر والر

ائية لحوكمة المجموعة  اف على تطوير  القواعد اإلجر اإلشر  •
يقة مثلى وفقا لمتطلبات هيئة قطر   لضمان تنفيذها بطر

لألسواق المالية
اتهم المتنوعة مع التخصصات  اتهم وخبر استخدام مهار  •

والمؤهالت المتنوعة من خالل إدارة فعالة ومنتجة للمجموعة 
اكء والمساهمين  والعمل على تحقيق مصالح البنك والشر

ين وأصحاب المصالح اآلخر
كة الفعالة في الجمعيات العامة، وتحقيق مطالب  المشار  •

نة وعادلة يقة متواز أعضائها بطر
عدم إصدار  أي بيانات أو معلومات دون الحصول على إذن   •

خطي مسبق من مجلس اإلدارة
عات، بما في  ية، والمناز اإلفصاح عن العالقات المالية والتجار  •

ذلك القضايا التي قد تؤثر  سلبا على أداء المهام والوظائف 
الملكفين بها

أي  يجوز  ألعضاء مجلس اإلدارة أن يطلبوا على نفقة البنك ر
مستشار  خارجي مستقل للنظر  في القضايا المتعلقة بأي من 

أمور  البنك.

يدين ك عضو في مجلس اإلدارة للبنك بواجبات العناية 
واإلخالص والتقيد بالقواعد المنصوص عليها في القانون واللوائح 

ف قطر   ذات الصلة، بما فيها تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصر
اكت الصادر  عن هيئة قطر  لألسواق  ي، ونظام حوكمة الشر كز المر

المالية، وميثاق وسياسة مجلس اإلدارة، وميثاق السلوك المهني.

كما يعمل أعضاء مجلس اإلدارة في ك األوقات على أساس 
معلومات واضحة وبحسن نية وبالعناية واالهتمام الالزمين 
ولمصلحة البنك والمساهمين اكفة، ويعملون بفاعلية للقيام 
اماتهم تجاه مجموعة QNB. وتقع  بمسؤولياتهم والوفاء بالتز

على عاتق المجلس أيضًا مسؤولية حماية مجموعة البنك من 
اءات والممارسات غير  القانونية أو المسيئة أو غير  الالئقة. اإلجر

8،3 تقييم مجلس اإلدارة واللجان

لدى مجلس اإلدارة آلية فّعالة لتقييم أدائه على أساس مستمر  . 
ويتطلب التقييم المجدي للمجلس تقييم فعالية المجلس بالاكمل 

وعمل اللجان المنبثقة عنه فضال على مساهمات ك عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة وذلك على اساس سنوي.  ويتم اإلبالغ عن 
نتائج هذه التقييمات إلى مجلس اإلدارة، وستكون هناك متابعة 

ألي قضايا أو أمور  ناجمة عن هذه التقييمات. ويقوم المجلس 

تحت قيادة لجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة والسياسات 
ية لتحديد أفضل نهج يؤدي  اسة دور التابعة لمجلس اإلدارة بدر

إلى تقييم عملي وفّعال للمجلس ولجانه.

وفقًا لذلك، تتولى لجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة 
والسياسات التابعة لمجلس إدارة المجموعة عملية تقييم لجان 

مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة على أساس سنوي. ويقوم 
مجلس اإلدارة بعملية التقييم السنوي وفقًا لمنهجية تقييم أداء 

مجلس اإلدارة الجديدة التي اعتمدت خالل 2019 حيث يساعد هذا 
اته  ار التقييم في السماح لمجلس اإلدارة بإثبات مسؤوليته عن قر
وعمليات مجموعة QNB من خالل تقييم اكمل أعضاء المجلس.  

كما يتم الطلب من جميع أعضاء مجلس اإلدارة إكمال التقييم 
دي بوصفه عضو في  الذاتي واإلشارة إلى أي مدى يقبل أدائه الفر

مجلس اإلدارة من خالل التقييم الذاتي ألعضاء المجلس. 

انطلقت عملية تقييم أداء مجلس اإلدارة لعام 2021 في أواخر  
السنة، وسيتم عرض نتائج التقييم على المساهمين خالل اجتماع 

الجمعية العامة المزمع عقدها مطلع العام 2022.

9،3 أمين سر  مجلس اإلدارة

ئيس  اف ر يدعم مجلس اإلدارة أمين سر  يعمل تحت إشر
المجلس يضمن تدفق المعلومات ويحقق التواصل بين أعضاء 

ئيس بالتنسيق مع إدارة  المجلس. كما يتولى مسؤولية مساعد الر
االنضباط والمتابعة للمجموعة في اكفة األمور  المتعلقة بحوكمة 

اكت وتقديم المساعدة له ولجميع أعضاء مجلس اإلدارة  الشر
واللجان المنبثقة عنه في أداء مهامهم.

ار   ن مجلس اإلدارة أمين سّر له ال يجوز  إعفاؤه من منصب إال بقر عيَّ
من المجلس فقط. وقد لكفة المجلُس بمهمة تسجيل وتنسيق 

وحفظ جميع محاضر  اجتماعات المجلس وسجالته ودفاتره 
إليه.  كما تتضمن مهامه تأمين  فع من المجلس و ير  التي ُتر والتقار

يعها والتنسيق بين أعضاء المجلس  حق إيصال المعلومات وتوز
ى  اف المعنية األخر ولجانه التابعة وكذلك بين المجلس واألطر

داخل المجموعة، بما في ذلك المساهمين واإلدارة التنفيذية 
وجميع الموظفين، إضافًة إلى التأكد من إماكنية حصول أعضاء 

المجلس في الوقت المالئم على اكفة محاضر  اجتماعات المجلس 
والمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالمجموعة، كما يجوز  

ئيس مجلس اإلدارة، أن  ألمين سر  المجلس بناًء على موافقة ر
يطلب من أي موظف من موظفي البنك القيام بواجباته.

عر  ، الحاصل على دبلوم  يشغل السيد/ محمد محمود مسلم عر
ية – منصب أمين سر  مجلس اإلدارة منذ  تار في اإلدارة والسكر
فية  ات سابقة في مجال األعمال المصر عام 1990 ويتمتع بخبر

ية  ية، إذ عمل منذ عام 1974 لدى إدارة الحسابات الجار تار والسكر
في البنك، ثم في إدارة التسهيالت االئتمانية منذ عام 1980 كما 

ئيس التنفيذي للمجموعة عام 1988.  ًا لمكتب الر ن مدير ُعيَّ

يتولى السيد/ فيصل مبارك الهتمي الحاصل على دبلوم في 
إدارة األعمال والمحاسبة ودرجة الماجستير  في اآلداب–  منصب 
ئيسي في مكتب مجلس اإلدارة منذ يونيو 2016، وعمل  مسؤول ر

ايدات والمناقصات في اإلدارة القانونية  سابقا في إدارة المز
التابعة لمجموعة المخاطر  منذ يونيو 2014. 
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اجتماعات مجلس اإلدارة  10،3

ات سنويًا على األقل حيث  يتعين على المجلس االجتماع ست مر
ئيسه، أو بناًء على طلب يقدمه عضوان  يًا، أو عند دعوة ر يجتمع دور

على األقل وفقًا للنظام األساسي للمجموعة؛ وطبقًا لمتطلبات 
هيئة قطر  لألسواق المالية ال يجوز  ان تنقضي ثالثة أشهر  دون 

عقد اجتماع واحد على األقل. ويجب توجيه الدعوة لجميع أعضاء 
يخه، مع  ع واحد على األقل من تار المجلس لالجتماع قبل أسبو

ى إلى  اإلشارة إلى إماكنية إضافة أي عضو في المجلس لبنود أخر
جدول األعمال. ويوضح النظام األساسي للمجموعة تفاصيل 

وط االجتماع.  الحضور  والنصاب القانوني والتصويت وشر

وطبقًا لمتطلبات هيئة قطر  لألسواق المالية، ينص النظام 
األساسي لمجموعة QNB في المادة )28( على أنه يجوز  لعضو 

ورة، وبكتاب موّجه منه  مجلس اإلدارة أن ينيب عنه عند الضر
ئيس المجلس، أحد زمالئه في المجلس، وفي هذه الحالة  لر

يكون لهذا العضو صوتان، وال يجوز  أن ينوب عضو مجلس اإلدارة 
عن أكثر  من عضو واحد. 

عقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات خالل عام 2021 بمتوسط 
حضور  ٪93

11،3 استقالة عضو مجلس اإلدارة

قم 11 لسنة 2015  ية ر اكت التجار باإلشارة إلى قانون الشر
)وتعديالته لسنه 2021( تم األخذ بعين االعتبار  متطلبات المادة 
قم )27( من النظام األساسي  )105( منه وتضمينها في المادة ر

المعدل للبنك والتي تنص على اعتبار  أي عضو يتغيب عن حضور  
بعة اجتماعات غير  متتالية  ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس أو أر
امًا بمتطلبات هيئة  دون عذر  يقبله المجلس مستقياًل وذلك التز

قطر  لألسواق المالية.

ي تم تعديل سياسة  كز ف قطر  المر وتماشيا مع متطلبات مصر
ل عضو مجلس  مجلس اإلدارة بإضافة بند جديد يخص عز

اإلدارة، حيث يمكن للعضو أن يستقيل من منصبه بتقديم إشعار  
ئيس مجلس اإلدارة يحال إلى المجلس.  خطي موقع إلى ر

وفي حالة االستقالة ألسباب عدم المالئمة الحظها العضو يجب 
تضمين اإلشعار  بيانًا يشر  ح اكفة التفاصيل ذات الصلة، ويتم 

توثيق ذلك في محضر  االجتماع.

12،3 قرارات مجلس اإلدارة

تماشيا مع متطلبات هيئة قطر  لألسواق المالية الجديدة، ينص 
النظام األساسي لمجموعة QNB في المادة )29( على أن 

ين.  ات مجلس اإلدارة تصدر  بأغلبية أصوات األعضاء الحاضر ار قر
ئيس أو من  إذا تساوت األصوات، ُرّجح الجانب الذي فيه الر و
ورة ولدواعي  يقوم مقامه. ويجوز  للمجلس، في حالة الضر
ير  بشرط الحصول على  اته بالتمر ار االستعجال، أن يصدر  قر

ات في  ار موافقة جميع األعضاء كتابيا، على أن تعرض القر
االجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر  اجتماعه.

13،3 لجان مجلس اإلدارة

ي وهيئة  كز ف قطر  المر وفقًا لتطبيقات الحوكمة، ومتطلبات مصر
قطر  لألسواق المالية، شلك مجلس إدارة مجموعة QNB عدة 
افية تتألف من أعضاء  لجان تساعد في تنفيذ مسؤولياته اإلشر

ها مباشرة إلى مجلس  ير فع اللجان تقار المجلس، حيث تر
ئيس مجلس اإلدارة عضوًا في أي من هذه  اإلدارة، على أال يكون ر

اكت  اللجان. وتطبيقا ألحاكم المادة )7( من نظام حوكمة الشر
ئيس مجلس اإلدارة  ته هيئة قطر  لألسوق المالية، فإن ر الذي أصدر

ليس عضوًا في أي من هذه اللجان.

ويتم تلكيف ك لجنة من لجان المجلس بمهام محددة من قبل 
مجلس اإلدارة، وتكون مسؤولية هذه اللجان موثقة كتابيًا ويتم 
اعتمادها من قبل المجلس. وتقع المسؤولية النهائية على عاتق 

مجلس اإلدارة حتى لو تم تشكيل لجان تابعة له. خالل عام 2021، 
ض مجلس اإلدارة أيًّ من صالحيته للغير  ولم ُيصِدر  أيَّ  لم ُيفوَّ

تفوٍيض عامًّ أو غير  محدد المدة. 

وقد قام المجلس بتشكيل اللجان المنبثقة عنه كما يلي:

)GBEC( اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة أ. 
)GBACC( لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة ب. 
لجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة والسياسات التابعة  ت. 

)GBNRGPC( لمجلس اإلدارة
)GBRC( لجنة المخاطر  التابعة لمجلس اإلدارة ث. 

ات اللجان  يًا بتقييم إنجاز ويقوم مجلس إدارة مجموعة QNB دور
التابعة له، ويعتقد مجلس اإلدارة أن اللجان لها أدوار  واضحة 

ومفهومة ومدعومة من قبل جميع أعضاء مجلس اإلدارة. 
ئيس مجلس اإلدارة  ًا قّيمًا لر وتشلك لجان المجلس مصدر

ئيس التنفيذي للمجموعة في توجيه مجموعة البنك وتحسين  والر
كيب هذه اللجان  األداء العام للمجلس. وفيما يلي موجٌز عن تر

واختصاصاتها وآلية عملها.

1،13،3 اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة

تتألف هذه اللجنة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة، ويسمي 
ئيس التنفيذي  ئيس للجنة. كما يحضر  الر المجلس واحدًا منهم كر

للمجموعة اكفة االجتماعات دون أن يحظى بحق التصويت. 

 )GBEC( في 2021، تألفت اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة
من األعضاء التالية اسمائهم:

ئيس اللجنة سعادة الشيخ حمد بن جبر  بن جاسم آل ثاني – ر  •
و – عضو ويش فخر السيد بدر  عبدهللا در  •

السيد علي حسين علي الساده – عضو  •

تشمل المسؤوليات األساسية للجنة التنفيذية التابعة لمجلس 
اإلدارة ما يلي:

إحالتها  اتيجيات طويلة األمد لمجموعة QNB و اجعة االستر مر  •
وف االقتصادية والسوقية  لموافقة المجلس على أساس الظر

وتوجيهات مجلس اإلدارة

انية مجموعة QNB بما  اجعة خطة العمل السنوية وميز مر  •
ات االقتصادية  اتيجية المجموعة والتغير يتماشى مع استر
إحالتها لموافقة المجلس قابية و والسوقية والمتطلبات الر

نة ومقابلتها بالعناصر   اجعة واعتماد إعادة تخصيص المواز مر  •
بعية لإلدارة ير  الر المعتمدة وفقًا للتقار

اتيجية المجموعة  اقبة األداء لمجموعة QNB مقابل استر مر  •
انية وخطة العمل والميز

ية لمجموعة QNB والقيم  ؤية العالمة التجار اجعة واعتماد ر مر  •
ية على مستوى المجموعة المعتمدة لجميع العالمات التجار

اتيجية المسؤولية االجتماعية لمجموعة  اجعة واعتماد استر مر  •
ية للمجموعة QNB في ضوء قيم العالمة التجار

د بجعلها  يع الموار اجعة خطط التسويق واالتصاالت وتوز مر  •
ذات كفاءة وفعالية في دعم تطوير  أعمال المجموعة ونموها

اف الفّعال والسيطرة الاكملة على أعمال  تسهيل اإلشر  •
اجعة ائتمان العمالء بشلك عام داخل  المجموعة من خالل مر

ية المجموعة ومستوى التعرض للمخاطر  االستثمار
يع  ية والمنتجات وتوز ات األعمال التجار يز  تطور اجعة وتعز مر  •

 .QNB د عبر  مجموعة الموار
دية والسقوف القطاعية التي تقع  الموافقة على المعامالت الفر  •

في حدود الصالحيات الممنوحة لها من قبل مجلس اإلدارة
الموافقة على منح التسهيالت االئتمانية ضمن السقف المحدد   •

للجنة من قبل مجلس اإلدارة
اءات التي يتوجب العمل  تقييم ووضع التوصيات التخاذ اإلجر  •

وض المتعثرة وفقًا للحدود والصالحيات  بها بخصوص القر
ف  المسموح بها من قبل مجلس اإلدارة وحسب تعليمات مصر

ي كز قطر  المر
وض  خاُذها بخصوص القر اءات الواجِب اتَّ اجعة اإلجر مر  •
المتعثرة وتقديم توصيات بشأنها، وبما يتوافق مع الحدود 

ها مجلس اإلدارة، وبما يتوافق مع  لة التي أقرَّ والسلطات الُمخوَّ
ي كز ف قطر  المر لوائح مصر

ير  عن نشاط اللجنة إلى مجلس اإلدارة سنوّيًا بحيث  فع تقر ر  •
ات الُمصاَدق عليها  ار دة والقر يشمل أهمَّ القضايا المحدَّ

اءات التي أوِصى مجلس اإلدارة باتخاذها عند الحاجة. واإلجر

وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خالل عام 2021 بمتوسط 
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2،13،3 لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة

تتألف هذه اللجنة من ثالث أعضاء من مجلس اإلدارة، أغلبيتهم 
ئيس اللجنة يجب أن يكون خبير   من األعضاء المستقلين، كما أن ر

في األمور  المالية أما بقية األعضاء يجب أن يكون لديهم خلفية 
ئيس وأعضاء لجنة التدقيق  ير  المالية، وال يجوز  لر فة بالتقر ومعر
واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة أن يكونوا أعضاء في أي لجنة 

ى تابعة للمجلس. أخر

في 2021، تألفت لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة 
)GBACC( من األعضاء التالية اسمائهم:

ئيس اللجنة  سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني – ر  •
السيد عبدالرحمن محمد يوسف جولو– عضو  •

ي– عضو السيد عادل حسن حسن المال الجفير  •

كيبة مجلس  أت خالل العام على تر ًا للتعديالت التي طر نظر
إدارة البنك والتي تولى بموجبها سعادة الشيخ/ فهد بن فيصل 

ة، ورئيس َلْجَنة الَتدقيْق  آل ثاني– نائب رئيس َمجلْس اإلَداَر
واالنضباط للمجموعة قائمًا بأعمال رئيس مجلس اإلدارة 

خالل شهر  مايو 2021، وتجنبًا ألي تعارض في المسؤوليات 
والمهام والصالحيات فلم يحضر  سعادته اجتماعات اللجنة ابتداء 

من نفس الشهر  . 

مسؤوليات لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة 
المتعلقة بالبيانات المالية:

إعداد  اجعة القضايا الهامة الخاصة بالبيانات المالية و مر  •
ير  ، بما في ذلك المعامالت الُمعقدة أو غير  االعتيادية،  التقار

قابية واألحاكم المهنية  وفقًا للتوجيهات الصادرة من الجهات الر
ها على البيانات المالية للمجموعة بط تأثير ور

اجعة أحاكم اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بالمسؤوليات ذات  مر  •
الصلة بالبيانات المالية

اجعة القوائم المالية للمجموعة واإليضاحات المتممة لها،  مر  •
إحالتها  والنظر  في دقة واكتمال المعلومات قبل اإلفصاح عنها و

إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها
اف المعنية  يبة مع األطر اجعة اكفة األمور  المتعلقة بالضر مر  •

والتحقق من كفاية االفصاحات ذات الصلة التي لها تأثير  على 
القوائم المالية للمجموعة

اجعة جميع المسائل التي يفترض اإلفصاح عنها، وفقًا  مر  •
قابية،  ف عليها أو متطلبات الجهات الر لمعايير  التدقيق المتعار

اقبي الحسابات )المدققين الخارجيين( مع اإلدارة ومر
اجعة المرحلية مع اإلدارة التنفيذية  اجعة نتائج التدقيق والمر مر  •

والمدققين الخارجيين، والتأكد من اكتمالها وانسجامها 
فعها  وتوافقها مع أفضل معايير  المحاسبة الدولية قبل ر

قابية للجهات الر
اجعة  التعاون مع اإلدارة التنفيذية والمدققين الخارجيين لمر  •
ها من الهيئة قابية و/أو غير امات التي تفرضها الجهات الر الغر

فهم كيفية تطور  إدارة المعلومات المالية المرحلية، وطبيعة   •
كة المدقق الداخلي والخارجي ومدى مشار

إدارة االنضباط والمتابعة  النظر  مع إدارة التدقيق الداخلي و  •
وعة  والمدققين الخارجين في أي عملية احتيال، وأعمال غير  مشر

ى مماثلة قابة الداخلية أو في مجاالت أخر أو قصور  في الر
اجعة المسائل القانونية التي يمكن أن تؤثر  بشلك كبير  على  مر  •

البيانات المالية للمجموعة
اجعة مع إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة والمدققين  المر  •

قابية و/أو  امات تفرضها الجهات الر الخارجيين عن أي غر
ى الهيئات األخر

مسؤوليات لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة 
المتعلقة بالرقابة الداخلية:

اف على إطار  عمل "ضوابط  مدى مالءمة وفعالية اإلشر  •
ير  المالية" )ICOFR( المطبق في  قابة الداخلية على التقار الر

QNB مجموعة
اجعة المدققين الخارجيين لعمليات تقييم  فهم نطاق مر  •

ير  المالية والتأكد من أخذها  قابة الداخلية على التقار ضوابط الر
في االعتبار  عند تقييم اإلدارة لتلك الضوابط. 
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ية عن نتائج اختبار  )التصميم  ير  دور الحصول على تقار  •
ير   قابة الداخلية على التقار وفعالية التشغيل( لضوابط الر

اجعتها من أجل ضمان معالجة أوجه القصور   المالية ومر
ونقاط الضعف المادية الكبيرة وفقًا لخطط العمل الموصي بها 

ات المعنية. والمتفق عليها مع اإلدار
بالتنسيق مع لجنة المخاطر  التابعة لمجلس اإلدارة، االخذ   •

ير   قابة الداخلية على التقار في االعتبار  مدى فعالية ضوابط الر
المالية على مستوي المجموعة.

ير  تقييم اإلدارة السنوي حول ضوابط  اجعة والنظر  في تقر المر  •
كته مع  ير  المالية )ICOFR( قبل مشار قابة الداخلية على التقار الر

.QNB ير  السنوي لمجموعة المدقق الخارجي ونشره في التقر

مسؤوليات لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة 
المتعلقة بالتدقيق الداخلي:

ئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة إقالة ر تعيين و  •
اجعة واعتماد ميثاق وخطط وأنشطة والهيلك التنظيمي  مر  •

وعمليات التوظيف إلدارة التدقيق الداخلي
ر  على عمل إدارة  التأكد من عدم وجود قيود أو تحديد غير  مبر  •

التدقيق الداخلي للمجموعة، فضاًل عن صالحية وصول التدقيق 
اد عند االقتضاء  الداخلي لسجالت المجموعة والوثائق واألفر

ألداء مهامهم
ام  اجعة فّعالية وظيفة التدقيق الداخلي، بما في ذلك االلتز مر  •

مع معايير  معهد المدققين الداخليين للممارسة المهنية 
ها من المعايير  الدولية المعمول بها  اجعة الداخلية وغير للمر

بأفضل الممارسات
يًا واالجتماع مع  اجعة الداخلية دور االطالع على نتائج المر  •

ى  ئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة لمناقشة األمور  التي تر ر
لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة أو المدقق 

اءات التصحيحية  د ومتابعة اإلجر الداخلي مناقشتها بشلك منفر
ها  ار المتخذة لقضايا محددة وضمان تنفيذها السليم ومنع تكر

اجعة اللجنة لمجلس اإلدارة على  ير  عن نتائج مر وتقديم تقر
أساس منتظم

التأكد من أن اإلدارة تستجيب لتوصيات المدققين الداخليين   •
ها من المتطلبات التي  وأن جميع المعلومات والسجالت وغير
ية ألداء  ور يسعى المدققين الداخليين للحصول عليها والضر
مهامهم تكون متاحة لهم من قبل اإلدارة بدون أية صعوبات

مسؤوليات لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة 
المتعلقة باالنضباط:

ئيس االنضباط والمتابعة للمجموعة  إقالة ر تعيين و  •
اجعة واعتماد ميثاق وخطط وأنشطة والهيلك التنظيمي  مر  •

وعمليات التوظيف في إدارة االنضباط والمتابعة
اف  التأكد من كفاءة وظيفة االنضباط في الكشف عن االنحر  •

والمخالفات داخل المجموعة، وضمان عدم وجود أي عوامل 
ير   من شأنها أن تؤثر  على استقالليتها وموضعيتها، وأن تقار
ل  وظيفة االنضباط سليمة ومتماشية مع متطلبات لجنة باز
يق العمل  ومتطلبات مجموعة العمل المالي )FATFA( فر

اءات المالية المتعلقة بماكفحة  اح اإلجر الدولي المعني باقتر
هاب غسل األموال وتمويل اإلر

ام للقوانين واللوائح ونتائج  اقبة االلتز اجعة فعالية نظام مر مر  •
اءات التأديبية في حال  التحقيق والمتابعة بما في ذلك اإلجر

ام عدم االلتز

ي وأي  كز ف قطر  المر اجعة نتائج التفتيش من قبل مصر مر  •
اءات التصحيحية لقضايا  ى ومتابعة اإلجر هيئة تنظيمية أخر
اها ر محددة وضمان التنفيذ السليم للتدابير  الكفيلة بمنع تكر

إنفاذ قواعد األخالق والسلوك المهني  اجعة إيصال و مر  •
ام بها اقبة االلتز لموظفي المجموعة ومر

ضمان وجود إطار  فعال على نطاق المجموعة إلدارة ورصد   •
ائم المالية، بما يتماشى مع  المخاطر  المتصلة باالمتثال للجر

ائدة الدولية المتطلبات التنظيمية والممارسات الر
اقبة ورصد واإلبالغ عن عمليات  التأكد من وجود آلية فّعالة لمر  •

امج العقوبات الدولية  هاب وكذلك بر غسل األموال وتمويل اإلر
والقضايا ذات الصلة

قابة الداخلية على  التأكد من فعالية ومالءمة إطار  ضوابط الر  •
ير  المالية الخاص بالبنك. التقار

اجعة إطار  وسياسات حماية بيانات العمالء للمجموعة  مر  •
اف فّعال ساهم في حماية هذه  والتحقق من وجود إشر

ق غير  صحيحة. يب أو أن يتم استخدامها بطر البيانات من التسر
اح  اجعة فعالية سياسات اإلنذار  المبكر  عن المخالفات واقتر مر  •

اءات الالزمة لمجلس اإلدارة التعديالت واإلجر
اكت، المعد  ير  السنوي لحوكمة الشر اجعة واعتماد التقر مر  •

من قبل إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة وفقا للمتطلبات 
التنظيمية في هذا الشأن

ئيس  ي واالجتماع مع ر اض نتائج االنضباط بشلك دور استعر  •
االنضباط والمتابعة للمجموعة لمناقشة أية أمور  تعتقد اللجنة 

د، ومتابعة  ورة مناقشتها بشلك منفر ئيس االنضباط ضر أو ر
اءات التصحيحية للقضايا التي تم تحديدها وضمان  اإلجر

اها ر التنفيذ السليم للتدابير  الكفيلة بمنع تكر

مسؤوليات لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة 
المتعلقة بالتدقيق الخارجي:

ح من قبل المدققين الخارجيين،  اجعة نطاق التدقيق المقتر مر  •
بما في ذلك التنسيق بين جهود التدقيق الخارجي مع التدقيق 

الداخلي
يعة من قبل مجلس اإلدارة  التأكد من االستجابة السر  •
دة في رسائل المدققين  ات والمواضيع الوار لالستفسار

هم ير الخارجيين وتقار
تقييم أداء المدققين الخارجيين  •

فع توصية لمجلس اإلدارة بشأن تعيين أو إعادة تعيين أو إقالة  ر  •
المدققين الخارجيين وبشأن ماكفآتهم

االجتماع على نحو منفصل بالمدققين الخارجيين في   •
ى اللجنة  ي لمناقشة اكفة األمور  التي تر المجموعة بشلك دور

د اإلدارة التنفيذية  ية تامة، إضافة إلى ر أهمية مناقشتها بسر
فوعة من قبلهم ير  المر على التقار

يق  قين الخارجيين عن طر اجعة وتقييم استقاللية الُمدقَّ مر  •
اٍت من المدققين تنفي وجود عالقة لهم  ار الحصول على إقر

بالمجموعة أو تقديمهم أية خدمات لها سوى تدقيق الحسابات 
أو تنفيذ أي متطلب تنظيمي آخر  والتحقق من صحة هذه 

ات ار اإلقر

مسؤوليات لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة 
ير: المتعلقة برفع التقار

اجعة المعدة  ير  المتعلقة بنشاط اللجنة ونتائج المر فع التقار ر  •
قابية، والمدقق الداخلي والخارجي من قبل الجهات الر

ئيس االنضباط  فعها كٌّ من ر ير  الخاصة التي ير تقييم التقار  •
ئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة بما  والمتابعة للمجموعة ور
QNB اكت التابعة لمجموعة في ذلك القضايا ذات الصلة بالشر

ير  سنوية للمساهمين  فع تقار اعاًة للمتطلبات التنظيمية، يتم ر مر  •
ير  الحوكمة السنوي للبنك( يوضح  ير  السنوي وتقر )مثل التقر

كيبة اللجان ومسؤولياتها وعدد اجتماعاتها وأي معلومات  تر
قابية ى مطلوبة من الجهات الر أخر

ى عن قضايا المجموعة التي تتصل  ير  أخر اجعة أي تقار مر  •
بلجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة
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لجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة والسياسات   3،13،3
التابعة لمجلس اإلدارة

تتألف لجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة والسياسات التابعة 
لمجلس إدارة المجموعة من ثالث أعضاء من مجلس اإلدارة 

غالبيتهم من األعضاء غير  التنفيذيين والمستقلين.

في 2021، تألفت لجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة 
والسياسات التابعة لمجلس اإلدارة )GBNRGPC( من األعضاء 

التالية أسمائهم:

ئيس اللجنة  وير  – ر السيد فهد محمد فهد بوز  •
سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني – عضو  •

سعادة الشيخ حمد بن جبر  بن جاسم آل ثاني – عضو   •

المسؤوليات األساسية للجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة 
والسياسات التابعة لمجلس اإلدارة:

تحديد األعضاء المؤهلين لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة   •
التنفيذية العليا على أساس "الشخص المناسب في الماكن 
المناسب" باإلضافة إلى متطلبات االستقاللية واألعضاء غير  

التنفيذيين
ية  اكت التجار تقييم اكفة المرشحين حسب قانون الشر  •

ي ونظام الحوكمة الصادر  عن  كز ف قطر  المر وتعليمات مصر
هيئة قطر  لألسواق المالية والتأكد من استيفاء الحد األدنى من 

المتطلبات
فوضين  التأكد من إرسال قائمة بالمترشحين المقبولين والمر  •

ي  كز ف قطر  المر باإلضافة إلى وثائقهم الثبوتية إلى مصر
للُمصاَدقة عليها سلفًا قبل االنتخابات، وتفصيل أسباب القبول 

اتها فض ومبر  ر أو الر
التأكد من حصول جميع أعضاء مجلس اإلدارة الجدد على   •

نامج التعر  يفي المالئم عند االنضمام إلى المجلس،  البر
ويدهم بالدليل التعر  يفي الذي يحتوي على جميع  وذلك بتز

المعلومات والوثائق ذات الصلة

يف والتوجيه في مجلس اإلدارة  التأكد من أن عملية التعر  •
تسمح باألداء الفعال والمستنير  للك عضو في المجلس. 
ًا  سيمكن ذلك أعضاء مجلس اإلدارة الجدد من البدء فور

كيز  على  بمباشرة مسؤولياتهم بعد التعيين، من خالل التر
كة،  إدارة الشر اتيجياته، وقضايا الحوكمة و أعمال QNB واستر

قابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر  ونماذج االمتثال. والر
يز   يبية مناسبة تهدف إلى تعز ات تدر التأكد من تقديم دور  •

ف اعضاء مجلس اإلدارة ات ومعار مهار
إعادة ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة بناًء على مساهمتهم   •

اءات  كة والسلوك )إجر وأدائهم( الحضور  واالستعداد والمشار
تقييم ذاتي سنوي لتشكيلة أعضاء مجلس اإلدارة للتأكد من 

استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غير  التنفيذيين
تقديم قائمة المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة إلى المجلس   •

إرسال نسخة من القائمة إلى هيئة  متضمنة توصيات اللجنة و
قطر  لألسواق المالية

وضع سياسة منح الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة بما يتماشى   •
مع سياسة منح الماكفآت وتوجيهات مجلس اإلدارة في هذا 

نة بين األر  باح المحققة  الشأن مع األخذ بعين االعتبار  المواز
تبطة بأنشطة المجموعة والمخاطر  المر

اجعة سياسة منح الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة  اعتماد ومر  •
واإلدارة التنفيذية وضمان توافقها مع المعايير  والحدود 

اكت  ي وقانون الشر كز ف قطر  المر المذكورة في تعليمات مصر
ية التجار

التحقق من أن ماكفآت أعضاء مجلس ُتعرض سنوّيًا على   •
الجمعية العامة للُمصاَدقة عليها

التقييم السنوي لسياسة األجور  والحوافز  ومالئمتها والتنسيق   •
مع لجنة المخاطر  التابعة لمجلس إدارة المجموعة في تقييم 

الحوافز  القائمة على المخاطر 
اف العام على تنفيذ اإلدارة لنظام الماكفآت المعتمد  اإلشر  •

للبنك بأكمله.
اء تقييم سنوي ألداء المجلس ولجانه بما يتفق مع سياسة  إجر  •

مجلس اإلدارة وتوفير  المعلومات ذات الصلة في االجتماع 
السنوي للجمعية العامة للبنك

اقبة أعداد وتحديث دليل الحوكمة للمجموعة بالتعاون مع  مر  •
اإلدارة التنفيذية ولجنة التدقيق واالنضباط للمجموعة

احات بشأن  ية واالقتر ور ويد مجلس اإلدارة بالتوصيات الضر تز  •
ية ذات الصلة بما فيها التوصيات  نطاق عمل اللجان اإلدار
فعها اإلدارة التنفيذية من خالل القنوات  ى التي تر األخر

المناسبة
ي للمستجدات التي تتعلق بممارسات  اجعة والتقييم الدور المر  •

افيه محلية أو جهات  الحوكمة سواء اكنت صادرة عن جهات إشر
يقة مجموعة QNB في  دولية والتي من شأنها أن تؤثر  على طر

إدارة منظومة الحوكمة الخاصة المعمول بها لدى البنك
ئيسية المتعلقة  إبالغ مجلس اإلدارة َبأهمَّ المخاطر  والفرص الر  •

باالستدامة عند االقتضاء
ية بشلك عام والتأكد من  د البشر اف على سياسة الموار اإلشر  •

ئيسيين في اإلدارة التنفيذية وجود إحالل للمسؤولين الر
ئيسية  اجعة السنوية لاكفة السياسات الر اف على المر اإلشر  •

العامة لدى مجموعة البنك
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4،13،3 لجنة المخاطر  التابعة لمجلس اإلدارة

تم تشكيل لجنة المخاطر  للمجموعة على مستوى مجلس 
اف مجلس اإلدارة على إدارة  اإلدارة من أجل تلبية مسؤولية إشر
ي،  كز ف قطر  المر اما بالمتطلبات التنظيمية لمصر المخاطر  والتز

وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، ويسمي المجلس واحدًا منهم 
ئيس للجنة. كر

 )GBRC( في 2021، تألفت لجنة المخاطر  التابعة لمجلس اإلدارة
من األعضاء التالية اسمائهم:

ئيس اللجنة اهيم آل محمود – ر السيد منصور  إبر  •
و – عضو ويش فخر السيد بدر  عبدهللا در  •

السيد علي حسين علي الساده – عضو  •

المسؤوليات األساسية للجنة المخاطر  التابعة لمجلس اإلدارة:

اتيجية إدارة المخاطر  للمجموعة ومستوى  اجعة استر مر  •
اتيجية محفظة  المخاطر  المقبولة لاكفة أنشطة المجموعة واستر

ات البنك التي توصي بها لجنة المخاطر  التابعة لإلدارة  استثمار
اجعة أي  إحالتها لموافقة المجلس، باإلضافة إلى مر التنفيذية و

اتيجية المخاطر  ومستوى تقبلها أ على استر تغيير  يطر
نة مخاطر  محفظة المجموعة مع مستوى تقبل  اجعة ومقار مر  •

إحالة توصيات لجنة المخاطر   اجعة و المخاطر  المعتمد، ومر
اتيجية المحفظة  التابعة لإلدارة التنفيذية المتعلقة باستر

للموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة
قابة  اعتماد إطار  المخاطر  وسياسة إدارة المخاطر  وهيلك الر  •

اتيجية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة  تماشيًا مع االستر
قابة  اف على تنفيذ السياسات المتعلقة بنظام الر واإلشر

الداخلية للمجموعة
اف على نتائج  قابة على المخاطر  واإلشر ضمان فعالية إطار  الر  •

تقييم لجنة المخاطر  التابعة لإلدارة التنفيذية
يوهات اختبار  الضغط ونتائجه  اف على سنار الموافقة واإلشر  •

على مستوى المجموعة
الموافقة على سياسة إدارة المخاطر  للمجموعة وعلى أي   •

ها يز مقترحات من لجنة المخاطر  التابعة لإلدارة التنفيذية لتعز
قابة آلي تقوم بها لجنة المخاطر   اءات الر اف على إجر اإلشر  •

اقبة إطار  إدارة المخاطر  واألدوار   التابعة لإلدارة التنفيذية ومر
والمسؤوليات المحددة على مستوى المجموعة

اف التي تقوم بها لجنة المخاطر  التابعة  اءات اإلشر تقييم إجر  •
لإلدارة التنفيذية على وحدات المجموعة في تحديد المخاطر  

التشغيلية، ومخاطر  االئتمان، ومخاطر  السوق والمخاطر  
اتيجية والمخاطر  القانونية ومخاطر  السمعة، باإلضافة  االستر

إدارة هذه المخاطر  اقبة و إلى خطط العمل المنفذة لمر
ئ )CFP( وضمان  تقييم واعتماد وثيقة التخطيط للتمويل الطار  •

تعديلها عند اإلقتضاء 
ئيسية للمجموعة وتصنيف المخاطر   المصادقة على المخاطر  الر  •

إطار   دة كجزء من سياسة "إدارة مخاطر  المؤسسة"و الُمحدَّ
عملها

أس المال  المصادقة على عملية التقييم الداخلي لكفاية ر  •
اف على تطبيق  والعمليات ذات الصلة وعناصر  االختبار  . واإلشر

أس مال  السياسات المتعلقة بعملية التقييم الداخلي لكفاية ر
امات أس المال والسيولة والسياسات وااللتز البنك وخطط ر

اف على عملية رصد القضايا القانونية التي تشمل حاالت  اإلشر  •
اءات ئيسية واالمتثال للقوانين والسياسات واإلجر التقاضي الر

اف على عملية الرصد التي تقوم بها لجنة إدارة المخاطر   اإلشر  •
التابعة لمجلس اإلدارة فيما يخص االحتيال والخسائر  

التشغيلية التي قد ُتمنى بها المجموعة والتحقق من كفاية 
قابية لتخفيف المخاطر  أو تجنبها الضوابط الر

ئ الخاصة بمجموعة البنك  اف على خطط حاالت الطوار اإلشر  •
ية الاكفية لألعمال ومعالجة  ار واعتمادها ُبغية ضمان االستمر

المخاطر  التي قد تنطوي عليها
يعية جديدة صادرة عن  التأكد من تطبيق أي متطلبات تشر  •

ي أو هيئة قطر  لألسواق المالية فيما يخص  كز ف قطر  المر مصر
إدارة المخاطر 

الموافقة على حدود المجموعة فيما َيخصُّ المخاطر  على   •
ي  كز ف قطر  المر وط مصر مستوى الدول وبما يتوافق مع شر

والمتطلبات الداخلية
ي للمخاطر  التي حددتها لجنة  ضمان عدم وجود تأثير  جوهر  •

المخاطر  التابعة لإلدارة التنفيذية والمتعلقة بماكفحة غسل 
ف عميلك هاب ومتطلبات "اعر األموال وتمويل اإلر

قابة الداخلية  ات لحدود المخاطر  أو فشل الر اجعة أي تجاوز مر  •
اجعة نتائج التحقيق التي قامت بها لجنة  )إن وجدت( ومر

المخاطر  التابعة لإلدارة التنفيذية
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ئيس مجلس اإلدارة  4. الفصل بين دور  ُك من ر
ئيس التنفيذي للمجموعة والر

ئيس التنفيذي، فللك  ئيس مجلس اإلدارة عن دور  الر يختلف دور  ر
اكت الصادر  عن هيئة  منهما دور  منفصل وفقا لنظام حوكمة الشر

ف  اكت الصادرة عن مصر قطر  لألسواق المالية، وتعليمات حوكمة الشر
ي. كز قطر  المر

ئاسة اجتماعات المجلس  ئيس مجلس اإلدارة مسؤوال عن ر ويكون ر
يقة مناسبة وفّعالة، بما في ذلك تلقي  وضمان حسن سير  أعماله بطر

أعضاء مجلس اإلدارة معلومات اكملة ودقيقة في الوقت المناسب. 
ئيس مجلس اإلدارة على جدول أعمال ك اجتماع  كما يوافق ر

لمجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار  أية مسألة يقترحها أي عضو 
ئيس مجلس اإلدارة تفويض ذلك  من أعضاء المجلس. ويجوز  لر
ئيس مجلس اإلدارة مسؤواًل عن تنفيذ  لعضو آخر  على أن يبقى ر

هذا الواجب بالشلك األنسب من قبل عضو مجلس اإلدارة المذكور  
المفوض. وباإلضافة إلى المهام المحددة في ميثاق المجلس، على 

كة الاكملة والفعالة  مجلس اإلدارة تشجيع جميع أعضاءه على المشار
يف شؤون المجلس للتأكد من أنه يعمل تحقيقًا لمصلحة  في تصر

البنك، باإلضافة إلى ضمان التواصل الفّعال مع المساهمين وتوصيل 
ئيس مجلس اإلدارة مسؤول  ائهم إلى مجلس اإلدارة. كما أن ر آر

يز  العالقات  كة الفاعلة ألعضاء المجلس وتعز عن تحفيز  المشار
البناءة بينهم.

ئيس التنفيذي للمجموعة صالحية إدارة األعمال اليومية  ُتناط إلى الر
للبنك وتقع مسؤولية ذلك على عاتقه، ويساعده في القيام بواجباته 
ٌص ومؤهٌل تأهياًل عاليًا من اإلدارة التنفيذية. ويمارس  يُق متخصَّ فر
قابًة جادًة على شؤون البنك التي  ئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه ر ر

اتيجيات والمخاطر  ، وغير  أنهم ال  تشمل العمليات الهامة اكالستر
يتولون إدارة أعمال البنك وال يباشر  ونها بأنفسهم، كونها من المهم 

يق اإلدارة التنفيذية. ئيس التنفيذي للمجموعة وفر األساسية للر

5. ماكفآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

ئيسيًا لهيلك  يشلك نظام الماكفآت داخل مجموعة QNB مكونًا ر
الحوكمة والحوافز  الذي يعمل من خالله مجلس اإلدارة واإلدارة 

يز  األداء الجيد، ونقل السلوك المقبول للمخاطرة،  التنفيذية على تعز
يز  ثقافة العمليات والمخاطر  لدى البنك. وتعز

وتحدد سياسة ماكفآت منفصلة لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
تبط بها الماكفآت مباشرة  والموظفين في مجموعة QNB اآللية التي تر

بالجهد واألداء على مستوى اإلدارة والموظفين بما في ذلك على 
مستوى مجلس اإلدارة، من خالل تحقيق األهداف والغايات المحددة 

بحية وتقييم المخاطر  واألداء العام للمجموعة. تنطبق هذه  وفقًا للر
ئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا  السياسة على ر

.QNB وموظفي مجموعة

يتبع مجلس اإلدارة اإلرشادات التوجيهية الصادرة عن الجهات 
ائدة في مجال التعويضات والماكفآت.  التنظيمية والممارسات الر

ويتولى مجلس اإلدارة، من خالل لجنة الترشيحات والماكفآت 
اف العام على  والحوكمة والسياسات التابعة للمجلس مسؤولية اإلشر

تنفيذ اإلدارة لنظام الماكفآت للبنك بأكمله.

ار  سياسة ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع  كما تم إقر
اكت الصادر  عن  ي ونظام حوكمة الشر كز ف قطر  المر تعليمات مصر

هيئة قطر  لألسواق المالية، بحيث توضع آلية لتحديد ماكفآتهم على أن 
ُتعرض سنويًا على الجمعية العامة العتمادها. ومن الجدير  بالذكر  أن 

ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة في مجموعة QNB تتماشى مع الحدود 
ي. وتختص لجنة الترشيحات  كز ف قطر  المر التي ينص عليها مصر
والماكفآت والحوكمة والسياسات التابعة لمجلس إدارة المجموعة 

بتحديد سياسة الماكفآت لإلدارة التنفيذية قبل عرضها على المجلس 
ها. ار بغرض إقر

ح منحها لمجلس  في عام 2021، بلغ المقدار  اللكي للماكفآت المقتر
ى( ما قيمته  ايا األخر اإلدارة )بما في ذلك البدالت واألجور  والمز

يال  عة بالشلك التالي: 2 مليون ر ي موز يال قطر 16.94 مليون ر
ي للك عضو  يال قطر ئيس مجلس اإلدارة، 1.5 مليون ر ي لر قطر

ئيس مجلس اإلدارة(  من أعضاء مجلس اإلدارة بمن فيهم )نائب ر
ي للك منهم لقاء ك عضوية تم  يال قطر باإلضافة إلى 120 ألف ر

شغلها في لجان مجلس اإلدارة. تم تحديد قيمة هذه الماكفآت بناًء 
ية، والمادة  اكت التجار على متطلبات المادة )119( من قانون الشر

ف قطر   )50( من النظام األساسي للبنك، والتعميم الصادر  عن مصر
قم )2014/18(.  ي ر كز المر

ف  يجدر  اإلشارة إلى أن قيمة الماكفآت أعاله خاضعة لموافقة مصر
ي، وكذلك لموافقة الجمعية العامة المزمع عقدها في  كز قطر  المر

ًا في اجتماع  ير بداية عام 2022 حيث سيقدم مجلس اإلدارة تقر
واتب والرسوم  الجمعية العامة السنوي عن جميع الماكفآت والر

ايا المادية  ية أو المز واألجور  والمبالغ المستلمة لألعمال الفنية أو اإلدار
ئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2021  ى التي تم تلقاها ر األخر

يعات النافذة. وفقًا للتشر

تفصح مجموعة QNB عن الماكفآت الممنوحة ألعضاء اإلدارة التنفيذية 
ير  السنوي )ضمن القوائم المالية الموحدة(. في التقر

6. اإلدارة التنفيذية

كيبة والحوكمة 1،6 التر

عّين مجلس إدارة مجموعة QNB في نوفمبر  2018 السيد/ عبدهللا 
ئيس التنفيذي للمجموعة، وقد  مبارك آل خليفة في منصب الر
ئيس  تولى سيادته قبل ذلك منصب المدير  العام التنفيذي – ر

قطاع األعمال للمجموعة، حيث انضم سيادته إلى البنك في سنة 
فية المتنوعة.  1996 ولديه ما يقارب من 25 سنة من الخبرة المصر
ئيس مجلس إدارة  عالوة على ذلك يشغل سيادته حاليًا منصب ر

ا، باإلضافة إلى عضوية  ك من QNB اكبيتال، وQNB سويسر
يدو"، كما حصل  كة اتصاالت قطر  "أور مجلس إدارة ك من شر

يوس في إدارة األعمال من جامعة  سيادته على درجة الباكلور
يكية. ق واشنطن في الواليات المتحدة األمر شر

تها  وعليه فإن مهام اإلدارة اليومية ألعمال البنك يضطلع بإدار
ئيس  اف عليها السيد عبدهللا مبارك آل خليفة بصفته الر واإلشر

يق متخصص  التنفيذي لمجموعة QNB ويساعده في ذلك فر
من اإلدارة التنفيذية من ذوي الخبرة والمؤهالت المتميزة، ويتبع 

ئيسيين  اء عموم ر ئيس التنفيذي للمجموعة مباشرة خمسة مدر الر
وهم:

ئيس قطاع األعمال للمجموعة; المدير  العام التنفيذي – ر  •
ئيس قطاع العمليات للمجموعة; المدير  العام التنفيذي – ر  •

ئيس الشؤون المالية للمجموعة; المدير  العام – ر  •
ئيس المخاطر  للمجموعة; المدير  العام – ر  •

اتيجيات للمجموعة. ئيس االستر المدير  العام – ر  •

ان مستقالن ُتعينهما لجنة التدقيق  كما يتولى عضوان آخر
ير   فع التقار واالنضباط والمتابعة التابعة لمجلس اإلدارة مهام ر
ئيس االنضباط  فُع ًك من ر والمالحظات والمخالفات، حيث َير

ئيس التدقيق الداخلي التنفيذي للمجموعة  والمتابعة للمجموعة ور
يق لجنة التدقيق  هما مباشرًة إلى مجلس اإلدارة عن طر ير تقار

واالنضباط التابعة لمجلس إدارة المجموعة.

ها فيما  إن اإلدارة التنفيذية لمجموعة QNB على وعي اكمل بدور
يعية  امها المطلق بالمتطلبات التشر يتعلق بالحوكمة من خالل التز

قابية  يز  األنشطة الر وتعليمات مجلس اإلدارة بشلك يسهم في تعز
فية. ويشمل ذلك تحديد  في مختلف العمليات واألنشطة المصر
ام العمليات بتحقيق  افات عن األهداف، والتأكد من التز أي انحر

اءات تصحيحه إن لزم األمر  . األهداف المرجوة، واتخاذ إجر

اد والوحدات من  كما تلتزم اإلدارة التنفيذية بتقييم سلوك األفر
قابة الداخلية تتيح لجميع المستويات  خالل تطوير  أدوات فّعالة للر

اقبة أداء األعمال وقياس المخاطر  . وباإلضافة إلى  ية مر اإلدار
يجي،  ذلك، يتم تطبيق ضوابط متنوعة، مثل عمليات التدقيق التدر

وفصل المهام، وتقييد الصالحيات، عالوة على فرض سقوف 
اقبة  فية من خالل اعتماد ومر على جميع العمليات المصر

مصفوفة الصالحيات.
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2،6 لجان اإلدارة التنفيذية

إدارة  يز  كفاءة مسؤولياتها و من أجل التعامل بفّعالية وتعز
األنشطة اليومية. قامت اإلدارة التنفيذية بإنشاء عدد من اللجان 
اءات  المتخصصة، وتتمتع بصالحيات تنفيذية اكملة لفرض اإلجر
ات التي تقوم باتخاذها في نطاق عملها. وهي مقسمة  ار والقر

على النحو اآلتي:

يحة األولى: اللجان التنفيذية وهي اللجان "صانعة  الشر  •
ار  " وتشمل لجان )االئتمان، المخاطر  ، الموجودات  القر

ية، واألمن  كز يات المر اتيجيات، والمشتر والمطلوبات، االستر
ها إلى مجلس اإلدارة من خالل  فع تقار  ير اني( وتر السيبر

ئيس التنفيذي مكتب الر
ية وهي اللجان "المتخذة  يحة الثانية: اللجان اإلدار الشر  •

اءات" وتشمل لجان )تطوير  األعمال، العمليات  لإلجر
فع  ية( وتر د البشر والخدمات، تكنولوجية المعلومات، والموار
ها إلى لجنة تنفيذية تم استحداثها لهذا  هذه اللجان تقار  ير

يحة األولى الغرض في الشر
ئيس التنفيذي للمجموعة وتضم  أسها الر لجنة اإلدارة العليا: وير  •
ئيس  ؤساء الخمسة: المدير  العام التنفيذي – ر في عضويتها الر

ئيس  قطاع األعمال للمجموعة، والمدير  العام التنفيذي – ر
ئيس الشؤون  قطاع العمليات للمجموعة، المدير  العام – ر

ئيس المخاطر  للمجموعة،  المالية للمجموعة، والمدير  العام – ر
اتيجيات للمجموعة ئيس االستر والمدير  العام – ر

اكت التابعة لمجموعة QNB بتشكيل اللجاَن  فيما تقوم الشر
ية الخاصة بها وفقًا الحتياجاتها وحجمها وطبيعتها مع  اإلدار

إعمااًل لمبادئ  اكت لمجموعة QNB. و اعاة إطار  حوكمة الشر مر
ها مباشرًة إلى  فع هذه اللجان تقار  ير اف والتنسيق، تر اإلشر

.QNB المدير  العام على مستوى اإلدارة العامة لمجموعة

ية الخاصة  ع الخارجية بتشكيل اللجان اإلدار كما تقوم الفر  و
إعمااًل  بها لدى ك فر  ع حسب حاجاته ومتطلبات العمل لديه، و

ها مباشرًة إلى  فع هذه اللجان تقار  ير اف المجمع، تر لمنهج اإلشر
.QNB ات المعنية في اإلدارة العامة لمجموعة اإلدار

ية وعن اجتماعاتها في  وفيما يلي ملخص عن مهام اللجان اإلدار
القسم التالي:

1،2،6 لجنة المخاطر  للمجموعة التابعة لإلدارة التنفيذية

ئيس التنفيذي للمجموعة إلى جانب المدير   أس اللجنة الر ير
ئيس. كما تضم  ئيس المخاطر  للمجموعة بصفته نائبًا للر العام – ر

ئيس قطاع األعمال للمجموعة،  اللجنة المدير  العام التنفيذي – ر
ئيس قطاع العمليات للمجموعة،  والمدير  العام التنفيذي – ر

ئيس الشؤون المالية للمجموعة، والمدير  العام  والمدير  العام – ر
اتيجيات للمجموعة. ويحضر  اجتماعات اللجنة  ئيس االستر – ر

ئيس االنضباط والمتابعة  ئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة ور ر
اقبين أساسيين، ويشغل المدير  العام  للمجموعة بصفتهم مر

اتيجية منصب أمين سر  اللجنة. وتجتمع  المساعد للمخاطر  االستر
يطة حضور  غالبية  اللجنة مرة واحدة على األقل ك ثالثة أشهر  شر

ات  ار ئيس اللجنة أو نائبه، وُتتخذ القر أعضاء اللجنة بمن فيهم ر
ئيس مرجحًا في حال  ين، ويكون صوت الر بأغلبية الحاضر

تعادل األصوات.

اتيجية إدارة المخاطر  الخاصة  اقبة تطبيق استر وتقوم اللجنة بمر
مة  بمجموعة QNB، باإلضافة إلى تحديد السياسات المنَظّ

اقبة  اءات وأُطر  عمل المر اجع اللجنة إجر لعمل اإلدارة. كما تر
المتبعة في عملية إدارة المخاطر  ، وتحدد ما يتصل بذلك من 

اجع اللجنة ملخص  أدوار  ومسؤوليات ضمن المجموعة، وتر
تها إلى  اتيجية إدار مخاطر  محفظة المجموعة وتوصي باستر
لجنة المخاطر  للمجموعة التابعة لمجلس اإلدارة للمصادقة 

عليها بهدف الحصول على موافقة مجلس اإلدارة. باإلضافة إلى 
فع  قابة المخاطر  ، وقيامها بر اجعة مدى فعالية عمليات إطار  ر مر
ير  التقييم السنوي الخاص بذلك إلى لجنة المخاطر  التابعة  تقر
اقب أنشطة  لمجلس اإلدارة للموافقة عليه من المجلس. كما تر

إدارة المخاطر  على جميع المستويات ومنها العمليات، واالئتمان، 
اتيجيات، والشؤون القانونية، وسمعة المجموعة.  والسوق، واالستر

اجعة لوائح عمل  ويقع ضمن نطاق مهام مجلس اإلدارة مر
اف على أنشطتها. وتتولى اللجنة مسؤولية التأكد  اللجنة واإلشر

اءات وتوصيات التدقيق واالنضباط  ام بالسياسات واإلجر من االلتز
والمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك ماكفحة غسل األموال 

هاب. وتمويل اإلر

كما تنفذ وتدير  خطة إدارة األزمات، ويشمل ذلك التوجيه 
اتيجي أثناء األزمات وكذلك إدارة االتصاالت الخارجية  االستر

التي تنطوي على التنسيق مع وسائل اإلعالم والجهات التنظيمية 
ئ واألجهزة الحكومية. وكما تقوم اللجنة بإعداد  وخدمات الطوار

ير  عن المخاطر  على مستوى المجموعة ولوحة المعلومات  تقر
فعه إلى لجنة المخاطر  للمجموعة التابعة  عن المخاطر  ور

اجعة منهجية  ي. كما تقوم اللجنة بمر لمجلس اإلدارة بشلك دور
كيبة  ع الخارجية، وتر اف على الفر  و إدارة المخاطر  في اإلشر

اكت التابعة وبما يتوافق مع إطار   لجان المخاطر  على مستوى الشر
QNB الحوكمة المعتمد لدى مجموعة

بعة اجتماعات خالل عام 2021 عقدت اللجنة أر

2،2،6 لجنة االئتمان للمجموعة

ئيس التنفيذي للمجموعة إلى جانب المدير   أس اللجنة الر ير
ئيس دون أن  ئيس المخاطر  للمجموعة كنائب للر العام – ر

يكون له حق التصويت. كما تضم اللجنة المدير  العام التنفيذي 
ئيس قطاع األعمال للمجموعة، ومدير  عام دائرة الخدمات  – ر
اكت والمؤسسات للمجموعة، ومدير  عام دائرة  فية للشر المصر
وات واألصول، ومساعد  األعمال الدولية، ومدير  عام إدارة الثر

ئيس  ئيس األعمال المحلية، ومساعد مدير  عام – ر مدير  عام- ر
اكت الصغيرة  ئيس قسم ائتمان الشر االئتمان للمجموعة، ور

ئيسي االئتمان منصب أمير   والمتوسطة، كما ويشغل مسؤول ر
يطة  يًا على األقل شر سر  اللجنة. وتجتمع اللجنة مرة واحدة شهر

ئيس اللجنة أو نائبه، وُتتخذ  حضور  غالبية أعضائها بمن فيهم ر
اح ال يوافق عليه جميع  فض أي اقتر ات باإلجماع، وُير ار القر

ين. األعضاء الحاضر

فع التوصيات بخصوص سياسات  اجعة ور تعمل اللجنة على مر
ية  اءات االئتمان المتعلقة بجميع المؤسسات التجار إجر و

والمالية ضمن المجموعة وتطبيقها عند الموافقة عليها. كما تدقق 
فع  اءات الخاصة باالستثمار  وتر اتيجيات والسياسات واإلجر االستر

اجع  التوصيات بشأنها إلى اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة. وتر
ات  ضة فيما يتعلق باالئتمان واالستثمار اللجنة السلطات المفوَّ

اء التعديالت عند  احاتها إلى مجلس اإلدارة إلجر فع اقتر وتر
اتها أيضًا إلى اللجنة التنفيذية في مجلس  ار فع قر الحاجة. كما تر

اإلدارة بخصوص التسهيالت االئتمانية التي تتجاوز  صالحياتها.

اجعة منتجات االستثمار  والموافقة  وتتولى اللجنة مسؤولية مر
عليها ضمن المجموعة، باإلضافة إلى اعتماد الوسطاء والمتعاملين 

مع المجموعة، باإلضافة إلى اعتماد الوسطاء والمتعاملين مع 
ية. بما  اقب جميع أنشطة الَمحافظ االستثمار المجموعة. كما تر
ام بمبادئ  فيها تقييم احتمال التعرض للمخاطر  وضمان االلتز

االنضباط فيما يتعلق بحدود ومعدالت االستثمار  المسموح بها. 
ام مؤسسات المجموعة بحدود االستثمار   وَتضَمن اللجنة أيضًا التز
ي  كز ف قطر  المر ونسبه الُمعتَمدة من قبل مجلس اإلدارة ومصر
والجهات التنظيمية األجنبية واإلدارة العليا. وتز  ود اللجنة مجلس 

ير  عن مخاطر  االستثمار  واالئتمان للمجموعة  اإلدارة بتقار
عند االقتضاء.

بعين اجتماع خالل عام 2021 عقدت اللجنة ثالثة وأر

3،2،6 لجنة اإلدارة العليا

ئيس التنفيذي للمجموعة وتضم في عضويتها  أس اللجنة الر ير
ئيس قطاع األعمال للمجموعة، والمدير   المدير  العام التنفيذي – ر

ئيس قطاع العمليات للمجموعة، والمدير   العام التنفيذي – ر
ئيس  ئيس الشؤون المالية للمجموعة، والمدير  العام – ر العام – ر

اتيجيات  ئيس االستر المخاطر  للمجموعة، وَيعَمل المدير  العام – ر
للمجموعة أمين سر  هذه اللجنة. تجتمع اللجنة مرة واحدة 

يطة حضور  غالبية األعضاء بمن فيهم  يًا على األقل شر شهر
ين، ويكون  ات بأغلبية الحاضر ار ئيس اللجنة أو نائبه، وُتتخذ القر ر

ئيس مرجحًا في حال تعادل األصوات. صوت الر

لجنة اإلدارة العليا هي اللجنة األم للجنة تطوير  األعمال، ولجنة 
د  العمليات والخدمات، ولجنة تكنولوجيا المعلومات ولجنة الموار

ها إلى اللجان التابعة لمجلس اإلدارة  ير فع تقار ية، وتر البشر
ومباشرة إلى مجلس اإلدارة عند االقتضاء. وتشمل المسؤوليات 

األساسية للجنة اإلدارة العليا في مساعدة مجلس اإلدارة في 
ية ذات الصلة، ومناقشة  اف على أنشطة اللجان اإلدار اإلشر

اتيجية المتعلقة بأنشطة  القضايا الهامة والمسائل االستر
مجموعة QNB، كما أنها مسؤولة عن تأمين تدفق المعلومات التي 

توّفر  لمجلس اإلدارة في أي وقت أساس مالئم لتوجيه البنك 
كلك ومعلومات محّدثة ذات معنى حول وضع المخاطر  لدى 

المجموعة، باإلضافة إلى توفيق جميع أنشطة تقنية المعلومات 
 ،QNB ؤية، ومهام خطة عمل على مستوى المجموعة مع ر

اجعة معايير  تكنولوجيا المعلومات للمجموعة كلك. ومر

عقدت اللجنة أثنى عشر اجتماع خالل عام 2021 

4،2،6 لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة

ئيس التنفيذي للمجموعة إلى جانب المدير  العام  أس اللجنة الر ير
ئيس.   ئيس إدارة الشؤون المالية للمجموعة بصفته نائبًا للر – ر
ئيس قطاع األعمال  كما تضم اللجنة المدير  العام التنفيذي – ر

ئيس قطاع العمليات  للمجموعة، والمدير  العام التنفيذي – ر
ئيس المخاطر  للمجموعة، والمدير   للمجموعة، والمدير  العام – ر

اتيجيات للمجموعة، ومدير  عام دائرة  ئيس االستر العام – ر

اكت والمؤسسات للمجموعة، ومدير   فية للشر الخدمات المصر
ين من  ينة للمجموعة؛ ويمكن دعوة أعضاء آخر عام دائرة الخز

اإلدارة العليا للحضور  إذا اقتضت الحاجة، كما يشغل مساعد مدير  
عام التداول منصب أمين سر  اللجنة. وتجتمع اللجنة مرة واحدة 

ئيس  يطة حضور  غالبية األعضاء بمن فيهم ر يًا على األقل شر شهر
ين، ويكون صوت  ات بأغلبية الحاضر ار اللجنة أو نائبه. وُتتخذ القر

ئيس مرجحًا في حال تعادل األصوات.  الر

اءات  اتيجيات والسياسات واإلجر اجعة االستر تتولى اللجنة مر
فع  المتعلقة بإدارة الموجودات والمطلوبات على المجموعة ور

اقب وتقّيم  التوصيات بها إلى اللجنة التنفيذية للمجموعة، كما تر
ية  ينة ومنتجاتها، بما في ذلك المحافظ االستثمار أداء الخز
ومخاطر  معدل الفائدة ومخاطر  السيولة النقدية ومخاطر  

التعامل بالعمالت األجنبية.

ام بحدود سقف المعامالت المحددة  تكفل اللجنة أيضًا االلتز
ف على سياسة نظام تسعير  التعامالت على  ينة ونسبها، وتشر للخز
نة  اقب األداء المالي شهر  يًا وأهداف المواز مستوى المجموعة، وتر

والحصة السوقية المستهدفة مقابل األداء.

عقدت اللجنة أثنى عشر اجتماع خالل عام 2021 

5،2،6 لجنة االستراتيجيات للمجموعة

ئيس التنفيذي للمجموعة إلى جانب المدير   أس اللجنة الر ير
ئيس قطاع األعمال للمجموعة بصفته نائبًا  العام التنفيذي – ر

ئيس قطاع  ئيس.  كما تضم اللجنة المدير  العام التنفيذي – ر للر
ئيس المخاطر  للمجموعة،  العمليات للمجموعة، والمدير  العام – ر
ئيس الشؤون المالية للمجموعة، والمدير  العام  والمدير  العام – ر
اتيجيات للمجموعة، ويشغل مساعد المدير  العام  ئيس االستر – ر

اتيجيات وتطوير  األعمال منصب أمين سير  اللجنة. وتجتمع  لالستر
يطة حضور   اللجنة مرة واحدة على األقل ك ثالثة أشهر  شر

ات  ار ئيس اللجنة أو نائبه. وُتتخذ القر غالبية أعضائها بمن فيهم ر
ئيس مرجحًا في حال  ين، ويكون صوت الر بأغلبية الحاضر

تعادل األصوات.

اتيجية  ؤية واستر وتتمثل إحدى المهام األساسية للجنة في وضع ر
ات  اقب اللجنة تطور فع إلى مجلس اإلدارة العتمادها. وتر ٌتر

ق  ى في الشر نة بدول أخر السوق وتحديد المواقع التنافسية مقار
اجعة  ق آسيا. وقد تم مر يقيا ومناطق جنوب شر إفر األوسط و

اتيجية وتنقيحها وقد تمت الموافقة من قبل  ؤية QNB االستر ر
اتيجية والتوصية بتعميمها على  مجلس اإلدارة على الخطة االستر

ات في المجموعة. جميع اإلدار

بعة اجتماعات خالل عام 2021 عقدت اللجنة أر
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ية للمجموعة كز يات المر 6،2،6 لجنة المشتر

ئيس التنفيذي للمجموعة إلى جانب المدير  العام  أس اللجنة الر ير
ئيس. كما تضم  ئيس الشؤون المالية للمجموعة بصفته نائبًا للر – ر

ئيس قطاع األعمال للمجموعة،  اللجنة المدير  العام التنفيذي – ر
ئيس قطاع العمليات للمجموعة،  والمدير  العام التنفيذي – ر
ئيس قطاع العمليات للمجموعة،  والمدير  العام التنفيذي – ر

ئيس المخاطر  للمجموعة. كما تضم اللجنة  والمدير  العام – ر
ئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة،  اقِبين أساسيين، من بينهم ر مر

ئيس الشؤون القانونية.  ئيس االنضباط والمتابعة للمجموعة، ور ور
اقبًا.  وتضم اللجنة كذلك ممثاًل عن اإلدارة المعنية بصفته مر

ايدات منصب أمين سر  اللجنة.  ئيس المناقصات والمز ويشغل ر
اتها باألغلبية، ويكون  ار ورة وتتخذ قر وتجتمع اللجنة عند الضر

ئيس مرجحًا في حال تعادل األصوات.  صوت الر

ام بالتوجيهات المنصوص عليها في سياسة  تضمن اللجنة االلتز
ايدات، وتدير  الشؤون التعاقدية ذات الصلة،  العطاءات والمز

باإلضافة إلى انتهاج سياسة اإلفصاح عن أي احتمال لتعارض 
اءات  اجع اللجنة أيضًا إجر المصالح من قبل أعضاء اللجنة. وتر
ايدات وتوافق عليها إلى جانب تشكيل مجموعات  اء والمز الشر

ها وتقييمها.  اف على فتح العطاءات واختيار ايدات لإلشر عمل المز
تتولى اللجنة مسؤولية تدقيق الئحة المتعاقدين والمنتجات 

والخدمات المتعلقة بها والموافقة عليها، كما تقوم بإرساء 
عية  المناقصات والعطاءات. وتمتلك اللجنة سلطة تشكيل لجان فر

ضمن نطاق الصالحية المطلوبة عند الحاجة.

7،2،6 لجنة األمن السيبراني للمجموعة

ئيس التنفيذي للمجموعة إلى جانب المدير  العام  أس اللجنة الر ير
ئيس.  ئيس قطاع العمليات للمجموعة بصفته نائبًا للر التنفيذي – ر

ئيس قطاع األعمال  كما تضم اللجنة المدير  العام التنفيذي – ر
ئيس المخاطر  للمجموعة، ومدير   للمجموعة والمدير  العام – ر

عام – تكنولوجيا المعلومات للمجموعة، والمدير  العام المساعد 
ئيس أمن المعلومات للمجموعة كعضو وأمين سر  اللجنة،  – ر

اقب.  ئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة كعضو مر كما ويحضر  ر
يطة حضور  غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم  وتجتمع اللجنة شر

ين، ويكون  ات بأغلبية الحاضر ار ئيس اللجنة أو نائبه، وُتتخذ القر ر
ئيس مرجحًا في حال تعادل األصوات. صوت الر

اتيجية  ئيسية لهذه اللجنة في وضع وتنفيذ استر تتمثل المهمة الر
وني للمجموعة بما يتماشى مع التهديدات السائدة  األمن اإللكتر

ئيسية لهذه  وتوقعات مجلس اإلدارة. وتتمثل األهداف الر
اقبة تنفيذ سياسة الحوكمة ولوائح أمن  اللجنة في تطوير  ومر

وني، بما في  تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات اإللكتر
ات  اتيجية والخطط والسياسات والضوابط والقدر ذلك االستر

ات واألدوار  والمسؤوليات عبر  المجموعة. وتعنى هذه  والمهار
اف  إطار  اإلشر اتيجية و اللجنة بصياغة ومتابعة تطبيق استر

اني على مستوى مجموعة  على أمن المعلومات واألمن السيبر
ف قطر   ام بتعليمات مصر البنك كلك. وكذلك التأكد من االلتز
ي في هذا الشأن.    وتعتبر  هذه اللجنة جزء من لجان  كز المر

يحة األولى. الشر

بعة اجتماعات خالل عام 2021 عقدت اللجنة أر

8،2،6 لجنة تكنولوجيا المعلومات للمجموعة

ئيس  أس لجنة تكنولوجيا المعلومات المدير  العام التنفيذي – ر ير
قطاع العمليات للمجموعة إلى جانب المدير  العام لتكنولوجيا 
المعلومات في المجموعة نائبًا له. وتضم اللجنة في عضويتها 

اتيجيات للمجموعة، ودائرة  اء عموم ك من دائرة االستر مدر
األعمال الدولية، ودائرة العمليات للمجموعة، ودائرة الشؤون 

ية والخدمات العامة للمجموعة، ودائرة الخدمات  اإلدار
ؤساء أقسام ك  اد للمجموعة، باإلضافة إلى ر فية لألفر المصر

من إدارة مخاطر  العمليات للمجموعة، والبنية التحتية لتكنولوجيا 
ئيس  المعلومات، والتطوير  وخدمات المستخدمين، ويشغل ر

اتيجيات والحوكمة لتكنولوجيا المعلومات منصب أمين سر   االستر
اللجنة. وَتعقد اللجنة اجتماعًا واحدًا على األقل ك ثالثة أشهر  

ئيس اللجنة أو نائبه،  يطة حضور  غالبية األعضاء بمن فيهم ر شر
ئيس مرجحًا  ين، ويكون صوت الر ات بأغلبية الحاضر ار وُتتخذ القر

في حال تعادل األصوات.

وتتولى اللجنة مسؤولية وضع المعايير  المعتمدة لتكنولوجيا 
المعلومات والتنسيق بين مختلف أنشطة هذا القطاع ضمن 

مجموعة QNB لتنفيذ خطط األعمال وتحقيق أهدافها، كما تضع 
اتيجية السنوية لتكنولوجيا المعلومات وتحرص على  اللجنة االستر

نات  ضمان تطبيقها عبر  المجموعة، بما في ذلك تنظيم المواز
يع وخدمات تكنولوجيا  والنفقات التشغيلية الخاصة بمشار

يع  تيب أولويات إدارة مشار المعلومات. وتضطلع اللجنة أيضًا بتر
اقبة تنفيذها، وترصد  تكنولوجيا المعلومات للمجموعة ومر

ئيسية ألداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والمخاطر   ات الر المؤشر
فع التوصيات  ها بخصوص ذلك، باإلضافة إلى ر فع تقار  ير وتر

المتعلقة بتحسين مستوى نظام المعلومات في المجموعة 
وفاعليتها لّكما دعت الحاجة.

بعة اجتماعات خالل عام 2021 عقدت اللجنة أر

9،2،6 لجنة تطوير  األعمال للمجموعة

ئيس قطاع األعمال  أس اللجنة المدير  العام التنفيذي – ر ير
اكت  فية للشر للمجموعة إلى جانب مدير  عام دائرة الخدمات المصر

ئيس. كما تضم اللجنة  والمؤسسات للمجموعة، بصفته نائبًا للر
وات، ودائرة الخدمات  اء عموم ك من إدارة األصول والثر مدر

اد للمجموعة، ودائرة األعمال الدولية، ودائرة  فية لألفر المصر
اتيجيات للمجموعة، ودائرة  ينة للمجموعة، ودائرة االستر الخز

ئيس التنفيذي لـ QNB اكبيتال ويشغل  االتصاالت للمجموعة، والر
ئيس المبيعات النقدية منصب أمين سر  اللجنة. وتجتمع اللجنة  ر

يطة حضور  غالبية أعضائها بمن  يًا على األقل شر مرة واحدة شهر
ين،  ات بأغلبية الحاضر ار ئيس اللجنة أو نائبه، وُتتخذ القر فيهم ر

ئيس مرجحًا في حال تعادل األصوات. ويكون صوت الر

وتضع اللجنة أُطر  العمل وتطبقها بهدف تنفيذ خطط التوسع 
قابية واألعمال، كما ُتِعد خطة  والتنسيق بين المتطلبات الر

اتيجية الخمسية  امن مع الخطة االستر توسع دولية خمسية بالتز
اجع عمليات االندماج واالستحواذ لتطبيق  لمجموعة QNB، وتر

أفضل المعايير  في هذا المجال بشلك يشمل جميع أعمال 
 .QNB مجموعة

ية للمجموعة 11،2،6 لجنة الموارد البشر

ئيس قطاع العمليات  أس اللجنة المدير  العام التنفيذي – ر ير
ية للمجموعة  د البشر للمجموعة إلى جانب مدير  عام دائرة الموار

اء عموم ك  ئيس. وتضم اللجنة في عضويتها مدر بصفته نائبًا للر
اد للمجموعة، ودائرة األعمال  فية لألفر من دائرة الخدمات المصر

اتيجيات للمجموعة، والمدير  العام  الدولية للمجموعة، واالستر
ية والتاكمل، والمدير  العام  د البشر اتيجية الموار المساعد الستر

ية، والمدير  التنفيذي لتاكمل  د البشر المساعد لخدمات الموار
ية الدولية والذي يشغل أيضًا منصب أمين سر   د البشر الموار

اللجنة. وتجتمع اللجنة مرة واحدة على األقل ك ثالثة أشهر  
ئيس اللجنة أو نائبه،  يطة حضور  غالبية أعضائها بمن فيهم ر شر

ئيس مرجحًا  ين، ويكون صوت الر ات بأغلبية الحاضر ار وُتتخذ القر
في حال تعادل األصوات.

ية ضمن المجموعة،  د البشر وتتولى اللجنة جميع شؤون الموار
بما في ذلك تنظيم القوى العاملة، والتوظيف، وتقييم األداء، 

ايا  اجعة المز اءات التأديبية، والتعويضات، ومر قيات، واإلجر والتر
إطالق  الوظيفية. كما تقوم اللجنة بإدارة األداء الشامل وتطويره، و

يم الموظفين وتطبيق  ات التعلم والتطوير  ، وماكفأة وتكر مبادر
يًا،  ية دور د البشر اجع اللجنة أيضًا سياسات الموار مقترحاتهم وتر

ورة، وتتابع تحقيق أهداف  ات عند الضر اء التغيير وتوصي بإجر
نامج التقطير  . بر

بعة اجتماعات خالل عام 2021 عقدت اللجنة أر

ات األعمال والمنتجات  باإلضافة إلى ذلك، تقّيم اللجنة مبادر
الجديدة وكذلك الحصة في السوق والمعلومات عن المنافسين، 

اءات التعديالت على خطط األعمال حسبما تقتضي  وتوصي بإجر
ها على  قابية وأثر اجع ما يستجد من متطلبات ر الحاجة. كما تر
اقب  اتيجية األعمال ومنتجاتها، وتضع معايير  تشغيلية وتر استر

اجعة أداء  ام بتطبيقها في المجموعة باإلضافة إلى مر مدى االلتز
تيب األولويات في قطاعي األعمال  أقسام األعمال، وتعمل على تر

والعمليات والتحقق من أداء مختلف وحدات الدعم في ضوء 
فع اللجنة أيضًا التوصيات بخصوص الخطط  أهداف األعمال. وتر

كة  ية للمجموعة والمشار ويجية للعالقات التجار التسويقية والتر
في مختلف األحداث والمناسبات بهدف تحقيق أعلى استفادة 

كة الموظفين واإلدارة. من مشار

عقدت اللجنة عشرة اجتماعات خالل عام 2021 

10،2،6 لجنة العمليات والخدمات للمجموعة

ئيس قطاع العمليات للمجموعة  أس المدير  العام التنفيذي – ر ير
لجنة العمليات والخدمات للمجموعة إلى جانب مدير  عام دائرة 
اء  ئيس. كما تضم اللجنة مدر العمليات للمجموعة بصفته نائبًا للر

ية والخدمات  عموم للمجموعة للك من دائرة الشؤون اإلدار
العامة للمجموعة، ودائرة تكنولوجيا المعلومات للمجموعة، 

اكت والمؤسسات للمجموعة،  فية للشر ودائرة الخدمات المصر
اد للمجموعة، ودائرة األعمال  فية لألفر ودائرة الخدمات المصر
ينة للمجموعة، ومساعد مدير   الدولية للمجموعة، ودائرة الخز
اقبة العمليات وتميز  األعمال. كما تضم اللجنة عضوية  عام مر

ئيس عمليات المخاطر  ، ومساعد المدير  العام لعمليات  ك من ر
ينة واالستثمار   اكت، ومساعد مدير  عام عمليات الخز اد والشر األفر

والتجارة الدولية، ومساعد مدير  عام دعم العمليات العالمية الدولية 
اقبة العمليات وتميز   اقبين. ويشغل مساعد مدير  عام مر كمر

األعمال منصب أمين سر  اللجنة إلى جانب عضويته. وتجتمع 
يطة حضور  غالبية  اللجنة مرة واحدة على األقل ك ثالثة أشهر  شر

ئيس اللجنة أو نائبه. وُتتخذ  أعضاء اللجنة على األقل بمن فيهم ر
ئيس مرجحًا في  ين، ويكون صوت الر ات بأغلبية الحاضر ار القر

حال تعادل األصوات.

ية  اجعة دور واللجنة مسؤولة عن أمور  المتابعة، وهي تقوم بمر
اقبة التعامالت  لخدمات البنك التشغيلية، باإلضافة إلى مر

اءات والتعديالت وضمان الكفاءة  والحرص على تنفيذ اإلجر
يع وتطبيق  اف على الموافقة والمنشآت والمشار التشغيلية واإلشر

ية اإلدارة. وتعمل اللجنة كذلك على  كز ات الخاصة بمر المبادر
ؤية QNB ورسالتها  التنسيق بين جميع األنشطة التشغيلية وفقًا لر

يًا إلعادة الهيلكة بهدف دعم  نامجًا دور وخطط أعمالها، كما ُتِعّد بر
تب اللجنة إدارة  التحسين المستمر  للعمليات والخدمات. كما تر
ية  يع ذات الصلة حسب األولوية وتدير  المصالح العقار المشار

اف على الخطط التوسعية لشبكة  لمجموعة QNB إلى جانب اإلشر
اف اآللي التابعة للمجموعة. وتضع  ع والماكتب وأجهزة الصر و الفر

اقب  اءات األمن والسالمة ضمن المجموعة وتر اللجنة أيضًا إجر
تطبيقها.

بعة اجتماعات خالل عام 2021 عقدت اللجنة أر
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7. إدارة المخاطر

بحية على  ار  الر يعتمد الحفاظ على سمعة مجموعة QNB واستمر
إدارة المخاطر  على جميع  قدرة مجموعة البنك في تحديد وتقييم و

المستويات. ونتيجة لذلك، فقد أصبح لدى المجموعة إطار  قوي إلدارة 
بحية.  ن بين المخاطر  والر المخاطر  وهيلك للحوكمة يضمن التواز

ئيسي  كيز  الر وتحتل إدارة المخاطر  ضمن مجموعة QNB محور  التر
على جميع مستويات البنك.

ات  يًا إلدارة المخاطر  مدعومًا بالخبر كز تتبنى مجموعة QNB نهجًا مر
إدارة للمخاطر   فة المحلية والدولية التي تضمن وجود حوكمة و والمعر
استباقية على مستوى البنك والمجموعة كلك حيث ُتعُدّ إدارة المخاطر  

ار  . أ من أعمال QNB وعملية اتخاذ القر جزءًا ال يتجّز

ئيسية في  ها هو أحد األسباب الر قدرة مجموعة QNB على إدارة مخاطر
الحفاظ على أدائها، حيث أن نجاح منظومة إدارة المخاطر  للمجموعة 

يتعمد بشلك كبير  على كيفية حوكمتها وقيام مجلس اإلدارة بتحديد 
المهام والمسؤوليات للجان المختلفة واإلدارة التنفيذية والموظفين. 

بعد موافقة مجلس إدارة المجموعة على حجم المخاطر  المقبولة 
وفق توصيات لجنة المخاطر  التابعة لمجلس اإلدارة وتعميمها على 

اكفة األقسام والموظفين، تقوم لجنة المخاطر  التابعة لمجلس اإلدارة 
اف على اكفة القضايا المتعلقة بالمخاطر  المختلفة التي تتعرض  باإلشر

ها أعلى سلطة مسؤولة عن إدارة المخاطر  في  لها المجموعة باعتبار
حين أن لجنة إدارة المخاطر  للمجموعة التابعة لإلدارة التنفيذية هي 

يقة فّعالة وكفؤة  إدارة مخاطر  المجموعة بطر اقبة و المسؤولة عن مر
اتيجية. بشلك يمكن المجموعة من تحقيق خططها االستر

ولتخفيف المخاطر  التي تتعرض لها مجموعة QNB تم إيجاد آليات 
واضحة ومتنوعة لتقييم المخاطر  المختلفة، حيث يقوم مجلس اإلدارة 
اقبة وتقييم مخاطر  المجموعة من خالل لجنة المخاطر  التابعة له  بمر
ئيس التنفيذي للمجموعة، ولجنة المخاطر  للمجموعة  بالتنسيق مع الر

التابعة لإلدارة التنفيذية، ولجنة االئتمان للمجموعة، ولجنة الموجودات 
والمطلوبات للمجموعة، ويقع على عاتق المجلس إدارة اكفة المخاطر  

بما فيها مخاطر  االئتمان والسوق والعمليات. 

ورة  وبالتالي فإن وجود سياسة إلدارة المخاطر  بشلك فّعال يعتبر  ضر
لنجاح منظومة إدارة المخاطر  ، لذلك قام مجلس اإلدارة بوضع أهداف 

ورة تضمينها  سياسة إدارة المخاطر  لمجموعة QNB والتأكيد على ضر
قابة على عليها بشلك يومي من قبل اللجان  لاكفة المخاطر  وكيفية الر

المعنية، ومن ثم قامت هذه اللجان بصياغة السياسات المتعلقة بإدارة 
المخاطر  للمجموعة وفقًا لتوجيهات مجلس اإلدارة، لتكون مهمة إدارة 

ئيس المخاطر  للمجموعة،  ئاسة مدير  عام- ر المخاطر  للمجموعة، بر
تطبيق هذه السياسات ضمن المجموعة كما تعد إدارة المخاطر  

ئيسي عن التعامل مع المخاطر  التي تحيط  اإلدارة المسؤولة بشلك ر
اتيجية وسياسات إدارة  اجعة استر بالمجموعة حيث أنها تقوم بمر

قابة الداخلية على المخاطر  ، وتحديد مخاطر   المخاطر  ، وتقييم آليات الر
ها. عالوًة على ذلك، تقوم  العمليات واالئتمان والسوق والسمعة وغير

ية وفعالية  ية عن المخاطر  الجوهر ير  دور فع تقار إدارة المخاطر  بر
ضوابط إدارة المخاطر  التشغيلية إلى لجنة المخاطر  التابعة لمجلس 

اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر  للمجموعة التابعة لإلدارة التنفيذية.  

ئيس مكتب ر
مجلس اإلدارة

ية تار سكر
مجلس اإلدارة

المكتب
ي االستشار

لمجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية
التابعة لمجلس

اإلدارة

لجنة المخاطر 
التابعة لمجلس

اإلدارة

لجنة الترشيحات
والماكفآت
والحوكمة

والسياسات 
التابعة

لمجلس اإلدارة

لجنة التدقيق
واالنضباط التابعة
لمجلس اإلدارة

ئيس االنضباط  ر
والمتابعة 
للمجموعة

ئيس التدقيق  ر
التنفيذي 
للمجموعة

 مدير  عام
دائرة

العمليات للمجموعة

مدير  عام دائرة
االتصاالت 
للمجموعة

مدير  عام دائرة 
ية  د البشر  الموار

للمجموعة

 مدير  عام
ية   الشؤون اإلدار

والخدمات
العامة للمجموعة

مدير  عام تكنولوجيا 
المعلومات 
للمجموعة

 مدير  عام
دائرة الخدمات 

فية المصر
للمجموعة

مدير  عام دائرة
ينة   الخز

للمجموعة

 مدير  عام إدارة 
وات  األصول والثر

للمجموعة

 مدير  عام
 دائرة الخدمات 

اكت  فية للشر المصر
والمؤسسات 

للمجموعة

مدير  عام دائرة
األعمال الدولية 

للمجموعة

ع  و  الفر
الدولية

 والماكتب 
التمثيلية

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

 رئيس قطاع العمليات للمجموعة  - 
المدير  العام التنفيذي

رئيس
 المخاطر 

للمجموعة

رئيس
الشؤون المالية

للمجموعة

رئيس 
االستراتيجيات

للمجموعة

رئيس قطاع األعمال للمجموعة - 
المدير  العام التنفيذي  

تعد وثيقة المخاطر  المقبولة للمجموعة عنصر  أساسي في إدارة 
 ،QNB المخاطر  وتصميم ثقافة وحوكمة المخاطر  الخاصة بمجموعة

اعي  كون هذه الوثيقة تحدد المخاطر  التي تتحملها المجموعة. كما تر
ؤيتها، ولذلك يتم  مجموعة QNB توافق وثيقة المخاطر  المقبولة مع ر

إعادة تقييمها والموافقة عليها جنبًا إلى جنب مع  اجعة الوثيقة و مر
اتيجية للمجموعة. الخطط المالية واالستر

قابة  ًا ألهمية إدارة المخاطر  ، تلتزم مجموعة QNB بتخصيص الر ونظر
اتيجي وهي  المستقلة على المخاطر  كجزء من التخطيط االستر

اجعة وتقييم مستقلة للمخاطر  بشلك  اءات عمليات مر تتضمن إجر
يعية والتنظيمية  ات التي قد تنشأ في البيئة التشر عام مثل المتغير

والتكنولوجيا واألعمال. ويتم ذلك من خالل الوظائف المستقلة ممثلة 
ام)، حيث تقوم إدارة  اقبة االنضباط )االلتز بالتدقيق الداخلي ومر

التدقيق الداخلي للمجموعة بتقييم المخاطر  بشلك عام ومدى كفاية 
قابة الداخلية للحد من المخاطر  ،  اءات وضوابط الر السياسات واإلجر

في حين تتولى إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة تقييم مخاطر  
امج العقوبات الدولية  ام بالقوانين والمتطلبات التنظيمية وبر عدم االلتز

ائم المالية وحماية البيانات وتقييم ضوابط  ومتطلبات ماكفحة الجر
ها من القضايا ذات الصلة.  ير  المالية وغير قابة الداخلية على التقار الر

ير  التدقيق الداخلي واالنضباط إلى لجنة التدقيق واالنضباط  فع تقار وتر
ئيس التنفيذي للمجموعة،  إلى الر للمجموعة التابعة لمجلس اإلدارة و

ئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة  باإلضافة إلى حضور  ك من ر
ئيس االنضباط والمتابعة للمجموعة اكفة اجتماعات لجنة المخاطر   ور

اقَبْين أساسيين. للمجموعة التابعة لإلدارة التنفيذية كمر

8. الهيلك التنظيمي لمجموعة QNB وخطة التعاقب الوظيفي

1،8 الهيلك التنظيمي 



يـر   الـحـوكـمـة الـسـنـوي - 2021 — 41 QNB تـقـر يـر   الـحـوكـمـة الـسـنـوي - 2021 QNB — 40 تـقـر

2،8 خطة التعاقب الوظيفي

اكت، يحرص مجلس اإلدارة  ع الحوكمة للشر و كجزء من مشر
على تحديث الهيلك التنظيمي للبنك لكما اقتضت الحاجة ليتوافق 

يز   مع أفضل الممارسات الدولية ويدعم تطبيقات الحوكمة وتعز
ية وكذلك من  قابة الداخلية في مختلف المستويات اإلدار الر

افية وليغطي احتياجات وخطط البنك  أجل تلبية المتطلبات اإلشر
المستقبلية في التوسع الداخلي والخارجي، وتطوير  الخدمات 

فية محليًا وخارجيًا. وقد تم تنفيذ العديد من  المالية والمصر
ات والتحسينات على الهياك التنظيمية في مجالي األعمال  التغيير

ئيسية التي أدت  ووظائف الدعم في عام 2021 ومن العوامل الر
ية الدولية  يع نجد توسع األعمال التجار إلى هذا التحرك السر

وحاجة هذه الكيانات إلى أن تتماشى مع مبادئ مجموعة البنك.

نامج دعم تعاقب  وتستمر  مجموعة QNB بمواصلة تنفيذ بر
يبات الفصلية المنتظمة  يق مجموعة من التدر القيادات عن طر
اجعة  على مدار  السنة من أجل تحديد التعاقب الوظيفي، ومر
كيز  على الجهود المبذولة لتطوير   وتحديث حالته القائمة والتر
اء بشلك ر  بع سنوي،  اجعة هذا اإلجر موظفي البنك، ويتم مر

يادة تأهيلهم لتولي  وهو يساعد على تحديد المواهب القيادية وز
مسؤوليات أكبر  وأكثر  تعقيدًا والتي يمكن أن تدعم نمو األعمال 

ية الحالية والمستقبلية. التجار

يب وتنمية القيادات المستقبلية 3،8 تدر

امية على نطاق البنك  يبية إلز ات تدر تفرض مجموعة QNB دور
اءات،  يقة فهم السياسات واإلجر تبطة بطر للموظفين في قطر  مر

والتعاميم والنماذج الصادرة عن المجموعة، باإلضافة إلى تفسير  
د  يقة استعمال الخدمات المقدمة والفهم السليم لاكفة الموار طر

ها من قبل اإلدارة. التي يتم نشر

 )LDP( نامج التطوير  القيادي وتستمر  مجموعة QNB في تقديم بر
اء المستويات الوسطى  ي )MDP( لمدر نامج التطوير  اإلدار وبر

ع الدولية بالتعاون مع  و ق القيادة في قطر  والفر فين وفر والمشر
المؤسسات العالمية الشهيرة. خالل عام 2021، طبقت مجموعة 

QNB نظام التقييم360° والذي يهدف إلى تحديد الموظفين 
الموهبين على مختلف المستويات في البنك، والذي تضمن تقييم 

وماتيكي. ألداء هؤالء الموظفين والتقييم السايكر

قابة الداخلية 9. نظام الر

قابة الداخلية في  يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الاكملة عن نظام الر
إرشادات وضوابط  مجموعة QNB، حيث تم وضع سياسات خاصة و

تشمل اكفة عمليات المجموعة، ووضع حدود فاصلة للمسؤولية 
اقبة العمليات وتطبيق الصالحيات وعمليات التفويض  واألداء لمر

لتنفيذ العمليات اليومية. كما يتم صياغة سياسات واضحة للتحقق من 
قابة الثنائية في مجال  يز  وجود الر الفصل بين المهام عالوًة على تعز

العمليات البنكية، وُتعتبر  اإلدارة التنفيذية للبنك الجهة المسؤولة عن 
اء عموم  اف والتعاون مع مدر قابة العامة على هذه األنظمة باإلشر الر

ع المحلية والخارجية، حيث  و ي الفر ؤساء األقسام ومدير الدوائر  ور
قابة فّعال على مستوى البنك هي مسؤولية  أن مسؤولية تطبيق نظام ر

مباشرة للك موظف في المجموعة.

اجعة  كما تقوم لجنة التدقيق واالنضباط، التابعة لمجلس اإلدارة، بمر
يًا عبر  تقييم  قابة الداخلية وتقييم النُظم الداخلية دور إطار  عمليات الر

إدارة االنضباط  العمليات التي تنفذها إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة و
يها المدققون  اجعة التي يجر والمتابعة للمجموعة، فضاًل عن عمليات المر
قابية  بع سنوية بالقضايا الر الخارجيون. ويتم إبالغ مجلس اإلدارة بصورة ر

قابة الداخلية  ومنها إدارة المخاطر  بحيث يتم التأكد من كفاية ضوابط الر
الفّعالة على مستوى المجموعة استنادًا إلى توصيات ونصائح لجنة التدقيق 

واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة، بناًء على المالحظات والتوصيات 
إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة.  المقّدمة من إدارة التدقيق الداخلي و

قابة الداخلية  وبالتالي يتأكد مجلس اإلدارة من توفر  العناصر  الفاعلة للر
ز  ك من إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة  الصحيحة بالبنك حيث تعز

إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة إرساء دعائم هذا النظام. و

قابة الداخلية السليمة فعالية جميع أنشطة البنك،  تضمن عملية الر
وتحافظ على معلومات موثوقة لإلدارة المالية، وتدعم االمتثال. كما 

أنها تحافظ على الجدوى المالية للبنك وتحقق أهدافه المحددة. في 
قابة داخلية مفصل يحدد  ضوء ذلك، تحتفظ مجموعة QNB بميثاق ر

بوضوح مكونات الضوابط الداخلية والمسؤوليات ذات الصلة على 
قابة  مستوى المجموعة. يأخذ الميثاق في االعتبار  أطر  ومعايير  الر

اعية  ل، لجنة المنظمات الر الداخلية المقبولة عالميًا الصادرة عن باز
يدواي )COSO( ومعهد المدققين الداخليين. عالوة  التابعة للجنة تر

على ذلك، استخدم QNB نموذج خطوط الدفاع الثالثة الصادر  عن لجنة 
قابة الداخلية للبنك والتي تتكون من عدد  COSO لبناء البنية التحتية للر

اءات واألدوار  المسندة والمسؤوليات. من السياسات واإلجر

اكت والكيانات المدرجة في  وفقًا للمادة )4( من نظام حوكمة الشر
ئيسية الصادر  عن هيئة قطر  لألسواق المالية، يجب أن  السوق الر

اكت اإلفصاح عن أوجه الخلل في تطبيق  ير  حوكمة الشر يتضمن تقر
ئيًا، أو مواطن الضعف في تطبيقه،  قابة الداخلية، لكيًا أو جز نظام الر

ئ التي أثرت أو قد تؤثر  على األداء المالي  واإلفصاح عن حاالت الطوار
كة في معالجة حاالت اإلخفاق. اءات التي اتبعتها الشر كة، واإلجر للشر

بناًء على ذلك، قامت إدارة مجموعة QNB خالل العام 2021 بتقييم 
المالية  ير قابة الداخلية على التقار اءات ضوابط الر تصميم وفعالية إجر
فعها إلى  لمجموعة البنك. وقد استعرضت اإلدارة نتائج التقييم وتم ر
لجنة التدقيق واالنضباط للمجموعة التابعة لمجلس اإلدارة. بناًء على 

ير   هذا التقييم، خُلصت اإلدارة في البيان الذي تم نشره بجانب تقر
ير  السنوي للبنك، إلى أنه  اقب الحسابات المعقول في التقر تأكيد مر

ير  المالية لمجموعة  قابة الداخلية على التقار تم تصميم ضوابط الر
QNB بشلك مناسب وأنها تعمل بفعالية كما في 31 ديسمبر  2021.

1،9 إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة

لدى مجموعة QNB إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي تتمتع بآليات عمل 
يد من القيمة إلى عمليات  م خصيصًا إلضافة مز واضحة ودور  ُمصمَّ

تقاء بأدائها. وتقع على عاتق هذه اإلدارة مسؤولية  المجموعة واالر
تحديد مواطن فشل أنظمة وعمليات المجموعة ومواطن الضعف 
قابة وتقليل المخاطر  في  يز  الر ير  عنها بهدف تعز فع تقار فيها ور

قابة الداخلية  أنشطتها. وتغطي عمليات اإلدارة أنظمة وعمليات الر
ألنشطة المجموعة من خالل تغطية متخصصة للتحقق من وتقييم 

ام  اءات المستخدمة وااللتز المخاطر  وكفاءة وفعالية األنظمة واإلجر
ام  قابة الموضوعة من قبل اإلدارة، والتأكد من االلتز بقواعد وآليات الر

اءات الداخلية، وصحة ومصداقية  باكفة األنظمة واللوائح واإلجر
ها إلى  ير فع اإلدارة تقار ها لإلدارة. وتر المعلومات التي يتم توفير

مجلس اإلدارة من خالل لجنة التدقيق واالنضباط للمجموعة.

د لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة ماكفآت  وتحدَّ
ز  موضوعيتها واستقالليتها. كما  إدارة التدقيق الداخلي، مما يعز

فع  ئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة والذي ير ن اللجنة ر ُتعيَّ
ئيس التنفيذي للمجموعة.  ير  مباشرّة إلى اللجنة والر بدوره التقار

إدارة االنضباط  نسقت اإلدارة مع إدارة الشؤون المالية للمجموعة و
والمتابعة للمجموعة والمدققين الخارجيين لضمان اعتماد النتائج 

قابية. الفصلية في مواعيدها وفقًا للمتطلبات الر

واعتمدت إدارة التدقيق الداخلي اإلطار  الدولي للممارسات المهنية 
اجعي الحسابات الداخليين )IIA( وكذلك  )IPPF( التابع لمعهد مر

يق إدارة  ى. ويتألف فر ئيسية األخر ل والمعايير  الر توصيات لجنة باز
اد ذوي الخبرة من المؤسسات المالية  التدقيق الداخلي من األفر

اكت التدقيق في جميع أنحاء العالم. ويمتلك أكثر  من  ائدة وشر الر
60٪ من موظفي إدارة التدقيق الداخلي مؤهالت مهنية وشهادات 

يق إلى التطوير   ف بها عالميًا. ويخضع أعضاء الفر مهنية معتر
نامج إدارة التدقيق  يب. ويلتزم بر المهني المستمر  ، والتوعية والتدر

الداخلي بضمان الجودة والتحسين الذي يغطي جميع جوانب 
ايده كفاءة وفاعلية نشاط التدقيق الداخلي  نشاط التدقيق الداخلي لز

اء لكي تتمكن  اته على تحليل البيانات وتقنيات االستقر وتطوير  قدر
اجعة فعالة. من تحديد القضايا الهيلكية وتنفيذ عمليات مر

يع تكنولوجيا المعلومات والحوكمة  وتشارك اإلدارة في لجان مشار
اقب وال يحق لها التصويت بغرض تحقيق  والمناقصات بصفة مر

قيمة مضافة مع ضمان االستقاللية. كما تشارك بفاعلية في مداوالت 
اقب  لجنة المخاطر  للمجموعة التابعة لإلدارة التنفيذية بصفة مر

وتقوم بتحديث تحليل مخاطر  العمل لكما اقتضت الحاجة.

امية في  ووفقًا لمعايير  معهد المدققين الداخليين وتوجيهاته اإللز
مسائل التأكيد والمشورة، وانطالقًا من منهاج التدقيق الداخلي 
اجعت اإلدارة خالل عام 2021 عددًا من السياسات  للمجموعة، ر

اءات والتعاميم واالتفاقيات القانونّية واألعمال والعمليات  واإلجر
ار  إضافات قّيمة تتعلق بالجوانب  الجديدة واقترحت باستمر

قابية دون المساس بحقها في  السياقية والقانونية والمالية والر
تدقيق هذه األنظمة أو العمليات الحقًا.

وتساعد إدارة التدقيق الداخلي مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق 
واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة في القيام بمسؤولياتهم 

أس إدارة  بفعالية من أجل خدمة المصلحة العليا للمساهمين. وير
ئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة الذي يقدم  التدقيق الداخلي ر

يره إلى لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة.  تقار
اتها المهنية، فإن إدارة التدقيق  ها في قدر ولغرض الوفاء بدور

الداخلي مخولة بالوصول الاكمل وغير  المقيد إلى أي من سجالت 
المجموعة ووثائقها وأنظمتها وممتلاكتها وموظفيها، بما في ذلك 

يز  ميثاق وسياسة  اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة. وقد تم تعز
إدارة التدقيق الداخلي لتتوافق مع المعايير  المعتمدة من قبل 

فية، ومواكبة توسع أعمال المجموعة،  قابة المصر ل للر لجنة باز
اكت التابعة للمجموعة. قابة الاكفية على الشر وتوفير  الر

2،9 إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة

إدارة االنضباط والمتابعة في مجموعة QNB إدارة مستقلة تتمثل 
ئيسية في مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  مسؤولياتها الر

يعات التي تخضع  قابية والتشر ام بالقوانين والمتطلبات الر على االلتز
ام.  لها مجموعة البنك وبالتالي التحكم والحد من مخاطر  عدم االلتز

وتتميز  اإلدارة بماكنة مهمة داخل المجموعة من خالل ميثاق رسمي 

وسياسة محدثة يتم الموافقة عليها من قبل لجنة التدقيق واالنضباط 
للمجموعة ويتم اعتمادها من مجلس اإلدارة، حيث تقوم إدارة 

االنضباط والمتابعة للمجموعة بتطبيقها وتنفيذها وتبذل مساعيها 
ئيس إدارة االنضباط والمتابعة  من خالل اآلليات المناسبة لتمكين ر

يقة فّعالة. للمجموعة من أداء مسؤولياته بطر

اقبة أوجه  تقوم اإلدارة، على أساس استباقي، بتحديد وتقييم ومر
تبطة بأعمال البنك بما في ذلك مخاطر   ام المر مخاطر  عدم االلتز
ر  بسمعة  يعية والمالية أو الضر العقوبات القانونية والخسائر  التشر

ام بالقوانين واألنظمة، وميثاق السلوك  المجموعة نتيجة عدم االلتز
المهني، ومعايير  الممارسات الجيدة.

ام من  كما تقوم إدارة االنضباط والمتابعة بقياس مخاطر  عدم االلتز
خالل عمليات التقييم الذاتي لالنضباط واستخدام هذه المعلومات 

ام، كما تقوم بتقييم مدى  يز  عملية تقييم مخاطر  عدم االلتز لتعز
اءات العمل الخاصة بالمجموعة، ومتابعة أي أوجه  مالئمة أدلة إجر

ورة بوضع مقترحات للتعديالت.  قصور  يتم مالحظتها، وتقوم عند الضر
اقبة  نامج متطور  لمر كما وضعت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة بر

يعية والتنظيمية والذي  ام المجموعة للمتطلبات التشر واختبار  التز
اء اختبار  امتثال اكفة أنشطة المجموعة للمتطلبات  يتم من خالله إجر

ئيس إدارة االنضباط والمتابعة  التنظيمية وبشلك نموذجي، ويقوم ر
يًا بإبالغ اإلدارة التنفيذية ولجنة التدقيق واالنضباط  للمجموعة دور

تبطة  ية المر التابعة لمجلس اإلدارة بالقضايا والمسائل الجوهر
ام. بااللتز

ولتمكين إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة من أداء مهامها 
ومسؤولياتها بلك كفاءة، فقد تم منحها صالحية التعامل مع اكفة 
قضايا االنضباط في أنشطة البنك ٌوأعطيت صالحيات غير  مقّيدة 

للوصول إلى معلومات وسجالت الموظفين وعمليات المجموعة في 
اء التحقيقات بخصوص  دولة قطر  وخارجها كما أعطيت الحق إلجر

ات محتملة. ويتم تنفيذ مسؤوليات إدارة االنضباط والمتابعة  أية تجاوز
اتيجية التي  للمجموعة من خالل تنفيذ خطط العمل السنوية واالستر

تحدد أطر  عمل وأنشطة ومجاالت االنضباط.

وتوافق لجنة التدقيق واالنضباط للمجموعة على الخطط السنوية، حيث 
ير   فع اإلدارة التقار اءاته. وتر إجر ذ وفق ميثاق االنضباط وسياساته و ُتنفَّ

ية إلى لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة  بصورة دور
ات  ئيس التنفيذي للمجموعة بشأن قضايا االنضباط والتجاوز إلى الر و

اءات التصحيحية المتخذة بهذا الشأن. واإلجر

وتضمن إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة اإلبالغ السليم لجميع 
قابية عند االقتضاء، وتقوم بالتبليغ عن أي أنشطة مشبوهة  السلطات الر

إلى وحدة المعلومات المالية " FIU " في الوقت المناسب؛ باإلضافة 
يد من التوضيح  إلى التنسيق مع الجهات التنظيمية للحصول على المز

ورة ذلك. بشأن المتطلبات التنظيمية إذا اقتضت الضر

اتيجية إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة على اإلدارة  تكز  استر تر
الفاعلة لوظيفة االنضباط من أجل توطيد الماكنة التنافسية للمجموعة 
ين وأصحاب المصالح. وحيث أن دمج  وبناء الثقة مع جميع المستثمر

وظيفة االنضباط في اإلدارة اليومية ألعمال المجموعة والتخطيط 
اتيجي يعطي مجموعة QNB ميزة تنافسية عالية. وتساعد عملية  االستر

يز  وظيفة االنضباط لدى مجموعة QNB على حماية سمعتها،  تعز
أس المال وخفض التاكليف وتقليل  وتحقيق انخفاض تلكفة ر

المخاطر  والمالحقة القضائية والعقوبات.
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كما تشارك إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة بنشاط في مداوالت 
اقب وتقوم بتحديث تحليل مخاطر   لجنة إدارة المخاطر  للمجموعة كمر

األعمال عند االقتضاء. وتعمل إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة 
 QNB يز  وظيفة االنضباط داخل مجموعة ار  على تطوير  وتعز باستمر
يعية والتي تساهم في الحفاظ على بيئة  تماشيًا مع المتطلبات التشر

عمل وممارسات صحية.

وتحرص إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة على تطبيق الكفاءة 
فة والمهارة  المهنية والعناية الواجبة، من أجل الحفاظ على المعر

عاية المهنية  المهنية ولضمان حصول موظفي اإلدارة على الر
المتخصصة والعمل بجد وفقًا للمعايير  الفنية والمهنية المطبقة عند 

ات البنك المختلفة.  تقديم الخدمات المهنية والنصح واإلرشاد إلدار
اف على  وفي هذا الصدد؛ تتولى إدارة االنضباط والمتابعة اإلشر

عت  يبية المتخصصة لجميع موظفيها، حيث شر ات التدر مخطط الدور
يبهم على شهادة )CAMS( و)CISI( و )ICA( وشهادة هيئة  في تدر

قطر  لألسواق المالية.

ات والشهادات التي تم إطالقها بمثابة القيمة المضافة  وتعتبر  الدور
على عملية تطوير  وتأهيل موظفي اإلدارة ولها تأثير  كبير  على جودة 

العمل المنجز  باإلضافة إلى ذلك تواصل إدارة االنضباط والمتابعة 
بين" لموظفي اإلدارة لتمكن  يب المدر امج "تدر للمجموعة اعتماد بر

فة والتي تساهم  ات والمعر الموظفين من الحصول على أفضل المهار
يبة المقدمة لموظفي مجموعة البنك. امج التدر في تطوير  نوعية البر

امة على البنك من قبل أي  وتجدر  اإلشارة إلى أنه لم يتم فرض أي غر
قابية خالل عام 2021. جهة ر

10. المدقق الخارجي

قم 11 لسنة 2015  ي ر اكت التجار قم )141( من قانون الشر وفقًا للمادة ر
ية حتى  ي السار كز ف قطر  المر امًا بتعليمات مصر وتعديالته والتز

يخه، ُتعين الجمعية العامة للبنك مدققًا خارجيًا لمدة لسنة مالية  تار
فعها لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس  واحدة بناًء على توصية تر

اإلدارة، كما تتولى الجمعية العامة تقدير  أتعابه.

قام البنك بتعيين )KPMG( ُمدّققًا خارجيًا لمجموعة QNB عن 
ي وهيئة قطر   كز ف قطر  المر سنة2021، وذلك وفقًا لتعليمات مصر

لألسواق المالية. وتصدر  مجموعة QNB مناقصة عامة الختيار  ُمدّقق 
خارجي معتمد للسنة المالية. وبناًء على التقييم الفني، ُتقّدم لجنة 
ية توصيتها إلى لجنة التدقيق واالنضباط التابعة  كز يات المر المشتر

لمجلس إدارة المجموعة بشأن تعيين المدّقق الخارجي الجديد الذي 
ي والجمعية العامة للبنك. كز ف قطر  المر يخضع لموافقة مصر

يقوم المدققون الخارجيون بإبالغ مجلس اإلدارة خطيًا عن أي 
مخاطر  قد يتعرض لها البنك أو يتوقع أن يتعرض لها، وعن جميع 

المخالفات فور  تحديدها، وكذلك إرسال نسخة من هذا اإلشعار  إلى 
قم )24( من نظام الحوكمة  هيئة قطر  لألسواق المالية وفقًا للمادة ر

الصادر  عن الهيئة. وللمدقق الخارجي الحق في دعوة الجمعية العامة 
لالنعقاد وفقًا ألحاكم القانون في هذا الشأن، بشرط إبالغ هيئة قطر  

لألسواق المالية بذلك.

ويحضر  المدققون الخارجيون اجتماعات الجمعية العامة لعرض 
هم واإلجابة على أسئلة المساهمين. واستنادًا إلى تعليمات  ير تقر

ي، ووفقًا للمعايير  الدولية، يقوم المدقق الخارجي  كز ف قطر  المر مصر

بع سنوي وتدقيقها بشلك سنوي  اجعة البيانات المالية بشلك ر بمر
اجعة الحسابات ذات الصلة. ويقدم المدقق  وفقًا للمعايير  الدولية لمر
يره إلى مجلس اإلدارة والجمعية العامة باإلضافة إلى  الخارجي تقار

إرسال نسخة إلى هيئة قطر  لألسواق المالية بما يتماشى مع متطلباتها.

QNB 11. تصنيفات مجموعة

ز  ، َواكبيتال إنتيليجنز  ،  د آند بور خالل 2021، حافظت واكالت ستاندر
فيتش َوموديز  على التصنيف االئتماني لمجموعة QNB والذي 

ُيعتبر  من بين األعلى في المنطقة، ويوضح الجدول التالي تصنيف 
المجموعة من جانب أهم واكالت التصنيف العالمية:

QNB اكبيتالفيتشمجموعة
إنتيليجنز 

د  ستاندر
ز  موديز آند بور

A+AA-AAa3على المدى الطويل

F1A1+A-1P-1على المدى القصير 

أس المال واألسهم 12. ر

يال  ع بأكمله 9,236,428,570 ر أس مال البنك المصدر  والمدفو بلغ ر
عًا على 9,236,428,570 سهم عادي، قيمة ك سهم منها  ي موز قطر

ي واحد. منذ تأسيس البنك عام 1964، ظّلت هيلكية ملكيته  يال قطر ر
ي لدولة  اع االستثمار مستقرة مع امتالك جهاز  قطر  لالستثمار  ، الذر

قطر  ، بنسبة 50٪ بينما يمتلك القطاع الخاص نسبة 50٪ المتبقية، بحيث 
ي باستثناء جهاز  قطر  لالستثمار   ال يجوز  ألي شخص طبيعي أو اعتبار

والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية أن يمتلك في أي وقت 
اث أو الوصية. وجميع  يق المير أكثر  من 2٪ من أسهم البنك، بغير  طر

األسهم المصدرة من نفس الفئة تحمل حقوقًا متساوية.

ية  ز  السمات التي وضعت للحد من سيطرة األكثر ويعتبر  ذلك من أبر
على األقلية من المساهمين، وتعكس تشكيلة المجلس هيلك الملكية، 

ئيس المجلس  إذ أن خمسة أعضاء من أصل عشرة بما في ذلك ر
ين فهم من  يمثلون جهاز  قطر  لالستثمار  ، أما األعضاء الخمسة اآلخر

القطاع الخاص وينتخبهم المساهمون في اجتماع الجمعية العامة. 

13. حقوق المساهمين

اكت داخل QNB تحمي حقوق المساهمين  ممارسات حوكمة الشر
وتضمن المعاملة العادلة لهم دون تمييز  ، بما في ذلك المساهمين 
الذي يمثلون أقلية. تحتفظ مجموعة QNB بقنوات اتصال مفتوحة 

اف  ين واألطر وشفافة مع المساهمين وتنشر  المعلومات للمستثمر
وني وكذلك عبر  وسائل اإلعالم  المعنية بانتظام عبر  موقعها اإللكتر

وني  المتعددة. وقد قام البنك بتطوير  نسخة حديثة على موقعه اإللكتر
ير  مفصلة إلى المساهمين عن حوكمة البنك والبيانات  تقدم تقار

ى مهمة حول اإلفصاح عن المعلومات المالية  المالية ومعلومات أخر
وغير  المالية.

ئيس الشؤون  يق عمل متخصص يشمل المدير  العام – ر كما يقوم فر
المالية، والمدير  العام المساعد للتحليل االقتصادي والمالي واألبحاث 

ويد المحللين والمساهمين بآخر  المستجدات عن أنشطة  بتز
المجموعة. كما يشير  النظام األساسي لمجموعة QNB إلى أن اكفة 

األسهم تتمتع بحقوق متساوية بال تمييز  في ملكية موجودات البنك 
باح وحضور  اجتماعات الجمعية العامة والتصويت تطبيقًا  وفي األر

لمبدأ صوت واحد للسهم الواحد.

ية، يشير  النظام األساسي أيضًا إلى أن  اكت التجار ووفقًا لقانون الشر
الجمعية العامة يتعين عليها أْن تعقد اجتماعًا عاديًا واحدًا في غضون 

بعة أشهر  من نهاية السنة المالية. ويجوز  لمجلس اإلدارة دعوة  أر
أى ذلك أو بناًء على طلب  الجمعية العامة لعقد اجتماع عادي متى ر

أس المال  ون على )10٪( من ر المدقق الخارجي أو مساهمين يحوز
على األقل.

أما الدعوى لعقد اجتماع استثنائي للجمعية فسيلتزم توجيه طلب 
ون  ئيس مجلس اإلدارة من عدد من المساهمين يحوز خطي إلى ر

أس مال البنك على األقل. ويتم اإلخطار  عن  على )25٪( من ر
اكت  االجتماع وجدول األعمال قبل موعده بموجب قانون الشر

والنظام األساسي للبنك. وُينشر  اإلعالن على موقع البنك، وُيرَسل 
ير  السنوي والقوائم المالية إلى المساهمين قبل 21 يومًا على  التقر

يخ االجتماع السنوي بغرض إتاحة الفرص لهم لمناقشة  األقل من تار
ئيس مجلس اإلدارة وبقية أعضاء المجلس. أداء البنك مع ر

اح يدرجه مجلس اإلدارة في جدول األعمال.  ويجوز  بحث أي اقتر
اح خالل الجمعية العامة عدٌد من  م االقتر كما يجوز  أن يقدَّ

المساهمين يملكون ما ال يقل عن )5٪( من عدد األسهم. ويمكن 
للمساهمين استخدام حق التصويت في الجمعية العامة شخصيًا 

أو بتفويض مساهمين آخر  ين للتصويت نيابًة عنهم. ويقدم مجلس 
باح إلى الجمعية العامة بناًء على أداء  يع األر اإلدارة مقترحاته لتوز

ار   اتيجيته، وتختص الجمعية العامة بصالحية إقر البنك ونتائجه واستر
باح السنوية على المساهمين وتحديد آليتها. يع األر توز

14. اإلفصاح والشفافية

يضمن إطار  الحوكمة لدى مجموعة QNB وفي الوقت المناسب 
ية المتعلقة بالمجموعة،  اإلفصاح الدقيق عن جميع المسائل الجوهر

إدارة البنك. وتتقيد  بما في ذلك الوضع المالي واألداء والملكية و
ير   مجموعة QNB بجميع متطلبات اإلفصاح وتقوم بإصدار  اكفة التقار

ير  التدقيق وسائر  المعلومات بدقة وشفافية وتماشيًا  المالية وتقار
ير  الحوكمة  مع أفضل الممارسات الدولية، ومنها البيانات المالية وتقر

ير  السنوي واإلفصاحات الخاصة ببورصة قطر  . والتقر

وُتعتبر  المجموعة من أوائل المؤسسات المالية التي تنشر  بياناتها 
ق أسيا.  يقيا وجنوب شر إفر ق األوسط و المالية في منطقة الشر

وتلتزم المجموعة بسياسة واضحة في عمليات اإلفصاح، حيث أن 
ف قطر   ير  الحوكمة الُمقّدم لهيئة قطر  لألسواق المالية ومصر تقر

ي يتضمن معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة مع موجز  يبين  كز المر
ى( أنظر   اكت األخر ات الشر منصب ك عضو وعضويته في مجالس إدار
ون باستثناء جهاز   الملحق )وبما أنه ال يوجد مساهمون كبار  أو مسيطر

اس مال البنك، فال توجد أي  قطر  لالستثمار  الذي يمتلك )50٪( من ر
تفاصيل إضافية يستوجب اإلفصاح عنها فيما يخص كبار  المساهمين. 

ي الصادرة  كز ف قطر  المر ولهذا الغرض، وتماشيا مع تعليمات مصر
وضة على المؤسسات  خالل 2016 بشأن حدود الملكية والقيود المفر

المالية، تم إصدار  سياسة خاصة للكشف عن تجاوز  الملكية في 
أس مال البنك ورصد عمليات تصويت المساهمين في اجتماعات  ر

الجمعية العامة.

كما تمتلك مجموعة QNB سياسة مستقلة عن اإلفصاح والشفافية 
اهة داخل المجموعة بشلك يحافظ على  يز  مبادئ الشفافية والنز لتعز

سمعتها وتتوافق مع معايير  االفصاح والحوكمة الدولية. السياسة 
يقة  تحتوي على مواد تضمن اإلفصاح عن المعلومات بالوقت والطر

ي وهيئة قطر   كز ف قطر  المر المناسبين وفقًا لمتطلبات مصر
لألسواق المالية، كما أن السياسة تتوافق مع المعايير  الدولية الخاصة 

ل والمعايير  الدولية  باإلفصاحات المالية كتلك الصادرة عن لجنة باز
لإلبالغ المالي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

وتؤكد مجموعة QNB بأن جميع البيانات الُمقّدمة في هذا الشأن هي 
ير  المالية  معلومات دقيقة وصحيحة وغير  ُمضللة. كما أن جميع التقار

ير  المالية ومتطلباتها  السنوية للمجموعة مطابقة للمعايير  الدولية للتقار
ير  المدققين  ي، حيث يتضمن تقر كز ف قطر  المر وتعليمات مصر

يحة إلى حصولهم على اكفة المعلومات  الخارجيين إشارة صر
اء التدقيق وفق معايير  التدقيق الدولية. إلى إجر ية، و ور الضر

قت المادة )28( من نظام الحوكمة الصادر  عن هيئة قطر   وتطر
ورة  لألسواق المالية إلى الجوانب الخاصة بتضارب المصالح بضر
اقها  كة وبأور اإلفصاح عن تداول أعضاء المجلس في أسهم الشر

ية  هم مطلعين من الداخل على األمور  الجوهر ى باعتبار المالية األخر
التي تؤثر  على أسعار  أسهم البنك قبل اإلفصاح عنها، حيث تقوم 

ير   يق تقر بورصة قطر  باإلفصاح يوميًا عن تداول المطلعين عن طر
اء( على أسهم البنك. التداول الذي يحدد حجم التداول( بيعا/وشر

15. اإلنذار  المبكر  عن المخالفات

اهة والمساءلة، ومن هذا  تلتزم مجموعة QNB بأعلى معايير  النز
المنطلق، طورت المجموعة سياسة اإلنذار  المبكر  عن المخالفات 

ووضع القنوات الالزمة لذلك بهدف إيجاد بيئة آمنة تشجع الموظفين 
على اإلبالغ عن الممارسات الخاطئة والمخالفات التي يوجد لديهم 

 ،QNB معلومات أو شكوك حولها للجهة المختصة في مجموعة
وبالتالي الحد من مخاطر  السمعة أو الخسائر  المادية التي قد تتعرض 
ات للسياسات أو األنظمة الداخلية. والتالي  لها المجموعة نتيجة التجاوز

ات مجموعة QNB المتعلقة باإلنذار  المبكر  عن  يمثل أهم إنجاز
المخالفات خالل عام 2021: 

وفرت المجموعة قنوات واضحة لإلنذار  المبكر  عن المخالفات لاكفة   •
وني والخط الساخن لإلبالغ عن  يد اإللكتر موظفيها بما في ذلك البر
ي وآمن حول أي ممارسات  أي شكوك أو مخاوف لديهم بشلك سر

خاطئة مثل االحتيال، مخالفة المعايير  األخالقية، شبهة غسل 
وير  ، الرشوة،  األموال، الممارسات الخاطئة في ماكن العمل، التز

ى. ائم أو ممارسات خاطئة أخر الفساد وأي جر

طورت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة عملية االستالم والتقييم   •
د حول المخالفات والممارسات  ات التي تر والتعامل مع اإلنذار

الخاطئة، حيث تولت إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة عدد من 
تبطة بمثل هذه الحاالت أخذين بعين  التحقيقات الشاملة المر
تب عليها،  تها واآلثار  التي ستتر االعتبار  مدى معقوليتها وخطور

تبطة  ها اإلدارة المسؤولة عن التحقيق في الحاالت المر وذلك باعتبار
اءات المتخذة بشأنها. باإلنذار  المبكر  عن المخالفات واإلجر
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في ضوء التقييم والتحسين المستمر  التي تقوم به إدارة االنضباط   •
اءات اإلنذار  المبكر  عن المخالفات، طبقت  والمتابعة للمجموعة إلجر

اإلدارة مصفوفة للتحقيق في الحاالت المبلغ عنها وذلك لغرض 
تصنيف المخالفات وكيفية التصعيد والتحقيق فيها، وقد تم تعميم 

هذه المصفوفة ضمن مجموعة QNB، كما أن هذه المصفوفة 
تشمل جميع الموظفين.

عالوة على ذلك، أنجز  ما يقرب من )3,000( موظف ضمن مجموعة   •
يبية الخاصة باإلنذار  المبكر  عن المخالفات والتي  QNB الدورة التدر

تتضمن المبادئ األساسية وكيفية التبليغ عن المخالفات من خالل 
ية. وط الحفاظ على السر القنوات المختلفة وآليات التصعيد وشر

خالل عام 2021 تم التبليغ عن )14( حالة من خالل قنوات اإلنذار    •
نة بـ )17( حالة تم التبليغ عنها خالل الفترة الممتدة من  المبكر  مقار

عام 2017 حتى عام 2020، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، 
اءات المتخّذة ساهمت في تشجيع  األمر  الذي يؤكد على أن اإلجر

فات  الموظفين لإلبالغ عن المخالفات أو أي شكوك لديهم حول التصر
يض مجموعة QNB لمخاطر  السمعة أو الخسائر   التي من شأنها تعر
زت تقدمًا ملحوظًا بهذا الخصوص.  المالية والتي حققت غايتها وأحر

لم تدخر  مجموعة QNB جهدًا في التأكد من صحة الحاالت الُمبّلغ   •
عنها خالل عام 2021، حيث تبّين من خالل التحقيقات أن غالبية 
رة. وفيما يتعلق بباقي  الحاالت التي تم اإلبالغ عنها لم تُكن ُمبّر

ات  الحاالت، فقد تم تقديم التوصيات المناسبة بخصوصها لإلدار
اءات  إغالقها بعد التأكد من اتخاذ اإلجر المعنية وفقًا للك حالة و

التصحيحية المناسبة وفقًا للسياسات الخاصة بالمجموعة.

16. تضارب المصالح وتداوالت المطلعين من الداخل

اف ذات  تعتمد مجموعة QNB سياسة داخلية خاصة بتعامالت األطر
العالقة وقواعد تداول موظفي البنك بأسهمه باإلضافة إلى القواعد 

الخاصة بالعطاءات والمناقصات واالستعانة بمصادر  خارجية بموجب 
ي بهذا  كز ف قطر  المر ية ووفق تعليمات مصر اكت التجار قانون الشر

الشأن. وبحسب هذه السياسة، فإن جميع موظفي البنك ملزمين 
كة  يًا عن تداوالتهم بأسهم البنك وأي مصالح مشتر باإلفصاح دور

ى لها عالقة مباشرة مع البنك. اف أخر قائمة بينهم أو مع أي أطر

خالل عام 2021، وافق مجلس اإلدارة على سياسة تضارب المصالح 
وتداوالت المطلعين من الداخل المحّدثة والتي تم مواءمتها مع القانون 

ي، كما يؤكد مجلس  اكت التجار قم )8( لسنة 2021 المعّدل لقانون الشر ر
اإلدارة أنه لم يكن على علم بوجود أي حالة تضارب في المصالح أو حالة 

تضارب مصالح محتملة فيما يتعلق بمجموعة QNB خالل العام 2021.

اكت الصادر  عن  وباإلشارة إلى المادة )4-10( من نظام حوكمة الشر
هيئة قطر  لألسواق المالية، تقوم اإلدارة القانونية للمجموعة بالتعامل 
فًا فيها. ويتم اإلبالغ  اعات والقضايا التي يكون البنك طر مع جميع النز
عن هذه الحاالت مع آخر  التحديثات بانتظام إلى لجنة إدارة مخاطر  

للمجموعة ولجنة المخاطر  التابعة لمجلس اإلدارة لالطالع عليها واتخاذ 
ار  المناسب في شأنها. ويقوم مدقق الحسابات الخارجي أيضا،  القر

عات والدعاوى  اجعة جميع قضايا المناز كجزء من نطاقه التنظيمي، بمر
اح ما يلزم بشأنها. القضائية من أجل تقييمها تقييمًا سليمًا واقتر

اكت الصادر  عن هيئة قطر   وتطبيقا للمادة )25( من نظام حوكمة الشر
لألسواق المالية، فإن لدى مجموعة QNB سياسة واضحة للتعامل مع 
اف ثالثة وبشلك عام أي  الشائعات التي يتم الكشف عنها من قبل أطر

معلومات قد تضر  بسمعة البنك. وتنص هذه السياسة على معالجة 
ها  وتصعيد الشائعات على أساس ك حالة على حدة بالنظر  إلى مصدر

ها المتوقع وما إذا اكنت أية قضية يتم تداولها أمام المحاكم أو  وتأثير
الجهات القضائية المختصة.

17. معالجة شاكوى العمالء

تمثل شاكوى العمالء أحد أهم مصادر  تطوير  العمل في المجموعة 
حيث يتم االستفادة منها بشلك إيجابي، كما أن العميل هو المفتاح 

دهار  والنجاح. وتؤمن مجموعة QNB بأن  الحقيقي للوصول إلى االز
ها ونجاحها، ولذلك أصبح وجود  ار العميل هو عماد لبقائها واستمر
إدارة لقياس مستوى رضا العمالء ومتابعة شاكواهم من األهداف 

ئيسية لإلدارة التنفيذية للبنك. وفي ظل التطور  الحاصل في  الر
يعات والقوانين واألنظمة التي تحكم العالقة مع العمالء وبغرض  التشر

 QNB اف المعنية، وضعت مجموعة يز  وتطوير  الشفافية مع األطر تعز
إدارة  اقبة جودة الخدمات و ُاألطر  الالزمة إلنشاء وحدة متخصصة بمر

شاكوى العمالء.

18. االستدامة والمسؤولية االجتماعية

ع االستدامة حاليًا من أهم المواضيع التي تؤثر  على  يعد موضو
د،  المجتمع، وهذا يشمل الجوانب البيئية مثل تغير  المناخ ونقص الموار

وكذلك الجوانب االجتماعية مثل حقوق االنسان والشمول المالي 
وخصوصية البيانات، والجوانب المتعلقة بالحوكمة مثل تشكيلة مجلس 
اإلدارة وماكفحة الفساد والممارسات األخالقية في العمل، حيث تشلك 
ف )ESG( البيئة والمجتمع والحوكمة. حاليًا  جميع هذه الجوانب ما يعر

ين والعمالء والجهات  ايد من قبل من قبل المستثمر يوجد طلب متز
التنظيمية وحتى الموظفين إليالء هذه الجوانب الثالث أهمية كبيرة 

دهار  المجتمع. وفي ضوء  ها الكبيرة على استدامة المجموعة واز ألثر
ائدة  هذا الطلب ولتحافظ مجموعة QNB على ماكنتها أكحد البنوك الر
نامج  يقيا، قامت المجموعة بإيجاد بر ق األوسط وشمال أفر في الشر

لالستدامة يتوافق مع المتطلبات والمعايير  المحلية والدولية وخصوصًا 
األهداف الخاصة باألمم المتحدة لالستدامة )UNSDGs( والمبادرة 

ير  )GRI( ودليل البيئة والمجتمع والحوكمة  العالمية إلعداد التقار
الصادر  عن هيئة قطر  لألسواق المالية.

ئيسية  اكئز  ر يقوم إطار  االستدامة لدى مجموعة QNB على ثالثة ر
ى  وهي: االستدامة المالية، واستدامة العمليات واستدامة األمور  األخر
غير  البنكية حيث يهدف هذا اإلطار  إلى خلق قيمة مستدامة للمجموعة 

تقاء بالفرص المتاحة للمجموعة  على المدى الطويل ويساهم في االر
ية. ز  من عالمتها التجار ويعز

وذلك تسعى مجموعة QNB بشلك مستمر  لتحقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية عبر  شبكتها، خصوصًا في البلدان النامية وذات االقتصاد 

الناشئ. من خالل الخدمات التي تقدمها المجموعة، يتم مساعدة 
فع  اكت على تحقيق طموحهم والهدف من ذلك هو ر اد والشر األفر

المستوى المعيشي ومساعدة المجتمعات المحلية على نطاق واسع.

مع أكثر  من 80 جنسية مختلفة تعمل معا في أكثر  من 31 دولة، 
تفتخر  مجموعة QNB وتحترم بعمق تنوعها، حيث تعمل في جو من 

ام والدعم المتبادل وتشارك نفس القيم التي تحدد نهجها  االحتر
يق العمل في مجموعة البنك  في العمل. ولعله لهذا السبب ينتاب فر

اط. شعور  قوي ومستمر  باالنتماء بدرجة عالية من االنخر

ي بين موظفيها أهمية  ع الجندر ع التنو تولي مجموعة QNB موضو
كبيرة. خالل عام 2021، بلغت نسبة اإلناث ضمن اإلدارة العليا للبنك 

اء العاميين ومساعديهم( حوالي 22٪ كما بلغت نسبة  في قطر  )المدر
اكت التابعة للبنك حوالي )17٪(. كما  ات الشر اإلناث لدى مجالس إدار
ستستمر  المجموعة في العمل على تحسين نسبة تمثيل اإلناث لدى 

القيادات العليا لديها وفقًا للممارسات الفضلى.

اكت التابعة المقصودة هي: بنك قطر  الوطني للخدمات  مالحظة: الشر
المالية )QNBFS(، بنك قطر  الوطني اكبيتال، بنك قطر  الوطني- 

ا، بنك قطر  الوطني-Finansbank، بنك قطر  الوطني األهلي،  سويسر
بنك قطر  الوطني - إندونيسيا، بنك قطر  الوطني- تونس، بنك قطر  

ف المنصور  لالستثمار  . يا، مصر الوطني- سور

واصلت مجموعة QNB تحقيق أهدافها السامية فيما يتعلق بمسؤولياتها 
االجتماعية تجاه المجتمع المحلي والدولي لهذا العام من خالل دعم 
ات التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية  العديد من المبادر

داخل الدول الناشطة ضمنها. باإلضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات 
التي تحتضنها والتي تعكس توجهاتها وتسّلط الضوء على أعمالها 

تكز  عليها المسؤولية االجتماعية لدى  في مختلف المجاالت التي تر
ى  المجموعة السيما األعمال التي تقدمها المجموعة في الدول األخر

ج. وعها وماكتبها التمثيلية المتواجدة في الخار من خالل فر

ها بنشر   اكئز وتضع المجموعة المسؤولية االجتماعية في مقدمة ر
ابط بين  ز  التر اد، كثقافة من شأنها أن تعز الوعي االجتماعي بين األفر
امها أمام المجتمع المحلي والدولي  الجميع وتعكس توجهاتها والتز

واألهداف االجتماعية والثقافة التي تتطلع إليها.

ؤية مجموعة QNB في مختلف المجاالت المتعلقة  وتتجلى ر
بالمسؤولية االجتماعية فيما يلي:

اث  الفنون والثقافة: الفنون والثقافة هي الوسيلة التي يتجلى من خاللها تر
اآلمة. كما أنها تساعد على ترسيخ التقاليد الماضية في األجيال القادمة.

ات  كة في المؤتمر الشؤون االقتصادية والدولية: االستضافة والمشار
فة في الشؤون االقتصادية والدولية يساعد على  وتقاسم أنشطة المعر

ع مصادر  الدخل الوطني، في قطر  وفي االقتصادات الناشئة –  تنو
ويمثل طموحًا أساسيًا.

فاهية  الصحة والبيئة: البنية التحتية والخدمات الصحية أساسية لر
ام البيئة. اإلنسان – مع احتر

وح العمل التطوعي،  يز  ر الشؤون االجتماعية واإلنسانية: من خالل تعز
تساعد مجموعة QNB على خلق مجتمعات موحدة أكثر  انسجامًا.

كة في األحداث  ياضية المحلية والدولية: المشار دعم الفعاليات الر
ياضية هي السمة المميزة للتقدم ووسيلة لتحقيق مجتمعات  الر

صحية وحيوية.

كة  الشباب والتعليم: التعليم وكيفية إعطاء المجتمعات فرص المشار
اوية في التنمية االجتماعية واالقتصادية.  لشبابها هي حجر  الز

عاها / تقودها مجموعة  ئيسية واألحداث التي تر ات الر تفاصيل المبادر
ير  .  ها في القسم الثاني من هذا التقر QNB والمذكورة أعاله تم ذكر

تثمن مجموعة QNB وتلتزم بمتطلبات قانون هيئة قطر  لألسواق 
قم 8 لعام 2011( الذي  قم 13 لعام )2008 المعدل بقانون ر المالية ر

عاية  اكت بنسبة ال تقل عن 2.5٪ من مداخيلها لر يقتضي مساهمة الشر
ياضية. ويفصح البنك  ية، اجتماعية، إنسانية ور فعاليات وانشطة خير

ير  السنوي والبيانات المالية، علمًا  عن هذه المساهمات في التقر
ف هذه المساهمات بعد موافقة الجمعية العامة. وعليه  بأنه يتم صر
فان مجموعة البنك ملتزمة بتعليمات المادة )39( من نظام حوكمة 

اكت الصادر  عن هيئة قطر  لألسواق المالية. الشر

إضاءات على ممارسات الحوكمة – إطار  ماكفحة   .19
QNB الرشوة والفساد في

اهة والشفافية واالمتثال هي من العوامل المهمة  ترسيخ ثقافة النز
لنجاح أي نشاط. وبالتالي، تحرص مجموعة QNB على تنفيذ أنشطتها 

يهة وأخالقية. وبذلك، يحافظ البنك على الثقة  يقة نز وعملياتها بطر
هم من  قابية والمساهمين والعمالء وغير التي اكتسبها من الجهات الر
ز  السمعة المرموقة التي تتمتع بها  أصحاب المصالح، األمر  الذي يعز

المجموعة على المستوى العالمي. بناًء على ما سبق، وضعت مجموعة 
QNB إطار  عمل لماكفحة الرشوة والفساد. 

يتألف إطار  عمل ماكفحة الرشوة والفساد للمجموعة من مبدأين 
يدعمان بعضهما البعض: سياسة ماكفحة الرشوة والفساد التي تنّظم 

 ،QNB السلوك األخالقي وتحدد أدوار  ومسؤوليات جميع موظفي
دع  نامج التقييم الخاص بماكفحة الرشوة والفساد الذي يرمي إلى ر وبر
وكشف وماكفحة المدفوعات القائمة على الرشوة والفساد على صعيد 

المجموعة، وذلك استنادًا إلى بنية امتثال تقّيم الجوانب التالية: 

نامج تقييم ماكفحة الرشوة والفساد ئيسية لبر اكن الر األر



يـر   الـحـوكـمـة الـسـنـوي - 2021 — 47 QNB تـقـر يـر   الـحـوكـمـة الـسـنـوي - 2021 QNB — 46 تـقـر

تبطة  تمكنت المجموعة من تكوين صورة أوضح عن التهديدات المر
ها بوضوح، وتقييم  بالرشوة والفساد التي تواجهها لتحديد مخاطر

 QNB تها على إدارة وتخفيف هذه المخاطر  ، حيث تستند مجموعة قدر
نامج الماكفحة الرشوة  على النهج المبني على المخاطر  في تقييم بر

إطار  الحوكمة  يز  بنية االمتثال و والفساد الخاص بها، لتمكينها من تعز
المؤسسية لديها بشلك فّعال وتالفي المخاطر  بشلك استباقي. 

نامج ماكفحة الرشوة والفساد  ار  بر يقع على عاتق مجلس اإلدارة إقر
اف على تطبيقه، في حين تحرص اإلدارة التنفيذية على تعميم  واإلشر

نامج بين جميع الموظفين وترسيخه لديهم، ونتيجًة لذلك يكون  البر
جميع موظفين QNB مسؤولين بالتساوي عن منع حاالت الرشوة 

والفساد بجميع أشاكلها وكشفها واإلبالغ عنها. 

ام البنك  نامج ماكفحة الرشوة والفساد المذكور  التز يضمن بر
ائدة في مجال ماكفحة الرشوة  بالممارسات والمعايير  الدولية الر

كي لماكفحة ممارسات الفساد، والقانون  والفساد، مثل القانون األمير
 ،)FATF( يطاني لماكفحة الرشوة، وتوصيات مجموعة العمل المالي البر

واتفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن ماكفحة رشوة 
الموظفين العموميين، واتفاقية األمم المتحدة لماكفحة الفساد.  

ات  ع أنشطة وعمليات مجموعة QNB ضمن قار ًا لتنو وبما أنه ونظر
وبلدان متعددة وفي واليات قضائية مضيفة مختلفة، حرص البنك 

احل بحسب  بع مر نامج ماكفحة الرشوة والفساد على أر على تنفيذ بر
تيب التالي: التر

نامج ماكفحة الرشوة والفساد فيما يلي:  ئيسية لتقييم بر تمّثلت الخطوات الر

نامج وتطبيقه  تحديد األدوار  والمسؤوليات الالزمة لبلورة البر  •
وتحديثه. 

ات العاملة ضمن  تبطة بأنشطة اإلدار تحديد المخاطر  المر  •
المجموعة. 

ات العاملة ضمن المجموعة لمخاطر   تقييم مدى تعّرض اإلدار  •
الرشوة والفساد.

ات في إدارة هذه المخاطر  .  تقييم مدى كفاية وفعالية تلك اإلدار  •

استنادًا إلى هذه الخطوات، تصبح مجموعة QNB قادرة على التحقق 
اكن  وعها الخارجية تطّبق األر اكتها التابعة وفر اتها وشر مما إذا اكنت إدار

نامج ماكفحة الرشوة والفساد سالفة الذكر  بشلك صحيح  ئيسية لبر الر
يب، إلخ.(،  )أي القدوة في أعلى الهرم، تقييم المخاطر  ، التوعية والتدر

ف على مخاطر   نامج في التعّر وكذلك التحقق من مدى فعالية البر
الرشوة والفساد وتقليصها، بهدف الحد قدر  اإلماكن من احتماالت 

الخسائر  المادية و/أو الدعاية السلبية التي قد تنجم عن التعّرض 
تبطة بممارسات ماكفحة الرشوة والفساد.   للمخاطر  المر

نامج  ئيسي بر نامج ماكفحة الرشوة والفساد هو بشلك ر ًا إلى أن بر نظر
امتثال مبني على التحليالت، فإن تولى المسؤولية عنه تلقى على 

عاتق إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة، لذلك فهي المسؤولة عن 
بع األول من  نامج. خالل الر المقترحات والتعديالت المتعلقة بالبر

نامج والتي  عام 2021 نّفذت مجموعة QNB المرحلة األولى من البر
ئيسية العاملة لدى البنك في قطر  ، والذي  ات الر تشمل تقييم اإلدار

امج المخففة لمخاطر  الرشوة والفساد التي  تبّين بموجبه أن البر
ئيسي(  ئيسية العاملة لدى البنك في قطر  )المقر  الر ات الر تطبقها اإلدار

تعمل بشلك مالئم وبالتوافق مع نماذج األعمال وسياسات المخاطر  
الخاص بالمجموعة. 

بع الثاني من العام 2021، باشرت مجموعة QNB في تنفيذ  خالل الر
اءات ماكفحة  نامج حيث عملت على فحص إجر المرحلة الثانية من البر

اءات  اكتها التابعة. وتبّين للمجموعة أن اإلجر الرشوة والفساد لدى شر
ي واألنظمة لدى  اف اإلدار والممارسات التشغيلية، وعمليات اإلشر

ات  يعة االستجابة وقادرة على تحديد ومعالجة الثغر اكتها التابعة سر شر
في الوقت المناسب. أما المرحلة الثالثة من تقييم ماكفحة الرشوة 

ع الخارجية،  و قابية في الفر والفساد شملت مدى فعالية الضوابط الر
ابعة واألخيرة،  ئيسية. وفي المرحلة الر اكن التقييم الر باالستناد إلى أر

ئيسية  ي QNB المتابعات الالزمة للتحقق من تطبيق الضوابط الر سيجر
نامج ماكفحة الرشوة والفساد ضمن المجموعة كلك.  لبر

اسخة لماكفحة الرشوة  استنتجت مجموعة QNB أن هناك ثقافة ر
اءات مكتوبة،  إجر والفساد ضمن مؤسساتها، مدعومة بسياسات و

قابية فّعالة. ولقد توّصل البنك إلى هذا االستنتاج من خالل  وضوابط ر
نامج ماكفحة الرشوة والفساد وفق نهج قائم على المخاطر   تطبيق بر

نامج نجاح ملحوظ يؤكد  اكن عملية التقييم. حيث حقق البر تبط بأر المر
اهة والشفافية واالمتثال على  ام البنك بإيجاد ونشر  ثقافة النز التز

اكئز  ماكفحة الرشوة  تقاء بر مستوى المجموعة، كما أنه أسهم في االر
اف عليها. يز  اإلشر والفساد ضمن المجموعة وتعز

ام بقانون ولوائح هيئة قطر  لألسواق المالية االلتز  .20 
ى ذات الصلة يعات األخر والتشر

اكت والكيانات القانونية  قم )2( من نظام حوكمة الشر وفقًا للمادة ر
ئيسية الصادر  عن هيئة قطر  لألسواق المالية  المدرجة في السوق الر

امه  "النظام" قام بنك قطر  الوطني ش.م.ع.ق"البنك" بتقييم التز
ى ذات  يعات األخر بقانون ولوائح هيئة قطر  لألسواق المالية والتشر

الصلة التي تنطبق على البنك بما في ذلك النظام. نتيجة للتقييم 
ام بقانون  اءات الكفيلة لاللتز توصلت اإلدارة إلى أن البنك لديه اإلجر

ى ذات الصلة وان  يعات األخر ولوائح هيئة قطر  لألسواق المالية والتشر
البنك ملتزم بأحاكم النظام كما في 31 ديسمبر2021.

ير  تأكيد محدود  أصدرت كي بي إم جي، المدقق الخارجي للبنك، تقر
ته اإلدارة. ير  ( حول التقييم الذي أجر اجع الملحق )4( لهذا التقر )ر

الخاتمة

زت مجموعة QNB، ممثلة بمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، فّعالية وشمولية إطار  الحوكمة لديها وذلك من خالل تبني منهجية  خالل عام 2021، عز
ائدة في  افية التي تتواجد فيها المجموعة كونها أحد المؤسسات المالية الر قعة الجغر اعي حجم وطبيعة المخاطر  الناتجة عن اتساع الر واضحة تر

ق آسيا. يقيا وجنوب شر إفر ق األوسط و منطقة الشر

ي التي قامت بها مجموعة QNB على مدى األعوام السابقة لممارسات الحوكمة على الصعيدين المحلي والدولي  اجعة والتقييم الدور إن عمليات المر
ئيسي في إيجاد وتطوير  اإلطار  الفّعال والشامل للحوكمة لديها والذي بدوره ساهم في نموها والحفاظ على سالمة عمالئها  اكن لها الدور  الر

وف والتحديات التي واجهتها خالل العامين المنصرمين ال سيما األزمات الصحية  غم من اكفة الظر وموظفيها وسمعتها ومالءتها المالية على الر
ين والمساهمين في مجموعة البنك  يز  ثقة المستثمر واالقتصادية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، األمر  الذي اسهم بشلك واضح وجلي في تعز

ين.  قابية وأصحاب المصالح اآلخر وكذلك تطوير  العالقة مع الهيئات الر

يز  إطار  الحوكمة  اءات الجديدة خالل عام 2021 الهادفة لتعز ير  ، اتخذت مجموعة QNB العديد من اإلجر وكما تم بيانه في محتوى هذا التقر
بما يحقق تطلعات المساهمين والعمالء وأصحاب المصالح، والتي منها على سبيل المثال ال الحصر  ، تحسين مستوى الشفافية واالفصاح عن 

يعية التي تتواجد  ع الخارجية مع األخذ بعين االعتبار  البيئة التشر و اكت التابعة والفر اجعة إطار  الحوكمة لدى الشر المعلومات المالية وغير  المالية، مر
قابة الداخلية  اعاة البعد األخالقي في العمل المؤسسي، تقييم ضوابط الر ع، ترسيخ ثقافة المساءلة والمسؤولية مع مر و اكت والفر فيها هذه الشر

اءات المتعلقة بماكفحة الفساد والرشوة واالحتيال وتضارب المصالح على مستوى المقر   ير  المالية، التحقق من كفاية السياسات واإلجر على التقار
ع الخارجية، توعية وتشجيع اكفة الموظفين على استخدام قنوات اإلنذار  المبكر  عن المخالفات،  توظيف  و اكت التابعة للمجموعة والفر ئيسي والشر الر

ائدة لعمالء البنك. فية ر بة مصر أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية لتقديم تجر

ار  في تطوير  منظومة الحوكمة لديها بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية  ونود هنا أن نوكد بأن مجموعة QNB لن تتوانى أو تدخر  جهدًا عن االستمر
قابية المحلية وكذلك أفضل ممارسات الحوكمة العالمية بالشلك الذي يضمن ديمومة نموها وتحقيق تطلعات  يعية الصادرة عن الجهات الر والتشر

ين.  مساهميها وأصحاب المصالح اآلخر

اف الفاعلة في دعم وتبني افضل معايير  وممارسات الحوكمة والعمل المهني  يل الشكر  لألطر ختامًا، ال يسعنا في هذا المقام إال أن نتقدم بجز
 QNB ام مجموعة كز  قطر  للمال، حيث يسعدنا بأن نؤكد لكم التز ي وهيئة قطر  لألسواق المالية وهيئة تنظيم مر كز ف قطر  المر وفي مقدمتها مصر
افية ذات العالقة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، االمر  الذي يساهم وبما ال يدع  بمتطلبات الحوكمة التنظيمية الصادرة عن الجهات اإلشر

ار  نموها والحفاظ على الثقة التي تحظى بها من قبل المساهمين  ار  أعمال المجموعة واستدامتها واستمر أي مجال للشك في المحافظة على استقر
ى ذات العالقة. اف األخر ين واألطر والمستثمر

ي علي بن أحمد الكوار
ئيس مجلس اإلدارة ر

فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني
ئيس مجلس اإلدارة نائب ر

ئيس لجنة التدقيق واالنضباط للمجموعة ر
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ملحق )1( السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:

ملخص السيرة الذاتيةاسم العضو

سعادة السيد علي بن أحمد الكواري

رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير  مستقل

ئيسًا لمجلس إدارة مجموعة QNB في أواخر  العام 2021. يشغل سعادته حاليًا منصب  ُعّين سعادته ر
ا للضيافة، وعضو المجلس األعلى  ير  المالية، ورئيس في مجلس إدارة ك من بنك قطر  للتنمية وكتار وز
للشؤون االقتصادية واالستثمار  ، وعضو مجلس إدارة جهاز  قطر  لالستثمار  وقطر  للطاقة.  يتمتع سعادته 

قى في المناصب العليا إلى أن  يد عن 30 عامًا في القطاع الحكومي والمالي، حيث تر بخبرة طويلة تز
ير  االقتصاد والتجارة بعد أن اكن الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB خالل الفترة من  تولى منصب وز

يقيا.  ق األوسط وأفر عام 2013 إلى عام 2018. وتحت قيادته، أصبحت مجموعة QNB أكبر  بنك في الشر
ن  ياضيات وعلوم الحاسب اآللي من جامعة إيستير يوس في الر سعادته حاصل على درجة الباكلور

ية من جامعة  يكية، ودرجة الماجستير  في نظم المعلومات اإلدار واشنطن في الواليات المتحدة االمر
يكية. سياتل باسيفيك في الواليات المتحدة االمر

ز  المناصب التي شغلها: وفيما يلي أبر
ير  االقتصاد والتجارة في دولة قطر  .  وز

.QNB الرئيس التنفيذي لمجموعة
رئيس مجلس إدارة بورصة قطر  .

سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني 
آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

ئيسًا للجنة التدقيق  ُعّين سعادته وانتخب نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة في مطلع العام 2019، وُعين ر
ير  الدولة. سعادته حاصٌل  واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة. كما يشغل سعادته حالّيًا منصب وز

يغون في الواليات المتحدة  يوس في إدارة االعمال من جامعة بورتالند في أور على درجة الباكلور
لندا.  يكية، ودرجة الماجستير  في البنوك والتمويل من جامعة لكية دبلن في إير األمر

ز  المناصب التي شغلها: وفيما يلي أبر
ي. كز ف قطر  المر نائب محافظ مصر

رئيس اللجنة الوطنية لماكفحة غسل األموال.
نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قطر  لألسواق المالية.

سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود 
بن فهد آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

عضو غير  مستقل

ُأنتخب سعادته عضوًا في مجلس اإلدارة منذ عام 2016، وُعين عضوًا في لجنة الترشيحات والماكفآت 
ير  الدولة، وعضوية  والحوكمة والسياسات التابعة لمجلس اإلدارة. كما يشغل سعادته حالّيًا منصب وز

بية المعاصرة  اسات العر كز  الدر ي لدى مر بي في عّمان والمجلس االستشار ك من منتدى الفكر  العر
ياضة ذوي  ي لر ئاسة االتحاد القطر ج تاون في واشنطن. ويشغل سعادته أيضًا ر بجامعة جور

كة قطر  للمالحة. سعادته  كة قطر  للتأمين وشر االحتياجات الخاصة، وعضو في مجلس إدارة ك من شر
حاصل على درجة الماجستير  في العالقات الدولية من جامعة الواليات المتحدة الدولية في الواليات 

د في الواليات  فار يكية، ودبلوم أمن دولي ووطني من لكية جون اف كينيدي بجامعة هار المتحدة األمر
يكية. المتحدة األمر

ز  المناصب التي شغلها: وفيما يلي أبر
ي. رئيس الديوان األمير

تير  الخاص لسمو األمير  . السكر
ي. رئيس اإلدارة السياسية في الديوان األمير

ي. ارة بالديوان األمير وكيل وز
ًا لدولة قطر  في واشنطن.  سفير

ارة الخارجية. سفير  - ديوان عام وز

ملخص السيرة الذاتيةاسم العضو

سعادة الشيخ حمد بن جبر  بن جاسم 
آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

ئيسًا للجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة،  ُعّين سعادته عضوًا في مجلس اإلدارة منذ عام 2004، ور
وعضوًا في لجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة والسياسات التابعة لمجلس اإلدارة. كما يشغل 

ي للكية  ية، ورئيس المجلس االستشار باء والماء القطر كة الكهر سعادته حالّيًا عضو مجلس إدارة شر
يوس في إدارة األعمال من لكية  اإلدارة واالقتصاد في جامعة قطر  . سعادته حاصل على درجة الباكلور

يكية. ادو في الواليات المتحدة األمر وبوليتان ستيت كوليج في والية كولور متر

ز  المناصب التي شغلها: وفيما يلي أبر
رئيس جهاز  التخطيط واإلحصاء.

المدير  العام لألمانة العامة للتخطيط التنموي.
األمين العام لمجلس التخطيط.

ول. ية في قطر  للبتر مدير  الشؤون اإلدار
ول. ية في قطر  للبتر د البشر مدير  إدارة الموار

السيد علي حسين علي الساده

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

ُأنتخب سيادته عضوًا في مجلس اإلدارة منذ عام 1998، وُعين عضوًا في ك من لجنة المخاطر  واللجنة 
كة  التنفيذية التابعتين لمجلس اإلدارة. كما يشغل سيادته حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شر

كة داللة للوساطة واالستثمار  القابضة، وعضو  ات المالية وعضوًا في مجلس إدارة شر األمل لالستثمار
ات. السيد علي الساده حاصل على  ات واالستثمار ويس للعقار كة الر مجلس إدارة والمدير  العام لشر

يوس في العلوم اإلسالمية من جامعة قطر  . درجة الباكلور

ز  المناصب التي شغلها: وفيما يلي أبر

وات لالستثمار  . نائب رئيس مجلس إدارة وعضو مؤسس في دار  ثر
ية لالستثمار  والتطوير  . ية السور كة القطر مؤسس الشر

كة الصفوة. عضو مجلس إدارة مؤسس في شر

و ويش فخر السيد بدر  عبدهللا در

عضو مجلس اإلدارة

عضو غير  مستقل

ُأنتخب سيادته عضوًا في مجلس اإلدارة منذ عام 2001، وُعين عضوًا في ك من لجنة المخاطر  واللجنة 
التنفيذية التابعتين لمجلس اإلدارة. كما يشغل سيادته حاليًا منصب رئيس مجلس اإلدارة والمدير  

يوس في إدارة االعمال  و حاصل على درجة الباكلور ويش القابضة. السيد بدر  فخر كة الدر التنفيذي لشر
اساته العليا في التمويل والتسويق من جامعة كينغستون في المملكة المتحدة.  وتابع در

ز  المناصب التي شغلها: وفيما يلي أبر

عضو مجلس إدارة المجلس األعلى للتعليم بدولة قطر  .
اق. رئيس مجلس إدارة لجنة الصندوق الدولي للتعليم العالي في العر

ي لدول مجلس التعاون الخليجي. كز  التحكيم التجار رئيس مجلس إدارة مر
فة تجارة وصناعة قطر  ، ورئيس لجنة العالقات الداخلية والخارجية. عضو مجلس إدارة غر

ي-اإليطالي المشترك. رئيس مجلس إدارة مجلس األعمال القطر
يطانية لرجال األعمال. ية البر المدير  التنفيذي المشارك للجمعية القطر

ملحق )1( السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:
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ملخص السيرة الذاتيةاسم العضو

وير السيد فهد محمد فهد بوز

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

ئيسًا للجنة الترشيحات والماكفآت  ُأنتخب سعادته عضوًا في مجلس اإلدارة منذ عام 2001، وُعين سعادته ر
والحوكمة والسياسات التابعة لمجلس اإلدارة، كما يشغل سعادته حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة 

يوس في إدارة األعمال ونظم المعلومات  وير  حاصل على درجة الباكلور وير  القابضة. السيد فهد بوز بوز
يكية. ج واشنطن في الواليات المتحدة األمر ية من جامعة جور اإلدار

ز  المناصب التي شغلها: وفيما يلي أبر

ى، دولة قطر  . عضو في مجلس الشور
ى. عضو في ك من لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ولجنة الشؤون الثقافية واالعالم بمجلس الشور

ى. وبية بمجلس الشور ية األور عضو في مجموعة الصداقة البرلمانية القطر

السيد منصور  إبراهيم آل محمود

عضو مجلس اإلدارة

عضو غير  مستقل

ئيسًا للجنة المخاطر  التابعة لمجلس اإلدارة. كما  ُعين سيادته عضوًا في مجلس اإلدارة منذ عام 2004، ور
يشغل سيادته حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لجهاز  قطر  لالستثمار  ونائب رئيس مجلس إدارة بورصة 
ية ومؤسسة الدوحة لألفالم. كما  كة الديار  القطر قطر  ، باإلضافة إلى عضوية مجلس إدارة ك من شر

يشغل سيادته أيضًا منصب المستشار  الخاص لسعادة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر  . السيد منصور  
ج واشنطن في  يوس في إدارة االعمال والمال من جامعة جور آل محمود حاصل على درجة الباكلور

يكية.    الواليات المتحدة االمر

ز  المناصب التي شغلها: وفيما يلي أبر

الرئيس التنفيذي لبنك قطر  للتنمية.
اء السابق. ر مدير  مكتب سعادة رئيس مجلس الوز

مدير  إدارة المخاطر  في جهاز  قطر  لالستثمار  .

السيد عبد الرحمن محمد يوسف جولو

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

ُعين سيادته عضوًا في مجلس اإلدارة في مطلع العام 2019، وُعين عضوًا في لجنة التدقيق واالنضباط 
ارة  ارة المساعد للسياسات المالية بوز التابعة لمجلس اإلدارة. كما يشغل سيادته حاليًا وكيل الوز

المالية في دولة قطر  وعضو مجلس إدارة هيئة قطر  لألسواق المالية. السيد جولو حاصل على درجة 
يوس في العلوم من جامعة تاكساس في قطر  ، ودرجتين ماجستير  ، األولى في التكنولوجيا من  الباكلور
يس في قطر   جامعة كرتن للتكنولوجيا والثانية في إدارة وحدة االعمال من جامعة أتش إي سي – بار

اه في تخصص  باإلضافة إلى ذلك، السيد عبد الرحمن جولو حاليًا بصدد الحصول على درجة الدكتور
االستدامة من جامعة حمد بن خليفه في قطر  .

 
ز  المناصب التي شغلها: وفيما يلي أبر

ارة المالية في دولة قطر  . مدير  السياسات المالية بوز
ارة المالية في دولة قطر  . مستشار  إدارة التعاون الدولي بوز
ويال داتش شل. ع البرنامج )Goal Zero( في ر و إدارة مشر

ويال داتش شيل. يق التحقيقات في ر قائد فر

السيد عادل حسن حسن المال الجفيري

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل

ُأنتخب سيادته عضوًا في مجلس اإلدارة في مطلع العام 2019، وُعين عضوًا في لجنة التدقيق 
كة حسن بن  واالنضباط التابعة لمجلس اإلدارة. كما يشغل سيادته حاليًا عضوية مجلس إدارة شر

ارة الصحة العامة منذ عام 1992.  ًا عامًا لها. ويعمل سيادته لدى وز حسن المال وأوالده للتجارة ومدير
يوس في علوم الكيمياء من جامعة قطر  .  ي حاصل على درجة الباكلور السيد عادل الجفير

ملحق )2( السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:

ملخص السيرة الذاتيةاالسم والمنصب

عبدهللا مبارك آل خليفة

الرئيس التنفيذي 
للمجموعة

تم تعيين السيد عبدهللا مبارك آل خليفة كرئيس تنفيذي للمجموعة في نوفمبر  2018، وقد تولى سيادته قبل ذلك منصب 
المدير  العام التنفيذي – رئيس قطاع األعمال للمجموعة، حيث انضم سيادته إلى البنك في سنة 1996 ولديه ما يقارب 

 QNB فية المتنوعة. عالوة على ذلك يشغل سيادته حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة ك من من 25 سنة من الخبرة المصر
يدو"، كما حصل سيادته على  كة اتصاالت قطر  "أور ا، باإلضافة إلى عضوية مجلس إدارة ك من شر اكبيتال،QNB  سويسر

يكية. ق واشنطن في الواليات المتحدة األمر يوس في إدارة األعمال من جامعة شر درجة الباكلور

علي راشد المهندي

المدير  العام التنفيذي 
– رئيس قطاع العمليات 

للمجموعة

ا منصب المدير  العام التنفيذي - رئيس قطاع  اشد المهندي للمجموعة QNB في عام 1996، ويشغل حاليُّ انضم السيد علي ر
ًا عاّمًا لتكنولوجيا المعلومات. ويشغل سيادته حاليًا  اد ومدير فية لألفر ًا عامًا للخدمات المصر العمليات، وقد عمل سابقًا مدير

ي الدولي )دبي(، باإلضافة  منصب نائب رئيس مجلس إدارة QNB األهلي )مصر  (، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك التجار
إلى كونه عضو مجلس إدارة QNB اكبيتال، ولديه ما يقارب من 25 عاُما من الخبرة في القطاع المالي. وحصل سيادته على 

يوس في علوم الحاسب اآللي من جامعة قطر  . شهادة الباكلور

يوسف محمود النعمة

المدير  العام التنفيذي 
– رئيس قطاع األعمال 

للمجموعة 

انضم السيد يوسف محمود النعمة إلى مجموعة QNB في عام 2005، ويشغل حالّيًا منصب المدير  العام التنفيذي – رئيس 
فية داخل دولة  اكت مالية ومؤسسات مصر ة مناصب في شر قطاع األعمال بالواكلة. وقد شغل قبل انضمامه إلى QNB عدَّ

قطر  ، ولديه ما يقارب من 17 عامًا من الخبرة في مجال المؤسسات المالية. كما يشغل سيادته حاليًا منصب نائب رئيس 
كيا(،  اق(، باإلضافة إلى عضوية مجلس إدارة ك من QNB اكبيتال، QNB Finansbank )تر ف المنصور  )العر مجلس إدارة مصر

ان من  يوس في إدارة الطير دن(. وقد حصل السيد يوسف النعمة على شهادة الباكلور وبنك اإلساكن للتجارة والتمويل )األر
يكية، وشهادة دبلوم في إدارة األعمال من جامعة جالمورجان في ويلز  . يدا التقني في الواليات المتحدة األمر معهد فلور

عي رمزي مر

رئيس الشؤون المالية 
للمجموعة

دن، ويشغل حاليًا منصب رئيس الشؤون  عي إلى مجموعة QNB في عام 1997 قادمًا من بنك األر ي مر أنضم السيد رمز
في. ويشغل سيادته حاليًا عضوية  ي ما يقارب من 29 عامًا من الخبرة في القطاع المصر المالية للمجموعة. وللسيد رمز

كيا(، وQNB اكبيتال. وقد حصل السيد  دن، QNB Finansbank )تر مجلس إدارة ك من بنك اإلساكن للتجارة والتمويل في األر
نيا عام 1989، ودرجة الماجستير  في المحاسبة من جامعة والية  ي على شهادة المحاسبين القانونيين في والية اكليفور رمز

يكية. نيا في الواليات المتحدة األمر اكليفور

فاطمة عبدهللا السويدي

رئيس المخاطر  
للمجموعة

انضمت الفاضلة فاطمة عبد هللا السويدي إلى مجموعة QNB في عام 2000، وتشغل حاليًا منصب رئيس المخاطر  للمجموعة، 
وقد شغلت سابقًا منصب مساعد المدير  العام إلدارة مخاطر  االئتمان، ولديها ما يقارب من 21 عامًا من الخبرة في القطاع 

  QNB Finansbank في. وتشغل حاليًا رئاسة هيئة المفوضين في بنك قطر  الوطني- إندونيسيا وعضوية مجلس إدارة المصر
يوس في المحاسبة، ودرجة الماجستير  في إدارة األعمال من جامعة قطر  ، ودرجة  كيا(. وقد حصلت على شهادة الباكلور )تر
اه في القانون من جامعة حمد بن خليفة. وتعمل حاليًا  الماجستير  في إدارة المخاطر  من جامعة نيويورك، ودرجة الدكتور

فية  ع  "االبتاكر  في األعمال المصر اه في إدارة األعمال من جامعة غر  ونوبل في فرنسا حول موضو على إتمام رسالة الدكتور
رة. ز  على العمالت الُمشفَّ كَّ واألسواق المالية" الذي ُير

يستيان آيشنر كر

اتيجيات  رئيس االستر
للمجموعة

اتيجيات للمجموعة. عمل  يستيان آيشنر  إلى مجموعة QNB في عام 2009، ويشغل حالّيًا منصب رئيس االستر انضم السيد كر
اتيجية المتعلقة بالخدمات المالية. استهلَّ السيد آيشنر  عمله  ات االستر السيد آيشنر  قبل انضمامه إلى QNB في مجال االستشار

ق األوسط في عام 2006 حيث عمل في دولة  وبا قبل أن ينتقل إلى الشر في ألمانيا والبلدان الناطقة باللغة األلمانية في أور
ق األوسط. ويتمتع السيد آيشنر  بما يقارب من 22 عامًا من الخبرة المهنية، وهو حاصٌل  مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشر

.)ICF( يب على درجة الماجستير  في إدارة األعمال من جامعة كولونيا – ألمانيا، وكذلك مدرب معتمد من االتحاد الدولي للتدر

خالد جمال الدين

رئيس التدقيق التنفيذي 
للمجموعة

ا منصب رئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة،  انضم السيد خالد جمال الدين إلى مجموعة QNB في عام 2014، ويشغل حاليُّ
لى السيد جمال الدين  ائدة في المنطقة. وقد توَّ فية في البنوك الر ويمتلك سيادته ما يقارب من 33 عامًا من الخبرة المصر
بية السعودية،  اجحي في المملكة العر ف الر قبل انضمامه إلى QNB منصب المدير  العام – رئيس التدقيق الداخلي لمصر
 QNB ومنصب المدير  العام – رئيس التدقيق الداخلي لبنك الخليج في الكويت. وسبق للسيد خالد جمال الدين العمل مع

قابة  ئاسة إدارة االنضباط. وقد عمل أيضًا مدقق في إدارة الر لمدة 11عامًا في عّدة مناصب في التدقيق الداخلي وفي ر
ادو،  ي، وهو حاصٌل على شهادة محاسب قانوني معتمد )CPA( من والية كولور ي المصر كز فية في البنك المر المصر

وشهادة محقق معتمد في قضايا االحتيال )CFE(، وشهادة اختصاصي معتمد في ماكفحة غسل األموال )CAMS(، وعلى 
ماجستير  في إدارة األعمال المالية الدولية، وعلى شهادة دبلوٍم في إدارة المخاطر  .

صالح نوفل

رئيس االنضباط والمتابعة 
للمجموعة

انضم السيد صالح نوفل إلى مجموعة QNB في عام 2003، ويشغل حالّيًا منصب رئيس االنضباط والمتابعة للمجموعة، 
في والتخصص في مجاالت االنضباط والتدقيق. عمل  ويمتلك سيادته ما يقارب من 33 عامًا من الخبرة في القطاع المصر

بي لتدقيق  دني، ومكتب العالم العر بي، والبنك األهلي األر السيد صالح نوفل قبل انضمامه إلى QNB لدى ك من البنك العر
يوس في التجارة، وهو أيضًا حاصل على  دنية للمحاسبة العامة. حصل سيادته على شهادة الباكلور كة األر الحسابات، والشر

  )CCO(ومسؤول انضباط معتمد ،)CFE(ق معتمد في قضايا االحتيال ق داخلي معتمد )CIA(، وشهادة محقَّ شهادة مدقَّ
اء المعتمدين لعمليات  ابطة الخبر وحاصٌل على دبلوم مهني متخصص في التدقيق والمحاسبة، وهو أيضًا عضٌو في ر

ابطة االختصاصيين المعتمدين في ماكفحة غسل األموال )ACAMS(، ومعهد المدققين الداخليين  االحتيال  )ACFE(، ور
  )MENA FCCG( يقيا ق األوسط وشمال إفر ائم المالية في منطقة الشر )IIA( باإلضافة إلى عضويته في لجنة ماكفحة الجر

بية. ف العر اكة مع اتحاد المصار بالشر

ملحق )1( السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:
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اإلفصاحالوصفالبند

لجان مجلس اإلدارة3

ع إلى القسم 3اللجان المنبثقة عن المجلس1،3 يرجى الرجو

ير  السنويحضور  أعضاء اللجان2،3 ع إلى القسم 3 والتقر يرجى الرجو

ع إلى القسم 5إجمالي ماكفآت األعضاء3،3 يرجى الرجو

ع إلى األقسام 3 و 4 و 5 أعمال اللجنة وأية أمور  هامة4،3 يرجى الرجو

حوكمة البنك4
ير  1،4 قسم مستقل عن الحوكمة ضمن التقر

ير  السنوي للمجموعةالسنوي ع إلى التقر يرجى الرجو

ع إلى القسم 1اإلشارة إلى دليل حوكمة البنك2،4 يرجى الرجو

مدققي الحسابات5

ي عن سنة 2021رسوم التدقيق1،5 يال قطر 3,072,000 ر

ى2،5 ي عن سنة 2021رسوم أخر يال قطر 800,000 ر

أسباب تغيير  أو إعادة تعيين المدققين3،5
ار  الجمعية العامة بناء  تخضع هذه االسباب لقر
على توصية من لجنة التدقيق واالنضباط التابعة 

لمجلس اإلدارة

ى6 إفصاحات أخر

اف ذوي العالقة1،6 ع إلى القسم 16معامالت األطر يرجى الرجو

ين2،6 ع إلى القسم 13 و 14وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمر يرجى الرجو

ع إلى القسم 2 و 7إدارة المخاطر 3،6 يرجى الرجو

قابة الداخلية4،6 اءات الر اجعة إجر ع إلى األقسام 2 و 9مر يرجى الرجو

ير  السنوي والموقع البيانات المالية5،6 ع إلى التقر يرجى الرجو
وني للبنك اإللكتر

انية العمومية6،6 ير  السنوي والموقع الميز ع إلى التقر يرجى الرجو
وني للبنك اإللكتر

ير  السنوي والموقع قائمة الدخل7،6 ع إلى التقر يرجى الرجو
وني للبنك اإللكتر

ير  السنوي والموقع قائمة التدفق النقدي8،6 ع إلى التقر يرجى الرجو
وني للبنك اإللكتر

ات في حقوق المساهمين9،6 ير  السنوي والموقع قائمة التغير ع إلى التقر يرجى الرجو
وني للبنك اإللكتر

اقب الحسابات10،6 ير  السنوي والموقع شهادة مر ع إلى التقر يرجى الرجو
وني للبنك اإللكتر

ع إلى القسم 3 وميثاق مجلس بيان مسؤوليات أعضاء المجلس11،6 يرجى الرجو
اإلدارة واختصاصاته

ات12،6 ار ع إلى القسم 3 و 6 و 16وصف الخطوات لضمان استقاللية القر يرجى الرجو

ع إلى القسم 3تقييم دور  المجلس13،6 يرجى الرجو

ي: كز ف قطر  المر ملحق )3( قائمة متطلبات اإلفصاح عن حوكمة البنك بموجب تعليمات مصر

اإلفصاحالوصفالبند

ملكية األسهم1

يع الملكية بحسب الجنسية1،1 ى )حتى توز قطر  87.32٪ و12.68٪ جنسيات أخر
.)2021/11/30

يع الملكية بحسب عدد المساهمين2،1 ع عد المساهمين 3,353 وعدد إجمالي توز مجمو
األسهم 9,236,428,570 )حتى 30 نوفمبر  2021(

50٪ملكية الحكومة3،1

ئيسين )10٪( فأكثر 4،1 فقط جهاز  قطر  لالستثمار  يمتلك أكثر  من 10٪المساهمين الر

فقط جهاز  قطر  لالستثمار  يمتلك أكثر  من 5٪المساهمين المالكين لنسبة )5٪( فأكثر 5،1

مجلس اإلدارة واإلدارة 2
التنفيذية

ع إلى القسم 3تفصيل دقيق لوظائف المجلس1،2 يرجى الرجو

ية التي تحتاج 2،2 أنواع المعامالت الجوهر
ع إلى القسم 14 و 16لموافقة المجلس يرجى الرجو

ع إلى ملحق السيرة الذاتية ألعضاء أعضاء المجلس3،2 يرجى الرجو
مجلس اإلدارة.

ع إلى القسم 3أعضاء المجلس مستقلين / غير   مستقلين4،2 يرجى الرجو

ع إلى القسم 3أعضاء المجلس تنفيذيين / غير  تنفيذيين5،2 يرجى الرجو

6،2

ملكية أعضاء المجلس من األسهم حتى )2021/11/30(
ي 89,670السيد عادل حسن حسن المال الجفير

400,000السيد علي حسين علي الساده
وير  13,398,000السيد فهد محمد فهد بوز

و ويش فخر عبدهللا در 15,450,460السيد بدر

ع إلى القسم 3ما يقوم به المجلس إلرشاد األعضاء الجدد7،2 يرجى الرجو

ع إلى القسم 3نظام انتخاب األعضاء8،2 يرجى الرجو

ير  تداوالت المطلعين"تداول المطلعين9،2 موقع بورصة قطر   "تقر

تيبات إلنهاء العضوية10،2 قم 3تر اجعة القسم ر يرجى مر

يخ اجتماعات المجلس11،2 عدد وتوار

ع إلى القسم 3 يرجى الرجو
االجتماع األول: 12 يناير  2021

االجتماع الثاني: 24 مارس 2021
االجتماع الثالث: 24 مايو 2021
ابع: 13 يوليو 2021 االجتماع الر

االجتماع الخامس: 14 سبتمبر  2021
االجتماع السادس: 29 نوفمبر  2021

ع إلى القسم 3 سجل حضور  األعضاء في االجتماعات12،2 يرجى الرجو

ماكفأة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 13،2
ع إلى القسم 5والسياسة البنك بالخصوص يرجى الرجو

ئيسين14،2 ع إلى ملحق السيرة الذاتية لإلدارة كبار  المسؤولين الر يرجى الرجو
التنفيذية

ئيسين من أسهم 15،2 ملكية كبار  المسؤولين الر
البنك

ئيسيين ال يملكون أي  اء التنفيذيين الر المدر
اس مال البنك أسهم في ر

ية16،2 ع إلى سياسة مجلس اإلدارة، ميثاق الئحة المبادئ األخالقية لألعمال التجار يرجى الرجو
يه للمجموعة المجلس ومبادئ السلوك النز

ي: كز ف قطر  المر ملحق )3( قائمة متطلبات اإلفصاح عن حوكمة البنك بموجب تعليمات مصر
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اقب  ير  التأكيد المستقل المحدود لمر ملحق )4( تقر
KPMG الحسابات السادة

إلى السادة المساهمين في بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(

ير  حول االلتزام بقانون ولوائح هيئة قطر  لألسواق  تقر
ى ذات الصلة متضمنة نظام  يعات األخر المالية والتشر

حوكمة الشراكت والكيانات القانونية المدرجة في 
السوق الرئيسية

اكت والكيانات القانونية المدرجة  وفقا للمادة 24 من نظام حوكمة الشر
ئيسية )"النظام"( الصادر  عن هيئة قطر  لألسواق المالية  في السوق الر

َفنا مجلس إدارة بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(  )"هيئة قطر"( لَكّ
)"البنك"( للقيام بمهمة تأكيد محدود على تقييم مجلس اإلدارة فيما 

ام بقانون ولوائح هيئة قطر   اءات الكفيلة لاللتز إذا اكن لدى البنك اإلجر
يعات وما إذا اكن البنك ملتزمًا بمواد النظام كما  لألسواق المالية والتشر

في 31 ديسمبر  2021.

مسؤوليات مجلس اإلدارة
اكت  ير  حوكمة الشر يتحمل مجلس إدارة البنك مسؤولية إعداد تقر

الذي يغطي متطلبات المادة 4 من النظام.

قّدم مجلس اإلدارة تقييمه فيما إذا اكن لدى البنك عملية مطبقة 
يعات  لالمتثال لقانون ولوائح هيئة قطر  لألسواق المالية والتشر

ى ذات الصلة وامتثال البنك لمواد النظام )"البيان"(، الذي تمت  األخر
فق كجزء من  كته مع كي بي إم جي في 12 يناير  2022، والذي أر مشار

اكت. ير  حوكمة الشر تقر

قابة الداخلية  تتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والحفاظ على الر
ية  ذات الصلة بإعداد وعرض البيان الخالي من األخطاء الجوهر

بصورة عادلة.

يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية التأكد من تلقي اإلدارة والموظفين 
يب المناسب وعن تحديث األنظمة  كين في إعداد البيان التدر المشار
ير  لجميع وحدات  ات في التقار بصورة مناسبة، وعن تغطية أي تغيير

األعمال الهامة.

ام بجميع القوانين واللوائح  ويتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية االلتز
المطبقة على أنشطة البنك.

مسؤولياتنا
ير  عنه  إصدار  تقر مسؤولياتنا هي فحص البيان الذي أعده البنك و

يتضمن نتيجة تأكيد مستقل محدود استنادا إلى األدلة التي حصلنا 
قم 3000،  عليها. قمنا بأداء مهمتنا وفقا للمعيار  الدولي لعمليات التأكيد ر

اجعة المعلومات المالية  عمليات التأكيد بخالف عمليات وتدقيق أو مر
يخية، الصادر  عن المجلس الدولي لمعايير  التدقيق والذي يتطلب  التار

اءات وأداءها للحصول على مستوى ذي معنى  منا التخطيط لإلجر
وض بصورة عادلة، من جميع  من التأكيد حول ما إذا اكن البيان معر

ية، وفقًا للنظام، أكساس لنتيجة التأكيد المحدود التي  الجوانب الجوهر
توصلنا إليها.

قم 1، وبناء عليه نحتفظ بنظام  نطبق المعيار  الدولي لضوابط الجودة ر
اءات الموثقة بخصوص  شامل لضبط الجودة متضمنًا السياسات واإلجر

ام بالمتطلبات األخالقية والمعايير  المهنية والمتطلبات القانونية  االلتز
والتنظيمية المعمول بها.

ى الصادرة  التزمنا بمتطلبات االستقاللية والمتطلبات األخالقية األخر
عن مجلس معايير  السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "قواعد 

السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين )متضمنًا المعايير  الدولية 
لالستقاللية(" )قواعد السلوك األخالقي(، والمبنية على أساس المبادئ 

اهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة  األساسية للنز
ية والسلوك المهني. والسر

اءات المختارة على فهمنا المتثال البنك لمواد النظام  تعتمد اإلجر
اعاة المجاالت التي يحتمل أن تنشأ  ى للمهمة، ومر وف األخر والظر

ية. فيها أخطاء جوهر

ام بقانون ولوائح  وفي سبيل التوصل إلى فهٍم ألسلوب البنك لاللتز
ام  ى ذات الصلة، والتز يعات األخر هيئة قطر  لألسواق المالية والتشر

ى للمهمة، وضعنا في االعتبار   وف األخر البنك لمواد النظام والظر
اءات تأكيد مناسبة  العملية المستخدمة إلعداد البيان بغرض صياغة إجر

وف. في ضوء تلك الظر

ام بقانون  اءات المتبعة لإللتز وتضمنت مهمتنا تقييم مدى مالءمة اإلجر
ى ذات الصلة،  يعات األخر ولوائح هيئة قطر  لألسواق المالية والتشر
ام البنك بمواد النظام، وتقييم مدى مالءمة السبل والسياسات  والتز

اءات والنماذج المستخدمة في إعداد البيان. واإلجر

اءات المتبعة في القيام بمهمة التأكيد المحدود في  تختلف اإلجر
طبيعتها وتوقيتها، وبصورة أقل في مداها، عن مهمة التأكيد المعقول. 

وبناًء على ذلك، يقل مستوى التأكيد الذي تم التوصل إليه في مهمة 
التأكيد المحدود بشلك كبير  عن التأكيد الذي يتم التوصل إليه لو تم 

اء مهمة تأكيد معقول. إجر

اءات التأكيد المحدود الخاصة بنا تقييم الجوانب النوعية  ال تتضمن إجر
اءات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لالمتثال  أو فعالية اإلجر

لمتطلبات مواد النظام.

اجعة البيان، على سبيل المثال ال  اءات المتبعة في مر تتضمن اإلجر
الحصر  ، التالي:

اه مجلس اإلدارة للتحقق مما إذا اكن لدى  فحص التقييم الذي أجر  •
ام بقانون ولوائح هيئة قطر  لألسواق  اءات الكفيلة لاللتز البنك اإلجر

ى ذات الصلة متضمنة مواد النظام؛ يعات األخر المالية والتشر
فحص اإلثباتات المؤيدة التي قدمها مجلس اإلدارة للتحقق من   •

ام البنك بمواد النظام؛ و التز
ام البنك  ورة للتحقق من التز اءات إضافية عند الضر القيام بإجر  •

اءات وممارسات  إجر اجعة سياسات و بالنظام )على سبيل المثال: مر
ها(. اكت، وغير حوكمة الشر

ى معلومات أخر
ير   ج في التقر ى من المعلومات التي ستدر تتكون المعلومات األخر

اكت السنوي اللذان من المتوقع  ير  حوكمة الشر السنوي للبنك وتقر
ير  التأكيد  ج البيان وتقر ير  . سيدر يخ هذا التقر إتاحتهما لنا بعد تار

اكت السنوي. إذا توصلنا  ير  حوكمة الشر المحدود حوله في تقر
ير  حوكمة  ير  السنوي وتقر ي في التقر إلى وجود خطأ جوهر

اكت السنوي عند اطالعنا عليهما، فنحن مطالبون بإبالغ األمر   الشر
لمجلس اإلدارة.

خصائص البيان والقيود عليه
إعداد البيان للوفاء باالحتياجات العامة لمجموعة واسعة من 

المستخدمين، وبالتالي قد ال يتضمن ك وجه من أوجه المعلومات 
ها ك مستخدم هامة في البيئة الخاصة به. التي قد يعتبر

المعايير 
ام بقانون ولوائح هيئة  معايير  هذه المهمة هي تقييم أسلوب االلتز

ام بأحاكم  ى ذات الصلة وااللتز يعات األخر قطر  لألسواق المالية والتشر
مواد النظام.

النتائج
تشلكت النتيجة التي توصلنا إليها على أساس األمور  الُمبّينة في هذا 

هنًا بها. ير  ور التقر

ى أن الدليل الذي حصلنا عليه اكٍف ومناسب لتكوين أساس للنتيجة  نر
التي توصلنا إليها.

يناها، لم يتبادر   اءات التأكيد المحدود التي أجر وبناًء على نتائج إجر
إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن بيان مجلس اإلدارة لم يعرض بصورة 

اءات  ية، أن لدى البنك اإلجر عادلة، من جميع الجوانب الجوهر
يعات  ام بقانون ولوائح هيئة قطر  لألسواق المالية والتشر الكفيلة لاللتز

ى ذات الصلة وأن البنك ُملتزم بأحاكم مواد النظام كما في  األخر
31 ديسمبر  2021.

ير  القيود على استخدام التقر
نا مناسبًا لالستخدام أو االعتماد عليه من جانب  ير ينبغي أال يعتبر  تقر

تيب حقوق علينا بخالف المساهمين في البنك  غب في تر ف ير أي طر
ف غير   وهيئة قطر  لألسواق المالية ألي غرض وفي أي سياق. أي طر

نا  ير المساهمين في البنك وهيئة قطر  لألسواق المالية يحصل على تقر
أو نسخة منه، ويختار  االعتماد عليه )أو على أي جزء منه(، يقوم بذلك 

فض  على مسؤوليته الشخصية. وال نقبل أو نتحمل أي مسؤولية ونر
ف آخر  بخالف المساهمين في البنك  ام عن عملنا تجاه أي طر أي التز

ير  التأكيد المحدود، أو النتائج  وهيئة قطر  لألسواق المالية، أو عن تقر
التي توصلنا إليها.

نا للمساهمين في البنك ولهيئة قطر  لألسواق المالية  ير نا تقر أصدر
على أساس أنه لن ُينسخ أو ُيشار  إليه أو ُيفصح عنه لكيًا )فيما عدا ما 

ئيًا، دون الحصول على موافقتنا  اض الداخلية للبنك( أو جز يتعلق باألغر
الخطية المسبقة.

امانيام جوبال باالسوبر 13 يناير  2022  
كي بي إم جي الدوحة  

قم 251 اقبي الحسابات ر سجل مر دولة قطر  
بترخيص من هيئة قطر  لألسواق المالية:   

قم 120153 مدقق خارجي، رخصة ر   



يـر  الحـوكـمـة الـسـنـوي 2021 تقـر


