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المحتويات

هدفنا 
تعزيز االزدهار والنمو المستدام في اكفة األسواق التي نعمل فيها.

رؤيتنا
إفريقيا  أن نكون أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق األوسط و

وجنوب شرق آسيا مع الحفاظ على ماكنتنا الرائدة في منطقة الشرق 
إفريقيا. األوسط و

قيمنا
التميز في العمليات <  
النزاهة <  
الشفافية <  
المسؤولية االجتماعية <  

التركيز على األداء <  
التحسن المستمر <  
التطور المهني <  
العمل كفريق <  

تم تأسيس بنك قطر الوطني في عام 1٩64 أكول بنك قطري، وهو اليوم أكبر مؤسسة 
إفريقيا وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق  مالية في منطقة الشرق األوسط و

إفريقيا وجنوب شرق آسيا وشريك مالي موثوق به لعدد متزايد من العمالء  األوسط و
في أكثر من 31 بلدًا عبر ثالث قارات.

ع مناطق تواجدنا، نهدف إلى دفع النمو في  ومن خالل االستفادة من قوة عالقاتنا وتنو
مناطق متعددة مختارة بشلك استراتيجي، وخلق قيمة مستدامة طويلة األجل لألفراد 

والمؤسسات والبلدان والمجتمعات ومساهمينا.

من نحن

قوتنا المالية 

 الموجودات

 1٫0٩3
 مليار ريال قطري

٪٧+ 

صافي  األرباح 

 13٫2
 مليار ريال قطري 

٪١٠+ 

عائد السهم
 

 1٫32
 ريال قطري

٪١١+ 

اإليرادات  
التشغيلية

 28٫3
 مليار ريال قطري

٪١١+

 نسبة التلكفة 
إلى الدخل

 
٪٢٢٫٢

 نسبة كفاية 
 رأس المال 

)بازل 3(

٪١٩٫٣
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سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن 
ثاني آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ < 
عام 201٩

رئيس لجنة التدقيق واإلنضباط < 
التابعة لمجلس إدارة المجموعة

عضو بالمجلس منذ عام 201٩< 

 سعادة الشيخ حمد بن 
جبر بن جاسم آل ثانـــي 

رئيس اللجنة التنفيذية التابعة < 
لمجلس إدارة المجموعة

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت < 
والحوكمة والسياسات التابعة 

لمجلس إدارة المجموعة
عضو بالمجلس منذ عام 2004< 

السيد بـدر عبـدهللا درويـش 
فخــرو

عضو لجنة المخاطر التابعة < 
لمجلس إدارة المجموعة 

عضو اللجنة التنفيذية التابعة < 
لمجلس إدارة المجموعة

عضو بالمجلس منذ عام 2001< 

السيد منصور إبراهيم آل محمود 

رئيس لجنة المخاطر التابعة < 
لمجلس إدارة المجموعة

عضو بالمجلس منذ عام 2004< 

 السيد عادل حسن حسن
 المال الجفيري

 عضو لجنة التدقيق واإلنضباط < 
التابعة لمجلس إدارة المجموعة

عضو بالمجلس منذ عام 201٩< 

سعادة الشيخ عبدالرحمن بن 
سعود بن فهد آل ثانـــــي

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت < 
والحوكمة والسياسات التابعة 

لمجلس إدارة المجموعة
عضو بالمجلس منذ عام 2016< 

السيد علي حسيــن علي 
الســــادة

عضو لجنة المخاطر التابعة < 
لمجلس إدارة المجموعة 

عضو اللجنة التنفيذية التابعة < 
لمجلس إدارة المجموعة

عضو بالمجلس منذ عام 1٩٩8< 

السيد فهد محمد فهد بوزوير 

رئيس لجنة الترشيحات والماكفآت < 
والحوكمة والسياسات التابعة 

لمجلس إدارة المجموعة
عضو بالمجلس منذ عام 2001< 

 السيد عبدالرحمن محمد
 يوسف جولو

عضو لجنة التدقيق واإلنضباط < 
التابعة لمجلس إدارة المجموعة

عضو بالمجلس منذ عام 201٩< 

مجلس اإلدارة
سعادة السيد علي أحمد الكواري 

رئيس مجلس اإلدارة< 
عضو بالمجلس منذ عام 2021< 
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لكمة رئيس مجلس اإلدارة 

تضمن أهدافنا وطموحاتنا واستراتيجيتنا لمجموعة QNB ماكنة جيدة لدفع عجلة النمو.

بعد عام من االضطرابات غير المسبوقة على مستوى العالم، اكن عام 
2021 فرصة للتعافي من جائحة كوفيد-1٩ مع تحّول إيجابي في 

المشهد العام وارتفاع في الزخم. ولكن، ال تزال هناك مخاطر قد 
تؤدي إلى حدوث تراجع في المدى القصير إلى المتوسط. وبدأ العام 

بإطالق حمالت تطعيم واسعة النطاق سمحت بتخفيف التدابير 
االحترازية. وأدى ذلك، إلى جانب الدعم القوي من السياسات 
االقتصادية، إلى تعافي ونمو االقتصاد اللكي، مع ارتفاع الناتج 

اإلجمالي العالمي بنسبة %5٫٩.  

حققت مجموعة QNB في عام 2021 نموًا ماليًا قويًا بالرغم من هذه 
البيئة الصعبة، فقد بلغ صافي أرباح المجموعة 13٫2 مليار ريال 

قطري بزيادة نسبتها 10%، في حين بلغت اإليرادات التشغيلية 28٫3 
مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 11%، ونتيجة لذلك، ظل 

QNB ضمن أفضل 50 بناًك في العالم من حيث القيمة السوقية، التي 
بلغت 186٫5 مليار ريال قطري.

وتقديرًا لذلك، فإن مجلس اإلدارة يوصي الجمعية العامة بتوزيع 
أرباح نقدية بنسبة 55% من القيمة االسمية للسهم، أي ما يعادل 

0٫55 ريال قطري للسهم الواحد. 

لقد غّيرت جائحة كوفيد-1٩ نمط حياتنا اليومية، سواء على مستوى 
األفراد أو المؤسسات. فقد شلّكت العديد من التحديات لطرق عملنا 

وتنظيمنا وحتى تفكيرنا. وبمرور الوقت، سيتضح الفرق بين التغيرات 
المؤقتة والدائمة. ونؤمن بأنه “لكما اكن التغير جذريًا، لكما زاد 

احتمال ترسخه”. ومن هذا المنطلق، فإننا نعتبر هذه التغيرات أيضًا 
بمثابة وضع طبيعي جديد على الصعيد االقتصادي واالجتماعي.

أنا فخور بأن مجموعة QNB تمّكنت من تجاوز التحديات التي 
أوجدتها الجائحة، وسيتعين علينا تبني الوضع الطبيعي الجديد في 
إلى جانب خبرتنا المصرفية الواسعة، فإن  اكفة أقسام مؤسستنا. و

ذلك يتيح لنا الحفاظ على االلتزام طويل األجل تجاه مساهمينا 
بهدف تعزيز االزدهار والنمو المستدام في اكفة األسواق التي 

نعمل فيها.

سعادة السيد علي أحمد الكواري
رئيس مجلس اإلدارة 

١٫٣٢ ريال قطري
عائد السهم

٪١٦٫٤
العائد على حقوق المساهمين

كما أدى الوضع الطبيعي الجديد إلى إعادة النظر في استراتيجية 
مؤسستنا، فقد طّورنا خطة جديدة مدتها خمس سنوات تؤكد مجددًا 

إفريقيا وجنوب  طموحنا بأن نصبح بناًك رائدًا في الشرق األوسط و
شرق آسيا مع الحفاظ على صدارتنا في منطقة الشرق األوسط 

إفريقيا. وألننا طموحون وواقعيون، فإننا نهدف إلى تعزيز القيمة  و
األساسية التي نقدمها كبنك دولي في مجال الخدمات المصرفية 

اإلجمالية مع االستفادة في نفس الوقت من االبتاكر كعامل تمكين 
الستراتيجيتنا. ونتوقع أن يسمح لنا ذلك باالستمرار في تحقيق نمو 

مربح طويل األجل وتقديم قيمة مستدامة من خالل االستفادة من 
فرص زيادة اإليرادات، وتحسين الكفاءة، وتطوير عالقات جديدة 

وتقوية العالقات القائمة، إلى جانب تعزيز عروضنا وخدماتنا. وتم 
دمج استراتيجيتنا لعام 2025 بالاكمل في اإلطار الحالي لمستويات 

المخاطر المقبولة ومنظومة إدارة المخاطر للمجموعة.

سيعتمد نجاح استراتيجيتنا أيضًا علينا في مجلس اإلدارة لإلشراف 
على تنفيذها بشلك فّعال. وسيساعدنا إطارنا القوي الخاص 

بالحوكمة في القيام بذلك لوجود اآلليات والضوابط الالزمة لرصد 
، عالوة على حماية أعمالنا والممارسات  وتتبع التقدم المحرز

المرتبطة بها. كما أنه يضمن امتثالنا للمتطلبات التنظيمية التي تزداد 
إلى جانب لك هذه الضوابط، فإن دور  تعقيدًا عبر مناطق تواجدنا. و

مجلس اإلدارة يتمثل أيضًا في غرس الثقافة والقيم والسلوكيات 

المناسبة في اكفة أرجاء المؤسسة لدعم هدفنا وطموحاتنا. وبفضل 
خبرة مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين والموظفين، فإننا نهدف 

إلى تعزيز ثقافة الشفافية والمسؤولية والتعاون.

يقوم مجلس اإلدارة بتقييم االتجاهات الجديدة واالستراتيجية في 
القطاع المصرفي بصفة مستمرة وتأثيرها على أعمالنا. وفي أعقاب 

الجائحة، شهدنا في العام الحالي مزيدًا من التغير في سلوك 
العمالء، وتسارعًا في التحّول الرقمي، وتزايدًا في التهديدات 
السيبرانية، إلى جانب تنامي أهمية المساهمة اإليجابية في 

المجاالت االجتماعية والبيئية. وبصفتنا مؤسسة مالية رائدة، فإننا 
نعتبر هذه المجاالت ذات أولوية لتعزيز قدراتنا وتحصين أعمالنا من 

المستقبلية. التغيرات 

أود أن أتقدم بخالص الشكر لعمالئنا وشراكئنا ومساهمينا على 
، فقد اكن لدعمهم دور أساسي في النجاح الذي  التزامهم المستمر
حققناه في العام الحالي، وذلك إلى جانب التفاني الكبير من قبل 

موظفينا في اكفة المستويات بالبنك.

وباإلنابة عن مجلس اإلدارة، أود أن أعرب عن امتناني العميق لحضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة. 

كما يعرب المجلس عن تقديره لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن 
عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على 

دعمه المستمر. 

“تم دمج استراتيجيتنا لعام 2025 
بالاكمل في اإلطار الحالي لمستويات 

المخاطر المقبولة ومنظومة إدارة 
للمجموعة.” المخاطر 

طّورنا خطة جديدة مدتها خمس سنوات تؤكد مجددًا طموحنا بأن 
إفريقيا وجنوب شرق آسيا مع  نصبح بناًك رائدًا في الشرق األوسط و

إفريقيا. الحفاظ على صدارتنا في منطقة الشرق األوسط و

“بلغ صافي أرباح المجموعة 13٫2 مليار 
ريال قطري بزيادة نسبتها 10%، في حين 
بلغت اإليرادات التشغيلية 28٫3 مليار ريال 
قطري، بزيادة نسبتها 11%، ونتيجة لذلك 

ظل QNB ضمن أفضل 50 بناًك في العالم 
من حيث القيمة السوقية، التي بلغت 

186٫5 مليار ريال قطري.”
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لكمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

.QNB تدعم جودة خدماتنا وتميز موظفينا وقوة أدائنا الماكنة الريادية لمجموعة

1٫0٩3 مليار ريال قطري
الموجودات +٧%

٧85٫5 مليار ريال قطري 
الودائع +%6

٧63٫٧ مليار ريال قطري
القروض +%6

%22٫2
نسبة التلكفة إلى الدخل

%1٩٫3
نسبة كفاية رأس المال 

بينما ننشر تقريرنا السنوي للعام الحالي، فإن العالم ال يزال يمر 
بمرحلة تحّول إلى وضع طبيعي جديد نتيجة التداعيات العميقة 

لجائحة كوفيد-1٩. وبفضل اللقاحات الفّعالة ضد فيروس كوفيد-1٩ 
وحمالت التطعيم الجماعية في مختلف القارات، خففت السلطات 

في االقتصادات الكبرى القيود المفروضة على التنقل، مما أدى إلى 
تزايد األنشطة االقتصادية بالمقارنة مع العام السابق. وباإلضافة إلى 

ذلك، استمرت تدابير الدعم النقدي والمالي غير المسبوقة في عام 
2021 ووفرت حماية لالقتصاد العالمي من اآلثار السلبية للجائحة. وقد 

ساعد ذلك في تعزيز معنويات السوق وتفاؤل المستثمرين وطلب 
المستهلكين. وعلى الرغم من وجود مخاطر قد تؤدي إلى تراجع في 

المدى القصير إلى المتوسط، فإن التعافي االقتصادي مستمر، وتعمل 
مختلف الدول حول العالم على إدارة التحديات الصحية الناتجة عن 

الجائحة مع تقليل تداعياتها االقتصادية واالجتماعية.

دفع النمو في الوضع الطبيعي الجديد 
لقد تغيرت البيئة االجتماعية واالقتصادية بفعل الجائحة، مما أسس 

لوضع طبيعي جديد، أدى إلى تغير طرق عملنا وخلق تحديات جديدة. 
وبنفس الوقت، وفر ذلك فرصًا إضافية للنمو للبنك وعمالئه. 

تماشيًا مع طموحاتنا لالستفادة من الفرص الناتجة عن الوضع الطبيعي 
الجديد، واسترشادًا بهدفنا الرئيسي المتمثل في تعزيز االزدهار والنمو 

المستدام، قمنا بمراجعة استراتيجيتنا ووضعنا خطة جديدة مدتها خمس 
سنوات. وتهدف الخطة الجديدة إلى تعزيز قدراتنا على مستوى البنك مع 

ترقية خدماتنا المصرفية للشراكت في اكفة مناطق تواجدنا الدولي. 
وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الخطة أيضًا على إعادة تقييم نموذج أعمالنا 
لالنتقال نحو نهج أكثر اعتمادًا على الرسوم واألعمال التي تتميز بهامش 

ربح مرتفع. ويعتبر QNB في وضع جيد لدفع عجلة النمو في هذا المشهد 
الجديد، بفضل خبرتنا الكبيرة.

من أجل تحقيق هذه الطموحات، سنعتمد على قدراتنا األساسية 
لتطوير مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة التي نقدمها 

كبنك متميز في مجال الخدمات اإلجمالية والتجارية والتركيز عليها. 
وبأخذ ذلك في االعتبار، نعمل على إثراء استراتيجيتنا من خالل 

االبتاكر من أجل تحديد فرص عمل جديدة وتدابير لرفع مستوى 
الكفاءة. ونؤمن بأن االبتاكر يتطلب منا أن نكون أكثر مرونة وديناميكية 

وتقباًل العتماد سلوكيات جديدة. وباالستفادة من التطورات في 
مجاالت حديثة مثل الخدمات المصرفية المفتوحة، وأتمتة العمليات 

الروبوتية، ومعالجة البيانات الضخمة والتحليالت، والذاكء االصطناعي، 

والتحّول الرقمي والتشغيل اآللي، ستحقق استراتيجيتنا الخاصة 
باالبتاكر فوائد كبيرة للبنك وجميع أصحاب المصلحة.

وتجدر اإلشارة إلى أن برنامجنا الخاص باالستدامة هو جزء ال يتجزأ 
من استراتيجيتنا ويتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة. ونحن جزء من االتفاق العالمي لألمم 
المتحدة، وهو أكبر مبادرة استدامة للشراكت في العالم، وكذلك نعتبر 

.FTSE4Good من األعضاء األساسيين في سلسلة مؤشرات

تم تطوير استراتيجيتنا الخاصة باالستدامة بما يتماشى مع هذه 
االلتزامات الدولية والوطنية، ونستخدم أطر إعداد التقارير العالمية 

الرائدة لتقييم أدائنا واإلفصاح عنه. وبفضل هذه الجهود، كنا أول بنك 
في المنطقة يحصل على تصنيف AA من مؤسسة MSCI ألبحاث 

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت، كما حصلنا أيضًا في 
العام الحالي على جائزتين في التمويل المستدام والريادة المتميزة 

في إصدار السندات الخضراء.

تحقيق نتائج قوية محليًا ودوليًا
اكن أداؤنا القوي في عام 2021 مدفوعًا ببدء مرحلة التعافي من 

الجائحة باإلضافة إلى مرونة أعمالنا. وأظهرت نتائجنا المالية أن 
إجمالي الموجودات بلغ 1٫0٩3 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها ٧% 
بالمقارنة مع عام 2020، ليتجاوز بشلك مريح حاجز التريليون ريال 

الذي وصلنا إليه في العام الماضي. وبلغ صافي األرباح 13٫2 مليار 
ريال قطري، بزيادة نسبتها 10% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 
الماضي. كما ارتفعت اإليرادات التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 28٫3 

مليار ريال قطري.

وتعتبر هذه النتائج دلياًل على قوة إطارنا الخاص بالحوكمة، واإلدارة 
الحكيمة للمخاطر، ونموذج التشغيل والتنفيذ المنضبط.

واستفدنا من صالبة مركزنا المالي وقوة قاعدة رأس المال والجودة العالية 
لموجوداتنا. ويحتفظ QNB دائمًا بمخزون وفير من السيولة بالعمالت 

المحلية والعمالت األجنبية الرئيسية في جميع األسواق التي يعمل فيها.

لقد نجحنا في إصدار سندات في العديد من المراكز المالية الرئيسية على 
مدار العام من خالل االستفادة من عالقاتنا الحالية وتمّكنا من استقطاب 

مصادر تمويل جديدة بعمالت متعددة وآجال استحقاق متنوعة. كما 
نجحنا في جذب قاعدة عريضة من المستثمرين الدوليين. وأدت هذه 

اإلجراءات، وقدراتنا القوية في اجتذاب الودائع، إلى تعزيز مركز السيولة 
لدينا مما حسن من نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ ٩٧٫2%. 

وحرصنا أيضًا على المحافظة على جودة قاعدة رأس المال، حيث 
بلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك 1٩٫3% وبفضل تركيزنا 

المستمر على إدارة التلكفة وتحقيق التآزر عبر شبكتنا، ارتفعت نسبة 
الكفاءة لدينا إلى 22٫2% ونتيجة لذلك، حافظنا على تصنيفات عالية من 

واكالت التصنيف العالمية الرائدة.

تعزيز األداء القوي
تعاملت دولة قطر بحزم مع أزمة الجائحة، فقد أطلقت حملة 

للتطعيم السريع باستخدام اللقاحات األكثر فعالية حول العالم، مما 
سمح لها بمواجهة السالالت السابقة والجديدة من الفيروس بأقل 

تأثير ممكن. وقد ساعد ذلك، إلى جانب تدابير التحفيز الحكومية 
المستمرة، في توفير الدعم للقطاع الخاص خالل أسوأ مراحل 

الجائحة وسمح له بتحقيق تعاٍف سريع.

ال زلنا نستفيد من النمو المستمر لدولة قطر كمركز عالمي للتجارة 
والسياحة والرياضة وذلك من خالل ماكنتنا المحلية الرائدة. وخالل 

هذا العام الحافل بالتحديات، تمّكنا من مساعدة مئات الشراكت 
القطرية في التغلب على التحديات المالية واللوجستية الناتجة عن 

جائحة كوفيد-1٩. ورّكزنا بشلك خاص على قطاعات الخدمات العامة 
والنقل واألمن الغذائي وأكس العالم لكرة القدم فيفا 2022™ 

ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بتوسعة حقل الشمال.

حققت أعمالنا المرتبطة بخدمات األفراد أداًء قويًا مع نمو الحسابات 
والقروض والودائع الجديدة، مدعومة بباقة شاملة من المنتجات 

والخدمات، وذلك من خالل التكنولوجيا الرقمية المتطورة واالبتاكر مع 
اإلبقاء على التواصل البشري. وعززنا باقة منتجاتنا والبنية التحتية 

الالزمة لخدمة عمالئنا بسالسة مع الحفاظ على أعلى مستويات رضا 
العمالء. فعلى سبيل المثال، كنا أول بنك في قطر يطرح خدمات 

.Fitbit Payو Garmin Payو Apple Pay الدفع

كما قمنا بتوسيع نطاق تواجدنا الدولي من خالل افتتاح فرعنا في 
هونغ كونغ، التي تعتبر من المراكز المالية العالمية الكبرى مما 

سيسمح لنا باالستفادة من هونغ كونغ كبوابة مالية للتدفقات التجارية 
واالستثمارية الواردة إلى الصين. وقمنا بإعادة إطالق عملياتنا في 

المملكة العربية السعودية. وفي عام 2021، بلغ إسهام أرباح عملياتنا 
الدولية 21٫5% من إجمالي صافي األرباح. 

وتنعكس جهودنا الحثيثة لتعزيز القيمة المقدمة لعمالئنا في األداء 
القوي لعالمتنا التجارية، فقد تم تصنيفنا في العالم الحالي ضمن 

أعلى 50 عالمة تجارية مصرفية على مستوى العالم، حيث بلغت 
القيمة اإلجمالية لعالمتنا التجارية 6٫1 مليار دوالر أمريكي. وهذا 

يجعلها العالمة التجارية المصرفية األعلى قيمة في منطقة الشرق 
إفريقيا.  األوسط و

إدارة المخاطر الحفاظ على بيئة قوية لرصد و
يظل الحفاظ على ثقافة قوية إلدارة المخاطر واالمتثال من أولويات 

مجموعة QNB. وبناًء عليه، واصلنا في العام الحالي االستثمار في 
معايير وأطر وأدوات الحوكمة لتعزيز عملية إدارة المخاطر. وشمل 

ذلك زيادة عدد وكفاءة موظفي مخاطر االئتمان، وتطوير نماذج 
المخاطر، وترقية عملية تسجيل بيانات المخاطر التشغيلية، واعتماد 

إلى جانب نهجنا  تعزيزات جديدة في مجال األمن اإللكتروني. و
الحكيم إلدارة المخاطر، فقد مكنتنا هذه االستثمارات والقدرات 

المعززة من الحفاظ على جودة الموجودات، على الرغم من التأثيرات 
المستمرة للجائحة، مما أتاح لنا الحفاظ على تصنيفات ائتمانية عالية 

من واكالت التصنيف العالمية.

في العام الحالي، قمنا بدمج دائرة المخاطر للمجموعة مع دائرة 
االئتمان للمجموعة. وستسمح لنا هذه الخطوة بتعزيز التاكمل في 

مختلف وحدات المخاطر وترسيخ حوكمة المخاطر.

وفيما يتعلق بالسلوك المالي، فإننا ال نتسامح مطلقًا مع انتهااكت 
القوانين واللوائح ونسعى دائمًا إلى اتباع أعلى درجات السلوك 

األخالقي والمهني. ويتمثل جزء أساسي من مهمتنا في ماكفحة 
الجريمة المالية بشلك فّعال والحيلولة دون استغالل بنيتنا التحتية في 

األنشطة االحتيالية.

مواصلة رحلتنا
إن نجاح أعمالنا في الوقت الراهن، وفي المستقبل، يعتمد بطبيعة 

الحال على موظفينا. وأود أن أشكر جميع موظفينا في اكفة المستويات 
على التزامهم المستمر والخدمة المتميزة التي يقدمونها لك يوم.

كما ُأعبر عن خالص امتناني لعمالئنا ومساهمينا، الذين اكن لوالئهم 
وثقتهم دور مهم في رحلتنا المستمرة. وأعرب أيضًا عن امتناني 

لمصرف قطر المركزي على توجيهاته الحكيمة. ونتطلع إلى مواصلة 
العالقة الوطيدة مع المصرف المركزي وتعزيزها في المستقبل لما 

فيها من منفعة متبادلة. 

في الختام، أتوجه بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على 
 QNB توجيهاتهم السديدة ودعمهم المستمر. وأنا على ثقة تامة بأن

في وضع جيد لتحقيق النجاح في الوضع الطبيعي الجديد، مع االلتزام 
بهدفنا الرئيسي المتمثل في تعزيز االزدهار والنمو المستدام في اكفة 

األسواق التي نعمل فيها. 

“اكن أداؤنا القوي في عام 2021 مدفوعًا 
ببدء مرحلة التعافي من الجائحة باإلضافة 

إلى مرونة أعمالنا.”

السيد عبدهللا مبارك آل خليفة
الرئيس التنفيذي للمجموعة 
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أعمالنا 

QNB نبذة عن

إن QNB يتمتع بتصنيفات عالية وتواجد دولي كبير، ويخدم أكثر من 26 مليون عميل عبر 
إسهامنا المتواصل في المنطقة وخارجها.  شبكته. ونفتخر بتراثنا القطري و

الخدمات المصرفية اإلجمالية والتجارية

مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية اإلجمالية 
والتجارية للمؤسسات والشراكت الصغيرة والمتوسطة، تشمل التمويل 

المهيلك، وتمويل المشاريع، والمعامالت التجارية، والمؤسسات 
المالية، وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية االستثمارية، 

والخدمات االستشارية.

الخدمات المصرفية لألفراد

تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لألفراد يتم تقديمها 
من خالل شبكة متعددة القنوات تضم أكثر من 1٫063 فرعًا وشبكة 

أجهزة صراف آلي مؤلفة من أكثر من 4,642 جهازًا*. ويشمل ذلك 
تقديم خدمات مصرفية ممتازة مصممة لعمالئنا الميسورين من 

خالل خدمة أوائل QNB وأوائل QNB بلس.
*يشمل الشراكت التابعة والزميلة

إدارة األصول والثروات

مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الخاصة ومنتجات إدارة 
ع بالعالقة مع  األصول في الداخل والخارج، مع نهج حصري مدفو

عمالئنا من المؤسسات واألفراد أصحاب المالءة المالية العالية 
والثروات الكبيرة. وُتستكمل هذه العروض بخدمات الوساطة وأمانة 

الحفظ في أسواقنا الرئيسية.

األعمال الدولية

تركز هذه اإلدارة على قيادة عملية توسيع حضور QNB على الصعيد 
الدولي وتمكين التعاون الدولي واالتساق والريادة في خدمة العمالء 

من خالل توفير اإلشراف وتبادل أفضل الممارسات عبر شبكتنا.
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الشراكت التابعة والزميلة

تصنيفاتنا االئتمانية العالية
اكبيتال إنتليجنس فيتشستاندرد آند بورزموديز

-Aa3AA+AAطويل األجل

الحصة  %االسم

٩٩٫88%QNB فاينانسبانك )تركيا( 

) ٩5٫00%QNB األهلي )مصر

٩2٫5%QNB إندونيسيا

٩٩٫٩٩%QNB تونس

QNB%50٫8 سوريا  

QNB%100 سويسرا  

  ) QNB%100 اكبيتال )قطر

الحصة  %االسم

) QNB%100 للخدمات المالية )قطر

54٫2%مصرف المنصور )العراق( 

40%البنك التجاري الدولي )اإلمارات(  

38٫6%بنك اإلساكن للتجارة والتمويل )األردن( 

20٫1%إيكوبانك )توغو (

 ) 20%شركة الجزيرة للتمويل )قطر
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تم تأسيس QNB في عام 1٩64 أكول بنك قطري، وهو يقوم على مبادئ تراثنا القطري. 
وتلهمنا إنجازاتنا على االستمرار في لعب دور رائد للمساهمة في مستقبل بالدنا. نؤمن 

إيمانًا راسخًا بأهمية تقديم الدعم للشعب القطري واالستثمار فيه لكي نتمّكن جميعًا من 
إفريقيا وأحد  المضي قدمًا بثقة وتصميم. بصفتنا أكبر بنك في منطقة الشرق األوسط و

إفريقيا وجنوب شرق آسيا، ُنعتبر شرياًك ماليًا  البنوك الرائدة في منطقة الشرق األوسط و
موثوقًا للماليين من العمالء في أكثر من 31 بلدًا عبر ثالث قارات.

تاريخنا

 ١٩٦٤
تأسيس أول بنك قطري

 ١٩٩٧
اإلدراج في بورصة قطر

 ١٩٧٣
طرح عملة الريال القطري

 ١٩٧٦
ع في الخارج  QNB يفتتح أول فر

بمدينة لندن

 ٢٠١٣
االستحواذ على البنك 

األهلي سوستيه جنرال 
في مصر

 ٢٠١5
 أكبر بنك في منطقة الشرق األوسط 

إفريقيا باكفة المقاييس المالية و

 ٢٠١٦
االستحواذ على 

فاينانسبانك في تركيا

٢٠٢١
 QNB يفتتح فرعًا في 

هونغ كونغ

 ٢٠٠٧
ع وماكتب  بدء مرحلة توسع امتدت لعشر سنوات مع افتتاح فرو

في 15 بلدًا وتنفيذ ثماني عمليات استحواذ

QNB الكويت

QNB إندونيسيا

QNB سويسرا

“بصفتنا أكبر بنك في منطقة الشرق األوسط 
إفريقيا وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق  و

إفريقيا وجنوب شرق آسيا، ُنعتبر  األوسط و
شرياًك ماليًا موثوقًا للماليين من العمالء في أكثر 

من 31 بلدًا عبر ثالث قارات.”
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التقرير االستراتيجي
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التطورات االقتصادية العالمية
ع بالتطوير السريع للقاحات فّعالة ضد  بدأ العام الحالي بتفاؤل مدفو

كوفيد-1٩. وتسارعت وتيرة إنتاج اللقاحات خالل النصف األول من 
عام 2021، حيث تمكنت العديد من البلدان من تطعيم معظم ساكنها 

ضد كوفيد-1٩. 

لسوء الحظ، فإن الفيروس يتطور بصفة مستمرة، مما أدى إلى ظهور 
متحوري دلتا وأوميكرون في مطلع عام 2021. ويعتبر هذان 

المتحوران أكثر عدوى من السالالت السابقة وانتشرا بسرعة حول 
العالم، مما أدى إلى ظهور موجات جديدة من الجائحة. ولحسن 

الحظ، ال تزال اللقاحات فعالة للغاية حتى ضد مختلف السالالت، وقد 
ساعد ذلك بشلك كبير على تخفيض نسبة اإلصابات بكوفيد-1٩ التي 

تؤدي إلى حاالت حرجة تتطلب الرعاية في المستشفى. 

ولذلك تمكنت الحكومات في أوروبا وأمرياك الشمالية ودول مجلس 
التعاون الخليجي من السماح بمستويات أكبر من التنقل والنشاط 

االقتصادي مقارنة مع العام السابق دون إنهاك أنظمتها الخاصة 
بالرعاية الصحية. ومع تخفيف قيود اإلغالقات وتعافي الطلب، بدأ 

النشاط في قطاع الخدمات يتعافى. ولكن االقتصادات اآلسيوية 
واجهت رياحًا معاكسة بفعل متحور دلتا وذلك نظرًا للتقدم البطيء 

نسبيًا في حمالت التطعيم.

ووصل التعافي السريع بشلك خاص في الصين والواليات المتحدة 
إلى ذروته خالل عام 2021، مع تالشي التأثير الناتج عن تدابير التحفيز 

االستثنائية والقوية. وبدأ التعافي في أوروبا يكتسب زخمًا إضافيًا في 
عام 2021، مع بدء تدفق أموال التحفيز على مستوى االتحاد األوروبي 

والتقدم اإلضافي في حمالت التطعيم. وقد واصلت أسواق السلع 
تعافيها خالل العام، حيث أدى تحسن النشاط االقتصادي إلى نمو 

قوي في الطلب. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط، مدعومة 
باستمرار أوبك+ في تقييد معروض النفط. 

وقد ساعد ذلك في تعزيز معنويات السوق وتفاؤل المستثمرين 
وطلب المستهلكين. وعلى الرغم من وجود مخاطر قد تؤدي إلى 
تراجع في المدى القصير إلى المتوسط، فإن التعافي االقتصادي 
، وتعمل مختلف الدول حول العالم على إدارة التحديات  مستمر

الصحية الناتجة عن الجائحة مع تقليل تداعياتها االقتصادية 
واالجتماعية. واستمرت التدابير االستثنائية لتقديم الدعم عبر 

السياسات النقدية والمالية في عام 2021 ووفرت حماية لالقتصاد 
العالمي من الجائحة. وسمحت هذه العوامل الدافعة بنمو الناتج 

اإلجمالي العالمي بنسبة 5٫٩% في عام 2021 مقارنة مع 2020.

التوقعات االقتصادية العالمية واإلقليمية
نتوقع أن يتم تطوير المزيد من اللقاحات والجرعات المعززة، عند 

الضرورة. ومع ذلك، فإن االقتصاد العالمي “لم يخرج بعد من دائرة 
الخطر”، فال تزال هناك عدة مخاطر تهدد النمو. وعلى الرغم من أن 

التضخم ال ُيرّجح أن يخرج عن السيطرة، فإن ارتفاع معدالته سيكون 
بمثابة محفز للسحب التدريجي للدعم االستثنائي عبر السياسات 

المالية والنقدية.

في غياب المزيد من الصدمات المرتبطة بالجائحة أو غيرها من 
الرياح المعاكسة الكبيرة، نتوقع أن ينمو الناتج اإلجمالي العالمي 

بنسبة 4٫٩% في عام 2022. ولكن تجدر اإلشارة إلى أن التعافي سيكون 
متفاوتًا إلى حٍد ما، مع اختالف األداء بشلك ملحوظ من بلد آلخر بناء 

إعادة فتح االقتصادات  على التقدم المحرز في برامج التطعيم و
ووتيرة سحب سياسات التحفيز.

وتعتبر الواليات المتحدة ركيزة أساسية لالقتصاد العالمي وظلت 
تقود عملية التعافي. فقد سارعت السلطات األمريكية إلى إطالق 

سياسة للتصدي للجائحة “باكفة السبل الممكنة”، مع تقديم حوافز 
مالية ونقدية غير مسبوقة. واكنت هذه االستجابة قوية لدرجة أنها 

جعلت نمو الناتج المحلي اإلجمالي يتخطى المستويات التي اكنت 
سائدة قبل األزمة. ومع ذلك، فإن قوة التعافي دفعت الحكومة إلى 

السماح بتخفيف تدابير التحفيز. ولذلك، بلغ التعافي في الواليات 
المتحدة ذروته عند 6٫0% في عام 2021، ونتوقع تراجعه إلى 5٫2% في 

عام 2022.

اكن تعافي منطقة اليورو بطيئًا ومستقرًا نسبيًا. فقد اكنت حمالت 
التطعيم بطيئة في البداية، لكنها تسارعت بمرور الوقت مع تخفيف 

القيود قبل اإلجازات الصيفية. وبدأ الدعم المالي المقدم من صناديق 
االتحاد األوروبي في الظهور في النصف الثاني من عام 2021 ومن 
المتوقع أن يدعم التعافي في المستقبل. ونتوقع نمو اقتصاد منطقة 

اليورو بنسبة 4٫3% في عام 2022، من 5٫0% في عام 2021، على الرغم 
من التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد-1٩.

تواجه آسيا الناشئة رياحًا معاكسة بسبب الجائحة مع توقعات بنمو الناتج 
المحلي اإلجمالي بنسبة ٧٫2% في عام 2021، من -0٫٩% في عام 2020. 

وتعتبر آسيا الناشئة المنطقة األولى التي تضررت من الجائحة، واكنت 
أيضًا األكثر فاعلية في احتواء تفشي الفيروس في عام 2020، مما أدى 

إلى عمليات إغالق بحجم أصغر أو مدة أقصر وعودة مبكرة للوضع 
الطبيعي. ولكن لسوء الحظ، لم يتكرر هذا السيناريو في عام 2021 نظرًا 

ع انتشارًا، باإلضافة إلى التأخر في حمالت  ألن ظهور السالالت األسر
التطعيم أجبر العديد من الدول اآلسيوية على إعادة فرض التدابير 

االحترازية إلدارة الجائحة. وقد بدأ التعافي االقتصادي يتالشى في 
الصين، حيث يجري سحب تدابير التحفيز المجربة والمختبرة في قطاع 
التشييد والبنية التحتية. وتركز السلطات حاليًا على إعادة التوازن لالقتصاد 
نحو االستهالك المحلي. ومن المقرر أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي 

للصين بشلك معتدل بنسبة 5٫6% في عام 2022، بعد نمو استثنائي في 
عام 2021 بلغت نسبته 8٫0%. نتيجة لذلك، سيكون للصين تأثير سلبي 
إضافي على االقتصادات سريعة النمو لرابطة دول جنوب شرق آسيا 

“استمرت التدابير االستثنائية 
لتقديم الدعم عبر السياسات 

النقدية والمالية في عام 2021 
ووفرت حماية لالقتصاد العالمي 

من الجائحة.”

بعد تفشي الجائحة في عام 2020، وهو حدث ال يتكرر إال مرة لك قرن، بدأ االقتصاد العالمي 
يتعافى مع تحسن المعنويات واالستثمار واالستهالك. 

بيئة العمليات 

)آسيان(. ومن المتوقع أن تحقق اقتصادات آسيان-5 )إندونيسيا وماليزيا 
والفلبين وسنغافورة وتايالند( نموًا بنسبة 5٫8% في عام 2022، من %2٫٩ 
في العام الحالي، فقد بدأت تتعلم إدارة التحديات المرتبطة بالجائحة 

مع تقليل تداعياتها االقتصادية.  

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يجب التمييز بين الديناميات 
االقتصادية للبلدان المستوردة للنفط والبلدان المصدرة للنفط. 

تضررت البلدان المستوردة للنفط بشلك كبير من ارتفاع أسعار النفط 
وغيره من السلع المستوردة. ومن المقرر أن يؤدي االفتتاح التدريجي 

لالقتصاد العالمي والدعم المالي الدولي الرسمي والتدابير المناسبة للرد 
عبر السياسات إلى دفع التعافي في عام 2022، مع توقعات بنمو الناتج 

المحلي اإلجمالي بنسبة 3٫8% من 3٫5% في عام 2021.

استفادت دول الخليج المصدرة للنفط من تعافي أسعار النفط 
ع حمالت التطعيم. وقد مكنها ذلك من اإللغاء التدريجي  وتسار

إعادة فتح اقتصاداتها أمام السياحة الدولية  لتخفيضات إنتاج النفط و
على حد سواء. عالوة على ذلك، عادت الحسابات الجارية والحسابات 

المالية إلى مستويات أكثر اعتدااًل، مما ساهم في االنتقال السلس 
نحو التعافي الاكمل. ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط ومعدالت 

التطعيم في دول الخليج، فإن ظروف األعمال والتوقعات لعام 2022 
ال تزال إيجابية، على الرغم من ظهور سالالت جديدة من الفيروس. 

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي القتصادات دول 
الخليج بنسبة 4٫2% في عام 2022، مقارنة بـ 2٫5% في العام الحالي. 

اآلفاق االقتصادية لدولة قطر
اتخذت دولة قطر إجراءات حاسمة لتنفيذ حملة تطعيم سريعة 
باستخدام اللقاحات األكثر فعالية على مستوى العالم. وبالفعل، 

تمكنت قطر من مواجهة السالالت الجديدة بأقل تأثير ممكن وذلك 
بفضل كفاءة حمالت التطعيم والقيود االحترازية المستهدفة. 

وباإلضافة إلى اتخاذ تدابير التحفيز المستمرة من قبل الحكومة، فإن 
ذلك قد وفر الدعم للقطاع الخاص خالل أسوأ مراحل الجائحة ومّكنه 

من تحقيق تعاٍف سريع.    

أثبتت قطر بوضوح قدرتها على الجمع بين سياسة مالية حكيمة 
والتنفيذ الفعال للبرنامج الضخم لتطوير البنية التحتية واالستثمار 

لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 واالستعداد الستضافة أكس العالم لكرة 
القدم فيفا 2022™. وهذا يضع األساس الستمرار نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي على المديين المتوسط والطويل من خالل تحقيق التنويع 

والنمو القوي في القطاع الخاص.

مستقباًل، فإن التأثير الداعم الناتج عن االستثمار في زيادة إنتاج 
المواد الهيدروكربونية من المتوقع أن يدفع النمو االقتصادي في 

المدى المتوسط إلى الطويل. ويجري التخطيط إلنشاء ست محطات 
جديدة لتسييل الغاز الطبيعي المسال بهدف زيادة إنتاج قطر من 

الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول 
عام 202٧. وستتضافر التأثيرات اإليجابية الناتجة عن زيادة إنتاج 

المواد الهيدروكربونية مع جهود التنويع واإلصالحات الهيلكية لتعزيز 
النشاط واإلنتاج في قطاعي التصنيع والخدمات.

القطاع المصرفي
أدى كوفيد-1٩ إلى زيادة تعقيد التحديات التي يواجهها القطاع 

المصرفي على مستوى العالم. قبل الجائحة، اكنت البنوك بشلك عام 
في وضع جيد وتتمتع بمعدالت رأس مال جيدة، لكن العائدات 

ومعدالت الربحية اكنت تتعرض لضغوط. واكن هذا واضحًا بشلك 
خاص في االقتصادات المتقدمة، التي ظلت معدالت نموها ضعيفًة 

لسنوات، مع أسعار فائدة منخفضة أو حتى سلبية. وأدت جائحة 
كوفيد-1٩ إلى تسريع االتجاهات التي اكنت تتبلور، بما في ذلك 

القضايا الرئيسية مثل جودة االئتمان والربحية األساسية والتحّول 
الرقمي واألمن اإللكتروني واالستدامة.

إجراءات التباعد االجتماعي إلى  وقد أدى فرض عمليات اإلغالق و
، مما  ضغوط كبيرة على الميزانيات العمومية للشراكت ودخل األسر

أثر على جودة االئتمان. ولكن تدابير الدعم الحكومية قد حالت دون 
ظهور حاالت إفالس على نطاق واسع، مما سمح باإلفراج عن 

بعض المخصصات التي تم تكوينها في عام 2020 في 2021 وما 
بعد. وباإلضافة إلى ذلك، فإن االنخفاض المستمر في أسعار 

الرئيسية يؤثر سلبًا على الربحية  الفائدة وتوفر السيولة في األسواق 
للبنوك. األساسية 

وفرضت تدابير التباعد االجتماعي تغيرات في عادات العمالء األفراد 
والشراكت، مما أدى إلى تسريع التحول نحو الرقمنة. ومع تزايد 

االعتماد على العمل عن بعد، زاد استخدام المنتجات والخدمات 
الرقمية، وباتت مخاطر اإلنترنت واالحتيال تشلك تهديدًا خطيرًا 

ع كوفيد-1٩ وتيرة التركيز على  يتعين على البنوك إدارته. وأخيرًا، سر
االستدامة، مع تزايد اهتمام المستثمرين وأصحاب المصلحة 

اآلخرين بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت.

، ووفرة في  ، ال يزال النظام المصرفي قويًا ويتميز بنمو كبير في قطر
السيولة، وجودة األصول، ومستويات رسملة مرتفعة للغاية، وربحية 
قوية. وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي بنسبة %8٫6 

في عام 2021، مدفوعًا بشلك رئيسي بإجراءات الدعم الحكومية 
وانتعاش النشاط التجاري في أعقاب الجائحة. وال تزال البنوك تتمتع 

برسملة جيدة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال بالبنوك %18٫8، 
وهي أعلى بكثير من إرشادات بازل 3. وال تزال جودة األصول قوية، 

حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة 2٫0%. وتعتبر الربحية اإلجمالية 
للقطاع قوية، فقد بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين %13٫٧.

“مع استمرار ارتفاع أسعار النفط 
ومعدالت التطعيم في دول الخليج، فإن 

ظروف األعمال والتوقعات لعام 2022 
ال تزال إيجابية، على الرغم من ظهور 

سالالت جديدة من الفيروس.”

استفادت دول الخليج المصدرة للنفط من تعافي أسعار النفط 
ع حمالت التطعيم. وتسار
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إن هدفنا المتمثل في تعزيز االزدهار والنمو المستدام في اكفة األسواق التي نعمل فيها 
إفريقيا وجنوب  يوجه طموحنا ألن نصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق األوسط و

إفريقيا. شرق آسيا مع الحفاظ على مركزنا األول في منطقة الشرق األوسط و

QNB استراتيجية مجموعة

نؤمن بأن تحديد الهدف الذي نريد تحقيقه يبرر وجودنا ويدعم 
مساهمتنا في المجتمع. وهدفنا هو تعزيز االزدهار والنمو المستدام 

في اكفة األسواق التي نعمل فيها. وتعد هذه الغاية بمثابة تذكير 
يومي بأخالقيات العمل لدينا، وهي جزء ال يتجزأ من رؤيتنا 

واستراتيجيتنا ورسالتنا وقيمنا وسلوكياتنا.

أجرينا هذا العام مراجعة لتطلعاتنا واستراتيجيتنا إلنشاء خطة 
خمسية جديدة ستساعدنا على تجاوز التعقيدات المتزايدة لعالم ما 

بعد الجائحة. وتتمثل رؤيتنا لعام 2025 في أن نصبح أحد البنوك 
إفريقيا وجنوب شرق آسيا مع  الرائدة في منطقة الشرق األوسط و

إفريقيا. الحفاظ على مركزنا األول في منطقة الشرق األوسط و

تحديد استراتيجية جديدة
من خالل استراتيجية واضحة المعالم، ظل QNB مؤسسة مالية 

ناجحة ومتنامية. وساعدتنا استراتيجيتنا، على مدى السنوات الخمس 
الماضية، في توقع االتجاهات اإلقليمية والعالمية المهمة والتخطيط 
لها والتأقلم معها. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، نهدف إلى 

ضمان أن يكون البنك في وضع جيد لالستفادة من َتعزز الكفاءة 
وتزايد العمالء وتميز الخدمة وفرص النمو المستقبلية من أجل تقديم 

قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

إن هذه االستراتيجية طموحة، لكنها واقعية. وسيتم تحقيقها على 
أرض الواقع من خالل تعزيز قدراتنا على مستوى البنك مع ترقية 

خدماتنا المصرفية للشراكت عبر جميع مناطق تواجدنا الدولي. في 

الوقت نفسه، سنسعى إلى إعادة معايرة نموذج أعمالنا لالنتقال نحو 
نموذج أعمال يعتمد أكثر على الرسوم واألعمال ذات الهوامش األعلى.

على هذا النحو، نعتمد على جوهرنا كبنك للخدمات المصرفية 
اإلجمالية ونركز مبادراتنا االستراتيجية على زيادة تعزيز عروض 

القيمة لدينا كبنك للخدمات اإلجمالية قائم على توفير الحلول، 
ونستكمل ذلك بعروض للخدمات المصرفية التجارية العالمية قائمة 

على التحليالت. كما نهدف إلى إثراء استراتيجيتنا من خالل االستفادة 
من االبتاكر كعامل تمكين استراتيجي لتحديد فرص العمل الجديدة 

وتدابير خفض التلكفة. ونعتقد أن االبتاكر يتطلب منا أن نكون أكثر 
سرعة وديناميكية وذاكء ومرونة، وبالتالي ندرك الحاجة إلى تبني 

سلوكيات جديدة. ومن خالل االستفادة من التطورات في مجاالت 
مثل الخدمات المصرفية المفتوحة، واألتمتة الروبوتية للعمليات 
 )AI( والبيانات الضخمة والتحليالت، والذاكء االصطناعي ،)RPA(

باإلضافة إلى التحول الرقمي واألتمتة، ستحقق استراتيجيتنا الخاصة 
باالبتاكر فوائد للبنك ولجميع أصحاب المصلحة.

سنقوم بتطوير نهج للخدمات المصرفية اإلجمالية قائم على توفير 
الحلول، بهدف التركيز بشلك أكبر على تقديم حلول تتمركز حول 

ع بالمنتجات. وسيتم دعم هذا التوجه  العمالء بداًل من اتباع نهج مدفو
من خالل تحسين مجموعة من المنتجات وترقية البنية التحتية للبيانات 

واألدوات التحليلية والتدريب. سنسعى أيضًا إلى جذب مئات العمالء 
الجدد من خالل توسيع فريقنا من مديري العالقات ذوي الخبرة 

والمتخصصين في المنتجات عبر جميع فئات األعمال. 

ومن خالل تضمين التحليالت في نسيج أعمالنا المصرفية التجارية 
العالمية، سوف نضمن أننا نقدم مقترحًا سلسًا في خدماتنا المصرفية 
التجارية عبر اكمل مناطق تواجدنا العالمي. وسيتم دعم هذه الخطوة 

من خالل االستثمار في القنوات الرقمية وقدرات المعالجة. بموازاة 
ذلك، سوف نقدم حلواًل وتحليالت متقدمة تتجاوز المنتجات 

المصرفية التقليدية بمساعدة الشرااكت االستراتيجية.

“نهدف إلى ضمان أن يكون البنك في 
وضع جيد لالستفادة من َتعزز الكفاءة 

وتزايد العمالء وتميز الخدمة وفرص النمو 
المستقبلية التي ستخلق قيمة مستدامة 

لجميع أصحاب المصلحة.” 

في الوقت نفسه، ندرك أهمية االستدامة في إحداث تأثير إيجابي في 
الموضوعات المتصلة بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت. 
ويتكون نهج االستدامة الخاص بنا من ثالث راكئز: التمويل المستدام 
والعمليات المستدامة وااللتزامات غير المصرفية. وتدعم هذه الراكئز 
الثالث هدف QNB المتمثل في تحقيق أداء مالي مستدام، من خالل 

، وخلق فرص أعمال جديدة، وتعزيز عالمتنا  تقليل المخاطر
التجارية، وتحسين أدائنا. لذلك تم دمج نهجنا في االستدامة بشلك 

اكمل في استراتيجيتنا.

التأكد من أن خططنا السنوية تتماشى مع استراتيجيتنا
لمبادراتنا االستراتيجية تأثير على نموذج عمل البنك، ومقترح القيمة، 
والقدرات )األنظمة، واألفراد، والعمليات(، ونموذج التشغيل وخارطة 

الطريق المالية. في لك عام، يتم تعميم رؤية المجموعة ومبادراتها 
االستراتيجية عبر جميع أقسام QNB والشراكت التابعة له ويتم 
تضمينها في خطط أعمالها وأهدافها السنوية. ويتم تتبع هذه 

األهداف بشلك مستمر من خالل نهج إدارة األداء لدينا.

تقديم قيمة ألصحاب المصلحة 
إن الهدف النهائي ألي استراتيجية هو خلق قيمة مجدية طويلة 

األجل لمساهمينا وأصحاب المصلحة. ويعني ذلك بالنسبة لمساهمينا 
أننا بحاجة إلى تحقيق نمو مربح ومستدام. وبالنسبة ألصحاب 

المصلحة، فإن ذلك يكمن في القيمة التي يتم تحقيقها من خالل 
شرااكت طويلة األجل وتعاونية وموثوقة. ومن هذا المنطلق، نرى 

أنفسنا كشريك موثوق به لعمالئنا وموظفينا والجهات التنظيمية 
والمستثمرين والموردين. يتم تعزيز القيمة من خالل أربعة عناصر 

أساسية تدعم استراتيجيتنا وتمكن نمونا:

إدارة المخاطر والتصنيفات االئتمانية: ١. قوة رأس المال و
إدارتنا الحصيفة  تسمح لنا خبرتنا الواسعة في أسواقنا الرئيسية و

للمخاطر بالحفاظ على ميزانية عمومية قوية. كما أننا نتمتع برأس 
المال الالزم وسرعة االستجابة المطلوبة لالستفادة الفورية من أي 

فرص نراها في أسواقنا.

يتم تعزيز ماكنتنا من خالل التصنيفات القوية من واكالت التصنيف 
االئتماني الرائدة، بما في ذلك ستاندرد آند بورز )A( وموديز 

)Aa3( وفيتش )+A( واكبيتال إنتليجنس )-AA(. وبصفتنا البنك 
األعلى تصنيفًا في دولة قطر، فإن هذه التصنيفات تعكس جودة 
ع محفظتنا، واستقرار إيراداتنا، وقوة إدارتنا. نرى أن  أصولنا، وتنو

هذه التصنيفات هي شهادة على قوة رأس المال، واالستراتيجية، 
والحوكمة، واإلدارة الحكيمة للمخاطر، واألعمال التجارية، ونموذج 

التشغيل لدينا.

من منظور تصنيفات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشراكت، نحن أول بنك في المنطقة يحصل على تصنيف 

AA من مؤسسة MSCI. وبالتالي فإننا من المؤسسات المالية 
الرائدة في الشرق األوسط في الموضوعات المتعلقة باالستدامة.

توفر لنا تصنيفاتنا االئتمانية وتقييمات الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشراكت ميزة تنافسية للوصول إلى أسواق رأس المال 
العالمية للحصول على التمويل بالجملة، مما يمكننا من مواصلة 

خطط النمو والتوسع وفقًا الستراتيجيتنا.

٢. موظفونا:
إلى جانب رأس المال المالي، فإننا نعتبر رأس المال البشري 

أقوى عنصر لدينا لخلق القيمة. ولموظفينا وقاعدة المواهب لدينا 
دور بالغ األهمية في نجاح أعمالنا. ونقوم بتمكين وماكفأة موظفينا 

من خالل تعزيز ثقافة األداء العالي، واالستثمار في التدريب 
والتطوير المستمر، وتشجيع الوالء واالحترام. بالمقارنة مع 

المعايير اإلقليمية في هذا القطاع، فإن QNB يفوق أو يلبي معظم 
مقاييس األداء مثل التعاون واالعتراف بالعالمة التجارية والتوازن 

بين العمل والحياة الشخصية.

ويظل جذب المواهب المتفوقة واالحتفاظ بها في قطر وعبر 
شبكتنا الدولية المتنوعة أمرًا ضروريًا. وتشلك النساء 41% من 

موظفينا الذين ينحدرون من أكثر من 83 جنسية مختلفة عبر 

عملياتنا في قطر. وترتكز ثقافتنا على الثقة المتبادلة والنزاهة 
واالحترام والوالء والجدارة. وبفضل هذا التركيز على تطوير 

الموظفين ومشاركتهم، يعد معدل دوران الموظفين لدينا من أدنى 
المعدالت في القطاع إذ بلغت نسبته 5٫8% فقط في عام 2021.

لقد أدت جهودنا في مجال التقطير، التي تدعم رؤية قطر الوطنية 
غ نسبة القوة العاملة القطرية المحلية في البنك  2030، إلى بلو

58٫٩%، وهي واحدة من أعلى النسب في القطاع المصرفي 
القطري المحلي.

٣. قيمة العالمة التجارية:
يتمتع QNB بعالمة تجارية حائزة على العديد من الجوائز وتعكس 
قيمنا والتزامنا وتميزنا في تقديم خدمات مصرفية ممتازة لعمالئنا. 

وبفضل نهجنا المبتكر والمنضبط لمواصلة بناء صورة عالمتنا 
التجارية وقيمنا، عززنا ماكنتنا مرة أخرى أكفضل عالمة تجارية 

إفريقيا وفقًا لتقرير مؤسسة براند  مصرفية في الشرق األوسط و
فاينانس ألقوى 500 شركة عالمية في 2021 والذي تنشره مجلة 

ذي بانكر. ونحن فخورون بتسجيل تحسن كبير في تصنيفات 
عالمتنا التجارية على الصعيد العالمي وفي القطاع المصرفي 

خالل السنوات الماضية.

وحققت عالمتنا التجارية 82 نقطة من أصل 100 في مؤشر قوة 
العالمة التجارية، مدفوعة بأدائنا المالي القوي وتواجدنا الدولي 
المتنامي. وبهذا، يظل QNB العالمة التجارية المصرفية األعلى 

إفريقيا، حيث تبلغ قيمة عالمته التجارية  قيمة في الشرق األوسط و
6٫1 مليار دوالر أمريكي. كما تتعزز سمعتنا من خالل االعتراف 

اإلقليمي والدولي الذي نحصل عليه من عبر من الجوائز الخاصة 
بالقطاع المصرفي لك عام.

٤. التواجد الدولي:
إفريقيا، مع تواجد  نحن أكبر بنك في منطقة الشرق األوسط و
إفريقيا وأوروبا. ونعمل  دولي في أكثر من 31 دولة عبر آسيا و

كمؤسسة مالية تقدم باقة شاملة من الخدمات في أسواقنا 
األساسية في قطر وتركيا ومصر، وكبنك تجاري للخدمات 

المصرفية اإلجمالية عبر العديد من األسواق الحدودية والناشئة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

لدينا أيضًا حضور متزايد في االقتصادات المتقدمة، مثل المملكة 
المتحدة وفرنسا وسويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة. ومع نمو 

شبكتنا، يزداد عدد وحجم فرص الحصول على حصة سوقية مناسبة 
وعوائد معدلة حسب المخاطر.

 ٢٧٫٣٨١
عدد الموظفين حول العالم

قيمة العالمة التجارية )مليار دوالر أمريكي(

6٫1

6٫0

5٫0

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

تعزيز االزدهار والنمو المستدام في اكفة األسواق التي نعمل فيهاهدفنا 

إفريقيا وجنوب شرق آسيا مع الحفاظ على مركزنا األول في منطقة الشرق رؤيتنا أن نصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق األوسط و
إفريقيا األوسط و

أعمالنا

الخدمات المصرفية التجارية واإلجمالية <
إدارة األصول والثروات <
الخدمات المصرفية لألفراد <
األعمال الدولية <

قوتنا التنافسية

إدارة المخاطر والتصنيفات االئتمانية < قوة رأس المال و
موظفونا <
االعتراف بالعالمة التجارية <
التواجد الدولي <

استراتيجيتنا
تطوير نهج للخدمات المصرفية اإلجمالية قائم على توفير الحلول <
تقديم حلول سلسة في خدماتنا المصرفية التجارية عبر اكمل مناطق تواجدنا العالمي <
االستفادة من االبتاكر كعامل تمكين استراتيجي ونهج لالستدامة على مستوى اكمل المجموعة <

القوة العاملة القطرية المحلية )٪(

%58٫٩

%58٫8

%54٫٩

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩
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يضمن تركيزنا المستمر على االبتاكر والتكنولوجيا الناشئة الحفاظ على ماكنتنا 
كبنك مفضل للعمالء الحاليين ولألجيال القادمة.

مواكبة أعمالنا للتطورات المستقبلية 
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التعاون

وفي غضون ذلك، بدأنا في جني ثمار عملية تنسيق حوكمة االبتاكر 
الجماعي  السابقة. ويساعدنا نهجنا  السنوات  تنفيذها خالل  التي تم 

التعاون، وتضمين أفضل الممارسات، ويوفر  يز  في االبتاكر على تعز
يز اإليرادات على نطاق واسع عبر  فرصًا وكفاءات إضافية لتعز

الجديدة  بتقييم األفاكر  المنطلق، نقوم باستمرار  شبكتنا. ومن هذا 
التآزر المحتملة في مجال االبتاكر  عبر شبكتنا لتحديد أوجه 

والمبادرات الجديدة في األسواق ذات الصلة. 

إن قدرتنا على دفع النمو في ظل الوضع الطبيعي الجديد مدعومة 
بجهودنا المستمرة لضمان مواكبة أعمالنا بشلك فّعال للتطورات 

المستقبلية. وتعتبر التغيرات في المشهد التنظيمي وفي سلوكيات 
العمالء ودخول منافسين جدد مثل شراكت التكنولوجيا المالية 

وشراكت التكنولوجيا العمالقة والشراكت المنافسة للبنوك من 
التحديات المتزايدة لطرق العمل في القطاع المصرفي. ونحرص 

باستمرار على استخدام االبتاكر إليجاد فرص لزيادة اإليرادات، 
وحماية أعمالنا الحالية، وخفض التاكليف، وتعديل نماذج التشغيل 

الخاصة بنا، وبالتالي التخفيف من التأثيرات الناتجة عن التغيرات 
التكنولوجية الجذرية وكسر الوساطة المالية.

وعلى هذا األساس، جعلنا االبتاكر عامل تمكين استراتيجي لدعم 
استراتيجيتنا طويلة األجل. وحددنا االتجاهات الناشئة وطويلة األجل 

التي نرى فيها فرصًا لتعزيز نموذج أعمالنا لالستمرار في تحقيق النمو. 
وفي إطار هذا النهج، نستخدم البيانات والتحليالت المتقدمة والتقنيات 
الرقمية واألتمتة والمنصات الجديدة لتقديم الخدمات من أجل تقوية 

البنك وخلق المزيد من الفرص.

 ،QNBeyond ،في الوقت نفسه، حقق مركز االبتاكر التابع للمجموعة
زخمًا عبر المؤسسة، وعزز االبتاكر واتباع أفضل الممارسات من خالل 

إقامة سلسلة من المعسكرات التدريبية الناجحة للموظفين.

إن QNBeyond مسؤول أيضًا عن برنامج تسريع المشاريع 
التكنولوجية الخاص بنا الذي قام بالفعل بتضمين أكثر من عشرة 

شراكت للتكنولوجيا المالية. وتساعدنا شرااكتنا مع هذه الشراكت على 
تشكيل منظومة مالية مصممة لتلبية االحتياجات المتطورة لعمالئنا 

ومواِكبة للتطورات المستقبلية في مجال الخدمات المصرفية. 
ويتضمن ذلك اعتماد الخدمات المصرفية المفتوحة، والمنصات 

الجديدة، واألتمتة الروبوتية للعمليات، والذاكء االصطناعي، والتحّول 
الرقمي واألتمتة، في منتجاتنا وخدماتنا.

هذا العام، تم االنتهاء من المرحلة الثالثة من برنامج تسريع المشاريع 
التكنولوجية التابع لمركز QNBeyond. وخالل “يوم العرض 

التوضيحي” الذي أقيم عبر اإلنترنت، وقعت ثماني شراكت ناشئة 
مشاركة على تسع اتفاقيات تعاون مع QNB. باإلضافة إلى ذلك، تم 

تحديد خمس دراسات مستمرة لعمليات إثبات المفاهيم )PoC(، مما 
يساهم في الزخم اإليجابي لمركز االبتاكر التابع لنا.

، واصلنا العمل عن كثب مع مركز قطر للتكنولوجيا  في قطر
الجديدة في مجاالت  المالية  التكنولوجيا  لتقييم حلول  المالية 

السوق  تناسب  التي  والمدفوعات  الجماعي  والتمويل  االستثمار 
الخاصة. وتطلعاتنا  المحلية 

“جعلنا االبتاكر عامل تمكين 
استراتيجي لدعم استراتيجيتنا 

طويلة األجل.”

أمثلة لموضوعات االبتاكر االستراتيجية

تحليالت البياناتاألتمتة

واصلنا توسيع نطاق برنامج األتمتة الروبوتية للعمليات على مستوى 
 QNBفاينانسبانك في تركيا و QNB قطر وفي QNB المجموعة عبر

األهلي في مصر. وتمت أتمتة أكثر من 100 عملية في مجال 
الخدمات المصرفية للشراكت واألفراد، والخزينة، والتمويل، 

وخدمات المعامالت، وخدمات التجار، وخدمات العمليات، وأمانة 
إدارة الصناديق، والمعامالت المصرفية التجارية العالمية،  الحفظ، و
إدارة المخاطر، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد  وتمويل التجارة، و
البشرية. في العام الحالي، حددنا أهدافًا ألتمتة مجاالت ووظائف 

بالاكمل، مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض التاكليف.

ونتيجة لذلك، أدخل البرنامج تحسينات كبيرة في الكفاءة من خالل 
تقليل وقت المعالجة والقضاء على األخطاء البشرية، وأدى في 

الوقت نفسه إلى زيادة رضا العمالء وتقليل الشاكوى. عالوة على 
ذلك، ساعد البرنامج على إتاحة مزيد من الوقت للموظفين للتركيز 

على األعمال ذات القيمة األعلى التي تتطلب التفكير النقدي 
والقدرات المعرفية.

من خالل تطوير هذا البرنامج على مستوى المجموعة، قمنا بتحديد 
العديد من أوجه التآزر واالستفادة منها في تقليل التلكفة وتبادل 

أفضل الممارسات.

أجرينا في العام الحالي سلسلة من عمليات إثبات المفاهيم 
باالستفادة من البيانات الضخمة والتحليالت والذاكء االصطناعي 

لتطوير عدة نماذج حول حاالت استخدام الصيرفة التنبؤية. وساعدت 
إحدى عمليات إثبات المفاهيم الناجحة المدعومة بالذاكء االصطناعي 
في بناء تنبؤات أكثر دقة لعمليات السحب واإليداع عبر شبكة فروعنا. 

وبالتالي، فإننا نعمل على توسيع نطاق النموذج لتحليل مستويات النقد 
ع والتنبؤ بها لتحسين عمليات نقل  في أجهزة الصراف اآللي والفرو

النقد، وبالتالي خفض تاكليف النقد غير المستغل والتأمين. 

أطلقنا أيضًا عملية إثبات مفاهيم أخرى لتحليل شبكة المعامالت لعمالئنا 
الشراكت وذلك من خالل تحديد العالقات التجارية بينهم وبين عمالئهم 

ومورديهم وشراكئهم. وساعدتنا عملية إثبات المفاهيم هذه على فهم 
عمالئنا وسلوكياتهم، مما سمح لنا بتخصيص منتجاتنا وخدماتنا لتلبية 

احتياجاتهم. باإلضافة إلى ذلك، ساعدت هذه العملية في اجتذاب عمالء 
.QNB إنشاء عالقات أعمال جديدة مع عمالء من خارج إضافيين و

على مستوى المجموعة، تم تعزيز البنية التحتية الخاصة بالذاكء 
االصطناعي وتحليالت البيانات في تركيا ومصر من أجل بناء نماذج 
إنتاج تتمحور حول تقسيم فئات العمالء، وبطاقات األداء السلوكي، 

واالحتفاظ بالعمالء، والتنبؤ باستخدام البطاقات، وجذب الودائع 
والتمويل، وماكفحة غسل األموال، واكتشاف االحتيال.

منصات الدفع عبر الحدودمنصات تمويل التجارة

ُتعد المنصات واألسواق مكونًا استراتيجيًا رئيسيًا لالبتاكر في 
استراتيجية المجموعة لعام 2025. واصلنا هذا العام استكشاف 

منصات تمويل التجارة العالمية الالمركزية الجديدة التي تستفيد 
من تقنية blockchain. وتوفر هذه المنصات للبنوك والشراكت 
والشراكء التجاريين مساحة مشتركة للتعاون الرقمي الشامل، 

إجراء المعامالت في الوقت الفعلي لخلق فرص جديدة وتحقيق  و
إيرادات إضافية.

في QNB الهند، قمنا بإضافة RXIL، وهي منصة موزعة للذمم 
المدينة التجارية والخصم. وتسهل هذه المنصة تمويل 

المستحقات التجارية من خالل تزويد العمالء بتجربة رقمية، 
وسهولة الوصول إلى التمويل ومعدالت الخصم التنافسية. ويسمح 
ذلك للشراكت الصغيرة والمتوسطة بتأمين التمويل على أساس قوة 

التصنيف االئتماني للمشتري دون الحاجة إلى التفاوض بشلك 
منفصل مع الممولين.

في أكتوبر 2021، أطلق QNB خدمة تحويل جديدة عبر الحدود تم 
تطويرها بالشراكة مع Ripple، وهي شبكة تكنولوجيا مالية مبتكرة 
للدفع الرقمي تعمل بتقنية سلسلة الكتل )blockchain( المتطورة 
ع مفتوح المصدر. وتوفر منصة الدفع  والمبنية على بروتوكول موز

العابرة للحدود هذه معامالت مالية عالمية آمنة وفورية ومجانية بأي 
حجم دون أي استرداد للرسوم. وتعتمد شبكة Ripple على دفتر 

األستاذ المشترك، وهو عبارة عن قاعدة بيانات موزعة لتخزين 
.Ripple المعلومات المرتبطة بجميع حسابات

ونجح QNB في إطالق ممر على شبكة Ripple للتكنولوجيا المالية 
العالمية، RippleNet، بين QNB قطر وQNB فاينانسبانك. ولدينا خطط 

للتوسع في الممرات الرئيسية األخرى للتحويالت في المستقبل.

التركيز على التنفيذ

المنصات واألنظمة والخدمات المصرفية المفتوحة

السلوكيات الجديدة

االبتاكر كعامل تمكين استراتيجي

تعزيز القدرات األساسية

خدمات مصرفية 
إجمالية قائمة على 

الحلول

مشاريع أخرى 
مرتبطة 

باستراتيجية 2025

معامالت مصرفية 
تجارية عالمية قائمة 

على التحليالت
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بفضل قوة أدائنا ومرونتنا المالية، فإننا ُنعتبر الشريك المالي المفضل لمساعدة عمالئنا على 
تحقيق االزدهار في فترة ما بعد الجائحة.

الخدمات المصرفية اإلجمالية والتجارية 

ما نقوم به

نقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تم إعدادها لقاعدة عمالئنا المتنوعة. وقد تم تصميم هذه المنتجات 
والخدمات لتناسب قطاعات محددة ولتلبي احتياجات العمالء.

وتشمل هذه المنتجات والخدمات:

الخدمات المصرفية اإلجمالية والتجارية وخدمات الشراكت الصغيرة والمتوسطة.< 

التمويل المهيلك، بما في ذلك التمويل المجّمع والتوزيع، وتمويل المشاريع وعمليات االستحواذ، والتمويل بضمان. < 
األصول والتمويل العقاري.

إدارة النقد الدولية. <  المعامالت المصرفية التجارية، وتشمل خدمات التجارة و

المؤسسات المالية، وتضم شبكة واسعة من البنوك المراسلة.< 

مجموعة متاكملة من منتجات وخدمات الخزينة.< 

الخدمات المصرفية االستثمارية من خالل QNB اكبيتال، التي تقدم خدمات استشارية شاملة للشراكت تغطي جميع < 
جوانب التمويل. 

الشراكت المحلية
استفاد االقتصاد وتعززت ثقة المستثمرين بفضل النهج االستباقي 

إلدارة أزمة الجائحة في البالد. وضمنت برامج الفحص المكثفة 
واإلطالق السريع للقاحات بقاء دولة قطر في وضع جيد لتحقيق 

التعافي، على الرغم من االضطرابات المحتملة في المدى القصير. 
واكن نجاح برنامج الدعم الذي أطلقه مصرف قطر المركزي في 

العام الماضي من العوامل الرئيسية التي ساهمت في عملية التعافي. 
ومن خالل العمل والتنسيق مع مصرف قطر المركزي، تمّكنا من 

مساعدة المئات من الشراكت القطرية على تجاوز التحديات المالية 
واللوجستية التي خلفتها جائحة كوفيد-1٩. وحافظنا على النمو 

المستقر في الموجودات والمطلوبات مع ضمان بقاء نسبة القروض 
المتعثرة على انخفاض، مما يعزز ريادتنا في السوق القطرية.  

ع توسعة حقل  يظل أكس العالم لكرة القدم فيفا 2022™ ومشرو
الشمال لشركة قطر للطاقة من األولويات الرئيسية بالنسبة لدولة قطر. 

استمر أكس العالم لكرة القدم فيفا 2022™ في تعزيز الزخم خالل 
العام. ويوفر هذا الحدث العديد من الفرص االقتصادية، حيث يقدم 
مجموعة واسعة من المشاريع التي تغطي اكفة سلسلة القيمة، بدءًا 

من المطورين ووصواًل إلى المقاولين الرئيسيين والفرعيين. وحققت 
األنشطة األخرى المرتبطة بالخدمات المصرفية للشراكت المحلية أداًء 
قويًا في قطاع الرعاية الصحية والبنية التحتية والضيافة والنقل واألمن 

الغذائي، حيث ساعد إسهامنا في تعزيز االكتفاء الذاتي وتحسين 
التجارة الدولية والخدمات اللوجستية. 

ع توسعة حقل الشمال، الذي تبلغ تلكفته مليارات  ويعتبر مشرو
الدوالرات، أحد المشاريع األخرى الرئيسية المدعومة من قبل 

مجموعة QNB. وتمتلك قطر أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي على 
مستوى العالم وهي الُمصدر الرائد للغاز الطبيعي المسال.  

ع توسعة حقل الشمال الذي تنفذه قطر  من المقرر أن يؤدي مشرو
للطاقة إلى زيادة السعة اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دولة 
قطر. ويجري التخطيط إلنشاء ستة محطات جديدة لتسييل الغاز 

الطبيعي المسال بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في دولة 
 قطر بنسبة 64% إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 202٧.

ع توسعة حقل الشمال مرحلتين رئيسيتين: مرحلة  ويتضمن مشرو
التوسع شرقًا ومرحلة التوسع جنوبًا. وتخطط قطر لزيادة اإلنتاج من 

٧٧ مليون طن إلى 110 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2025 
خالل مرحلة التوسع شرقًا ثم إلى 126 مليون طن متري سنويًا بحلول 

عام 202٧ خالل مرحلة التوسع جنوبًا. باإلضافة إلى تصميم وبناء 
المحطات الضخمة للغاز الطبيعي المسال، تشمل المشاريع األساسية 

األخرى حفر 80 بئرًا مع ثمانية رؤوس آبار وخطوط أنابيب وخزانات 
للغاز الطبيعي المسال وأرصفة لحوالي 100 ناقلة جديدة للغاز 

ع أيضًا زيادة  الطبيعي المسال. باإلضافة إلى ذلك، سيشمل المشرو

إيرادات الخدمات المصرفية للشراكت في قطر )مليار ريال قطري(

15٫1

12٫4

10٫5

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

سعة التكرير ومعالجة المنتجات النهائية في قطر، مع استثمارات 
كبيرة في محطات غاز البترول المسال والهيليوم باإلضافة إلى 

البتروكيماويات من خالل إنشاء وحدة ضخمة جديدة لتكسير االيثان.

ع كبيرًا للغاية وفريقنا الخاص  ويعتبر حجم ونطاق هذا المشرو
ع  بخدمات الشراكت اكن جزءًا ال يتجزأ من األنشطة المتعلقة بالمشرو

منذ بدايته، وذلك من خالل تقديم الدعم للمقاولين المتخصصين 
الدوليين في مجموعة واسعة من عقود الهندسة والبناء والتمويل 

والتركيب. وقد لعب QNB دورًا رئيسيًا في مساعدة المقاولين الدوليين 
والمحليين في مختلف المتطلبات المالية لمنح العديد من ِحزم 

هذه العقود. 

سيتم جلب الكثير من المواد الالزمة للتوسعة مباشرة من موردين 
محليين، ونتوقع أن يتعزز القطاع غير النفطي بشلك كبير مع خلق 
فرص عمل في القطاعات المساعدة نتيجة لتدفق العمالة المطلوبة 

ع في استمرار الزخم الناتج عن  ع. وسيساهم المشرو إلنجاز المشرو
االستعدادات لأكس العالم لكرة القدم 2022، مما يوفر مزيدًا من 

القوة لالقتصاد المحلي. وستتطلب توسعة حقل الشمال أيضًا 
استثمارات ضخمة في السفن ودعم األعمال البحرية، والتي يخطط 

QNB للعب دور رئيسي فيها.

ع  بينما تظل بطولة أكس العالم لكرة القدم فيفا 2022™ ومشرو
توسعة حقل الشمال من قبل شركة قطر للطاقة من أهم المشاريع، 

إال أننا شاركنا بنشاط في العديد من المشاريع األخرى.

وظلت المشاريع في مجال البيع بالتجزئة والعقارات قوية، مع مشاريع 
ع شاطئ شمال الخليج الغربي، والذي يتضمن  تطوير مثل مشرو
ع جزيرة  إنشاء شواطئ جديدة ووجهة ترفيهية. كما ندعم مشرو

ع سكني وتجاري من المقرر االنتهاء منه  جيوان، وهو عبارة عن مشرو
ع  ع مزايا مارينا بالزا، وهو مشرو العام المقبل، باإلضافة إلى مشرو

بناء آخر سيضيف أماكن للبيع بالتجزئة والترفيه.

اكن مجال النقل نقطة محورية أخرى، وواصلنا دعم العمل على توسعة 
ع.  مطار حمد الدولي في الدوحة، وتمويل حزمة رئيسية ترتبط بالمشرو

ع التوسعة في عام 2022، وسيزيد الطاقة  وسيتم االنتهاء من مشرو
االستيعابية ويتيح للمطار المصنف ضمن فئة الخمس نجوم استقبال 58 

مليون مسافر من المتوقع أن يمروا عبره في العام المقبل.

كما واصلنا العمل مع العمالء على الترويج لقطر كمركز رياضي 
عالمي مع البناء على سلسلة من المبادرات التعليمية ورعاية العدد 

المتزايد من الصناعات التقنية التي تترسخ في الدولة. ويستخدم 
المركز الثقافي والرياضي القطري )QCSH( برنامج التسريع 

الرياضي الخاص به لتعزيز الفرص للمساعدة في تحويل البالد إلى 
واحدة من الوجهات الرياضية الرائدة في العالم والمساهمة في 

تنويع االقتصاد القطري. ويوفر قطاع الرياضة في قطر فرصًا ضخمة 
بعد نهائيات أكس العالم لكرة القدم 2022™، حيث ستستضيف الدولة 

أيضًا دورة األلعاب اآلسيوية 2030.

لعبنا دورًا مهمًا في دعم عملية تنويع االقتصاد من خالل االستمرار في 
تعزيز إسهاماتنا في مجال االستدامة. وهذا يؤكد التزامنا بتعزيز 
وتمويل الممارسات المستدامة عبر سلسلة القيمة والمساهمة في 
المجتمع بوسائل أخرى عدا المنتجات والخدمات المالية. وتتوافق 

معايير األهلية الخاصة بمحفظة القروض الخضراء واالجتماعية من 
QNB مع 13 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 

وتتضمن استثماراتنا في المباني الخضراء والطاقة المتجددة والنقل 
النظيف ومنع التلوث.

ونتيجة لذلك، حصلت مجموعة QNB على جائزتين في حفل توزيع 
جوائز غلوبال فاينانس للتمويل المستدام لعام 2021، هما جائزة 

“التميز في تقديم التمويل المستدام في األسواق الناشئة” وجائزة 
“الريادة والتميز في إصدار السندات الخضراء” في فئة منطقة 

الشرق األوسط.

سيكون التركيز االقتصادي لدولة قطر ُمنصبًا على بطولة أكس العالم 
ع توسعة حقل الشمال على نفس  لكرة القدم 2022 ™، وسيظل مشرو

ع إلى المرحلة التالية. القدر من األهمية مع انتقال العمل في المشرو

الخدمات المصرفية للشراكت الصغيرة والمتوسطة
في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، يظل QNB ملتزمًا بالعمل كحاضنة 

للقطاع الخاص وبدعم هذا القطاع المتنامي في البالد. على هذا النحو، 
يعمل QNB كنافذة موحدة شاملة للشراكت الصغيرة والمتوسطة في 

السوق. وتشلك الشراكت الصغيرة والمتوسطة في قطر ٩8% من 
الشراكت الخاصة، وتقدم مساهمة كبيرة في االقتصاد.

باإلضافة إلى توفير الخدمات المالية والوصول إلى األسواق المحلية 
والدولية، فإننا نقدم لعمالئنا من الشراكت الصغيرة والمتوسطة 

مجموعة واسعة من المزايا لمساعدتهم على إدارة أعمالهم وتنميتها. 
كما نقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات، بدءًا من أبحاث 

رؤية السوق والتدريب على المهارات ووصواًل إلى االستشارات 
الفردية. عالوة على ذلك، نحن نعمل بالشراكة مع عمالئنا، لتعزيز 

نجاح لك من الشراكت الناشئة والشراكت الكبيرة في هذا القطاع.

في عام 2021، على الرغم من التأثير االقتصادي واالجتماعي المستمر 
لجائحة كوفيد-1٩ العالمية، نجحنا في تنمية قاعدة عمالئنا وميزانيتنا 

العمومية مع الحفاظ على جودة واستقرار األصول. ونمت عمليات 
فتح الحسابات الجديدة في قطر بنسبة ٧%، مع استمرار تدفق العمالء 

الجدد الذين اجتذبتهم سمعتنا في الخدمات والمنتجات المتفوقة، 
وخبرتنا في السوق، والدعم الشخصي الذي ال يضاهى. كما نمت 

الودائع بنسبة 1٧% خالل العام.

واصلنا البناء على برنامجنا االستباقي للدعم الذي تم إطالقه العام 
الماضي للتصدي لتداعيات الجائحة. ومن خالل العمل جنبًا إلى جنب 

مع بنك قطر للتنمية، حرصنا على أن تظل آالف الشراكت مفتوحة 
للعمل مع مجموعة من التدابير لتخفيف الضغط المالي على الشراكت 

الصغيرة والمتوسطة. وشمل ذلك استمرار المشاركة في برنامج 
الضمانات الوطني لالستجابة لتداعيات كوفيد-1٩ مع بنك قطر للتنمية 

خالل النصف األول من العام، والذي قدمت بموجبه حكومة دولة 
قطر ضمانًا بنسبة 100%. واكن الهدف من البرنامج هو التخفيف من 
تأثيرات الجائحة من خالل مساعدة الشراكت على سداد المدفوعات 
قصيرة األجل األكثر إلحاحًا التي يواجهها أرباب العمل في القطاع 

الخاص، مثل أجور الموظفين والعمال ورسوم اإليجار. وطوال فترة 
البرنامج، تلقينا آالف الطلبات التي لم ُتحتسب عليها نسبة فائدة خالل 

فترة السماح للعام األول.

الجوائز 

أفضل بنك محلي في قطر
جوائز آسيا موني للشرق األوسط للعام 2021< 

التميز في تقديم التمويل المستدام في األسواق الناشئة
جوائز غلوبال فاينانس للتمويل المستدام لعام 2021< 

الريادة والتميز في إصدار السندات الخضراء
جوائز غلوبال فاينانس للتمويل المستدام لعام 2021< 

الريادة في سوق السندات الخضراء في قطر  
مبادرة سندات المناخ< 

أفضل مزود لخدمات الصرف األجنبي في الشرق األوسط
غلوبال فاينانس< 

 أفضل مزود لخدمات الصرف األجنبي في قطر
غلوبال فاينانس< 

إفريقيا  أفضل بنك للعمليات المصرفية في الشرق األوسط و
ذا آشيان بانكر< 

أقوى بنك في العالم العربي 
االتحاد الدولي للمصرفيين العرب< 
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الخدمات المصرفية اإلجمالية والتجارية 
تابع

دراسة حالة:
 برجا كتارا التوأم في لوسيل

ع برجي كتارا التوأم في لوسيل مدهشة مثل المبنى نفسه الذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من 40 طابقًا في سماء الدوحة  إن الرؤية وراء مشرو
الزرقاء الصافية. 

ع، حيث قدم الدعم والمشورة في لك مرحلة من مراحله، بدءًا من مرحلة التخطيط ووصواًل إلى  لقد لعب QNB دورًا رئيسيًا في هذا المشرو
اإلنجاز النهائي. وال نزال نساهم بحيوية في تمويل لك مستوى من مستويات البناء والتسليم تقريبًا. وقام QNB بتقديم التمويل للمطور 

ع وتغطية سلسلة التوريد بأكملها. والمقاول الرئيسي والعديد من المقاولين الفرعيين والموردين لالستفادة من المشرو

وسيضم هذا المبنى المبهر، المصمم على شلك برجين متناظرين يرمزان إلى السيفين المتقاطعين في شعار دولة قطر، فندقين فاخرين 
وشققًا سكنية وماكتب ومرافق ترفيهية ومحالت متخصصة والعديد من المطاعم الراقية. وفي الحديقة الفخمة أسفل المبنى وحوله، يتم إنشاء 

مجموعة من األماكن الترفيهية ومرافق للرياضات المائية، بما في ذلك حديقة مائية ومتاجر ومزيد من المطاعم.

ع على تصنيف خمس نجوم في المنظومة العالمية لتقييم االستدامة )جي ساس( في البناء والتصميم وهي شهادة قائمة على  وحصل المشرو
األداء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمشاريع البنية التحتية. وتعمل المنظومة على تقييم وتصنيف المباني والهيالك وفقًا لتأثيرها 

على االستدامة.

إعادة تدوير  إدارة النفايات، بما في ذلك تركيب أجهزة السباكة الفعالة، و سيتم تقليل التأثيرات البيئية باستخدام أحدث أنظمة الطاقة والمياه و
المياه، ونظام التحكم في اإلضاءة للمساعدة في تقليل استخدام الطاقة بنسبة %40.

ع جزءًا من المساعي التي نبذلها كبنك مسؤول لتطوير مبادرات التمويل المستدام. ويعتبر المشرو

في حين تسببت الجائحة في العديد من التحديات، إال أنها أوجدت 
أيضًا فرصًا جديدة مهمة، ال سيما في قطاعات األدوية والتكنولوجيا 

واألغذية والمشروبات.

في الواقع، أصبحت التكنولوجيا إحدى الراكئز األساسية في مساعدة 
الشراكت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التحديات االقتصادية في 

فترة ما بعد الجائحة، ويؤيد QNB تعزيز التحول الرقمي. فبعد 
االستثمارات التي قمنا بها في العام الماضي، ارتفع عدد العمالء في 

الشراكت الصغيرة والمتوسطة القطرية الذين يستخدمون منصتنا 
الخاصة بالتجارة اإللكترونية إلى 250.

واصلنا تطوير وتعزيز مجموعة الخدمات الرقمية التي نقدمها 
ع وأسهل وأكثر  لعمالئنا. ومن خالل جعل الخدمات المصرفية أسر

أمانًا، فإننا نمنح عمالئنا المزيد من الوقت للتركيز على تنمية أعمالهم 
األساسية. لقد قدمنا دعمًا نشطًا لمساعدة الشراكت الصغيرة 

والمتوسطة على تسخير قوة التقنيات الناشئة للمساعدة في تحسين 
إنتاجيتها وتعزيز الكفاءة ودفع النمو. وتظل منصتنا الناجحة للتجارة 

اإللكترونية QNB Simplify أداة أساسية في مساعدة الشراكت 
الصغيرة على عرض منتجاتها وخدماتها عبر اإلنترنت. شهدنا هذا العام 

مرة أخرى زيادة في أحجام التجارة اإللكترونية بنسبة %2٩. 

في تركيا، واصل QNB فاينانسبانك دعم الشراكت الصغيرة 
والمتوسطة، التي ُينظر إليها على أنها شريان الحياة لالقتصاد، 

ع. وتعد  بتخصيص أكثر من 1,500 موظف فيما يقرب من أربعمائة فر
الشراكت الصغيرة والمتوسطة فئة مهمة من الشراكت لعملياتنا في 

 QNB تركيا، حيث تمثل حوالي ربع إجمالي محفظة قروض
فاينانسبانك. لمواصلة دعم عمالئنا خالل هذه الفترة الصعبة، وفر 

QNB فاينانسبانك مجددًا المساندة للشراكت الصغيرة والمتوسطة من 
خالل دعم احتياجاتها التمويلية وتقديم خدمات عن ُبعد رائدة في 

السوق، مثل الخط الهاتفي المخصص للشراكت الصغيرة والمتوسطة 
 .)Digital Bridge( ومنصة الجسر الرقمي Easy Line

إننا ندرك تمامًا التحديات وبيئة األعمال الصعبة التي خلفتها الجائحة 
لعمالئنا من الشراكت الصغيرة والمتوسطة في تركيا. لذلك، واصلنا 

دعم عمالئنا للحفاظ على توازن التدفق النقدي والسيولة في ظل 
بيئة السوق الصعبة من خالل التنفيذ السريع لطلبات إعادة الجدولة 

 QNB والقروض الجديدة لعمالئنا. على سبيل المثال، دعم
فاينانسبانك الشراكت الصغيرة والمتوسطة من خالل مراجعة خطط 

السداد بتمديد تواريخ االستحقاق و/ أو فترات السماح لتمكينها من 
إدارة دورات النقد الخاصة بها.

باإلضافة إلى ذلك، حافظنا على العالقات الوثيقة مع العمالء، من خالل 
إجراء الماكلمات واالجتماعات معهم عبر اإلنترنت بداًل من الزيارات 

وجهًا لوجه، من خالل تقديم حل الخط الهاتفي المخصص للشراكت 
الصغيرة والمتوسطة “SME Easy Line”. قدم هذا الحل لعمالئنا من 
الشراكت الصغيرة والمتوسطة في تركيا دعمًا فوريًا واحترافيًا عن ُبعد 

من قبل مديري العالقات، مما سمح لهم بتنفيذ جميع معامالتهم عبر 
الهاتف. كما واصلت Enpara Şirketim، وهي عالمة تجارية فرعية 

مخصصة لخدمات الشراكت الصغيرة والمتوسطة ضمن بنك التجزئة 
الرقمي الناجح للغاية التابع لنا، رحلة نموها. وواصلنا جذب الشراكت 

الصغيرة والمتوسطة الجديدة، وزادت قاعدة عمالئنا بنسبة 4٧% لتصل 
إلى 100 ألف شركة و20٫000 منصة نقاط البيع.

قدمت منصة الجسر الرقمي، التي تضم أكثر من 41 ألف عميل نشط، 
المنتجات الرقمية األولى مثل الفاتورة اإللكترونية، ودفتر األستاذ 
اإللكتروني، واألرشيف اإللكتروني، وبوليصة الشحن اإللكترونية. 

باإلضافة إلى ذلك، مّكنت المنصة مزودي األطراف الثالثة من شراكت 
التكنولوجيا المالية من المشاركة في منظومة عمليات البنك وتقديم 

خدمات ذات قيمة مضافة لعمالئنا. وتشمل هذه الخدمات حلواًل مثل 

 ،Stockmountالذي يوفر خدمات الموارد البشرية، و ،KolayIK
 Ekmobو KolayBiلمساعدة العمالء في التجارة اإللكترونية، و 

 Navlungoو Kobaküsو NeoVadeو KolayMutabakatو 
وMindbehind وIkas، ولكها تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في 

طريقة أداء الشراكت الصغيرة والمتوسطة ألعمالها. ولتسهيل وتثقيف 
العمالء بشأن استخدام هذه الخدمات الرقمية، فقد واصلنا برنامجنا 

الناجح للغاية المتمثل في أاكديمية الجسر الرقمي. 

في مصر، واصلنا دعم الشمول المالي ومساهمة قطاع الشراكت 
الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد المحلي. بعد نجاح جهودنا لتحقيق 

النسبة المستهدفة للبنك المركزي المصري وهي 20% من محفظة 
القروض للشراكت الصغيرة والمتوسطة، قبلنا تحديًا آخر لزيادة هذا 

 QNB المعيار إلى 25% من إجمالي المحفظة. كما تم االعتراف بـ
األهلي أكحد أوائل البنوك التي حققت نسبة 10% المقررة لمحفظة 

المشاريع الصغيرة.

لتحقيق هذه األهداف، نّظم QNB األهلي فعاليات الشمول المالي في 
مراكز محددة لخدمة تطوير األعمال على مدار العام، بما في ذلك 

جلسات حول التوعية المالية بشأن أنشطة الشراكت الصغيرة والمتوسطة 
ومنتجاتها وكيفية بدء األعمال التجارية لرواد األعمال. اكن هدفنا 

الرئيسي هو تحويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشراكت الناشئة 
من عمالء ال يتعاملون مع البنوك إلى عمالء يمكن للبنوك التعامل معهم.

بناًء على تركيزنا على تدريب الموظفين ولضمان خدمة جميع العمالء 
 QNB الشراكت الصغيرة والمتوسطة بأعلى مستوى من االحترافية، بدأ

األهلي هذا العام في اعتماد جميع مديري العالقات مع الشراكت 
الصغيرة والمتوسطة بصفتهم “خبراء معتمدين في تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، وذلك بالتنسيق مع المعهد 
المصرفي المصري ومدرسة فرانكفورت لألعمال.

في الفترة القادمة، سنواصل تركيزنا المستمر على جعل الخدمات 
المصرفية أكثر سهولة وسالسة بالنسبة للشراكت الصغيرة والمتوسطة 
في جميع أماكن تواجدنا العالمي. ونهدف إلى االستمرار في تطوير 

مجموعة منتجاتنا وتعزيز خدمة العمالء بالبناء على ماكنتنا كشريك 
مصرفي مفضل للشراكت الصغيرة والمتوسطة في قطر وتركيا ومصر 

وخارجها. في قطر، نتوقع أن يشهد العام المقبل أنشطة دعم 
لمجموعة متنوعة من الشراكت الصغيرة والمتوسطة قبل انطالق بطولة 

أكس العالم لكرة القدم فيفا 2022™. في تركيا، سنركز على تعزيز 
ريادتنا الرقمية من خالل تحسين قدراتنا الرقمية الشاملة في مجال 

تعهدات تغطية االئتمان وخفضه تدريجيًا.

الجوائز 

أفضل بنك للشراكت الصغيرة والمتوسطة – قطر 
انترناشونال فاينانس< 

 الجسر الرقمي: أفضل حل لمعلومات األعمال 
)ذهبي( – تركيا

جوائز ستيفي 2021< 
أكثر البنوك ابتاكرًا – تركيا

جوائز وورلد فاينانس بانكينغ )أوروبا(< 
التميز في االبتاكر في الخدمات المصرفية للشراكت – تركيا

غلوبال فاينانس )المبتكرون(< 
أفضل استراتيجية رقمية – تركيا

الجوائز األوروبية في التركيز على العمالء< 
أفضل بنك للشراكت الصغيرة والمتوسطة – مصر

غلوبال بانكينغ آند فاينانس< 
أفضل بنك للشراكت الصغيرة والمتوسطة – مصر

مجلة اكبيتال فاينانس< 
أفضل بنك لخدمات الشراكت – مصر 

غلوبال بانكينغ آند فاينانس< 

 ٪٢٩
نمو في حجم التجارة اإللكترونية في قطر

 ٢5٠
عدد العمالء القطريين الذين يستخدمون منصتنا الخاصة بالتجارة 

اإللكترونية 
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الخدمات المصرفية اإلجمالية والتجارية 
تابع

قوة QNB في مجال الخدمات المصرفية التجارية العالمية

تواجد إقليمي رائد وشبكة 
دولية متنامية

فرق خدمات مصرفية تجارية 
تتمتع بالخبرة وتتواجد في 

المراكز واألسواق الرئيسية 

 تصنيفات ائتمانية 
قوية

 تواجد محلي 
رائد في قطر

العديد من القنوات الخاصة 
بالبنك والقنوات العائدة لبنوك 

متعددة

عروض منتجات 
شاملة لدعم تدفقات 

التجارة واالستثمار

االستثمار في 
التكنولوجيا ومواكبة 

أحدث المعايير

القدرة على دعم 
المعامالت الكبيرة من 

خالل األتمتة

الشراكت الدولية 
تتعافى الشراكت في مختلف أنحاء العالم من التأثير الحاد الذي سببته 

جائحة كوفيد-1٩ في بيئة عملياتها. ونتيجة لذلك، يتراجع االرتفاع 
الكبير في مستوى عدم اليقين الذي هيمن على بيئة أعمالنا المرتبطة 
بالشراكت الدولية في عام 2020. وفي حين تركزت جهودنا في 2020 
على مساعدة عمالئنا على تخطي الصدمة المبدئية للجائحة، قمنا في 

العام الحالي بزيادة زخم التعافي لمساعدتهم في التأقلم على الوضع 
الطبيعي الجديد. ومع استمرار متطلبات السيولة ورأس المال العامل 

واستمرارية األعمال في العام الحالي، شهدنا ارتفاعًا مستمرًا في 
معنويات الشراكت.

إفريقيا وجنوب شرق آسيا،  بالعمل كبوابة لمنطقة الشرق األوسط و
ع تواجدنا الدولي الذي يوفر لقاعدة  فإن قوتنا تكمن في عمق وتنو

عمالئنا المتنامية العديد من الفرص االستراتيجية في أسواق متعددة. 
واستمر أداؤنا الدولي في النمو بما يتماشى مع بيئة األعمال الدولية، 

مما عزز ماكنتنا كشريك مفضل لدى عمالئنا من الشراكت 
والمؤسسات المالية الكبيرة. وشهدت الودائع عبر شبكتنا الدولية نموًا 

مزدوج الرقم مع استمرارنا في مساعدة عمالئنا على التكيف مع 
الوضع الجديد بعد الجائحة.

سلطت جائحة كوفيد-1٩ الضوء على أهمية المنصات الرقمية الموثوقة 
والفعالة في تقديم الخدمات المالية. باالستفادة من استثمارات 

األعوام الماضية، واصلنا ترحيل العمالء إلى منصتنا الرقمية الجديدة 
التي توفر حلواًل موثوقة وفعالة. وباإلضافة إلى ذلك، واصلنا التركيز 

على معالجة البيانات الضخمة والتحليالت من خالل تقديم الرؤى في 
الوقت الحقيقي. ويساعدنا ذلك على تحديد وتلبية متطلبات العمالء 

بطريقة أكثر فاعلية. 

بينما نوسع أعمالنا المصرفية المرتبطة بالشراكت الدولية، فإننا ندرك 
التأثيرات المرتبطة بالمخاطر الناتجة عن الجائحة. ولذلك، قمنا 

بتعديل شهية المخاطرة ومعايير اإلقراض عبر مختلف المناطق 
والقطاعات والشراكت لتلبية احتياجات القطاعات األكثر تضررًا. 

وتهدف سياساتنا المتحفظة بشأن اإلقراض إلى حماية البنك من 
مخاطر االئتمان المتزايدة في األسواق الدولية. واتبع QNB نهجًا 

حذرًا بشأن فتح خطوط االئتمان للعمالء الجدد والقطاعات المتأثرة 
بكوفيد-1٩. وفي اكفة أجزاء شبكتنا وعبر شراكتنا التابعة، طّبقنا أدوات 

إضافية إلدارة المخاطر للمحافظة على جودة أصول محفظة الشراكت 
مع تعزيز إجراءات اإلنذار المبكر ورصد المخاطر.  

في أوروبا، حققنا أداًء قويًا في مجال الخزينة وتمويل التجارة من 
خالل توسيع قاعدة عمالئنا وعروض منتجاتنا. وقمنا بذلك من خالل 

تعزيز أعمالنا المرتبطة بالتجارة وعقدنا عدة صفقات كبيرة، خاصة في 
جذب ودائع الشراكت الكبيرة. وفي المملكة المتحدة، قمنا بتحسين 
سجل قروضنا، ال سيما في قطاعي العقارات والطاقة. كما ساعدنا 

العمالء على مواجهة التحدي العملي المتمثل في االنتقال من 
استخدام معيار ليبور. 

في العام الحالي، واصل QNB فاينانسبانك تعزيز وضعه في السوق 
وتدعيم محفظته على الرغم من التقلبات والركود االقتصادي الناجمين 

عن تفشي الجائحة. ونجحنا في تحقيق نمو قوي في القروض 
والودائع بفضل حصتنا السوقية المتنامية والتوسع العام في السوق 

ع بالتحفيز المالي الحكومي. وكما هو الحال في قطر، تمحور  المدفو
تركيزنا الرئيسي حول الجهود الدؤوبة للتواصل مع عمالئنا من 
الشراكت التركية وفهم احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة 

تحدياتهم الخاصة. 

ووفقًا للتغيرات في احتياجات العمالء وتوقعاتهم، عززنا كفاءة شبكة 
ع التجارية في أكبر  فروعنا. وحققنا ذلك من خالل توحيد الفرو

المدن التركية ضمن المراكز التجارية، حيث تعمل الشراكت التابعة 
وفرق الدعم وفرق المبيعات معًا لتقديم حلول مالية متاكملة.

باإلضافة إلى ذلك، نجحنا هذا العام في طرح نموذجنا الخاص بإدارة 
الحسابات العالمية للشراكت متعددة الجنسيات في تركيا، مما مّكنهم 

من خلق فرص عمل جديدة، مع توفير خدمة أفضل للعمالء. ويستمر 
نموذجنا الخاص بإدارة الحسابات العالمية في تقديم الدعم لعدد 

متزايد من العمالء الرئيسيين، مما يساعد على خلق أعمال جديدة من 
خالل تعميق العالقات وتوفير فرص للبيع المتقاطع.

في مصر، استمرت شركتنا التابعة QNB األهلي في الحفاظ على 
ماكنتها الرائدة في سوق الخدمات المصرفية للشراكت. وحافظنا على 

عالقاتنا القوية والراسخة مع أبرز الشراكت المصرية والشراكت 
متعددة الجنسيات العاملة في جميع القطاعات االقتصادية في مصر. 

ولضمان استمرارية أعمال بعض عمالئنا المتأثرين بالجائحة، قام 
إدارة عدد من معامالت إعادة هيلكة الديون مع  QNB األهلي بقيادة و

البنوك المحلية األخرى، بما في ذلك المشاركة في أكبر إصدار 
لسندات شراكت في مصر.

تماشيًا مع طموحاتنا في مجال االستدامة، واصلنا أيضًا دورنا الرائد 
في سوق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. واكن QNB األهلي نشطًا 

بشلك خاص في سوق الطاقة الشمسية في مصر، حيث قدم الدعم 
والحلول المبتكرة لتشجيع مشاريع تطوير قطاع الطاقة الشمسية.

يز الزخم الذي حققناه في العام الماضي  مستقباًل، سنواصل تعز
الدوليين. ونهدف إلى  يك قوي ومستشار للعمالء  والعمل كشر

التي أسسناها عبر نهجنا الخاص بإدارة  يز وترسيخ العالقات  تعز
العالمية.  الحسابات 

المعامالت المصرفية التجارية العالمية
إدارة النقد لدينا احتياجات الشراكت  تدعم حلول التمويل التجاري و

المحلية ومتعددة الجنسيات عبر شبكة QNB. مدعومة باالبتاكر 
والرقمنة، تركز أعمالنا على االحتياجات المتطورة لعمالئنا مع ضمان 
االمتثال القوي للمتطلبات التنظيمية عبر لك والية قضائية نعمل فيها.

في عام 2021، اكنت التجارة العالمية مدعومة بالتعافي االقتصادي 
ع بالتحفيز جراء الوباء، مما عزز الطلب على المنتجات  القوي المدفو

المصنعة ودعم انتعاش أسعار السلع األساسية. ومع ارتفاع التجارة 
العالمية إلى 21٫٧ تريليون دوالر أمريكي من 1٧٫4 تريليون دوالر 

أمريكي العام الماضي، شهدنا نموًا قويًا بنسبة 2٧% في أعمالنا 
التجارية الدولية.

وفي الوقت نفسه، واصلنا االستفادة من االبتاكر والرقمنة لدعم إجراء 
أعمالنا بشلك أكثر كفاءة وأمانًا، باإلضافة إلى مبادرات إنشاء األعمال.

ع نموذجنا المصرفي  نرى أن انتشار منصات التمويل التجاري قد يزعز
التقليدي، وبالتالي فإننا نقوم بتعديل نموذج أعمالنا وعملياتنا لتضمين 

هذا النسق الجديد. وتستهدف جهودنا في مجال االبتاكر المنصات 
كوسيلة استراتيجية لتعديل نموذج التشغيل لدينا وفقًا لهذا الوضع 

الطبيعي الجديد. لذلك ركزنا على التعامل مع منصات تمويل التجارة 
اإلقليمية والعالمية الجديدة التي تسمح لنا بالعمل بسالسة مع عدد 

كبير من الشراكت، والوصول إلى األسواق غير المستغلة سابقًا. 
هذا العام، أنشأنا شراكة مع منصة تمويل التجارة المنشأة حديثًا في 

الهند والتي تمكننا من التعامل مع سوق خصم المستحقات 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الهند بطريقة فعالة من حيث 
التلكفة. على غرار العام الماضي، واصلنا جهودنا لتوجيه العمالء إلى 

تطبيق بوابة QNB التجارية. 

كما واصلنا توسيع منصتنا الرقمية الشاملة إلدارة النقد لألعمال 
اإللكترونية عبر فروعنا الدولية. تساعد المنصة، التي لديها حضور قوي 

، الشراكت على إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة، وتوفر  في قطر
تعليمات الدفع واسترجاع معلومات كشف الحساب. كما تشتمل 

المنصة أيضًا على وظائف تحميل ملف الدفع والدفع من مضيف إلى 
مضيف وتنزيل كشوفات الحسابات بصيغة ملفات مختلفة. وتدعم 

هذه الوظائف، إلى جانب اإلعدادات المعقدة لملف تعريف الشركة 
المستخدمة، عمليات الخزانة المؤسسية المتطورة من خالل التاكمل 

التام مع مختلف أنظمة تخطيط موارد المؤسسة. 

طورنا هذا العام أيضًا وظيفة رقمية لدفع الضرائب باستخدام واجهات 
برمجة التطبيقات لدعم مدفوعات الضرائب في دولة قطر عبر عملية 

آلية لتحسين تجربة المستخدم.

تعتبر حماية البيانات الهامة وتوفير الوصول اآلمن إلى تطبيقاتنا أمرًا 
بالغ األهمية في QNB. لقد تحولنا هذا العام إلى استخدام ما يسمى 

بالرموز المصرفية المرنة وفقًا لالئحة التوجيهية الخاصة بخدمات 
الدفع في االتحاد األوروبي )PSD2( لتوفير أعلى مستوى ممكن من 

األمان. ونحن بصدد التخلص تدريجيًا من الرموز المادية التي تنشئ 
لكمة مرور أو رمز لمرة واحدة واالنتقال إلى أساليب التحقق األكثر 

كفاءة والمستخدمة على الهواتف الذكية. ويعتمد عدد متزايد من 
عمالئنا على هواتفهم لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية، وتجعل 
الرموز المرنة الدخول إلى حساباتهم أكثر أمانًا ودون الحاجة إلى 

حفظ لكمات المرور.

اعترافًا بجهودنا، قامت مجلة ذا آشيان بانكر بمنح QNB جائزة أفضل 
إفريقيا، مما يسلط  بنك للعمليات المصرفية في الشرق األوسط و

الضوء على المجموعة الواسعة من الخدمات الممتازة التي نقدمها في 
مجال العمليات المصرفية المدعومة بمنصات القنوات اإللكترونية 

لخدمات الشراكت. وباإلضافة إلى ذلك، كّرم اتحاد المصارف العربية 
QNB أكفضل بنك في مجال االبتاكر الرقمي في قطر، ورشحت مجلة 

غلوبال ترايد ريفيو QNB أكفضل بنك لتمويل التجارة في قطر بعد 
النجاح الذي حققته بوابتنا الخاصة بتمويل التجارة. وتوفر قناتنا 

اإللكترونية للتجارة، وهي حل متاكمل لألعمال اإللكترونية، 
للمستوردين والمصدرين منصة شاملة إلتمام معامالتهم التجارية 

المحلية والدولية بسالسة، فضاًل عن تلقي المشورة إلكترونيًا. كما 
تعكس المنصة إنجازات البنك في تسهيل األعمال من خالل زيادة 

كفاءة المعامالت عن بعد عبر قنواته اإللكترونية المتنوعة للشراكت 
والشراكت الصغيرة والمتوسطة. 

في العام المقبل، سنواصل مساعدة عمالئنا على التعامل مع المناخ 
الجديد للسوق مع استمرارنا في ريادة الجيل التالي من التقنيات 
المصرفية. ونحن ملتزمون بتطوير وتسريع التطبيقات والمنصات 

الجديدة لتعزيز خدمة العمالء واألمن والكفاءة.

في الوقت نفسه، نتوقع أن تزدهر عمليات فروعنا الدولية في عام 
2022، ال سيما في المملكة العربية السعودية وهونغ كونغ، وأن تولد 

فرصًا كبيرة للمعامالت المصرفية التجارية.

 ٪٢٧
نمو عائدات تمويل التجارة الدولية
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الخدمات المصرفية اإلجمالية والتجارية 
تابع

في المستقبل، نتوقع أن نشهد طفرة في األعمال التجارية 
في بداية العام المقبل، حيث يفكر المستثمرون بالفعل في 

أفضل السبل لالستفادة من بطولة أكس العالم لكرة القدم 
فيفا 2022™.

التمويل المهيلك الدولي
اكن الدافع وراء الزخم هذا العام هو الشعور المتزايد بالثقة في 

االقتصاد، مما أدى إلى تجدد القابلية لالستفادة من فرص أكثر شمواًل 
وطموحًا. وخلقت التحديات االجتماعية واالقتصادية العديدة التي 

خلفتها جائحة كوفيد-1٩ تحواًل جذريًا في المواقف تجاه مشهد 
السوق في مرحلة ما بعد الجائحة، مما أدى إلى ظهور فرص جديدة، 

خاصة في مجال االتصال الرقمي. وأدى تزايد النشاط في السوق في 
عام 2021 إلى أداء مستدام وقوي، مع زيادة المعامالت والقروض 

الجديدة التي ساعدت على تعزيز الزخم الدولي للبنك على مدار العام.

وشهدنا نموًا في عدد العمالء الجدد حيث سعى العمالء إلى الحصول 
على دعمنا في مجموعة متنوعة من المشاريع الرأسمالية وصفقات 

تمويل الشراكت الكبرى. إن سمعتنا وخبرتنا في مجال التمويل 
المهيلك، بما في ذلك القروض المجمعة وتمويل المشاريع وواكالت 

 QNB ائتمان الصادرات وعمليات االستحواذ والتمويل العقاري، تجعل
الشريك المفضل لتلك الشراكت لتحقيق النمو في الوضع الطبيعي 

الجديد. كما نستفيد أيضًا من وجودنا الدولي، حيث ُيمكننا دعم العمالء 
في عدد متزايد من األسواق العالمية.

في عام 2021، قمنا بتسهيل سلسلة من صفقات التمويل المهيلك 
الكبيرة عبر مجموعة من القطاعات في قطر والمملكة المتحدة 

وهونغ كونغ وفرنسا والهند وسنغافورة وتركيا. ونواصل تغطية 
مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية واالتصاالت 
والعقارات والخدمات العامة. وباإلضافة إلى الصفقات األساسية، 
كنا نشطين بشلك خاص في المعامالت الثانوية على مدار العام، 

إعادة الهيلكة. في الوقت  حيث عملنا على صفقات إعادة التمويل و
نفسه، شهدنا أيضًا زيادة في واكالت ائتمان الصادرات والصفقات 

متعددة األطراف.

وفي الوقت نفسه، استفدنا أيضًا من افتتاح فرعنا الجديد في هونغ 
كونغ، حيث أكملنا عدة صفقات، وهناك مشاريع إضافية في طور 

اإلعداد. وباعتبارها مركزًا ماليًا دوليًا من الدرجة األولى، توفر هونغ كونغ 
فرص الوصول إلى اقتصاد محلي نابض بالحياة وحتى إلى السوق 

الصينية نفسها، حيث يستمر سوق التمويل المهيلك في النضوج. 

وقمنا بتنسيق العملية الناجحة لترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون 
بقيمة 1٫٧5 مليار يورو ألجل ثالث سنوات من قبل QNB. وحظيت 

العملية باستجابة إيجابية وقوية في السوق، مما أدى إلى تجاوز 
طلبات االشتراك لما هو مطلوب في مرحلة االشتراك من قبل 31 بناًك 
انضموا إلى المدراء الرئيسيين الخمسة الملكفين بالترتيب واالشتراك.  

ومع استمرار قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة في التأثير على أسعار 
األسهم والسندات وديون الشراكت والديون السيادية، تظل خيارات 

التمويل المستدام على رأس جدول األعمال. فهناك اهتمام كبير عبر 
محفظة قروضنا المستدامة لدعم جهودنا في مجال السندات 

الخضراء والسندات االجتماعية وسندات االستدامة.

في عام 2022، نتوقع ارتفاعًا عالميًا في المشاريع والقروض مع انتقال 
عدد متزايد من الشراكت من حالة الحذر إلى النشاط حيث ستبدأ عملية 

إزالة القيود المفروضة جراء الوباء. 

الخزينة والمؤسسات المالية
في عام 2021، واصلنا تنمية أعمالنا بما يتماشى مع طموحنا 

االستراتيجي، حيث وفرنا لعمالئنا الدعم في تداوالت الخزينة 
والمبيعات والمؤسسات المالية وخدمات المراسلة المصرفية.

إن عالقاتنا االستراتيجية مع البنوك المحلية واإلقليمية والعالمية في 
جميع أنحاء العالم تدعم نجاح أعمال خدماتنا للمؤسسات المالية 

والمراسلة المصرفية. ونحن في وضع جيد يتيح لنا تقديم خدمات 
المراسلة المصرفية دون انقطاع في األماكن التي يحتاج فيها النظراء 

إلى قدرات محلية قوية. باإلضافة إلى ذلك، أسس QNB شرااكت مع 
مؤسسات مالية وبنوك إنمائية رائدة، إلى جانب الخبرة المحلية 

ومعلومات السوق، مما يتيح لنا، أكحد البنوك ذات التصنيف االئتماني 
المرتفع، توفير الوصول إلى األسواق المختلفة عبر منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

طوال فترة جائحة كوفيد-1٩ على مدار العامين الماضيين، حرصنا على 
ضمان استمرار وضع السيولة لدينا من خالل تعزيز العالقات القوية 

مع البنوك الشريكة لنا في جميع أنحاء العالم. كما واصلنا تنويع 
مصادر التمويل من خالل دخول أسواق دين جديدة وتوسيع نطاق 
االستحقاق. ونتيجة لذلك، حافظنا على نمونا وعززنا تغطية السيولة 

.QNB وثقة المستثمرين الدوليين في مجموعة

لقد نجحنا في إصدار سندات في األسواق العالمية على مدار العام، 
حيث يظل اإلقبال على أوراقنا قويًا. وتمّكنا من االستفادة بشلك فعال 

من عالقاتنا الحالية والوصول إلى مصادر تمويل جديدة. ويواصل 
البنك جذب قاعدة مستثمرين دولية واسعة للغاية، مع جمع التمويل 

من جميع أنحاء العالم بعمالت متعددة عبر اكمل نطاق المدة. في 
العام الحالي، نجح QNB في إصدار قرض ممتاز غير مضمون بمبلغ 
 QNB 1٫٧5 مليار يورو. ونظرًا للطلب القوي على هذا اإلصدار، تلقى

طلبات اشتراك فاقت المطلوب بفضل ثقة المستثمرين الدوليين في 
استراتيجية مجموعة QNB وقوة مركزها المالي. وباالستفادة من 

وجودنا في هونغ كونغ، قمنا بتأمين أول صفقة لنا في وحدة أسواق 
المال المركزية )CMU( بقيمة 600 مليون دوالر أمريكي واستكملنا 
صفقة سندات فورموزا جديدة بقيمة 300 مليون دوالر أمريكي في 

تايوان.

لقد عززنا فرقنا الدولية من خالل تعيين موظفين جدد ذوي خبرة 
عالية، مما ساعد على تحسين اإلشراف والتفاعل مع الشراكت التابعة 

ع الدولية. والفرو

وفي إطار التحّول العالمي بعيدًا عن معيار سعر الفائدة المعروض 
(، قمنا بتحديث أنظمتنا لتلبية متطلبات  بين البنوك في لندن )ليبور

السوق في فترة ما بعد ليبور لتسعير منتجاتنا بالمعايير الجديدة. 
وعملنا عن كثب مع عمالئنا إلبقائهم على اطالع وقمنا بتحديث الشروط 

التعاقدية. وسيستمر هذا االنتقال إلى معيار السوق الجديد حتى عام 
2022 وما بعده.

QNB اكبيتال
بفضل النشاط في أسواق رأس المال، اكن أداء شركة الخدمات 

المصرفية االستثمارية التابعة لنا، QNB اكبيتال، قويًا على مدار العام. 

وبصفتنا الشركة الرائدة في السوق القطرية الستشارات الشراكت، 
فإن فريقنا المتفاني من المختصين ذوي الخبرة الكبيرة في مجال 
االستشارات المالية والخدمات المصرفية االستثمارية يساعد البنك 

على تنمية عالمته التجارية وتعزيز أدائه المالي. وما زلنا نعمل 
كمستشار رئيسي للحكومة في مختلف المبادرات للمساعدة في تنويع 

االقتصاد وجذب االستثمار األجنبي المباشر وتعزيز االستقرار على 
المدى الطويل في البالد بشلك عام.

في عام 2021، نفذنا أكثر من عشر معامالت في مجال أسواق رأس 
المال المدين تجاوزت قيمتها 25 مليار دوالر أمريكي. وشملت هذه 

المعامالت ما يلي:

إصدار سندات سيادية لسلطنة عمان بقيمة 3٫25 مليار < 
دوالر أمريكي.

 >.Ooredoo إصدار سندات بقيمة مليار دوالر أمريكي لشركة
إصدار سندات بقيمة 12٫5 مليار دوالر أمريكي لشركة < 

قطر للبترول. 
إصدار سندات بقيمة ٩ مليار دوالر أمريكي لمؤسسات مالية، بما < 

في ذلك البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، والبنك األهلي، 
وبنك دخان.

ومن ناحية أخرى، قمنا بتقديم المشورة والدعم لمجموعة من 
الشراكت العاملة في قطاعات متعددة والتي اكنت تدرس أو تستعد 

لعمليات طرح عام أولي. وشهدنا في العام الحالي زيادة كبيرة في 
عدد الشراكت العائلية التي ترغب في إدراج شراكتها في البورصة، مما 

يدل على ارتقاء وتطور الشراكت التي تنمو لتصبح كيانات مدرجة.

وفي الوقت نفسه، استمر قطاع الشراكت في النمو، مما أدى إلى 
تطوير سوق رأس المال، وتعزيز نمو وأهمية الشراكت الصغيرة 

والمتوسطة. نتيجة لذلك، شهدنا زيادة في عدد العمالء الذين يرغبون 
في الحصول على خدماتنا االستشارية في مجال عمليات الدمج 

واالستحواذ، ال سيما في قطاعات البناء والمقاوالت والتجارة. واكن 
الدافع وراء ذلك هو الرغبة في بناء “شراكت وطنية رائدة” أكثر فاعلية، 
بمعنى تطوير شراكت محلية كبيرة متفوقة في مجاالتها وقادرة على 

المنافسة على المستوى الدولي.

في المستقبل، نتوقع أن نشهد طفرة في األعمال التجارية في 
بداية العام المقبل، حيث يفكر المستثمرون بالفعل في أفضل 

السبل لالستفادة من بطولة أكس العالم لكرة القدم فيفا 2022™. إن 
ماكنة دولة قطر كمركز رياضي عالمي تخلق بالفعل فرصًا تجارية 

جديدة للقطاع الخاص، وتجذب االستثمار األجنبي، وتعمل في 
الوقت نفسه على تطوير رواد األعمال القطريين الذين يمكنهم تقديم 

خدمات مثل تعزيز األداء الرياضي والصحة البدنية، والتواصل مع 
إدارة الفعاليات وأماكن تنظيمها. المشجعين، و

كما نتوقع أن نرى نموًا قويًا في المشاريع الجديدة التي تخدم 
االقتصاد في مجاالت أخرى عدا الرياضة. فبعد جائحة كوفيد-1٩، اكن 
هناك انتشار للشراكت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدًا الشراكت العاملة 

في مجال التجارة اإللكترونية. وسيساعد تعزيز األطر التنظيمية على 
تمهيد الطريق لمزيد من االستثمار األجنبي المباشر ومشاريع 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ال سيما في قطاعات التعليم 
والرعاية الصحية والسياحة.

ع الضخم لتوسعة  في السنوات القليلة المقبلة، وعلى خلفية المشرو
حقل الشمال الذي تنفذه شركة قطر للطاقة، نتوقع ظهور مبادرات 

جديدة لدعم قطاع الشراكت الصغيرة والمتوسطة ونجاح الجهود 
المستمرة لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى دولة قطر. 

المشورة المالية واالستراتيجية  عمليات االندماج واالستحواذ

تمويل المشاريع

أسواق األسهمأسواق الدين

إدارة االستثمارات العقارية

مهمة QNB اكبيتال هي الحفاظ على ماكنتها كبنك استثماري مفضل للعمالء في دولة قطر وفي المنطقة.
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بفضل التركيز القوي على االبتاكر الرقمي وخدمة العمالء، تمّكنا من تعزيز رفاهية 
عمالئنا في ظل الوضع الطبيعي الجديد.

الخدمات المصرفية لألفراد 

ما نقوم به

ع متاكملة ومتعددة القنوات. تقدم إدارة الخدمات المصرفية لألفراد مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات مع شبكة فرو

وذلك يشمل ما يلي:

53 فرعًا في قطر و 1٫010 في الخارج.< 

أكثر من 508 جهاز صراف آلي و 10 أجهزة صراف آلي تفاعلية في قطر – أكبر شبكة في البالد – و 4٫134 جهازًا في الخارج.< 

منصات مبتكرة وسهلة االستخدام للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف الجوال.< 

عروض متميزة ورائدة في السوق من خالل أوائل QNB وأوائل QNB بلس.< 

عروض خدمات األفراد الدولية مع إماكنية الوصول إلى الحسابات العالمية عبر شبكتنا الدولية.< 

مراعاة معايير االستدامة.< 

ُتعتبر دائرة الخدمات المصرفية لألفراد في وضع جيد لمساعدة 
العمالء على النجاح واالزدهار في الوضع الطبيعي الجديد. في عام 

2021، عكس أداؤنا قدرتنا على مواجهة تحديات الوباء وتلبية 
االحتياجات سريعة التغير لعمالئنا.

لقد أدى التغير في طريقة الشراء والبيع عبر اإلنترنت إلى نمو قوي في 
التسوق اإللكتروني. فإلى جانب الزيادة الملحوظة في مبيعات األزياء 

ومنتجات الصحة والجمال وكذلك األجهزة المنزلية، أصبح 
المستهلكون اآلن يفضلون شراء منتجات أخرى عبر اإلنترنت. في 

الواقع، شهدنا زيادة في إنفاق األسر على البقالة واألطعمة الجاهزة 
والترفيه المنزلي هذا العام.

يتم دعم قيمة عروض خدماتنا المصرفية لألفراد من خالل التكنولوجيا 
الرقمية المتطورة واالبتاكر الذي يتم تقديمه بلمسة إنسانية. ومن 
خالل توفير تقنيات دفع جديدة وآمنة تقدم قدرًا أكبر من الراحة، 

شهدنا زيادة في المعامالت الرقمية. عالوة على ذلك، ساهمت 
التجارب االستثنائية التي نقدمها لعمالئنا ومجموعة المنتجات 
والخدمات الشاملة في أدائنا القوي، حيث تم تحقيق نمو في 

الحسابات والقروض والودائع الجديدة. 

تحت شعار “QNB فاينانسبانك موجود دائمًا من أجلك”، ركزنا على 
تقديم المنتجات المناسبة لعمالئنا األفراد في تركيا في الوقت 

المناسب. ومع مراعاة التركيز على العمالء، عزز QNB فاينانسبانك 
مجموعة منتجاته والبنية التحتية لخدمة عمالئنا بسالسة والحفاظ على 

أعلى مستويات الرضا. 

في مصر، عزز QNB األهلي أنشطة الشمول المالي. فمن خالل 
العروض المخصصة واالستفادة من وسائل التواصل االجتماعي، 

ساعدنا في نشر الثقافة المالية، وفي الوقت نفسه، استقطبنا عمالء 
جدد في العديد من المحافظات في جميع أنحاء مصر، وخاصة 

ضمن فئات مثل اإلناث والقصر وكبار السن.

تعزيز الخدمات الرقمية والقنوات اآللية
واصلنا بذل الجهود لتقديم تجربة رقمية من الدرجة األولى عبر 

شبكتنا العالمية.

هذا العام، اكن تركيزنا في قطر ُمنصبًا على تعزيز تعدد القنوات التي 
نقدم خدماتنا عبرها، وتحسين قدرات قنوات الخدمة الذاتية، وتقليل 

العبء على شبكتنا المادية، ورفع مستوى أنظمة البنك. نتيجة لذلك، 
يستخدم أكثر من ٩3% من عمالئنا في قطر قنواتنا الرقمية.

من الخطوات المهمة التي ُأنجزت هذا العام، شراكتنا الحصرية مع 
PayPal، وهي األولى من نوعها مع أي بنك في المنطقة. نحن قادرون 

على تزويد عمالئنا األفراد بمجموعة من الخدمات الجديدة إلجراء 
مشتريات آمنة عبر اإلنترنت. وتوفر الشراكة القدرة على ربط بطاقة 

االئتمان أو الخصم الخاصة بالعمالء بمحفظة PayPal والتسوق على 
مواقع التجارة اإللكترونية حول العالم. عالوة على ذلك، يمكن للعمالء 

 QNB من حسابهم المصرفي في PayPal تعبئة حساباتهم على
إرسال األموال عبر موقعنا اإللكتروني. باإلضافة إلى ذلك، أضفنا ميزة  و

تسمح لعمالء QNB بسحب أي مبلغ من محفظة PayPal مباشرة إلى 
حساب QNB عبر اإلنترنت بالعملة المحلية. ونتوقع أن تعمل هذه 

الشراكة كمحفز لنمو أحجام التجارة اإللكترونية في جميع أنحاء 
المنطقة وخارجها.

توفر خدمة QNB المصرفية عبر تطبيق WhatsApp، التي تم إطالقها 
العام الماضي، للعمالء معلومات حول المنتجات والخدمات، فضاًل عن 

ربط العمالء بموظفي QNB لتلقي الدعم المباشر. ومنذ إطالق 
الخدمة، شهدنا انخفاضًا كبيرًا في عدد الماكلمات الواردة إلى مراكز 

االتصال الخاصة بنا.

كما واصلنا تعزيز عروضنا للخدمات المصرفية الذاتية من خالل طرح 
أجهزة صراف تفاعلي متاكملة إضافية في قطر. في المواقع التي 

ع مجهزًا بصراف تفاعلي، يتم تنفيذ أكثر من 28% من  يكون فيها الفر
إجمالي المعامالت من خالل هذه القناة. وقمنا أيضًا بتوسيع مدى 

توفر خدمة أجهزة الصراف التفاعلي، مما ساعد على زيادة 
االستخدام اإلجمالي بنسبة 35%. وشجعنا نجاح هذه المبادرة على 
التخطيط لمزيد من التوسع في عدد أجهزة الصراف التفاعلي لدينا 

في المستقبل.

واصلنا برنامج التوسع في أجهزة الصراف اآللي الخاصة بنا في قطر 
والمزودة بخدمة ذاتية إليداع الشياكت وتسهيالت المقاصة. اليوم، 

تستوعب أجهزة الصراف اآللي هذه أكثر من 65% من إجمالي أحجام 
مقاصة الشياكت. ونحن ملتزمون بمواصلة هذا التوسع من خالل 

تجهيز المزيد من المواقع بهذه األجهزة في المستقبل. بموازاة ذلك، 
قمنا بزيادة حدود المعامالت لعمليات السحب عبر رمز االستجابة 

السريعة )QR( من أجهزة الصراف اآللي في تركيا، مما يجعل األمر 
أسهل وأكثر مالءمة للعمالء للتفاعل دون الحاجة إلى االتصال 

الجسدي. وواصلنا أيضًا توسيع شبكة أجهزة الصراف اآللي الخاصة بنا 
في مصر عبر جميع المحافظات، بما في ذلك أجهزة الصراف اآللي 

لخدمة السيارات التي تحترم احتياطات المسافة االجتماعية.

على الصعيد الدولي، حققنا عددًا من اإلنجازات المهمة. في فرنسا 
والمملكة المتحدة، قمنا بتحديث منصات الخدمات المصرفية عبر 

اإلنترنت والهاتف الجوال لدينا لتلبية متطلبات الالئحة الثانية لخدمات 
الدفع في االتحاد األوروبي وعززنا أنظمة خدمات األفراد لدينا لزيادة 

الكفاءة وتحسين الخدمة من خالل زيادة األتمتة.

في تركيا، قمنا بتجديد تصميم ووظائف تطبيق الجوال الخاص بنا وفقًا 
ألحدث اتجاهات تجربة المستخدم. ويوفر التصميم الجديد لوحة 

معلومات قابلة للتخصيص، وواجهة سهلة االستخدام، ولوحة وصول 
سريع وقائمة مهام غنية. باستخدام أحدث التقنيات لتوفير تجربة عمالء 

مخصصة وسلسة، يوجه التطبيق عمالئنا في معامالتهم المصرفية من 
خالل تقنية المساعد الشخصي “Digital Intelligence Q”. ونتيجة 

لهذه المبادرات والتشريع الجديد الذي يسمح باستقطاب العمالء عبر 
ماكلمات الفيديو، زاد انتشار واستخدام القنوات الرقمية من %6٧ 

في عام 2020 إلى ٧1% في عام 2021، باإلضافة إلى أكثر من 60 ألف 
 ،Enpara ،مشترك جديد من العمالء. وواصل بنكنا الرقمي في تركيا

، حيث زادت قاعدة عمالئه بنسبة %26  إنجازاته من نجاح إلى آخر
لتصل إلى 3٫0 مليون. وحتى مع الزيادات الكبيرة في محفظة 

العمالء، فقد حافظنا على مستوى مرتفع من صافي نقاط الترويج، 
عند ٧٧.

استمر السوق المصري، بفضل قاعدته االستهالكية التي تشهد تحواًل 
رقميًا سريعًا، في تقديم فرص كبيرة. ونحرص على التزامنا بتطوير 
حلول رقمية مبتكرة من خالل تقديم أحدث الخدمات والمنتجات 

الرقمية التي تحدث التغيير الجوهري، مع الحفاظ على أعلى مستويات 
األمان. هذا العام، أضاف QNB األهلي العديد من التحسينات إلى 

خدماتنا المصرفية عبر اإلنترنت، مثل السماح للعمالء باسترداد نقاط 
إعادة إصدار الرموز السرية PIN الخاصة  والء بطاقاتهم االئتمانية، و
إصدار شهادة  ببطاقات االئتمان، وتغيير حدود البطاقات اإلضافية و

إيداع جديدة.

ندرك أن تأسيس تواجد فّعال في آسيا يتطلب االستحواذ على حصة 
سوقية وسط قاعدة ساكنية ضخمة وسريعة النمو ومشتتة على نطاق 

جغرافي واسع وتتميز بإتقان التعامل مع التكنولوجيا. بالنسبة لشركتنا 
التابعة في إندونيسيا، أنشأنا تواجدًا واسع النطاق من خالل االستفادة 

من التكنولوجيا واالبتاكر مع دعم المزيد من الشمول المالي في نفس 
 UCan الوقت. وقد فعلنا ذلك من خالل االستثمار في تطوير منصة

الرقمية.

تضمين االستدامة في عروضنا المصرفية لألفراد
لدعم أجندة QNB لالستدامة بشلك أكبر، إلى جانب زيادة الوعي في 

إظهار التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجاالت  المجتمع و
االستدامة، أطلقنا سلسلة من المبادرات الخضراء في محفظتنا 

للخدمات المصرفية لألفراد.

في قطر، تشمل المنتجات والخدمات المستدامة من QNB عروضًا 
ترويجية للقروض العقارية الخضراء وقروض السيارات الصديقة 
للبيئة بأسعار فائدة مغرية. ووقع البنك مذكرة تفاهم مع المنظمة 

الخليجية للبحث والتطوير “جورد” لتعزيز والترويج لممارسات البناء 
المستدامة من خالل استخدام تصنيف المنظومة العالمية لتقييم 

االستدامة )جي ساس(. يتم استخدام تصنيف جي ساس لتحديد 

 ٪٩٣
معدل استخدام القنوات الرقمية في قطر

 ٪٢٦
نمو في قاعدة عمالء البنك الرقمي Enpara في تركيا

 ٧٧
Enpara صافي نقاط الترويج لبنك

الجوائز 

أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية
غلوبال بانكينغ آند فاينانس< 

جائزة رضا العمالء )برونزية( - تركيا
جوائز ستيفي 2021< 

أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد - مصر 
مجلة إنترناشيونال فاينانس < 

أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد - مصر 
غلوبال بانكينغ آند فاينانس< 

أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد - مصر 
اكبيتال فاينانس< 

أفضل منتج مصرفي إلكتروني – تطبيق الخدمات 
المصرفية في مصر

مجلة إنترناشيونال فاينانس < 
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الخدمات المصرفية لألفراد 
تابع

أهلية العمالء لالستفادة من القرض العقاري األخضر للممتلاكت 
واألصول المستدامة. ويعد QNB أول بنك في المنطقة يطبق تصنيف 
جي ساس في إطار جهوده لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من 

آثار تغير المناخ. سيؤدي هذا التعاون مع المنظمة الخليجية للبحث 
والتطوير إلى تقديم أسعار فائدة ترويجية أكثر جاذبية للممتلاكت 

واألصول الخضراء.

باإلضافة إلى ذلك، نشر البنك ميثاقًا للعمالء، يوضح بالتفصيل التزامنا 
بتقديم خدمة عمالء ممتازة وتلبية احتياجات العمالء المالية بمنتجات 

وخدمات عالية الجودة. وتماشيًا مع االلتزامات المنصوص عليها في 
الميثاق، نسعى إلى تحسين منتجاتنا وخدماتنا وقنوات العمالء 

باستمرار لتقديم تجربة عمالء استثنائية. 

في مصر، شارك QNB األهلي في مبادرة البنك المركزي المصري 
“سيارات بديلة للعمل بالوقود المزدوج”، والتي قدمنا فيها تسهيالت 

للدفع وأسعار فائدة خاصة للعمالء الراغبين في شراء سيارات 
صديقة للبيئة.

تنمية أعمالنا المرتبطة بالبطاقات وخدمات الدفع
لقد شهدنا زخمًا قويًا في سوق البطاقات على مدار عام 2021. واكن 

ذلك مدفوعًا بالزيادة في قبول البطاقات، وارتفاع كبير في نشاط 
 Apple Pay التجارة اإللكترونية - بما في ذلك اإلطالق الناجح لخدمة

في قطر - ونجاح التحسينات والشرااكت الرقمية الخاصة بنا.

كما انتعشت السوق نتيجة للرفع التدريجي لقيود السفر، وزيادة 
االستهالك المحلي، وتحسن ثقة المستهلكين. نتيجة لذلك، شهدنا 

زيادة في النمو في أعمال البطاقات. وارتفع إصدار بطاقات االئتمان 
بنسبة 3٧٫5%، بينما ارتفع اإلقبال على البطاقات مسبقة الدفع بنسبة 

60%. وزاد إصدار بطاقات الخصم بنسبة 16%، كما ارتفع عدد بطاقات 
الشراكت بنسبة 8٩%. كما ساعد التحول المستمر من استخدام النقد 

إلى البطاقات في زيادة حجم معامالت بطاقات الخصم بنسبة %35، 
في حين نما استخدام النقد بنسبة 4% فقط.

واصلنا االستثمار في التكنولوجيا، للمساعدة في تعزيز بنية تحتية 
شاملة وآمنة للتجارة اإللكترونية. في الوقت نفسه، ومع االلتزام 

بنهجنا االستراتيجي الناجح، أطلقنا أيضًا منتجات وخدمات جديدة 
عملت على تعزيز قدرتنا التنافسية في السوق. وأتاح طلب العمالء 

لحلول الدفع اآلمنة والسريعة مجموعة من الطرق الجديدة للدفع 
مقابل السلع والخدمات. نتيجة لذلك، أدركت العديد من الشراكت 

الحاجة إلى التواجد الاكمل عبر اإلنترنت وقبول مجموعة واسعة من 
قنوات الدفع الرقمية.

كما أطلقنا QNBpay، وهي خدمة مصرفية عبر الهاتف الجوال تمكن 
العمالء من إجراء مدفوعات آمنة عبر الجوال. ويتم تجهيز لك 

البطاقات الجديدة التي نصدرها بخاصية الدفع بدون تالمس، ويستمر 
ع من  عدد المعامالت الالتالمسية في االرتفاع، حيث شهد هذا النو
المعامالت نموًا بنسبة 3٧% في عام 2021، مقارنة بـ 1٩% في العام 

الماضي. وقد احتل QNB ماكنة رائدة في السوق في إطالق نماذج 
 Garminو Fitbit Pay الدفع األكثر أمانًا ومالءمة، بما في ذلك خدمات
Pay وApple Pay. منذ إطالق خدمة Apple Pay في أغسطس، تجاوز 

إجمالي عدد معامالت الخدمة 2٫2 مليون معاملة، بحجم إجمالي 
تجاوز 548 مليون ريال قطري، مما يدل بوضوح على اعتماد العمالء 

القوي ألشاكل جديدة من المدفوعات الرقمية.

استمر الطلب على خدمات الصيدليات والتوصيل على وجه 
الخصوص. واكن تطبيق Snoonu، وهو تطبيق توصيل حائز على 

، إحدى قصص النجاح، وتمتلك هذه الشركة القطرية  عدة جوائز
الناشئة العاملة في مجال التجارة اإللكترونية بالفعل أكثر من 
100,000 مستخدم وتخطط لتوسيع وتنويع عروضها من خالل 

 QNB إضافة ميزات وخدمات جديدة إلى منصتها. وقد طور
مجموعة واسعة من حلول الدفع الرقمية لدعم مثل هذه األعمال 

التجارية، بما في ذلك تقديم مدفوعات التالمسية تضمن بقاء 
بيانات العمالء آمنة. إن سمعتنا في تزويد العمالء بأحدث التقنيات 

هي من األسباب التي تجعلنا نتصدر السوق في مجال الخدمات 
المصرفية لألفراد والشراكت.

وفي الوقت نفسه، تعاونا بشلك فعال مع فيزا وفيفا واللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث لتقديم حلول دفع سلسة للمواطنين القطريين 

والسياح وعشاق الرياضة. فالبنك هو الداعم الرسمي لأكس العالم 
إفريقيا وذلك باإلضافة إلى  فيفا قطر 2022™ في الشرق األوسط و

كونه البنك القطري الرسمي للبطولة، مما سيساعد في تعزيز 
عالمة QNB التجارية وسمعته على مستوى العالم. ومن المتوقع أن 

تجلب البطولة جماهير من جميع أنحاء العالم. ولمساعدة تجار 
التجزئة على قبول المدفوعات من العمالء الصينيين، أطلقنا هذا العام 

خدمة WeChat Pay. وتعتبر هذه الخدمة من حلول الدفع عبر 
الهاتف الجوال ويستخدمها أكثر من 1٫2 مليار شخص شهريًا، وهي 

األفضل في فئتها في الصين وتشلك أداة قوية إضافية لعمالئنا 
التجار الذين يقبلون المدفوعات من العمالء الصينيين الذين 

يسافرون إلى الخارج.

اكن أحد أبرز أحداث هذا العام في أعمالنا للبطاقات هو إقامة شراكة 
استراتيجية مع فيزا. وقد مكنتنا هذه الشراكة من إنشاء منتجات دفع 

متطورة وتقدم في نفس الوقت مزيدًا من المزايا واالمتيازات. 
وتشمل هذه المزايا الدخول المجاني إلى صاالت المطارات، ومزايا 

وخصومات تأمين السفر داخل قطر وفي الخارج، باإلضافة إلى 
برنامج الوالء. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة االستراتيجية مع 
فيزا ستساعدنا على تحقيق المنفعة المتبادلة وزيادة خبرتنا وتوسيع 

شبكتنا العالمية في مجال أعمال البطاقات.

كما تم إطالق خدمة FAST في بداية عام 2021، وهي إحدى الحلول 
الخاصة بتحويل األموال وقد مّكنت عمالء QNB فاينانسبانك في تركيا 

من إجراء تحويالت إلى حسابات مصرفية أخرى خارج ساعات 
العمل التقليدية. وقبل إطالق FAST، اكن بإماكن العمالء إجراء 

التحويالت إلى حسابات بنكية أخرى خالل ساعات العمل أو أيام 
ع فقط.  األسبو

دعمت الشركة التابعة لنا في مصر، QNB األهلي، بنشاط مبادرات 
الشمول المالي في البالد من خالل توسيع استخدام أجهزة نقاط البيع 

ومدفوعات رمز االستجابة السريعة والعديد من الخدمات الرقمية. 
إلى جانب إدخال ميزة الدفع الالتالمسي في جميع بطاقاتنا، قدمنا  و
ع  للعمالء األفراد حلواًل متنوعة لالستمتاع بتجربة تسوق أسهل وأسر

وأكثر أمانًا، وبالتالي تشجيع التحول إلى مجتمع غير نقدي.

مستقباًل، سينصب تركيزنا على بطولة أكس العالم فيفا قطر 2022™ 
القادمة. وستتطلب هذه الفعالية تخطيطًا وتحضيرًا مكثفين لالستفادة 

الاكملة من هذا الحدث الفريد الذي نعتبره فرصة لعرض قدراتنا 
الرائدة في مجال البطاقات، مما سيوفر لنا وضعًا جيدًا لتحقيق مزيد 

من النمو وتعزيز خدمة العمالء. 

 ٪5٨
نسبة المعامالت الالتالمسية في قطر

 ٪٣5 
زيادة في معامالت بطاقات الخصم في قطر

واصلنا االستثمار في التكنولوجيا للمساعدة في تعزيز بنية تحتية 
شاملة وآمنة للتجارة اإللكترونية.
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دراسة حالة:
دعم الشمول المالي في إندونيسيا

بالشراكة مع إحدى شراكت التكنولوجيا المالية الرائدة عالميًا وIndosat Ooredoo، إحدى أكبر شراكت االتصاالت في إندونيسيا، أطلق 
.UCan إندونيسيا عرضًا رقميًا جديدًا بالاكمل يحمل اسم QNB

يجمع هذا الحل بين تحليالت البيانات المتقدمة وخوارزميات اتخاذ القرار لتوفير تطبيق جديد وقوي لخدمات القروض يمّكن 
العمالء من اقتراض ما يصل إلى 200 دوالر أمريكي نقدًا، بسرعة وسهولة من خالل أجهزة الجوال الخاصة بهم. ويمنح التطبيق 

وصواًل أكثر سهولة للخدمات المصرفية في سوق التجزئة المحلي ويستخدم تحليالت البيانات المتطورة لتقديم ائتمان للعمالء 
المؤهلين في دقيقتين فقط. وتوفر خوارزميات البيانات المتقدمة ذاكرة تخزين مؤقت للبيانات البديلة للتحقق بدقة من الجدارة 

االئتمانية للعميل لمنح االئتمان لألشخاص ألول مرة.

سمح هذا الحل لـ QNB بتعزيز الشمول المالي في إندونيسيا من خالل تقديم الدعم لألشخاص الذين قد ال يتمكنون عادًة من 
ع. الحصول على االئتمان من المقرضين التقليديين بسبب نقص المعلومات الموثوقة أو الذين ليس لديهم الوقت لزيارة الفرو

عالوة على ذلك، سنواصل االستفادة من بنيتنا التحتية ودعم عدد 
متزايد من العمالء من خالل توفير معامالت آمنة وسلسة. وستستمر 

أعمال البطاقات والمدفوعات في النمو والتطور من خالل التحول 
الرقمي والتميز والترويج التسويقي القوي. وستظل المدفوعات 

التجارية الكبيرة غير المستغلة من مجاالت التركيز الرئيسية، حيث 
نسعى لتوسيع هيمنتنا على السوق.

QNB تسريع عروضنا المصرفية المتميزة مع أوائل
من خالل ربط عمالئنا بمجموعة من المنتجات والخدمات ذات 

المستوى العالمي، فإننا نقدم قيمة متميزة ال مثيل لها عبر 
العمالء،  المفضل لماليين  البنك  المحلية والدولية. ونظل  األسواق 

مع ماكفأة والئهم.

لقد ساعدتنا االستراتيجية الناجحة ونموذج األعمال المبتكر في 
الحفاظ على النمو المستمر في عدد عمالء أوائل QNB وحجم الودائع 

والقروض الخاصة بهذه الفئة. على هذا النحو، فإننا في وضع جيد 
لالحتفاظ بماكنتنا الرائدة في الخدمات المصرفية المتميزة في 

األسواق المعنية التي نتواجد فيها. ونما عدد عمالء أوائل QNB في 
إجمالي  قطر بنسبة ٩٫2%، في حين زاد إجمالي الودائع بنسبة ٧٫1% و

القروض بنسبة ٧٫6% مقارنة بنهاية عام 2020. كما حققنا نموًا في 
عدد بطاقات االئتمان، الذي شهد ارتفاعًا في األرقام بنسبة %8٫٩.

واصلنا تعزيز قيمة عروضنا المصرفية المتميزة، مما وفر وصواًل سلسًا 
 QNB إلى عروض الرفاهية الحصرية وخدمات االمتياز لعمالء أوائل

في جميع أنحاء العالم. ومكنتنا شراكتنا االستراتيجية الجديدة مع فيزا 
من تقديم المزيد من الخيارات المتميزة. وأنشأنا 65 شرياًك جديدًا 

لتوسيع نطاق المزايا المتاحة لعمالئنا المتميزين. لدينا اآلن ما يقرب 
من 350 شرياًك في خدمات الرفاهية يقدمون عروضًا وخصومات 

حصرية للعمالء في أكثر من 20 مدينة حول العالم.

توفر خدماتنا المصرفية الدولية لألفراد إماكنية الوصول إلى الحسابات 
العالمية عبر شبكتنا الدولية. هذا العام، قمنا بتوسيع نطاق الوصول إلى 

شبكتنا الدولية من خالل خدمة فتح حساب عبر الحدود بين تركيا 
والكويت وسلطنة عمان. 

في تركيا، واصلنا تنفيذ مبادرات لزيادة رضا ووالء عمالئنا األثرياء في عام 
2021. ونهدف إلى تقديم أفضل تجربة مصرفية للعمالء األثرياء في 

تركيا مع مجموعة واسعة من المنتجات المتميزة، والخدمات المصرفية 
مخفضة الرسوم أو المجانية وامتيازات عروض الرفاهية المصممة بشلك 
حصري. كما واصلنا االستثمار في تطبيق QNB First Digital، وهو عبارة 
عن تطبيق جوال مصمم خصيصًا لهذه الفئة من العمالء. وباإلضافة إلى 

الخدمات المصرفية، قدمنا امتيازات غير مصرفية مثل التنظيف الجاف 
المجاني واألميال المميزة مع بطاقة ائتمان Miles & Smiles المجانية 

والكتب المجانية أو مخفضة السعر من “مكتبة أوائل QNB” وبرنامج 
الوالء الخاص بأوائل QNB وخصومات خاصة على المنصات الرقمية 

مثل Netflix ومتجر Apple Store. نتيجة لعروض القيمة القوية التي 
نقدمها والجهود الدؤوبة لمديري العالقات المتفانين، زاد عدد العمالء 
األثرياء بنسبة 8% في عام 2021، مع زيادة معدل استخدام الخدمات 

المصرفية عبر الجوال بنسبة %20.

 ٪٧٫١
نمو ودائع عمالء أوائل QNB في قطر

 ٪٤٢٫٩
نمو ودائع العمالء األفراد في QNB فاينانسبانك

 ٪١٢٫٩
نمو ودائع العمالء األفراد في QNB األهلي

في تركيا، واصلنا تنفيذ مبادرات تهدف إلى زيادة رضا ووالء 
عمالئنا األثرياء في عام 2021.
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توفر خدماتنا إلدارة األصول والثروات، الحائزة على عدة جوائز، خدمات حصرية 
ومصممة خصيصًا لمؤسسات االستثمار والعمالء ذوي المالءة المالية العالية على 

المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

إدارة األصول والثروات

ما نقوم به

توفر إدارة األصول والثروات في مجموعة QNB خدمات استشارية شاملة للعمالء لمساعدتهم على إدارة ثرواتهم بشلك فعال. 
نحن ندعم األفراد ذوي المالءة المالية العالية من خالل عروضنا للخدمات المصرفية الخاصة، وندير الصناديق المشتركة عبر 

مجموعة متنوعة من فئات األصول والمناطق الجغرافية، ونقدم خدمات الوساطة وأمانة الحفظ الشاملة.

إدارة األصول
نظل المؤسسة المالية الرئيسية في سوق يبلغ فيه دخل الفرد ستة 

أضعاف المتوسط العالمي. في عام 2021، حققنا أداًء قويًا على الرغم من 
التحديات التي فرضها الوباء العالمي. فمن خالل تعزيز قدرات التوزيع 
لدينا وتطوير مجموعة منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة، حافظنا على ماكنتنا 

باعتبارنا البنك المفضل لألفراد ذوي المالءة المالية العالية في دولة قطر.

في مشهد استثماري سريع التغير ومتأثر بحالة عدم اليقين التي 
استمرت لفترة طويلة وارتفاع المخاطر، تمكنت أعمال إدارة األصول 

لدينا من تحديد وتوفير منتجات مبتكرة ذات عائدات عالية لعمالئنا. وقد 
ساعد ذلك عمالئنا في الحصول على مراكز أفضل في السوق من 
خالل الوصول إلى فرص استثمارية أكثر جاذبية. وبفضل تواصلنا 

المسؤول مع العمالء واألداء القوي لمنتجاتنا تمّكنا من جذب مزيد من 
االشترااكت في منتجاتنا االستثمارية، حتى مع استمرار حالة عدم 

اليقين الناتجة عن الجائحة.

ارتفعت األصول الخاضعة إلدارتنا بنسبة 8٫1% حيث ظلت معنويات 
السوق إيجابية بعد تقلبات العام الماضي. لقد شهدنا اهتمامًا مستمرًا 

بالقطاعات التخصصية وتحراًك متواصاًل نحو االستثمارات المتعلقة 
بمواضيع محددة، ال سيما في قطاعات الطب والتكنولوجيا والطاقة 

الخضراء. كما أدى التأثير الدائم لجائحة كوفيد-1٩ أيضًا إلى وضع 
تركيز مستمر كبير على قطاع الرعاية الصحية. ولالستفادة من هذا 

الوضع، واصلنا البناء على سلسلة المنتجات ذات الموضوعات 
المخصصة التي طّورناها لتحديد االتجاهات المهمة في السوق 

وتقديم عوائد أعلى لعمالئنا.

في تركيا، نقدم مجموعة موسعة من أدوات االستثمار بما في ذلك 
االستثمار البديل ومنتجات الودائع لعمالئنا. في عام 2021، استمرت 

جاذبية المنتجات االستثمارية البديلة في االزدياد بفعل التقلبات 
الكبيرة في األسواق المحلية. وبدعم من الشراكت التابعة المحلية، 

QNB Finansinvest وQNB Finans إلدارة األصول، قمنا بتوسيع 
نطاق منتجاتنا االستثمارية، وخاصة الصناديق المشتركة، لتقديم 

 QNB منتجات استثمارية جديدة. عالوة على ذلك، لعبت
Finansinvest دورًا نشطًا في العديد من االكتتابات األولية كقائد أو 

عضو في التجمع.

في عام 2022، سنعمل على تطوير عروضنا الرقمية بشلك أكبر. كما 
أن إطالق منصة جديدة تقدم للعمالء رؤية شاملة لجميع حسابات 
QNB الخاصة بهم سيدعم إماكنية الوصول، ويعزز خدمة العمالء، 

ويوفر مرونة أكبر. ستوفر الخدمة عبر األنظمة األساسية للعمالء عرضًا 
شاماًل في الوقت الفعلي لجميع حساباتهم واستثماراتهم على شاشة 

واحدة فقط. كما سيتمكن مديرو العالقات المخصصون أيضًا من 
الوصول إلى هذه المنصة، مما يمكنهم من تقديم فرص مصممة 

بشلك حصري بكفاءة وسرعة أكبر.

 ٪ ٦١
حصة QNB للخدمات المالية من سوق الخدمات المصرفية 

للمؤسسات 

 ٪ ٨٫١
زيادة في األصول الخاضعة إلدارتنا

   أداء صندوق الوطني 1 )31 ديسمبر 2021(

    أداء المؤشر المعياري ستاندرد آند بورز قطر المحلي )مخصص( )31 ديسمبر 2021(

5  سنوات

3  سنوات

سنة واحدة

أداء صندوق الوطني ١ )٪(

%40٫1
%6٫0

%2٩٫3
%٩٫6

%1٧٫4
%12٫٧

عالوة على ذلك، سنقوم ببناء قدرات التوزيع لتعزيز عروضنا العالمية 
إلدارة األصول. وسنعمل أيضًا على تحسين تعاوننا مع وحدات 

الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة لتعزيز 
التوزيع ومواصلة تطوير وتوفير المنتجات التي تلبي طلبات 

المستثمرين عبر شبكتنا. 

الخدمات المصرفية الخاصة
نقدم لعمالئنا عالقة مهنية بلمسة شخصية، وتجربة مصرفية مصممة 
وفقًا الحتياجاتهم. ومن خالل االستفادة من قوتنا المالية، وتصنيفاتنا 
ع مجموعة خدماتنا ومنتجاتنا االستثمارية، واصلنا تقديم  العالية، وتنو

حلول مصرفية خاصة مصممة لعمالئنا من خالل تفويضات اإلدارة 
التقديرية وغير التقديرية للمحافظ. 

في عام 2021، عززنا قيمة عروضنا المصرفية الخاصة من خالل 
تعزيز مستوى ونطاق خدمات العمالء والدعم في المملكة المتحدة 

وفرنسا وسنغافورة وسويسرا. باإلضافة إلى ذلك، حصلنا على ترخيص 
استشاري في سويسرا، مما سمح لنا بتوسيع عروضنا واالستفادة 

بشلك أكبر من الفرص المتاحة في هذا المركز العالمي للخدمات 
المصرفية الخاصة. وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها السوق 
بسبب استمرار آثار جائحة كوفيد-1٩، شهدنا زيادة بنسبة 28% في 

االستثمارات وحافظنا على استقرار سجل القروض.

ونعمل باستمرار على استكشاف طرق جديدة لتلبية احتياجات 
عمالئنا الذين يبحثون عن تجارب جديدة وحصرية ومميزة للرفاهية. 

في عام 2021، أطلقنا أول نسخة من بطاقة االئتمان الحصرية
Mastercard® World Elite Exclusive™ في قطر بالشراكة مع 
ماستراكرد. وهذه البطاقة المعدنية األنيقة هي األكثر تميزًا في 

 QNB مجموعة منتجات ماستراكرد، وهي متاحة فقط لعمالء خدمات
المصرفية الخاصة عن طريق الدعوة. ويستفيد العمالء من مجموعة 

واسعة من امتيازات الرفاهية، بما في ذلك الوصول إلى خدمات 
شخصية إلدارة نمط الحياة، والماكفآت الفريدة، وتقليل أوقات 

االنتظار في أرقى المطاعم حول العالم، وتجارب تناول الطعام 

الخاصة مع الطهاة المشهورين الحاصلين على نجوم ميشالن. كما 
تشمل المزايا األخرى القدرة على تحديد مواقع البضائع الفاخرة 

الحصرية والحصول عليها وتسليمها في أكثر مؤسسات البيع بالتجزئة 
شهرة في العالم.

الجوائز 

أفضل أداء في قطر وفقًا الستطالع يوروموني لعام ٢٠٢١ 
إدارة الثروات في  بشأن الخدمات المصرفية الخاصة و

الفئات التالية:

العمالء أصحاب الثروات الضخمة< 

العمالء أصحاب الثروات الكبيرة للغاية< 

العمالء أصحاب الثروات الكبيرة< 

 العمالء األثرياء للغاية< 

العمالء األثرياء< 

أسواق رأس المال والخدمات االستشارية< 

تبني التكنولوجيا المبتكرة أو الناشئة< 

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق األوسط 
لعام ٢٠٢٢

غلوبال فاينانس< 

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر لعام ٢٠٢٢
غلوبال فاينانس< 

نقوم حاليًا ببناء قدرات التوزيع لتعزيز عروضنا العالمية في 
مجال إدارة األصول.



QNB — 40 التقرير السنوي QNB 2021 التقرير السنوي 2021 — 41

عة
مو

ج
لم

ى ا
عل

ة 
ام

ة ع
ظر

ن
ي

ج
اتي

تر
س

اال
ر 

ري
تق

ال
ي

غيل
ش

الت
اء 

ألد
ا

مة
وك

ح
ال

مة
دا

ست
اال

ية
مال

 ال
ت

انا
لبي

ا
طر

خا
لم

ا

إدارة األصول والثروات
تابع

وفي نفس الوقت، تم االعتراف بنجاح قدراتنا وأداء خدماتنا المصرفية 
الخاصة من قبل مجلة يوروموني، التي منحت البنك سبع جوائز في 

استطالع يوروموني لعام 2021 بشأن الخدمات المصرفية الخاصة 
إدارة الثروات. كما تم االعتراف بنجاح قدراتنا وأداء خدماتنا  و

المصرفية الخاصة من قبل مجلة غلوبال فاينانس، التي منحت 
خدمات QNB المصرفية الخاصة جائزة “أفضل بنك للخدمات 

المصرفية الخاصة في الشرق األوسط لعام 2021” و“أفضل بنك 
للخدمات المصرفية الخاصة في قطر في 2021”.

خدمات الوساطة المالية وأمانة الحفظ
واصلت QNB للخدمات المالية )QNBFS(، الشركة التابعة المملوكة 

بالاكمل لمجموعة QNB والحائزة على عدة جوائز، الحفاظ على 
ماكنتها الرائدة في أعمال الوساطة المالية في عام 2021، مما ساهم 

بشلك كبير في إجمالي حجم التداول في بورصة قطر والحفاظ على 
حصتها في السوق. في عام 2021، بلغت حصتنا السوقية 32%، بينما 

ارتفعت حصتنا في سوق االستثمار المؤسسي إلى %61. 

واصلنا هذا العام جذب عدد متزايد من العمالء لخدمات تزويد 
السيولة، فمنذ طرح هذه الخدمة في العام الماضي، ساعدنا في 

توفير قدر أكبر من االستقرار في األسعار وتحسين السيولة في 
سوق األسهم القطرية. واستفاد عمالؤنا من التحسن المقدر في 
سيولة أسهمهم، واالنخفاض الكبير في هوامش العرض والطلب 
الخاصة بهم، وزيادة التدفقات األجنبية. ومن أجل توسيع قاعدة 

المستثمرين األفراد لدينا، قمنا أيضًا بالبدء في عرض التداول 
بالهامش الخاص بنا.

لعبنا أيضًا دورًا في إطالق سوق بورصة قطر للشراكت الناشئة 
)QEVM( من خالل تقديم الدعم والمشورة ألول شركتين لإلدراج في 

البورصة الجديدة. وتم إطالق هذه السوق الجديدة نتيجة للجهود 
المكثفة التي بذلتها بورصة قطر وبنك قطر للتنمية لتطوير سوق رأس 

المال في قطر. وبعد التشاور مع الشراكت الخاصة والعائلية، تم 
تصميم برنامج سوق بورصة قطر االستثماري لجذب وتشجيع 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلدراج شراكتها وتحقيق النمو 
بسهولة أكبر.

ونقدم أيضًا أبحاثًا وتحليالت عالية الجودة للسوق القطرية وأسواق 
دول مجلس التعاون الخليجي األوسع نطاقًا. ونسعى باستمرار إلى 

تعزيز القيمة لعمالئنا من خالل تزويدهم بمعلومات عن السوق 
المحلية ورؤى على أرض الواقع تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية 

مستنيرة. كما تلتزم QNB للخدمات المالية بأعلى المعايير العالمية 
ألخالقيات المهنة. ويتقيد فريق البحث بمعايير النزاهة التحليلية 

.QNB الاكملة واستقاللية وجهات النظر عن باقي مجموعة

باإلضافة إلى كوننا إحدى مؤسسات الوساطة المالية الرائدة في سوق 
األسهم القطرية، فإننا نتمتع أيضًا بسمعة إقليمية ودولية متنامية 

ونربط المستثمرين بمجموعة من األسواق الدولية. في عام 2021، 

قمنا بتوسيع وتحديث مكتب تداول األسهم الدولية وأدوات الدخل 
الثابت للعمالء األفراد. وقد مّكن ذلك عمالءنا من الوصول إلى فرص 

االستثمار عبر مجموعة واسعة من المنتجات واألسواق المتنوعة.

وعلى الرغم من أن األوضاع المرتبطة بالجائحة منعت التواجد 
المادي في الفعاليات االستثمارية الدولية، واصلنا تسليط الضوء على 

الشراكت الرائدة في قطر والفرص أمام المستثمرين والمؤتمرات 
الدولية االفتراضية.

واعترافًا بريادتنا للسوق وجودة خدماتنا، منحتنا مجلة إنترناشيونال 
فاينانس مرة أخرى جائزة أفضل شركة وساطة مالية في قطر لعام 
2021. وتعكس هذه اإلنجازات نجاح QNB في تطوير أداء خدمات 

أمانة الحفظ وتقديم مجموعة متاكملة من المنتجات المبتكرة 
والخدمات االستشارية المتخصصة في معامالت سوق رأس المال 

وعمالء شراكت الوساطة.

في أعمالنا ألمانة الحفظ، ننتقل من خدمة العمالء المحليين للتركيز 
على جذب أمناء حفظ عالميين واالستحواذ على حصة سوقية أكبر من 

تدفقات االستثمار العالمية إلى قطر.

اكن تركيز أعمال أمانة الحفظ لدينا منصبًا على زيادة أحجام عروضنا 
الحالية واالستفادة من منصتنا القابلة للتطوير. وقد تم االعتراف 

بالتطور الذي حققناه دوليًا وحصلنا على جائزة أفضل أمين حفظ 
فرعي في قطر خالل العام من مجلة غلوبال فاينانس. ونواصل إجراء 

مناقشات مستمرة مع المشاركين في السوق والسلطات حول كيفية 
إجراء التغيير لتسهيل وجذب المزيد من االستثمارات ورؤوس 

األموال إلى السوق المالية في قطر.

في الوقت نفسه، نستمر في المشاركة بنشاط مع شركة قطر لإليداع 
المركزي لألوراق المالية للدعوة إلى اعتماد أفضل الممارسات في 

خدمة العمالء الدوليين الذين يستثمرون في قطر.

في عام 2022، سنواصل التركيز على زيادة حصتنا من أعمال التجزئة 
والمؤسسات في قطر وزيادة ماكنتنا الدولية في لك من أعمال 

الوساطة المالية وأمانة الحفظ.

الجوائز 

أفضل شركة وساطة مالية في قطر لعام ٢٠٢١
إنترناشيونال فاينانس< 

أفضل أمين حفظ فرعي في قطر
غلوبال فاينانس< 

واصلنا هذا العام جذب قائمة متزايدة من العمالء لخدمات 
تزويد السيولة.
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 إن التوسع الدولي هو إحدى الراكئز األساسية الستراتيجيتنا طويلة األجل. 
ومن خالل الربط والتمكين، فإننا نحقق االزدهار والنمو في المجتمعات التي 

نخدمها عبر شبكتنا. 

األعمال الدولية

ما نقوم به

نعمل كحلقة وصل بين مركز QNB الرئيسي في قطر وفروعنا الدولية وشراكتنا التابعة لضمان االتساق في أنشطة شبكتنا. 
وهدفنا هو الربط والتمكين وتسهيل النمو المستدام والمربح. ونقوم بذلك من خالل السعي للتميز في تنفيذ استراتيجيتنا وغرس 

إدارة المخاطر مع ضمان امتالكنا ألفضل العمليات والتكنولوجيات ونموذج  ثقافة متسقة من االمتثال التنظيمي والحوكمة و
إطار حوكمة معززين.  تشغيل و

دفع النمو على المستوى الدولي 
إن مرونة شبكتنا الدولية خالل الجائحة العالمية تعكس نجاح نهجنا 

إلدارة أعمالنا الدولية وضمان حوكمتها. وحافظنا على قوة مركزنا 
المالي مع جودة عالية لألصول، وحققنا عوائد مستقرة.

إعادة فتح االقتصاد العالمي تدريجيًا،  مع انطالق برامج التطعيم و
شهدنا انتعاشًا في أنشطة األعمال عبر شبكتنا. وهذا يمنحنا الثقة بأن 

لدينا الترتيبات المناسبة لمواصلة دفع النمو في الوضع الطبيعي الجديد، 
على الرغم من احتمال استمرار التقلبات على المدى القصير. 

اكن افتتاح فرعنا في هونغ كونغ من أبرز األحداث في عام 2021. 
وتعتبر هونغ كونغ مركزًا ماليًا عالميًا وبوابة للدخول والخروج من البر 

الرئيسي للصين. وهي مركز تجاري مهم، حيث تستحوذ على أكثر من 
تريليون دوالر أمريكي من التدفقات التجارية العابرة للحدود، 

وستكون بمثابة نقطة محورية لتواجدنا في شرق آسيا لتوجيه أنشطة 
أعمالنا في تلك المنطقة. ولذلك، سنعمل على تسهيل األعمال 
التجارية عبر الحدود من خالل تقديم مجموعة من المنتجات 
والخدمات المصرفية للشراكت، بما في ذلك خدمات الخزينة 

وخدمات المراسلة المصرفية وتمويل التجارة والصرف األجنبي 
والقروض المشتركة وتمويل المشاريع.

ع  ع بشلك وثيق مع الشبكة الدولية للمجموعة، وخاصة فر سيعمل الفر
سنغافورة والمكتب التمثيلي في شنغهاي. كما أننا في وضع جيد 

لتقديم الدعم االستراتيجي والعملي للنمو المستمر في دلتا نهر اللؤلؤ 
في جنوب الصين. وتعد مجموعة المدن الضخمة هذه محراًك هامًا 

للنمو في البالد ومصدرًا رئيسيًا لفرص االستثمار.

تحقيق أقصى فائدة 
من جانب آخر، واصلنا تركيزنا على تعزيز وتوسيع عروضنا الدولية من 

خالل تحسين منتجاتنا وخدماتنا في تونس والكويت وسلطنة عمان. 
كما واصلنا جهودنا لتحسين مرونتنا التشغيلية. ومن خالل معرفتنا 

العميقة بعمالئنا واحتياجاتهم المصرفية، يمكننا تعديل حجم وشلك 
خدماتنا بعناية في لك موقع، وتكييفها وفقًا لذلك. وبذلك نحقق 
كفاءات أكبر من خالل نموذج تشغيل محسن مع تعزيز خدمة 

العمالء والقيمة المقدمة ألصحاب المصلحة. هذا العام، قمنا بتحسين 
نسبة الكفاءة لدينا إلى %22٫2.

بعد رفع الحصار في أوائل عام 2021، نقوم بتجديد أنشطتنا المرتبطة 
باألعمال في المملكة العربية السعودية. وتعتبر المملكة العربية 

السعودية سوقًا استراتيجية لـ QNB، ونرى أن المملكة العربية 
السعودية ستكون مساهمًا هامًا في نمو QNB في المستقبل.

عالوة على ذلك، قمنا بتعزيز وتنسيق إدارة المخاطر التشغيلية 
واالمتثال واألنظمة عبر الشبكة بأكملها. وفي هذا الصدد، أطلقنا 

مبادرة لزيادة فعالية أعضاء مجالس اإلدارة في شراكتنا التابعة. ونحن 

“سنقوم بتسهيل األعمال الدولية 
من خالل تقديم مجموعة من 

المنتجات والخدمات المصرفية 
للشراكت في فرعنا الجديد في 

هونغ كونغ.” 

بصدد تبسيط عملية تعريف وتأهيل وتطوير أعضاء المجلس، 
إدارة تعاقبهم. وتغطي هذه العملية  وتخطيط عملية تطويرهم، و

موضوعات مثل الحوكمة وفعالية مجلس اإلدارة واالستراتيجية 
الخاصة بالشراكت التابعة. وقدمنا أيضًا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا 

لتعزيز مهارات وقدرات كبار موظفينا وهو مصمم لتبادل المعرفة 
ودفع أفضل الممارسات في مناطق تواجدنا.

استشراف المستقبل 
في عام 2022، سنواصل جهودنا الحثيثة لتعزيز االزدهار والنمو في 

المجتمعات التي نعمل فيها عبر شبكتنا الدولية. وسنفعل ذلك من 
خالل االستمرار في تقديم الدعم لكياناتنا عبر الشبكة، واالستفادة من 

المبادرات والفرص خارج الحدود ودمج فرص األعمال الجديدة في 
لك المناطق التي نعمل فيها.

صافي أرباح األعمال الدولية )مليار ريال قطري( 

2٫85

3٫22

4٫٩5

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩
في العام الحالي، افتتحنا فرعًا في هونغ كونغ، التي تعتبر مركزًا 

ماليًا عالميًا وبوابة للدخول والخروج من البر الرئيسي للصين. 
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المخاطر



QNB — 46 التقرير السنوي QNB 2021 التقرير السنوي 2021 — 4٧

عة
مو

ج
لم

ى ا
عل

ة 
ام

ة ع
ظر

ن
ي

ج
اتي

تر
س

اال
ر 

ري
تق

ال
ي

غيل
ش

الت
اء 

ألد
ا

مة
وك

ح
ال

مة
دا

ست
اال

ية
مال

 ال
ت

انا
لبي

ا
طر

خا
لم

ا

بفضل إطارنا القوي إلدارة المخاطر على مستوى المجموعة، ونهجنا الحصيف إلدارة 
إطار الحوكمة الشامل الذي نطبقه، تمّكنا من إدارة تأثير جائحة كوفيد-1٩  المخاطر، و

على أعمالنا بنجاح. 

إدارة المخاطر

وفقًا إلرشادات بازل، تبنت المجموعة نموذج ‘خطوط الدفاع / الرقابة الثالثة’.

تتحمل مسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر األنشطة.
 ١.  وظائف 

األعمال والعمليات

إجراء تقييم مستقل لكفاءة اإلجراءات التي تم وضعها ضمن خطي 
الدفاع األول والثاني.

تقديم ضمانات بشأن مالءمة وفعالية اإلجراءات والتوصيات ذات 
القيمة المضافة لتحسين العملية وتشجيع اتباع أفضل الممارسات.

 ٣.  وظيفة 
التدقيق الداخلي

إدارة مخاطر  تقديم سياسات وأنظمة لضمان أنه قد تم تحديد و
وحدات العمل والعمليات بشلك مالئم.

 ٢.  وظائف 
المخاطر والرقابة

المخاطر هي جزء ال يتجزأ من أعمالنا ومن عمليات صنع القرار. 
ويعتمد األداء المستدام لمجموعة QNB على قدرتنا على إدارة 

المخاطر بنجاح على اكفة المستويات. ويتم اعتماد إطار ووثيقة شهية 
المخاطرة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر التابعة لمجلس 

إدارة وموظف.  إدارة المجموعة، ثم يتم تمريرهما إلى لك قسم و

في العام الحالي، قمنا بإعادة هيلكة خط اإلبالغ إلدارة المخاطر 
إدارة االئتمان، وعلى هذا األساس، قمنا بدمج منصبي رئيس  و
االئتمان للمجموعة ورئيس المخاطر للمجموعة. ويرأس إدارة 

المخاطر للمجموعة رئيس المخاطر للمجموعة، الذي يعمل بشلك 
إدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة. كما أن لدى  مباشر تحت إشراف و

رئيس المخاطر للمجموعة خط إبالغ مباشر مع لجنة المخاطر التابعة 
لمجلس إدارة المجموعة، وذلك يضمن أن البنك لديه إطار قوي إلدارة 

المخاطر للمحافظة على التوازن الدقيق بين المخاطر والعائدات.

في عام 2021، واصلت إدارة المخاطر للمجموعة نهجها الحصيف 
إلدارة المخاطر عبر شبكتنا الدولية وفقًا لإلرشادات التنظيمية ومتطلبات 
االمتثال. وقد ساعدنا ذلك على إدارة التأثير المستمر لجائحة كوفيد-1٩ 

على أعمالنا بنجاح. ومكننا نهجنا االستشرافي المشترك إلدارة 
المخاطر عبر المجموعة من فهم األوضاع الخاصة بلك بلد فيما يتعلق 

بالتعافي االقتصادي المستمر. ويسمح لنا ذلك بتعديل وتحسين نهجنا 
الخاص بإدارة المخاطر في لك بلد من بلدان شبكتنا إلدارة عملية 

التعافي وتقديم الدعم لعمالئنا بأفضل طريقة ممكنة. 

شهية المخاطرة 
إن وثيقة شهية المخاطرة الخاصة بمجموعة QNB هي وثيقة 

، وُتعِرف  محورية لنهج المجموعة المتاكمل في إدارة المخاطر
بوضوح ثقافة وحوكمة وحدود المخاطر بمجموعة QNB. وتضمن 

وثيقة شهية المخاطرة التوافق مع رؤية المجموعة واستراتيجيتها من 
خالل رصد األداء الحالي عبر أهداف شهية المخاطرة. كما توفر 

 ، الوثيقة إطار عمل لموقف مجموعة QNB تجاه تحمل المخاطر
إعادة تقييمها والموافقة عليها على أساس مستمر  وتتم مراجعتها و

 .QNB ضمن عملية التخطيط االستراتيجي والمالي بمجموعة
وتتوافق شهية المخاطرة الخاصة بالبنك مع أفضل الممارسات 

ومبادئ إدارة المخاطر التي تحكم نهجنا العام إلدارة المخاطر 
وثقافتنا الخاصة بالمخاطر. ويتم تنفيذ هذا النهج بفعالية عبر نموذج 

خطوط الدفاع الثالثة. 

نؤمن بأن إدارة المخاطر هي مسؤولية جميع الموظفين. وتشلك 
إدارة  وحدات األعمال خط الدفاع األول، وهي مسؤولة عن امتالك و

المخاطر التي تندرج تحت اختصاصاتها. وتقوم إدارة المخاطر 
للمجموعة، بوصفها خط الدفاع الثاني، باإلشراف على عملية إدارة 

المخاطر وتوفير األطر والسياسات والتعاريف واألدوات واألساليب 
التي ُتمّكن خط الدفاع األول من االضطالع بمسؤولياته المرتبطة 

بإدارة المخاطر. 

إدارة المخاطر  حوكمة و
يقة ممكنة يعتبر عنصرًا أساسيًا في  إن إدارة المخاطر بأفضل طر

يادة الربحية. ويتحمل لك موظف في  QNB لز جهود مجموعة 
والسيطرة  المحتملة  المخاطر  وتقييم  تحديد  مسؤولية  المجموعة 

بالمسؤولية  اإلدارة  لمهامه. ويضطلع مجلس  أثناء مزاولته  عليها 
إدارة ومراقبة المخاطر في مجموعة  المطلقة عن تقييم وقبول و

بالتنسيق مع  التابعة للمجلس،  QNB من خالل لجنة المخاطر 
التنفيذية  لإلدارة  التابعة  المخاطر  ولجنة  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

للمجموعة  التشغيلية  المخاطر  ولجنة  للمجموعة  االئتمان  ولجنة 
السيبراني  للمجموعة ولجنة األمن  ولجنة األصول والخصوم 

للمجموعة. ويتلقى مجلس اإلدارة تحديثات منتظمة حول ملف 
المخاطر الخاص بالمجموعة. وقد حدد مجلس اإلدارة أهداف 

اللجان  المخاطر عبر  بإدارة  المتعلقة  المجموعة  إطار سياسة  و
المختلفة. ويشرف مجلس اإلدارة أيضًا على المخاطر األخرى 

المالية وغير المالية التي قد تؤثر على المجموعة. وعلى هذا 
البنك يوميًا بمراقبة المخاطر التي يتعرض لها بناء  األساس، يقوم 

على األهداف واآلليات التي يحددها المجلس. ويشمل ذلك، على 
بيئة عمليات المجموعة، وشهية  التغيرات في   ، المثال ال الحصر سبيل 

المال والسيولة والعائدات(  المالية )رأس  المخاطرة، والمخاطر 
الداخلية  التشغيلية  المخاطر  المالية، مثل أحداث  غير  والمخاطر 

اإللكتروني  ية واألمن  البشر والخارجية )االحتيال واألخطاء 
الطبيعية(. والكوارث 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اعتماد الخطط االستراتيجية وقبول 
والتحكم في المخاطر التي ينطوي عليها تنفيذ هذه االستراتيجيات. 

ويشمل ذلك مراقبة تطبيق الضوابط والحدود المناسبة فيما يتعلق 
بالمنتجات وجهات اإلصدار والمواقع الجغرافية وآجال االستحقاق. 

تتولى إدارة المخاطر للمجموعة مسؤولية وضع ومراجعة استراتيجية 
إدارة المخاطر وتحديد سياساتها وتقييم أنشطتها وآليات مراقبتها، كما 

تقّيم وتحدد المخاطر التشغيلية ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق 
والمخاطر االستراتيجية والقانونية ومخاطر السمعة والمخاطر 

األخرى التي قد تتعرض لها المجموعة. وتتولى اإلدارة، التي يرأسها 
رئيس المخاطر للمجموعة، اإلشراف على تطبيق السياسة. ويتم إعداد 

“يتم تعزيز نهجنا الخاص بإدارة 
المخاطر بشلك فعال من خالل 

نموذج خطوط الدفاع الثالثة.” 

السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة المخاطر بغرض تحديد وتقييم 
ومراقبة المخاطر على مستوى المجموعة. كما تضمن إدارة المخاطر 

إدارة هذه المخاطر  للمجموعة تنفيذ الخطط التشغيلية لمراقبة و
ومراجعة ومراقبة حاالت االحتيال والخسائر التشغيلية، وتشرف على 

النزاعات القانونية على اكفة المستويات. وفي نهاية المطاف، فإن إدارة 
المخاطر التابعة لإلدارة التنفيذية تتمتع بالسلطة التنفيذية للتعامل مع 

مختلف جوانب المخاطر على مستوى المجموعة. 

يتم تلكيف فرق محددة داخل البنك بمسؤولية اإلدارة اليومية 
للمخاطر. على سبيل المثال، تتولى دائرة الخزينة للمجموعة مسؤولية 

االمتثال لضوابط التداول للمجموعة، المنصوص عليها فيما يتعلق 
بحدود ومواصفات المنتجات، والمفروضة من قبل لجنة األصول 

والخصوم للمجموعة بموجب الصالحيات الممنوحة لمجلس اإلدارة، 
مع اضطالع إدارة المخاطر بمهمة اإلشراف بوصفها خط الدفاع الثاني 

وعمل دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة كخط دفاع ثالث. وقد تم 
تصميم وتطبيق إطار رقابة شامل ويتم رفع تقارير شهرية مفصلة إلى 

لجنة األصول والخصوم للمجموعة.     

تحديد ورصد ومراقبة المخاطر
تشرف إدارة المخاطر للمجموعة على عملية تحديد المخاطر الرئيسية. 
ويتم اإلبالغ عن المخاطر الجوهرية بصفة منتظمة إلى لجنة المخاطر 

التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة المخاطر التابعة لإلدارة التنفيذية، مع 
إجراء تقييم منتظم لفعالية الضوابط التشغيلية المرتبطة بإدارة 

المخاطر. ويتم تفويض اإلدارة اليومية للمخاطر عبر هيلك إشراف 
إطار قوي لمراقبة  خاص بنظام إدارة مخاطر المؤسسة )ERM( و
المخاطر. ويتألف هذا اإلطار من مجموعة شاملة من السياسات 

والمعايير واإلجراءات والعمليات المصممة لتحديد وقياس ورصد 
وتخفيف المخاطر واإلبالغ عنها بطريقة متسقة وفعالة عبر 

المجموعة. وهذا اإلطار ضروري لدعم أهدافنا االستراتيجية ويعمل 
كمنصة لنمونا. ونستمر في تطوير ُأطرنا الخاصة بتحديد المخاطر 
لضمان وجود مؤشرات مالئمة لإلنذار المبكر واتخاذ القرارات في 

الوقت المناسب. 

لدينا إطار قوي إلدارة المخاطر على مستوى البلدان وعبر الحدود. 
وُيستكمل نهجنا المركزي إلدارة المخاطر بالخبرة والمعرفة المحلية، 

ويتحمل لك موظف في المجموعة مسؤولية تسليط الضوء على 
المخاطر المحتملة والتعامل معها في سياق عمله.

ثقافة إدارة المخاطر
يز ثقافة الوعي بالمخاطر على اكفة  نعمل بنشاط على تعز

بتضمين مقاييس محددة  بذلك، قمنا  وللقيام  المؤسسة.  مستويات 
إلدارة المخاطر في مؤشرات األداء الخاصة بجميع موظفينا. 

وتنخرط لك وحدة من وحدات إدارة المخاطر في تحديد هذه 
المقاييس سنويًا وتوفير اإلشراف من خالل تقييمها وتصنيفها على 

مدار العام من خالل عملية إدارة األداء. إن المقاييس التي 
بما   ، المخاطر وتتطرق لجميع تخصصات  النطاق  نستخدمها واسعة 

في ذلك المخاطر غير المالية، مثل مخاطر العمليات وأمن 
الموظفين إكمال  إلى ذلك، يتعين على  المعلومات. باإلضافة 

بالمخاطر لك عام لضمان تمتعهم بفهم  المتعلق  يب اإللزامي  التدر
البنك. إجراءات  شامل لسياسات و

“نستمر في تطوير ُأطرنا الخاصة بتحديد 
المخاطر لضمان وجود مؤشرات مالئمة 

لإلنذار المبكر واتخاذ القرارات في الوقت 
المناسب.” 
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تعمل إدارة المخاطر االستراتيجية للمجموعة على إدارة المخاطر 
االستراتيجية ومخاطر المشاريع ومخاطر المحفظة االئتمانية 

ومخاطر السوق ومخاطر إدارة األصول والخصوم ومخاطر السيولة. 
كما تقع على عاتق فريق العمل المسؤولية عن البنية التحتية ألنظمة 

المخاطر في البنك، ووضع حدود تقبل المخاطر، وتنفيذ تدابير 
إجراء اختبارات  إعداد تقارير الركيزة الثانية، و المراقبة والتحكم، و

الضغط، وتحليل السيناريوهات.

تقوم وظيفة المخاطر االستراتيجية بتنبيه اإلدارة بشلك استباقي ألي 
تهديدات ناشئة أو متصاعدة، وتقدم توصيات بشأن اإلجراءات العالجية 

التي يجب على البنك تبنيها. كما توفر اإلدارة أيضًا الرؤى والتوصيات 
والدعم في عدد من مجاالت التفاعل االحترازي، وعلى األخص فيما 
يتعلق بعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، والخطط العالجية، 

وخطط رأس المال، إلى جانب صياغة الردود بشأن المبادرات 
التشاورية الصادرة عن الجهات الرقابية. وتعد إدارة المخاطر 

االستراتيجية للمجموعة مشاراًك نشطًا في مبادرات التغيير في البنك، 
وكمثال على ذلك، فهي تقود لك من برنامج االنتقال من مقياس ليبور 

للمجموعة ومبادراتها للمخاطر المناخية. 

بعد اإلجراءات الحصيفة التي تم اتخاذها خالل فترة انتشار الجائحة، 
قمنا بتعديل شهيتنا لتقبل المخاطر بما يتماشى مع مستوى التعافي 

االقتصادي العالمي. لقد استندت جهودنا هذا العام إلى التدابير 
المتخذة في عام 2020 للحد من تأثير وباء كوفيد-1٩، وقد استلزم ذلك 

تباينًا مدروسًا في بعض الضوابط المتعلقة بالجائحة على المستوى 
القطاعي والُقطري. في عام 2021، ركزنا على حماية مركز رأس 

المال والسيولة للمجموعة مع ضمان وصول عمالئنا في الوقت نفسه 
إلى االئتمان.

تتم مراجعة ضوابط المخاطر في QNB بانتظام، وعند االقتضاء، 
نطبق مستوى أعلى من اليقظة وضوابط أكثر صرامة. وضمنت 

إجراءاتنا الوقائية أننا قادرون على الحفاظ على نسب رأس المال 
والسيولة عند مستوى أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية عبر اكمل 

شبكتنا دون الحاجة إلى االستفادة من التسهيالت المتاحة في 
التنظيمية. المتطلبات 

من المتوقع أن يتم التوقف عن استخدام ليبور، وهي مجموعة من 
أسعار الفائدة المرجعية العالمية المستخدمة من قبل المشاركين في 

األسواق المالية في جميع أنحاء العالم بحلول 31 ديسمبر 2021 
)ليبور الجنيه اإلسترليني والفرنك السويسري والين الياباني واليورو( 

و30 يونيو 2023 )ليبور الدوالر األمريكي(. لقد نجح برنامجنا لالنتقال 
 )RFR( عن ليبور في تنفيذ مقياس سعر الفائدة الخالي من المخاطر

في أنظمة حجز القروض والخزينة، وتقديم التدريب لموظفينا 
والتواصل بشلك استباقي مع عمالئنا إلخطارهم بالتغييرات المتوقعة. 

ولدينا خطة محددة بوضوح لنقل تعرضنا، مع األخذ في االعتبار طبيعة 
وتعقيد المنتجات، واألطراف المقابلة، والسلطات القضائية، والتوقعات 

التنظيمية باإلضافة إلى مراكزنا الداخلية وتفضيالت التحوط لدينا.

مخاطر السوق 
يفّوض مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على مخاطر السوق إلى 

لجنة األصول والخصوم للمجموعة. ويرتبط التعرض إلى مخاطر 
السوق بشلك رئيسي بمخاطر أسعار الفائدة في سجالت البنك 

ومخاطر سعر الصرف التي تنشأ بشلك عام نتيجًة ألنشطة وأعمال 
البنك اليومية. وتقوم وحدة مخاطر السوق بمراقبة جميع مخاطر 

السوق ضمن حدود السلطات الممنوحة لها من قبل لجنة األصول 
والخصوم للمجموعة وتفويضات المنتجات. ويتم تحديد سقوف 

مخاطر السوق عند مستويات متحفظة جدًا لتعكس الرغبة المحدودة 
ع من المخاطر. ومن منظور مخاطر السوق، يتخذ  للتعرض لهذا النو

 )VaR( موقفًا غاية في الحذر. فحدود القيمة المعر ضة للمخاطر QNB
لدينا كنسبة من رأس المال تبلغ 0٫05٧%، بينما يصل متوسط استغاللها 

إلى %5٫68.

“ضمنت إجراءاتنا الوقائية أننا قادرون 
على الحفاظ على نسب رأس المال 

والسيولة عند مستوى أعلى بكثير من 
المتطلبات التنظيمية عبر اكمل شبكتنا دون 

الحاجة إلى االستفادة من التسهيالت 
المتاحة في المتطلبات التنظيمية.”

 إن إماكناتنا المتطورة في إدارة المخاطر االستراتيجية تساعدنا على تعزيز قدرتنا 
لتحقيق النمو وحماية مستقبلنا.

المخاطر االستراتيجية

 ٪٠٫٠5٧
الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر كنسبة من رأس المال

نسبة الشريحة األولى المحملة بالاكمل من رأس المال )٪(

%14٫2

%14٫0

%13٫٧

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

نسبة تغطية السيولة )٪(

%146٫٧

%164٫2

%15٩٫٧

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

مخاطر السيولة

لضمان أعمال مستدامة ومربحة والحفاظ على ثقة األسواق المالية، 
فإن اإلدارة الحصيفة للسيولة أمر أساسي. وتقع المسؤولية النهائية عن 

إدارة السيولة على عاتق مجلس اإلدارة، مع تفويض اإلشراف 
إسناد المهام  التشغيلي إلى لجنة األصول والخصوم للمجموعة و

اليومية إلى إدارة الخزينة. وتوفر عملية اإلشراف على إدارة المخاطر 
ضمانًا بأن موارد المجموعة من السيولة اكفية من حيث الحجم 

ع. ويسمح ذلك باستيعاب الزيادات المخطط لها وغير المخطط  والتنو
لها في متطلبات التمويل بشلك اعتيادي دون تأثير سلبي كبير على 
األرباح أو على سمعة البنك في السوق. ونحافظ على إطار شامل 

لمراقبة السيولة من أجل إدارة مخاطر السيولة والتمويل في 
المجموعة بشلك قوي. ومن خالل هذا اإلطار، نساعد على التحكم 

في بيان المخاطر والعائد للمجموعة وتجويد محتواه.

اختبارات الضغط وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
يظل الحفاظ على مصادر التمويل الاكفية عبر بلدان شبكتنا من أجل 

مواجهة التأثيرات السلبية والصدمات غير المتوقعة على مستوى 
االقتصاد اللكي أمرًا ذا أهمية قصوى. وتشلك عملية التقييم الداخلي 

لكفاية رأس المال عنصرًا هامًا في تقييم كفاية رأس مال المجموعة، 
فضاًل عن تقديم تقييم مستقبلي لقدرة مجموعة QNB على العمل في 

ظروف اقتصادية تتسم بمستويات أعلى من الضغط. وتساعدنا نتائج 
هذه العملية على تحديد وتخطيط كيفية توزيع الرسملة والسيولة في 

مجموعة QNB بأفضل طريقة. ومن خالل ذلك، فإننا نضمن أن البنك 
يتبنى مقاييس مناسبة للمخاطر بما يتماشى مع حدود المخاطر 

المقبولة للمجموعة والحدود التنظيمية. 

ويتيح لنا إطار مخاطر أسعار الفائدة في دفتر البنك قياس وحساب 
ورفع التقارير والتحوط من مخاطر أسعار الفائدة، مما يمكننا من 

ضمان االمتثال للوائح التنظيمية، وفي ذات الوقت تحسين المتطلبات 
الرقابية لرأس المال. وقد قمنا بإجراء تحليل تجريبي مفصل هذا 

العام لمعايرة افتراضاتنا السلوكية والتحقق من صحتها كجزء من 
التزامنا المستمر بتعزيز أفضل ممارسات قياس المخاطر ومعايير 
اإلبالغ، ولضمان االمتثال الاكمل للمتطلبات المحّسنة من مصرف 

قطر المركزي.

مخاطر المناخ

يدرك QNB أن مخاطر المناخ تشلك تهديدًا حقيقيًا ووشياًك للبيئة 
ع مخاطر لألعمال ويوفر في  التي نعيش فيها، ويشلك هذا الموضو

ذات الوقت فرصًا للبنك. وعّرف البنك المخاطر المناخية على أنها أحد 
أبعاد المخاطر الرئيسية وبدأنا في إدراجها ضمن إطارنا الخاص 

بإدارة المخاطر.

تحسين إدارة ومراقبة المخاطر
نعمل باستمرار على تطوير إطار عملنا لمراقبة المخاطر والتحكم 

فيها. وقمنا، على مدار العام، بتعزيز قدراتنا في نمذجة المخاطر على 
مستوى الخبرات الداخلية وأيضًا تحسين العمليات. ويجري حاليًا 
إدخال العديد من التحسينات في تحليالت المخاطر، مما سيدعم 

عمليات البنك الخاصة بالقياس الكمي وتخصيص مخاطر االئتمان. 
عالوة على ذلك، اكن من أبرز اإلنجازات لعام 2021 تطوير نشرة ربع 

سنوية خاصة بالمخاطر، تسلط الضوء على موضوعات المخاطر 
الرئيسية على المستوى االستراتيجي والعالمي واإلقليمي.

استشراف المستقبل
بحلول عام 2022، ستظل بعض الموضوعات الرئيسية التي حفزت 

إجراءاتنا في عام 2021 سائدة. إن إيجاد طريقة متوازنة ودقيقة 
للتصدي للمخاطر التي خلفتها الجائحة مع االستفادة من الفرص 

التي يوفرها االنتعاش االقتصادي عقب فترة اإلغالق سيظل أمرًا 
ع التحول عن مقياس ليبور  أساسيًا. ثانيًا، سينتقل التركيز في مشرو

إلى المرحلة الثالثة واألخيرة من الترحيل المنسق للمعامالت المتبقية 
بالدوالر األمريكي.

توفر عملية اإلشراف على إدارة المخاطر ضمانًا بأن موارد 
ع. المجموعة من السيولة اكفية من حيث الحجم والتنو
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ندير مخاطر االئتمان بعناية في اكفة المجموعة من خالل إطار شامل وقوي لإلشراف 
والحوكمة، ونعمل في نفس الوقت على زيادة عائداتنا المرجحة بالمخاطر.

مخاطر االئتمان

نهدف إلى ضمان استفادة قادة المستقبل القطريين من 
برنامج التطوير المهني المستمر.

التأقلم مع بيئة ما بعد الجائحة 
بعد االضطرابات غير المسبوقة التي خلفتها الجائحة عالميًا على 

االقتصاد، ركزنا جهودنا على تخفيف أي تأثير محتمل على محفظتنا 
عبر شبكتنا. ونتيجة للضوابط القوية التي طبقناها سابقًا إلدارة مخاطر 

ع محفظتنا والتدابير االستباقية التي اتخذناها  االئتمان وبفضل تنو
خالل العام، حافظنا على نسبة القروض المتعثرة عند %2٫3.

بدأ تأثير كوفيد-1٩ يتراجع حاليًا، وتعتبر دولة قطر في وضع جيد 
لالنتقال إلى فترة ما بعد الجائحة، فمعدالت التطعيم في قطر تعتبر 

من األعلى على مستوى العالم، حيث تم تطعيم 8٧% من إجمالي 
الساكن بالاكمل ويجري العمل حاليًا على برنامج الجرعة المعززة. 

وأدى تخفيف التدابير االحترازية المرتبطة بكوفيد-1٩ والتأثير 
اإليجابي الناتج عن رفع الحصار إلى خلق ظروف مناسبة للتعافي 

االقتصادي ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، مما سمح للحكومة برفع 
تدابير الدعم تدريجيًا. 

في تركيا ومصر، استفادت أعمالنا من الحوافز التنظيمية مثل تخفيف 
معايير تصنيف القروض، وتقديم الضمانات الحكومية، والتساهل 
المؤقت في احتساب نسبة كفاية رأس المال. كما تم توفير برامج 

إعادة السداد، وهو ما ساعد الشراكت على  للمدينين لتأجيل القروض و
إلى جانب هذه التدابير، واصلت الشراكت  التعامل مع تأثير الجائحة. و

التابعة لـ QNB تكوين مخصصات احترازية مقابل التسهيالت المؤجلة. 
ونظرًا النخفاض معدالت اإلصابة بكوفيد-1٩ وتراجع عدد الحاالت 
التي تتطلب دخول المستشفى، تمكنت الجهات التنظيمية من البدء 

في تخفيف هذه التدابير تدريجيًا خالل النصف الثاني من عام 2021.   

إدارة مخاطر االئتمان
إدارة  يوظف QNB إطارًا من النماذج والسياسات واإلجراءات لتقييم و
ومراقبة مخاطر االئتمان. كما نضمن وجود فصل دقيق بين واجبات 

الموظفين الذين ينفذون المعامالت في الخط األمامي وموظفي 
مخاطر االئتمان كمراجعين ومعتمدين. وتقدم إدارة االئتمان 

للمجموعة اآلراء المستقلة بشأن مخاطر االئتمان إلى لجنة االئتمان 
للمجموعة. وتتم الموافقة على حدود التعرض االئتماني لدينا ضمن 

إطار محدد لموافقات وصالحيات االئتمان.

إجراءات العتماد ومراجعة التسهيالت االئتمانية  يتم تطبيق سياسات و
بحزم ويتم تحديثها بشلك منتظم. ولدى البنك إجراءات متاكملة 

تشمل بدء تكوين االئتمان، والتحقق من التقييم، والتحليالت، 

إدارة االئتمان، والتوثيق، وضوابط نموذجية للتحقق  والموافقات، و
إدارة الضمانات، ومراقبة الحدود االئتمانية على  ، و من المخاطر

مستويات متعددة.

تشمل سياسة االئتمان الخاصة بالبنك عدة قيود ومحظورات بشأن 
إقراض العديد من القطاعات، مثل قطاعي المشروبات الكحولية 

والمقامرة. ويخضع إقراض قطاع العقارات لمعايير داخلية صارمة 
وكذلك لتعليمات ولوائح مصرف قطر المركزي، بما في ذلك متطلبات 

التغطية الكبيرة للضمان على العقارات التجارية وقيود مضاعفات 
الراتب على قروض العقارات السكنية. وباإلضافة إلى الحدود 

التنظيمية الخاصة باالنكشافات، يفرض البنك حدوده الداخلية الخاصة 
على مجموعات المدينين والمدينين األفراد، وهي مدعومة بحدود 

المحفظة، المقسمة حسب القطاعات والبلدان والتصنيفات. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من القروض الكبيرة تحظى 

بضمانات ودعم من حكومة دولة قطر، حيث أن معظم المشاريع 
العقارية التي يمولها البنك )من حيث القيمة( ترتبط بمشاريع البنية 

التحتية الحكومية. 

يتم تقييم المقترضين بالجملة من خالل مزيج من آراء الخبراء، 
والتجارب السابقة، والتحليل مع استخدام نماذج االئتمان. وتمر 

طلبات االئتمان عبر مستويات متعددة من المراجعة والتحقق. وبعد 
دمج متطلبات االستدامة ضمن سياسة االئتمان اإلجمالي لدينا، قمنا 

في العام الحالي بتضمين معايير إضافية ترتبط بقضايا الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت كجزء من عملية تقييم العناية 

الواجبة ضمن إطارنا الحالي إلدارة مخاطر االئتمان. وقد نفذنا ذلك 
من خالل نشر إطار إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية على مستوى 

إدارة  اكمل المجموعة. ويتيح هذا اإلطار للبنك تحديد وتقييم و
التعرض للمخاطر البيئية واالجتماعية بشلك استباقي. كما يحدد إطار 

إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية الخاص بنا بوضوح االستثناءات 
والقطاعات التي نعتبرها ذات مخاطر كبيرة واألنشطة المحظورة 
وتصنيفات المخاطر. وهذا اإلطار الشامل إلدارة المخاطر البيئية 

واالجتماعية على مستوى المجموعة مدعوم بسياسات إلدارة 
لتلبية  الرئيسية  التابعة  البيئية واالجتماعية في شراكتنا  المخاطر 

 QNB المتطلبات المحلية. وقد ساهمت هذه المبادرات في حصول 
على جائزة التميز في تقديم التمويل المستدام في األسواق الناشئة 

في النسخة األولى من جوائز غلوبال فاينانس للتمويل المستدام 
لعام 2021. 

يولي QNB أهمية كبيرة لتطوير المواهب القطرية، والتي تشلك اآلن 
أكثر من 40% من موظفي إدارة االئتمان للمجموعة. ونهدف إلى 

ضمان استفادة قادة المستقبل القطريين من برنامج التطوير المهني 
المستمر. ويتألف هذا البرنامج من مزيج متوازن من التدريب أثناء 

العمل، وخطط التناوب قصيرة ومتوسطة األجل في األقسام األخرى، 
والتدريب المرتبط بمنتجات محددة، وبرامج التطوير والتدريب 

الرسمية، بما في ذلك الدورات التدريبية الخارجية للحصول على 
شهادات مهنية.  

نسبة القروض المتعثرة )٪(

%2٫3

%2٫1

%1٫٩

٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

حوكمة وتنظيم االئتمان الدولي
إلى جانب وظائف إدارة مخاطر االئتمان في المركز الرئيسي 

والشراكت التابعة، لدينا أيضًا فرق محلية ذات أحجام مختلفة إلدارة 
مخاطر االئتمان في فروعنا الدولية. وباإلضافة إلى االمتثال إلى 

اللوائح المحلية في البلد الذي تعمل فيه، تقوم فرق عمل االئتمان في 
ع الدولية برفع التقارير إلى المركز الرئيسي، وتتم إدارتها اكمتداد  الفرو

لفريق االئتمان المركزي. ويتم تعزيز حوكمة االئتمان من خالل 
التعاون المكثف مع إدارة المخاطر االستراتيجية لتحديد ومراقبة 

وتطوير معاييرنا لقبول المخاطر عبر األسواق التي نعمل فيها وبما 
ع. يتماشى مع استراتيجية المجموعة واالستراتيجيات الفردية للفرو

بينما يواصل المركز الرئيسي االضطالع بمهمة الرقابة المنتظمة 
واالعتماد والمراجعة والتدقيق لوظائف االئتمان، قمنا بتفويض 

سلطات لشراكتنا التابعة التي تعكس جودة أصولها مدى قوة معاييرها 
في منح االئتمان. ولزيادة مواءمة عملياتنا ومعاييرنا وثقافة األداء 

العالي والمنضبط، واصلنا استراتيجيتنا المتمثلة في تعيين موظفي 
االئتمان في المقر الرئيسي في مناصب رئيسية عبر الشبكة الدولية. 

واكن إنشاء نقطة اتصال موحدة لجميع توصيات التدقيق الداخلي 
مفيدًا لنا. ومن خالل هذا األمر، نستطيع أن نضمن تنفيذ بنود التدقيق 

بنجاح، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات عبر الشبكة. ومن جانب 

آخر، وللتأكد من القيام بتصنيفات مناسبة للمخاطر والمخصصات 
المطلوبة عبر شبكتنا، قمنا بمراجعة وقياس المتطلبات التنظيمية 
المحلية ومقاييس المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ لفروعنا 

الدولية بشأن القروض الرديئة والمشكوك في تحصيلها مقابل تلك 
الموجودة في قطر. ووفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي وبما 

يتماشى مع إطار عمل لجنة بازل لقياس ومراقبة االنكشافات الكبيرة، 
فإننا نحافظ على ضوابط ورقابة مشددة للمؤسسات المالية والشراكت 

التابعة لضمان االمتثال الفعال والمستمر في هذا الصدد.

استشراف المستقبل
تم اختبار جاهزيتنا وبروتوكوالتنا للعمل عن ُبعد بصرامة وفي أقسى 
الظروف طوال فترة الجائحة. ومع ذلك، فإننا لن نتهاون مع المخاطر 

المرتبطة بعودة كوفيد-1٩ بسبب ظهور متحورات جديدة أو فقدان 
اللقاحات لفعاليتها بمرور الوقت. وسوف ينصب تركيز QNB في عام 

2022 على ضمان بقاء عمالئنا في وضع جيد لمواصلة تعافيهم من 
تأثير التدابير االحترازية المرتبطة بالجائحة. 

كما نخطط أيضًا إلضافة اعتبارات أخرى تتعلق بإدارة المخاطر البيئية 
إعداد التقارير في ثقافتنا االئتمانية لتطوير  واالجتماعية والتقييمات و

عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باإلقراض.



QNB — 52 التقرير السنوي QNB 2021 التقرير السنوي 2021 — 53

عة
مو

ج
لم

ى ا
عل

ة 
ام

ة ع
ظر

ن
ي

ج
اتي

تر
س

اال
ر 

ري
تق

ال
ي

غيل
ش

الت
اء 

ألد
ا

مة
وك

ح
ال

مة
دا

ست
اال

ية
مال

 ال
ت

انا
لبي

ا
طر

خا
لم

ا

القائمة وتحديد ما إذا اكنت العالقة تتطلب مزيدًا من المراجعة. أما 
المرحلة الثانية، فهي تقيس المخاطر الاكمنة التي قد يتعرض لها البنك 

إذا اكنت المخاطر التي تم قياسها تتطلب مزيدًا  نتيجة لتلك العالقة. و
من التحليل )بمعنى أنها عالية أو عالية إلى متوسطة(، فيتم تطبيق 

المرحلة الثالثة، وهي مرحلة “التقييم الدقيق للضوابط”، من قبل 
الطرف الثالث ويتم مراجعتها من قبل QNB كخطوة أخيرة.  

نحن نؤمن بتبني نهج مسؤول ومستدام لممارسة األعمال التجارية. 
لهذا السبب، انتهينا في عام 2021 من وضع اللمسات األخيرة على 

مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين الخارجيين ونشرناها على 
موقع البنك على اإلنترنت. وتم تطوير مدونة قواعد السلوك هذه في 
إطار التزامنا باالستدامة، وتعزيز العناية الواجبة في سلسلة التوريد 

لدينا للترويج للموضوعات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. 
نتوقع من جميع موردينا تلبية متطلبات قواعد السلوك أو تجاوزها 
ونطلب نفس الشيء من أولئك الذين يعملون معهم. وكجزء من 
، تم إجراء التقييمات الذاتية ألوضاع العمال  هذا االلتزام المستمر
التابعين لألطراف الثالثة عبر سلسلة التوريد الخاصة بنا هذا العام 

لضمان االمتثال.

مخاطر البطاقات والتجار
أدت اآلثار المستمرة للجائحة إلى ارتفاع كبير في عدد المعامالت 

الرقمية، مما دفع المزيد من الشراكت إلى تحويل عملياتها عبر 
اإلنترنت. نتيجة لذلك، تتم معالجة عدد متزايد من المعامالت بدون 

استخدام البطاقات، مما يزيد من مخاطر االحتيال.

نحن نراقب مخاطر البطاقات عن كثب، وفي حالة حدوث أي احتيال 
محتمل، نتخذ إجراءات تصحيحية فورية لحماية عمالئنا وتأمين أي 

خسارة محتملة.

نظرًا ألن عددًا متزايدًا من الشراكت القطرية يقبل اآلن الدفع عبر 
اإلنترنت، أنشأنا مجموعة من الضوابط والمبادئ التوجيهية األساسية 

إلدارة المخاطر لضمان أفضل الممارسات. وتشمل هذه الضوابط 
إرشادات لتقييم مخاطر التجار بهدف ضمان استيفاء المتقدمين 

للمتطلبات الصارمة. في الوقت ذاته، سنواصل بناء ورعاية برنامج 
لتيسير الدفع بشلك ناجح من أجل دعم سالمة وأمن نظام 

المدفوعات لدينا. 

ونتيجة لإلجراءات اليقظة المتزايدة بشأن المعامالت عبر اإلنترنت، قللنا 
خسائر االحتيال عبر البطاقات بنسبة 40% تقريبًا عن العام الماضي.

أكس العالم لكرة القدم فيفا ٢٠٢٢™
ستوفر بطولة أكس العالم لكرة القدم فيفا 2022™ التي ستقام العام 

المقبل لـ QNB فرص أعمال فريدة، ولكن في نفس الوقت، من 
المحتمل أن تؤدي إلى زيادة في المخاطر. باإلضافة إلى كوننا المزود 

الوحيد ألجهزة الصراف اآللي في المالعب، فنحن نشارك في 
مجموعة من المشاريع التي تشمل التطبيقات وحلول الدفع غير 

التالمسية. وستكون خصوصية البيانات وحمايتها، باإلضافة إلى معايير 
ع. واصلنا هذا العام  األمان القوية ضرورية لنجاح هذا المشرو

مراجعة تفصيلية لجميع المنتجات والخدمات والعمليات والموظفين 
والبنية التحتية والتكنولوجيا واالرتباطات مع األطراف الثالثة التي 
ستتأثر بهذا الحدث. وستمكننا هذه المراجعة من تعزيز مرونتنا 

التشغيلية وفقًا لذلك من أجل تخفيف  مثل زيادة الحجم 
والقدرات والتعطيل والحوادث والهجمات.

يتألف البرنامج من ثالث مراحل عالية المستوى: تحديد النشاط 
المتأثر، والتحليالت والمخاطر، واالفتراضات، والقضايا، وسجل 

التبعيات، والرقابة والتتبع.

 إن المرونة التشغيلية وقوة إطار العمل يعكسان التعقيد والتمدد المتزايدين 
لوظيفة المخاطر التشغيلية لدينا.

المخاطر التشغيلية

“لدينا إطار عمل وأدوات 
قوية للتعرف باستمرار 

على التهديدات الخارجية 
والداخلية وحاالت اإلخفاق 

المحتملة في األشخاص 
والعمليات واألنظمة.” 

قمنا بتصنيف مبادئ المخاطر التشغيلية السبعة كما يلي:

٧ ٦

ممارسات العمل والسالمة في موقع العمل
التمييز وتعويضات العمال وصحة وسالمة 

الموظفين

العمالء والمنتجات وممارسة األعمال
التالعب بالسوق واالحتاكر والتجارة غير المشروعة 

إساءة  وعيوب المنتجات واالنتهااكت االئتمانية و
استغالل الحسابات

٤ 5

األضرار التي تلحق باألصول المادية
 الكوارث الطبيعية واإلرهاب 

وأعمال التخريب

إدارة العمليات  التنفيذ والتسليم و
أخطاء إدخال البيانات واألخطاء المحاسبية 

والفشل في تقديم التقارير اإللزامية 
وخسارة أصول العميل بسبب اإلهمال

١٢٣

االحتيال الداخلي
سوء التصرف في األصول والتهرب 

الضريبي والتالعب المتعمد في 
المراكز والرشوة

االحتيال الخارجي
سرقة المعلومات واألضرار المتعلقة 

بالقرصنة والسرقة من قبل أطراف 
ثالثة والتزوير

اضطرابات العمل وتعطل األنظمة
انقطاع الخدمات العامة وتعطل 

األنظمة واألجهزة اإللكترونية

تستفيد مجموعة QNB من إطار عمل متين وفعال إلدارة المخاطر 
التشغيلية مترابط ومتداخل والذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من المؤسسة. 

ومع استمرارنا في النمو من حيث الحجم عبر المشهد التنظيمي األكثر 
إطار إدارة المخاطر التشغيلية  تعقيدًا واتساعًا، يجب أن يعكس نهج و

التعقيد المتزايد لبيئة األعمال والتشغيل.

تتمثل مهمة وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية في العمل كخط دفاع 
ثاٍن الحتضان وتأسيس وتعزيز نهج ومعايير وثقافة إدارة المخاطر 

التشغيلية. ويضمن هذا األمر حماية البنك ومساهميه من خالل:

الحفاظ على مجموعة من المعايير األساسية إلدارة المخاطر < 
التشغيلية في QNB، مما يؤدي إلى تجنب الخسائر غير المتوقعة 

والاكرثية وتقليل الخسائر المتوقعة.

ضمان التواؤم مع أفضل الممارسات ذات الصلة وااللتزام < 
بالمتطلبات الرقابية )الكمية والنوعية(.

ضمان العمل على تحقيق أهداف األعمال مع التحكم < 
في المخاطر.

تعزيز الوعي وثقافة إدارة المخاطر التشغيلية على مستوى اكمل < 
المجموعة، مما يساهم في زيادة كفاءة وفعالية العمليات. 

مع استمرار البنك في تعزيز تواجده الدولي خالل عام 2021، حرصنا 
على أن تكون جميع فروعنا وشراكتنا التابعة والزميلة في الخارج 

مدمجة ومتوافقة بشلك اكمل مع إطارنا للمخاطر التشغيلية. وفي 
الوقت نفسه، قمنا بتوسيع وتحديث بروتوكوالت التقييم الذاتي 

ع لتحديد  وترتيبها حسب  للمخاطر والرقابة داخل الفرو
األولوية وتعزيز بيئة التحكم.

تتم مناقشة حوكمة المخاطر التشغيلية في االجتماعات الدورية للجنة 
المخاطر التشغيلية، حيث يتم تحليل جميع المخاطر التشغيلية 

الرئيسية السبعة بشلك روتيني، ويتم حل  اليومية. 

المرونة التشغيلية
ع  في عام 2021، سّرعنا جهودنا لتحقيق المرونة التشغيلية، وهو موضو

متزايد األهمية بالنسبة للهيئات الدولية والهيئات التنظيمية في جميع 
أنحاء العالم.

تعتمد المرونة التشغيلية على مبادئ استمرارية األعمال والتعافي من 
الكوارث، ولكنها ُتوِسع هذه المبادئ بشلك كبير. وتهدف إلى تعزيز 

قدرة البنك على حماية أعمالنا واستدامتها في مواجهة التغيرات 
التنظيمية، والتطورات التكنولوجية التي تؤدي إلى تغيرات جذرية، 

والبنية التحتية المعقدة، ومتطلبات السوق المتطورة.

في السنوات األخيرة، أدى نمو التهديدات المتعلقة بالتكنولوجيا إلى 
زيادة أهمية المرونة التشغيلية في القطاع المصرفي. وقد جعلت 

جائحة كوفيد-1٩ الحاجة إلى معالجة هذه التهديدات أكثر إلحاحًا.  

لدينا إطار عمل وأدوات قوية للتعرف باستمرار على التهديدات 
الخارجية والداخلية وحاالت اإلخفاق المحتملة في األشخاص 

والعمليات واألنظمة. ويتمتع QNB بالقدرات الالزمة لتقييم نقاط 
إدارة المخاطر  الضعف في العمليات الحيوية على وجه السرعة و

الناتجة عنها. على سبيل المثال، في العامين الماضيين، عملنا مع هيئة 
التنظيم االحترازي، وهيئة السلوك المالي، وبنك إنجلترا، وجهات 

أخرى في سعينا لالمتثال للمتطلبات التشغيلية في المملكة المتحدة 
الخاصة بالورقة التشاورية بشأن المرونة التشغيلية.

إن تحقيق المرونة الاكملة يتطلب أكثر من مجرد االستمرار في أداء 
ممارسات إدارة المخاطر الحالية. لذلك نتحدى أنفسنا باستمرار 

لمواكبة متطلبات السوق وقد قمنا بتطوير خطط عمل مفصلة لمواءمة 
نهجنا بشلك أكبر. ويعكس هذا األمر دورنا كمؤسسة مالية رائدة 

ومسؤولة ملتزمة بأفضل الممارسات على اكفة المستويات. 

إدارة مخاطر األطراف الثالثة واالستدامة
 )TPRM( يتم استخدام إطارنا الخاص بإدارة مخاطر األطراف الثالثة

لتحديد وتقييم وتخفيف ومراقبة والتحكم في مخاطر األطراف الثالثة 
بشلك منهجي. ونسعى إلى تعزيز ثقافة متسقة للتعامل مع 

المخاطر من خالل دعم األعمال المختلفة ودعم األقسام في عملية 
صنع القرار.

تم تصميم وتطوير إطار إدارة مخاطر األطراف الثالثة بسياسات وأدوار 
إجراءات وأنظمة وموارد محددة بوضوح من أجل دعم  ومسؤوليات و
تحقيق أهداف إدارة مخاطر األطراف الثالثة. ويتم تقييم االرتباطات 

وفقًا لسبعة أبعاد رئيسية للمخاطر وهي: المرونة واالستمرارية، 
والجوانب المالية، وأمن المعلومات، وخصوصية البيانات، واالمتثال 
والتقاضي، واالستراتيجية، واالستدامة. وتعتبر أبعاد المخاطر هذه 
ذات أهمية جوهرية في تقييم ومراجعة ومراقبة وتخفيف تعرض 

البنك للمخاطر، خاصة فيما يتعلق بالطبيعة المترابطة للمخاطر 
وأهميتها بالنسبة لخدمات األعمال الهامة.

وتتضمن منهجية تقييم المخاطر في إدارة مخاطر األطراف الثالثة 
ثالث مراحل تقييم أساسية، تتضمن مرحلتي التقييم المسبق 1 و2. 

ولك مرحلة مصممة لتكون أعمق تدريجيًا في تحليلها لعالقة مفردة 
مع طرف ثالث، مما يتيح لـ QNB إدارة المخاطر وتخفيفها. وتشمل 

المرحلة األولى من العملية تحلياًل عامًا للنشاط لمعرفة المخاطر 
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األمن اإللكتروني هو جزء ال يتجزأ من إطارنا الخاص بإدارة المخاطر في المؤسسة.

األمن اإللكتروني

نقوم بنشر أحدث المنصات التكنولوجية لدعم عملية رصد 
ومنع األنشطة المشبوهة والهجمات التي تتم باستخدام 

البرمجيات الخبيثة.

حوكمة واستراتيجية األمن اإللكتروني
ُيعتبر القطاع المصرفي هدفًا بارزًا لمجرمي اإلنترنت، فقد أصبحت 

التهديدات والهجمات المتزايدة أكثر تكرارًا وتعقيدًا من أي وقت 
مضى. على الصعيد العالمي، زادت مستويات التهديدات السيبرانية 
منذ تفشي جائحة كوفيد-1٩ نتيجة الزدياد العمل عن ُبعد ورقمنة 

المنتجات والخدمات. 

وأدى تزايد التحّول الرقمي في القطاع المصرفي، وظهور عدد كبير 
من التكنولوجيات والمنصات الخاصة بالدفع، بما في ذلك منصات 

الخدمات المصرفية المفتوحة، إلى نمو سريع في عدد األجهزة 
المتصلة باإلنترنت. ونتيجة لذلك، فإن األمن اإللكتروني ُيعتبر تهديدًا 

كبيرًا ويظل من أبرز اهتماماتنا. ولهذا السبب، فإن لدى QNB إطار 
ع إلى مستوى اإلدارة التنفيذية  حوكمة مخصص لتصعيد هذا الموضو

ومجلس اإلدارة.  

لضمان بقاء استراتيجيتنا الخاصة باألمن اإللكتروني في حالة تأهب، 
مع الموازنة في نفس الوقت بين الرغبة في المخاطرة واألمان وراحة 

المستخدمين، لدينا لجنة لألمن السيبراني في المجموعة يرأسها 
الرئيس التنفيذي للمجموعة. ويقدم رئيس أمن المعلومات للمجموعة 

تحديثات منتظمة حول برنامج األمن اإللكتروني، ويعرض المخاطر 
الرئيسية، ويقدم توصيات عند الحاجة إلى تغيير التوجه أو اتخاذ 

قرارات حاسمة. ومن خالل لجنة األمن السيبراني للمجموعة، نقوم 
إطار أمن تكنولوجيا المعلومات  بتعريف ومراقبة تنفيذ الحوكمة و

واألمن اإللكتروني، بما في ذلك االستراتيجية والسياسات والضوابط 
والقدرات والميزانية والمهارات واألدوار والمسؤوليات عبر المجموعة.

كمؤسسة مالية رائدة، لدى مجموعة QNB استراتيجية قوية لألمن 
اإللكتروني، ويظل تنفيذها من جوانب التركيز الرئيسية. وفي نفس 

الوقت، عملنا عن كثب مع شركة جارتنر المتخصصة في األمن 
اإللكتروني العالمي لتطوير استراتيجيتنا. وأصبح QNB اآلن واحدًا 

من 50 مؤسسة عالمية منضوية إلى مجلس األبحاث المرموق 
التابع للشركة.  

ونولي األولوية القصوى إلدخال تحسينات مستمرة على الراكئز الثالث 
الخاصة بأمن تكنولوجيا المعلومات لدينا، المتمثلة في األنظمة 

والعمليات واألشخاص، وذلك بهدف حماية بياناتنا. ويجب أن تكون 
لك ركيزة من هذه الراكئز مرنة، كما يجب أن يتم تعزيزها باستمرار 

لدعم البنك وحمايته.

إدخال تحسينات على أنظمتنا الخاصة باألمن اإللكتروني
نحن ملتزمون باالستثمار في أنظمة تكنولوجيا المعلومات األفضل 
في فئتها على مستوى العالم وأفضل وسائل الحماية المتوفرة في 
السوق. ونقوم بنشر أحدث المنصات التكنولوجية لدعم عملية رصد 

ومنع األنشطة المشبوهة والهجمات التي تتم باستخدام البرمجيات 
الخبيثة. وباإلضافة إلى ذلك، نقوم بتقييم أمن أجهزة شبكتنا وبرامج 

الحماية بصفة مستمرة لفحص جوانب الضعف. وظل تركيزنا ُمنصبًا 
في العام الحالي على تطوير هذه األنظمة واختبار وتحديث 

التكنولوجيا التي نستخدمها عبر البنك.     

كما واصلنا استثمارنا في لك من ضوابط الرصد والوقاية من خالل 
تعزيز قدراتنا على كشف برامج االختراق والتعرف على البرمجيات 
الخبيثة. وأجرينا تدريبات مكثفة للفريق األزرق )الُمدافع( / الفريق 

األحمر )المهاجم(، وقمنا بإجراء اختبارات الضغط لقدرتنا على حماية 
األصول الحيوية باستخدام المعرفة المباشرة بالهجمات اإللكترونية. 

إجراءات الهجمات اإللكترونية  ونقوم بمحااكة أساليب وتقنيات و
الحقيقية، دون عواقب سلبية، مما يحسن بشلك كبير من فعالية 
برنامج أمن المعلومات لدينا. ويستعين البنك بخدمات مجلس 

مختبري األمن اإللكتروني المسجلين )CREST(، وهم مزودون 
معتمدون إلجراء اختبارات االختراق على جميع المواقع اإللكترونية 

وتطبيقات الهاتف الجوال التي تتصل باإلنترنت، وذلك مرتين في 
السنة على األقل وعند لك إصدار لنظام رئيسي.

تطوير عملياتنا الخاصة باألمن اإللكتروني
في حين أن معظم اهتمامنا موجه نحو التهديدات الخارجية، ندرك 

أنه من الضروري أيضًا أن نضمن تمتع عمليات الحماية الداخلية لدينا 
بنفس القدر من القوة. ولذلك، قمنا بتحسين عملية فحص جوانب 

الضعف في منظومتنا الداخلية.  

وتخضع قدرات تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات وأمن البيانات 
في البنك لتدقيق منتظم من قبل فريق متخصص من دائرة التدقيق 

الداخلي المستقلة. ويقوم هذا الفريق بإجراء العديد من عمليات 
التدقيق الشاملة السنوية التي تستند إلى المخاطر والتي تشمل 

مراجعة السياسات واإلجراءات ذات الصلة. ويتم رفع النتائج إلى لجنة 
التدقيق واالنضباط التابعة لمجس اإلدارة، كما يتم أيضًا مشاركة 

التقارير مع اإلدارة التنفيذية وأعضاء لجنة األمن السيبراني للمجموعة. 
وتقوم دائرة التدقيق الداخلي بمتابعة أي توصيات يتم تقديمها في 

التقارير حتى صدور القرارات.     

ويحتفظ QNB بشهادة أيزو 2٧001، وهي منهجية معتمدة بشلك 
مستقل تستخدم لتشغيل ومراقبة وتحسين أنظمة إدارة أمن 

المعلومات في البنك. 

تعزيز ثقافتنا الخاصة بأمن المعلومات 
لتعزيز ثقافتنا الخاصة بأمن المعلومات، نستثمر بصفة مستمرة في 

برامج التدريب والتوعية. وكجزء من هذا النهج، يشمل برنامج التدريب 
والتوعية اكفة قاعدة الموظفين، ويفصل العديد من القضايا بدءًا من 

هجمات الحرمان من الخدمة ووصواًل إلى محاوالت التصيد االحتيالي 
والهندسة االجتماعية. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن جميع سياساتنا المتعلقة بأمن المعلومات 
متاحة لاكفة الموظفين عبر شبكتنا الداخلية.

استشراف المستقبل
في عام 2022، سنستمر في إضافة قدرات جديدة تتمحور حول 

راكئزنا الثالث الخاصة بأمن تكنولوجيا المعلومات. ولتوفير مزيد من 
الحماية لبياناتنا، سنواصل تنفيذ استراتيجيتنا وضمان تنفيذ 

االستثمارات المطلوبة للتعامل مع أي تهديدات إلكترونية مستقبلية.   
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الحوكمة 
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تحظى حوكمة الشراكت بدور هام في تعزيز النمو االقتصادي 
المستدام من خالل بناء ثقة المستثمرين وتعزيز األسواق المالية. 

في مجموعة QNB، ال تقتصر الحوكمة على االمتثال للمتطلبات 
إنما هي منهج تتبعه المجموعة لضمان تحقيق  التنظيمية فحسب، و

ممارسات الحوكمة السليمة.

لدينا حزمة قوية من تدابير الحوكمة المعمول بها عبر المجموعة، 
والتي تجمع بين جميع جوانب الرقابة الداخلية والمخاطر واالمتثال. 

وتساعدنا هذه التدابير على التعامل بنجاح مع اكفة المتطلبات 
التنظيمية المتغيرة باستمرار، مما يسمح لنا بتلبية توقعات عمالئنا 

وتوفير قيمة مستدامة ألصحاب المصلحة.

تهدف ممارسات الحوكمة إلى تعزيز الشفافية، وتفسير األساس 
المنطقي الذي تستند إليه عمليات صنع القرار، وطرح الرؤى حول 

تشكيل مجلس اإلدارة واللجان والسلطات والمسؤوليات ذات الصلة، 
واإلدارة التنفيذية وغيرها من المكونات الرئيسية لحوكمة الشراكت. 

يؤمن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بأن حوكمة الشراكت هي 
عنصر أساسي لتعزيز ثقة المساهمين، وتحديدًا ثقة صغار 

المساهمين وأصحاب المصلحة. ومن خالل زيادة مستوى الشفافية 
بشأن المسؤولية والرقابة، يعزز QNB نظرة المستثمرين للبنك. 

إدارة  باإلضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ أنظمة مراقبة فعالة للحوكمة و
األعمال االستراتيجية يعزز ثقة المستثمرين.

وتصدر مجموعة QNB تقريرًا منفصاًل بشأن الحوكمة كملحق للتقرير 
السنوي لعام 2021، ويعكس التقرير جهود مجموعة QNB في 

االمتثال للمتطلبات الرقابية والتنظيمية الصادرة عن مصرف قطر 
المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية وقانون الشراكت التجارية واكفة 

الجهات التنظيمية ذات الصلة في البلدان التي نتواجد فيها.

هيلك مجلس اإلدارة
وفقًا للنظام األساسي لـ QNB، يتم انتخاب أو ترشيح )10( أعضاء 

لمجلس اإلدارة لتولي عضوية المجلس لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد 
لفترة مماثلة. ويحق للجهة المساهمة الرئيسية في QNB، وهي حكومة 

دولة قطر ممثلًة في جهاز قطر لالستثمار )الذي يمتلك 50% من رأس 

المال(، أن تعّين خمسة )5( من هؤالء األعضاء، بينما يحق للمساهمين 
اآلخرين انتخاب األعضاء الخمسة )5( المتبقين. وخالل اجتماع الجمعية 

العامة السنوية لـ QNB المنعقد في فبراير 201٩، تم تعيين خمسة 
أعضاء منتخبين لفترة 3 سنوات تبدأ من عام 201٩ وتستمر حتى مطلع 

عام 2022. وينتخب أعضاء مجلس اإلدارة رئيس ونائب رئيس المجلس 
من بين أعضائه بأغلبية األصوات عبر تصويت سري.

أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة 
يلعب مجلس اإلدارة دورًا محوريًا في اإلشراف على استراتيجيات 
اإلدارة واألعمال الخاصة بالبنك للحصول على قيمة طويلة األجل. 

وتتضمن أبرز مهام المجلس اختيار رئيس تنفيذي للمجموعة يتمتع 
بمؤهالت جيدة لقيادة البنك، ورصد وتقييم أداء الرئيس التنفيذي 

للمجموعة واإلشراف على عملية التخطيط للتعاقب الوظيفي فيما 
يتعلق بشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية القيادة واإلشراف والرقابة والتطوير 
وتحقيق النجاح على المدى الطويل في المجموعة. وهو مسؤول أيضًا 

عن غرس الثقافة والقيم والسلوكيات المناسبة في المؤسسة، حسبما 
ُيعهد إليه من قبل المساهمين.

تفويض الصالحيات وفصل المهام 
تتم الموازنة بين أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة وأدوار اإلدارة 

التنفيذية من خالل فصل المهام. ويقوم مجلس اإلدارة بتوفير التوجيه 
إجازة المبادرات  واإلشراف االستراتيجي العام من خالل مراجعة و

والسياسات واألهداف االستراتيجية الرئيسية، في حين ُتعهد إلى 
.QNB الرئيس التنفيذي للمجموعة مهمة اإلدارة اليومية لمجموعة

يفّوض مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة واألعضاء اآلخرين 
في اإلدارة التنفيذية- من خالل الرئيس التنفيذي للمجموعة- بصالحية 
ومسؤولية إدارة األعمال اليومية للبنك. ويضطلع أعضاء مجلس اإلدارة 

بالرقابة الفعالة والدؤوبة على شؤون البنك، بما في ذلك المجاالت 
الرئيسية، مثل االستراتيجية والمخاطر، ولكنهم ال يديرون أو يقومون 
باإلدارة التفصيلية ألعمال البنك من خالل أداء أو تكرار مهام الرئيس 

التنفيذي للمجموعة أو اإلدارة التنفيذية. 

“يؤمن مجلس إدارة QNB وأعضاء إدارته 
التنفيذية بضرورة إرساء ثقافة الحوكمة 
لكونها الوسيلة الوحيدة لضمان التطبيق 

الفّعال للحوكمة.”

لدى QNB إطار قوي للحوكمة متوافق مع معايير الحوكمة العالمية، ويضمن االمتثال 
للمتطلبات التنظيمية، ويوفر السياسات والضوابط المناسبة. ويستند هذا اإلطار إلى 

مبادئ المسؤولية والعدالة والشفافية بهدف إرساء ثقافة الحوكمة على اكفة مستويات 
أعمال وعمليات المؤسسة.  

الحوكمة

“إن الحوكمة السليمة ال تقتصر على 
تحقيق االستقرار المالي واالمتثال 

للمتطلبات التنظيمية، بل تأخذ في االعتبار 
الرفاه االجتماعي واالستدامة البيئية.”

لجان مجلس اإلدارة 

وفقًا لممارسات الحوكمة والمتطلبات التنظيمية، قام مجلس إدارة مجموعة QNB بإنشاء لجان للمساعدة في تنفيذ مسؤولياته اإلشرافية.
يتم تلكيف لك لجنة باالضطالع بجزء من مهام المجلس. ويتم توثيق مسؤوليات لجان المجلس في وثيقة اختصاصات لك لجنة وتتم الموافقة 

عليها من قبل مجلس اإلدارة.

وتضم لجان مجلس إدارة مجموعة QNB ما يلي:

1. اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس إدارة المجموعة
2. لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس إدارة المجموعة      

3. لجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة والسياسات التابعة لمجلس إدارة المجموعة
4. لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة المجموعة 

اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس إدارة المجموعة
سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني – رئيس اللجنة 

السيد بدر عبدهللا درويش فخرو – عضو 
السيد علي حسين علي السادة – عضو

لجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة والسياسات التابعة لمجلس إدارة المجموعة
السيد فهد محمد فهد بوزوير – رئيس اللجنة

سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني – عضو
سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني – عضو

لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس إدارة المجموعة
سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني – رئيس اللجنة*

السيد عبدالرحمن محمد يوسف جولو – عضو
السيد عادل حسن حسن المال الجفيري – عضو

لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة المجموعة
السيد منصور إبراهيم آل محمود – رئيس اللجنة

السيد بدر عبدهللا درويش فخرو – عضو
السيد علي حسين علي السادة – عضو

*  وفقًا لتعديل مجلس إدارة البنك، تم تعيين سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق واالنضباط 
التابعة للمجلس، كقائم بأعمال رئيس مجلس اإلدارة )مايو 2021(. ولم يحضر سعادته أي اجتماع للجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس إدارة 

المجموعة وذلك لتفادي أي تضارب في المسؤوليات والمهام والسلطات المخولة إليه. وبعد تعيين الرئيس الجديد لمجلس اإلدارة، استأنف سعادته 
حضور اجتماعات لجنة التدقيق واالنضباط التابعة للمجلس.

لدينا حزمة قوية من تدابير الحوكمة المعمول بها عبر 
المجموعة، والتي تجمع بين جميع جوانب الرقابة الداخلية 

والمخاطر واالمتثال.
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الترشيحاتالتنفيذيةالتدقيقالمخاطرالمجلسعدد االجتماعات

24 مارس 242021 مارس 122021 يناير 242021 مارس 122021 يناير 12021

24 مايو 242021 مايو 222021 فبراير 242021 مايو 242021 مارس 22021

13 يوليو 132021 يوليو 112021 أبريل 132021 يوليو 242021 مايو 32021

14 سبتمبر 142021 سبتمبر 52021 مايو 142021 سبتمبر 132021 يوليو 42021

21 نوفمبر 212021 نوفمبر 112021 يوليو 212021 نوفمبر 142021 سبتمبر 52021

––31 أغسطس 2021–2٩ نوفمبر 62021

––10 أكتوبر 2021––٧

––15 نوفمبر 2021––8

ع 5 5 ٨ 5 ٦ المجمو

إن الحوكمة السليمة ال تقتصر على تحقيق االستقرار المالي 
واالمتثال التنظيمي، بل تأخذ في االعتبار عوامل النزاهة والثقة 

والشفافية والمساءلة.

وقد اعتمد مجلس اإلدارة أيضًا ميثاق المجلس، الذي تتم مراجعته 
بصفة سنوية ويوفر إطارًا لكيفية عمل المجلس ونوعية القرارات التي 

يتخذها، والقرارات التي ينبغي أن ُتفّوض بها اإلدارة مع تقديم تقارير 
دورية إلى المجلس بشأن ممارسة السلطات المخولة له. ويمكن 

االطالع على ميثاق مجلس اإلدارة في الموقع اإللكتروني الخاص 
بمجموعة QNB، كما يمكن أيضًا تقديم نسخة مطبوعة منه ألي 

مساهم عند الطلب.

المهام الرئيسية للجنة التنفيذية التابعة لمجلس 
إدارة المجموعة

مراجعة واعتماد موافقة المجلس على االستراتيجية طويلة المدى < 
وخطط العمل السنوية وموازنات مجموعة QNB بناء على الظروف 

االقتصادية والسوقية وتوجيهات مجلس اإلدارة.

مراجعة طلبات االئتمان والموافقة عليها وفقًا لمصفوفة < 
.QNB الصالحيات المعتمدة في مجموعة

 > QNB مراجعة واعتماد استراتيجية المسؤولية االجتماعية لمجموعة
على ضوء قيم العالمة التجارية للمجموعة.

مراجعة وتوحيد خطط التسويق واالتصال وخطط توزيع الموارد < 
.QNB ومواءمتها بشلك مناسب وفعال لدعم تطور ونمو أعمال

مراجعة وتوحيد خطط تطوير األعمال ومواءمة المنتجات وتوزيع < 
.QNB الموارد عبر مجموعة

مراجعة وتقديم التوصيات بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها حيال < 
القروض المتعثرة وفقًا للحدود والصالحيات الممنوحة من 

مجلس اإلدارة وبما يتوافق مع تعليمات مصرف قطر المركزي.

المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والماكفآت والحوكمة 
والسياسات التابعة لمجلس إدارة المجموعة 

تحديد وتقييم المرشحين المؤهلين لشغل مناصب مجلس اإلدارة < 
واإلدارة التنفيذية وفقًا لمعايير األهلية والكفاءة التي تحددها 

اللجنة باإلضافة إلى المتطلبات المتعلقة باالستقاللية وعدم شغل 
وظائف تنفيذية.

متابعة عملية التعريف والتدريب والتطور المهني المستمر ألعضاء < 
المجلس في المسائل المتعلقة بالحوكمة.

اعتماد ومراجعة المبادئ التوجيهية للماكفآت والحوافز بالمجموعة < 
وضمان أن ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تتوافق 

مع المعايير والسقوف المحددة من قبل مصرف قطر المركزي 
وقانون الشراكت التجارية.

إدارة عملية إعداد وتحديث دليل الحوكمة واإلشراف عليها < 
بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية ولجنة التدقيق واالنضباط التابعة 

لمجلس إدارة المجموعة.

إبالغ مجلس اإلدارة بالمخاطر والفرص الرئيسية المتعلقة < 
باالستدامة. كحد أدنى، يتلقى مجلس اإلدارة تحديثًا سنويًا 

حول التنفيذ العام الستراتيجية االستدامة للمجموعة وأدائها 
في هذا المجال. 

المهام الرئيسية للجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة 
المجموعة

مراجعة واعتماد موافقة المجلس على استراتيجية إدارة < 
المخاطر وشهية المخاطرة للمجموعة واستراتيجيات المحافظ 

التي توصي بها لجنة المخاطر التابعة لإلدارة التنفيذية، 
باإلضافة إلى مراجعة أي تغييرات تطرأ على استراتيجية 

المخاطر وشهية المخاطرة.

الموافقة على أطر المخاطر والسياسات وهيالك الرقابة وفقًا < 
لالستراتيجية التي يوافق عليها مجلس اإلدارة واإلشراف على تنفيذ 

السياسات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية للبنك.

تقييم أنشطة الرقابة التي تقوم بها لجنة المخاطر التابعة لإلدارة < 
التنفيذية على الشراكت التابعة للمجموعة في تحديد المخاطر 
التشغيلية واالئتمانية ومخاطر السوق والمخاطر االستراتيجية 

والقانونية ومخاطر السمعة وخطط العمل التي يتم تنفيذها 
إدارة هذه المخاطر. لمراقبة و

التأكد من عدم وجود أي تأثير جوهري أو خطر من الوقائع التي < 
تحددها لجنة المخاطر التابعة لإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بماكفحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتطلبات “اعرف عميلك”.

مراجعة أي تجاوز لحدود المخاطر أو فشل في الرقابة الداخلية < 
)إن وجد( واستعراض نتائج التحقيق الذي تجريه لجنة المخاطر 

التابعة لإلدارة التنفيذية.

المهام الرئيسية للجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس إدارة 
المجموعة

مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية والتأكد من أنها مكتملة < 
ومتسقة وتعكس المعايير والمبادئ المحاسبية المناسبة قبل 

عرضها على مجلس اإلدارة للموافقة النهائية.

مراجعة جميع األمور المطلوب اإلبالغ أو اإلفصاح عنها وفقًا < 
لمعايير التدقيق المتعارف عليها أو المتطلبات التنظيمية مع اإلدارة 

والمدققين الخارجيين.

النظر مع المدققين الداخليين والخارجيين في أي تزوير أو أعمال < 
غير مشروعة أو أوجه قصور في الرقابة الداخلية أو في مناطق 

أخرى مماثلة.

مراجعة أي غرامات تفرضها الجهات التنظيمية أو الهيئات األخرى < 
مع إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة والمدققين الداخليين 

والخارجيين.

تعيين أو إقالة رئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة.< 

مراجعة واعتماد ميثاق وخطط وأنشطة وأعداد الموظفين والهيلك < 
التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي للمجموعة.

التأكد من عدم وجود قيود أو معوقات غير مبررة لعمل إدارة < 
التدقيق الداخلي للمجموعة أو إلماكنية وصول التدقيق الداخلي 

“خالل عام 2021، أثبت QNB التزامه 
القوي بأعلى معايير اإلفصاح 

والشفافية لكونها من الراكئز األساسية 
للحوكمة السليمة.” 

لسجالت ووثائق المجموعة وموظفيها عندما يكون ذلك ضروريًا 
ألداء مهامهم.

مراجعة فعالية وظيفة التدقيق الداخلي، بما في ذلك االمتثال < 
لمعايير معهد المدققين الداخليين للممارسة المهنية في 

التدقيق الداخلي وغيرها من المعايير المعمول بها وأفضل 
الممارسات.

تعيين أو إقالة رئيس االنضباط والمتابعة للمجموعة.< 

التأكد من كفاءة وظيفة االنضباط في الكشف عن االنحرافات < 
والمخالفات ذات الصلة داخل المجموعة، وضمان عدم وجود أي 

عوامل من شأنها أن تؤثر على استقالليتها وموضوعيتها، إلى جانب 
رفع التقارير بشلك مناسب عن وظيفة االنضباط وفقًا لمتطلبات 

لجنة بازل وتوصيات مجموعة العمل المالي )FATF( المتعلقة 
بغسل األموال.

التأكد من وجود إطار فعال عبر المجموعة إلدارة ومراقبة مخاطر < 
االنضباط ذات الصلة بالجرائم المالية، بما يتماشى مع المتطلبات 

التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية. 

تقييم التقارير بشأن القضايا الحرجة التي يقدمها رئيس االنضباط < 
والمتابعة للمجموعة ورئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة، بما في 

.QNB ذلك القضايا الحرجة المتعلقة بالشراكت التابعة لمجموعة

مراجعة وتأكيد استقاللية المدققين الخارجيين من خالل الحصول < 
على البيانات من المدققين حول العالقات بين المدققين 
والمجموعة، بما في ذلك الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق.

اجتماعات مجلس اإلدارة 
في عام 2021، عقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات. ووفقًا للنظام 

QNB، يتعين على المجلس االجتماع ست مرات  األساسي لمجموعة 
ية، أو عند الدعوة  سنويًا على األقل. وتعقد االجتماعات بصفة دور

لالجتماع من قبل رئيس المجلس أو اثنين من األعضاء. ويجب 
ع واحد  توجيه الدعوة لجميع أعضاء المجلس لالجتماع قبل أسبو
يخ االجتماع. وفي هذا الخصوص، يمكن ألي  على األقل من تار

عضو إضافة بند إلى جدول األعمال. ويوفر النظام األساسي 
القانوني  والنصاب  الحضور  للمجموعة معلومات مفصلة عن 

االجتماع. والتصويت وشروط 

النظام األساسي  المالية، ينص  ووفقًا لمتطلبات هيئة قطر لألسواق 
QNB في المادة )28( على أنه يجوز لعضو مجلس اإلدارة  لمجموعة 

المتغيب أن ينيب عنه بكتاب يوجهه لرئيس المجلس، أحد زمالئه 
في المجلس، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، وال يجوز 

أن ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من عضو واحد. ويعقد 
للتأكد من قيامه بأداء واجباته على  يًا  المجلس اجتماعاته دور

أكمل وجه. 
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QNB الهيلك التنظيمي لمجموعة

مكتب رئيس
مجلس اإلدارة

سكرتارية
مجلس اإلدارة

المكتب
االستشاري

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

رئيس االنضباط 
والمتابعة 
للمجموعة

رئيس التدقيق 
التنفيذي 
للمجموعة

 مدير عام
 دائرة العمليات 

للمجموعة

 مدير عام
دائرة االتصاالت

للمجموعة

 مدير عام 
دائرة الموارد 

 البشرية 
للمجموعة 

 مدير عام
 الشؤون اإلدارية 

والخدمات
العامة للمجموعة

 مدير عام
تكنولوجيا المعلومات 

للمجموعة 

 مدير عام
دائرة الخدمات 

المصرفية لألفراد 
للمجموعة 

 مدير عام 
دائرة الخزينة
 للمجموعة 

 مدير عام
 إدارة األصول 

والثروات للمجموعة 

 مدير عام
 دائرة الخدمات 

المصرفية للشراكت 
والمؤسسات 

للمجموعة

 مدير عام
دائرة األعمال

الدولية للمجموعة  

ع   الفرو
الدولية

 والماكتب 
التمثيلية

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

 المدير العام التنفيذي 
 رئيس قطاع العمليات للمجموعة 

رئيس
 المخاطر

للمجموعة

رئيس
الشؤون المالية

للمجموعة

رئيس 
االستراتيجيات

للمجموعة

 المدير العام التنفيذي 
 رئيس قطاع األعمال للمجموعة  

ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يشلك نظام الماكفآت المتبع في المجموعة عنصرًا أساسيًا في إطار 

الحوكمة والحوافز ويتم من خالله تشجيع المجلس واإلدارة التنفيذية 
على األداء الجيد، وانتهاج سلوك مقبول فيما يتعلق بتحمل المخاطر 

وتعزيز ثقافة البنك المتعلقة بالعمليات والمخاطر. 

ولذلك توجد سياسة ماكفآت منفصلة خاصة بمجلس إدارة مجموعة 
QNB وباإلدارة التنفيذية والموظفين تحدد اآللية التي يتم بموجبها 

ربط الماكفآت بشلك مباشر بالمجهود واألداء على مستوى اإلدارة 
والموظف، بما في ذلك مجلس اإلدارة، من خالل تحقيق األهداف 

والغايات المحددة وفقًا للربحية، وتقييم المخاطر، واألداء العام 
للمجموعة. وتنطبق هذه السياسة على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، 

 .QNB واإلدارة التنفيذية العليا، وموظفي مجموعة

يتبع مجلس اإلدارة اإلرشادات التنظيمية والممارسات الرائدة في 
مجال التعويضات والماكفآت. ويتولى مجلس اإلدارة، من خالل لجنة 

الترشيحات والماكفآت والحوكمة والسياسات التابعة له )عن طريق 
التفويض(، مسؤولية اإلشراف العام على تطبيق اإلدارة لنظام األجور 

والماكفآت في البنك كلك. وتقوم لجنة الترشيحات والماكفآت 
والحوكمة والسياسات التابعة لمجلس اإلدارة بمراقبة النتائج بانتظام 
ومراجعتها لتقييم ما إذا اكن نظام الماكفآت على مستوى البنك يوفر 

الحوافز المطلوبة إلدارة المخاطر ورأس المال والسيولة. يقوم 
مجلس اإلدارة بمراجعة خطط وعمليات ونتائج نظام الماكفآت على 

أساس سنوي.

وتم اإلقرار حسب األصول بأن سياسة ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة 
متوافقة مع تعليمات مصرف قطر المركزي ومتطلبات هيئة قطر 

لألسواق المالية. وسيعرض مجلس اإلدارة الماكفآت/ الرواتب، 
والرسوم )إن وجدت(، والمبالغ المستلمة لألعمال الفنية أو اإلدارية أو 

المزايا المادية األخرى التي تم الحصول عليها في اجتماع الجمعية 
العامة السنوي للموافقة عليها، وفقًا لقانون الشراكت التجارية 
وتعليمات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية.

اعتمدت مجموعة QNB سياسة ماكفآت مجلس اإلدارة وفقًا للقوانين 
واللوائح المعمول بها، مثل أحاكم قانون الشراكت التجارية، وكذلك 

تعميم مصرف قطر المركزي المتعلق بماكفآت رئيس وأعضاء مجلس 

اإلدارة ومتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية. ويحدد النظام األساسي 
للمجموعة إطارًا لماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة يقل بكثير عن الحدود 

المشار إليها في قانون الشراكت التجارية.

في عام 2021، بلغ إجمالي ماكفآت مجلس اإلدارة المقترحة )شاملة 
جميع الرسوم والبدالت( 16٫٩4 مليون ريال قطري مقسمة على النحو 
التالي: 2 مليون ريال قطري لرئيس مجلس اإلدارة، و1٫5 مليون ريال 

قطري للك عضو، باإلضافة إلى 120 ألف ريال قطري للك عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة مقابل عضويته في أي لجنة من اللجان المعنية. 

وتتوافق هذه الماكفآت مع أحاكم المادة 11٩ من قانون الشراكت 
التجارية والمادة 50 من النظام األساسي لـ QNB وتعميم مصرف 

قطر المركزي رقم 18 لسنة 2014. عالوة على ذلك، يخضع مبلغ 
الماكفأة لموافقة مصرف قطر المركزي وموافقة اجتماع الجمعية 

العامة لسنة 2022.

فريق اإلدارة التنفيذية
يساعد الرئيس التنفيذي للمجموعة فريق إدارة تنفيذية يتمتع بأعلى 
درجات الخبرة والكفاءة ويضم خمسة مسؤولين تنفيذيين يعملون 

بشلك مباشر تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهم:

المدير العام التنفيذي – رئيس قطاع األعمال < 

المدير العام التنفيذي – رئيس قطاع العمليات < 

المدير العام – رئيس المخاطر < 

المدير العام – رئيس الشؤون المالية< 

المدير العام – رئيس االستراتيجيات< 

يخضع رئيس االنضباط والمتابعة للمجموعة ورئيس التدقيق التنفيذي 
للمجموعة لإلشراف المباشر لمجلس اإلدارة من خالل لجنة التدقيق 

واالنضباط التابعة للمجلس.

وتقوم اإلدارة التنفيذية بتشكيل عدد من اللجان اإلدارية حسب ما تراه 
مناسبًا كي تضطلع بمسؤولياتها وتمارس أنشطتها اليومية بكفاءة 

وفعالية. وتتمتع اللجان اإلدارية بصالحيات تنفيذية واسعة التخاذ 
القرارات واإلجراءات المتصلة بمجال عملها وحدود مسؤولياتها 

والتسلسل الهرمي فيها.

بطاقة األداء المتوازن لقياس األداء على المستوى التنفيذي

ع أهداف   مجمو
بطاقة األداء

أبعاد بطاقة األداء المتوازن 

التنظيمالعمالء والعملياتالشؤون المالية

18%21%61%100%الرئيس التنفيذي للمجموعة 

 المدير العام التنفيذي 
رئيس قطاع األعمال

%100%65%1٧%18

 المدير العام
رئيس الشؤون المالية

%100%20%62%18

 المدير العام التنفيذي
رئيس قطاع العمليات

%100%20%62%18

 المدير العام
رئيس المخاطر

%100%20%62%18

 المدير العام
رئيس االستراتيجيات

%100%8%٧4%18

ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

في ٢٠٢١البنود

إجمالي ماكفآت اإلدارة التنفيذية

اجتذاب المواهب الرئيسية واالحتفاظ بها من خالل تقديم أجور 
تنافسية بالمقارنة مع السوق وماكفأة اإلسهام المستمر في الدور 

المحدد

43٫4 مليون ريال قطري  األجور والمخصصات األخرى: 
1٫0 مليون ريال قطري مخصصات نهاية الخدمة:  

 

الماكفآت القائمة على األداء

تطبيق إدارة األداء على اكفة المستويات في المجموعة

يستخدم QNB نهج بطاقة األداء المتوازن لقياس األداء على المستوى 
التنفيذي )وكذلك على مستوى اإلدارات واألقسام واألفراد(. ويتضمن هذا 

النهج مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية في مختلف جوانب األداء 
المحددة، مع مواصفات خاصة باألدوار التنفيذية. وتشمل مؤشرات األداء 

الرئيسية األكثر شيوعًا: االستدامة، واالبتاكر، وشؤون الموظفين، والوعي 
بمتطلبات االمتثال، وما إلى ذلك. 
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الحوكمة  
تابع

حاليًا، تتشلك اللجان اإلدارية المنشأة في المركز الرئيسي على النحو 
التالي:

المستوى األول: “اللجان التنفيذية”، وهي لجان “صنع القرار” < 
)وتضم لجنة األصول والخصوم، ولجنة المشتريات المركزية، 

ولجنة االئتمان، ولجنة األمن اإللكتروني، ولجنة المخاطر، واللجنة 
اإلدارية العليا، ولجنة االستراتيجيات( وهذه اللجان مسؤولة أمام 

مجلس اإلدارة من خالل اللجنة المعنية التي تتبع لها من بين 
لجان المجلس. 

المستوى الثاني: “اللجان اإلدارية”، وهي “لجان عاملة” )تشمل < 
تطوير األعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، 

والعمليات، والخدمات( وهذه اللجان مسؤولة أمام اللجنة األم 
التي تتبع لها من بين لجان المستوى األول.

اللجنة اإلدارية العليا: يرأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة ويمثلها < 
خمسة مدراء )المدير العام التنفيذي – رئيس قطاع األعمال، 

والمدير العام التنفيذي – رئيس قطاع العمليات، والمدير العام – 
رئيس المخاطر للمجموعة، والمدير العام – رئيس الشؤون المالية 

للمجموعة، والمدير العام – رئيس االستراتيجيات(. وتتدارس 
اللجنة المواضيع ذات األهمية القصوى والقضايا االستراتيجية 

المتصلة بأنشطة مجموعة QNB، كما تراقب وتشرف على األنشطة 
المرتبطة بعمليات اللجان اإلدارية )المستوى الثاني(، وتساعد في 

عملية اتخاذ / إعداد قرارات مجلس اإلدارة من خالل تجميع 
إبداء الرأي، وتراقب أيضًا  البيانات والوقائع من اللجان ذات الصلة و

اإلنفاق الرأسمالي والتشغيلي من الموازنة المخصصة لمشاريع 
وخدمات دائرة تكنولوجيا المعلومات، وتستعرض االستراتيجية 

السنوية لتكنولوجيا المعلومات عبر المجموعة، عالوة على مراقبة 
وتتبع األداء في مختلف دوائر QNB وفروعه وشراكته التابعة. 

وتقوم شراكت QNB التابعة بتشكيل لجانها اإلدارية حسب احتياجاتها 
الخاصة وحجمها وطبيعتها مع األخذ بعين االعتبار إطار الحوكمة في 

مجموعة QNB. وألهداف تتعلق باإلشراف والتنسيق، تتبع هذه اللجان 
وتنسق بشلك مباشر مع المدير العام ذي الصلة في المركز الرئيسي 

.QNB لمجموعة

ع الدولية لجنة واحدة أو أكثر لتقوية إطار المراقبة في  وتشلك الفرو
مختلف العمليات واألنشطة المصرفية. وتعتمد هذه اللجان على حجم 

األعمال وحجم المخاطر في البلد الذي يعمل فيه QNB ويتم اتخاذ قرار 
ع الدولية بإبالغ الدائرة  تشكيلها من قبل إدارة QNB. وتقوم لجان الفرو

المختصة في مركز QNB الرئيسي بالقضايا الهامة التي تعمل عليها.

االلتزام بالحفاظ على ثقافة حوكمة فعالة
إن الحوكمة السليمة ال تقتصر على تحقيق االستقرار المالي واالمتثال 

التنظيمي، بل تأخذ في االعتبار عوامل النزاهة والثقة والشفافية 
إدرااًك لذلك، تحتفظ مجموعة QNB بإطار حوكمة وامتثال  والمساءلة. و

يوجه السلوك األخالقي على مستوى القيادة العليا ويضع الشفافية 
والثقة في صميم جميع تعامالتها مع المستثمرين وأصحاب المصلحة 
والجهات التنظيمية. وأحرز البنك مزيدًا من التقدم في إطار الحوكمة 

على مدار العام. توضح األقسام التالية التحسينات الرئيسية المرتبطة 
بالحوكمة في البنك خالل عام 2021.

تدعيم الحوكمة: تقييم استقاللية مجلس اإلدارة
إجراءات وقرارات  يعتمد نجاح مجموعة QNB بشلك كبير على هيلك و
وسلوك مجلس اإلدارة. وفي الوضع المثالي، ينبغي أن يشمل مجلس 

ع أعضاء مستقلين وغير مستقلين، وجميعهم من  اإلدارة المتنو
خلفيات مهنية مختلفة ويتمتعون باألهلية والخبرة في األدوار 

المنوطة بهم. بالنظر إلى ذلك، أجرى QNB تقييمًا شاماًل الستقاللية 
أعضاء مجلس اإلدارة وتضارب المصالح امتثااًل للوائح مصرف قطر 

المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية في عام 2021. وقد فحص 
التقييم، الذي يتم إجراؤه سنويًا، أنشطة لك عضو في مجلس اإلدارة 
وموقفه مقابل التعريف التنظيمي لالستقاللية، وذلك لمعرفة ما إذا 
اكن البنك قد لبى التزاماته التنظيمية، وما إذا اكن مجلس اإلدارة قد 

امتثل للمعايير التنظيمية الموضوعة. وأكدت نتيجة تقييم االستقاللية 
أن مجلس إدارة مجموعة QNB قد استوفى معايير االستقاللية 

المنصوص عليها.

إجراء تقييم ذاتي مكثف لمجلس اإلدارة لتقييم الحوكمة على 
مستوى القيادة العليا  

يسعى QNB باستمرار إلى تحسين وقياس االرتباط والفعالية لدى 
مجلس اإلدارة على مدار العام. ويعتبر “االستبيان السنوي للتقييم 
الذاتي لمجلس اإلدارة” أداًة أساسيًة للحوكمة توفر فرصًة لالرتباط 
العملي للمجلس من أجل تبادل أي توصيات أو آراء قد تكون لدى 

مجلس اإلدارة بشأن الحوكمة والفعالية. وبالتالي، يراجع QNB من 
خالل هذا التمرين أداء مجلس اإلدارة كلك، أكعضاء وأكفراد، بما في 

ذلك تدفق المعلومات إلى مجلس اإلدارة من لجان المجلس ومن 
اإلدارة ويختبر إجراءات ومبادرات اللجان لزيادة فعالية المجلس. 

في عام 2021، قامت دائرة االنضباط والمتابعة للمجموعة بتنسيق 
الجهود إلجراء هذا التقييم، وراجعت جميع ردود استبيان التقييم 

الذاتي المقدمة من أعضاء مجلس اإلدارة، وأجرت تحلياًل دقيقًا لنتائج 
هذه االستبيانات. وتم تقديم النتائج إلى مجلس اإلدارة من أجل أخذ 

ردوده ومالحظاته.    

ويقيس التقييم الذاتي السنوي الذي يجريه المجلس الطبيعة 
التشغيلية الرتباط مجلس اإلدارة وتكوينه وثقافته وفعاليته، كما يمّكن 

QNB من فحص وتحديد ما إذا اكن أعضاء المجلس يعملون معًا 
بشلك فعال، والتأكد من أن لدى األعضاء مجااًل لمناقشة أي قضايا أو 
اعتبارات. وعلى هذا النحو، توفر عملية التقييم الذاتي لمجلس اإلدارة 
)على المستوى الجماعي والفردي( نظرة معمقة حول تفاعل أعضاء 

مجلس اإلدارة، والطرق التي يحقق من خاللها تفاعلهم أهداف 
أعمال QNB االستراتيجية.

اعتماد عملية توثيق شاملة لمجلس اإلدارة
تعد المحافظة على الوثائق المحدثة والموحدة ذات الصلة بمجلس 
اإلدارة جزءًا أساسيًا من التزام المجموعة بتوفير الوضوح بشأن أدوار 
أعضاء مجلس اإلدارة والمجلس كلك. عالوًة على ذلك، يعمل البيان 

الخاص بأدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة ضمن ميثاق وسياسة 
المجلس على منع حدوث منازعات بين األعضاء وتسهيل التعاون في 

عملية اتخاذ القرارات.

ونظرًا ألهمية وجود عملية توثيق قوية في مجلس اإلدارة باعتبارها 
عنصرًا أساسيًا من عناصر الحوكمة الرشيدة واألداء السليم للبنك، يقوم 

QNB بشلك مستمر بمراجعة وتحديث وثائق مجلس اإلدارة حسب 
االقتضاء. عالوًة على ذلك، يمكن ألصحاب المصلحة والمساهمين 

االطالع على ميثاق مجلس اإلدارة على موقع QNB اإللكتروني. وتلتزم 
مجموعة QNB بتشكيل هيلك حوكمة قابل للتكيف يراعي متطلبات 

هيئة قطر لألسواق المالية ومصرف قطر المركزي والمتطلبات 
والممارسات الرائدة األخرى في مجال الحوكمة. 

هيلك العضوية في اللجان اإلدارية )المستوى األول والمستوى الثاني(
الرئيس  l 	

نائب الرئيس   	
عضو  ̈ 	

عضو غير مصوت  ¡ 	
سكرتير  t 	
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العضوية في اللجان اإلدارية
lllllllالرئيس التنفيذي للمجموعة

¨¨¨l¨¨¨المدير العام التنفيذي – رئيس قطاع األعمال

¨¨lll¨¨¨المدير العام التنفيذي – رئيس قطاع العمليات

¨¨¨¨¨¡المدير العام – رئيس المخاطر

¨¨¨المدير العام – رئيس الشؤون المالية

t¨¨¨¨¨¨المدير العام – رئيس االستراتيجيات

¡¡المدير العام – رئيس االنضباط والمتابعة

¡¡¡المدير العام – رئيس التدقيق التنفيذي

¨¨المدير العام – إدارة األصول والثروات

¨المدير العام – دائرة االتصاالت

¨¨¨المدير العام – دائرة الخدمات المصرفية للشراكت والمؤسسات

¨¨المدير العام – الشؤون اإلدارية والخدمات العامة

المدير العام – دائرة الموارد البشرية

¨المدير العام – دائرة تكنولوجيا المعلومات

¨¨¨¨¨المدير العام – دائرة األعمال الدولية

¨¨¨¨المدير العام – دائرة الخدمات المصرفية لألفراد

¨¨المدير العام – دائرة الخزينة

¨المدير العام – دائرة العمليات

¨الرئيس التنفيذي – QNB اكبيتال

¡مساعد المدير العام – شؤون العمليات الدولية

¡مساعد المدير العام – عمليات الخزينة واألصول

tمساعد المدير العام – االستراتيجيات وتطوير األعمال

¨مساعد المدير العام – الخدمات المصرفية للشراكت المحلية

¨مساعد المدير العام –  ائتمان الشراكت الصغيرة والمتوسطة

tمساعد المدير العام – التداول

¨مساعد المدير – االئتمان للمجموعة

¨مساعد المدير العام – استراتيجية الموارد البشرية والتاكمل

¨مساعد المدير العام – خدمات الموارد البشرية

t¨مساعد المدير العام – مراقبة العمليات والتميز

¡¨مساعد المدير العام – مخاطر العمليات للمجموعة 

tمساعد المدير العام – المخاطر االستراتيجية للمجموعة

¡مساعد المدير العام – العمليات المركزية 

إدارة محفظة مشاريع المجموعة ttمساعد المدير العام – الحوكمة و

t¨رئيس أمن المعلومات للمجموعة

¡المستشار القانوني للمجموعة

tمسؤول رئيسي االئتمان

¨رئيس البنية التحتية 

¨رئيس التطوير وخدمات المستخدمين

tرئيس إدارة النقد الدولي 

tرئيس إدارة المناقصات والعقود للمجموعة

t¨المدير التنفيذي – التاكمل الدولي للموارد البشرية

١٢*٤٤٣١٢٤٤١٠٤٤٤عدد االجتماعات التي تم عقدها خالل عام ٢٠٢١

إنما عن طريق التمرير ، اإلدارة المعنية ستختار ممثاًل واحدًا كعضو غير مصوت.  * نظرًا لمتطلبات العمل، ال ُتتخذ القرارات في لجنة المشتريات المركزية أثناء االجتماعات، و
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الحوكمة  
تابع

إجراءات حوكمة سليمة في الكيانات الخارجية
أنشأ QNB قنوات اتصال فعالة وآليات إشراف على إجراءات الحوكمة 
مع الكيانات الخارجية التابعة له. والهدف من ذلك هو ضمان التوافق 

بين ممارسات الحوكمة في المركز الرئيسي وتلك الخاصة بعمليات 
البنك الخارجية. وتعتمد المجموعة أيضًا مجموعة من إرشادات 

ع الدولية والشراكت التابعة في دمج  الحوكمة التي تساعد الفرو
سياسات المركز الرئيسي لـ QNB في إطارها الخاص. وبالتالي، فإن 

استراتيجية الحوكمة في QNB تنشر ممارسات الحوكمة السليمة 
للكيانات الخارجية من أجل اتباعها، مع مراعاة التوافق مع المتطلبات 

التنظيمية الخاصة داخل الدولة.

في عام 2021، قام QNB بتقييم تنفيذ هذه اإلرشادات في فروعه 
الخارجية ووفرت نتائج التقييم مؤشرات مفيدة لـ QNB لتعزيز رقابته 

على حوكمة الكيانات الخارجية. وتم وضع إجراءات إشرافية للمساعدة 
ع  في توجيه الجهود في شبكة QNB الدولية التي تضم الفرو

والشراكت التابعة. ويهدف QNB إلى تحقيق التوافق المناسب 
للحوكمة في جميع المجاالت، والحفاظ على سلسلة إشراف مناسبة 

للمجموعة عبر جميع مستويات العمليات.

تقييم ممثلي QNB لضمان االلتزام بمعايير اإلدارة والحوكمة 
على مستوى المجموعة 

تقوم مجموعة QNB )كشركة قابضة( بترشيح ممثلين على مستوى 
مجالس اإلدارة للك شركة تابعة وزميلة في QNB. ويساعد هذا األمر 

في مواءمة المصالح والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها والمساعدة 
في تبني إجراءات الحوكمة السلسة وحماية أصحاب المصلحة في 

QNB بما في ذلك المساهمين وخلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة 
عبر الشبكة الدولية لمجموعة QNB. كما يساعد ذلك في مواءمة 

األهداف االستراتيجية وثقافة الحوكمة لمجموعة QNB مع تلك 
الخاصة بالشراكت التابعة والزميلة. وبالتالي، يساعد ممثلو QNB في 

مجالس إدارة الشراكت التابعة في الحفاظ على التآزر األمثل بين 
المركز الرئيسي والشراكت التابعة لحماية مصالح QNB والحفاظ على 

بيئة رقابية مناسبة.

ويقوم QNB بإجراء تقييم سنوي ألداء ممثليه في مجالس إدارة 
الشراكت التابعة والزميلة. وبالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، 
تقوم دائرة االنضباط والمتابعة للمجموعة بتسهيل هذه العملية من 

خالل تقييم أداء ممثلي QNB في الشراكت التابعة والزميلة. ويتيح هذا 
 QNB االطالع على وتحليل كيفية استخدام ممثلي QNB التقييم لـ

لقنوات التصعيد وما إذا اكنوا يستخدمون خطوط االتصال بشلك 
صحيح وفي الوقت المناسب، كما يساعد في تحديد مدى تنفيذ 

التوجيهات واألداء وعالج أوجه القصور. ويتيح إطار اإلشراف على 
مستوى المجموعة، الذي تم إنشاؤه في الشراكت التابعة، لهذه 

الشراكت تقديم التقارير مباشرة إلى مجلس إدارة مجموعة QNB في 
قطر )الشركة األم( من خالل الدوائر المناسبة.

إدارة تضارب المصالح ومخاطر التعامل مع المّطلعين على 
المعلومات الجوهرية

من الضروري أن يكون QNB قادرًا على تحديد حاالت تضارب 
إدارتها بشلك عادل ومناسب. في هذا  المصالح الفعلية والمحتملة و

السياق، يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

والموظفين ومزودي الخدمات من األطراف الخارجية اإلبالغ أو 
الكشف عن تضارب المصالح المحتمل في مجموعة QNB بما يتماشى 

مع السياسة ذات الصلة للسماح للمجموعة بمعالجة مثل هذه 
إدارتها.  الحاالت من تضارب المصالح وتحديدها و

وتعمل سياسة تضارب المصالح والتعامل مع المّطلعين على 
المعلومات الجوهرية المعمول بها في QNB على توجيه جميع 

الموظفين، من اإلدارة العليا إلى الموظفين المبتدئين، لبذل قصارى 
جهدهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه المساهمين والعمالء والموظفين 

وجميع أصحاب المصلحة. وتتصدى السياسة لتضارب المصالح 
المحتمل بين QNB وموظفيه، وتحتوي على القيود ومتطلبات اإلفصاح 

من أجل حماية سمعة المجموعة. وتحدد هذه السياسة توقعات 
المجموعة للك مجال مصرفي، وتوفر المعلومات والموارد الالزمة 

لممارسة األعمال التجارية بطريقة أخالقية وبما يتوافق مع القوانين 
واللوائح في لك ماكن تعمل فيه المجموعة. ويتوقع QNB من 

الموظفين المعنيين المشاركة في المتطلبات المتعلقة بإدارة النزاعات 
وتضارب المصالح والموضوعات المتعلقة بالتعامل مع المّطلعين على 

المعلومات الجوهرية. وتعد هذه خطوات أساسية لضمان قدرة 
الموظفين على تحديد وتصعيد تضارب المصالح والمواقف ذات الصلة 

داخل المجموعة. ويساعد هذا األمر على تعزيز النزاهة عبر البنك.

تعزيز ثقافة االنفتاح واإلفصاح والشفافية
يشتمل إطار الحوكمة في مجموعة QNB على عدة راكئز أساسية، من 
أهمها اإلفصاح والشفافية. ويؤمن البنك بزيادة ثقة المساهمين في 

المؤسسة ورفع مستوى الخبرة التي يتمتع بها المساهمون عند اختيار 
مجموعة QNB. وتضمن ثقافة االنفتاح والشفافية إرساء معايير 

المساواة والعدالة بين المساهمين وجميع أصحاب المصلحة بشلك 
عام. وبناء على ذلك، يحافظ QNB على “سياسة اإلفصاح والشفافية”، 

التي تحدد اإلرشادات المرتبطة باإلفصاحات المالية واالستراتيجية 

واإلفصاحات المتعلقة بالحوكمة واألداء. وتضم السياسة مبادئ من 
أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات التنظيمية المحلية لتنمية 

العالقات مع المستثمرين.

تتضمن مكونات اإلفصاح والشفافية أيضًا معلومات الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشراكت التي يسعى المستثمرون وأصحاب 

المصلحة اآلخرون بشلك متزايد لالطالع عليها. وسيؤدي االلتزام بهذه 
المعايير إلى تشجيع المزيد من المستثمرين على التفكير في إضافة 

شراكت تتمتع بإدارة جيدة إلى محافظهم االستثمارية.

 QNB خالل عام 2021، ووفقًا للسياسة المذكورة، استخدمت مجموعة
منصاتها الرقمية وموقعها اإللكتروني لإلفصاح عن نتائج االجتماع 

السنوي للجمعية العامة، واألداء المالي للبنك بشلك ربع سنوي، 
ومبادرات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت، وأنشطة 
المسؤولية االجتماعية، والعديد من الجوانب األخرى التي أنجزها 

QNB خالل العام.

الحفاظ على بيئة آمنة لتشجيع اإلنذار المبكر عن المخالفات
إن اإلنذار المبكر عن المخالفات هو عنصر هام من عناصر الحوكمة 

والشفافية والمسؤولية، ويساعد المؤسسات على تجنب المخاطر 
الجسيمة التي قد تهدد المساهمين أو العمالء أو الموظفين أو حتى 

سمعة المؤسسة. وقد أنشأت مجموعة QNB سياسة اإلنذار المبكر 
عن المخالفات والقنوات ذات الصلة، مما يشجع الموظفين على 

اإلبالغ عن المخالفات أو االنتهااكت التي لهم علم بها أو لديهم 
شكوك أو مخاوف بشأنها إلى الجهة الداخلية المسؤولة والمعينة في 

مجموعة QNB. والهدف من ذلك هو إرساء ثقافة األمان التي يشعر 
الموظفون من خاللها بأنهم يستطيعون اإلبالغ عن الممارسات غير 
السليمة. وذلك يساعد في تقليل احتمال تعرض المجموعة لألضرار 

المالية أو أضرار السمعة، التي قد تحدث عندما يتحايل الموظفون 
على اآلليات الداخلية.

يشتمل إطار الحوكمة في مجموعة QNB على عدة راكئز 
أساسية، من أهمها اإلفصاح والشفافية.

تتمتع اللجان اإلدارية بصالحيات تنفيذية واسعة التخاذ القرارات 
واإلجراءات المتصلة بمجال عملها وحدود مسؤولياتها 

والتسلسل الهرمي فيها.
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تقييم اإلدارة لضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية

الضوابط اليدوية الداخلية هي تلك التي يتم تفعيلها من جانب 
أي فرد أو مجموعة من األفراد مثل التفويض بالمعامالت.

عام
إن مجلس إدارة بنك قطر الوطني )ش.م.ع.ق.( وشراكته التابعة 

الموحدة )يشار إليها معًا بـ“المجموعة”( مسؤول عن وضع ضوابط 
رقابة داخلية اكفية على التقارير المالية )“الرقابة الداخلية على التقارير 

المالية”( حسبما هو مطلوب من قبل هيئة قطر لألسواق المالية 
)“الهيئة”(. إن رقابتنا الداخلية على التقارير المالية هي عملية مصممة 
إعداد  لتقديم تأكيد معقول بخصوص مدى موثوقية التقارير المالية و

البيانات المالية الموحدة للمجموعة وذلك ألغراض تقديم البيانات 
المالية الموحدة ألغراض التقارير الخارجية وفقًا للمعايير الدولية 

للتقارير المالية واألحاكم واجبة التطبيق المنصوص عليها في لوائح 
مصرف قطر المركزي المعمول بها. كما تتضمن الرقابة الداخلية على 

إجراءات إفصاحنا المصممة لمنع إصدار  التقارير المالية ضوابط و
بيانات غير صحيحة.

مخاطر التقارير المالية
تتمثل المخاطر الرئيسية للتقارير المالية في عدم عرض البيانات المالية 

الموحدة بصورة عادلة بسبب األخطاء الناتجة عن السهو أو المقصودة 
أو أن نشر البيانات المالية الموحدة ال يتم بصورة سريعة. ينشأ غياب 

العرض العادل عندما يحتوي واحدًا أو أكثر من حسابات أو إفصاحات 
البيانات المالية على أخطاء )أو عمليات حذف( جوهرية. تعتبر األخطاء 

جوهرية لو اكنت تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية 
التي يتخذها المستخدمون على أساس البيانات المالية الموحدة.

للحد من مخاطر التقارير المالية، وضعت المجموعة تقريرًا حول 
الرقابة الداخلية على التقارير المالية بهدف تقديم تأكيد معقول ولكنه 

ليس مطلقًا مقابل األخطاء الجوهرية. كما قمنا أيضًا بتقييم وتنفيذ 
وتقييم فعالية ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية للمجموعة 

استنادًا إلى المعايير المقررة في إطار العمل المتاكمل للرقابة الداخلية 
)2013( الصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي والمعروف 

بـ COSO )“لجنة المنظمات الراعية” أو “إطار عمل لجنة المنظمات 
الراعية”(. توصي COSO بوضع أهداف محددة لتسهيل تصميم وتقييم 

كفاية أي نظام رقابة. نتيجة لذلك وعند وضع ضوابط داخلية للرقابة على 
التقارير المالية، قامت اإلدارة بتطبيق األهداف التالية للبيانات المالية:

الوجود / الحدوث - توجد أصول وخصوم وقد حدثت معامالت.< 

إدراج أرصدة الحسابات في <  االكتمال - تسجيل جميع المعامالت و
البيانات المالية الموحدة.

التقييم / القياس - تسجيل األصول والخصوم والمعامالت في < 
التقارير المالية بالمبالغ الصحيحة.

الحقوق وااللتزامات والملكية - تسجيل الحقوق وااللتزامات < 
بصورة صحيحة كموجودات ومطلوبات.

العرض و اإلفصاحات - أن تصنيف واإلفصاح عن وعرض التقارير < 
المالية صحيح.

تنظيم نظام الرقابة الداخلية، الوظائف المشاركة في نظام 
الرقابة الداخلية على التقارير المالية: 

يتم أداء الضوابط الموجودة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير 
المالية من جميع وظائف األعمال والدعم مع المشاركة في مراجعة 
مدى موثوقية لدفاتر وسجالت البيانات المالية الموحدة. نتيجة لذلك 

فإن تفعيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية يشمل 
الموظفين العاملين في مختلف الوظائف بالمؤسسة.

ضوابط تقليل مخاطر األخطاء في التقارير المالية: 
يشتمل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية على عدد كبير من 

الضوابط واإلجراءات التي تهدف إلى تقليص مخاطر األخطاء 
بالبيانات المالية الموحدة. تم دمج هذه الضوابط في العملية 

التشغيلية وتتضمن تلك:

المستمرة أو الدائمة بطبيعتها مثل اإلشراف ضمن السياسات < 
واإلجراءات المكتوبة لفصل المهام.

المطبقة على أساس دوري مثل تلك التي يتم أداؤها كجزء من < 
عملية إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية.

التي تتسم بأنها وقائية أو التحقيقية بطبيعتها.< 

التي لها أثر مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية الموحدة < 
نفسها. الضوابط التي لها أثر غير مباشر على البيانات المالية 
الموحدة تتضمن ضوابط ومعلومات على مستوى المؤسسة 

والضوابط العامة لتقنية المعلومات مثل الوصول للنظام ووضع 
الضوابط بحيث يكون الضابط ذي األثر المباشر، كمثال، تسوية 

تدعم بصورة مباشرة بند في الميزانية العمومية.

التي بها مكونات ميزة تلقائية و/ أو يدوية. الضوابط التلقائية هي < 
وظائف مدمجة في عمليات النظام مثل تطبيق ضوابط فصل 

المهام التي يفرضها النظام وفحص واجهات التعامل أو 
المستخدم الخاصة باكتمال وصحة المدخالت. الضوابط اليدوية 

الداخلية هي تلك التي يتم تفعيلها من جانب أي فرد أو مجموعة 
من األفراد مثل التفويض بالمعامالت.

قياس تصميم وتطبيق ضوابط الرقابة الداخلية وفعاليتها 
التشغيلية : 

للسنة المالية 2021 قامت المجموعة بتنفيذ تقييم رسمي لكفاية فعالية 
تصميم وتطبيق ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية وفاعليتها 

التشغيلية بدراسة:

مخاطر وجود أخطاء بنود البيانات المالية الموحدة بوضع اعتبار < 
لعوامل مثل األهمية وقابلية بند البيانات المالية للتحريف.

قابلية وجود ضوابط محددة للفشل، مع مراعاة عوامل مثل درجة < 
التحول من النظام اليدوي إلى اآللي والتعقيد ومخاطر تجاوز 
اإلدارة وكفاءة الموظفين ومستوى التقدير أو الحكم المطلوب.

تحدد هذه العوامل، في مجموعها، طبيعة وتوقيت وحجم األدلة التي 
تحتاجها اإلدارة لتقييم ما إذا اكن تصميم وتطبيق نظام ضوابط الرقابة 

الداخلية على التقارير المالية فاعليتها التشغيلية فعالة. يتم استخراج 
الدليل نفسه من اإلجراءات المدمجة في المسؤوليات اليومية 

للموظفين أو من اإلجراءات المنفذة تحديدا ألغراض تقييم نظام 
الرقابة الداخلية على التقارير المالية. تشلك المعلومات من مصادر 

أخرى أيضا مكونا هاما للتقييم حيث أن مثل هذا الدليل قد يجلب معه 
إما مواضيع رقابة إضافية النتباه اإلدارة أو قد يثبت النتائج.

تضمن التقييم تقييمًا لتصميم وتطبيق الضوابط وفعاليتها التشغيلية 
إدارة مخاطر اإلقراض  في مختلف العمليات والتي تتضمن الخزينة و

واالئتمان والموارد البشرية وكشف الرواتب ودفتر األستاذ العام 
والتقارير المالية. كما تضمن التقييم أيضًا تقييمًا لتصميم وتطبيق 

الضوابط وفاعليتها التشغيلية على مستوى المؤسسة وتقنية 

المعلومات وضوابط عامة وضوابط إفصاح. نتيجة لتقييم تصميم 
وتطبيق ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية وفعاليتها 

التشغيلية لم تحدد اإلدارة أية نقاط ضعف جوهرية وتوصلت إلى أن 
ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية تم تصميمها وتطبيقها 

بشلك مناسب وأنها تعمل بفعالية كما في 31 ديسمبر 2021. 

“الضوابط التلقائية هي وظائف مدمجة 
في عمليات النظام مثل تطبيق ضوابط 

فصل المهام التي يفرضها النظام وفحص 
واجهات التعامل أو المستخدم الخاصة 

باكتمال وصحة المدخالت.”
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فحص المجاالت التي تقع ضمن النطاق باستخدام األهمية < 
النسبية على مستوى البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

تقييم كفاية التالي:< 

مستندات الرقابة على مستوى العملية والمخاطر ذات الصلة < 
والضوابط المشار إليها في مصفوفة المخاطر والرقابة.

مستندات الرقابة على مستوى المنشأة والمخاطر ذات الصلة < 
والضوابط المشار إليها في مصفوفة المخاطر والرقابة.

مخاطر وضوابط تقنية المعلومات المشار إليها في مصفوفة < 
المخاطر والرقابة.

ضوابط اإلفصاح المشار إليها في مصفوفة المخاطر والرقابة. < 

فهم المنهجية التي اتبعتها اإلدارة في صياغة ضوابط الرقابة < 
الداخلية واختبار تنفيذها.

فحص خطوات سير اإلجراءات والتصميم والتنفيذ الذي أكملته < 
إجراء معاينة مستقلة لخطوات سير اإلجراءات، على  اإلدارة و

أساس العينة، عند الضرورة.

تقييم أهمية أي نقطة ضعف حددتها اإلدارة في الرقابة الداخلية.< 

تقييم أهمية أي فجوات إضافية ُتكتشف عن طريق < 
اإلجراءات المتبعة.

فحص خطط اإلدارة الختبار الفاعلية التشغيلية لتقييم مدى < 
معقولية االختبارات الخاصة بطبيعتها ومداها وتوقيتها، وما إذا تم 

إسناد مسؤوليات االختبار بالصورة الصحيحة.

فحص مستندات االختبار الخاصة باإلدارة لتقييم ما إذا أجري < 
اختبار الفاعلية التشغيلية للضوابط الرئيسية بواسطة اإلدارة وفقًا 

لخطة االختبار التي وضعتها اإلدارة.

إعادة إجراء اختبارات على الضوابط الرئيسية للتأكد من االختبارات < 
التي أجرتها اإلدارة على الفاعلية التشغيلية.

كذلك أجرينا استفسارات من مدققي حسابات مكونات المجموعة 
الجوهرية المعنيين وراجعنا أعمالهم إلى الحد الضروري لتكوين 

نتيجة عنه. سنكون المسؤولون الوحيدون عن النتيجة التي نتوصل إليها.

معلومات أخرى
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات التي ستدرج في التقرير 

السنوي للمجموعة الذي من المتوقع إتاحته لنا بعد تاريخ هذا التقرير. 
سيدرج البيان وتقرير تأكيدنا المعقول حوله في التقرير السنوي. إذا 
توصلنا إلى وجود خطأ جوهري في التقرير السنوي عند اطالعنا عليه، 

فنحن مطالبون بإبالغ األمر لمجلس اإلدارة.

خصائص البيان والقيود عليه
قد ال تمنع أو تكشف ضوابط الرقابة الداخلية المطبقة على التقارير 

المالية للمجموعة، بسبب طبيعتها، عن جميع األخطاء أو حاالت السهو 
في معامالت المعالجة أو تقديم التقارير، ونتيجة لذلك فإنها ال يمكن 

أن تقدم تأكيدًا مطلقًا بأنه سيتم استيفاء أهداف الرقابة.

قد ال يكون التقييم التاريخي لصياغة نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه 
مناسبًا لفترات مستقبلية إذا حدث تغيير في الظروف أو تراجع في 

درجة االلتزام بالسياسات واإلجراءات. 

تم إعداد البيان للوفاء باالحتياجات العامة لمجموعة واسعة من 
المستخدمين، ومن ثم قد ال يتضمن لك وجه من أوجه المعلومات 

التي قد يعتبرها لك مستخدم فردي هامة في البيئة الخاصة به.

المعايير
المعايير المتبعة في هذه المهمة هي أهداف الرقابة المحددة فيها 

والتي يجري استنادًا إليها قياس أو تقييم تصميم ضوابط الرقابة 
وتنفيذها وفاعليتها التشغيلية. وضعت المجموعة أهداف الرقابة داخليًا 

استنادًا إلى المعايير الواردة في إطار عمل اللجنة.

النتائج 
تشلكت النتيجة التي توصلنا إليها على أساس األمور الُمبّينة في هذا 

التقرير ورهنًا بها.

نرى أن الدليل الذي حصلنا عليه اكٍف ومناسب لتكوين أساس للنتيجة 
التي توصلنا إليها.

وبناًء على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي أجريناها، نرى أن بيان 
مجلس اإلدارة يعرض بصورة عادلة أن الرقابة الداخلية للمجموعة على 

التقارير المالية ُصممت وُطبقت بصورة صحيحة وتعمل بشلك فّعال 
وفقًا إلطار عمل لجنة المنظمات الراعية كما في 31 ديسمبر 2021.

القيود على استخدام التقرير
ينبغي أال يعتبر تقريرنا مناسبًا لالستخدام أو االعتماد عليه من جانب 

أي طرف يرغب في ترتيب حقوق علينا بخالف المساهمين في البنك 
وهيئة قطر لألسواق المالية ألي غرض وفي أي سياق. أي طرف غير 

المساهمين في البنك وهيئة قطر لألسواق المالية يحصل على 
تقريرنا أو نسخة منه، ويختار االعتماد عليه )أو على أي جزء منه(، يقوم 

بذلك على مسؤوليته الشخصية. وال نقبل أو نتحمل أي مسؤولية 
ونرفض أي التزام عن عملنا تجاه أي طرف آخر بخالف المساهمين 
في البنك وهيئة قطر لألسواق المالية، أو عن تقرير التأكيد المعقول، 

أو النتائج التي توصلنا إليها.

أصدرنا تقريرنا للمساهمين في البنك ولهيئة قطر لألسواق المالية 
على أساس أنه لن ُينسخ أو ُيشار إليه أو ُيفصح عنه لكيًا )فيما عدا ما 

يتعلق باألغراض الداخلية للبنك( أو جزئيًا، دون الحصول على موافقتنا 
الخطية المسبقة.

13 يناير 2022
الدوحة

دولة قطر 

جوبال باالسوبرامانيام
كي بي إم جي

سجل مراقبي الحسابات رقم 251
 بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية:

 مدقق خارجي، رخصة رقم 120153

تقرير حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية
وفقا للمادة 24 من نظام حوكمة الشراكت المساهمة والكيانات 

القانونية المدرجة في السوق الرئيسية )“النظام”( الصادر عن هيئة 
َفنا مجلس إدارة بنك قطر  قطر لألسواق المالية )“هيئة قطر”( لَكّ

الوطني )ش.م.ع.ق.( )“البنك”( وشراكته التابعة )يشار إليها مجتمعة 
بـ “المجموعة”( للقيام بمهمة تأكيد معقول على وصف مجلس 

اإلدارة لعمليات وضوابط الرقابة الداخلية وتقييم مدى مالءمة تصميم 
وتنفيذ الرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير المالية )“الرقابة 

الداخلية على التقارير المالية”( كما في 31 ديسمبر 2021 )“البيان”(. 

مسؤوليات مجلس اإلدارة
يتحمل مجلس إدارة البنك مسؤولية التصريح بصورة عادلة بأن البيان 

خالي من األخطاء الجوهرية وعن المعلومات الواردة فيه.

يتضمن البيان، الموّقع من الرئيس التنفيذي للمجموعة والذي تمت 
مشاركته مع كي بي إم جي بتاريخ 11 يناير 2022 والذي من المقرر 

إرفاقه في التقرير السنوي للمجموعة، ما يلي:

تقييم مجلس اإلدارة لمدى مالءمة تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية < 
على التقارير المالية وفاعليتها التشغيلية.

وصف عمليات وضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية < 
لعمليات إدارة مخاطر اإلقراض، واالئتمان، والخزينة، ودفتر 

األستاذ العام، والتقارير المالية، وتقنية المعلومات، والرقابة على 
مستوى المنشأة وضوابط اإلفصاح والموارد البشرية.

تصميم وتنفيذ وفحص الضوابط الرقابية لتحقيق أهداف < 
الرقابة المذكورة.

تحديد الفجوات وحاالت الفشل في الرقابة وكيفية معالجتها < 
واإلجراءات الموضوعة لمنع حاالت الفشل المذكورة أو معالجة 

فجوات الرقابة.

تخطيط وأداء اختبار اإلدارة، وتحديد أوجه القصور في الرقابة.< 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع والحفاظ على ضوابط الرقابة 
الداخلية على التقارير المالية استنادًا إلى المعايير المقررة في إطار 

العمل المتاكمل للرقابة الداخلية )2013( الصادر عن لجنة المنظمات 
الراعية للجنة تريدواي )المعروف بـ COSO “لجنة المنظمات الراعية” 

أو “إطار عمل لجنة المنظمات الراعية”(.

تتضمن هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ واختبار والحفاظ على ضوابط 
الرقابة الداخلية ذات الصلة باإلعداد والعرض العادل للبيان الخالي من 

األخطاء الجوهرية سواء اكنت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أنها 
تتضمن وضع أهداف الرقابة بما يتماشى مع إطار عمل اللجنة وصياغة 

ضوابط الرقابة وتنفيذها واختبارها لتحقيق أهداف الرقابة المذكورة، 
واختيار السياسات وتطبيقها، ووضع األحاكم والتقديرات المعقولة في 

ظل الظروف، والحفاظ على سجالت اكفية فيما يتعلق بمدى مالءمة 
ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية للمجموعة.

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن التأكد من تلقي اإلدارة والموظفين 
المشاركين في إعداد البيان للتدريب المناسب وعن تحديث األنظمة 
إن أي تغييرات في التقارير تشمل جميع وحدات  بصورة مناسبة، و

األعمال الهامة. 

كما أن مجلس اإلدارة مسؤول أيضًا عن االلتزام بجميع القوانين 
واللوائح المطبقة على أنشطته. 

مسؤولياتنا
مسؤولياتنا هي فحص بيان إطار عمل الرقابة الداخلية الذي أعدته 
إصدار تقرير عنه يتضمن نتيجة تأكيد مستقل معقول  المجموعة و

استنادًا إلى اإلثباتات التي تم الحصول عليها. قمنا بأداء مهمتنا وفقًا 
للمعيار الدولي لعمليات التأكيد رقم 3000، “عمليات التأكيد بخالف 
عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية”، الصادر عن 
المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد، والذي يتطلب التخطيط 

لإلجراءات وأداءها للحصول على تأكيٍد معقوٍل حول ما إذا اكن البيان 
معروض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقًا ألهداف 

الرقابة الواردة فيه.

كما نطبق المعيار الدولي لضوابط الجودة رقم 1، وبناء عليه نحتفظ 
بنظام شامل لضبط الجودة متضمنًا السياسات واإلجراءات الموثقة 

بخصوص االلتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات 
القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وقد التزمنا بمتطلبات االستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى من 
مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين، قواعد السلوك 

األخالقي للمحاسبين المهنيين )التي تتضمن معايير االستقاللية 
الدولية( )قواعد معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين(، المبنية 

على أساس المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية 
والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تعتمد اإلجراءات المختارة على حكمنا المهني الذي يتضمن تقييم 
مخاطر األخطاء الجوهرية في البيان سواء اكنت ناتجة عن غش 

أو خطأ.

تضمنت مهمتنا تقييم مدى مالءمة ضوابط الرقابة الداخلية التي 
تطبقها المجموعة على التقارير المالية ومدى مالءمة أهداف الرقابة 

التي وضعتها المجموعة عند إعداد وعرض البيان في ضوء ظروف 
المهمة. باإلضافة إلى ذلك، نقوم بتقييم العرض العام للبيان، وما إذا 

صممت الضوابط الداخلية المطبقة على التقارير المالية ونفذت بشلك 
مناسب خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 استنادًا إلى إطار 

عمل لجنة المنظمات الراعية.

تتضمن اإلجراءات المتبعة في مراجعة البيان، على سبيل المثال 
ال الحصر، التالي:

إجراء استفسارات من إدارة المجموعة لفهم تقييم المخاطر < 
وعملية تحديد النطاق التي أجرتها اإلدارة.

 تقرير التأكيد المستقل المعقول 
إلى السادة المساهمين في بنك قطر الوطني )ش.م.ع.ق.(
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في ظل التغيرات التنظيمية والتكنولوجية المتسارعة، تعتمد مجموعة QNB على استراتيجية 
االلتزام الخاصة بها لتعزيز ماكنة المجموعة وبناء عالقات ثقة مع المستثمرين والجهات 

التنظيمية وأصحاب المصلحة.

االنضباط للمجموعة 

يجب أن تتبنى وظائف االمتثال في المستقبل حلواًل مبتكرة 
لمواجهة المخاطر المتزايدة وتحديات االمتثال التي تواجهها 

الشراكت على مستوى العالم.

االلتزام يبدأ من القمة
إن االلتزام يبدأ من القمة على مستوى مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية لتوجيه السلوك األخالقي السليم عبر البنك. وفي هذا 

QNB موظفي البنك إلعالمهم  الصدد، توجه اإلدارة التنفيذية في 
بأدوارهم ومسؤولياتهم وأهدافهم وحدودهم داخل المجموعة. إن 
االلتزام بالقيم واإلجراءات األخالقية يجسد أكثر من مجرد االمتثال 

للقواعد والمبادئ التوجيهية. من خالل اعتماد مجلس اإلدارة 
وفريق اإلدارة التنفيذية للمبادئ األخالقية، يمكن لموظفي 

ع الصحيح من السلوك الذي  مجموعة QNB إلقاء نظرة على النو
يجب أن يجسدوه أيضًا. كما أن هذا األمر يعمل أيضًا أكداة فعالة 
لتخفيف مخاطر االحتيال والفساد واالختالس والرشوة والتعامل 

مع المّطلعين على المعلومات الجوهرية وتضارب المصالح 
وانتهااكت خصوصية العمالء والتمييز والمضايقات وانتهااكت 

القوانين وتحريف الحقائق، إلخ. 

خالل عام 2021، قامت مجموعة QNB بتحديث عدد من السياسات 
واإلجراءات الخاصة بها، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر:

سياسة ماكفحة الرشوة والفساد< 
سياسة تضارب المصالح والتعامل مع المّطلعين على المعلومات < 

الجوهرية
سياسة الشفافية واإلفصاح< 
سياسة ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب< 
سياسة اعرف عميلك< 
سياسة حقوق أصحاب المصلحة< 
سياسة ماكفحة االحتيال< 
سياسة حماية البيانات< 
وثيقة األخالق المهنية< 
سياسة الضوابط الداخلية< 
سياسة إدارة التعاقد الخارجي والتوريد< 
سياسة التعاقب اإلداري< 
سياسة الجدران الصينية< 
سياسة الماكفآت< 
ميثاق الرقابة الداخلية< 
سياسة اإلنذار المبكر عن المخالفات< 

تلقى الموظفون دورات تدريبية مختلفة حول السياسات المذكورة 
أعاله خالل عام 2021، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز روح 

إعادة التأكيد على التزامات الموظفين  االمتثال للمجموعة، و
بالمعايير األخالقية للمجموعة وتقديم نظرة عامة على اإلجراءات 

الوقائية المعمول بها حاليًا للحد من السلوك غير األخالقي في 
.QNB مجموعة

روح االمتثال والسلوك األخالقي
يعتبر غرس ثقافة قوية بشأن االمتثال من أبرز أولويات مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية. ويتم نشر هذه الثقافة عبر المجموعة من 
خالل العديد من المبادرات، مثل السياسات واإلجراءات، 

والتعاميم، والدورات التدريبية للموظفين، وجلسات التوعية، 
والمنشورات، وغيرها. وتم أيضًا وضع وثيقة األخالق المهنية 

والسلوك التي تحدد المتطلبات والشروط التي ينبغي على جميع 
موظفي QNB االلتزام بها من حيث القيم وقواعد السلوك المهني. 

كما تعتبر الوثيقة مرجعًا هامًا عند التعامل مع الكيانات 
والموظفين، وال سيما الزمالء والعمالء، والموردين، والجهات 

 QNB التنظيمية. وتنطبق هذه الوثيقة على جميع الموظفين في
والشراكت التابعة التي يمتلك فيها QNB حصة مسيطرة. وتغطي 

الوثيقة المتطلبات التي يجب على موظفي البنك اإللمام بها 
واالمتثال لها أثناء مزاولة أنشطة عملهم اليومية.

إطار وأدوات معززة لتعزيز هيلك االلتزام بإجراءات ماكفحة 
الجرائم المالية

لدى مجموعة QNB إطار عمل لماكفحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، ويهدف إلى ماكفحة الجرائم المالية والفساد بأشاكله 

المتعددة. وقد تم تصميم أنظمة وضوابط الكشف المناسبة الكتشاف 
وردع واإلبالغ عن المعامالت المشبوهة المتدفقة إلى نظام البنك. 

 QNB ويستخدم البنك إطار العمل هذا للتحقق من هوية عمالء
إجراء مراجعات منتظمة لحساباتهم ثم تقديم تقرير في حالة  و

.QNB إجراء أي معامالت مشبوهة باستخدام حساب في

 )FATF( وفقًا للتوصية رقم 18 الصادرة عن مجموعة العمل المالي
لتنفيذ برامج على مستوى المجموعة لماكفحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، أجرى QNB مراجعات االمتثال إلجراءات محاربة الجرائم 

المالية بغرض مراقبة تنفيذ ضوابط ماكفحة غسل األموال وتمويل 
ع الخارجية. واكن الهدف من هذه المراجعات هو  اإلرهاب في الفرو

التأكد من امتالك مجموعة QNB لنهج منسق بشأن االمتثال 
إلجراءات ماكفحة الجرائم المالية. ونظرًا للقيود الخاصة التي فرضتها 

جائحة كوفيد-1٩، تم إجراء هذه المراجعات عن بعد.

تماشيًا مع تعليمات مصرف قطر المركزي وفي إطار إضفاء الطابع 
الرقمي عند إنشاء عالقة العمل مع العمالء، يعمل QNB على تنفيذ 
نظام اعرف عميلك إلكترونيًا )E-KYC( للبنك. وسيضمن هذا الحل 

إنشاء عالقة عمل خالية من المتاعب للعمالء والتحقق المستمر من 
هوية العمالء الحاليين باستخدام مصادر موثوق منها.

تعزيز إطار عمل ماكفحة الرشوة والفساد ببرنامج للتقييم
إن ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية واالمتثال أمر مهم لنجاح أي 

عمل. لذلك، من الضروري لمجموعة QNB إجراء جميع العمليات 
بأسلوب نزيه وأخالقي. ووفقًا لذلك، وضعت مجموعة QNB إطارًا 

 ، لماكفحة الرشوة والفساد يتكون من مبدأين يعزز لك منهما اآلخر
وهما سياسة ماكفحة الرشوة والفساد، التي تحكم السلوك األخالقي، 
وبرنامج تقييم ماكفحة الرشوة والفساد، الذي يهدف إلى ردع وكشف 

ومنع الرشوة ومدفوعات الفساد على جميع مستويات المجموعة 
باستخدام هيلك االمتثال. 

واصلت مجموعة QNB تطوير برنامج ماكفحة الرشوة والفساد خالل 
عام 2021 من خالل تبني ممارسات ومعايير دولية رائدة في ماكفحة 

الرشوة والفساد، مثل القانون األميركي لماكفحة ممارسات الفساد، 
والقانون البريطاني لماكفحة الرشوة، ومعايير مجموعة العمل 

المالي، واتفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن ماكفحة 
الرشوة بين المسؤولين العموميين األجانب، واتفاقية األمم المتحدة 

لماكفحة الفساد.

مجلس اإلدارة مسؤول عن الموافقة على برنامج ماكفحة الرشوة 
والفساد واإلشراف على تنفيذه، ويضمن فريق اإلدارة التنفيذية تعميم 
البرنامج على جميع الموظفين. عالوة على ذلك، فإن جميع الموظفين 
المرتبطين بـ QNB مسؤولون بشلك متساٍو عن منع واكتشاف واإلبالغ 

عن الرشوة وغيرها من أشاكل الفساد.

تعزيز إطار االمتثال للعقوبات
يتم تحسين البرنامج القوي لالمتثال للعقوبات في QNB بشلك منتظم 

لتلبية اللوائح والتحديات المتزايدة للعقوبات دون تعطيل خدمة 
العمالء أو المخاطرة بسمعة QNB القوية في السوق. ويعمل برنامج 

االمتثال المتاكمل للعقوبات بشلك فعال على اكتشاف ما إذا اكن البنك 
قد يدخل في منطقة ذات مخاطر عقوبات عالية، ويتضمن ضوابط 
صارمة وفعالة من حيث التلكفة تلبي احتياجات لك من المنظمين 

والعمالء. ويضمن ذلك تحقيقنا لالمتثال الاكمل للوائح المحلية وبرامج 
العقوبات العالمية الرئيسية التي تفرضها األمم المتحدة واالتحاد 

األوروبي والواليات المتحدة ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة.

لطالما اكنت التكنولوجيا ركيزة أساسية ألي برنامج قوي ومستدام 
لالمتثال للعقوبات. لذلك، يقوم QNB باستمرار بتقييم أنظمة 

العقوبات الجديدة لمعرفة أي منها يمكن أن يساعدنا على أن نكون 
أكثر كفاءة وفعالية في إدارة مخاطر العقوبات. في عام 2021، عملنا 

مع أحد أكثر مزودي الخدمة شهرة في جميع أنحاء العالم لتنفيذ 
نظام آلي مخصص لفحص العقوبات يساعد في الحد من احتمال 

تعرض أعمالنا لمخاطر العقوبات.

تنفيذ إطار قوي لماكفحة االحتيال
تتمتع وحدة ماكفحة االحتيال في QNB، التابعة إلدارة االنضباط 
والمتابعة للمجموعة، بإطار عمل شامل وبرنامج وقدرات تحري 
لماكفحة االحتيال، مما يشير إلى التزام وتوقعات مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية تجاه إدارة مخاطر االحتيال.

يجب أن تتبنى وظائف االمتثال في المستقبل حلواًل مبتكرة لمواجهة 
المخاطر المتزايدة وتحديات االمتثال التي تواجهها الشراكت على 

مستوى العالم. وسيتم دعم االمتثال من خالل المعلومات 
والتكنولوجيا الذكية )التعلم اآللي، والذاكء االصطناعي، والبيانات 

الضخمة، والتحليالت( لفهم األنماط المعقدة في البيانات والتنبؤ 
بالمخاطر وحاالت عدم االمتثال. ومن ثم، فإن هناك حاجة ماسة 

من قبل وظائف االمتثال للتكيف مع وتبني التطورات التكنولوجية في 
، أنشأنا هذا العام لجنة توجيهية داخلية في  القطاع. من هذا المنظور

مجال التكنولوجيا التنظيمية/ التكنولوجيا المالية لمراقبة وتنفيذ 
واإلشراف على استراتيجية االمتثال للمجموعة بما يتماشى مع 

التطورات التكنولوجية في مجاالت االمتثال. 

كما نحرز تقدمًا أيضًا في تنفيذ نظام إدارة االحتيال المؤسسي، 
 QNB والذي سيغطي مراقبة المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت في
قطر ألغراض منع االحتيال واكتشافه. بمجرد طرحه، سيعمل نظام 

ماكفحة االحتيال المؤسسي على تعزيز إطار عمل االحتيال من 
خالل أتمتة عملية مراقبة االحتيال وجهود منعه.

إعداد التقارير الضريبية: تعزيز الشفافية والفعالية في تبادل 
QNB المعلومات الضريبية على جميع المستويات في مجموعة

شددت السلطات الضريبية إجراءات الرقابة التي تفرضها على 
المؤسسات المالية وال سيما مع تحّول الشفافية الضريبية إلى أحد 

الموضوعات التي تحظى بتركيز متزايد تتفاعل معه الشراكت والهيئات 
التنظيمية على حد سواء. ونتيجة لذلك، أصبحت البنوك اآلن أكثر من 

أي وقت مضى جزءًا أساسيًا من النظام العالمي إلعداد التقارير 
الضريبية. ومن هذا المنطلق، تحرص مجموعة QNB على تطبيق 

“إن االلتزام من قبل أعلى مستويات 
اإلدارة يوجه السلوك األخالقي السليم 

ويعزز النزاهة ويوفر دعمًا قويًا لمساعدة 
مجموعة QNB في تحقيق أهدافها 

طويلة األجل.” 
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 االنضباط للمجموعة 
تابع

اعتمد البنك التدريبات الخاصة باالمتثال باعتبارها جزءًا ال يتجزأ 
من عملية تطوير الموظفين ألغراض ترسيخ ثقافة ثابتة في 

مجال االمتثال.

مبادرات عالمية لتعزيز الشفافية الضريبية ومتطلبات االمتثال عبر 
المجموعة. ويلتزم QNB بالمتطلبات الضريبية العالمية، والتي تشمل: 
قانون االمتثال الضريبي األمريكي للحسابات األجنبية )فاتاك( ومعيار 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للتبادل التلقائي لمعلومات 
الحسابات المالية )المعروف أيضًا باسم معيار اإلبالغ المشترك(، 
ونظام اإلفصاح اإللزامي لالتحاد األوروبي، أو تعليمات التعاون 

.)DAC 6( اإلداري

وتعتزم مجموعة QNB التحقق من أن خدماتنا المصرفية ال ترتبط 
بأي ترتيبات معروفة أو مشتبه بها لتسهيل التهرب الضريبي، بينما 

تتحقق وحدة االمتثال الضريبي للمجموعة من أن لدينا تدابير اكفية 
لماكفحة التهرب الضريبي. في عام 2021، نجحنا في إجراء العديد 

من المراجعات وبرامج اإلصالح على عمليات التعرف والعناية 
الواجبة فيما يخص قانون فاتاك ومعيار اإلبالغ المشترك. وتم تنفيذ 
هذه األنشطة لتقييم ما إذا اكن إعداد التقارير الخاصة بقانون فاتاك 

ومعيار اإلبالغ المشترك قد تم بما يتماشى مع تعليمات السلطات 
ع  التنظيمية في قطر والسلطات القضائية ذات الصلة في الفرو

والشراكت التابعة في الخارج، وأن التقارير اكنت دقيقة ومقدمة 
على النحو الواجب. 

تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية على إطار إعداد التقارير المالية 
 )ICOFR(

أجرت مجموعة QNB تقييمًا إداريًا شاماًل لضوابطها الداخلية إلعداد 
إطار  التقارير المالية لسنة 2021. وقد قام البنك بتعزيز منهجية و
تقييم الضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية بناًء على المعايير 

المنصوص عليها في إطار الرقابة الداخلية الموحد )2013( الصادر عن 
لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي. في QNB، يقع على عاتق 

إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة إنشاء بيئة رقابة متينة بشأن 
إجراءات إعداد التقارير الخاصة بالبنك وفقًا للمعايير المدرجة في 

إطار لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي. ويعمل QNB باستمرار 
إجراءات الضوابط الداخلية للبنك بما في  على تحسين وتعزيز نظام و
ذلك الضوابط الداخلية على التقارير المالية المصممة لضمان االلتزام 

بإجراءات حفظ السجالت المالية بشلك موثوق وتعزيز شفافية 
التقارير واإلفصاحات المالية.

البرنامج العالمي لحماية وضمان خصوصية البيانات
في QNB، يوجد التزام اكمل وراسخ على أعلى المستويات اإلدارية 

بحماية البيانات الشخصية التي تعتبر بمثابة عنصر أساسي في 
 QNB تحقيق رؤيتنا طويلة المدى. ويتولى فريق حماية البيانات في

مسؤولية تنفيذ األنشطة العامة حول حماية خصوصية البيانات 
واالمتثال للوائح حماية البيانات.

يتطّور مشهد حماية البيانات الذي يؤثر في شبكة QNB باستمرار 
حيث تعمد الجهات التنظيمية أكثر فأكثر إلى تحديث قوانينها الخاصة 

بحماية البيانات. بشلك عام، تفرض غالبية السلطات القضائية التي 
يعمل بها QNB شروطًا خاصة بها لحماية البيانات، وتصف بشلك عام 

االلتزامات والمعايير الدنيا التي يجب التقيد بها عند معالجة البيانات 
الشخصية. في عام 2018، دخل نظام الالئحة العامة لحماية البيانات 

حيز التنفيذ ورفع سقف المعدالت الدنيا بشلك ملحوظ. وبالتالي، أّدى 
ذلك إلى زيادة العبء والمسؤولية على QNB لالحتفاظ بقوائم جرد 

إجراء تقييمات أكثر صرامة لمخاطر الخصوصية وفرض  للبيانات و
التزامات أكثر حزمًا عند معالجة البيانات كمراقب. 

في عام 2021، عززت مجموعة QNB إطار حماية البيانات من خالل 
إدخال معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت وضمان 

دمج الخصوصية في إطار العمل، باإلضافة إلى تنفيذ نظام إدارة 
حماية البيانات المستقل إلدارة مهام خصوصية البيانات الرئيسية. 

عالوة على ذلك، قامت المجموعة أيضًا بدمج برنامج ضمان حماية 
البيانات وفحص سالمة المؤسسة في إطار حماية البيانات في 

محاولة للتاكمل مع أفضل الممارسات. لقد ساعدت هذه البرامج 
والمبادرات المختلفة QNB في الحفاظ على إطار عمل قوي 

لخصوصية وأمن البيانات، والذي بدوره ساعدنا في الحصول على 
تصنيفات رفيعة المستوى من واكالت تصنيف الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشراكت.

العالقات مع الهيئات التنظيمية
تشلّك إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة في QNB نقطة مرجعية 
لتنسيق جميع االتصاالت بين البنك والهيئات التنظيمية، بما يساهم 

في توطيد العالقة الهامة مع هذه الهيئات. وساعدت إدارة االنضباط 
والمتابعة للمجموعة في الحصول على الموافقات التنظيمية الالزمة 

من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر لألسواق المالية، وهيئة تنظيم 
مركز قطر للمال وأي سلطات أخرى ذات صلة لتقديم منتجات 

وخدمات جديدة باإلضافة إلى تعزيز مجموعة المنتجات والخدمات 
الحالية للبنك. وتشمل التفاعالت بين البنك والهيئات التنظيمية تطبيق 

تدابير الطوارئ لماكفحة انتشار فيروس كوفيد-1٩ والرد على 
االستفسارات الواردة من مختلف اإلدارات في البنك ومتابعة 

إبداء الرأي والمالحظات ورفع التقارير الخاصة  التعاميم الجديدة و
التنظيمية. بالمتطلبات 

تعزيز إجراءات رصد االمتثال والرقابة
يعتمد إطار التقييم الذاتي إلدارة االلتزام على األدوار والمسؤوليات 

المولكة إلى إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة وفقًا لميثاق االمتثال 
المعتمد من مجلس إدارة مجموعة QNB. ويتمثل الهدف الرئيسي 

إلطار العمل في تحديد المجاالت التي تشلّك أكبر المخاطر 
المرتبطة باالمتثال. والغرض من ذلك هو تقييم وتوثيق مخاطر 
ع والكيانات الفرعية بصورة  إنجازات اإلدارات والفرو االمتثال و

منهجية وعلى أساس دوري. ويضمن إطار العمل التحديد االستباقي 
لمخاطر االمتثال وعدم االمتثال، ومجاالت الضعف المحتملة أو 

الممارسات غير السليمة. ويساعد هذا اإلطار QNB في تحديد 
األولويات ضمن تقييمات مخاطر االمتثال، عبر تخصيص التصنيف 

إسنادها إلى أصحاب المخاطر  المناسب للمخاطر المحددة، و

المناسبين، باإلضافة إلى تخصيص الموارد بشلك فعال لتنفيذ 
إجراءات التخفيف من المخاطر. 

برنامج مراقبة االمتثال
يهدف برنامج مراقبة االمتثال إلى رصد مخاطر االمتثال وتطوير 
ثقافة امتثال راسخة، من خالل التقييم الشامل ألوجه المخاطر 
الرئيسية وتحديد اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها للحد من هذه 
المخاطر. وفي هذا الصدد، قام البنك بتطبيق البرنامج المعّزز 

لمراقبة االمتثال عبر جميع عملياته بهدف المتابعة الفعالة لمدى 
امتثال المجموعة للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. وتراقب إدارة 

االنضباط والمتابعة للمجموعة مدى مالءمة برنامج مراقبة االمتثال 
وتقوم بتحديث إطار العمل والمنهجية والمبادئ التوجيهية بشلك 

متكرر لضمان بقائها مناسبة ومتوافقة مع أفضل الممارسات. 

QNB برامج التدريب والتوعية على االمتثال لموظفي
يعمل QNB على تعزيز بيئة عمل شاملة تتيح للموظفين اكتشاف 

طاقاتهم الداخلية والتعبير عن تطّلعاتهم، وتحتضن وتقّدر مختلف 
األفاكر ووجهات النظر. ويشّجع QNB على التطوير والنمو المهني عبر 

تنظيم دورات تدريبية متنوعة وواسعة النطاق لموظفيه. 

واعتمد البنك التدريبات الخاصة باالمتثال باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من 
عملية تطوير الموظفين ألغراض ترسيخ ثقافة ثابتة في مجال 

االمتثال. وهو ما ينعكس بدوره إيجابًا على بيئة العمل ويساعد البنك 
على تحقيق أهدافه وغاياته. عالوة على ذلك، يساهم هذا النهج في 
زيادة التوعية بشأن مسائل االمتثال بين الموظفين من أجل حماية 

عالمة QNB التجارية وسمعته عبر العالم.

وتقوم إدارة االنضباط والمتابعة للمجموعة بصورة مستمرة بمراقبة 
مدى تقدم الموظفين مقابل خطط التدريب المعتمدة باستخدام 

مؤشرات األداء الرئيسية وتقارير محددة عن أداء تدريبات االمتثال. 
 QNB وفي ظل جائحة كوفيد-1٩ وغياب التدريبات وجهًا لوجه، طور

طرقًا متعددة لنشر التدريبات المتعلقة باالمتثال لموظفيه على 
مستوى العالم.

المبادرات واالستراتيجيات المنفذة في ظل انتشار جائحة 
كوفيد-١٩

شلّكت جائحة كوفيد-1٩ تحديات فريدة للبنك وعمالئه. للتغلب على 
هذه التحديات، طور QNB أساليب جديدة وأكثر كفاءة لتقديم 

الخدمات للعمالء الخارجيين والداخليين. وتم تحديث خطط استمرارية 

األعمال في QNB مع األخذ في االعتبار أي اضطرابات محتملة في 
األعمال تحددها السلطات. من وجهة نظر تنظيمية، طبق QNB نهجًا 
استباقيًا في ضمان االمتثال التنظيمي والحفاظ على مسؤوليات قوية 

لخط الدفاع الثاني أثناء الجائحة. عالوة على ذلك، حرصنا على نشر أي 
إرشادات ومتطلبات جديدة من الجهات التنظيمية بشأن ماكفحة 

جائحة كوفيد-1٩ بشلك صحيح على جميع مستويات البنك وكياناته.

مبادرات الحوكمة واالمتثال األساسية للكيانات الخارجية
يقوم QNB بانتظام بمراجعة إطار الرقابة الداخلية لفروعه الخارجية 

والشراكت التابعة، ويعمل باستمرار على تطوير إطار الرقابة التنظيمية 
الخاص به مع األخذ في االعتبار أفضل الممارسات والمعايير 

العالمية. عالوة على ذلك، قدمت المجموعة منهجيات صارمة الختبار 
كفاءة وتصميم الضوابط داخل إطار الرقابة الداخلية للكيانات 

إطار عمل مراقبة التقارير التنظيمية. تم القيام بذلك  الخارجية و
للتأكد من أن الضوابط الداخلية اكنت تعمل ضمن الحدود المعتمدة 

أو للتخفيف من المخاطر اإلضافية، وكذلك لتحديد التأثير الذي قد 
يحدث من التطورات التنظيمية الجديدة على عمليات وهيلك 

إجراءات الكيانات الخارجية. و

بناء القدرات والمهارات في مجال االمتثال
QNB أهمية  بيئة عمل أفضل للموظفين، تولي مجموعة  لتوفير 

كبيرة لتطوير قدرات ومهارات القوة العاملة لديها. ولذلك يتم 
للتعلم  للمجموعة بفرص  والمتابعة  إدارة االنضباط  تزويد موظفي 

يبية دولية يتم تنظيمها داخليًا  المستمر في شلك دورات تدر
وخارجيًا، باإلضافة إلى تقديم الدعم المالي للحصول على 

 CFEو CIAو CISIو CAMS الشهادات المهنية ذات الصلة، مثل 
يز اإلنتاجية.  العاملة وتعز القوة  وغيرها، مما يضمن رفع معنويات 

ية ويشجع موظفيه على  QNB أهمية كبيرة لموارده البشر ويولي 
الوظيفي، ودفع عجلة  للتقدم  أنفسهم  إعداد  تطوير مهاراتهم و

، وقبول التحديات في أدوارهم الحالية.  االبتاكر

“إن وظائف الرقابة الداخلية التي 
تعمل بكفاءة تحافظ على الجدوى 

المالية للمجموعة وتعزز سلوك 
االمتثال لديها وبالتالي تحمي سمعة 

البنك وسمعة عمالئه.”
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إن إماكناتنا القوية في مجال التدقيق الداخلي تحمي البنك وتقويه وُتعزز ثقة أصحاب 
المصلحة في عملياتنا والضوابط التي نطبقها.

التدقيق الداخلي للمجموعة

قمنا بنشر البرامج التي تهدف إلى زيادة الوعي بالمخاطر 
والضوابط وثقافة الحوكمة المناسبة.  

التدقيق الداخلي

الحوكمة 
والشفافية

الرقابة وتقييم 
األمن السيبراني

ضمان االمتثال 
القانوني والتنظيمي

االستشارات 
والرؤى

تحسين كفاءة 
عمليات البنك

ضمان 
مستقل

تحسين 
التلكفة

التركيز على 
المخاطر

تلعب دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة دورًا حيويًا في تقييم فاعلية 
ضوابط المخاطر وُأطر الحوكمة عبر المجموعة. ومن خالل تنفيذ 

برنامج شامل ومنهجي لعمليات التدقيق المستقلة، فإن دائرة التدقيق 
الداخلي للمجموعة تدعم األداء السليم لمهام المجموعة، مما يضمن 

الكفاءة والفعالية عبر عملياتنا الداخلية. وال يقتصر تركيز QNB على 
تدقيق المخاطر والبيانات المالية فقط، بل يشمل قضايا أوسع نطاقًا 

مثل السمعة والوعي بالمخاطر والنمو والبيئة )بما في ذلك معايير 
السالمة واألمن والصحة( وتطوير الموظفين.

تقوم دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة بتزويد مساهمينا بمزيج من 
التأكيدات والخدمات االستشارية، كما تقوم بمراجعة أنظمتنا 

وعملياتنا، وتقدم رؤية لدعم عملية التحسين المستمر. ولدى دائرة 
التدقيق الداخلي الخاصة بنا وصول اكمل وغير مقيد إلى جميع 

سجالت المجموعة ووثائقها وأنظمتها وممتلاكتها وموظفيها، بما في 
ذلك اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة. 

تتمثل فلسفتنا الخاصة بالتدقيق في التعاون مع وحدات األعمال، 
والتأثير عليها واختبارها بموضوعية لتحقيق أفضل النتائج للمجموعة 

وأصحاب المصلحة عبر مناطق تواجدنا. ومعظم موظفي التدقيق 
العاملين لدينا في قطر مؤهلون مهنيًا ويحملون شهادات معترف بها 

عالميًا. ويتألف فريق التدقيق الخاص بنا من أفراد لهم خبرة سابقة 
في مؤسسات مالية وشراكت تدقيق رائدة على مستوى العالم.

برنامج ضمان جودة التدقيق الداخلي والخارجي  
إن خبرة دائرة التدقيق وتطورها المهني المستمر يوفران لنا الكفاءات 
المطلوبة لمواجهة التعقيدات والتحديات المتزايدة المرتبطة بالقطاع 
المصرفي في الوضع الطبيعي الجديد. ومن األهمية بماكن أن يتمتع 

فريق التدقيق بالمستوى الالزم من الفهم والمعرفة العميقة للعمل 
كطرف مقابل مناسب لوحدات األعمال المعنية عبر المجموعة. وتلتزم 

مجموعة QNB باإلطار الدولي للممارسات المهنية )IPPF( الصادر عن 
معهد المدققين الداخليين )IIA( وتوصيات لجنة بازل وغيرها من 
المعايير الرائدة. بموجب اإلطار الدولي للممارسات المهنية، يجب 

إجراء تقييم خارجي لجودة نشاط التدقيق الداخلي مرة واحدة على 
األقل لك خمس سنوات من قبل جهة تقييم مؤهلة ومستقلة. وتم 

تقديم هذا التأكيد في عام 2018 عندما أجرى معهد المدققين 
الداخليين تقييمًا خارجيًا شاماًل للجودة. وأكد التقييم التزامنا بمعايير 

ومدونة قواعد السلوك الخاصة بمعهد المدققين الداخليين.

في عام 2021، أجرينا مراجعة داخلية للجودة والتي أكدت مجددًا 
التزام البنك بمعايير ومدونة قواعد السلوك الخاصة بمعهد المدققين 

الداخليين. وتم تطبيق برنامج المراجعة أيضًا على اكفة شراكتنا التابعة. 
وتم تقديم النتائج إلى لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس إدارة 

إلى لجان التدقيق المعنية في شراكتنا التابعة مع  المجموعة و
اإلجراءات الالزمة لضمان االمتثال التام للمعايير.  

تأكيد ألصحاب المصلحة الرئيسيين والجهات التنظيمية
يرأس دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة رئيس التدقيق التنفيذي 

للمجموعة، الذي يرفع تقاريره إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة 
التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس إدارة المجموعة، مما يضمن 

استقاللية دائرة التدقيق. وتتولى لجنة التدقيق واالنضباط مسؤولية 
مراقبة ومراجعة ومتابعة وتقييم األداء وتحديد ماكفآت رئيس التدقيق 

التنفيذي للمجموعة ودائرته. 

وتتمثل أهداف دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة في تقديم ما يلي:

تأكيد مستقل لمجلس اإلدارة ولجنة التدقيق واالنضباط التابعة < 
إدارة المخاطر وعمليات  للمجلس بشأن فعالية منظومة الحوكمة و

الرقابة للمجموعة.

المشورة لإلدارة بشأن أفضل الممارسات والجوانب التي يجب < 
تطويرها.  

التغطية والتأكيدات للسلطات التنظيمية الرئيسية في جميع < 
ع والشراكت التابعة. الواليات القضائية للفرو

الهدف من ذلك هو الحفاظ على ثقة جميع أصحاب المصلحة، بما 
في ذلك مجلس اإلدارة والجهات التنظيمية المحلية واألجنبية واإلدارة 
العليا، وتعزيزها من خالل تنفيذ جميع مهام التدقيق بموضوعية ودقة 

وانضباط متواصل، مدعوم بعملية تحسين مستمر. 

طوال عام 2021، واصلنا تقديم الدعم لشراكتنا التابعة الدولية إلعادة 
ترتيب أولوياتها المرتبطة بخطط التدقيق السنوية من أجل التأقلم مع 

التحديات التي خلفتها جائحة كوفيد-1٩ وضمان التغطية المناسبة 
للمخاطر الرئيسية. باإلضافة إلى ذلك، قمنا بنشر البرامج التي تهدف 

إلى زيادة الوعي بالمخاطر والضوابط وثقافة الحوكمة المناسبة.   

يتم تسهيل عملية تتبع بنود التدقيق وضمان تنفيذ اإلدارة لخطط العمل 
 .)AMS( المتفق عليها للتصدي لقضايا التدقيق عبر نظام إدارة التدقيق

وتوفر لوحات البيانات للك من لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس 
إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي للمجموعة ولجنة إدارة المخاطر 
التابعة لإلدارة التنفيذية معلومات في الوقت الفعلي بشأن القضايا 

المفتوحة والمتأخرة. كما تبلغ هذه المعلومات اإلدارة العليا ومجلس 
اإلدارة ولجنة التدقيق واالنضباط التابعة للمجلس بسير العمل في 

قضايا التدقيق العالقة. وُتستخدم هذه المعلومات كجزء من مؤشرات 
األداء الرئيسية على مستوى البنك في بيئة الرقابة. باإلضافة إلى ذلك، 

نقوم بإبالغ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ولجنة التدقيق واالنضباط 
التابعة للمجلس باكفة المالحظات المصنفة حسب فئة المخاطر على 
أساس نصف سنوي لتعزيز االهتمام وتطوير اإلجراءات التصحيحية.

التركيز اإلضافي على المخاطر الناشئة
في عام 2021، واصلنا منح األولوية للمراجعات المطلوبة من قبل 

الجهات التنظيمية عبر شبكتنا. وقد تضمن ذلك مراجعات ترتبط 
بالجرائم المالية )ماكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومخاطر 

العقوبات( وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتسوية 
سجالت الضمانات مقابل السجالت المحتفظ بها من قبل الجهات 

المعنية، مثل إدارة السجل العقاري التابعة لوزارة العدل وبورصة 
، على التوالي.   قطر

واصلنا تضمين مراجعات الجرائم المالية في عملياتنا الخاصة بالتدقيق 
طوال عام 2021 من أجل التصدي للمخاوف المتزايدة لدى الجهات 
التنظيمية بشأن الجرائم المالية. وقد أكد هذا أن لدينا ضوابط سليمة 

تعمل بشلك فعال، وأن جميع المتطلبات التنظيمية المعمول بها 
إجراءاتنا وأنه يجري تنفيذها بناء  مدرجة بشلك مناسب في سياستنا و

على ذلك. وقد خصصنا موارد متزايدة لهذا الجانب عبر اكفة مناطق 
تواجدنا. كما عززنا عمق اختبارات الرقابة التي تم إجراؤها ونطاق 

تغطيتها من خالل التدريب اإلضافي وقدمنا برنامجًا جديدًا 
لالختبارات األساسية. وباإلضافة إلى ذلك، أجرينا مراجعات خاصة 

ع الدولية ألول مرة.   بالجرائم المالية في الفرو

وأطلق فريق تدقيق الجرائم المالية العالمية برنامج تدريب وتوعية 
لفرق التدقيق في الشراكت التابعة وقدم منهجية للتقييم الذاتي 

لنطاق تغطية الجرائم المالية. وقد ساعدنا هذا األمر على ضمان أن 
فرق التدقيق الداخلي في شراكتنا التابعة تتمتع بالخبرة والموارد 

المطلوبة لدمج تغطية الجرائم المالية في عمليات التدقيق الدورية 
التي تقوم بها.     

عززنا منهجيتنا الخاصة بتدقيق تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات 
لضمان أنها تغطي أحدث المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا/ األمن 

اإللكتروني. وتشمل المنهجية أيضًا المفاهيم والمبادئ التوجيهية من 
أصحاب المصلحة الدوليين واإلقليميين، مثل ISACA، وهي جمعية 

مهنية دولية تركز على حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والجهات 
التنظيمية مثل الهيئة المصرفية األوروبية.

تركز الجهات التنظيمية بشلك متزايد على مخاطر وضوابط األمن 
اإللكتروني، وتحديدًا تلك المرتبطة بأنظمة الدفع وحماية البيانات 

الشخصية. وتعتمد بعض هذه الجهات التنظيمية على العمل المنفذ 

“نحافظ على ثقة جميع أصحاب 
المصلحة، بما في ذلك مجلس 

اإلدارة، والجهات التنظيمية 
المحلية والدولية، واإلدارة العليا، 

ونعززها من خالل تنفيذ اكفة مهام 
التدقيق الداخلي بموضوعية ودقة 
وانضباط متواصل، مدعوم بعملية 

تحسن مستمر.”   
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نتائج تدقيق مشتركة ومتكررة تغطي الوظائف والعمليات الرئيسية < 
ذات الصلة. 

المخاطر والضوابط الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات وأمن < 
المعلومات.

كما تتضمن البرامج تقييمًا لمدى فهم مواد التدريب.

تعزيز الشفافية
نؤمن بأن زيادة الشفافية يجلب مزيدًا من المساءلة ويحسن ثقة 

أصحاب المصلحة. لهذا السبب، تواصل دائرة التدقيق الداخلي 
للمجموعة تحسين التواصل بشأن أنشطتنا في اكفة األعمال. ويتم 

بشلك منتظم إصدار تقارير التدقيق النهائية التي تتضمن قضايا 
التدقيق وخطط العمل الخاصة باإلدارة والتواريخ المستهدفة للتنفيذ، 

ويتم إرسال هذه التقارير إلى الفريق اإلداري والرئيس التنفيذي 
للمجموعة ولجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس إدارة المجموعة. 

باإلضافة إلى ذلك، يتم إصدار تقرير ربع سنوي يلخص األنشطة 
والنتائج، كما تتم مناقشته مع لجنة التدقيق واالنضباط التابعة لمجلس 

إدارة المجموعة ومع مجلس اإلدارة.

استشراف المستقبل 
في عام 2022، ستواصل دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة مراقبة 

العمليات الرئيسية المرتبطة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم ٩، خاصة بالنظر إلى تأثير جائحة كوفيد-1٩. وستركز الدائرة أيضًا 
على االنتقال إلى معدالت الفائدة الخالية من المخاطر وجميع 

العمليات ذات الصلة في إطار عملية االنتقال من ليبور.

ستواصل دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة العمل مع الفريق اإلداري 
لمراجعة اإلماكنات المعززة والرقابة والتركيز على المخاطر 

واالستجابة لها في ظل تزايد خدمات QNB وتطورها وكثافتها، خاصة 
فيما يتعلق باألمن اإللكتروني والمرونة. وبالمثل، سيكون إدخال 

منصات رقمية جديدة موضع تركيز خاص.

ختامًا، سنقوم بتضمين موضوعات الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشراكت في نطاق التدقيق الخاص بنا وسنقوم بجدولة 

مراجعات دورية حول هذه المجاالت لمعالجة األهمية المتزايدة 
ع ألصحاب المصلحة لدينا. لهذا الموضو

 التدقيق الداخلي للمجموعة
تابع

من قبل فرق تدقيق تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات للحصول 
على تأكيدات باستخدام منهجيتنا المعززة. ويستمر العمل على تطوير 

هذه المنهجية بمزيد من التحسينات لتشمل تغطية إضافية متاكملة، 
مثل وظائف وضوابط تكنولوجيا المعلومات التي تعتبر أساسية 

لعمليات األعمال/ التشغيل.     

الخدمات االستشارية والرؤى والتحاليل 
إن الرؤى القيمة التي نكتسبها من خالل التحليل غير المنحاز 

والموضوعي لعمليات التدقيق الداخلي تساعد البنك على تحسين 
إماكناته وأنظمته وعملياته.

قامت دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة بتحليل وتقديم عروض 
توضيحية إلى مختلف إدارات المجموعة حول نتائج التدقيق الرئيسية 
ع الدولية لدعمها في استكشاف وتطوير حلول  والمشتركة في الفرو

دائمة لضمان اإلشراف المنتظم والفعال وتقديم الدعم لإلدارات 
واألنشطة الرئيسية في المواقع الدولية.

وبصفتنا مراجعًا مستقاًل، تشارك دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة في 
مراجعة السياسات الجديدة والمحدثة ضمن مهامنا االستشارية. 
وتتمثل األهداف الرئيسية للمراجعة في التأكد من أن السياسات 

تتصدى لمخاطر األعمال الرئيسية ومخاطر تكنولوجيا المعلومات 
والمخاطر التنظيمية وتقلل من حدتها مع ضمان التوافق والتاكمل 

المناسبين مع السياسات والمعايير األخرى المعمول بها. وباالستفادة 
من المعرفة التقنية المشتركة لوحدات األعمال ومدققي تكنولوجيا 

المعلومات المتمرسين العاملين لدينا، فإن سياساتنا تتوافق بشلك 
فعال مع أفضل الممارسات في القطاع.

استمرت دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة في دعم إطالق مشاريع 
تكنولوجيا المعلومات الرئيسية من خالل العمل بصفة منتظمة على 
تقديم الردود والرؤى والمشورة بشأن المخاطر والضوابط الرئيسية. 
ويشمل ذلك المشاركة في التمرين نصف السنوي إلدارة استمرارية 

األعمال )BCM( من خالل تقييم النتائج والتأكد من أنها تلبي المستوى 
المستهدف من الجاهزية والتعافي. 

إطار حوكمة معزز للمجموعة
واصلت دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة التنفيذ الفّعال إلطار 

الحوكمة الدولية لمجموعة QNB. وشمل ذلك، على سبيل المثال ال 
الحصر، مراجعة مجاالت التدقيق، وتقييمات المخاطر، والمراجعات 

الداخلية لضمان الجودة، وعمليات المتابعة، وتطوير خطط التدقيق 
السنوية وتنفيذها في شراكتنا التابعة الدولية.

برامج وتقنيات التدقيق
مع استمرار تأثير جائحة كوفيد-1٩ في عام 2021، قمنا بتعديل طريقة 

عملنا لتتناسب مع الوضع الطبيعي الجديد. وقمنا بتحديث برامج 

وتقنيات التدقيق الخاصة بنا للتعامل مع مجاالت المخاطر الناشئة 
والمتزايدة واعتمدنا عمليات تحليلية تركز على المخاطر الرئيسية. 

وبالرغم من قيود السفر، تمّكنا من العمل بشلك وثيق مع فرق 
التدقيق الداخلي لدينا في فروعنا الدولية. 

وتشمل التحسينات األخرى:

تعزيز تقارير االستثناءات والبيانات المتاحة مركزيًا في المكتب < 
الرئيسي لضبط تقييمات المخاطر ودعم عملية التحديد المبكر 

لفجوات الرقابة.

تعزيز برامجنا الخاصة بالتدقيق وسيناريوهات تنفيذ التدقيق < 
لتغطية الثغرات وأوجه القصور على مستوى النظام.

تقديم عمليات تدقيق متاكملة لألنظمة والتطبيقات الرئيسية التي < 
تغطي ثالثة أبعاد - التكنولوجيا، واألمن، وتركيبات ومعايير 

األعمال.

تحسين األنظمة الحالية مع االستفادة من قدرات التحكم اآللي.< 

تعزيز قدرات وتقنيات تحليالت البيانات لتحديد الفجوات النظامية < 
لتحسين بيئة التحكم.

تطبيق تقنيات متطورة ألخذ العينات من أجل زيادة التأكيد < 
المستخلص من اختبار الضوابط.

تعزيز الوعي بالرقابة وثقافة المخاطر
إن الخدمات التي تقدمها دائرة التدقيق الداخلي ضرورية وتضيف 

قيمة للمؤسسة. ويساعد ذلك في بناء ثقافة مخاطر مستنيرة، مما 
يزيد الوعي بالرقابة على القضايا التي نواجهها في اكفة أعمالنا. 

وتضمن دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة التحسين المستمر إلطار 
إدارة المخاطر في مجموعة QNB من خالل تسليط الضوء على 

المخاطر الناشئة والتركيز بشلك خاص على القضايا النظامية المتعلقة 
بالعمليات المختلفة التي نقوم بتدقيقها. ولدعم هذه المبادرة في عام 

2021، واصلنا تحديث وتوسيع برنامجنا التوعوي اإللزامي الخاص 
بالمخاطر والضوابط الرئيسية لجميع الموظفين عبر الشبكة. وشمل 

البرنامج التدريبي ما يلي:

إدارة <  نظرة عامة على المسؤوليات الفردية على بيئة الرقابة و
المخاطر.

نهج لجنة بازل لخطوط الرقابة الثالثة.< 

إطار الرقابة <  نظرة عامة على المخاطر المصرفية الرئيسية و
الداخلية وهيلك التأكيدات.

رؤى حول المخاطر الرئيسية الناتجة عن كوفيد-1٩ وكيفية الحفاظ < 
على ضوابط داخلية سليمة.

“نؤمن بأن تدعيم الشفافية يعزز 
المساءلة وثقة أصحاب المصلحة. لذلك، 

تواصل دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة 
تحسين التواصل بشأن أنشطتها عبر 
جميع قطاعات األعمال والعمليات.”

النزاهة

نهج مبني على األدلة

االستقاللية

العرض العادلالعناية المهنية الواجبة

السرية

في عام 2022، ستواصل دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة 
مراقبة العمليات الرئيسية المرتبطة بالمعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم ٩، خاصة بالنظر إلى تأثير جائحة كوفيد-1٩.

QNB نهج التدقيق الداخلي في
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االستدامة
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في QNB، ُنعرف االستدامة بأنها تقديم قيمة طويلة األمد من الناحية المالية والبيئية 
واالجتماعية واألخالقية لصالح عمالئنا ومساهمينا وموظفينا ومجتمعاتنا.

االستدامة

التمويل المستدام هو دمج معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشراكت في أنشطة QNB التمويلية لتحقيق الربح الذي 

يعود بالمنفعة على المجتمع. طموحنا هو مساعدة العمالء على 
إقراض الشراكت التي تسهم  إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية، و

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين الوصول إلى 
التمويل للشراكت الصغيرة والمتوسطة، والفئات التي ال تحظى 

بخدمات اكفية، وتوفير خدمة مسؤولة للعمالء. إن تقديم التمويل 
 QNB المستدام هو الطريقة األكثر أهمية التي يمكن من خاللها لـ
دعم أهداف التنمية المستدامة الوطنية والعالمية. عالوًة على ذلك، 

فإنه يتيح لنا تقليل مخاطر السمعة في محفظتنا وزيادة فرص 
. األعمال الناشئة عن التحول إلى اقتصاد أكثر خضرًة وشموالً

وحددنا القضايا المهمة لـ QNB في إطار التمويل المستدام اكلتالي:

العمالء والتواصل معهم بشلك مسؤول.<  تحسين تجربة 
البيانات.<  وأمن  العمالء  خصوصية 
الرقمي.<  والتحول  االبتاكر 
المستدامة.<  والخدمات  والمنتجات  والقروض  االستثمار 
يادة األعمال. <  دعم الشراكت الصغيرة والمتوسطة ور
المالي.<  والتثقيف  الوصول  إماكنية  المالي و الشمول 

تشير االلتزامات غير المصرفية إلى أنشطة المسؤولية االجتماعية 
التي يقوم بها QNB في المجتمعات التي يعمل فيها. نطمح إلى 

تقديم مساهمة إيجابية نحو المجتمع كلك مع التركيز على التعليم 
والتربية المالية. باإلضافة إلى ذلك، فإننا ندعم ونقدم مجموعة من 

المبادرات في إطار تركيزنا على المجاالت االجتماعية واإلنسانية 
والفنون والثقافة والصحة والبيئة والشؤون االقتصادية والدولية 

والرياضة.

وقد حددنا القضايا المهمة لـ QNB في إطار االلتزامات غير 
المصرفية اكلتالي:

االستثمار المجتمعي والتنمية االجتماعية واالقتصادية.< 

األداء المالي المستدام

االلتزامات غير المصرفية العمليات المستدامة

التمويل المستدام

واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  معايير  دمج  هي  المستدامة  العمليات 
بأعمالنا وعبر سلسلة  المرتبطة  العمليات  الشراكت في  وحوكمة 

أننا نعمل على نحو أخالقي وبكفاءة  يد الخاصة بنا لضمان  التور
 ، إدارة المخاطر يز ممارسات الحوكمة و عالية. طموحنا هو تعز

انبعاثات  لدينا وتقليل  العاملة  القوى  بين  المساواة  يز  وتعز
النهج يجعلنا متوافقين مع  الناتجة عن عملياتنا. وهذا  الكربون 

واالجتماعية  البيئية  بالحوكمة  المتعلقة  المتزايدة  الضوابط 
QNB ليكون جهة  وحوكمة الشراكت، وفي ذات الوقت يساعد 

المفضلة. العمل 
وحددنا القضايا المهمة لـ QNB في إطار العمليات المستدامة 

اكلتالي:
إدارة المخاطر .<  الحوكة واالمتثال و
القيمة المقدمة للموظفين .< 
ع والشمول.<  التنو
الشراء المسؤول وسلسلة التوريد.< 
 التأثير البيئي والمناخي.< 

*يقوم فريق االستدامة للمجموعة بتعميم االستراتيجية والسياسات والمبادرات ذات األولوية على فرق االستدامة بالشراكت التابعة.

 مجلس 
اإلدارة

لجنة االستراتيجيات للمجموعة

فريق االستدامة للمجموعة*

مجموعات عمل االستدامة

 QNB إطار واستراتيجية االستدامة في
يتكون إطار االستدامة الخاص بنا من ثالث راكئز: التمويل المستدام، 
والعمليات المستدامة، وااللتزامات غير المصرفية. وتدعم جميع هذه 

الراكئز الثالث هدف QNB المتمثل في تحقيق األداء المالي المستدام، 

إنشاء فرص أعمال جديدة وتعزيز  من خالل الحد من المخاطر، و
عالمتنا التجارية. وتحت لك ركيزة، حددنا موضوعات االستدامة األكثر 

أهمية ألعمالنا وأصحاب المصلحة، إلى جانب سلسلة من خطط 
العمل لتحسين أدائنا.

حوكمة االستدامة
إن برنامج مجموعة QNB لالستدامة، الذي يتألف من استراتيجيتنا 

وخارطة الطريق الخاصة باالستدامة على مستوى المجموعة، يخضع 
إدارة لجنة االستراتيجيات للمجموعة التي يرأسها الرئيس  لملكية و

التنفيذي للمجموعة وتضم فريق اإلدارة التنفيذية للمجموعة. ولجنة 
االستراتيجيات هي الكيان الذي يتخذ القرارات بخصوص جميع 

المسائل المتعلقة ببرنامج االستدامة للمجموعة. 

وتشمل المسؤوليات مراجعة اإلطار االستراتيجي واألجندة واتخاذ 
القرارات بشأن المبادرات ذات األولوية مع مجموعات العمل المسؤولة 

ومراقبة األداء وتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشراكت، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالمناخ. 

عند االقتضاء، تقوم لجنة االستراتيجيات بإبالغ مجلس اإلدارة 
بالمخاطر والفرص الرئيسية من خالل لجنة الترشيحات والماكفآت 

والحوكمة والسياسات التابعة للمجلس. وكحد أدنى، يتلقى مجلس 
اإلدارة تقريرًا سنويًا بشأن التنفيذ العام الستراتيجية االستدامة 

للمجموعة واالنجازات المرتبطة بجهودنا في مجال االستدامة. 

يعمل الفريق المعني باالستدامة في المجموعة، والذي يتبع لدائرة 
االستراتيجيات للمجموعة، كجهة استشارية للجنة االستراتيجيات 
واإلدارة العليا في جميع المسائل المتعلقة باالستدامة. ويتواصل 

فريق االستدامة للمجموعة مع أصحاب المصلحة الخارجيين ويقود 
عملية إعداد جميع التقارير واإلفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشراكت والتفاعل مع الهيئات والمؤسسات 
والمستثمرين والشراكء المعنيين. باإلضافة إلى ذلك، فإن الفريق 

يلعب دورًا محوريًا في مبادراتنا المتنوعة بشأن البيئة والمجتمع 
والحوكمة، حيث يعمل كنقطة اتصال مركزية للمشاريع المرتبطة 

بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت بالتعاون مع اإلدارات 
المعنية. 

وتخضع سياسة االستدامة للمجموعة لمراجعة سنوية من قبل لجنة 
االستراتيجيات ويتم تطبيقها على المجموعة بأكملها، بما في ذلك 

ع الدولية والشراكت التابعة التي يملك فيها QNB حصة  الفرو
مسيطرة. ويتم إخطار الشراكت التابعة بأي مراجعات أو تعديالت 

للسياسة لكي يتم اعتمادها محليًا بشلك صحيح وفقًا للمتطلبات 
التنظيمية السائدة.

ولدى المجموعة أيضًا لجنة للسندات الخضراء والسندات االجتماعية 
وسندات االستدامة مكونة من كبار الممثلين من فرق االستدامة 

والخدمات المصرفية للشراكت والخزينة والمخاطر والتمويل. وعلى 
أساس ربع سنوي، تقوم هذه اللجنة بمراجعة التحديثات على 

محفظة السندات المؤهلة وتوافق على أي إجراء لالمتثال لمعايير 
إجراءات التخفيف من  إدارة العائدات، ومعايير اإلبالغ، و األهلية، و

التأثيرات البيئية لاللتزام بالحدود المقررة للسندات.

لتعزيز عملية اإلفصاح، نشرت المجموعة في عام 2021 عددًا من 
السياسات والبيانات المتعلقة باالستدامة على موقعها اإللكتروني، 

والتي تشمل مدونة قواعد األخالق والسلوك، وبيان سياسة ماكفحة 
إطار إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية للمجموعة،  الرشوة والفساد، و
ومدونة قواعد سلوك للموردين من األطراف الثالثة، وقانون العبودية 

الحديثة )المملكة المتحدة(.

في عام 2021، عززنا حوكمة االستدامة بشلك أكبر من خالل إضافة 
ع بين الجنسين في مجلس اإلدارة، وتعزيز  موضوعات مثل التنو

اإلفصاحات المرتبطة بالحوكمة، والمراجعة الخارجية للجاهزية في 
مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت. 

التواصل مع أصحاب المصلحة
ُوِضَعت استراتيجية االستدامة الخاصة بمجموعة QNB بالتشاور مع 

أصحاب المصلحة الرئيسيين- وهم العمالء والمستثمرون والموظفون 
والجهات التنظيمية والحكومة والمجتمع والموّردون- مع أخذ 

احتياجاتهم وتوقعاتهم في االعتبار. من خالل التواصل المنتظم 
والموجه مع أصحاب المصلحة، فإننا نعمل على تعميق فهمنا 

ألولوياتهم، ومواءمة مبادراتنا مع اهتماماتهم واحتياجاتهم عند االقتضاء. 

تسترشد عملية اختيار أصحاب المصلحة لدينا بعملية مقارنة معيارية 
مع البنوك النظيرة في المنطقة وخارجها. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

أصحاب المصلحة األساسيين لدينا هم المجموعات التي تتأثر بشلك 
مباشر بأعمالنا وعملياتنا )العمالء والموظفون والموردون(، وتستثمر 

في أعمالنا )المستثمرون(، ولديها اإلشراف والتأثير على أنشطتنا 
)الجهات التنظيمية والحكومية(، وأولئك الذين يتأثرون بشلك غير 

مباشر في المجتمعات التي نخدمها )المجتمع(. وتتم مراجعة أهمية 
مجموعات أصحاب المصلحة هذه على أساس سنوي.

حوكمة االستدامة
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العمالء

الجهات التنظيمية 
والحكومية

الموظفون

المستثمرون

المجتمع

الموردون

QNB خلق وتقديم القيمة في

تقييم األهمية النسبية 
من خالل تحديد وترتيب أولويات قضايا االستدامة األكثر أهمية، 
سيكون بمقدورنا التركيز على أهم القضايا التي تؤثر على أعمالنا 

وأصحاب المصلحة لدينا. وتماشيًا مع عملية تقييم األهمية النسبية 
المنصوص عليها في معايير مبادرة اإلبالغ العالمية )GRI(، قامت 

مجموعة QNB بإعداد قائمة شاملة بالموضوعات ذات الصلة بالقضايا 
االقتصادية واألخالقية واالجتماعية والبيئية. 

ويشمل النهج الذي نتبعه لترتيب هذه الموضوعات التواصل مع 
أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، والذي يتم إجراؤه من خالل 

الحوار والتعليقات المقدمة من قبل  المرشحين في البنك. 
ونتواصل بانتظام مع أصحاب المصلحة الخارجيين بما في ذلك 

الجهات التنظيمية وواكالت التصنيف والهيئات الحكومية والمنظمات 
غير الحكومية فيما يتعلق بموضوعات االستدامة.

   االستقرار المالي واإلدارة المنهجية للمخاطر 

   تحسين تجربة العمالء والتواصل 
معهم بشلك مسؤول

  األداء المالي  

  الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر

   القيمة المقدمة للموظفين
   خصوصية العمالء وأمن البيانات

   االبتاكر والتحول الرقمي

   اإلدارة المسؤولة للمشتريات

     الشمول المالي وإماكنية الوصول 
والتثقيف المالي

  التأثير البيئي والمناخي
   االستثمار واإلقراض والمنتجات 

والخدمات المستدامة

   التنوع والشمول

  االستثمار المجتمعي والتنمية االجتماعية واالقتصادية

  دعم الشراكت الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال

أهمية التأثير

حة
صل

ب الم
حا

ص
ت أ

ت وقرارا
ى تقييما

التأثير عل

الوتيرة قنوات التواصل الخاصة بـ QNBالموضوعات المهمة االحتياجات والتوقعاتأصحاب المصلحة

سنويًااالستطالع الخاص برضا العمالء< االستقرار المالي واإلدارة المنهجية للمخاطر< خدمة العمالء ورضاهم<  العمالء

خدمات مصرفية سهلة االستخدام < 
وآمنة عبر القنوات الرقمية

تحسين تجربة العمالء والتواصل معهم بشلك < 
مسؤول

باستمرارمركز رعاية العمالء< 

الخدمات المصرفية عبر الجوال < األداء المالي< أسعار ورسوم تنافسية< 
واإلنترنت

إدارة الشاكوى< خصوصية العمالء وأمن البيانات< الوصول إلى التمويل والخدمات< 

مدراء العالقات< االبتاكر والتحول الرقمي< المنتجات التي لها تأثير إيجابي< 

االستثمار واإلقراض والمنتجات والخدمات < حماية قوية لخصوصية البيانات< 
المستدامة

دعم الشراكت الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال< 

إماكنية الوصول والتثقيف المالي<  الشمول المالي و

سنويًااالجتماع السنوي للجمعية العامة< االستقرار المالي واإلدارة المنهجية للمخاطر< عائدات قوية ومستقرة< المستثمرون

إدارة <  الحوكمة القوية للشراكت و
المخاطر والتقييمات

إدارة المخاطر<  لك ثالثة أشهراجتماعات مجلس اإلدارة< الحوكمة واالمتثال و

اتصاالت المحللين< التأثير البيئي والمناخي< الشفافية واإلفصاح< 

نهج شامل للحوكمة البيئية < 
واالجتماعية وحوكمة الشراكت في 

سلسلة التوريد

ع والشمول<  أيام وجوالت إرشاد المستثمرين < التنو
والحوار المستمر

حسب االقتضاء 

رواتب واستحقاقات وماكفآت < الموظفون
تنافسية

سنويًااستبيان رضا الموظفين< القيمة المقدمة للموظفين< 

ع والشمول< التطوير المهني<  تحليل احتياجات التدريب < التنو

ع والمساواة <   اإلنصاف والتنو
في الفرص 

باستمرارالشبكة الداخلية < 

التوازن بين العمل والحياة < 
الشخصية

البرنامج التعريفي < 

برامج التعلم والتطوير< 

إدارة األداء< 

 الجهات 
التنظيمية 
والحكومة

االمتثال لجميع المتطلبات القانونية < 
والتنظيمية

اإلفصاحات العامة )مثل التقرير < االستقرار المالي واإلدارة المنهجية للمخاطر< 
السنوي وتقرير الحوكمة(  

سنويًا

إجراءات صارمة لماكفحة الفساد < 
والرشوة

إدارة المخاطر<  باستمرارمكتب الرئيس التنفيذي< الحوكمة واالمتثال و

فرق االنضباط والتدقيق للمجموعة< خصوصية العمالء وأمن البيانات< إدارة وحوكمة قوية للمخاطر< 

التعامل مع مخاطر وفرص تغير < 
المناخ

فرق العمل التنظيمية< التأثير البيئي والمناخي< 

الجمعيات المصرفية< 

المنتجات والخدمات ذات الفائدة < االستقرار المالي واإلدارة المنهجية للمخاطر< خلق فرص عمل< المجتمع
البيئية أو االجتماعية

باستمرار

المساهمة بشلك إيجابي في < 
التصدي للتحديات التي تواجه 

المجتمع

إدارة المخاطر<  أنشطة المسؤولية االجتماعية< الحوكمة واالمتثال و

التعامل مع مخاطر وفرص تغير < 
المناخ

حسب االقتضاء فرق توظيف الموارد البشرية< القيمة المقدمة للموظفين< 

ع والشمول<  المنظمات غير الحكومية< التنو

التأثير البيئي والمناخي< 

االستثمار المجتمعي والتنمية االجتماعية < 
واالقتصادية

باستمرارالمناقصات والعطاءات< االبتاكر والتحول الرقمي< الدفع في الموعد المحدد< الموردون 

البوابة اإللكترونية للموردين< اإلدارة المسؤولة للمشتريات وسلسلة التوريد< عمليات عادلة وشفافة< 

مراجعات الموردين < فرص أعمال جديدة< 
استبيان التقييم الذاتي للموردين< 

حسب االقتضاء 

QNB مصفوفة األهمية النسبية الخاصة بمجموعة
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يبين الجدول أدناه كيف تتماشى قضايا االستدامة األكثر أهمية لدينا مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.

 التوافق بين موضوعاتنا المرتبطة باألهمية النسبية 
وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 أهداف األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة

موضوعات مبادرة 
اإلبالغ العالمية

 102، 30االستقرار المالي واإلدارة المنهجية للمخاطر

إدارة المخاطر 102الحوكمة واالمتثال و

تحسين تجربة العمالء والتواصل معهم بشلك مسؤول

201األداء المالي

خصوصية العمالء وأمن البيانات
 

418

االبتاكر والتحول الرقمي
  

استثمارات وقروض ومنتجات وخدمات مستدامة
    

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال
  

القيمة المقدمة للموظفين
 

404  ،401

ع والشمول التنو
    

405

إماكنية الوصول والتثقيف المالي الشمول المالي و
  

اإلدارة المسؤولة للمشتريات وسلسلة التوريد
    

204 

التأثير البيئي والمناخي
  

305  ،302

االستثمار المجتمعي والتنمية االجتماعية واالقتصادية
   

413

االلتزامات الخارجية 

تم إعداد استراتيجيتنا الخاصة باالستدامة بما يتماشى مع االلتزامات الدولية والوطنية التالية، وأطر إعداد التقارير. 

االتفاق العالمي لألمم االلتزامات الدولية
المتحدة

في إطار التزامنا بممارسات األعمال المستدامة، انضم QNB إلى االتفاق العالمي لألمم المتحدة، وهو 
أكبر مبادرة استدامة للشراكت في العالم، وذلك لتعزيز ممارسات األعمال في مجاالت حقوق اإلنسان 

والعمل والبيئة وماكفحة الفساد. ونقوم سنويًا بنشر بياننا بشأن التقدم المحرز )COP( لإلعالن عن 
التقدم الذي تم تحقيقه في هذه الموضوعات.

أهداف األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة

ع االستدامة.  إن أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة تشلك اإلطار العالمي الرئيسي لموضو
وهدفها هو حماية كوكب األرض، والقضاء على الفقر، وماكفحة عدم المساواة وضمان االزدهار. ويتم 

دعم األهداف الـ 1٧، التي تم إطالقها في عام 2016 من أجل العمل على تحقيقها بحلول 2030، بـ 16٩ 
هدفًا فرعيًا. وقمنا بمواءمة موضوعاتنا المرتبطة باألهمية النسبية مع أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة. 

ُتعد رؤية قطر الوطنية 2030 بمثابة خارطة طريق واضحة لمستقبل قطر، حيث توجه التنمية االقتصادية رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠االلتزامات الوطنية
واالجتماعية والبشرية والبيئية للعقد القادم. وُتستكمل هذه الرؤية باستراتيجية التنمية الوطنية المؤلفة 

من خطط خمسية لدعم تنفيذها.

مساهمة قطر المحددة 
وطنيًا

في عام 2021، قدمت دولة قطر النسخة المحدثة من تقريرها بشأن المساهمة المحددة وطنيًا إلى 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وتوضح المساهمة المحددة وطنيًا اإلجراءات 

المناخية للدولة والجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، في إطار االلتزام المستمر باتفاق 
باريس للمناخ.

 معايير مبادرة أطر إعداد التقارير 
اإلبالغ العالمية

لتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي، نقوم بإصدار تقارير سنوية عن أدائنا في مجال االستدامة وذلك 
وفقًا لمعايير مبادرة اإلبالغ العالمية، الخيار األساسي والجيل الرابع من إفصاحات قطاع الخدمات 

المالية. 

في عام 2021، قدمت شركة Deloitte & Touche Middle East تأكيدًا محدودًا ومستقاًل بموجب معيار 
 ISAE 3000 )المنقح( بشأن إعداد تقرير االستدامة لعام 2020 وفقًا لمعايير مبادرة اإلبالغ العالمية.

باإلضافة إلى ذلك، نشرنا تقريرنا الثالث حول االستدامة في تركيا.

مجلس معايير محاسبة 
االستدامة 

بدأنا في إعداد التقارير وفقًا لمؤشر مجلس معايير محاسبة االستدامة للبنوك التجارية.

ع اإلفصاح عن  مشرو
انبعاثات الكربون 

نلتزم بتخفيض االنبعاثات الكربونية للبنك بشلك مستمر وتوفير الشفافية في أدائنا البيئي.

فريق العمل المعني 
باإلفصاح المالي المتعلق 

بالمناخ

نؤيد مبادئ وتوصيات فريق العمل المعني باإلفصاح المالي المتعلق بالمناخ. ويتم حاليًا اإلفصاح عن 
المقاييس ذات الصلة بهذا الفريق بما يتماشى مع معايير مبادرة اإلبالغ العالمية ومن خالل المشاركة 

ع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون. السنوية النشطة في مشرو

لوحة بيانات بورصة قطر 
بشأن االستدامة والحوكمة 

البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشراكت

لقد التزمنا باإلفصاح عن أداء QNB في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت إلى بورصة 
قطر، وهي إحدى الجهات الموقعة على مبادرة األمم المتحدة للبورصات المستدامة.

الرابطة الدولية ألسواق رأس 
المال

إن إطارنا الخاص بالسندات الخضراء واالجتماعية وسندات االستدامة يتبع المكونات األربعة لمبادئ 
الرابطة الدولية ألسواق رأس المال والمكونات األربعة لمبادئ السندات االجتماعية. ويحدد اإلطار 

الحوكمة والنهج وفئات المشاريع المؤهلة واستخدام العائدات وااللتزامات المرتبطة بالتقارير.

قمنا هذا العام بتحديث إطارنا الخاص بالسندات الخضراء واالجتماعية وسندات االستدامة لضمان 
توافقه مع خطط المشاريع الخضراء للرابطة الدولية ألسواق رأس المال وأحدث المبادئ واإلرشادات 

الصادرة عن هذه الرابطة، ومبادرة السندات المناخية وتصنيفات االتحاد األوروبي، حسب االقتضاء. 
وحصل اإلطار بنجاح على رأي من مؤسسة S&P Global Rating يؤكد أنه متوافق بالاكمل.

في عام 2021، نشرنا تقريرنا السنوي بشأن السندات الخضراء، والذي يتألف من تقرير تخصيص مؤكد 
بشلك مستقل وتقرير عن األثر البيئي تم إعدادهما مع جهة خارجية مختصة.

نقارن موضوعاتنا المتعلقة باألهمية النسبية بالنظراء الدوليين 
واإلقليميين من خالل إجراء تحليل مقارن لهذه الموضوعات عبر 

المراجعة السنوية ألداء الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشراكت. ويتم ترتيب الموضوعات ذات األولوية حسب التقييمات 

والتصنيفات واألوزان الخاصة بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشراكت لدى العديد من واكالت التصنيف المعترف بها دوليًا.

في عام 2021، قمنا بإعادة تقييم موضوعاتنا المتعلقة باألهمية النسبية 
لمواكبة البيئة التشغيلية التي تتطور بوتيرة سريعة وديناميكية. وتكمن 

التغييرات الرئيسية على تقييم األهمية النسبية لهذا العام في زيادة 
ترتيب “القيمة المقدمة للموظفين” و“التأثير البيئي والمناخي” 

)تم تعديل المسمى من “التأثير البيئي للعمليات” في عام 2020(.

إن التركيز المتزايد على القيمة المقدمة للموظفين يرجع إلى انتقال 
موظفينا إلى العمل من المنزل، وقد اكن لذلك تأثير عميق على 

طريقة عملنا وزاد من أهمية سالمة ورفاهية الموظفين. وباإلضافة 
ع التأثير البيئي والمناخي  إلى ذلك، فإن تركيزنا المتزايد على موضو

هو بمثابة إقرار باألهمية المتزايدة لتغير المناخ وتنامي المخاطر 
المرتبطة به على استقرار األنظمة المالية العالمية.

وعلى الرغم من إعادة ترتيب موضوعاتنا المرتبطة باألهمية النسبية، إال 
أنها تظل متوافقة مع راكئز إطارنا الخاص باالستدامة وأهداف األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 و“إرشادات 
بورصة قطر بشأن الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت”. 
ويوفر نهجنا تجاه األهمية النسبية األساس الستراتيجية االستدامة 

الخاصة بنا ويضمن تناولنا للقضايا األكثر أهمية ألصحاب المصلحة. 
وقامت اإلدارة التنفيذية بمراجعة مصفوفة األهمية النسبية الخاصة 

بمجموعة QNB للتأكد من أن مجموعة القضايا المدرجة فيها توفر 
تمثياًل اكماًل للتأثيرات الهامة للمؤسسة فيما يتعلق باالستدامة. 
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إن أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة تشلك اإلطار 
ع االستدامة. وهدفها هو حماية  العالمي الرئيسي لموضو

كوكب األرض، والقضاء على الفقر، وماكفحة عدم المساواة 
وضمان االزدهار.

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

التنمية االقتصادية التنمية البيئية التنمية االجتماعيةالتنمية البشرية

رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١٨-٢٠٢٢

نلتزم بالتوافق مع:

األطر وااللتزامات الوطنية والدولية
نحن ملتزمون بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة واالتفاق العالمي لألمم المتحدة. وتم تطوير 

استراتيجيتنا الخاصة باالستدامة بما يتفق مع هذه األطر الوطنية والدولية.  

تعتبر رؤية قطر الوطنية 2030 بمثابة خارطة 
طريق لمستقبل قطر ودلياًل للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية واإلنسانية والبيئية خالل العقد 
القادم. ويتم دعم هذه الرؤية باستراتيجية 

التنمية الوطنية، مع خطط خمسية لدعم التنفيذ.

تعد أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 
بمثابة مبادئ لإلطار العالمي لالستدامة، وتهدف 
إلى حماية الكوكب والقضاء على الفقر ومحاربة 

عدم المساواة وضمان االزدهار . ويتم دعم 
األهداف الـ 1٧، التي تم إطالقها عام 2016 من 
أجل العمل على تحقيقها بحلول 2030، بـ 16٩ 

هدفًا فرعيًا.

إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية 
في عام 2021، طرحنا رسميًا إطارنا الخاص بإدارة المخاطر البيئية 

واالجتماعية، الذي تم إعداده وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية والدولية 
وهو متاح للجمهور على موقعنا على اإلنترنت. وضمن اإلطار المذكور، 

تحدد قائمة األنشطة المستبعدة بوضوح األنشطة والقطاعات المحظورة 
التي لن ينخرط البنك في تمويلها عن قصد، بشلك مباشر أو غير مباشر. 

وتخضع جميع األنشطة التي تعتبر ضمن النطاق المحدد وتجتاز فحص 
قائمة االستبعاد وتتوافق مع حدود التمويل الخاصة بنا لفحص إضافي 

يتعلق بالتأثير البيئي واالجتماعي من خالل مقارنتها مع القطاعات 
المقيدة واألنشطة المحظورة. ولدى المجموعة أيضًا بيان بشأن موقفها 

من الصناعات االستخراجية وزيت النخيل، والذي ينص على أننا ندعم 

ونشجع العمالء على استخدام، أو االنتقال إلى، المعايير والممارسات 
المعترف بها دوليًا إلدارة المخاطر والتأثيرات البيئية واالجتماعية. بالنسبة 

لزيت النخيل، نطلب من العمالء الحصول على شهادة مبادرة المائدة 
المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام أو أن يكونوا في طريقهم ألن 

يصبحوا أعضاء في هذه المبادرة. والتزمت المجموعة بمراجعة إطار 
إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية للمجموعة وتطويره بمرور الوقت، بما 
في ذلك تقييم تغطيته للمنتجات والقطاعات. وبعد طرح اإلطار المذكور 

على مستوى المجموعة، قامت الشركتان التابعتان لنا في تركيا ومصر 
أيضًا بنشر أطر مشابهة خاصة بها تتماشى مع الحد األدنى من معايير 

المجموعة وتأخذ في االعتبار متطلبات العمليات المحلية.

:Sustainalytics إخالء مسؤولية خاص بشركة
 حقوق نشر Sustainalytics 2021©. جميع الحقوق محفوظة.

 Sustainalytics هذه المعلومات والبيانات مملوكة لشركة .www.sustainalytics.com وموقعها على اإلنترنت هو Sustainalytics يحتوي هذا الجزء على معلومات تم تطويرها بواسطة شركة
ع، وال تعتبر نصيحة استثمارية وال يوجد ما يفيد بأنها  و / أو مورديها الخارجيين )بيانات األطراف الثالثة( ويتم توفيرها لألغراض اإلعالمية فقط. وهي ال تشلك مصادقة على أي منتج أو مشرو

.https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers مكتملة أو مالئمة لوقت محدد أو دقيقة أو مناسبة لغرض معين. ويخضع استخدامها للشروط المعلنة على

 :MSCI مرجع تصنيف
 في عام 2021، حصلت مجموعة QNB على تصنيف AA )في مقياس يتراوح بين AAA وCCC( في تقييم مؤسسة MSCI الخاص بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت. 

إن استخدام مجموعة QNB ألي بيانات خاصة بمؤسسة MSCI ألبحاث الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت )ذ.م.م.( أو الشراكت التابعة لها )“MSCI”( واستخدام شعارات MSCI أو 
عالماتها التجارية أو عالمات الخدمة أو أسماء المؤشرات الخاصة بها في هذه الوثيقة، ال يشلك رعاية أو تأييد أو توصية أو ترويج لـ QNB من قبل MSCI. وتعتبر خدمات وبيانات MSCI ملاًك 

.MSCI عالمات تجارية أو عالمات خدمة تابعة لـ MSCI أو لمقدمي المعلومات التابعين لها، ويتم توفيرها “كما هي” وبدون ضمانات. وتعتبر أسماء وشعارات MSCI لـ
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دراسة حالة:
QNB البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يستثمر 50 مليون دوالر أمريكي في إصدار

فاينانسبانك األول للسندات الخضراء
أصدر QNB فاينانسبانك أول دفعة من سنداته الخضراء وذلك بدعم من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. وُيعد هذا 

اإلصدار األول للسندات الخضراء والذي بلغت قيمته 50 مليون دوالر أمريكي أول استثمار للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
في سندات خضراء صادرة عن بنك تركي. ويتم إصدار السندات الخضراء من قبل QNB فاينانسبانك بموجب إطار السندات 

الخضراء واالجتماعية وسندات االستدامة للمجموعة، والذي تم تحديثه وحصل على رأي طرف ثاٍن في وقت سابق من عام 2021.

 سيتم استخدام العائدات البالغ قيمتها 50 مليون دوالر أمريكي لتمويل مشاريع المباني الخضراء المعتمدة دوليًا في محفظة البنك. 
وُيعتبر حجم محفظة السندات الخضراء المؤهلة للبنك أكبر بكثير من هذا اإلصدار، مما يوفر مجااًل لمزيد من اإلصدارات مستقباًل.

 وتؤكد هذه الصفقة التزام المجموعة بالتمويل المستدام، وهي تتيح لـ QNB فاينانسبانك أيضًا تنويع قاعدته التمويلية الدولية 
بنجاح واالستفادة من رؤوس األموال التي تدعم التحّول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض انبعاثات الكربون.

ندرك ونشجع العمل المناخي الطموح من قبل جميع األطراف 
وأصحاب المصلحة لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

ماكفحة تغير المناخ
إصدارها  تماشيًا مع مصادقة دولة قطر على اتفاق باريس للمناخ و

مؤخرًا للنسخة الثانية من تقرير المساهمة المحددة وطنيًا، يلتزم 
QNB باالضطالع بدوره في تخفيف تداعيات تغير المناخ والتأقلم 

معها. ونشجع العمل الطموح لماكفحة التغير المناخي من قبل جميع 
األطراف وأصحاب المصلحة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ونؤكد أن 

أهمية التزام لك طرف بأداء دوره.

ويعترف البنك بالمخاطر المناخية أكحد أبعاد المخاطر الرئيسية وبدأنا 
في إدراجها ضمن إطارنا الخاص بإدارة المخاطر.

احترام وتعزيز حقوق اإلنسان 
بصفتنا مؤسسة مالية كبيرة، فإننا ندرك أن قضايا حقوق اإلنسان يمكن 

أن تنشأ ليس فقط في عملياتنا، ولكن أيضًا من خالل تعاملنا مع 
أطراف خارجية، أي أثناء عالقات العمل، والتفاعالت مع العمالء، 

وتقديم التمويل واالستثمارات، وفي سلسلة التوريد والمجتمعات التي 
نخدمها. وندرك أنه من واجبنا احترام حقوق اإلنسان وتعزيزها عبر 

سلسلة القيمة الخاصة بنا. 

وعلى هذا النحو، واصلنا مواءمة ممارسات أعمال الموارد البشرية لدينا 
مع المبادئ المنصوص عليها في إعالن منظمة العمل الدولية بشأن 

المبادئ والحقوق األساسية في العمل، ومبادئ األمم المتحدة 
التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. كما ندعم أيضًا 

جهود تحديد واستئصال انتهااكت حقوق اإلنسان والعبودية الحديثة 
من أعمالنا، على النحو الموضح في بياننا للشفافية بشأن العبودية 

الحديثة واالتجار بالبشر. وهذا البيان متوافق مع القسم 54 من قانون 
العبودية الحديثة في المملكة المتحدة لعام 2015. تماشيًا مع معايير 
رعاية العمال الصادرة عن اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، قمنا بإعداد 

إطالق التقييم الذاتي لرعاية العمال الخاص بالموردين من أجل  و
قياس ورصد االلتزام بأفضل الممارسات وتوفير مدخالت بشأن 

العالقات القائمة مع الموردين في إطار إدارة مخاطر األطراف الثالثة.

في عام 2021، تواصلنا مع مزود خدمات خارجي رائد في مجال 
حقوق اإلنسان يتمتع بخبرة متخصصة في مبادئ األمم المتحدة 

التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان وذلك بغية التوصل 
لفهم أفضل ألبرز التحديات الفريدة التي تواجه المؤسسات المالية. 

واعتبرنا هذه المدخالت أساسًا لتقييم أداء أعمالنا الحالي مقابل 
المعايير والممارسات الرائدة في هذا المجال. بناًء على هذا التقييم، 

حددنا خارطة طريق حول كيفية النهوض مستقباًل بممارساتنا في 
مجال حقوق اإلنسان عبر المؤسسة. 

جدول التصنيفات والمؤشرات 

التصنيفمزود التصنيف

MSCIAA

Sustainalytics)22٫4( مخاطر متوسطة 

S&P CSA)62 42 )القطاع المئوي الـ

Dمشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون

ESG Investاألول في قطر

التحديثالمؤشر

FTSE4GOODمكون

MSCI QSE 20 ESGمكون
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موظفونا والمسؤولية االجتماعية    
تماشيًا مع هدفنا، فإننا نسعى إلى التمكين االقتصادي 

واالجتماعي من خالل خدماتنا في جميع مناطق تواجدنا، ال 
سيما في االقتصادات النامية والناشئة التي ال تتلقى خدمات 

اكفية من البنوك األخرى.

ونفتخر بتنوعنا، حيث تضم شبكتنا موظفين من حوالي 83 
جنسية مختلفة يعملون في أكثر من 31 دولة عبر ثالث قارات. 

وتتطلب قيمنا العمل بطريقة تعاونية، مما يعزز، في نفس 
الوقت، االحترام والدعم المتبادل. ونرى أن دورنا يتمثل في 
أن نكون مثااًل يحتذى به. ولذلك فإننا فخورون بأن موظفينا 

قد أخذوا زمام المبادرة للمشاركة في العمل المجتمعي. 
فعلى مر السنين، قدم متطوعون من البنك الدعم لمجموعة 

واسعة من المشاريع المجتمعية، بما في ذلك جمع التبرعات، 
إطالق مبادرات التثقيف المالي،  وتنظيم حمالت التنظيف، و

والتوجيه واإلرشاد، وتدريب فرق رياضية لألطفال، وكذلك 
تقديم وجبات دافئة للمحتاجين. ويتماشى العديد من هذه 

المبادرات مع مجاالتنا الخمسة الرئيسية المرتبطة بالمسؤولية 
االجتماعية المتمثلة في اآلتي: 

 تماشيًا مع هدفنا المتمثل في تعزيز االزدهار والنمو المستدام، فإننا نلتزم 
بالمساهمة في المجتمعات التي نخدمها.

األنشطة غير المصرفية – المسؤولية االجتماعية  

“بفضل قوة موظفيها وعمالئها وخدماتها 
ومنتجاتها، تتمتع مجموعة QNB بفرصة ال مثيل لها 

لجعل المجتمعات التي تعمل فيها ماكنًا أفضل.”

“كبنك، فإن هدفنا هو 
تثقيف األطفال باألسس 

المالية، مثل االدخار 
واإلنفاق والمشاركة.” 

تتطلب قيمنا العمل بطريقة تعاونية، مما يعزز، في نفس 
الوقت، االحترام والدعم المتبادل.

قمنا بالتنسيق مع وزارة الصحة والساكن في مصر للقيام بحملة 
تطعيم لعائالت موظفينا.

أثبتت الجائحة أهمية الموضوعات االجتماعية، من بين 
موضوعات أخرى، مما يجعل المسؤولية االجتماعية للشراكت 

من أبرز أولوياتنا. ويتمثل هدفنا في تعزيز االزدهار والنمو 
المستدام في اكفة األسواق التي نعمل فيها. وبالتالي، فإننا 

ملتزمون بالمساهمة في المجتمعات التي نخدمها.

كبنك مستدام يراعي مسؤولياته االجتماعية، نؤمن أن عملنا 
في المجتمع يساعد على خلق فرص جديدة لألفراد 

والشراكت، مما يمكنهم من تحسين مستويات المعيشة 
وتطوير مجتمعاتهم. وبفضل قوة موظفيها وعمالئها 

وخدماتها ومنتجاتها، تتمتع مجموعة QNB بفرصة ال مثيل 
لها لجعل المجتمعات التي تعمل فيها ماكنًا أفضل. وتأكد 

ذلك بشلك خاص خالل الجائحة، حيث ساعدنا عمالئنا في 
جميع مناطق تواجدنا على التغلب على التحديات المختلفة، 

من خالل التطويرات التكنولوجية ومجموعة واسعة من 
خيارات التمويل.

األعمال االجتماعية واإلنسانية    
في إطار أنشطتنا المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية، نعتبر العمل 

االجتماعي واإلنساني ضروريًا لتحقيق هدفنا. ونلتزم ببناء مجتمع 
أفضل للمجموعات والشراكت واألفراد. وقمنا بذلك في العام الحالي 

من خالل اآلتي:

دعم قطاع الشراكت الصغيرة والمتوسطة في العديد من دول < 
شبكتنا من خالل المشاركة في برامج الدعم الحكومية، مثل 

، وبالتالي تقديم المزيد  برنامج االستجابة الوطنية في دولة قطر
من المساعدات للشراكت المتضررة من كوفيد-1٩. وساعدنا 

عمالئنا على الحفاظ على رصيد التدفقات النقدية والسيولة في 
ظل بيئة السوق الصعبة من خالل الرد السريع على طلبات إعادة 

جدولة الديون ومنح القروض الجديدة. 

ع ضمن حملة “حفنة من السعادة” التي ساعدت في توزيع <  التطو
الهدايا والكتب على األطفال المحتاجين في تركيا.

المشاركة في برنامج التمكين االقتصادي بالتنسيق مع مؤسسة < 
ع 100 متدربة ونجح  مصر الخير في مصر. وقد استهدف المشرو

في زيادة عدد المتدربات ليبلغ 120 متدربة لاللتحاق بعدد من 
البرامج التدريبية التي تضمنت صنع المالبس الجاهزة ومنتجات 

الجلود وصناعة األحذية وغيرها. 

الشباب والتعليم
إن مستقبلنا يعتمد على الشباب ولذلك فإن تعليم الجيل القادم 

ضروري لتطوير اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة. وكبنك، فإن 
هدفنا هو تثقيف األطفال باألسس المالية، مثل االدخار واإلنفاق 

والمشاركة. باإلضافة إلى ذلك، نسعى إلى تأكيد أهمية مفاهيم إدارة 
األموال واالستثمار للجيل الناشئ. وقد شملت حمالت وفعاليات العام 

الحالي ما يلي:

إطالق مسابقة رمضانية عبر اإلنترنت بالشراكة مع كيدزانيا قطر < 
لنشر الثقافة المالية بين األطفال. وتهدف هذه المبادرة إلى 

تشجيع األطفال على البدء في تكوين مدخراتهم الخاصة. 

إطالق مبادرة بعنوان “زيادة قيمة الكتب عن طريق المشاركة” < 
تستهدف الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين ٧ و12 سنة في 

مدرسة أرضروم االبتدائية بتركيا. وقد جمع فريقنا أكثر من 800 
كتاب لألطفال لبناء مكتبة للمدرسة، باإلضافة إلى جمع المالبس 

واألحذية واألدوات المدرسية واأللعاب.

 > QNB“ إقامة برنامج التثقيف المالي السنوي في إندونيسيا بعنوان
Goes to Schools”، والذي قدم دروسًا في التثقيف المالي تتعلق 

بإدارة األموال واالستثمار. وتم تنظيم البرنامج هذا العام عبر اإلنترنت 
بسبب الجائحة المستمرة وحظي بإقبال كبير من قبل الطالب. 

ع السنوي لتعليم الصغار مهارات البرمجة، حيث <  مواصلة المشرو
قمنا بتنظيم دورات عبر اإلنترنت في مجال البرمجة لما يقرب من 
عشرة آالف طفل. وباإلضافة إلى ذلك، قمنا بتنظيم مسابقات قام 

خاللها األطفال بعرض مواهبهم الجديدة في البرمجة. 

 “نلتزم ببناء مجتمع 
 أفضل للمجموعات 

والشراكت واألفراد.”
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 األنشطة غير المصرفية – المسؤولية االجتماعية  
تابع

نلتزم ببناء مجتمع أفضل للمجموعات والشراكت واألفراد.

إن تقاليدنا وثقافتنا تساعد على تحديد من نحن وما نريد 
أن نكون عليه.

يهدف QNB إلى دعم األحداث الرياضية 
الوطنية والدولية، بما يتماشى مع رؤى 

وطموحات الدولة.

واصلنا دعمنا لرياضة السباحة حيث كنا 
الراعي الوطني لبطولة العالم لماراثون 

السباحة في المياه المفتوحة لعام 2021.

الصحة والبيئة
في ضوء جائحة كوفيد-1٩ وتزايد أهمية االستدامة، نرى أن تعزيز الصحة وحماية 

البيئة أمران ضروريان لمستقبل مجتمعاتنا. لذلك، قمنا في العام الحالي 
بالمساهمة في المجتمع من خالل اآلتي:

رعاية حملة “أزهري” الخاصة بالجمعية القطرية للسرطان. وتهدف هذه < 
الحملة إلى زيادة الوعي بالتهديد الذي يشلكه سرطان الثدي وكيفية الوقاية 

منه، بوصفه أحد أكثر أنواع السرطانات انتشارًا بين النساء في جميع أنحاء 
العالم.

التنسيق مع وزارة الصحة والساكن في مصر لتنظيم حملة تطعيم ألسر < 
موظفينا.

العمل في شراكة مع مجلس قطر لألبنية الخضراء في النسخة السادسة من < 
ع قطر لالستدامة. يؤكد دعم QNB لهذا الحدث جهود المجموعة  أسبو

إبراز  المستمرة في دعم مبادرات االستدامة، وزيادة الوعي في المجتمع، و
التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجاالت االستدامة.

الفن والثقافة
إن تقاليدنا وثقافتنا تساعد على تحديد من نحن وما نريد أن نكون عليه. وهذا 

يتوافق بالاكمل مع مشاراكتنا الثقافية للحفاظ على تقاليدنا وتراثنا عبر مجتمعاتنا، 
ع والشمول والتنمية االجتماعية. في العام الحالي، نفتخر  وهو ما يدعم التنو

بتقديمنا الدعم في هذا الجانب من خالل القيام بما يلي:

االستمرار في شراكتنا طويلة األمد مع نادي السباق والفروسية في قطر، من < 
خالل الرعاية الرسمية لمهرجان سيف األمير، وهو حدث مترسخ في الثقافة 

التقليدية لدولة قطر.

تمديد رعايتنا لمتحف الرياضيات ‘Tales Mathematics Museum’ من خالل < 
إطالق منصة رقمية جديدة. اليوم، يمكن لجميع األطفال في تركيا الوصول 

بحرية إلى نماذج المتحف عبر اإلنترنت وسبر غور علم الرياضيات. في العام 
الحالي، تجاوز عدد مستخدمي هذه المنصة الرقمية الجديدة 22٫000 طفل.  

الرياضة
تعتبر الرياضة حلقة وصل بين التنمية االجتماعية واالقتصادية 

والبشرية. وقد نجحت دولة قطر في ترسيخ ماكنتها كمركز عالمي 
للرياضة. كمؤسسة وطنية رائدة، يهدف QNB إلى دعم األحداث 

الرياضية الوطنية والدولية، بما يتماشى مع رؤى وطموحات الدولة. 
في العام الحالي، قمنا بما يلي:

أصبحنا الداعم الرسمي لأكس العالم فيفا 2022™ في الشرق < 
إفريقيا والداعم الوطني الرسمي لأكس العالم لألندية  األوسط و

فيفا قطر 2020™ والداعم اإلقليمي الرسمي لأكس العرب 
فيفا 2021™. 

واصلنا دعمنا لرياضة السباحة حيث كنا الراعي الوطني لبطولة < 
العالم لماراثون السباحة في المياه المفتوحة لعام 2021.

دخلنا في شراكة مع االتحاد العالمي أللعاب القوى لنصبح الراعي < 
الرسمي لبطولة العالم أللعاب القوى تحت 20 سنة التي أقيمت 

في نيروبي.

حافظنا على رعايتنا اإلستراتيجية لمنتخب قطر الوطني لكرة القدم < 
في البطوالت المختلفة، وذلك في إطار العمل للتحضير لأكس 

العالم فيفا 2022™.

“في ضوء جائحة كوفيد-1٩ 
وتزايد أهمية االستدامة، نرى أن 
تعزيز الصحة وحماية البيئة هما 

أمران حيويان لضمان مستقبل 
مجتمعاتنا.”  
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البيانات المالية
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ير  مدقق الحسابات المستقل   تقر

ات السادة المساهمين في بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.( إلى حضر

بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.( 
ير  مدقق الحسابات المستقل   تقر

ات السادة المساهمين في بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.( إلى حضر
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بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.( 
ير  مدقق الحسابات المستقل   تقر

ات السادة المساهمين في بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.( إلى حضر

بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.( 
ير  مدقق الحسابات المستقل   تقر

ات السادة المساهمين في بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.( إلى حضر
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بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.( 
ير  مدقق الحسابات المستقل   تقر

ات السادة المساهمين في بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.( إلى حضر

بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
كز  المالي الموّحد بيان المر

كما في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

20212020إيضاحات
الموجودات

ية كز 888,551,28881,550,978نقد وأرصدة لدى البنوك المر
969,055,14465,127,820أرصدة لدى بنوك

وض وسلف للعمالء 10763,652,041723,795,174قر
ات مالية 11142,821,328123,383,569إستثمار

اكت زميلة ات في شر 127,467,0097,064,652إستثمار
ات ومعدات 135,156,8065,405,040عقار

143,886,7863,946,963موجودات غير  ملموسة
ى 1512,447,20914,740,864موجودات أخر

1,093,037,6111,025,015,060إجمالي الموجودات

المطلوبات 
16111,441,57287,953,723أرصدة من بنوك

17785,511,524738,737,586ودائع عمالء
1840,088,92742,573,503سندات دين

ى وض أخر 1926,138,23927,901,487قر
ى 2029,800,70230,947,042مطلوبات أخر

992,980,964928,113,341إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
أس المال 229,236,4299,236,429ر

2225,326,03725,326,037إحتياطي قانوني
2210,000,0009,000,000إحتياطي مخاطر 

)1,811,051()1,169,550(22إحتياطي القيمة العادلة
)18,617,295()23,613,712(22إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

ى 2246,141166,050إحتياطيات أخر
باح مدورة 2259,117,80852,509,508أر

78,943,15375,809,678إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك
ين 231,113,4941,092,041حقوق غير  المسيطر

أس المال اإلضافي يحة األولى من ر 2420,000,00020,000,000أدوات مالية ضمن الشر
100,056,64796,901,719إجمالي حقوق الملكية

1,093,037,6111,025,015,060إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

يخ 11 يناير  2022 ووقع عليها نيابة عنهم: تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموّحدة من قبل مجلس اإلدارة بتار

علي أحمد الكواري
ئيس مجلس اإلدارة ر

عبدالّل مبارك آل خليفة
ئيس التنفيذي للمجموعة الر

افقة للقوائم المالية الموّحدة جزء متمم لها. اإليضاحات من 1 إلى 41 المر
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بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
بيان الدخل الموّحد

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
بيان الدخل الشامل الموّحد

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

20212020إيضاحات
ادات الفوائد 2544,736,16343,773,079إير

وفات الفوائد )22,777,721()21,700,043(26مصر
23,036,12020,995,358صافي إيرادات الفوائد

ادات عموالت ورسوم 274,535,1493,971,535إير
وفات عموالت ورسوم )955,431()1,322,326(مصر

3,212,8233,016,104صافي إيرادات عموالت ورسوم

ف عمالت أجنبية باح صر 281,331,1181,150,875صافي أر
ات مالية ادات إستثمار 29125,985205,607إير

ى ادات تشغيلية أخر 237,22962,282إير
27,943,27525,430,226اإليرادات التشغيلية

)3,399,935()3,382,058(30تاكليف الموظفين
)664,164()615,699(13إستهالاكت

ى وفات أخر )2,141,391()2,294,345(31مصر
وض والسلف للعمالء )5,825,419()7,066,008(10صافي الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وتدني قيمة القر

ات مالية )69,004()55,851(صافي الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة من تدني قيمة إستثمار
ى )142,783()102,639(صافي الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وتدني قيمة أدوات مالية أخر

)76,804()79,113(إطفاء موجودات غير  ملموسة
ى )36,161()51,705(مخصصات أخر

)13,647,418()12,355,661(

اكت زميلة 12370,208109,734الحصة من نتائج شر
14,666,06513,184,299األرباح قبل ضريبة الدخل

يبة الدخل وف ضر )1,101,638()1,389,965(32مصر
13,276,10012,082,661أرباح السنة

وتعود إلى:
13,211,12312,002,867مساهمي البنك

ين 64,97779,794حقوق غير  المسيطر
13,276,10012,082,661أرباح السنة

ي( يال قطر باح األساسي والمعّدل )ر 331.321.19عائد السهم من األر

20212020
13,276,10012,082,661أرباح السنة

بنود دخل شامل آخر مصّنف أو قد يعاد تصنيفه الحقًا إلى بيان الدخل الموّحد في فترات الحقة:
وق تحويل عمالت أجنبية من عمليات تشغيل أجنبية )2,274,562()5,020,969(فر

اكت زميلة )97,059()119,981(الحصة من الدخل الشامل اآلخر  من اإلستثمار  في شر
ات في القيمة العادلة لتحّوطات التدفق النقدي 222,657216,006الجزء الفّعال من التغّير

ات في القيمة العادلة لصافي اإلستثمار  في عمليات تشغيل أجنبية )785,132(713,760الجزء الفّعال من التغّير
اق دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ات في أور إستثمار

248,203)354,934(– صافي التغّير  في القيمة العادلة
)67,359(–– صافي المحّول إلى بيان الدخل

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموّحد في الفترات الالحقة:
ات في أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  صافي التغّير  في القيمة العادلة لإلستثمار

)95,320(61,914الدخل الشامل اآلخر 
)2,855,223()4,497,553(إجمالي بنود الخسائر من الدخل الشامل اآلخر صافي بعد الضريبة

8,778,5479,227,438إجمالي الدخل الشامل للسنة

ويعود إلى:
8,738,7859,244,555مساهمي البنك

ين )17,117(39,762حقوق غير  المسيطر
8,778,5479,227,438إجمالي الدخل الشامل للسنة

افقة للقوائم المالية الموّحدة جزء متمم لها. افقة للقوائم المالية الموّحدة جزء متمم لها.اإليضاحات من 1 إلى 41 المر اإليضاحات من 1 إلى 41 المر
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بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
ات في حقوق الملكية الموّحد بيان التغّير

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك

إحتياطي مخاطرإحتياطي قانونيرأس المال
إحتياطي القيمة 

العادلة
إحتياطي تحويل 

أرباح مدورةإحتياطيات أخرىعمالت أجنبية

حقوق الملكية 
العائد إلى 

مساهمي البنك
حقوق غير 

المسيطرين

أدوات مالية 
ضمن الشريحة 

األولى من رأس 
اإلجماليالمال اإلضافي

166,05052,509,50875,809,6781,092,04120,000,00096,901,719)18,617,295()1,811,051(9,236,42925,326,0379,000,000الرصيد في 1 يناير  2021
إجمالي الدخل الشامل للسنة

باح السنة 13,276,100–13,211,12313,211,12364,977––––––أر
)4,497,553(–)25,215()4,472,338(–)119,909()4,996,417(643,988–––إجمالي بنود الدخل/ )الخسائر  ( الشامل اآلخر  

8,778,547–13,211,1238,738,78539,762)119,909()4,996,417(643,988–––إجمالي الدخل الشامل للسنة

 إعادة تصنيف صافي التغّير  في القيمة العادلة ألدوات
––––2,487––)2,487(–––حقوق الملكية عند اإلستبعاد

––––)1,000,000(–––1,000,000––المحّول إلى إحتياطي المخاطر 
ياضية  )259,143(––)259,143()259,143(––––––المحّول إلى صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والر

التعامالت المعترف بها مباشرًة في حقوق الملكية
قم 22( باح عن عام 2020 )إيضاح ر يعات أر )4,156,393(––)4,156,393()4,156,393(––––––توز

يحة األولى يعات على أدوات مالية ضمن الشر  توز
أس المال اإلضافي )1,000,000(––)1,000,000()1,000,000(––––––من ر

ى ات أخر )208,083(–)18,309()189,774()189,774(––––––تغّير
)5,364,476(–)18,309()5,346,167()5,346,167(––––––إجمالي التعامالت المعترف بها مباشرًة في حقوق الملكية

46,14159,117,80878,943,1531,113,49420,000,000100,056,647)23,613,712()1,169,550(9,236,42925,326,03710,000,000الرصيد في 31 ديسمبر 2021

263,72948,059,48173,599,1921,119,97620,000,00094,719,168)16,439,210()1,347,274(9,236,42925,326,0378,500,000الرصيد في 1 يناير  2020
إجمالي الدخل الشامل للسنة

باح السنة 12,082,661–12,002,86712,002,86779,794––––––أر
)2,855,223(–)96,911()2,758,312(–)97,679()2,178,085()482,548(–––إجمالي بنود )الخسائر  (/ الدخل الشامل اآلخر  

9,227,438–)17,117(12,002,8679,244,555)97,679()2,178,085()482,548(–––إجمالي الدخل الشامل للسنة

 إعادة تصنيف صافي التغّير  في القيمة العادلة ألدوات
––––)18,771(––18,771–––حقوق الملكية عند اإلستبعاد

––––)500,000(–––500,000––المحّول إلى إحتياطي المخاطر 
ياضية  )219,467(––)219,467()219,467(––––––المحّول إلى صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والر

التعامالت المعترف بها مباشرًة في حقوق الملكية
باح عن عام 2019 يعات أر )5,541,857(––)5,541,857()5,541,857(––––––توز

يحة األولى يعات على أدوات مالية ضمن الشر  توز
أس المال اإلضافي )1,000,000(––)1,000,000()1,000,000(––––––من ر

ى ات أخر )283,563(–)10,818()272,745()272,745(––––––تغّير
)6,825,420(–)10,818()6,814,602()6,814,602(––––––إجمالي التعامالت المعترف بها مباشرًة في حقوق الملكية

166,05052,509,50875,809,6781,092,04120,000,00096,901,719)18,617,295()1,811,051(9,236,42925,326,0379,000,000الرصيد في 31 ديسمبر  2020

افقة للقوائم المالية الموّحدة جزء متمم لها. اإليضاحات من 1 إلى 41 المر



عة
مو

ج
لم

ى ا
عل

ة 
ام

ة ع
ظر

ن
ي

ج
اتي

ستر
اال

ر  
ري

تق
ال

ي
غيل

ش
الت

اء 
ألد

ا
مة

وك
ح

ال
مة

دا
ست

اال
ية

مال
 ال

ت
انا

لبي
ا

طر 
خا

لم
ا

ير  السنوي 2021 — 109 ير  السنوي QNB 2021 التقر QNB — 108 التقر

بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
بيان التدفقات النقدية الموّحد

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

20212020إيضاحات

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
ائب باح قبل الضر 14,666,06513,184,299صافي األر

التعديالت:
ادات الفوائد )43,773,079()44,736,163(إير

وفات الفوائد 21,700,04322,777,721مصر
13615,699664,164إستهالاكت

وض والسلف للعمالء 107,066,0085,825,419صافي الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وتدني قيمة القر
ات مالية 55,85169,004صافي الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة من تدني قيمة إستثمار

ى 102,639142,783صافي الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة من تدني قيمة أدوات مالية أخر
ى 100,29093,162مخصصات أخر

باح يعات أر )48,365()47,198(29توز
ات ومعدات باح بيع عقار )17,881()49,406(صافي أر
ات مالية باح بيع إستثمار )120,745()59,492(29صافي أر

79,11376,804إطفاء موجودات غير  ملموسة
ات مالية )1,629,308()970,336(صافي إطفاء عالوات أو خصومات إستثمار

اكت زميلة ات في شر باح إستثمار )63,830()256,673(صافي حصة المجموعة من أر
)1,733,560()2,819,852(

التغّيرات في:
1,558,999)5,063,696(أرصدة لدى بنوك

وض وسلف للعمالء )56,876,857()81,430,647(قر
ى )6,135,498()10,678,206(موجودات أخر

32,175,13011,825,389أرصدة من البنوك
82,244,42657,835,092ودائع عمالء

ى 2,227,437)866,094(مطلوبات أخر
14,647,3537,614,710النقدية من أنشطة التشغيل

43,974,69235,952,097فوائد مقبوضة
)17,964,730()21,580,593(فوائد مدفوعة

باح مستلمة يعات أر 47,19848,365توز
يبة دخل مدفوعة )864,513()1,245,157(ضر

ى مدفوعة )44,880()56,863(مخصصات أخر
35,786,63024,741,049صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
ات مالية يات إستثمار )111,997,115()96,932,320(مشتر

ات مالية داد إستثمار 74,114,53485,139,198متحصالت من بيع/ إستر
اكت زميلة ات في شر –)305,578(إستثمار

ات ومعدات اء عقار )1,167,928()1,173,874(13مدفوعات لشر
ات ومعدات 64,50520,681متحصالت من بيع عقار

)28,005,164()24,232,733(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
أس المال اإلضافي يحة األولى من ر يعات على أدوات مالية ضمن الشر )1,000,000()1,000,000(التوز

188,748,88512,142,592متحصالت من إصدار  سندات
)3,815,091()10,754,896(18تسديد سندات

ى وض أخر 1911,259,06417,710,213متحصالت من إصدار  قر
ى وض أخر )15,325,322()10,419,936(19تسديد قر
)274,052()239,951(مدفوعات عقود إيجار 

باح مدفوعة يعات أر )5,533,350()4,162,715(توز
3,904,990)6,569,549(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(/ من أنشطة التمويل

4,984,348640,875صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
ف النقدية المحتفظ بها )885,380()807,228(أثر  التغّير  في أسعار  صر

102,483,340102,727,845رصيد النقدية وما في حكمها في 1 يناير 
39106,660,460102,483,340رصيد النقدية وما في حكمها كما في 31 ديسمبر

1. بيانات المنشأة 
يخ 6 يونيو 1964 بموجب المرسوم  كة مساهمة عامة بتار كة األم”( في دولة قطر  كشر تأسس بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.( )“البنك” أو“الشر

قم )7( لسنة 1964. المقر  المسجل للبنك هو الدوحة، دولة قطر  . ي ر االمير

اكته الزميلة والتابعة. وعه وشر ية واإلسالمية من خالل فر فية التجار اكته التابعة )ويشار  إليها بـ“المجموعة”( بتقديم األعمال المصر يقوم البنك مع شر

اكت التابعة األساسية للمجموعة هي كما يلي: الشر

بلد التأسيس اسم الشركة
سنة التأسيس/

نسبة المساهمة )%(اإلستحواذ 

غQNB الدولية القابضة 2004100لوكسمبور
CSI QNB Propertyنسا 2008100فر

2008100قطر QNB اكبيتال
ا اQNB - سويسر 2009100سويسر

ية يةQNB - سور 200950.8سور
ر  اكيمنQNB - للتمويل 2010100جز

201192.5إندونيسياQNB - إندونيسيا
2011100قطر QNB - للخدمات المالية

ف المنصور  لإلستثمار  اقمصر 201254.2العر
2013100الهندQNB - الهند

201399.99تونسQNB - تونس
201395.0مصر QNB - األهلي

كياQNB - فاينانس بنك 201699.88تر
ر  اكيمنQNB - للمشتقات المالية 2017100جز

2. أسس اإلعداد

أ( اإللتزام
ي ذات العالقة. كز ف قطر  المر ير  المالية ونصوص لوائح مصر أعدت البيانات المالية الموّحدة وفقًا للمعايير  الدولية للتقار

ب( أساس القياس
يخية فيما عدا بعض البنود التالية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة: تم إعداد البيانات المالية الموّحدة وفقًا لمبدأ التلكفة التار

مشتقات األدوات المالية.	 
ات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.	  إستثمار
ى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.	  موجودات مالية أخر
ات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  .	  إستثمار
ف بها والمخصصة كبنود تحّوط في العالقات المؤهلة كتحّوطات للقيمة العادلة حسب مدى المخاطر  	  الموجودات والمطلوبات المالية المعتر

التي تم التحّوط لها.

ج( العملة الوظيفية وعملة العرض
ي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للبنك. فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه بخالف ذلك، تم  يال القطر تم عرض هذه البيانات المالية الموّحدة بالر

يال.  ي إلى أقرب ألف ر يال القطر وضة بالر يب المعلومات المالية المعر تقر

د( إستخدام التقديرات واألحكام
اضات تؤثر  على تطبيق  إفتر ات و ير  المالية من اإلدارة وضع أحاكم وتقدير يتطلب إعداد البيانات المالية الموّحدة بموجب المعايير  الدولية للتقار
ات. وفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقدير ادات والمصر السياسات المحاسبية والمبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات واإلير

اجعة  ات المحاسبية في السنة التي تتم فيها مر اج التعديالت على التقدير اضات على نحو مستمر  . يتم إدر ات واإلفتر اجعة هذه التقدير تتم مر
ات مستقبلية تتأثر  بذلك. ات أو في أية فتر التقدير

ات واألحاكم المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها األثر  األهم على المبالغ  ئيسية للشكوك حول التقدير تم وصف المعلومات الر
قم 5. ف بها في البيانات المالية الموّحدة باإليضاح ر المعتر

افقة للقوائم المالية الموّحدة جزء متمم لها. اإليضاحات من 1 إلى 41 المر
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3. السياسات المحاسبية الهامة

وضة في البيانات المالية الموّحدة فيما عدا تأثير  تطبيق المعايير   ات المعر دة أدناه بإنتظام على جميع الفتر تم تطبيق السياسات المحاسبية الوار
قم 3 )أ ب(. الجديدة كما هو مذكور  باإليضاح ر

أ( أسس توحيد البيانات المالية
اكتها التابعة كما في نهاية الفترة المالية. تشمل البيانات المالية الموّحدة البيانات المالية للمجموعة وشر

)1( توحيد األعمال
يقة اإلستحواذ  قم3، يتم إستخدام طر ير  المالية ر يف األعمال بموجب المعيار  الدولي للتقار بالنسبة لحاالت اإلستحواذ التي ينطبق عليها تعر

يخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعة. يخ اإلستحواذ، وهو التار المحاسبية كما في تار

ع: يخ اإلستحواذ على أنها مجمو تقوم المجموعة بقياس الشهرة في تار

القيمة العادلة للمقابل الذي تم تحويله، مضافًا إليها،	 
احل، القيمة 	  كة المستحوذ عليها، مضافًا إليه، في حالة تحقيق تجميع األعمال في مر ف به للمساهمة غير  المسيطرة في الشر المبلغ المعتر

وحًا منها، كة المستحوذ عليها، مطر العادلة للمساهمة في حقوق ملكية الشر
كة المستحوذ 	  ف بها الشر ف به )وهو القيمة العادلة عمومًا( للموجودات المستحوذ عليها متضمنة أية موجودات لم تعتر صافي المبلغ المعتر

عليها سابقًا والمطلوبات التي يتم تحملها.

اء في بيان الدخل الموّحد مباشرة.  بح الشر اف بر ع سالبًا، يتم اإلعتر عندما يكون هذا المجمو

اف بمثل هذه المبالغ عمومًا في بيان الدخل الموّحد. ال يتضمن المقابل المحّول المبالغ المتعلقة بسداد العالقات القائمة مسبقًا. يتم اإلعتر

اق دين أو أسهم حقوق ملكية، والتي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بدمج  التاكليف المتصلة بعملية اإلستحواذ، بخالف تلك المصاحبة إلصدار  أور
وف عند تكبدها. األعمال يتم التعامل معها كمصر

يخ اإلستحواذ. إذا تم تصنيف المقابل المحتمل كحقوق ملكية، ال يعاد  اف بأي مقابل محتمل مستحق الدفع بالقيمة العادلة في تار يتم اإلعتر
ات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل المحتمل في  اف بالتغّير قياسه وتتم المحاسبة عن السداد ضمن حقوق الملكية. بخالف ذلك، يتم اإلعتر

بيان الدخل الموّحد.

باح أو خسائر   اف بأي أر يخ اإلستحواذ ويتم اإلعتر احل، يتم إعادة قياس أي نسبة مملوكة سابقًا بالقيمة العادلة بتار إذا تم توحيد األعمال على مر
ناتجة عن ذلك في بيان الدخل الموّحد، ويتم أخذ ذلك بعين اإلعتبار  في تحديد الشهرة.

)2( الشركات التابعة
يخ  اكت التابعة في البيانات المالية الموّحدة من تار اج البيانات المالية للشر اكت التي تسيطر  عليها المجموعة. يتم إدر اكت التابعة هي اكفة الشر الشر

يخ توقفها. بداية السيطرة حتى تار

كة التابعة، كما يمكن لها التاثير  على هذه العوائد  يتم تحقيق السيطرة عندما تحصل المجموعة او يكون لها حق تحصيل عوائد من عالقتها بالشر
كة التابعة. تها على الشر من خالل سيطر

اكت التابعة لتتماشى مع السياسات المحاسبية التي تتبعها المجموعة. تم تغيير  السياسات المحاسبية للشر

)3( زوال السيطرة
ى لحقوق  كة التابعة والمساهمات غير  المسيطرة والمكونات األخر اف بموجودات ومطلوبات الشر وال السيطرة، تتوقف المجموعة عن اإلعتر عند ز

اف به في بيان الدخل الموّحد. في حال إحتفظت المجموعة  وال السيطرة يتم اإلعتر كة. أي فائض أو عجز  ينشأ من ز الملكية ذات الصلة بتلك الشر
وال السيطرة. ويتم الحقًا المحاسبة عنها على  يخ ز كة تابعة سابقًا، يتم عندها قياس تلك المساهمة بالقيمة العادلة في تار بأية مساهمة في شـر

يقة حقوق الملكية أو وفقًا للسياسة المحاسبية للمجموعة لألدوات المالية إستنادًا إلى مستوى النفوذ المحتفظ به. كة مستثمر  فيها بطر أنها شر

)4( المساهمات غير المسيطرة 
ج المساهمة غير  المسيطرة  كة التابعة. تدر تقوم المجموعة بقياس المساهمات غير  المسيطرة بنسبة الملكية المتبقية من صافي موجودات الشر
باح أو الخسائر  العائدة إلى  ين. يتم التعامل مع األر كة األم في بيان حقوق الملكية الموّحد كحقوق لغير  المسيطر وغير  العائدة لمساهمي الشر
بح أو خسارة عائدة إلى المساهمات غير  المسيطرة. الخسائر  العائدة إلى المساهمة غير   المساهمات غير  المسيطرة في بيان الدخل الموّحد كر

كة تابعة يتم تخصيصها للمساهمة غير  المسيطرة حتى ولو تسبب ذلك في حدوث عجز  في رصيدها. المسيطرة في شر

يات من  تعامل المجموعة التعامالت مع المساهمات غير  المسيطرة على أنها تعامالت مع مالكي حقوق أصحاب المجموعة. بالنسبة للمشتر
كة  ع والحصة ذات الصلة المستحوذ عليها من القيمة العادلة لصافي موجودات الشر ق بين المقابل المدفو المساهمات غير  المسيطرة، يسجل الفر

باح أو الخسائر  من إستبعاد المساهمات غير  المسيطرة في حقوق الملكية. التابعة في حقوق الملكية. كما يتم أيضًا تسجيل األر

اف بالتغّير   كة إلى قيمتها العادلة مع اإلعتر عند توقف السيطرة أو النفوذ الهام الذي تمارسه المجموعة، يعاد قياس أية مساهمة محتفظ بها في الشر
اض المحاسبة الالحقة بالنسبة للمساهمة  ية المبدئية ألغر ف بها في بيان الدخل الموّحد. القيمة العادلة هي القيمة الدفتر في القيمة المعتر

ف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر  فيما  ع مشترك. باإلضافة إلى ذلك، تتم المحاسبة عن أي مبالغ معتر و كة زميلة أو مشر المحتفظ بها في شر
كة وأكن المجموعة قد قامت باإلستبعاد المباشر  للموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. قد يعني ذلك أن تتم إعادة تصنيف المبالغ  يتعلق بتلك الشر

ف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر  إلى بيان الدخل الموّحد. المعتر

3. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

ف بها سابقًا  كة زميلة مع اإلحتفاظ بنفوذ هام، تتم إعادة تصنيف جزء تناسبي فقط من المبالغ المعتر في حالة تخفيض مساهمة الملكية في شر
في الدخل الشامل اآلخر  إلى بيان الدخل الموّحد، متى اكن ذلك مالئمًا.

)5( المعامالت المستبعدة عند التوحيد
اكت المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموّحدة. كما يتم إستبعاد الخسائر   ادات غير  المحققة من التعامالت بين شر يتم إستبعاد العمليات واإلير

غير  المحققة فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه خسائر  إئتمانية متوقعة أو خسائر  تدني القيمة.

)6( الشركات الزميلة
اوح ما بين  اكت التي يوجد لدى المجموعة نفوذًا هامًا عليها ولكن بدون سيطرة، وهي عادة مصاحبة للمساهمة التي تتر اكت الزميلة هي الشر الشر

20% إلى 50 % من حقوق التصويت.

اف بها مبدئيًا بالتلكفة )متضمنة تاكليف المعاملة التي  يقة حقوق الملكية ويتم اإلعتر اكت الزميلة بطر ات في الشر تتم المحاسبة على اإلستثمار
اكت الزميلة الشهرة )بالصافي من  كة الزميلة(. يتضمن إستثمار  المجموعة في الشر تتعلق بصورة مباشرة باإلستحواذ على اإلستثمار  في الشر

خسائر  التدني الدائم في القيمة( التي يتم تحديدها عند اإلستحواذ.

اف بحصة  اكت الزميلة في بيان الدخل الموّحد بينما يتم اإلعتر باح أو الخسائر  الالحقة لعملية إستحواذ الشر اف بحصة المجموعة في األر يتم اإلعتر
اكمية الالحقة  ات التر ى. تتم تسوية التغّير ى في الدخل الشامل اآلخر  الالحقة لإلستحواذ في اإلحتياطيات األخر ات األخر المجموعة من التغّير

يد عن مساهمتها فيها، متضمنة أية  كة الزميلة أو تز ية لإلستثمار  . عندما تعادل حصة المجموعة في خسائر  الشر لإلستحواذ من خالل القيمة الدفتر
كة  امات أو قامت بسداد مدفوعات بالنيابة عن الشر ى ما لم يكن لديها إلتز اف بأية خسائر  أخر ذمم مدينة بدون ضمانات، ال تقوم المجموعة باإلعتر

اف بها في بيان الدخل الموّحد. اكت الزميلة يتم اإلعتر باح والخسائر  الناتجة من إنخفاض حصة المجموعة في الشر الزميلة. األر

وف. ى في نفس الظر اض إعداد البيانات المالية الموّحدة، يتم إستخدام سياسات محاسبية متساوية للمعامالت المماثلة واألحداث األخر ألغر

كز  المالي بأكثر  من ثالثة أشهر  ، ويتم  يخ بيان المر يخ ال يسبق تار اكت الزميلة على البيانات المالية حتى تار تستند حصة المجموعة في نتائج الشر
اكت المجموعة إلى حد مساهمة المجموعة  تعديلها لتتفق مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم إستبعاد الماكسب من التعامالت فيما بين شر

كة المستثمر  فيها. في الشر

)7( إدارة األموال
اج البيانات المالية لهذه المنشآت ضمن هذه  تدير  المجموعة موجودات محتفظ بها في وحدة إئتمان وأدوات إستثمار  بالنيابة عن عمالئها. ال يتم إدر

قم 37. البيانات المالية الموّحدة إال في حال سيطرة المجموعة على المنشأة. المعلومات حول إدارة األموال بالمجموعة مفصح عنها باإليضاح ر

ب( العمالت األجنبية

)1( تعامالت وأرصدة العمالت األجنبية
ف اآلنية في  يتم تحويل التعامالت بعمالت أجنبية أو تلك التي تتطلب سدادًا بعملة أجنبية إلى العمالت الوظيفية المعنية للعمليات بمعّدالت الصر

يخ البيانات المالية إلى العملة الوظيفية بإستخدام معّدالت  يخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعمالت أجنبية بتار توار
يخ. يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس بالقيمة العادلة إلى العملة  ف اآلنية السائدة بذلك التار الصر

يخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير  المالية التي تم قياسها  ف اآلني في التار الوظيفية بسعر  الصر
ف العمالت األجنبية الناتجة من سداد  وق صر اف بفر يخ المعاملة. يتم اإلعتر ف في تار يخية بالعملة األجنبية بإستخدام معّدل الصر بالتلكفة التار

ف في نهاية الفترة للموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في بيان  المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن التحويل بأسعار  الصر
الدخل الموّحد.

ات المالية المدرجة بالعمالت األجنبية والمصنفة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ات في القيمة العادلة لإلستثمار يتم تحليل التغّير
وق المتعلقة بالتغّير   ج الفر ية. تدر ى للقيمة الدفتر ات األخر وق ترجمة ناتجة عن تغّير  التلكفة المطفأة لإلستثمار  والتغّير الشامل اآلخر  إلى فر

ج ضمن الدخل الشامل اآلخر  . ية فتدر ى في القيمة الدفتر ات األخر في التلكفة المطفأة في بيان الدخل الموّحد، أما التغّير

وق الترجمة على الموجودات المالية غير  النقدية مثل أدوات حقوق الملكية المصنفة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  فر
ج ضمن الدخل الشامل اآلخر  . اآلخر  تدر

)2( العمليات األجنبية
كز  المالي لجميع منشآت المجموعة التي لديها عمالت وظيفية مختلفة عن عملة العرض يتم تحويلها إلى عملة العرض كما يلي: النتائج والمر

يخ البيانات المالية.	  وض بسعر  اإلقفال بتار كز  مالي معر يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للك بيان مر
اكمي للمعّدالت 	  ف )ما لم يكن هذا المتوسط مقارب غير  معقول لألثر  التر وفات لك بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار  الصر ادات ومصر إير

يخ المعامالت(. وفات بتوار ادات والمصر يخ المعامالت وفي هذه الحالة يتم تحويل اإلير السائدة في توار
ف العملة في الدخل الشامل اآلخر  .	  وق صر اف بجميع فر يتم اإلعتر

ها في حقوق ملكية المساهمين ضمن ‘إحتياطي تحويل عمالت أجنبية’. ف العمالت الناشئة عن ما سبق يتم إظهار وق صر فر
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3. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 

وق العملة األجنبية في بيان الدخل الموّحد  اف بفر ئي للعملية األجنبية في حالة عدم اإلحتفاظ بالسيطرة، يتم اإلعتر عند اإلستبعاد اللكي أو الجز
بح أو خسارة البيع.  كجز  ء من ر

يخ اإلقفال. تعامل الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة من إستحواذ منشأة أجنبية كموجودات ومطلوبات للمنشأة األجنبية ويتم تحويلها في تار

ف  عندما يكون سداد بند نقدي مدين أو دائن للعملية األجنبية غير  مخطط له وغير  محتمل في المستقبل المنظور  ، تعتبر  ماكسب وخسائر  صر
اف بها في الدخل الشامل اآلخر   العمالت األجنبية الناشئة من هذا البند النقدي جزء من صافي اإلستثمار  في العملية األجنبية ويتم اإلعتر

ها في إحتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن حقوق الملكية. إظهار و

ج( الموجودات والمطلوبات المالية

)1( اإلعتراف
يخ الذي  ى في التار وض والسلف واألرصدة لدى/من بنوك وودائع العمالء وسندات الدين المصدرة ومديونيات أخر ف المجموعة مبدئيًا بالقر تعتر

فًا في النصوص  يخ المعاملة الذي تصبح فيه المجموعة طر اف بها مبدئيًا في تار ى يتم اإلعتر تنشأ فيه. جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخر
التعاقدية لألداة.

)2( التصنيف والقياس المبدئي

الموجودات المالية
يتم تصنيف الموجودات المالية عند إنشائها على أنها مقاسة بالتلكفة المطفأة، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  أو بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل.

تقاس الموجودات المالية بالتلكفة المطفأة في حال إستيفائها لکال الشرطين التاليين بشرط عدم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:

يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و	 
يخ محددة تعتبر  فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفوائد عليه.	  وط التعاقدية للموجودات المالية إلى نشوء تدفقات نقدية في توار تؤدي الشر

تقاس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  في حال إستيفائها لکال الشرطين التاليين بشرط عدم قياسها بالقيمة العادلة 
من خالل بيان الدخل:

يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه بواسطة تحصيل لك من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و	 
يخ محددة تعتبر  فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفوائد عليه. 	  وط التعاقدية للموجودات المالية إلى نشوء تدفقات نقدية في توار   تؤدي الشر

ات الالحقة في  اف المبدئي بأداة حقوق ملكية ال يتم اإلحتفاظ بها للمتاجرة، تختار  المجموعة بصورة غير  قابلة لإللغاء عرض التغّير عند اإلعتر
اء هذا اإلختيار  على أساس لك إستثمار  على حدة.  القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر  . يتم إجر

ى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. تصنف جميع الموجودات المالية األخر

اف المبدئي، تقوم المجموعة بصورة غير  قابلة لإللغاء بتخصيص موجود مالي يستوفي متطلبات القياس بالتلكفة  باإلضافة إلى ذلك، عند اإلعتر
يل أو يخفض  المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  على أنه بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل لو اكن القيام بذلك سيز

على نحو كبير  الفجوة المحاسبية التي قد تنشأ بخالف ذلك. 

تقييم نموذج العمل
ي المجموعة تقييمًا لهدف نموذج العمل الذي يتم اإلحتفاظ فيه بأحد الموجودات المالية على مستوى المحفظة ألن هذا يظهر  بصورة أفضل  تجر

استها: يقة التي تدار  بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة. تتضمن المعلومات التي تتم در الطر

السياسات واألهداف المنصوص عليها للمحفظة وكيفية عمل هذه السياسات بصورة فعلية.	 
إبالغ إدارة المجموعة عنها.	  كيفية تقييم أداء المحفظة و
المخاطر  التي تؤثر  على أداء نموذج العمل )والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج العمل( وكيفية إدارة هذه المخاطر  .	 
ي األعمال.	  كيفية تعويض مدير
ات سابقة وأسباب مثل هذه المبيعات وتوقعاتها حول نشاط المبيعات المستقبلي.	  ات وحجم وتوقيت المبيعات في فتر عدد مر

تها والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة تقاس بالقيمة العادلة من خالل  الموجودات المالية التي يتم اإلحتفاظ بها للمتاجرة أو تتم إدار
بيان الدخل ألنه ال يتم اإلحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو يحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية باإلضافة لبيع 

الموجودات المالية. 

تقييم ما إذا اكنت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات مبلغ األصل والفائدة
يف “الفائدة” على أنها  اف المبدئي. يتم تعر يف “المبلغ األصلي” على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلعتر اض هذا التقييم يتم تعر ألغر

اض  ع للقيمة الزمنية للنقود وعن مخاطر  اإلئتمان المصاحبة للمبلغ األصلي القائم خالل مدة زمنية معّينة وعن مخاطر  اإلقر المقابل المدفو
بح. ية( إضافة إلى هامش الر وفات اإلدار ى )مثل مخاطر  السيولة والمصر والتاكليف األخر

ًا لألحاكم التعاقدية لألداة.  عند تقييم ما إذا اكنت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة، تضع المجموعة إعتبار
يتضمن هذا تقييم ما إذا اكنت الموجودات المالية تحتوي على شرط تعاقدي قد يغّير  توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بالصورة التي 

ئة التي قد تغّير  مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية والمدفوعات مقدمًا  اء التقييم تدرس المجموعة األحداث الطار تجعلها ال تلبي هذا الشرط. عند إجر
وط التي تعّدل المدفوعات مقابل  وط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة والشر وط التمديد والشر وشر

القيمة الزمنية للنقود.

3. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

إعادة التصنيف
اف المبدئي بها، فيما عدا في الفترة التي تعقب تغيير  المجموعة لنموذج أعمالها إلدارة  ال يعاد تصنيف الموجودات المالية في أعقاب اإلعتر

الموجودات المالية.

المطلوبات المالية
يتم تصنيف وقياس المطلوبات المالية بالتلكفة المطفأة.

)3( إلغاء اإلعتراف

الموجودات المالية
اف بالموجودات المالية عند إنتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية منها أو عند قيامها بتحويل الموجودات  تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتر

المالية في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر  وعوائد ملكية الموجودات المالية أو في الحالة التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تحّول جزء كبير  
من مخاطر  وعوائد الملكية ولكنها ال تحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية. 

اف والتي يتم تكوينها أو اإلحتفاظ بها من جانب  وط إلغاء اإلعتر اف بأية حقوق في الموجودات المالية المحّولة والتي تنطبق عليها شر يتم اإلعتر
كز  المالي. المجموعة كموجودات أو مطلوبات مالية بشلك منفصل في بيان المر

ية المخصصة للجزء المحّول من الموجودات( والمقابل  ية )أو القيمة الدفتر ق بين القيمة الدفتر اف بالموجودات المالية فإن الفر عند إلغاء اإلعتر
اف  اكمية تم اإلعتر بح أو خسارة تر المستلم )متضمنًا أي موجودات مالية جديدة يتم الحصول عليها ناقصًا أي مطلوبات جديدة يتم تحملها( وأي ر

اق حقوق الملكية المقاسة بالقيمة  ات في أور اف به في بيان الدخل الموّحد فيما عدا في حالة اإلستثمار بها في الدخل الشامل اآلخر  يتم اإلعتر
ف بها  اكمية معتر بح أو خسارة تر ف بأي ر ق في الدخل الشامل اآلخر  وال ُيعتر اف بالفر العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  حيث يتم اإلعتر

اف. في الدخل الشامل اآلخر  في بيان الدخل الموّحد عند إلغاء اإلعتر

كز  المالي ولكنها تحتفظ إما بجميع أو بجزء كبير  من  ف بها في بيان المر تدخل المجموعة في معامالت بحيث تقوم بتحويل موجودات معتر
اف  المخاطر  والعوائد للموجودات المالية أو لجزء منها. في حالة اإلحتفاظ بجميع أو بجزء كبير  من المخاطر  والعوائد، ال يتم إلغاء اإلعتر

اق المالية ومعامالت  اض األور بالموجودات المحّولة. تشمل تحويالت الموجودات مع اإلحتفاظ بجزء كبير  من المخاطر  والعوائد تعامالت مثل إقر
اء.  إعادة الشر

ف ثالث بعائد تبادلي مماثل لتلك الموجودات المحّولة، تتم المحاسبة عن المعاملة كمعاملة تمويل بضمانات  عند بيع الموجودات المالية لطر
اء حيث تحتفظ المجموعة بجميع أو بجزء كبير  من المخاطر  والعوائد الخاصة بملكية تلك الموجودات. مماثلة لمعامالت إعادة الشر

في المعامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تقوم بتحويل جميع أو جزء كبير  من مخاطر  وعوائد ملكية الموجودات المالية مع اإلحتفاظ 
ات في قيمة الموجودات المحّولة. اف بالموجودات إلى الحد الذي تتعرض فيه إلى حدوث تغيير بالسيطرة عليها، تستمر  المجموعة في اإلعتر

اف بالموجودات المالية المحّولة إذا حققت  في بعض المعامالت تلتزم المجموعة بخدمة الموجودات المالية المحّولة مقابل رسوم. يتم إلغاء اإلعتر
اف بالموجودات أو المطلوبات المالية في عقد الخدمة إذا اكنت رسوم الخدمة أكثر  من اكفية )موجودات( أو أقل  اف. يتم اإلعتر معايير  إلغاء اإلعتر

من اكفية )مطلوبات( مقابل أداء الخدمة.

المطلوبات المالية
اماتها التعاقدية. اف بالمطلوبات المالية عند إعفائها من أو إلغاء أو إنتهاء إلتز تلغي المجموعة اإلعتر

ية لسعر  الفائدة اإلصالحات المعيار
إذا تغّير  أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لموجودات أو مطلوبات مالية مقاسة بالتلكفة المطفأة نتيجة لتعديل معيار  سعر  الفائدة، فقد 
تقوم المجموعة بتحديث معّدل الفائدة الفعلي لهذه الموجودات أو المطلوبات المالية ليعكس التغيير  الذي يتطلبه اإلصالح. ويكون التغيير  في 

وط التالية: ي لسعر  الفائدة إذا تم إستيفاء الشر أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية مطلوبًا من خالل اإلصالح المعيار

ي كنتيجة مباشرة لإلصالح.	  ور التغيير  ضر
األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية ماكفئ إقتصاديًا لألساس السابق الذي اكن معتمدًا مباشرًة قبل التغيير  .	 

عند حدوث تغيير  لموجودات أو مطلوبات مالية باإلضافة إلى تغّير  أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصالح معيار  سعر  الفائدة، فقد 
تقوم المجموعة أواًل بتحديث معّدل الفائدة الفعلي لهذه الموجودات أو المطلوبات المالية ليعكس التغيير  الذي يتطلبه اإلصالح. وتقوم المجموعة 

ات اإلضافية. بعد ذلك بتطبيق سياسات المحاسبة للتعديالت على التغّير

)4( تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات المالية
في حالة تعديل أحاكم أحد الموجودات المالية، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا اكنت التدفقات النقدية لهذه الموجودات قد إختلفت على نحو كبير  . 

في حال اكنت التدفقات النقدية مختلفة على نحو كبير  ، فإن الحقوق في التدفقات النقدية من هذه الموجودات تعتبر  على أنها قد إنتهت. في هذه 
اف بموجودات مالية جديدة بالقيمة العادلة.  اف بهذه الموجودات ويتم اإلعتر الحالة، يتم إلغاء اإلعتر

في حال اكن التغّير  في التدفقات النقدية للموجودات المالية المسجلة بالتلكفة المطفأة غير  مختلف على نحو كبير  ، لن ينتج عن التعديل إلغاء 
ف بالمبلغ  ية لهذه الموجودات وتعتر اف بهذه الموجودات. تقوم المجموعة في هذه الحالة بإعادة إحتساب إجمالي مبلغ القيمة الدفتر اإلعتر

اء هذا التعديل بسبب الصعوبات  بح أو خسارة تعديل في بيان الدخل الموّحد. في حال القيام بإجر ية كر الناشئ من تعديل إجمالي القيمة الدفتر
ى، يتم  بح أو الخسارة ضمن الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وخسائر  تدني القيمة. في الحاالت األخر المالية التي يواجهها المقترض، يتم عرض الر

اد فائدة. عرضه إكير
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3. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

المطلوبات المالية
اف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل أحاكمها وتكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعّدلة مختلفة على نحو كبير  . في  تلغي المجموعة اإلعتر

ية للمطلوبات  ق بين القيمة الدفتر اف بالفر اف بمطلوبات مالية جديدة بناًء على األحاكم المعّدلة بالقيمة العادلة. يتم اإلعتر هذه الحالة، يتم اإلعتر
المالية األصلية والمطلوبات المالية الجديدة في بيان الدخل الموّحد. 

)5( المقاصة
كز  المالي فقط عندما يكون لدى المجموعة الحق القانوني  اء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المر يتم إجر

غبتها إما في السداد على أساس صافي القيمة أو تسجيل الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت. ف بها ور في مقاصة المبالغ المعتر

باح والخسائر   ير  المالية أو بالنسبة لألر وفات بالصافي فقط عندما يكون ذلك مسموحًا به بموجب المعايير  الدولية للتقار ادات والمصر يتم عرض اإلير
ية للمجموعة. الناشئة من مجموعة من معامالت متماثلة مثلما يحدث في األنشطة التجار

)6( مبادىء القياس

قياس التلكفة المطفأة
اف المبدئي مخصومًا منه  التلكفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي تقاس به الموجودات أو المطلوبات المالية عند اإلعتر

ف  ق بين المبلغ المبدئي المعتر يقة معّدل الفائدة الفعلي ألي فر مدفوعات السداد مضافًا إليه أو مخصومًا منه اإلطفاء المتجمع بإستخدام طر
به ومبلغ اإلستحقاق ناقصًا أي خسائر  إئتمانية متوقعة وخسائر  تدني القيمة. يتضمن إحتساب معّدل الفائدة الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو 

المستلمة والتي تشلك جزءًا متممًا لمعّدل الفائدة الفعلي.

قياس القيمة العادلة
ية ضمن األنشطة  فين مطلعين في معاملة تجار ع مقابل سداد مطلوبات بين طر القيمة العادلة هي المبلغ المستلم مقابل بيع موجودات أو المدفو

يخ القياس في السوق األساسي للموجودات أو المطلوبات أو في حالة غياب السوق األساسي، في أفضل سوق بالنسبة للموجودات  اإلعتيادية في تار
يخ. تعكس القيمة العادلة للمطلوبات مخاطر  عدم األداء.  أو المطلوبات يمكن للمجموعة الوصول إليه في ذلك التار

وض أسعار  الوسيط  ج أو عر ير  بسعر  السوق المدر يخ التقار ات المدرجة في سوق نشطة في تار تقيس المجموعة القيمة العادلة لإلستثمار
ات موثوقة تدعم هذا التغّير  . ف المجموعة بأي تغّير  في القيمة العادلة عند وجود مؤشر ات غير  المدرجة، تعتر )سعر  العرض(. بالنسبة لإلستثمار

كة والمحافظ ذات الوحدات غير  المدرجة بصافي قيمة الموجودات معّدلة بخصائص السوق  ات في الصناديق المشتر تقاس القيمة العادلة لإلستثمار
يخ البيانات المالية. بتار

اكز  تتضمن مخاطر   اكز  البيع بسعر  العرض. عندما يكون لدى المجموعة مر اء بسعر  الطلب بينما تقاس المطلوبات ومر اكز  الشر تقاس الموجودات ومر
اكز  مخاطر  المقاصة ويتم تطبيق تسوية سعر  العرض أو سعر  الطلب فقط على صافي  مقاصة، يتم إستخدام أسعار  السوق المتوسطة لقياس مر

ف  كز  المفتوح. تعكس القيم العادلة مخاطر  اإلئتمان لألداة وتتضمن تسويات الزمة لألخذ بعين اإلعتبار  مخاطر  اإلئتمان للمجموعة والطر المر
ى مثل مخاطر  السيولة أو  ات القيمة العادلة التي يتم الحصول عليها من نماذج محددة بأية عناصر  أخر المقابل، إذا اكن ذلك مالئمًا. يتم تعديل تقدير

ف ثالث في السوق سيأخذ ذلك في اإلعتبار  عند تحديد سعر  للمعاملة. ى فيه المجموعة أن طر عدم التأكد في النموذج إلى الحد الذي تر

)7( الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وخسائر تدني القيمة
ف المجموعة بمخصصات الخسارة بالنسبة للخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وخسائر  تدني القيمة على األدوات المالية التالية التي ال تقاس بالقيمة  تعتر

العادلة من خالل بيان الدخل:

الموجودات المالية التي تعتبر  أدوات دين.	 
وض وعقود الضمانات المالية.	  تباطات القر إر

اف بالخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وخسائر  تدني القيمة على أدوات حقوق الملكية. يتم إستخدام مصطلحي تدني القيمة والخسائر   ال يتم اإلعتر
اإلئتمانية المتوقعة بالتبادل في هذه البيانات المالية الموّحدة.

تقيس المجموعة مخصص خسائر  التدني في القيمة بمبلغ يعادل الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة، فيما عدا ما يلي، والذي يقاس على 
ًا: أساس خسائر  إئتمانية متوقعة خالل 12 شهر

ير  .	  يخ التقر ات المالية في الدين التي تحمل مخاطر  إئتمانية منخفضة في تار اإلستثمار
اف المبدئي بها.	  ها اإلئتمانية بصورة كبيرة منذ اإلعتر يد مخاطر ى والتي لم تز األدوات المالية األخر

يخ  الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة خالل 12 شهر  هي الجزء من الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة الناتجة عن عدم سداد أدوات مالية خالل 12 شهر  من تار
ير  . التقر

قياس الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة
الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة هي تقدير  مرجح باإلحتمال لخسائر  اإلئتمان وتقاس على النحو التالي:

ق بين التدفقات النقدية 	  ير  : اكلقيمة الحالية للنقص في النقد )أي الفر يخ التقر الموجودات المالية التي لم تتدني قيمتها اإلئتمانية في تار
كة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة إستالمها(. المستحقة للشر

ية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 	  ق بين إجمالي مبلغ القيمة الدفتر ير  : اكلفر يخ التقر الموجودات المالية التي تدنت قيمتها اإلئتمانية في تار
المسقبلية المتوقعة.

3. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

تباط 	  ق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب اإلر وض غير  المسحوبة: اكلفر تباطات القر إر
والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة إستالمها.

دادها.	  عقود الضمانات المالية: اكلمدفوعات المتوقع دفعها لحاملها ناقصًا أية مبالغ تتوقع المجموعة إستر

به لمعظم الموجودات المالية. عند خصم التدفقات النقدية المستقبلية يتم إستخدام معّدل الفائدة الفعلي أو ما يقار

الموجودات المالية المعاد هيلكتها
في حالة إعادة التفاوض أو تعديل أحاكم موجود مالي أو في حالة إستبدال موجود مالي قائم بآخر  جديد بسبب الصعوبات المالية لدى المقترض، 

اف بالموجود المالي وتقاس الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وخسائر  تدني القيمة على النحو التالي: اء تقييم إذا اكن من الالزم إلغاء اإلعتر يتم إجر

اج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة من الموجود 	  اف بالموجود الحالي، يتم إدر إذا اكن من المتوقع أن ال ينتج عن إعادة الهيلكة إلغاء اإلعتر
المالي المعّدل في إحتساب النقص في التدفق النقدي من الموجود القائم.

اف بالموجود الحالي، تعامل القيمة العادلة المتوقعة للموجود الجديد على أنها تدفق 	  إذا اكن من المتوقع أن ينتج عن إعادة الهيلكة إلغاء اإلعتر
اج هذا المبلغ في إحتساب حاالت النقص في التدفق النقدي من  اف به. يتم إدر نقدي نهائي من الموجود المالي الحالي في وقت إلغاء اإلعتر

يخ البيانات المالية بإستخدام معّدل الفائدة الفعلي  اف إلى تار يخ المتوقع إللغاء اإلعتر الموجود المالي القائم والتي يتم خصمها من التار
األصلي للموجود المالي القائم.

الموجودات المالية التي إنخفضت قيمتها اإلئتمانية
يخ لك بيانات مالية، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا اكنت الموجودات المالية المسجلة بالتلكفة المطفأة والموجودات المالية في أدوات الدين  في تار

المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  قد إنخفضت قيمتها اإلئتمانية. يعتبر  الموجود المالي على أنه قد إنخفضت قيمته 
ع أي من األحداث التي تتسبب في تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة للموجود المالي. اإلئتمانية عند وقو

تشمل األدلة على أن موجودًا ماليًا قد إنخفضت قيمته اإلئتمانية ما يلي:

الصعوبات المالية الكبيرة التي يواجهها المقترض أو المصدر  .	 
ق للعقد مثل التعثر  أو تجاوز  موعد اإلستحقاق.	  خر
إعادة هيلكة الدين من جانب المجموعة بناًء على أحاكم جديدة ما اكن للمجموعة القبول بها بخالف ذلك.	 
ى.	  أصبح من المرجح أن يدخل المقترض في عملية إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخر
قة مالية بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها.	  إختفاء السوق النشطة لور

عقود الضمان المالي المحتفظ بها
ًا مكماًل للموجود المالي الذي تتم المحاسبة عنه كمكّون لتلك األداة  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا اكن عقد الضمان المالي المحتفظ به يشلك عنصر

رت المجموعة أن الضمان يشلك جزءًا مكماًل للموجود المالي، فإنها تأخذ في اإلعتبار  أثر  الحماية  أو أنه تتم المحاسبة عنه بصورة منفصلة. إذا قر
عند قياس القيمة العادلة للموجود المالي وعند قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة.

د( النقد و ما يعادله
ية وموجودات مالية  كز ف مر اقًا نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير  خاضعة لقيود محتفظ بها لدى مصار يتضمن النقد وما يعادله أور

ات في قيمتها العادلة ويتم إستخدامها من جانب  ات إستحقاق لثالثة أشهر  أو أقل والتي تخضع لمخاطر  غير  هامة من التغّير عالية السيولة ذات فتر
كز  المالي الموّحد.  تباطاتها قصيرة األجل. يتم تسجيل النقد وما يعادله بالتلكفة المطفأة في بيان المر المجموعة في إدارة إر

ه( أرصدة لدى بنوك
ئيسية مبالغ مودعة لها إستحقاقات محددة وغير  متداولة في أسواق فّعالة. المبالغ المودعة  األرصدة لدى بنوك هي موجودات مالية وتمثل بصورة ر

يب. يتم القياس المبدئي لألرصدة لدى بنوك بالتلكفة، ومن ثم يتم تسجيلها  لدى بنوك ال يوجد نية إلعادة بيعها على الفور  أو في المستقبل القر
بالتلكفة المطفأة.

و( القروض والسلف للعمالء
غب المجموعة في  وض والسلف للعمالء هي موجودات مالية غير  مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة وغير  مدرجة في سوق نشطة وال تر القر

يب.  بيعها على الفور  أو في المستقبل القر

وض والسلف للعمالء بسعر  المعاملة وهو القيمة العادلة مضافًا إليها تاكليف المعاملة المباشرة اإلضافية. ثم يتم الحقًا  يتم القياس المبدئي للقر
يقة معّدل الفائدة الفعلي، فيما عدا الموجودات المالية المصّنفة على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  قياسها بتلكفتها المطفأة بإستخدام طر

اف المبدئي، يتم تسجيل  ات مباشرًة في بيان الدخل الموّحد. في أعقاب اإلعتر اف بالتغّير بيان الدخل، والتي تقاس بالقيمة العادلة مع اإلعتر
وض والسلف للعمالء بالتلكفة المطفأة. القر

اء موجودات وبنفس الوقت يتم الدخول بعقد بيع آجل بسعر  محدد لهذه الموجودات )أو موجودات مماثلة(، يتم معاملة  عند قيام المجموعة بشر
هذه العملية محاسبيًا كقرض وال يتم تسجيل الموجودات ضمن البيانات المالية الموّحدة للمجموعة.
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ز ( اإلستثمارات المالية
ات المالية: تتضمن اإلستثمار

اق دين تقاس بالتلكفة المطفأة؛ ويتم قياسها مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها التاكليف اإلضافية المباشرة للمعاملة 	  ات مالية في أور إستثمار
يقة معّدل الفائدة الفعلي. ومن ثم بتلكفتها المطفأة بإستخدام طر

اميًا بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الموّحد أو يتم تصنيفها على أنها بالقيمة 	  اق دين وحقوق ملكية تقاس إلز ات مالية في أور إستثمار
ف بها مباشرًة في بيان الدخل. ات في القيمة العادلة المعتر العادلة من خالل بيان الدخل الموّحد، وتسجل التغّير

اق دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  .	  ات مالية في أور إستثمار
ات مالية في حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  .	  إستثمار

باح والخسائر  في الدخل الشامل  اف باألر اق الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ، يتم اإلعتر ات في أور بالنسبة لإلستثمار
يقة الموجودات المالية المقاسة بالتلكفة المطفأة: اف بها في بيان الدخل الموّحد بنفس طر اآلخر  ، فيما عدا في الحاالت التالية التي يتم اإلعتر

يقة معّدل الفائدة الفعلي.	  اد الفائدة بإستخدام طر إير
دادات.	  الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وخسائر  تدني القيمة واإلستر
ف العمالت األجنبية.	  باح وخسائر  صر أر

ف بها سابقًا  اكمية المعتر بح أو الخسارة التر قة دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ، يعاد تصنيف الر اف بور عند إلغاء اإلعتر
في الدخل الشامل اآلخر  من حقوق الملكية إلى بيان الدخل الموّحد. 

اء هذا اإلختيار   ات في حقوق الملكية. يتم إجر ات في القيمة العادلة لبعض اإلستثمار تختار  المجموعة أن تعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر  التغّير
باح والخسائر  من  اف المبدئي وهو إختيار   غير  قابل لإللغاء. ال يتم على اإلطالق إعادة تصنيف األر على أساس لك إستثمار  على حدة عند اإلعتر
اف بالخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وخسائر  تدني القيمة ضمن بيان الدخل  أدوات حقوق الملكية هذه إلى بيان الدخل الموّحد كما ال يتم اإلعتر

داد لجزء من تلكفة اإلستثمار  . في هذه الحالة، يتم  باح في بيان الدخل الموّحد ما لم تكن تمثل وبوضوح إستر يعات األر اف بتوز الموّحد. يتم اإلعتر
باح  ف بها في الدخل الشامل اآلخر  إلى األر اكمية المعتر باح والخسائر  التر يعات في الدخل الشامل اآلخر  . يتم تحويل األر اف بهذه التوز اإلعتر

المدورة عند إستبعاد اإلستثمار  .

ح( المشتقات

)1( المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحّوط
اض إدارة المخاطر  جميع الموجودات والمطلوبات المشتقة التي لم يتم تصنيفها كموجودات أو  تتضمن المشتقات التي يتم اإلحتفاظ بها ألغر

كز  المالي. تقوم المجموعة بتخصيص  اض إدارة المخاطر  بالقيمة العادلة في بيان المر مطلوبات للمتاجرة. تقاس المشتقات التي يحتفظ بها ألغر
اض إدارة المخاطر  إضافة إلى بعض األدوات المالية غير  المشتقة أكدوات تحّوط في العالقات المؤهلة للتحّوط.  بعض المشتقات المحتفظ بها ألغر

عند التخصيص المبدئي للتحّوط، تقوم المجموعة رسميًا بتوثيق العالقة بين األداة أو األدوات المشتقة للتحّوط والبنود المتحّوط لها، متضمنًا هدف 
اء تقييم  يقة التي سيتم إستخدامها لتقييم فعالية عالقة التحّوط. تقوم المجموعة بإجر اتيجية إدارة المخاطر  عند القيام بالتحّوط بجانب الطر إستر و

ف على ما إذا اكن من المتوقع أن تكون أداة )أدوات( التحّوط ذات فعالية عالية في التحّوط  عند البدء في عالقة التحّوط وعلى نحو مستمر  أيضًا للتعر
اء تقييم لتحّوط  ات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند )البنود( المتحّوط لها خالل الفترة وعلى نحو مستمر  . تقوم المجموعة بإجر للتغّير

التدفق النقدي بالنسبة لمعاملة متوقعة إذا اكن إحتمال حدوث المعاملة المتوقعة عاليًا ويشلك تعرضًا إلختالفات في التدفقات النقدية من الممكن 
أن تؤثر  في النهاية على بيان الدخل الموّحد.

لغرض تقييم فعالية التحّوط، قامت المجموعة بتطبيق تعديالت المرحلة الثانية من إصالحات “آيبور” المطلوبة.

تحّوطات القيمة العادلة 
تباط مؤكد قد يؤثر  على بيان  ف بها أو إر عندما يتم تخصيص مشتقة أكداة تحّوط في تحّوط للتغّير  في القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات معتر
ات في القيمة العادلة للبند المتحّوط له التي تعود  اف بالتغّير  في القيمة العادلة للمشتقة مباشرًة في بيان الدخل بجانب التغّير الدخل، يتم اإلعتر

إلى الخطر  المتحّوط له. 

في حالة إنتهاء أو بيع أو إنهاء مشتقة التحّوط أو عندما ينتفي وفاء التحّوط بمعايير  محاسبة التحّوط بالقيمة العادلة أو إلغاء تخصيص التحّوط، يتم 
يقة معّدل الفائدة الفعلي في  إيقاف محاسبة التحّوط بأثر  مستقبلي. يتم إطفاء أية تسوية حتى ذلك الوقت على البند المتحّوط له بإستخدام طر

بيان الدخل كجزء من معّدل الفائدة الفعلي للبند على مدى عمره المتبقي.

تحّوطات التدفق النقدي
ف بها  عند تخصيص مشتقة أكداة تحّوط في تحّوط التغّير  في التدفقات النقدية العائد إلى خطر  محدد مصاحب للموجودات أو المطلوبات المعتر

اف به في  ات في القيمة العادلة للمشتقة يتم اإلعتر أو معاملة متوقعة على نحو كبير  يمكن أن تؤثر  على بيان الدخل فإن الجزء الفّعال من التغّير
الدخل الشامل اآلخر  في إحتياطي التحّوط.

ف به في نفس الفترة كتحّوط للتدفقات النقدية إلى بيان الدخل كتسوية إلعادة التصنيف في نفس الفترة التي تؤثر  فيها  يعاد تصنيف المبلغ المعتر
ات في القيمة العادلة للمشتقة  التدفقات النقدية المتحّوط لها على بيان الدخل وبنفس البند في بيان الدخل الشامل. أي جزء غير  فّعال في التغّير

اف به مباشرًة في بيان الدخل. يتم اإلعتر
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في حالة إنتهاء أو بيع أو إنهاء مشتقة التحّوط أو عندما ينتفي وفاء التحّوط بمعايير  محاسبة التحّوط بالقيمة العادلة أو إلغاء تخصيص التحّوط، يتم 
ف به في الدخل الشامل اآلخر  من  اكمي المعتر إيقاف محاسبة التحّوط بأثر  مستقبلي. في التحّوط المتوقف لمعاملة متوقعة فإن المبلغ التر

الفترة التي يصبح فيها التحّوط فّعااًل يعاد تصنيفه من حقوق الملكية إلى بيان الدخل كتسوية إعادة تصنيف عندما تحدث المعاملة المتوقعة وتؤثر  
على بيان الدخل. في حالة عدم توقع حدوث المعاملة المتوقعة يعاد تصنيف الرصيد المتبقي في الدخل الشامل اآلخر  مباشرًة إلى بيان الدخل 

الموّحد كتسوية إعادة تصنيف.

تحّوطات صافي اإلستثمار  في عمليات التشغيل الخارجية
يتم تسجيل تحّوطات صافي اإلستثمار  في عمليات التشغيل الخارجية، بما في ذلك التحّوط لبند نقدي محتسب كجزء من صافي اإلستثمار  ، 

ج أي  ى، وتدر ادات شاملة أخر باح أو الخسائر  من أداة التحّوط المتعلقة بالجزء الفّعال للتحّوط إكير ج األر يقة التحّوط للتدفقات النقدية. تدر بطر
باح أو  اكمية ألية أر تبطة بالجزء غير  الفّعال في بيان الدخل المّوحد. عند إستبعاد العمليات الخارجية، يتم تحويل القيمة التر باح أوخسائر  مر أر

خسائر  تم تسجيلها في حقوق المساهمين إلى بيان الدخل الموّحد.

ى لغير  المتاجرة المشتقات األخر
ات في قيمتها العادلة مباشرًة  اف بجميع التغّير عندما ال تكون المشتقة محتفظًا بها للمتاجرة وغير  مخصصة في عالقة مؤهلة للتحّوط، يتم اإلعتر

في بيان الدخل الموّحد.

ية لسعر  الفائدة تحّوطات تتأثر  بشلك مباشر  باالصالحات المعيار
ًا من 1 يناير  2021. اعتمدت المجموعة تعديالت المرحلة الثانية وطبقتها بأثر  رجعي إعتبار

عندما يتغّير  أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للبند المتحّوط أو أداة التحّوط كنتيجة إلصالحات “آيبور” وبالتالي لم يعد هناك عدم يقين 
ات التي تتطلبها إصالحات “آيبور”.  ناشئ عن التدفقات النقدية للبند المتحّوط أو أداة التحّوط، تقوم المجموعة بتعديل وثائق التحّوط لتعكس التغيير

ات التالية: اء واحد أو أكثر  من التغيير ومن ثم يتم تعديل وصف التحّوط إلجر

تحديد سعر  مرجعي بديل على أنه مخاطر  التحّوط.	 
تحديث وصف البند المتحّوط، بما في ذلك وصف الجزء المخصص من التدفقات النقدية أو القيمة العادلة التي يتم التحّوط لها.	 
تحديث وصف أداة التحّوط.	 

وط التالية: تقوم المجموعة بتعديل وصف أداة التحّوط فقط في حالة إستيفاء الشر

يق تغيير  األساس لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألداة التحّوط أو إستخدام نهج 	  اء تغيير  مطلوب من خالل إصالحات “آيبور” عن طر إجر
آخر  ماكفئ إقتصاديًا لتغيير  أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألداة التحّوط األصلية.

لم يتم استبعاد أداة التحّوط األصلية.	 

اء التغيير  المطلوب بموجب إصالحات “آيبور” على المخاطر   ير  التي يتم خاللها إجر تقوم المجموعة بتعديل وثائق التحّوط الرسمية في نهاية فترة التقر
المحّوطة أو بند التحّوط أو أداة التحّوط. ال تشلك هذه التعديالت في وثائق التحّوط الرسمية توقفًا لعالقة التحّوط أو تحديد عالقة تحّوط جديدة.

ات  ات باإلضافة إلى تلك المطلوبة بموجب إصالحات “آيبور” الموضحة أعاله، فإن المجموعة تنظر  أواًل فيما إذا اكنت هذه التغيير اء تغيير إذا تم إجر
ات اإلضافية إلى وقف عالقة محاسبة التحّوط، تقوم المجموعة بتعديل وثائق  اإلضافية تؤدي إلى وقف عالقة محاسبة التحّوط. إذا لم تؤد التغيير

ات التي تتطلبها إصالحات “آيبور” كما هو مذكور  أعاله. التحّوط الرسمية للتغيير

عندما يتم تغيير  معيار  سعر  الفائدة الذي استندت عليه التدفقات النقدية المستقبلية المحّوطة إلى ما هو مطلوب بموجب إصالحات “آيبور”، لغرض 
ف به في الدخل الشامل  تحديد ما إذا اكن من المتوقع حدوث تدفقات نقدية مستقبلية محّوطة، تعتبر  المجموعة أن احتياطي التحّوط المعتر

ي البديل الذي ستبنى عليه التدفقات النقدية المستقبلية المحّوطة. اآلخر  لعالقة التحّوط مبني على السعر  المعيار

)2( المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة
ف أجنبي آجلة وتبادالت معّدالت فائدة. تقوم المجموعة ببيع هذه المشتقات لعمالء بغرض  تتضمن األدوات المشتقة بغرض المتاجرة عقود صر

تمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيف المخاطر  الحالية والمستقبلية. يتم تقييم هذه األدوات المشتقة بالقيمة العادلة كما في نهاية الفترة 
ات ذات الصلة بها في القيمة العادلة إلى بيان الدخل الموّحد.  المالية ويتم أخذ التغّير

ط( الممتلكات والمعدات

)1( اإلعتراف والقياس
اكمة لتدني القيمة. اكم والخسائر  المتر وحًا منها اإلهالك المتر تقاس بنود الممتلاكت والمعدات بالتلكفة مطر

اه التي تشلك جزءًا مكماًل لوظيفة المعدات الخاصة بها يتم رسملتها كجزء من هذه المعدات. امج المشتر البر

ئيسية( للممتلاكت والمعدات. عندما يكون للممتلاكت والمعدات أعمار  إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة )مكونات ر

ية للممتلاكت  نة متحصالت البيع مع القيمة الدفتر بح أو الخسارة الناتجة عن إستبعاد أحد بنود الممتلاكت والمعدات يتم تحديدها بمقار الر
ى في بيان الدخل الموّحد. وفات األخر ى أو المصر ادات األخر اف بها بالصافي ضمن اإلير والمعدات ويتم اإلعتر

)2( التكاليف الالحقة
ية للبند إذا اكن من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية  ات أو المعدات في القيمة الدفتر اف بتلكفة إستبدال أحد مكونات العقار يتم اإلعتر

ية للجزء المستبدل.  اف بالقيمة الدفتر المستقبلية الضمنية من ذلك البند إلى المجموعة مع إماكنية قياس تلكفتها بصورة موثوق بها. يتم إلغاء اإلعتر
اف بتاكليف الخدمة اليومية للممتلاكت والمعدات في بيان الدخل الموّحد عند تكبدها. يتم اإلعتر
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)3( اإلهالك
اف باإلهالك في بيان الدخل  المبلغ القابل لإلهالك هو تلكفة الممتلاكت والمعدات أو أي مبلغ بديل عن التلكفة ناقصًا قيمتها المتبقية. يتم اإلعتر

ًا ألنها أفضل مقارب يعكس النمط  يقة القسط الثابت على مدى األعمار  اإلنتاجية المقدرة للك جزء من بند الممتلاكت والمعدات نظر الموّحد بطر
المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتضمنة في الموجودات كما أنها تستند إلى تلكفة الموجودات ناقصًا قيمته المتبقية المقدرة. 

اضي.  ال يتم إهالك األر

األعمار  اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنوات السابقة على النحو التالي:
عدد السنوات

10 إلى 50مباني
ات ومعدات 3 إلى 12أثاث وتجهيز

ات 4 إلى 7سيار
4 إلى 10التحسينات والتجديدات

اج األرض حرة التملك بالتلكفة. يتم إدر

يخ لك بيانات مالية وتسويتها إن اكن ذلك مالئمًا.  ق اإلهالك واألعمار  اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات بتار اجعة طر تتم مر

ي( الموجودات غير الملموسة
اف المبدئي، تقاس الشهرة بالتلكفة  اكت تابعة ضمن الموجودات غير  الملموسة. الحقًا لإلعتر اج الشهرة التي تنشأ عند اإلستحواذ على شر يتم إدر
تبطة بالودائع المستحوذ عليها  اكمة. تتضمن الموجودات غير  الملموسة أيضًا موجودات غير  ملموسة مر ناقصًا خسائر  اإلنخفاض في القيمة المتر

وحًا  اجها بالتلكفة مطر يخ اإلستحواذ. هذه الودائع غير  الملموسة لها عمر  محدد ويتم إدر من خالل عملية إستحواذ ويتم قياسها بالقيمة العادلة بتار
اوح ما بين  ها اإلنتاجي الذي يتر يع تلكفتها على مدى سنوات عمر يقة القسط الثابت لتوز اكم. يتم إحتساب اإلطفاء بإستخدام طر منها اإلطفاء المتر
د  6 - 12 سنة. الموجودات غير  الملموسة التي لها عمر  غير  محدد ال يتم إطفاؤها، ولكن يتم إختبار  أي تدني في قيمتها بشلك سنوي إما بشلك منفر

أو على مستوى وحدات توليد النقدية.

ك( تدني قيمة الموجودات غير المالية
يخ لك بيانات مالية لتحديد ما إذا اكن هناك  يبة المؤجلة، بتار ية للموجودات غير  المالية للمجموعة، بخالف موجودات الضر اجعة القيم الدفتر تتم مر

داد لتلك الموجودات. بالنسبة للشهرة والموجودات غير   مؤشر  على تدني قيمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر  ، يتم تقدير  المبلغ القابل لإلستر
داد في لك سنة في  الملموسة التي لها أعمار  إنتاجية يمكن تحديدها أو تلك التي لم تصبح متاحة لإلستخدام بعد، يتم تقدير  المبلغ القابل لإلستر

ية للموجودات أو لوحداتها المنتجة للنقد عن المبلغ المقدر   يادة القيمة الدفتر اف بخسارة تدني القيمة في حالة ز نفس الوقت. يتم اإلعتر
داد. القابل لإلستر

داد ألحد بنود الموجودات المالية أو لوحداته المنتجة للنقد هي قيمته قيد اإلستخدام وقيمته العادلة ناقصًا تاكليف البيع، أيهما  المبلغ القابل لإلسـتر
يبة  أكثر  . عند تقدير  القيمة قيد اإلستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معّدل خصم قبل الضر

ات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر  المحددة للموجودات أو للوحدات المنتجة للنقد. الذي يعكس التقدير

دية معًا في أصغر  مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات  ها بصورة فر اض إختبار  تدني القيمة، يتم تجميع الموجودات التي ال يمكن إختبار ألغر
اض إختبار  تدني قيمة  ى. ألغر نقدية من اإلستخدام المستمر  وتكون مستقلة عن التدفقات النقدية من الموجودات أو الوحدات المنتجة للنقد األخر

اء إختبار  تدني القيمة فيه المستوى  الشهرة، يتم تجميع الوحدات المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها بحيث يعكس المستوى الذي يتم إجر
يع الشهرة المستحوذ عليها على مجموعات من الوحدات المنتجة للنقد.  ير  الداخلية. يتم توز اض التقار األدنى الذي يتم فيه رصد الشهرة ألغر

كة  يع موجودات الشر ال توّلد موجودات المجموعة تدفقات نقدية منفصلة ويتم إستخدامها من قبل أكثر  من وحدة واحدة منتجة للنقد. يتم توز
على الوحدات المنتجة للنقد بإستخدام أساس معقول ومنسجم ويتم إختبار  تدني قيمتها كجزء من إختبار  الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصيص 

الموجودات لها. 

ف بها فيما يتعلق بالوحدات المنتجة للنقد  اف بخسائر  تدني القيمة في بيان الدخل الموّحد. يتم تخصيص خسائر  تدني القيمة المعتر يتم اإلعتر
ية  ية للشهرة المخصصة للوحدة المنتجة للنقد )مجموعة الوحدات المنتجة للنقد( ومن ثم تخفيض القيمة الدفتر أواًل لتخفيض القيمة الدفتر

ى في الوحدة المنتجة للنقد )مجموعة الوحدات المنتجة للنقد( بالتناسب. للموجودات األخر

ات  ف بها في الفتر ى، يتم تقييم خسائر  تدني القيمة المعتر د خسارة تدني القيمة المتعلقة بالشهرة. فيما يتعلق بالموجودات األخر ال يتم ر
د خسارة تدني  ات تدل على نقص أو إنتفاء خسارة تدني القيمة. يتم ر يخ للبيانات المالية لتحديد ما إذا اكنت هناك أية مؤشر السابقة في لك تار

د خسارة تدني القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز   داد. يتم ر ات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لإلستر القيمة إذا اكن هناك تغيير  في التقدير
اف  ية التي اكن من الممكن تحديدها، بالصافي بعد أي إهالك أو إطفاء، في حالة عدم اإلعتر ية للموجودات القيمة الدفتر فيه القيمة الدفتر

بخسارة تدني القيمة.

ل( المخصصات
ام قانوني أو إستداللي حالي نتيجة لحدث سابق يمكن قياسه بصورة موثوق بها ومن  اف بمخصص عندما يكون لدى المجموعة إلتز يتم اإلعتر

يق خصم التدفقات النقدية المستقبلية  ام. يتم تحديد المخصصات عن طر ج للمنافع اإلقتصادية لسداد ذلك اإللتز المحتمل أن يتطلب تدفق خار
ام، إن اكن ذلك مالئمًا. ات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود، والمخاطر  المحددة لذلك اإللتز يبة التي تعكس تقدير المتوقعة بمعّدالت ما قبل الضر

3. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 

م( الضمانات المالية
الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة أن تقوم بسداد مدفوعات محددة لحاملها مقابل خسارة يتكبدها بسبب عجز  مدين محدد عن 
اف بمطلوبات الضمانة المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة  الدفع عند حلول موعد إستحقاقه وفقًا لبنود أداة الدين. يتم اإلعتر
المبدئية على مدى عمر  الضمان المالي. في أعقاب ذلك، يتم تسجيل مطلوب الضمان المالي بمبلغه المطفأ أو القيمة الحالية ألية دفعة متوقعة 

ى. عندما يصبح الدفع بموجب الضمان محتماًل، أيهما أكثر  . تصنف الضمانات المالية تحت بند مطلوبات أخر

ن( منافع الموظفين

مكافأة نهاية خدمة الموظفين غير القطريين
اتب وفترة خدمة لك موظف كما في نهاية  تحتسب المجموعة مخصص نهاية الخدمة للموظفين وفق أنظمتها الداخلية ويستند اإلحتساب إلى ر

ى.  ى تحت بند مطلوبات أخر الفترة المالية. يظهر  هذا المخصص ضمن بند مخصصات أخر

المساهمة في صندوق التقاعد للموظفين القطريين
واتب الموظفين ويمثل  ي إستنادًا إلى نسبة من ر يين، تسدد المجموعة قيمة مساهمتها في صندوق التقاعد القطر فيما يتعلق بالموظفين القطر

امات المجموعة تجاه الصندوق.  ذلك إجمالي إلتز

قم 30. تظهر  مساهمة المجموعة ضمن تاكليف الموظفين كما هو موضح في اإليضاح ر

س( رأس المال واإلحتياطيات

)1( تكاليف رأس المال
يادة التي تعود بصورة مباشرة إلى إصدار  أداة حقوق ملكية من القياس المبدئي ألدوات حقوق الملكية. يتم خصم تاكليف الز

)2( توزيعات األرباح لألسهم العادية
باح لألسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يتم إعتمادها من جانب مساهمي البنك. يتم التعامل مع  يعات األر اف بتوز يتم اإلعتر

كز  المالي الموّحد في إيضاح مستقل. يخ بيان المر باح للسنة التي يعلن عنها بعد تار يعات األر توز

ع( إيرادات ومصاريف الفائدة
يقة معّدل الفائدة الفعلي. معّدل الفائدة الفعلي هو المعّدل الذي  وف الفائدة في بيان الدخل الموّحد بإستخدام طر اد ومصر اف بإير يتم اإلعتر
ية للموجودات أو  يخصم المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية طوال فترة العمر  المقدر  للموجودات أو المطلوبات المالية إلى القيمة الدفتر

المطلوبات المالية. عند إحتساب معّدل الفائدة الفعلي تقوم المجموعة بتقدير  التدفقات النقدية المستقبلية مع األخذ بعين اإلعتبار  جميع البنود 
التعاقدية لألداة المالية بإستثناء خسائر  اإلئتمان المستقبلية. 

اد الفائدة بتطبيق معّدل الفائدة  اف المبدئي، يحتسب إير نة مع قيمة اإلعتر بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت متدنية القيمة إئتمانيًا مقار
ية للموجودات المالية. في الحالة التي ال تعتبر  القيمة اإلئتمانية ألحد الموجودات قد إنخفضت، يرجع إحتساب  الفعلي على صافي القيمة الدفتر

اد الفائدة إلى أساس اإلجمالي. إير

يتضمن إحتساب معّدل الفائدة الفعلي جميع تاكليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشلك جزًء مكماًل لمعّدل الفائدة 
الفعلي. تتضمن تاكليف المعاملة التاكليف اإلضافية التي تعود بصفة مباشرة إلى اإلستحواذ على أو إنشاء الموجودات أو المطلوبات المالية. 

وف الفائدة ما يلي: اد ومصر يتضمن إير

الفائدة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية مقاسة بالتلكفة المطفأة محسوبة على أساس معّدل فائدة فعلي.	 
ات في القيمة العادلة في مشتقات مؤهلة للتحّوط مخصصة لتحّوطات التدفقات النقدية في نفس الفترة التي تؤثر  فيها 	  الجزء الفّعال من التغّير

وف الفائدة. اد/ مصر التدفقات النقدية المتحّوط لها على إير
ات في القيمة العادلة في مشتقات مؤهلة للتحّوط مخصصة لتحّوطات التدفق النقدي لمخاطر  معّدل الفائدة.	  الجزء غير  الفّعال من التغّير
التغّير  في القيمة العادلة للمشتقات المؤهلة، شاملة الجزء غير  الفّعال، الخاص بالمشتقات المالية لتحّوطات القيمة العادلة لمخاطر  معّدل الفائدة.	 

ف( إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت
وفات الرسوم والعموالت التي تعتبر  جزء متمم لمعّدل الفائدة الفعلي على الموجودات أو المطلوبات المالية عند قياس  ادات ومصر اج إير يتم إدر

ى متضمنة رسوم خدمة الحسابات ورسوم إدارة  وفات الرسوم والعموالت األخر ادات ومصر اف بإير يقة معّدل الفائدة الفعلي. يتم اإلعتر طر
كة في التمويل عند أداء الخدمات ذات الصلة بها. عندما يكون من غير  المتوقع أن يتم  اإلستثمار  وعموالت المبيعات ورسوم اإليداع ورسوم المشار

وفات الرسوم  اف بالرسوم ذات الصلة بالقرض على أساس القسط الثابت على مدى فترة القرض. تتعلق مصر سحب القرض المتفق عليه، يتم اإلعتر
ى بصفة أساسية بالمعاملة ورسوم الخدمة ويتم سدادها عند تلقي الخدمة. والعموالت األخر

ص( إيراد اإلستثمارات المالية
ية  ق بين القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة الدفتر ات المالية في بيان الدخل الموّحد وذلك بالفر باح أو خسائر  بيع اإلستثمار اف بأر يتم اإلعتر

ف بأي  اق حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  حيث ال ُيعتر ات في أور لإلستثمار  فيما عدا في حالة اإلستثمار
اف. ف بها في الدخل الشامل اآلخر  في بيان الدخل الموّحد عند إلغاء اإلعتر اكمية معتر بح أو خسارة تر ر

ق( إيراد توزيعات األرباح
اد. باح عندما ينشأ الحق في إستالم اإلير يعات األر اد توز اف بإير يتم اإلعتر
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3. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 

أب( التعديالت الجديدة على المعايير
يانها  ير  المالية من قبل المجموعة خالل إعداد هذه البيانات المالية الموّحدة والتي يبدأ سر تم تطبيق التعديالت التالية على المعايير  الدولية للتقار

ًا من 1 يناير  2021: إعتبار

تاريخ التطبيقالمعيار

قم 16( ير  المالية ر ات إيجار  متعلقة بوباء )كوفيد-19( – )تعديالت على المعيار  الدولي للتقار يناير  2021إمتياز
ير  المالية ية لسعر  الفائدة – المرحلة الثانية )تعديالت على المعايير  الدولية للتقار  اإلصالحات المعيار

قم 39( قم 16 ومعيار  المحاسبة الدولي ر قم 9 ور قم 7 ور قم 4 ور يناير  2021ر

ير   ية لسعر  الفائدة – المرحلة الثانية )تعديالت على المعايير  الدولية للتقار ًا من 1 يناير  2021، قامت المجموعة بتطبيق اإلصالحات المعيار إعتبار
قم 39(. وتوفر  هذه التعديالت إعفاءات عملية من بعض متطلبات المعايير   قم 16، ومعيار  المحاسبة الدولي ر قم 9 ور قم 7 ور قم 4 ور المالية ر

ات في األدوات المالية وعقود اإليجار  أو عالقات التحّوط التي يسببها إستبدال المعيار   ير  المالية. وتتعلق هذه اإلعفاءات بالتغّير الدولية للتقار
القياسي لسعر  الفائدة في عقد معّين بمعيار  بديل جديد لسعر  الفائدة.

إذا تغّير  أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لموجودات أو مطلوبات مالية مقاسة بالتلكفة المطفأة نتيجة إلصالح معيار  سعر  الفائدة، فقد 
تقوم المجموعة بتحديث معّدل الفائدة الفعلي لهذه الموجودات أو المطلوبات المالية ليعكس التغيير  الذي يتطلبه اإلصالح. ويكون التغيير  في 

وط التالية: ي لسعر  الفائدة إذا تم إستيفاء الشر أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية مطلوبًا من خالل اإلصالح المعيار

ي كنتيجة مباشرة لإلصالح. 	  ور التغيير  ضر
األسـاس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية ماكفئ إقتصاديًا لألساس السابق الذي اكن معتمدًا مباشرًة قبل التغيير  . 	 

أ تغيير  مطلوب من خالل إصالحات  توفر  تعديالت المرحلة الثانية سلسلة من اإلستثناءات المؤقتة من بعض متطلبات محاسبة التحّوط عندما يطر
ار  عالقة التحّوط دون حدوث إنقطاع. قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاءات  معيار  سعر  الفائدة على البند المحّوط أو أداة التحّوط والذي يسمح بإستمر

التالية لكما غابت حالة عدم اليقين الناتجة عن إصالحات معيار  سعر  الفائدة فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية الخاصة بالبند المحّوط أو 
ي: أداة التحّوط المستندة إلى سعر  الفائدة المعيار

ات التي تطلبها اإلصالح بدون وقف عالقة التحّوط. 	  قامت المجموعة بتعديل وصف عالقة التحّوط لتعكس التغيير
اكم في 	  ات المطلوبة من خالل اإلصالح، حيث تم إعتبار  المبلغ المتر عند تعديل بند محّوط في عالقة تحّوط التدفق النقدي ليعكس التغيير

ي البديل الذي على أساسه يتم تحديد التدفقات النقدية المستقبلية المحّوطة. احتياطي تحّوط التدفق النقدي على أساس سعر  الفائدة المعيار

قامت المجموعة بتطبيق تعديالت المرحلة الثانية بأثر  رجعي. ولكن وفقًا لإلستثناءات المسموح بها في تعديالت المرحلة الثانية، اختارت المجموعة 
ات السابقة لتعكس تطبيق هذه التعديالت. بما أن المجموعة ليس لديها معامالت تم إستبدال سعر  الفائدة  نة للفتر قام المقار عدم إعادة عرض أر

ي الخاص بها بمعيار  بديل كما في 31 ديسمبر   2020، فال يوجد أي تأثير  على أرصدة حقوق الملكية اإلفتتاحية نتيجة لتطبيق هذه التعديالت  المعيار
بأثر  رجعي.

أج( المعاييرالمصدرة ولم تصبح سارية المفعول 
يان مفعولها في  يخ سر ات الحقة. ستطبق المجموعة هذه المعايير  في توار فيما يلي معايير  جديدة وتعديالت على معايير  قابلة للتطبيق في فتر

السنوات المالية الالحقه.  

تاريخ التطبيقالمعيار

قم 16( ير  المالية ر ات إيجار  متعلقة بوباء )كوفيد-19( ما بعد 30 يونيو 2021 – )تعديالت على المعيار  الدولي للتقار يناير  2022إمتياز
قم 37( ام بالعقد )تعديالت على معيار  المحاسبة الدولي ر يناير  2022عقود غير  مجدية – تلكفة اإللتز

ير  المالية 2018 – 2020 يناير  2022تحسينات سنوية على المعايير  الدولية للتقار
قم 16( ات واآلالت والمعدات: متحصالت قبل اإلستخدام – )تعديالت على معيار  المحاسبة الدولي ر يناير  2022العقار

قم 3( ير  المالية ر اجع اإلطار  الفهمي – )تعديالت على المعيار  الدولي للتقار يناير  2022مر
قم 1( ية – )تعديالت على معيار  المحاسبة الدولي ر ية أو غير  جار يناير  2023تصنيف المطلوبات كجار

قم 17: عقود التأمين ير  المالية ر قم 17: عقود التأمين والتعديالت على المعيار  الدولي للتقار ير  المالية ر يناير  2023المعيار  الدولي للتقار
قم 8( ات المحاسبية – )تعديالت على معيار  المحاسبة الدولي ر يف التقدير يناير  2023تعر

قم 2 المتعلق  قم 1 وبيان الممارسات ر اإلفصاح عن سياسات محاسبية – )تعديالت على معيار  المحاسبة الدولي ر
ير  المالية( يناير  2023بالمعايير  الدولية للتقار

ائب المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة – )تعديالت على معيار  المحاسبة  الضر
قم 12( يناير  2023الدولي ر

ير  المالية  ع مشترك – )تعديالت على المعيار  الدولي للتقار و يكه أو مشر بيع أو مساهمة في الموجودات بين مستثمر  وشر
قم 28( قم 10 ومعيار  المحاسبة الدولي ر غير  محددر

3. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 

ر ( الضرائب
يبة الدائنة أو  ية في الدول التي تعمل بها المجموعة. يمثل مبلغ الضر ائب المستحقة على المجموعة طبقًا للقوانين واللوائح السار تحسب الضر

يبة الدخل. ال تخضع عمليات المجموعة داخل  يبة الذي سيتم دفعها أو إستالمها والذي يعكس الشكوك المتعلقة بضر المدينة أفضل تقدير  للضر
كز  قطر  للمال وعمليات QNB للخدمات المالية  يبة بموجب لوائح هيئة مر يبة الدخل بإستثناء QNB اكبيتال ذ.م.م. التى تخضع للضر دولة قطر  لضر

يبية المؤجلة بالنسبة  كة األم. تسجل الموجودات الضر يبة الدخل على أساس حصة غير  المقيمين من المالكين في الشر ذ.م.م. الخاضعة لضر
يبة غير  المستغلة إلى المدى الذي يتوقع معه  يبية الدائنة غير  المستغلة والخسائر  الضر وقات الزمنية المؤقتة القابلة للخصم واألرصدة الضر للفر

امات  وقات الزمنية المؤقتة. يتم قياس الموجودات واإللتز يبية المؤجلة كنتيجة للفر امات الضر يبية مستقبلية مقابلها. تسجل اإللتز باح ضر وجود أر
يبية المطبقة  وقات المؤقتة عند إنعاكسها بإستخدام المعّدالت الضر يبية التي يتوقع تطبيقها على الفر يبية المؤجلة بإستخدام المعّدالت الضر الضر

ائب الدخل، إن وجدت.  ير  وهي تعكس الشكوك المتعلقة بضر يخ التقر أو التي تطبق على نحو واسع في تار

ش( العائد على السهم
بح أو الخسارة العائد إلى حاملي حقوق  باح األساسي والمعّدل. يحتسب البنك العائد األساسي للسهم بقسمة الر يظهر  البنك عائد السهم من األر

أس المال اإلضافي، إن وجدت، على المتوسط المرجح لألسهم  يحة األولى من ر يعات على األدوات المالية ضمن الشر الملكية، معّدل بالتوز
بح أو الخسارة العائد إلى حاملي حقوق الملكية على المتوسط المرجح لألسهم  القائمة خالل الفترة. يتم تحديد العائد المعّدل للسهم بقسمة الر

العادية القائمة بعد تأثير  جميع األسهم العادية المخففة المحتملة.

ت( تقارير القطاعات
وفات ويتضمن  ادات وتكبد مصر اولة أنشطة األعمال التي تمكن المجموعة من جني إير قطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة المتصل بمز

اجعة نتائجها التشغيلية بصورة  ى داخل المجموعة والتي تتم مر وفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات األخر ادات والمصر ذلك اإلير
د المخصصة للك قطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر  له معلومات مالية اكفية. ات عن الموار ار منتظمة من قبل اللجان المتخصصة بهدف وضع قر

ث( أنشطة اإلئتمان
ى. يتم إستبعاد  اكت والمؤسسات األخر اد والشر تعمل المجموعة كمدير  لألموال مما يؤدي إلى اإلحتفاظ بموجودات أو إيداعها بالنيابة عن األفر
ى الناتجة من تلك األنشطة من هذه البيانات المالية الموّحدة كونها ليست من ضمن موجودات المجموعة. ادات األخر هذه الموجودات واإلير

خ( الضمان المعاد حيازته
ى بقيمة إستحواذها  كز  المالي الموّحد تحت بند موجودات أخر تها مقابل سداد ديون العمالء ضمن بيان المر يتم تسجيل الضمانات المعاد حياز

ح مخصص خسارة التدني في القيمة.  بالصافي بعد طر

ات مستحوذ عليها مقابل سداد الديون خالل فترة ال تتجاوز   اضي أو عقار ي، يجب على المجموعة أن تبيع أي أر كز ف قطر  المر وفقًا لتعليمات مصر
ي. كز ف قطر  المر يخ اإلستحواذ مع إماكنية تمديد هذه الفترة بعد الحصول على موافقة مصر ثالث سنوات من تار

ذ( أرقام المقارنة
ات المحاسبية. نة فيما عدا ما تسمح به المعايير  أو التفسير قام المقار اج اكفة المبالغ مع أر يتم إدر

ظ( التوزيعات على األدوات المالية ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي
باح. يعات أر أس المال اإلضافي كتوز يحة األولى من ر يعات على األدوات المالية ضمن الشر تم معاملة التوز

أأ( اإليجارات 
ام عقد إيجار  ، تقّيم المجموعة ما إذا اكن العقد بمثابة عقد إيجار  أو يحتوي على إيجار  وذلك إستنادًا إلى ما إذا اكن العقد ينقل الحق في  عند إبر

رت المجموعة فصل مكونات اإليجار  وغير  اإليجار  في العقود المعنية  السيطرة على إستخدام موجودات محددة لفترة زمنية نظير  مقابل. قر
دية النسبية. ها الفر إستنادًا إلى اسعار

ام اإليجار  . موجودات حق اإلستخدام تقاس مبدئيًا بالتلكفة  يخ بدء إلتز ف المجموعة بموجودات حق اإلستخدام ومطلوبات اإليجار  في تار تعتر
وفات إيجار  مدفوعة مقدمًا ومستحقة. يتم إحتساب إهالك موجودات حق اإلستخدام  ام اإليجار  معّداًل بأي مصر والتي تشمل المبلغ المبدئي إللتز

ها اإلقتصادية أيهما أقصر  ، ما لم يكن من المؤكد على نحو معقول بأن المجموعة  يقة القسط الثابت على فترة اإليجار  وأعمار الحقًا بإستخدام طر
يًا بخسائر  تدني القيمة، إن وجدت،  ستحصل على الملكية في نهاية فترة اإليجار  . إضافة إلى ذلك، فإن موجودات حق اإلستخدام تنخفض دور

ات. ات تمديد اإليجار  أو إلغاء اإليجار وُتعدل لفتر

ام اإليجار  مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار  والتي تخصم بإستخدام معّدل الفائدة المضمن في عقد اإليجار  ، أو في حالة  يتم يقاس إلتز
يجي لدى المجموعة، والذي يستند إلى متوسط المعّدل المرجح المطبق في  اض التدر عدم القدرة على تحديد المعّدل، يتم إستخدام معّدل اإلقر

ام اإليجار   ى ذات صلة. يتم قياس إلتز اضات أخر ئيسية للمجموعة معّدال وفقًا لطبيعة الموجودات ومدة اإليجار  والضمان وأي إفتر األسواق الر
وفات  امات اإليجار  ضمن “مصر ج تلكفة التمويل المتكبدة فيما يتعلق بإلتز يقة معّدل الفائدة الفعلي. ُتدر الحقًا بالتلكفة المطفأة بإستخدام طر

الفوائد” في بيان الدخل الموّحد.

ات الموجودات ذات القيمة المنخفضة )عندما تقل  اف بموجودات حق اإلستخدام ومطلوبات اإليجار  بالنسبة إليجار إختارت المجموعة عدم اإلعتر
ف المجموعة  ًا (. تعتر ات قصيرة األجل )التي تقل فيها مدة اإليجار  عن 12 شهر يكي( واإليجار قيمة الموجود المستأجر  عن 10,000 دوالر  أمر

وف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار  . ات كمصر بمدفوعات اإليجار  المصاحبة لهذه اإليجار

كز  المالي  ى” في بيان المر امات اإليجار  ضمن “مطلوبات أخر إلتز ات ومعدات” و تعرض المجموعة موجودات حق اإلستخدام ضمن “عقار
قم 12. يبية ذات الصلة وتتم المحاسبة عنها بموجب معيار  المحاسبة الدولي ر يبة المؤجلة، إن وجد، وفقًا للوائح الضر ف بأثر  الضر الموّحد. ُيعتر
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4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

ج هذه القائمة. يظهر  الحد األقصى  كز  المالي الموّحدة ولبعض البنود خار الجدول التالي يبين الحد األقصى للمخاطر  اإلئتمانية لبنود قائمة المر
ح أية ضمانات أو عمليات التقاص:  للمخاطر  بإجمالي األرصدة قبل طر

إجمالي الحد األقصى للمخاطر

20212020
ية )بإستثناء النقد في الصندوق( كز 74,028,75666,049,493نقد وأرصدة لدى البنوك المر

69,055,14465,127,820أرصدة لدى بنوك
وض وسلف للعمالء 763,652,041723,795,174قر

اق دين( ات مالية )أور 141,107,511121,839,906إستثمار
ى 9,665,0407,671,361موجودات أخر

1,057,508,492984,483,754
59,317,69260,184,700خطابات ضمان

47,431,34437,708,265إعتمادات مستندية
وض تباطات غير  قابلة لإللغاء عن قر 95,204,291115,240,205إر

1,259,461,8191,197,616,924اإلجمالي

اض حسب القطاع  كز  الحد األقصى لمخاطر  اإلقر تر
ح أية ضمانات: ئة حسب القطاع قبل وبعد طر امات الطار فيما يلي تحليل للموجودات المالية واإللتز

إجمالي الحد 
األقصى

للمخاطر
2021

صافي الحد
األقصى

للمخاطر
2021

إجمالي الحد 
األقصى

للمخاطر
2020

صافي الحد
األقصى

للمخاطر
2020

–157,656,180–186,621,711الحكومة
196,457,210108,390,427249,102,34875,783,276مؤسسات حكومية وشبه حكومية

47,952,52043,984,91744,036,89540,069,292الصناعة
117,208,441105,731,85597,181,48985,704,903التجارة

327,315,583275,262,236287,566,118244,100,255الخدمات
13,664,5539,543,46913,900,90510,561,389المقاوالت

104,528,44178,065,34660,562,80235,958,273اإلساكن
62,442,33837,437,21271,994,21753,859,187اإلستهالكي

ى 1,317,6951,024,9112,482,800697,669أخر
59,317,69259,317,69260,184,70060,184,700خطابات ضمان

47,431,34447,431,34437,708,26537,708,265إعتمادات مستندية
وض تباطات غير  قابلة لإللغاء عن قر 95,204,29195,204,291115,240,205115,240,205إر

1,259,461,819861,393,7001,197,616,924759,867,414اإلجمالي

جودة اإلئتمان
تدار  جودة اإلئتمان بالنسبة للموجودات المالية من قبل المجموعة بإستخدام تصنيفات إئتمان داخلية وخارجية. تتبع المجموعة آلية داخلية لتضييق 

ات إيجابية وسلبية مما يعطي  مخاطر  المدينيين وعالقاتها عبر  محفظة اإلئتمان. تستخدم المجموعة نظام تصنيف مكون من 10 نقاط بمؤشر
ات إيجابية وسلبية( تتعلق بالحسابات العاملة وثالثة منها متعلقة بالحسابات غير  العاملة. ضمن  إجمالي مدى من 22 درجة منها 19 )ذات مؤشر

ات عالية الجودة بينما تصنيفات مخاطر  المدين من +5  قائمة اإلئتمان المنتظم، فإن تصنيفات مخاطر  المدين من 1 إلى -4 تمثل درجة اإلستثمار
اقبة. تمثل تصنيفات مخاطر  المدين من 8 إلى 10 الحسابات دون  إلى +7 تمثل درجة اإلستثمار  الثانوية ومن 7 إلى -7 تمثل القائمة تحت المر

المستوى والمشكوك في تحصيلها والخسارة على التوالي. يسند إلى جميع حاالت اإلئتمان تصنيفًا وفقًا للمعايير  الموضوعة. تسعى المجموعة إلى 
التحسين المستمر  لمناهج تصنيف مخاطر  اإلئتمان الداخلي وسياسات وممارسات إدارة مخاطر  اإلئتمان لتعكس مخاطر  اإلئتمان األساسية 

ات أكثر  في حالة  اض مرة واحدة في السنة على األقل ولمر اجعة جميع عالقات اإلقر الحقيقية للمحفظة وثقافة اإلئتمان لدى المجموعة. تتم مر
الموجودات غير  العاملة.

4. إدارة المخاطر المالية

1( األدوات المالية 

التعريف والتصنيف
ية والودائع لدى  تتمثل األدوات المالية للمجموعة في الموجودات والمطلوبات المالية، وتتضمن الموجودات المالية أرصدة النقد والحسابات الجار

ى. تتضمن المطلوبات المالية ودائع العمالء والمستحق للبنوك  وض للعمالء والبنوك وموجودات مالية أخر ات المالية والقر البنوك واإلستثمار
انية وأدوات المشتقات المالية. ج الميز ى. كما تتضمن األدوات المالية الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن البنود خار ومطلوبات مالية أخر

اف والقياس ألهم األدوات المالية  قم 3 من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المعايير  المحاسبية المتبعة بشأن أسس اإلعتر يتضمن اإليضاح ر
وفات. ادات ومصر تبط بها من إير وما ير

2( إدارة المخاطر 

)أ( إطار إدارة المخاطر 
ًا ألهمية  اقبتها بشلك مستمر  لتبقى في إطار  الحدود المسموح بها. ونظر تتم إدارة المخاطر  الضمنية المتعلقة بأنشطة المجموعة وقياسها ومر

تبطة بهذه المخاطر  على الموظفين. تتعرض المجموعة  قابية المر يع المهام والمسؤوليات الر باح المجموعة، يتم توز عملية إدارة المخاطر  على أر
لمخاطر  اإلئتمان ومخاطر  السيولة ومخاطر  التشغيل ومخاطر  السوق التي تشمل مخاطر  عمليات المتاجرة والتحّوط.

عملية إدارة المخاطر 
ى مسؤولة عن عملية إدارة  اقبة المخاطر  ، وباإلضافة إلى ذلك يوجد عدة جهات أخر يعتبر  مجلس إدارة المجموعة هو المسؤول عن تحديد ومر

مخاطر  المجموعة.

لجنة المخاطر 
اتيجية المخاطر  وتطبيق المبادىء واأُلطر  العامة والحدود المسموح بها على لجنة المخاطر  . تقع مسؤولية تطوير  إستر

ير  قياس المخاطر  وأنظمة التقار
اتيجية عمل  ع من أنواع المخاطر  . تعكس هذه الحدود إستر اقبة الحدود المسموح بها للك نو اقبة المخاطر  والسيطرة عليها من خالل مر تتم مر

كيز  على قطاعات مالية معّينة. يتم جمع المعلومات  المجموعة وعوامل السوق المختلفة المحيطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر  المقبول مع التر
ف المبكر  على المخاطر  المتوقعة التي قد تنجم عنها. تعرض هذه المعلومات على مجلس إدارة  ات المختلفة للمجموعة وتحليلها للتعر من اإلدار

ات العمل ذات العالقة. ئيس المباشر  للك إدارة من إدار المجموعة ولجنة المخاطر  والر

التدقيق الداخلي 
ام  اءات المتخذة ومدى اإللتز يتم تدقيق العمليات المتعلقة بإدارة المخاطر  من قبل دائرة التدقيق الداخلي من خالل فحص كفاية اإلجر

اءات المطلوبة باإلضافة إلى تدقيق عمليات مجموعة المخاطر  نفسها كجزء من خطة التدقيق المعتمدة. تقوم دائرة التدقيق الداخلي  باإلجر
ات المجموعة ويتم عرض نتائج عملها على مجلس اإلدارة - لجنة التدقيق واإلمتثال للمجموعة.  بمناقشة نتائج التدقيق مع إدار

تخفيض المخاطر  
اكز  الناتجة عن التغّير  في أسعار  الفائدة  ى إلدارة المر كجزء من عملية إدارة المخاطر  ، تقوم المجموعة بإستخدام مشتقات وأدوات مالية أخر

اقبة فعالية عمليات  أس المال واإلئتمان. تقّيم المخاطر  قبل الدخول في عمليات تحّوط. تقوم دائرة المخاطر  بمر والعمالت األجنبية ومخاطر  ر
ي، وفي حالة وجود عمليات تحّوط غير  فّعالة، تقوم المجموعة بتنفيذ عمليات تحّوط مناسبة لتخفيف أثر  هذه العمليات. التحّوط بشلك شهر

)ب( مخاطر اإلئتمان 
أس المال ونشاطاتها اإلئتمانية تقوم  اتها في األسهم والسندات وفي أسواق ر يق تنويع إستثمار تقوم المجموعة بإدارة مخاطر  اإلئتمان عن طر
أس المال ونشاطاتها اإلئتمانية والتمويلية  اتها في األسهم والسندات وفي أسواق ر يق تنويع إستثمار المجموعة بإدارة مخاطر  اإلئتمان عن طر
َكز  المخاطر  مع أحد أو مجموعة من العمالء ضمن منطقة عمل محددة أو نشاط إقتصادي معّين. وتقوم المجموعة بالحصول على  لتفادي تر

ات واألسهم.  هن العقار يًا. تشتمل الضمانات على النقدية، السندات، ر ور ضمانات لكما اكن ذلك ضر

ف األجنبي كما في حالة منح التسهيالت  اءات نفسها عند دخولها في عمليات المشتقات المالية وعمليات الصر وتتبع المجموعة اإلجر
اإلئتمانية التقليدية.

يع  قم 35 التوز وض والسلف واألنشطة التمويلية على القطاعات المختلفة. كما يتضمن اإليضاح ر يع محفظة القر قم 10 توز يتضمن اإليضاح ر
افي لموجودات ومطلوبات المجموعة. الجغر
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4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(
تباطات والضمانات المالية: يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة الموجودات المالية واإلر

النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية
)بإستبعاد النقد بالصندوق( والمستحقات من بنوك

2021

اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

128,070,437––128,070,437درجة اإلستثمار  – تصنيف مخاطر  المدين من 1 إلى 4
15,114,264–13,448,5891,665,675درجة اإلستثمار  الثانوي – تصنيف مخاطر  المدين من 5 إلى 7

––––دون المستوى – تصنيف مخاطر  المدين 8
––––مشكوك في تحصيلها – تصنيف مخاطر  المدين 9

––––خسارة – تصنيف مخاطر  المدين 10
141,519,0261,665,675–143,184,701

)100,801(مخصص الخسارة

143,083,900القيمة الدفترية

النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية
)بإستبعاد النقد بالصندوق( والمستحقات من بنوك

2020

اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

119,749,876––119,749,876درجة اإلستثمار  – تصنيف مخاطر  المدين من 1 إلى 4
11,501,956–10,257,9061,244,050درجة اإلستثمار  الثانوي – تصنيف مخاطر  المدين من 5 إلى 7

––––دون المستوى – تصنيف مخاطر  المدين 8
––––مشكوك في تحصيلها – تصنيف مخاطر  المدين 9

––––خسارة – تصنيف مخاطر  المدين 10
130,007,7821,244,050–131,251,832

)74,519(مخصص الخسارة

131,177,313القيمة الدفترية

قروض وسلف العمالء

2021

اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

597,780,902–584,557,83813,223,064درجة اإلستثمار  – تصنيف مخاطر  المدين من 1 إلى 4
173,757,367–135,086,01338,671,354درجة اإلستثمار  الثانوي – تصنيف مخاطر  المدين من 5 إلى 7

4,373,9764,373,976––دون المستوى – تصنيف مخاطر  المدين 8
2,186,6002,186,600––مشكوك في تحصيلها – تصنيف مخاطر  المدين 9

11,784,03911,784,039––خسارة – تصنيف مخاطر  المدين 10
719,643,85151,894,41818,344,615789,882,884

)26,230,843(مخصص الخسارة

763,652,041القيمة الدفترية

قروض وسلف العمالء

2020

اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

544,630,621–544,251,471379,150درجة اإلستثمار  – تصنيف مخاطر  المدين من 1 إلى 4
184,913,052–142,131,97842,781,074درجة اإلستثمار  الثانوي – تصنيف مخاطر  المدين من 5 إلى 7

4,631,1484,631,148––دون المستوى – تصنيف مخاطر  المدين 8
2,065,1302,065,130––مشكوك في تحصيلها – تصنيف مخاطر  المدين 9

9,114,8629,114,862––خسارة – تصنيف مخاطر  المدين 10
686,383,44943,160,22415,811,140745,354,813

)21,559,639(مخصص الخسارة

723,795,174القيمة الدفترية

4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

إستثمارات مالية )أوراق دين(

2021

اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

89,903,373––89,903,373درجة اإلستثمار  – تصنيف مخاطر  المدين من 1 إلى 4
51,295,810–50,968,502327,308درجة اإلستثمار  الثانوي – تصنيف مخاطر  المدين من 5 إلى 7

––––دون المستوى – تصنيف مخاطر  المدين 8
––––مشكوك في تحصيلها – تصنيف مخاطر  المدين 9

72,06372,063––خسارة – تصنيف مخاطر  المدين 10
140,871,875327,30872,063141,271,246

)232,844(مخصص الخسارة

141,038,402القيمة الدفترية

إستثمارات مالية )أوراق دين(

2020

اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

76,738,350––76,738,350درجة اإلستثمار  – تصنيف مخاطر  المدين من 1 إلى 4
45,188,763–45,043,143145,620درجة اإلستثمار  الثانوي – تصنيف مخاطر  المدين من 5 إلى 7

––––دون المستوى – تصنيف مخاطر  المدين 8
––––مشكوك في تحصيلها – تصنيف مخاطر  المدين 9

72,43272,432––خسارة – تصنيف مخاطر  المدين 10
121,781,493145,62072,432121,999,545

)178,581(مخصص الخسارة

121,820,964القيمة الدفترية

ارتباطات قروض وضمانات مالية

2021

اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

113,724,341–113,496,229228,112درجة اإلستثمار  – تصنيف مخاطر  المدين من 1 إلى 4
88,453,023–82,141,6866,311,337درجة اإلستثمار  الثانوي – تصنيف مخاطر  المدين من 5 إلى 7

95,23995,239––دون المستوى – تصنيف مخاطر  المدين 8
23,15023,150––مشكوك في تحصيلها – تصنيف مخاطر  المدين 9

200,661200,661––خسارة – تصنيف مخاطر  المدين 10
195,637,9156,539,449319,050202,496,414

)543,087(مخصص الخسارة

201,953,327القيمة الدفترية

ارتباطات قروض وضمانات مالية

2020

اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

122,765,107–122,665,67699,431درجة اإلستثمار  – تصنيف مخاطر  المدين من 1 إلى 4
90,541,136–84,682,1295,859,007درجة اإلستثمار  الثانوي – تصنيف مخاطر  المدين من 5 إلى 7

56,27456,274––دون المستوى – تصنيف مخاطر  المدين 8
33,70633,706––مشكوك في تحصيلها – تصنيف مخاطر  المدين 9

283,738283,738––خسارة – تصنيف مخاطر  المدين 10
207,347,8055,958,438373,718213,679,961

)546,791(مخصص الخسارة

213,133,170القيمة الدفترية
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4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

إستخدام المعلومات المستقبلية
يخية. في الحالة التي ال تكون فيها أي من معايير  اإلقتصاد  اج عوامل اإلقتصاد اللكي لمعّدالت التعثر  التار تستخدم المجموعة نماذج إحصائية إلدر

وف اإلقتصادية، يجب  اللكي هامة من الناحية اإلحصائية أو لو اكنت نتائج إحتماالت التعثر  المتوقعة بعيدة على نحو كبير  من التوقع الحالي للظر
اج المعلومات المستقبلية من  يد إدر ات معّدل تعثر  نوعي من جانب اإلدارة بعد تحليل المحفظة حسب أداة التشخيص. يز إستخدام مؤشر

وض  ات في عوامل اإلقتصاد اللكي على الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة الخاصة بالمرحلة 1 والمرحلة 2 من القر مستوى الحكم عن كيفية تأثير  التغّير
وف اإلقتصادية المستقبلية. اضات المستخدمة متضمنة توقعات الظر ية على النماذج واإلفتر اجعة دور اء مر العاملة. يتم إجر

إحتساب الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة يعتمد على معلومات مستقبلية. تستخدم المجموعة  يادة المادية في مخاطر  تدني القيمة و إن إحتساب الز
اتها  ات اإلقتصادية وتأثير بط مؤشر  دورة اإلئتمان مع إحتمالية التعثر  أكساس إلحتساب الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة. هذه المتغّير ياضية تر نماذج ر

ات اإلقتصادية  على إحتمالية التعثر  والقرض المعرض للتعثر  والخسارة في حالة التعثر  تختلف حسب األداة المالية. التوقعات الخاصة لهذه المتغّير
بع سنوية وتمثل أفضل توقعات لألوضاع اإلقتصادية للخمس سنوات القادمة. يتم إستخدام  يتم الحصول عليها من قبل الدائرة اإلقتصادية بصورة ر

ى لتوقع األوضاع اإلقتصادية التي تغطي الموجودات المالية التي لها عمر  يتجاوز  خمسة سنوات. ات أخر مؤشر

اج مؤشر  دورة  يستخدم مؤشر  دورة اإلئتمان بعد األخذ بعين اإلعتبار  النماذج اإلقتصادية أعاله إلحتساب الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة. يتم استخر
اج مؤشر  دورة  ات إقتصادية تستخدم لوصف نشاطات اإلئتمان في الدول التي تعمل فيها المجموعة. يمكن استخر اإلئتمان بناًء على متغّير

يخية مثل العائد على الموجودات الخطرة ونمو اإلئتمان وهوامش الفائدة ومعّدالت التعثر  . كما يعتمد مؤشر  دورة  ات تار اإلئتمان من عدة مؤشر
يوهات متعددة.  اإلئتمان على معلومات اإلقتصاد اللكي وعوامل مخاطر  لسينار

اضات التالية: يوهات لدولة قطر  اإلفتر تشمل السينار
20212020

يكي للبرميل( ول )دوالر  امر 19 – 4044,9 – 64متوسط أسعار  البتر
)4,4%( – )1,5%()1,25%( – 1,8%إجمالي الناتج القومي

0,7% – 1,9%)0,9%( – 1,0%معّدالت التضخم

يو لإلقتصاد اللكي إلحتساب مؤشر  دورة اإلئتمان ما يلي:  بلغ معّدل الترجيح المستخدم للك سينار
20212020

يو المتفائل 0%5 %السينار
يو األساسي 55 %80 %السينار
يو المتشائم 45%15%السينار

يوهات المستقبلية يبلغ %100 .  اض أن معّدل الترجيح للك من السينار وض والسلف للعمالء بإفتر يوضح الجدول أدناه مخصص خسائر  القر

20212020
يادة/)النقص( في مخصص الخسائر  يو المتفائل – الز )824,000()760,395(100% السينار

يادة/)النقص( في مخصص الخسائر  يو األساسي – الز )295,000()189,554(100% السينار
يادة/)النقص( في مخصص الخسائر  يو المتشائم – الز 100756,924557,000% السينار

نات تمت خالل السنة. ات على مقار تستند هذه التقدير

قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

ات التالية: دة في المتغّير ئيسية في قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة هي المصطلحات الوار المدخالت الر

إحتمالية التعثر 	 
الخسارة في حالة التعثر 	 
القرض الُمعّرض للتعثر  	 

ى. يتم تعديل هذه النماذج لتعكس المعلومات المستقبلية  يخية أخر يتم إحتساب هذه المعايير  من نماذج إحصائية مطورة داخليًا وبيانات تار
دة بالوصف أعاله. الوار

4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

الشطب
ئيًا أو لكيًا  ئيًا أو لكيًا. تقوم المجموعة بشطب موجودات مالية جز داد الموجود المالي جز يتم شطب الموجودات المالية عندما ال يكون من المتوقع إستر
د دخل تنتج تدفقات نقدية اكفية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. يتم هذا التقييم على مستوى  إذا حددت أنه ليس لدى المقترض موجودات أو موار

دادات المبالغ المشطوبة سابقًا عند إستالم النقد. تخضع الموجودات المالية التي تم شطبها  اف بإستر لك من الموجودات على حدة. ويتم اإلعتر
داد المبالغ المستحقة. كما تخضع عمليات الشطب إلى الموافقات التنظيمية، إن وجدت.  اءات المجموعة إلستر إلجر

الضمانات 
ى مقابل اإلئتمان في إطار  النشاط االعتيادي لألعمال. وعلى أساس لكي، لم يكن  ات أخر يز اف مقابلة على ضمانات وتعز تحصل المجموعة من أطر

هناك تدني قابل للتمييز  في جودة الضمانات الذي تحتفظ بها المجموعة خالل العام فيما عدا ما تم مالحظته في األسواق التي تعمل بها 
ات في سياسات الضمانات لدى المجموعة. المجموعة. كما أنه ليست هناك تغّير

ي  يال قطر وض والسلف التي تدنت قيمتها اإلئتمانية كما في 31 ديسمبر  2021 مبلغ 5,779 مليون ر بلغت قيمة الضمان المحتفظ به مقابل القر
ي(. يال قطر )2020: 7,623 مليون ر

تتبع المجموعة سياسة نسبة القرض إلى القيمة عند %60.

يال  اءات القانونية كما في 31 ديسمبر  2021 هو 659,6 مليون ر قيمة المبلغ التعاقدي للموجودات المالية التي تم شطبها خالل السنة وتخضع لإلجر
ي(. يال قطر ي )2020: 469,0 مليون ر قطر

اضات والتقنيات المستخدمة لتقدير  تدني القيمة المدخالت واإلفتر

يادة الهامة في مخاطر  اإلئتمان الز
اف المبدئي بها، تدرس المجموعة المعلومات المعقولة ذات  ادت بشلك كبير  منذ اإلعتر عند تحديد ما إذا اكنت مخاطر  التعثر  في أداة مالية قد ز

الصلة والتي يمكن دعمها والمتوفرة بدون جهد أو تاكليف غير  مناسبة. يتضمن هذا المعلومات الكمية والنوعية والتحليل الذي ينطوي على نظام 
تصنيف مخاطر  اإلئتمان الداخلي وتصنيفات اإلئتمان الخارجية متى اكن ذلك ممكنًا، باإلضافة إلى سيولة الحسابات وأحاكم اإلئتمان، ومتى اكن 

ات  يادة كبيرة في مخاطر  اإلئتمان إستنادًا إلى مؤشر يخية ذات الصلة. قد تحدد المجموعة أيضًا أن قرضًا معّينًا قد تعرض لز ممكنًا، الخبرة التار
يع. ها بصورة اكملة في تحليلها الكمي على نحو سر ى المجموعة أنها تشير  إلى ذلك وقد يكون من غير  المحتمل إظهار  أثر نوعية معّينة تر

درجات مخاطر  اإلئتمان
ع  يف درجات مخاطر  اإلئتمان بإستخدام عوامل نوعية وكمية تشير  إلى مخاطر  التعثر  . تتغّير  هذه العوامل إستنادًا إلى طبيعة اإلئتمان ونو يتم تعر

قابة مستمرة قد ينتج عنها إعادة تصنيف أي قرض إلى درجة مخاطر  إئتمان مختلفة. وض إلى ر المقترض. تخضع القر

اج هيلك إحتمالية التعثر   إستخر
ور   ات إلحتمالية تعثر  اإلئتمان وكيف يتوقع أن تتغّير  نتيجة لمر اج تقدير إستخر تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات المجمعة و

ئيسية عبر  مختلف  ات في عوامل اإلقتصاد اللكي الر ات في معّدالت التعثر  والتغّير الزمن. يشمل هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغّير
وضًا.  افية التي تمنح فيها المجموعة قر المناطق الجغر

الموجودات المالية المعاد التفاوض عليها
تبط بالتدهور   ى ال تر وف السوق واإلحتفاظ بالعميل وعوامل أخر األحاكم التعاقدية لإلئتمان قد يتم تعديلها لعدة أسباب متضمنة التغّير  في ظر

اف بالقرض المعاد التفاوض عليه  اف به واإلعتر اإلئتماني الحالي أو المحتمل للعميل. القرض القائم الذي يتم تعديل أحاكمه قد يلغى اإلعتر
وض بداًل من إستهالك الضمانات، إن وجدت. من الممكن  كقرض جديد بالقيمة العادلة. متى اكن ذلك ممكنًا، تسعى المجموعة إلعادة هيلكة القر
وض المعاد هيلكتها  اجعة القر وط جديدة. تقوم اإلدارة بصفة مستمرة بمر تيبات الدفع وتوثيق إتفاقية قرض بشر أن يتضمن إعادة الهيلكة تمديد تر

وط وأنه من المرجح تسديد جميع المدفوعات المستقبلية.  للتأكد من إستيفاء جميع الشر

يتم تصنيف الحسابات المعاد هيلكتها ألسباب إئتمانية خالل 12 شهر  السابقة تحت المرحلة 2.

يف التعثر  تعر
تعتبر  المجموعة أن الموجودات المالية متعثرة عندما:

اءات 	  ع من جانب المجموعة إلى إجر اماته اإلئتمانية للمجموعة بالاكمل، بدون إماكنية الرجو يكون من غير  المرجح أن يدفع المقترض إلتز
كتحصيل الضمان )إذا وجد(.

ام إئتماني هام للمجموعة.	  يكون المقترض قد تجاوز  موعد اإلستحقاق بأكثر  من 90 يومًا بخصوص أي إلتز
تم تصنيف المقترض على أنه 9 أو 10 ضمن التصنيف الداخلي لمخاطر  المدينيين.	 

ات التالية: ًا تدرس المجموعة المؤشر عند تقييم ما إذا اكن المقترض متعثر

ام آخر  من جانب نفس المقترض إلى المجموعة.	  ات كمية مثل تجاوز  موعد اإلستحقاق وعدم الدفع ألي إلتز مؤشر
إستنادًا إلى البيانات المطورة داخليًا والتي يتم الحصول عليها من مصادر  خارجية.	 

يف التعثر  يتماشى  وف. إن تعر ات في الظر قد تتغّير  مدخالت التقييم في كون األداة المالية متعثرة ومدى هذا التعثر  عبر  الزمن بناًء على التغّير
أس المال النظامي.  اض ر على نحو كبير  مع ذلك المطبق من جانب المجموعة ألغر



بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر
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4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

قروض وسلف للعمالء

2021

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

إجمالي الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة 

وخسائر تدني القيمة

1,427,9513,186,65116,945,03721,559,639الرصيد في 1 يناير
––––تحويالت للمرحلة 1
––49,362)49,362(تحويالت للمرحلة 2
–291,158)291,158(–تحويالت للمرحلة 3

 صافي مخصص الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة
224,5521,045,7766,829,6758,100,003وخسائر  تدني القيمة للسنة

)1,378,113()1,378,113(––مبالغ مشطوبة
ق عمالت أجنبية )2,050,686()1,269,520()608,116()173,050(فر

1,430,0913,382,51521,418,23726,230,843الرصيد في 31 ديسمبر

قروض وسلف للعمالء

2020

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

إجمالي الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة 

وخسائر تدني القيمة

1,246,6202,694,38012,835,22816,776,228الرصيد في 1 يناير
––––تحويالت للمرحلة 1
––82,829)82,829(تحويالت للمرحلة 2
–396,954)396,954(–تحويالت للمرحلة 3

 صافي مخصص الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة
370,228988,6125,513,8556,872,695وخسائر  تدني القيمة للسنة

)1,318,718()1,318,718(––مبالغ مشطوبة
ق عمالت أجنبية )770,566()482,282()182,216()106,068(فر

1,427,9513,186,65116,945,03721,559,639الرصيد في 31 ديسمبر

اإلستثمارات المالية )أوراق دين(

2021

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

إجمالي الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة 

وخسائر تدني القيمة

76,73525,21976,627178,581الرصيد في 1 يناير
––––تحويالت للمرحلة 1
––2,007)2,007(تحويالت للمرحلة 2
––––تحويالت للمرحلة 3

 صافي مخصص الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة
55,851)4,491(42,30818,034وخسائر  تدني القيمة للسنة

––––مبالغ مشطوبة
ق عمالت أجنبية )1,588()73(–)1,515(فر

115,52145,26072,063232,844الرصيد في 31 ديسمبر

4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(
يخ معّين تحتسب إستنادًا إلى نماذج التصنيف اإلحصائية. تستند هذه النماذج بصفة أساسية على  ات في تار ات إحتمالية التعثر  هي تقدير إن تقدير

البيانات المجمعة داخليًا والتي تشتمل على عوامل كمية ونوعية تدعمها بيانات تقييم إئتمان خارجية إن وجدت. 

الخسارة في حالة التعثر  هي حجم الخسارة المتوقعة في حالة وجود تعثر  . تقدر  المجموعة الخسارة في حالة التعثر  إستنادًا إلى معّدالت 
اف المقابلة المتعثرة. تضع نماذج الخسارة في حالة التعثر  في اإلعتبار  قيمة الضمانة المتوقعة  يخية للمطالبات المقدمة ضد األطر التحصيل التار

داد أي ضمان يشلك جزءًا مكماًل للموجودات المالية.  وتاكليف إستر

يتضمن تقييم الخسارة في حالة التعثر  :

ى إلى الحسابات العاملة. ع مرة أخر يفه على أنه معّدل الحسابات التي تعثرت ومن ثم تمكنت من الرجو معّدل المعالجة: ويتم تعر  )1

داد  يفه على أنه نسبة قيمة التصفية للقيمة السوقية للضمان في وقت التعثر  كما أنها يجب ان تعكس معّدل اإلستر داد: ويتم تعر معّدل اإلستر  )2
من مطالبة عامة على موجودات المقترض بالنسبة للجزء غير  المضمون من القرض.

يخ التعثر  معّدلة بقيمة الزمن. داد التي لم يتم تحقيقها في تار يفه على أنه تلكفة فرصة قيمة اإلستر معّدل الخصم: ويتم تعر  )3

ج المجموعة القرض المعّرض للتعثر  من القرض الحالي لمقترض  القرض المعّرض للتعثر  يمثل مبلغ القرض في حالة حدوث تعثر  لقرض. تستخر
ات المحتملة على المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد متضمنًا اإلطفاء. القرض المعّرض للتعثر  بالنسبة لموجودات مالية هو إجمالي  والتغّير

اض والضمانات المالية، يتضمن القرض المعّرض للتعثر  المبلغ المسحوب إضافة إلى المبالغ المستقبلية  تباطات اإلقر ية. بالنسبة إلر قيمته الدفتر
يخية والتوقعات المستقبلية. المحتملة التي قد يتم سحبها بموجب العقد والتي تقدر  إستنادًا إلى المالحظات التار

كة التي تتضمن درجات  عند القيام بوضع نموذج للمعيار  على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر  المشتر
افي للمقترض. ع المنتج والموقع الجغر مخاطر  اإلئتمان، نو

الت منسجمة على نحو مناسب. وض التي تقع ضمن مجموعة معّينة ما ز اجعة منتظمة للتأكد من أن القر تخضع المجموعات إلى مر

مخصص الخسارة
تظهر  الجداول التالية التسويات بين رصيد اإلفتتاح ورصيد اإلقفال بالنسبة لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات المالية. 

النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية )بعد إستبعاد النقد 
بالصندوق( والمستحقات من بنوك

2021

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

إجمالي الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة 

وخسائر تدني القيمة

74,519–53,70120,818الرصيد في 1 يناير
––––تحويالت للمرحلة 1
––––تحويالت للمرحلة 2
––––تحويالت للمرحلة 3

 صافي مخصص الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة
30,640–)11,858(42,498وخسائر  تدني القيمة للسنة

––––مبالغ مشطوبة
ق عمالت أجنبية )4,358(–38)4,396(فر

100,801–91,8038,998الرصيد في 31 ديسمبر

النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية )بعد إستبعاد النقد 
بالصندوق( والمستحقات من بنوك

2020

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

إجمالي الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة 

وخسائر تدني القيمة
51,223–41,6519,572الرصيد في 1 يناير
––––تحويالت للمرحلة 1
––––تحويالت للمرحلة 2
––––تحويالت للمرحلة 3

 صافي مخصص الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة
25,499–14,44111,058وخسائر  تدني القيمة للسنة

––––مبالغ مشطوبة
ق عمالت أجنبية )2,203(–188)2,391(فر

74,519–53,70120,818الرصيد في 31 ديسمبر



بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر
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4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

)ج( مخاطر السوق
ات  أس المال الناتجة عن متغّير تتعرض المجموعة لمخاطر  السوق الخاصة بمعّدالت الفائدة ومعّدالت تبادل العمالت األجنبية وأسعار  أدوات ر

اكز  المحتفظ بها ولتقدير  الحد األقصى من الخسائر  المتوقعة  السوق الخاصة والعامة. تطبق المجموعة تقييم داخلي لتقدير  مخاطر  السوق للمر
إبقائها ضمن الحدود المسموح بها والتي يتم  ات السوق للسيطرة على هذه المخاطر  و اضات المتعلقة بمتغّير إعتمادًا على مجموعة من اإلفتر

اقبتها يوميًا. مر

أس المال مخاطر  أسواق ر
أس المال نتيجة إنخفاض مؤشر  السوق اللكي أو تغّير  أسعار  أسهم معّينة. فيما يلي أثر  تغّير   أس المال تدني قيمة أدوات ر تمثل مخاطر  أسواق ر

ى: اض ثبات اكفة العوامل األخر ات السوق على حقوق المساهمين بإفتر مؤشر
 التغّير في مؤشرات

أسـواق رأس المال
)%(

األثر على بنود
الدخل الشامل األخرى

20212020
مؤشر السوق

14,04311,888±5بورصة قطر 

ف العمالت األجنبية مخاطر  تقلبات سعر  صر
ها المالي وتدفقاتها النقدية. قامت المجموعة  كز ف السائدة في األسواق المالية على مر تتحمل المجموعة مخاطر  آثار  التقلبات في أسعار  الصر

اكز  العمالت والتي يتم متابعتها يوميًا. فيما يلي تحلياًل لمخاطر  تقلبات  بوضع سـقف لمستوى المخاطر  المقبولة للك عمله وبشلك إجمالي لمر
ف العمالت األجنبية والتي تخضع لمخاطر  األسواق: سعر  صر

اإلجماليعمالت أخرىجنيه إسترلينييورودوالر أمريكيريال قطري
كما في 31 ديسمبر 2021

262,385,531492,068,907122,214,01459,475,371156,893,7881,093,037,611الموجودات
268,599,200489,000,082122,550,69459,168,701153,718,9341,093,037,611المطلوبات وحقوق الملكية

–306,6703,174,854)336,680(3,068,825)6,213,669(صافي مركز العمالت األجنبية

كما في 31 ديسمبر  2020
288,052,794431,128,086119,991,58946,411,911139,430,6801,025,015,060الموجودات

276,328,203444,731,503120,270,16146,270,348137,414,8451,025,015,060المطلوبات وحقوق الملكية

–141,5632,015,835)278,572()13,603,417(11,724,591صافي مركز العمالت األجنبية

ى ثابتة: ي على بيان الدخل للمجموعة، مع بقاء اكفة العوامل األخر يال القطر ئيسية مقابل الر كة العمالت الر يبين الجدول التالي األثر  المتوقع لحر

التغّير في سعر
صرف العملة )%(

األثر على بيان الدخل الموّحد
20212020

العملة
يكي )272,068(61,377+2دوالر  أمر

و )8,357()10,100(+3يور
ليني 6,1332,831+2جنيه إستر

ي 539524+3جنيه مصر
كية 6,1906,398+3ليرة تر

ى 88,51753,553+3أخر

يكي 272,068)61,377(–2دوالر  أمر
و 10,1008,357–3يور

ليني )2,831()6,133(–2جنيه إستر
ي )524()539(–3جنيه مصر

كية )6,398()6,190(–3ليرة تر
ى )53,553()88,517(–3أخر

4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

اإلستثمارات المالية )أوراق دين(

2020

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

إجمالي الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة 

وخسائر تدني القيمة
56,9025,29176,600138,793الرصيد في 1 يناير
––––تحويالت للمرحلة 1
––6,593)6,593(تحويالت للمرحلة 2
–177)177(–تحويالت للمرحلة 3

 صافي مخصص الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة
28,59613,51226,89669,004وخسائر  تدني القيمة للسنة

)27,237()27,237(––مبالغ مشطوبة
ق عمالت أجنبية )1,979(191–)2,170(فر

76,73525,21976,627178,581الرصيد في 31 ديسمبر

ارتباطات القروض والضمانات المالية

2021

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

إجمالي الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة 

وخسائر تدني القيمة
276,015137,470133,306546,791الرصيد في 1 يناير
––––تحويالت للمرحلة 1
––120)120(تحويالت للمرحلة 2
––––تحويالت للمرحلة 3

 صافي مخصص الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة
33,04271,999)16,179(55,136وخسائر  تدني القيمة للسنة

)27,152()27,152(––مبالغ مشطوبة
ق عمالت أجنبية )48,551()10,538()2,560()35,453(فر

295,578118,851128,658543,087الرصيد في 31 ديسمبر

ارتباطات القروض والضمانات المالية

2020

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

إجمالي الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة 

وخسائر تدني القيمة
213,25175,150158,758447,159الرصيد في 1 يناير
––––تحويالت للمرحلة 1
––719)719(تحويالت للمرحلة 2
–1,070)1,070(–تحويالت للمرحلة 3

 صافي مخصص الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة
117,284)18,487(67,10968,662وخسائر  تدني القيمة للسنة

––––مبالغ مشطوبة
ق عمالت أجنبية )17,652()8,035()5,991()3,626(فر

276,015137,470133,306546,791الرصيد في 31 ديسمبر



بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر
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4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر  أسعار  الفائدة
باح المستقبلية للمجموعة أو على القيمة العادلة لألدوات  تعكس مخاطر  أسعار  الفائدة مخاطر  التغّير  في أسعار  الفائدة التي قد تؤثر  على األر

إن اكن مناسبًا، مشتقات متنوعة.  المالية. يتم إدارة هذه المخاطر  من خالل إستخدام إدارة الموجودات والمطلوبات، و

انية العمومية: فيما يلي ملخص لحساسية أسعار  الفائدة للموجودات والمطلوبات والبنود غير  الظاهرة في الميز

خالل
3 أشهر

12 – 3
شهر

5 – 1
سنوات

أكثر من
5 سنوات

الحساسية
اإلجماليلغير الفوائد

معّدل
الفائدة
الفعلي

كما في 31 ديسمبر 2021:
ية كز 50,537,75988,551,288–––38,013,529نقد وأرصدة لدى البنوك المر

0.62 %55,444,4743,161,941123,8382,143,4178,181,47469,055,144أرصدة لدى بنوك
وض وسلف للعمالء 4.44 %493,821,774202,718,50332,997,1267,464,98526,649,653763,652,041قر

ات مالية 7.47 %58,642,78815,234,94145,276,97719,715,57811,418,053150,288,337إستثمار
ى 21,490,80121,490,801––––موجودات أخر

645,922,565221,115,38578,397,94129,323,980118,277,7401,093,037,611إجمالي الموجودات
1.29 %85,912,21820,797,9714,377,16286,465267,756111,441,572أرصدة من بنوك

2.60 %494,840,733136,729,22654,476,0928,114,95891,350,515785,511,524ودائع عمالء
3.09 %4,274,0653,490,54919,301,11412,458,148565,05140,088,927سندات دين

ى وض أخر 1.20 %26,022,3079,58611,8083,71590,82326,138,239قر
ى 29,800,70229,800,702––––مطلوبات أخر

100,056,647100,056,647––––حقوق الملكية
 إجمالي المطلوبات

611,049,323161,027,33278,166,17620,663,286222,131,4941,093,037,611وحقوق الملكية
انية ق في الميز –)103,853,754(34,873,24260,088,053231,7658,660,694الفر

انية ق غير  الظاهر  في الميز –)2,212,827(3,454,500)14,933,201()5,504,942(19,196,470الفر
–)106,066,581(12,115,194)14,701,436(54,069,71254,583,111فرق حساسية أسعار الفائدة

الفرق المتراكم في حساسية 
––54,069,712108,652,82393,951,387106,066,581أسعار الفائدة

كما في 31 ديسمبر  2020:
ية كز 53,637,78181,550,978–––27,913,197نقد وأرصدة لدى البنوك المر

0.74 %5,127,32365,127,820–57,910,8131,811,574278,110أرصدة لدى بنوك
وض وسلف للعمالء 4.90 %481,221,081171,410,13040,293,3527,350,03723,520,574723,795,174قر

ات مالية 8.33 %43,757,35620,376,03737,344,27318,592,81510,377,740130,448,221إستثمار
ى 24,092,86724,092,867––––موجودات أخر

610,802,447193,597,74177,915,73525,942,852116,756,2851,025,015,060إجمالي الموجودات
1.50 %59,817,90823,769,2634,129,4195,665231,46887,953,723أرصدة من بنوك

2.69 %463,524,570138,948,14839,292,7498,177,17288,794,947738,737,586ودائع عمالء
3.35 %11,121,4183,652,24715,058,93012,138,464602,44442,573,503سندات دين

ى وض أخر 1.63 %26,98527,901,487–27,844,9127,29622,294قر
ى 30,947,04230,947,042––––مطلوبات أخر

96,901,71996,901,719––––حقوق الملكية
 إجمالي المطلوبات

562,308,808166,376,95458,503,39220,321,301217,504,6051,025,015,060وحقوق الملكية
انية ق في الميز –)100,748,320(48,493,63927,220,78719,412,3435,621,551الفر

انية ق غير  الظاهر  في الميز –)2,212,827(3,454,500)14,933,201()5,504,942(19,196,470الفر
–)102,961,147(67,690,10921,715,8454,479,1429,076,051فرق حساسية أسعار الفائدة

الفرق المتراكم في حساسية 
––67,690,10989,405,95493,885,096102,961,147أسعار الفائدة

ات والمعدات والموجودات غير  الملموسة. ى العقار تتضمن الموجودات األخر

4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

حساسية أسعار الفائدة
ى ثابتة. حساسية بيان الدخل الموّحد هي األثر  الناتج  يبين الجدول التالي حساسية التغّير  المحتمل في أسعار  الفائدة مع بقاء اكفة العوامل األخر

اد الفوائد لمدة سنة واحدة إعتمادًا على معّدل سعر  فائدة عائم للموجودات والمطلوبات  ات مفترضة في معّدالت الفائدة على صافي إير عن تغّير
المالية بما في ذلك أثر  أدوات التحّوط.

2021
الزيادة في 

النقاط األساسية
حساسية صافي 

إيراد الفوائد
النقص في 

النقاط األساسية
حساسية صافي 

إيراد الفوائد

العملة

ي يال قطر )87,074(1087,07410ر

يكي )19,082(1019,08210دوالر  أمر

و 108,908)8,908(10يور

ليني )4,239(104,23910جنيه إستر

ى )4,365(104,36510أخر

2020

العملة

ي يال قطر )105,138(10105,13810ر

يكي )12,930(1012,93010دوالر  أمر

و 1013,010)13,010(10يور

ليني )1,789(101,78910جنيه إستر

ى )6,407(106,40710أخر

تعديل الفائدة القياسية بين البنوك
نظرة عامة

ئيسية لمعّدالت الفائدة على مستوى العالم، ويشمل ذلك إستبدال بعض أسعار  الفائدة  ات الر ية على المؤشر اء إصالحات جوهر يتم حاليًا إجر
القياسية بين البنوك “آيبور” بأسعار  فائدة بديلة خالية من المخاطر  )ويشار  إلى هذه العملية بـ“إصالحات آيبور”(. لدى المجموعة تعرضات ألسعار  

ات السوق المذكورة. يوضح الجدول التالي  الفائدة القياسية بين البنوك في أدواتها المالية، وسيتم إستبدال أو إصالح هذه المقاييس في إطار  مبادر
يخ التحّول المتوقعة ذات الصلة: تعرضات المجموعة ألسعار  الفائدة القياسية بين البنوك واألسعار  المرجعية وتوار

تاريخ التحّولالسعر المرجعي البديلآيبورالعملة

يكي دوالر  أمر
 سعر  الفائدة بين البنوك في لندن

يكي( – )3 – 6 أشهر  ( يكي)دوالر  أمر يونيو 2023سعر  الفائدة المضمون اليومي للدوالر  األمر

ليني ليني(جنيه إستر لينيسعر  الفائدة بين البنوك في لندن )جنيه إستر ديسمبر  2021سعر  الفائدة اليومي للجنيه اإلستر

و يور
و (/ سعر  الفائدة  سعر  الفائدة القياسي بين البنوك )يور

و ( وبين البنوك في لندن )يور ديسمبر  2021سعر  الفائدة قصير  األجل لليور

ي انك سويسر ي(فر انك سويسر يسعر  الفائدة بين البنوك في لندن )فر انك السويسر ديسمبر  2021متوسط سعر  الفائدة اليومي للفر

ديسمبر  2021متوسط سعر  الفائدة اليومي للين اليابانيسعر  الفائدة بين البنوك في لندن )ين ياباني(ين ياباني

اقب المجموعة السوق عن كثب وتتابع المخرجات الصادرة عن مختلف مجموعات العمل في القطاعات المعنية بإدارة عملية اإلنتقال إلى أسعار   تر
اف  الفائدة القياسية الجديدة. ويشمل ذلك اإلعالنات الصادرة عن الجهات المنظمة ألسعار  الفائدة القياسية بين البنوك. شلكت المجموعة لجنة لإلشر

قابة المالية واألنظمة اآللية.  ينة والشؤون القانونية والر ائب والخز ات المخاطر  والضر على عملية اإلنتقال تضم مختلف أقسام العمل، بما في ذلك إدار
ات  اء نقل منظم للمعامالت القديمة إلى مؤشر ئيس قطاع األعمال للمجموعة. وتهدف هذه العملية إلى إجر اف ر إشر نامج العمل إلدارة و ويخضع بر

ف هذه اللجنة على عملية تغيير  أسعار   ات في المعامالت الجديدة. وتشر إعادة التسعير  الجديدة الخالية من المخاطر  ، وتسهيل تطبيق المؤشر
ية التشغيل، وتوعية الموظفين، والتواصل مع العمالء.  ات القانونية، وتحسينات األنظمة، وجاهز الفائدة، بما في ذلك تطوير  المنتجات، واإلعتبار



بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر
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4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(
المشتقات المالية

تبطة بالتدفقات النقدية. وتحتوي عقود  اض إدارة المخاطر  في عالقات التحّوط المر تحتفظ المجموعة بعقود مقايضة أسعار  الفائدة وذلك ألغر
ئيسي بسعر  الفائدة بين البنوك في لندن. وتخضع أدوات المشتقات المالية للمجموعة  تبط بشلك ر مقايضة أسعار  الفائدة على مكونات عائمة تر
وتوكول  ات المتعلقة بالتعديالت على بر اقب المجموعة التطور ئيسية للجمعية الدولية للمبادالت والمشتقات. وتر لعقود تستند إلى اإلتفاقيات الر

الجمعية الخاص بأسعار  الفائدة القياسية بين البنوك.

محاسبة التحّوط
قامت المجموعة بتقييم مدى تأثير  عدم اليقين الناتج عن “إصالحات آيبور” على عالقاتها بتحّوطات التدفقات النقدية كما في 31 ديسمبر  2021. 

تبط بشلك أساسي بمعّدالت الفائدة بين البنوك في لندن. ويتم عرض هذه المعّدالت القياسية بصفة  ال بنود وأدوات التحّوط للمجموعة تر وال تز
اف المقابلة على النحو المعتاد. تمتد عالقات التحّوط الخاصة بالتدفقات النقدية القائمة على  ي تبادل تدفقات “آيبور” النقدية مع األطر يومية ويجر

يخ المتوقع للتوقف عن إستخدام هذا المعّدل. معّدل سعر  الفائدة بين البنوك في لندن إلى ما بعد التار

إجمالي مبالغ العقود غير المعّدلة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على بند بديل مناسب
اجعة المبالغ  ية جديدة من خالل مر اقب المجموعة عملية اإلنتقال من أسعار  الفائدة القياسية بين البنوك “آيبور” إلى أسعار  فائدة معيار تر

ي بديل ومبالغ تلك العقود التي تتضمن بندًا بدياًل مناسبًا. اإلجمالية للعقود التي لم تنتقل بعد إلى سعر  فائدة معيار

ية  اج مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية بقيمها الدفتر اج بنود بديلة واإلنتقال المتوقع. تم إدر يوضح الجدول التالي العقود التي تعتمد على إدر
ومبالغ المشتقات المالية بقيمتها االسمية.

خاضعة ألسعار الفائدة القياسية بين البنوك 
“آيبور” بدون بنود بديلة

غير خاضعة ألسعار 
الفائدة القياسية بين 

البنوك “آيبور” 
أو خاضعة لسعر 

فائدة مرجعي بديل

سعر الفائدة بين 
البنوك في لندن 
)دوالر أمريكي( 
 بتاريخ إستحقاق

 قبل تاريخ
اإلنتقال المتوقع

سعر الفائدة بين 
البنوك في لندن 
)دوالر أمريكي( 
 بتاريخ إستحقاق

 بعد تاريخ
اإلنتقال المتوقع

خاضعة ألسعار 
الفائدة القياسية 

 بين البنوك
 “آيبور” وتحتوي

اإلجماليعلى بنود بديلة

كما في 31 ديسمبر 2021

ية كز 1,486,06388,551,288––87,065,225نقد وأرصدة لدى البنوك المر

251,25169,055,144––68,803,893أرصدة لدى بنوك

وض وسلف للعمالء 256,073,8526,998,83673,393,064427,186,289763,652,041قر

ات مالية 47,843,938150,288,337––102,444,399إستثمار

ى 21,490,801–––21,490,801موجودات أخر

535,878,1706,998,83673,393,064476,767,5411,093,037,611إجمالي الموجودات

70,5883,107,270111,441,572–108,263,714أرصدة من بنوك

785,511,524–––785,511,524ودائع عمالء

40,088,927–3,101,216–36,987,711سندات دين

ى وض أخر 20,121,5791,092,1501,456,2003,468,31026,138,239قر

ى 688,05529,800,702––29,112,647مطلوبات أخر

979,997,1751,092,1504,628,0047,263,635992,980,964إجمالي المطلوبات

94,991,873111,433,591––16,441,718عقود مقايضة أسعار  الفائدة

10,827,972109,135,051––98,307,079عقود مقايضة عمالت

105,819,845220,568,642––114,748,797إجمالي المشتقات المالية

4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

خاضعة ألسعار الفائدة القياسية بين البنوك 
“آيبور” بدون بنود بديلة

غير خاضعة ألسعار 
الفائدة القياسية بين 

البنوك “آيبور” 
أو خاضعة لسعر 

فائدة مرجعي بديل

سعر الفائدة بين 
البنوك في لندن 
)دوالر أمريكي( 
 بتاريخ إستحقاق

 قبل تاريخ
اإلنتقال المتوقع

سعر الفائدة بين 
البنوك في لندن 
)دوالر أمريكي( 
 بتاريخ إستحقاق

 بعد تاريخ
اإلنتقال المتوقع

خاضعة ألسعار 
الفائدة القياسية 

 بين البنوك
 “آيبور” وتحتوي

اإلجماليعلى بنود بديلة

كما في 31 ديسمبر  2020 

ية كز 4,074,34681,550,978––77,476,632نقد وأرصدة لدى البنوك المر

259,21665,127,820––64,868,604أرصدة لدى بنوك

وض وسلف للعمالء 360,793,29416,429,86833,224,392313,347,620723,795,174قر

ات مالية 34,764,356130,448,221––95,683,865إستثمار

ى 24,092,867–––24,092,867موجودات أخر

622,915,26216,429,86833,224,392352,445,5381,025,015,060إجمالي الموجودات

114,8804,838,50087,953,723–83,000,343أرصدة من بنوك

738,737,586–––738,737,586ودائع عمالء

42,573,503–32,790,1566,662,1153,121,232سندات دين

ى وض أخر 1,518,54813,833,9001,456,20011,092,83927,901,487قر

ى 30,947,042–––30,947,042مطلوبات أخر

886,993,67520,496,0154,692,31215,931,339928,113,341إجمالي المطلوبات

104,797,597119,486,171––14,688,574عقود مقايضة أسعار  الفائدة

11,603,432120,441,614––108,838,182عقود مقايضة عمالت

116,401,029239,927,785––123,526,756إجمالي المشتقات المالية

بح أو خسارة  من المتوقع أن يكون التأثير  ضئيل على المجموعة ألن اإلنتقال من المتوقع أن يتم بمعّدالت متاكفئة إقتصاديًا وبالتالي لن يحدث أي ر
ناتجة عن التعديل.



بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر
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4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

)د( مخاطر السيولة 
ابات في السوق أو إنخفاض تصنيف  تمثل مخاطر  السيولة مخاطر  عدم تمكن المجموعة من الوفاء بمتطلباتها التمويلية نتيجة حدوث إضطر

إدارة  ي لبعض مصادر  التمويل. وللحد من هذه المخاطر  ، تقوم اإلدارة بتنويع مصادر  التمويل و المجموعة اإلئتماني مما يؤدى إلى نضوب فور
اق مالية جاهزة للتداول. الموجودات مع األخذ بعين اإلعتبار  متطلبات السيولة من حيث النقد وشبه النقد وأور

يخ اإلستحقاق التعاقدية للموجودات  يخ إستحقاق بنود موجودات ومطلوبات المجموعة. وقد تم تحديد توار يعكس الجدول التالي توار
يخ  يخ اإلستحقاق التعاقدي دون األخذ بعين اإلعتبار  توار كز  المالي وحتى تار يخ بيان المر والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من تار

اقب اإلدارة بصورة مستمرة إستحقاقات الموجودات والمطلوبات للتأكد  يخية لإلحتفاظ بالودائع. تر اإلستحقاق الفعلية التي تعكسها الوقائع التار
من توفر  سيولة اكفية.

خالل
شهر

3 - 1
أشهر

12 - 3
شهر

5 - 1
سنوات

أكثر من
اإلجمالي5 سنوات

كما في 31 ديسمبر 2021:
ية كز 43,728,62688,551,288–––44,822,662نقد وأرصدة لدى البنوك المر

59,941,7341,896,0644,020,654965,3752,231,31769,055,144أرصدة لدى بنوك
وض وسلف للعمالء 101,204,37121,105,04364,941,939281,496,736294,903,952763,652,041قر

ات مالية 8,029,3098,075,15813,213,92149,694,55871,275,391150,288,337إستثمار
ى 9,792,8831,090,7291,541,9948,038,7701,026,42521,490,801موجودات أخر

223,790,95932,166,99483,718,508340,195,439413,165,7111,093,037,611إجمالي الموجودات
41,410,80325,565,08720,713,37121,915,1301,837,181111,441,572أرصدة من بنوك

319,615,18656,669,798100,413,126292,037,09416,776,320785,511,524ودائع عمالء
7,040,72420,435,13912,463,18040,088,927–149,884سندات دين

ى وض أخر 26,138,239–76,6671,093,2093,351,17921,617,184قر
ى وحقوق الملكية 17,034,8572,289,5735,375,6971,908,820103,248,402129,857,349مطلوبات أخر

378,287,39785,617,667136,894,097357,913,367134,325,0831,093,037,611إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
–278,840,628)17,717,928()53,175,589()53,450,673()154,496,438(الفرق في الميزانية

89,730,79032,619,92737,373,56833,916,25820,383,293214,023,836إلتزامات طارئة وأخرى

كما في 31 ديسمبر  2020:
ية كز 40,599,24681,550,978–––40,951,732نقد وأرصدة لدى البنوك المر

65,127,820–53,606,4187,925,1901,405,5892,190,623أرصدة لدى بنوك
وض وسلف للعمالء 96,407,32425,020,41758,500,313187,861,136356,005,984723,795,174قر

ات مالية 3,832,4357,517,72816,533,27742,687,74859,877,033130,448,221إستثمار
ى 13,033,236400,9101,189,7238,155,9301,313,06824,092,867موجودات أخر

207,831,14540,864,24577,628,902240,895,437457,795,3311,025,015,060إجمالي الموجودات
23,702,86916,190,25923,620,31422,227,7742,212,50787,953,723أرصدة من بنوك

250,649,19369,455,430133,060,377265,922,48219,650,104738,737,586ودائع عمالء
265,737124,27110,846,13319,196,97312,140,38942,573,503سندات دين

ى وض أخر 27,901,487–70,1607,37611,320,29016,503,661قر
ى وحقوق الملكية 19,415,5271,359,0281,887,5874,124,076101,062,543127,848,761مطلوبات أخر

294,103,48687,136,364180,734,701327,974,966135,065,5431,025,015,060إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
–322,729,788)87,079,529()103,105,799()46,272,119()86,272,341(الفرق في الميزانية

91,989,52132,750,24246,088,63235,885,26821,928,438228,642,101إلتزامات طارئة وأخرى

ات والمعدات والموجودات غير  الملموسة. ى العقار تتضمن الموجودات األخر

نة مع الحد األدنى 100% للسنة المنتهية  تحتفظ المجموعة بنسبة تغطية للسيولة عند 147% كما في 31 ديسمبر  2021 )2020: 164%( مقار
ي. كز ف قطر  المر في 31 ديسمبر  2021 )2020: 100%( حسب تعليمات مصر

4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

تحليل اإلستحقاقات للتدفقات النقدية غير  المخصومة
يبين الجدول التالي إلتزمات المجموعة المالية على أساس تعهدات الدفعات التعاقدية غير  المخصومة:

خالل
شهر

3 - 1
أشهر

12 - 3
شهر

5 - 1
سنوات

أكثر من
اإلجمالي5 سنوات

كما في 31 ديسمبر 2021:
41,568,59225,679,52521,106,67522,073,1571,954,889112,382,838أرصدة من بنوك

320,642,17557,391,073103,458,863297,192,57426,342,819805,027,504ودائع عمالء
156,979161,1897,066,04120,454,38212,584,42940,423,020سندات دين

ى وض أخر 27,189,378–76,6671,152,7563,568,90622,391,049قر
61,70116,11971,203404,83262,294616,149مطلوبات اإليجار 

األدوات المالية المشتقة

المبالغ التعاقدية مستحقة الدفع  – 
124,322,886–36,460,57359,931,29322,828,0975,102,923- عقود آجلة

المبالغ التعاقدية مستحقة القبض  – 
)124,996,853(–)5,096,044()23,331,913()59,946,431()36,622,465(- عقود آجلة

المبالغ التعاقدية مستحقة الدفع/  – 
ى )5,425,378()7,418,106(951,3241,120,930556,052)635,578()القبض( - أخر

361,708,64485,336,848135,888,802363,078,92533,526,325979,539,544إجمالي المطلوبات

كما في 31 ديسمبر  2020:
27,921,15516,397,51324,266,90223,004,5042,298,60093,888,674أرصدة من بنوك

251,734,67870,401,504135,982,400271,009,13329,714,887758,842,602ودائع عمالء
274,054439,56510,992,31220,976,69312,571,51345,254,137سندات دين

ى وض أخر 28,778,325–70,16074,36311,484,87617,148,926قر
14,31919,27679,309483,86887,546684,318مطلوبات اإليجار 

األدوات المالية المشتقة
 – المبالغ التعاقدية مستحقة الدفع

105,419,565–52,047,99842,126,50910,898,287346,771- عقود آجلة
 – المبالغ التعاقدية مستحقة القبض

)103,274,557(–)365,760()10,665,689()41,427,002()50,816,106(- عقود آجلة
 – المبالغ التعاقدية مستحقة الدفع/

ى )8,420,396()9,383,836(1,258,229625,052)259,796()660,045()القبض( - أخر
280,586,21387,771,932184,296,626333,229,18735,288,710921,172,668إجمالي المطلوبات

)ه( مخاطر التشغيل 
تمثل مخاطر  التشغيل مخاطر  حدوث خسائر  مباشرة أو غير  مباشرة نتيجة فشل معّين ناتج عن التطبيقات التكنولوجية أو العمليات أو أخطاء 

ى قد ينتج عنها مخاطر  تشغيل. تعمل المجموعة على التقليل من حدوث هذه المخاطر  ما أمكن من خالل إطار  من  الموظفين أو أي مخاطر  أخر
اقبة هذه المخاطر  العمل على الفصل الفّعال للواجبات  إدارة هذه المخاطر  واإلفصاح عنها. تشمل مر اقبة و اءات لتقييم ومر السياسات واإلجر

ق تقييمها. يادة وعي الموظفين بهذه المخاطر  وطر اءات المطابقة، باإلضافة إلى ز إجر والصالحيات و

)و( مخاطر أخرى
قابية والمخاطر  القانونية ومخاطر  السمعة. يتم السيطرة على مخاطر  عدم الوفاء  ى مخاطر  عدم الوفاء بالمتطلبات الر تشمل المخاطر  األخر
اءات المتعلقة باإلمتثال والمتابعة. يتم إدارة المخاطر  القانونية من خالل إستخدام  قابية من خالل إطار  من السياسات واإلجر بالمتطلبات الر

ج المجموعة. يتم إدارة مخاطر  السمعة من خالل فحص منتظم للعوامل المتعلقة بسمعة المجموعة باإلضافة  ين قانونيين داخل وخار مستشار
إلى إصدار  تعليمات وسياسات خاصة حيثما اكن ذلك مالئمًا.

تها من خالل المجموعة كما هو مبين  ية التي يتم تسويقها أو إدار إدارة فيما يتعلق بالمحافظ اإلستثمار تقوم المجموعة بتقديم خدمات أمانة و
اءات  تب على هذه الخدمات بعض المخاطر  القانونية ومخاطر  التشغيل. تتحكم المجموعة في هذه المخاطر  من خالل إجر قم 37. يتر باإليضاح ر

اءات العمل. ية للتأكد من تطبيق إجر اجعة الدور يقة إدارة المجموعة لهذه الخدمات وعمليات المر العمل اليومية التي تحكم طر
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4. إدارة المخاطر المالية )تتمة(

)ز ( إدارة رأس المال 
أس مال المجموعة بإستخدام القواعد  اقبة كفاية ر تبطة بأعمالها. يتم مر تها بفعالية لمواجهة المخاطر  المر أس مال يتم إدار تحتفظ المجموعة بقاعدة ر

أس المال  ئيسي من إدارة قاعدة ر ي. إن الهدف الر كز ف قطر  المر في وتعليمات مصر اف المصر ل لإلشر ات لجنة باز ر والنسب المعتمدة بموجب مقر
أس المال المطلوبة والمحافظة على تقييم إئتماني متميز  لدعم أعمال المجموعة وتعظيم العائد على المساهمين.  هو ضمان الوفاء بمتطلبات ر

اس المال كفاية ر
20212020

أس المال األساسي العام 75,905,08373,485,795ر
أس المال اإلضافي يحة األولى من ر 20,000,00020,000,000أدوات مالية ضمن الشر

أس المال األساسي اإلضافي )1( 78,66484,021ر
أس المال األساسي اإلضافي )2( 5,560,0035,267,427ر

101,543,75098,837,243إجمالي رأس المال

ان مخاطر  اإلئتمان 446,010,514446,945,612الموجودات مرجحة بأوز
ان مخاطر  السوق 8,827,7585,265,239الموجودات مرجحة بأوز

ان مخاطر  التشغيل 44,542,88143,095,707الموجودات مرجحة بأوز
499,381,153495,306,558إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر

أس المال األساسي العام* 14.0%14.2%نسبة كفاية ر
أس المال األساسي* 18.1%18.2%نسبة كفاية ر

أس المال* 19.1%19.3%إجمالي نسبة كفاية ر

يعها. ح توز باح المقتر ح صافي األر أس المال بعد طر * يتم إحتساب النسب أعاله إستنادًا إلى صافي ر

ي ما يلي: كز ف قطر  المر ل الثالثة للمجموعة وتعليمات مصر أس المال بموجب متطلبات لجنة باز يبلغ الحد األدنى لنسبة كفاية ر

بدون هامش 
تحّوط رأس 

المال

هامش 
تحّوط رأس 

المال
 DSIB رسوم

إضافية
 ICAAP رسوم

اإلجماليإضافية
أس المال األساسي العام 11.00 %0.0 %2.5 %2.5 %6.0 %الحد األدنى لنسبة كفاية ر

أس المال األساسي 13.00 %0.0 %2.5 %2.5 %8.0 %الحد األدنى لنسبة كفاية ر
أس المال 16.00 %1.0 %2.5 %2.5 %10.0 %الحد األدنى إلجمالي نسبة كفاية ر

5. إستخدام التقديرات واألحكام

أ( المصادر الرئيسية لتقدير حاالت عدم اليقين 
ات  اء تقييم مستمر  للتقدير دة بالبيانات المالية. يتم إجر اضات تؤثر  على مبالغ الموجودات والمطلوبات الوار إفتر ات و اء تقدير تقوم المجموعة بإجر

وف السائدة. ى متضمنة توقعات أحداث مستقبلية يعتقد على أنها معقولة بالنظر  إلى الظر يخية وعوامل أخر واألحاكم وهي تستند إلى الخبرة التار

)1( مخصصات خسائر اإلئتمان وخسائر تدني القيمة
اف المبدئي مع األخذ بعين اإلعتبار  معلومات مستقبلية  ادت على نحو كبير  منذ اإلعتر يتم تقييم ما إذا اكنت مخاطر  إئتمان الموجودات المالية قد ز

في قياس الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وخسائر  تدني القيمة.

)2( تحديد القيم العادلة
إن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ليس لها سعر  في السوق يتطلب إستخدام أساليب التقييم التي تم شرحها في 

ر  وال يتوفر  لها شفافية اكفية للسعر  ، فإن القيمة العادلة لها  السياسات المحاسبية. بالنسبة لألدوات المالية التي تتم المتاجرة بها بشلك غير  متكر
اضات التسعير   إفتر كز  والشك حول عوامل السوق و تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من األحاكم إستنادًا إلى مخاطر  السيولة والتر

ى تؤثر  على األداة بحد ذاتها. ومخاطر  أخر

5. إستخدام التقديرات واألحكام )تتمة(

)3( تقييم األدوات المالية
تم عرض السياسة المحاسبية للمجموعة حول قياس القيمة العادلة ضمن السياسات المحاسبية الهامة. تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة 

اء القياس: ج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجر بإستخدام القيمة العادلة وفقًا للتدر

المستوى 1: األسعار  المتداولة )غير  المعّدلة( في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.

المستوى 2: أساليب تقييم إستنادًا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشلك مباشر  )مثل األسعار  ( أو غير  مباشر  )مشتق من األسعار  (. تتضمن 
هذه الفئة أدوات تم تقييمها بإستخدام أسعار  سوق مدرجة في سوق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار  مدرجة ألدوات مماثلة في أسواق تعتبر  أقل 

ى، بحيث يمكن بشلك مباشر  أو غير  مباشر  مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق. نشاطًا أو أساليب تقييم أخر

المستوى 3: أساليب تقييم بإستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. يتضمن أسلوب التقييم مدخالت ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها 
ويكون لهذه المدخالت أثر  هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها إستنادًا إلى أسعار  مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون 

اضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس اإلختالفات بين األدوات. التعديالت أو اإلفتر

وض أسعار  المتعامل. بالنسبة  تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتداول بها في سوق نشطة إلى أسعار  سوق مدرجة أو عر
ى تقوم المجموعة بتحديد القيم العادلة بإستخدام أساليب التقييم. لاكفة األدوات المالية األخر

نة بأدوات مماثلة تتوفر  لها أسعار  سوق ونموذج بالك-شولز   تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم والمقار
اضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معّدالت فائدة خالية من  ى. تتضمن اإلفتر ات تسعير  متعددة الحدود ونماذج تقييم أخر وخيار

ف العملة  ى مستخدمة في تقدير  معّدالت الخصم وأسعار  السندات واألسهم ومعّدالت صر المخاطر  وقياسية وهوامش إئتمان وعالوات أخر
تباطاتها. إن هدف أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة  إر ات المتوقعة لألسعار  و ات األسهم والتغّير األجنبية واألسهم وأسعار  مؤشر

ية ضمن  اف السوق وفق معاملة تجار يخ البيانات المالية والذي اكن من الممكن تحديده من قبل أطر تعكس سعر  األداة المالية في تار
األنشطة اإلعتيادية.

ج القيمة العادلة: يبين الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية الفترة المالية وفق مستوى تدر

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
كما في 31 ديسمبر 2021

7,308,699–7,308,699–موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 
ات مالية 30,668,169–29,375,3511,292,818إستثمار

37,976,868–29,375,3518,601,517اإلجمالي

5,630,918–6025,630,316مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 
5,630,918–6025,630,316اإلجمالي

 
كما في 31 ديسمبر  2020

5,505,982–505,505,932موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 
ات مالية 37,062,634–35,860,5711,202,063إستثمار

42,568,616–35,860,6216,707,995اإلجمالي

5,858,247–1,4305,856,817مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر 
5,858,247–1,4305,856,817اإلجمالي

ال يوجد أي تحويالت بين المستوى األول والثاني ) 2020: ال يوجد(.

ج  الموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة، لكن يتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة، يتم تصنيفها تحت المستوى 2 في تدر
القيمة العادلة.

ب( األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

)1( اإلستمرارية
ار  في أعمالها للمستقبل المنظور  . ال يوجد  د الالزمة لإلستمر ار  . تمتلك المجموعة الموار قامت إدارة المجموعة بتقييم قدرة المجموعة على اإلستمر

ية. ار اض اإلستمر ية ولذلك يتم إعداد القوائم المالية على اساس إفتر ار تها على اإلستمر اي دليل لدى المجموعة يؤثر  على قدر

)2( تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
تقييم نموذج العمل الذي يحتفظ فيه بالموجودات وتقييم ما إذا اكنت األحاكم التعاقدية للموجودات المالية هي فقط لدفع المبلغ األصلي والفائدة 

يد من المعلومات. قم 7 للمز اجع إيضاح ر على المبلغ األصلي القائم. ر
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5. إستخدام التقديرات واألحكام )تتمة(

)3( عالقات التحّوط المؤهلة
عند تسجيل األدوات المالية في عالقات تحّوط مؤهلة، أوضحت المجموعة أنها تتوقع أن تكون التحّوطات ذات فاعلية عالية على مدى فترة التحّوط. 

رت المجموعة أن التعرض للتدفق النقدي المتحّوط منه يتعلق بتدفقات نقدية مستقبلية  عند المحاسبة على المشتقات كتحّوطات التدفق النقدي، قر
محتملة بشلك كبير  .

)4( الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وتدني قيمة اإلستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين
اج المعلومات المستقبلية في قياس  إدر اف المبدئي و ادت بصورة كبيرة منذ اإلعتر يتم تقييم ما إذا اكنت مخاطر  اإلئتمان على الموجود المالي قد ز
اضات والتقنيات المستخدمة لتقييم الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة  قم 4، المدخالت واإلفتر اجع إيضاح ر الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وتدني القيمة. ر

وتدني قيمة الموجودات المالية للحصول على معلومات إضافية.

)5( األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
تحدد إدارة المجموعة العمر  اإلنتاجي المقدر  للممتلاكت والمعدات إلحتساب اإلهالك. يتم تحديد هذا التقدير  مع األخذ باإلعتبار  اإلستخدام 

ي. المتوقع للموجودات واإلستهالك الفعلي والتقادم الفني والتجار

)6( العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة
تحدد إدارة المجموعة العمر  اإلنتاجي المقدر  لموجوداتها غير  الملموسة إلحتساب اإلطفاء. يتم تحديد هذا التقدير  بعد األخذ باإلعتبار  المنافع 

اإلقتصادية المقدرة التي سيتم تلقيها من إستخدام الموجودات غير  الملموسة. ال يتم إطفاء الموجودات غير  الملموسة التي ليس لها عمر  إنتاجي 
إنما يتم سنويًا فحص أي تدني محتمل في قيمتها. تحديد عدم وجود عمر  إنتاجي محدد للموجودات غير  الملموسه يتم سنويًا. يؤثر  تغّير   محدد، و

وضع أحد الموجودات غير  الملموسة من عدم وجود عمر  إنتاجي إلى وجود عمر  إنتاجي على السنوات القادمة فقط.

)7( تدني قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بشلك سنوي بتقييم أي تدني في قيمة الموجودات غير  المالية. يتم فحص تدني قيمة الموجودات غير  المالية عند وجود أي مؤشر  

إستخدام سعر  خصم مناسب لتحديد القيمة الحالية لهذه  يق تقدير  التدفقات النقدية المستقبلية و ية عن طر داد قيمتها الدفتر على عدم إستر
التدفقات النقدية.

)8( إدارة الصناديق المالية
ي الصناديق من خالل القوانين الخاصة بالصناديق، كما تعد  الة مدير جميع الصناديق المالية خاضعة للقوانين الخاصة بها حيث يتم تعيين أو إز
ين في هذه  المصالح اإلقتصادية اللكية للمجموعة في هذه الصناديق غير  مادية. نتيجة لذلك، تعتبر  المجموعة أنها تمثل دور  الوكيل للمستثمر

الصناديق وبالتالي لم يتم توحيدها.

9( مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يًا  امات التعاقدية. ال تختلف تلك النتائج جوهر ي واإللتز تحتسب المجموعة مخصص ماكفأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لقانون العمل القطر

قم 19. عن متطلبات معيار  المحاسبة الدولي ر

6. التحليل القطاعي 
فية  اتيجية منتجات وخدمات مصر ئيسية كما هو مبين أدناه. تقدم هذه القطاعات اإلستر اتيجية ر بعة قطاعات إستر تدير  المجموعة عملياتها من خالل أر

بع سنوي  ير  الخاصة بهذه القطاعات بشلك ر اجعة التقار اتيجيات مختلفة. تقوم اإلدارة بمر تها بشلك منفصل كونها تتطلب تطبيق إستر مختلفة ويتم إدار
على األقل.

قطاع الشركات
ى المقدمة لعمالء المجموعة من  ية والخدمات والمنتجات األخر ات والخدمات اإلستشار وض والودائع واإلستثمار اكت القر يتضمن قطاع الشر

اض  اض، إصدار  أدوات الدين، إستخدام المشتقات ألغر ية من خالل اإلقتر كز اكت، باإلضافة إلى عمليات التمويل وأنشطة إدارة المخاطر  المر الشر
اكت.  إدارة المخاطر  واإلستثمار  في موجودات ذات سيولة عالية مثل الودائع لدى بنوك أو في أدوات الدين الحكومية والخاصة بالشر

القطاع اإلستهالكي
اد. ى المقدمة لعمالء المجموعة من األفر وض والودائع والمنتجات والخدمات األخر يتضمن القطاع اإلستهالكي القر

قطاع إدارة األصول والثروات
اد ذوي  ى المقدمة لعمالء المجموعة من األفر إدارة األصول والمنتجات والخدمات األخر وض والودائع و وات القر يتضمن قطاع إدارة األصول والثر

المالءة المالية العالية.

قطاع العمليات المصرفية الدولية
ج ومن خالل  ى المقدمة للعمالء في الخار وض والودائع والمنتجات والخدمات األخر فية الدولية السلف والقر يتضمن قطاع العمليات المصر

ع الخارجية التابعة للمجموعة. و المواقع والفر

6. التحليل القطاعي )تتمة(
العمليات داخل دولة قطر

قطاع 
الشركات

القطاع 
اإلستهالكي

إدارة األصول
والثروات

العمليات 
المصرفية

الدولية

أخرى
وأرصدة 
المجموعمشتركة

كما في 31 ديسمبر 2021:
اإليرادات:

اد الفوائد 13,534,875631,876685,8068,125,10958,45423,036,120صافي إير
اد الرسوم والعموالت 683,280278,407255,5711,973,91521,6503,212,823صافي إير

ف عمالت أجنبية باح صر 1,331,118)9,739(519,935181,070119,031520,821صافي أر
ات مالية اد من إستثمار 125,985–95,417)5,020(–35,588اإلير

ى ادات تشغيلية أخر 237,229)13(33555236,654–إير
اكت زميلة 370,208–57,038––313,170الحصة من نتائج شر

15,086,8481,091,3861,055,94311,008,95470,35228,313,483إجمالي إيرادات القطاع

13,211,123)267,600(9,619,197246,193767,9172,845,416ربح القطاع

ات القطاع 142,821,328–41854,601,721–88,219,189إستثمار
وض وسلف القطاع 763,652,041–569,199,4669,378,91820,823,887164,249,770قر

785,511,524–366,131,21034,807,44538,510,009346,062,860ودائع العمالء للقطاع
1,093,037,611)336,986,883(789,387,82535,980,01039,846,075564,810,584موجودات القطاع

كما في 31 ديسمبر  2020:
اإليرادات:

اد الفوائد 10,988,233669,620994,9258,287,17755,40320,995,358صافي إير
اد الرسوم والعموالت 676,021173,901264,4231,892,8948,8653,016,104صافي إير

ف عمالت أجنبية باح صر 627,078168,772118,768232,8433,4141,150,875صافي أر
ات مالية اد من إستثمار 205,607–169,439)1,145(–37,313اإلير

ى ادات تشغيلية أخر 3,8341361155,8511,97362,282إير
اكت زميلة 109,734–50,945––58,789الحصة من نتائج شر

12,391,2681,012,3061,377,58210,689,14969,65525,539,960إجمالي إيرادات القطاع

12,002,867)266,349(7,492,405330,3951,222,2213,224,195ربح القطاع

ات القطاع 123,383,569–56646,920,661–76,462,342إستثمار
وض وسلف القطاع 723,795,174–504,772,5029,378,06731,257,900178,386,705قر

738,737,586–348,398,61432,998,29253,607,586303,733,094ودائع العمالء للقطاع
1,025,015,060)303,939,473(691,408,08634,046,78555,317,688548,181,974موجودات القطاع



بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
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عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر
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7. الموجودات والمطلوبات المالية
ية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة: يلخص الجدول أدناه القيم الدفتر

 القيمة العادلة من
خالل بيان الدخل - إلزامية

 القيمة العادلة من
 خالل الدخل الشامل اآلخر

أدوات دين
أدوات حقوق 

أدوات دينملكية
أدوات حقوق 

ملكية
التكلفة 

المطفأة

إجمالي 
القيمة 

الدفترية
القيمة 
العادلة

كما في 31 ديسمبر 2021
ية كز 88,551,28888,551,28888,551,288––––نقد وأرصدة لدى بنوك مر

69,055,14469,055,14469,055,144––––أرصدة لدى بنوك
وض وسلف للعمالء 763,652,041763,652,041762,022,852––––قر

ات مالية: إستثمار
30,668,16930,668,169–50,402234,30728,903,9501,479,510– بالقيمة العادلة

112,153,159112,153,159113,787,479––––– بالتلكفة المطفأة
50,402234,30728,903,9501,479,5101,033,411,6321,064,079,8011,064,084,932اإلجمالي

111,441,572111,441,572111,441,572––––أرصدة من بنوك
785,511,524785,511,524785,533,787––––ودائع العمالء

اق دين 40,088,92740,088,92740,128,136––––أور
ى وض أخر 26,138,23926,138,23926,118,515––––قر

963,180,262963,180,262963,222,010––––اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر  2020
ية كز 81,550,97881,550,97881,550,978––––نقد وأرصدة لدى بنوك مر

65,127,82065,127,82065,127,820––––أرصدة لدى بنوك
وض وسلف للعمالء 723,795,174723,795,174722,138,187––––قر

ات مالية: إستثمار
37,062,63437,062,634–142,661146,25735,376,3101,397,406– بالقيمة العادلة

86,320,93586,320,93587,771,854––––– بالتلكفة المطفأة
142,661146,25735,376,3101,397,406956,794,907993,857,541993,651,473اإلجمالي

87,953,72387,953,72387,953,723––––أرصدة من بنوك
738,737,586738,737,586738,759,706––––ودائع العمالء

اق دين 42,573,50342,573,50342,510,124––––أور
ى وض أخر 27,901,48727,901,48727,908,762––––قر

897,166,299897,166,299897,132,315––––اإلجمالي

8. نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
20212020

14,522,53215,501,485نقدية
ي كز ف قطر  المر 20,304,24420,271,711اإلحتياطي النقدي لدى مصر

ي كز ف قطر  المر ى لدى مصر 20,437,21219,561,356أرصدة أخر
ى ية أخر كز 33,253,08726,209,313أرصدة لدى بنوك مر

40,38211,947فوائد مستحقة
)4,834()6,169(مخصص خسائر  تدني القيمة

88,551,28881,550,978اإلجمالي

ية  كز امي ال يستخدم في عمليات المجموعة اليومية. األرصدة لدى البنوك المر ي هو إحتياطي إلز كز ف قطر  المر اإلحتياطي النقدي لدى مصر
ي(. ال يمكن إستخدام هذه  يال قطر ي )2020: 20,328 مليون ر يال قطر امية والتي تبلغ 23,424 مليون ر ى تشمل اإلحتياطيات اإللز األخر

اإلحتياطيات لتمويل العمليات اليومية.

9. أرصدة لدى بنوك 
20212020

ية 15,398,2059,896,494حسابات جار
51,221,07655,001,394إيداعات
وض –2.143.417قر

387,078299,617فوائد مستحقة
)69,685()94,632(مخصص خسائر  تدني القيمة

69,055,14465,127,820اإلجمالي

10. قروض وسلف للعمالء

أ( حسب النوع
20212020

وض 703,184,195670,910,892قر
ي مدين 72,659,68164,138,497جار

اق مخصومة 6,351,8373,033,856أور
782,195,713738,083,245

7,750,9617,336,182فوائد مستحقة
بح مؤجل )64,614()63,790(ر

وض والسلف العاملة – مرحلة 1 و 2 )4,614,602()4,812,606(الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة – القر
وض والسلف المتعثرة – مرحلة 3 )16,945,037()21,418,237(مخصص تدني قيمة القر

763,652,041723,795,174صافي القروض والسلف للعمالء

يال  وض والسلف )2020: 15,811 مليون ر ي، تمثل 2,3% من إجمالي القر يال قطر وض المتعثرة للعمالء 18,345 مليون ر بلغ إجمالي مبلغ القر
ي  يال قطر وض والسلف للعمالء مبلغ 3,063 مليون ر وض والسلف(. يتضمن مخصص تدني قيمة القر ي، تمثل 2,1% من إجمالي القر قطر

ي(. يال قطر كفوائد معّلقة )2020: 2,383 مليون ر
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10. قروض وسلف للعمالء )تتمة(

ب( حسب القطاع
قروض 

جاري مدينوسلف
أوراق

اإلجماليمخصومة

كما في 31 ديسمبر 2021:
93,077,794–47,585,61245,492,182الحكومة

192,792,351–190,803,5691,988,782مؤسسات حكومية وشبه حكومية
38,836,3612,366,799523,72941,726,889الصناعة
105,429,1365,567,7341,410,869112,407,739التجارة

193,529,58510,127,9612,613,982206,271,528الخدمات
12,845,672678,383171,90313,695,958المقاوالت

60,912,3283,216,793815,13864,944,259اإلساكن
60,043,7343,170,922803,51464,018,170اإلستهالكي

ى 949,15950,12512,7021,011,986أخر
710,935,15672,659,6816,351,837789,946,674اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر  2020:
73,485,900–45,650,49727,835,403الحكومة

182,512,277–180,190,5912,321,686مؤسسات حكومية وشبه حكومية
41,203,0523,901,566281,39345,386,011الصناعة
95,508,1634,079,141620,983100,208,287التجارة

177,330,4958,812,0581,125,452187,268,005الخدمات
13,516,947726,52488,82614,332,297المقاوالت

58,889,9913,165,284386,99262,442,267اإلساكن
63,568,67013,167,073489,06777,224,810اإلستهالكي

ى 2,388,668129,76241,1432,559,573أخر
678,247,07464,138,4973,033,856745,419,427اإلجمالي

باح المؤجلة. تشمل المبالغ أعاله الفوائد المستحقة وال تتضمن الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة/خسائر  تدني القيمة واألر

ج( مخصص تدني قيمة القروض والسلف حسب القطاع
قروض 

الشركات
قروض 

األعمال الصغيرة
قروض 

إستهالكية
قروض 

اإلجماليالرهن العقاري
14,667,6132,422,3984,405,43164,19721,559,639الرصيد في 1 يناير  2021
ق العمالت األجنبية )2,050,686()2,309()466,192()613,018()969,167(فر

8,429,685455,888959,59117,4769,862,640مخصصات جديدة خالل العام
دة خالل العام )1,762,637()3,456()288,895()356,612()1,113,674(مخصصات مستر

)1,378,113(–)78,486()35,725()1,263,902(المستخدم/ المحّول خالل العام
19,750,5551,872,9314,531,44975,90826,230,843الرصيد في 31 ديسمبر 2021

9,878,8772,657,3884,177,91262,05116,776,228الرصيد في 1 يناير  2020
ق العمالت األجنبية )770,566()914()182,464()343,934()243,254(فر

7,735,291567,458818,7978,4979,130,043مخصصات جديدة خالل العام
دة خالل العام )2,257,348()5,412()382,387()212,377()1,657,172(مخصصات مستر

)1,318,718()25()26,427()246,137()1,046,129(المستخدم/ المحّول خالل العام
14,667,6132,422,3984,405,43164,19721,559,639الرصيد في 31 ديسمبر 2020

يال  دادات أرصدة مشطوبة سابقًا بمبلغ 1,034 مليون ر تشمل الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وخسائر  تدني القيمة خالل السنة فوائد معلقة واستر
ي(. يال قطر ي )2020: 1,047 مليون ر قطر

10. قروض وسلف للعمالء )تتمة(

د( صافي مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وتدني قيمة القروض والسلف 
20212020

اكت وض الشر )5,263,009()6,359,786(قر
وض األعمال الصغيرة )334,026()4,891(قر

وض إستهالكية )225,379()687,452(قر
ي هن العقار وض الر )3,005()13,879(قر

)5,825,419()7,066,008(اإلجمالي

خسارة تدني القيمة بالصافي من الفائدة المعّلقة.

11. إستثمارات مالية
20212020إيضاحات

ات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 11284,709288,918 أإستثمار
ات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  1129,860,13336,267,165 بإستثمار

ات مقاسة بالتلكفة المطفأة 11110,439,25985,058,061 جصافي إستثمار
2,237,2271,769,425فوائد مستحقة

142,821,328123,383,569اإلجمالي

ي  يال قطر ي و 41,738 مليون ر يال قطر اء 41,949 مليون ر ات المالية بموجب إتفاقيات إعادة الشر ية والقيمة العادلة لإلستثمار بلغت القيمة الدفتر
ي على التوالي(. يال قطر ي و 38,869 مليون ر يال قطر على التوالي )2020: 37,611 مليون ر

أ( القيمة العادلة من خالل بيان الدخل
20212020

غير مدرجةمدرجةغير مدرجةمدرجة
كة وأسهم –146,257–234,307صناديق مشتر

–142,661–50,402سندات دين
–288,918–284,709اإلجمالي

ب( القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
20212020

غير مدرجةمدرجةغير مدرجةمدرجة
كة وأسهم 1,218,995260,5151,133,336264,070صناديق مشتر

–21,561,136–16,691,062سندات حكومة دولة قطر 
ى –13,308,623–11,689,561سندات دين أخر

29,599,618260,51536,003,095264,070اإلجمالي

يال  ي( ومبلغ 2,362 مليون ر يال قطر ي )2020: 32,492 مليون ر يال قطر بلغت السندات بفائدة ثابتة والسندات بفائدة عائمة مبلغ 26,019 مليون ر
ي( على التوالي. يال قطر ي )2020: 2,378 مليون ر قطر

اق الدين: ال يوجد )2020: ال يوجد(. ات مالية في أور المبالغ أعاله مقاسة بالصافي بعد خصم مخصص لتدني قيمة إستثمار

ي( مخصومة من إحتياطي القيمة العادلة في  يال قطر ي )2020: 18.9 مليون ر يال قطر كما يوجد خسائر  إئتمانية متوقعة بمبلغ 18,7 مليون ر
حقوق الملكية.
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11. إستثمارات مالية )تتمة(

ج( التكلفة المطفأة
20212020

غير مدرجةمدرجةغير مدرجةمدرجة
حسب المصدر

–13,617,892–20,879,358سندات حكومة دولة قطر 
ى 48,019,26541,540,63636,432,64535,007,524سندات دين أخر

68,898,62341,540,63650,050,53735,007,524اإلجمالي

حسب معّدل الفائدة
اق مالية بمعّدالت فائدة ثابتة 64,561,687245,69845,539,9633,988,964أور

اق مالية بمعّدالت فائدة متغّيرة 4,336,93641,294,9384,510,57431,018,560أور
68,898,62341,540,63650,050,53735,007,524اإلجمالي

ي )2020: 159.6  يال قطر اق الدين بمبلغ 214,1 مليون ر ات مالية في أور المبالغ أعاله مقاسة بالصافي بعد خصم مخصص لتدني قيمة إستثمار
ي(. يال قطر مليون ر

12. إستثمارات في شركات زميلة
20212020

7,064,6527,116,602الرصيد في 1 يناير 
ق العمالت األجنبية )24,742()52,972(فر

باح يعات أر 370,208109,734حصة من توز
ات خالل العام –305,578إستثمار

يعات النقدية )45,904()113,535(التوز
ى/ إستبعادات )91,038()106,922(أخر

7,467,0097,064,652الرصيد في 31 ديسمبر

حصة الملكية )%(
20212020النشاط الرئيسيمقر الشركةإسم الشركة الزميلة

دنبنك اإلساكن للتجارة والتمويل فياألر 38.634.5مصر
يرة للتمويل كة الجز يليقطر شر 20.020.0تمو

ي الدولي اتالبنك التجار فياإلمار 40.040.0مصر
كة سينوهي ألدوات البناء 23.0–إنشاءاتمصر شر

Ecobank Transnational Incorporatedغو فيتو 20.120.1مصر
Bantasكيا ماليةتر اق  أور 33.333.3خدمات 

Cigna Finansكيا تقاعدتر ق  49.049.0صندو

اكت الزميلة المباشرة: ات المجموعة في الشر يبين الجدول التالي ملخص للمعلومات المالية إلستثمار

إجمالي
الموجودات

إجمالي
المطلوبات

حقوق
الملكية

حصة المجموعة
من األرباح / 

)الخسائر (

القيمة السوقية
للسهم 

)ريال قطري(
كما في 30 سبتمبر 2021:

41,905,51235,790,0776,115,435156,72719.31بنك اإلساكن للتجارة والتمويل
ي الدولي 0.64)7,751(17,494,53015,049,3202,445,210البنك التجار

Ecobank Transnational Incorporated96,170,34688,446,6037,723,743159,6430.05

كما في 31 ديسمبر  2020:
42,649,04436,683,2585,965,78682,71315.00بنك اإلساكن للتجارة والتمويل

ي الدولي 0.74)4,879(17,339,02414,915,5492,423,475البنك التجار
Ecobank Transnational Incorporated94,432,65187,050,7627,381,889)27,306(0.06

13. عقارات ومعدات

أراضي 
ومباني

تجديدات 
مباني مستأجرة

أثاث 
اإلجماليسياراتومعدات

كما في 1 يناير 2021
التكلفة:

5,125,782870,8773,308,16992,4519,397,279الرصيد في 1 يناير 
747,19519,884369,55837,2371,173,874إضافات خالل العام

)46,502()2,237()19,486()15,795()8,984(إستبعادات خالل العام
ى ق العمالت األجنبية وأخر )1,566,069()11,997()742,389()113,577()698,106(فر

5,165,887761,3892,915,852115,4548,958,582
مجمع اإلستهالك:

852,540712,3922,378,67148,6363,992,239الرصيد في 1 يناير 
229,82135,706329,27820,894615,699إستهالك العام

)31,403()2,224()17,608()11,112()459(إستبعادات خالل العام
ى ق العمالت األجنبية وأخر )774,759()2,026()543,018()90,062()139,653(فر

942,249646,9242,147,32365,2803,801,776
 صافي القيمة الدفترية

4,223,638114,465768,52950,1745,156,806كما في 31 ديسمبر 2021

كما في 1 يناير 2020
التكلفة:

4,911,932995,6203,380,77763,8109,352,139الرصيد في 1 يناير 
664,14641,793427,64534,3441,167,928إضافات خالل العام

)86,039()1,768()14,767()3,931()65,573(إستبعادات خالل العام
ى ق العمالت األجنبية وأخر )1,036,749()3,935()485,486()162,605()384,723(فر

5,125,782870,8773,308,16992,4519,397,279
مجمع اإلستهالك:

690,809807,6112,441,44234,5353,974,397الرصيد في 1 يناير 
258,70351,200338,72215,539664,164إستهالك العام

)83,239()1,406()13,399()3,363()65,071(إستبعادات خالل العام
ى ق العمالت األجنبية وأخر )563,083()32()388,094()143,056()31,901(فر

852,540712,3922,378,67148,6363,992,239
 صافي القيمة الدفترية

4,273,242158,485929,49843,8155,405,040كما في 31 ديسمبر  2020

موجودات حق اإلستخدام تشمل ما يلي:
أراضي 
ومباني 

أثاث 
اإلجمالي سياراتومعدات 

532,65714,01620,455567,128كما في 1 يناير  2021
132,0542,28112,628146,963إضافات خالل العام

)3,900(––)3,900(إستبعادات خالل العام
)196,527()14,775()9,761()171,991(إستهالك العام

ى ق العمالت األجنبية وأخر )63,677()3,826()97()59,754(فر
429,0666,43914,482449,987الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021

572,68923,49723,343619,529كما في 1 يناير  2020
204,1026,54714,389225,038إضافات خالل العام

)16()16(––إستبعادات خالل العام
)234,446()13,608()16,005()204,833(إستهالك العام

ى ق العمالت األجنبية وأخر )42,977()3,653()23()39,301(فر
532,65714,01620,455567,128الرصيد كما في 31 ديسمبر  2020
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14. موجودات غير ملموسة

الشهرة

موجودات
مرتبطة 

بودائع
الرخصة

المجموعالتشغيلية

التكلفة
1,998,318932,9071,752,8904,684,115الرصيد في 1 يناير  2021
ق العمالت األجنبية )1,112(––)1,112(فر

38,42338,423––اإلضافات
1,997,206932,9071,791,3134,721,426الرصيد في 31 ديسمبر 2021

اإلطفاء المتراكم
)737,152()105,620()631,532(–الرصيد في 1 يناير  2021

)97,488()22,023()75,465(–إطفاءات خالل العام
)834,640()127,643()706,997(–الرصيد في 31 ديسمبر 2021

1,997,206225,9101,663,6703,886,786صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2021

التكلفة
1,962,802932,9071,739,4324,635,141الرصيد في 1 يناير  2020
ق العمالت األجنبية 35,516––35,516فر

13,45813,458––اإلضافات
1,998,318932,9071,752,8904,684,115الرصيد في 31 ديسمبر  2020

اإلطفاء المتراكم
)641,923()86,062()555,861(–الرصيد في 1 يناير  2020

)95,229()19,558()75,671(–إطفاءات خالل العام
)737,152()105,620()631,532(–الرصيد في 31 ديسمبر  2020

1,998,318301,3751,647,2703,946,963صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر  2020

إختبار تدني قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة التي ال يصاحبها أعمار زمنية محددة
ي( تخص QNB – األهلي،  يال قطر ي )2020: 1,7 مليار  ر يال قطر ية للشهرة كما في 31 ديسمبر  2021 مبلغ 1,7 مليار  ر يشمل صافي القيمة الدفتر

ي )2020: 111,9 مليون  يال قطر ي( تخص QNB – إندونيسيا، ومبلغ 111,9 مليون ر يال قطر ي )2020: 89,6 مليون ر يال قطر ومبلغ 89,6 مليون ر
ي( تخص QNB – تونس. يال قطر ي )2020: 77,4 مليون ر يال قطر ف المنصور  ، باإلضافة إلى مبلغ 77,4 مليون ر ي( تخص مصر يال قطر ر

اضات المستخدمة في اإلحتساب.  قامت المجموعة بعمل إختبار  تدني القيمة بموجب سياساتها المحاسبية وقامت بعمل تحليل لحساسية اإلفتر
داد من الوحدات المولدة للنقدية اكنت  ر  لتسجيل تدني في القيمة في نهاية السنة الحالية )وكذلك السابقة( كون النقدية القابلة لإلستر ال يوجد مبر

ية. أكبر  من القيم الدفتر

اوح بين 2 إلى 4 سنوات. يتم إحتساب قيمة الشهرة والموجودات غير   الموجودات غير  الملموسة التي لها عمر  زمني محدد لها فترة إطفاء متبقية تتر
يقة القيمة المستخدمة. وقد تم  داد والتي لها عمر  زمني غير  محدد والتي تخص QNB األهلي بإستخدام طر ى القابلة لإلستر الملموسة األخر

داد. إستخدام معّدل خصم بلغ 21,75% )2020: 25.03%( ومعّدل نمو لنهاية السنة يبلغ 2,5% )2020: 2.5%( إلحتساب القيمة القابلة لإلستر

15. موجودات أخرى
20212020

وفات مدفوعة مقدمًا 479,817565,094مصر
قم 36( 7,308,6995,505,982مشتقات مالية ذات قيمة عادلة موجبة )إيضاح ر

2,356,3412,165,379أرصدة مدينة
قم 32( يبية مؤجلة )إيضاح ر 388,447794,630موجودات ضر

ى 1,913,9055,709,779أخر
12,447,20914,740,864اإلجمالي

16. أرصدة من بنوك

20212020
ية كز 585,900356,920أرصدة مستحقة لبنوك مر

ية للبنوك والمؤسسات المالية 4,673,8681,106,860حسابات جار
77,443,79254,693,992ودائع البنوك والمؤسسات المالية

اء 27,850,73630,763,116إتفاقيات إعادة الشر
887,2761,032,835فوائد مستحقة الدفع

111,441,57287,953,723اإلجمالي

17. ودائع العمالء

أ( حسب النوع
20212020

ية وتحت الطلب 159,473,716139,931,016حسابات جار
24,721,89322,999,355حسابات توفير 

598,501,193572,680,969ودائع ألجل
2,814,7223,126,246فوائد مستحقة الدفع

785,511,524738,737,586اإلجمالي

ب( حسب القطاع
20212020

43,663,22919,646,918الحكومة
147,133,381151,562,428مؤسسات حكومية وشبه حكومية

اد 131,649,397144,072,640األفر
اكت 460,250,795420,329,354الشر

2,814,7223,126,246فوائد مستحقة الدفع
785,511,524738,737,586اإلجمالي

18. سندات دين
20212020

39,648,31241,945,617القيمة اإلسمية للسندات
ح: خصومات غير  مطفأة 6,187)107,330(يطر

547,945621,699فوائد مستحقة الدفع
40,088,92742,573,503اإلجمالي

يبين الجدول التالي سندات الدين المصدرة من قبل المجموعة:

20212020
42,573,50333,778,250الرصيد في 1 يناير 

ات خالل العام 8,748,88512,142,592إصدار
)3,815,091()10,754,896(تسديدات خالل العام

547,945621,699فوائد مستحقة
ى )153,947()1,026,510(أخر

40,088,92742,573,503الرصيد في 31 ديسمبر
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18. سندات دين )تتمة(
يبين الجدول التالي إستحقاقات سندات الدين المصدرة من قبل المجموعة:

20212020سنة اإلستحقاق
2021-11,236,141
20227,190,6085,754,534
20231,484,1981,552,207
20248,429,1616,084,829
20255,809,5065,805,403
20264,712,274-
20273,634,5303,634,133
2028724,882770,673
20472,787,4652,654,252
20483,046,8152,897,031

20602,269,4882,184,300

40,088,92742,573,503اإلجمالي

الي تحمل نسب فائدة ثابتة ومتغّيرة. بلغ معّدل  ليني والدوالر  األستر و والجنية اإلستر يكي واليور سندات الدين أعاله مسجلة بعملة الدوالر  األمر
ع على هذه السندات ما نسبته 3,09 % لعام 2021 )2020: 3,35 %(. الفائدة السنوي المدفو

19. قروض أخرى
ى من قبل المجموعة: يبين الجدول التالي المبالغ المقترضة األخر

20212020
27,901,48725,266,611الرصيد في 1 يناير 

ات خالل العام 11,259,06417,710,213إصدار
)15,325,322()10,419,936(تسديدات خالل العام

ى 217,774)2,630,964(أخر
28,58832,211فوائد مستحقة

26,138,23927,901,487الرصيد في 31 ديسمبر

ى: وض األخر يبين الجدول التالي إستحقاقات القر

20212020سنة اإلستحقاق
2021-11,397,826
20224,521,0552,049,829
20238,856,5908,868,859
20247,289,240133,376
20255,471,3545,451,597

26,138,23927,901,487اإلجمالي

ع على  و وتحمل فائدة ثابتة ومتغّيرة. بلغ معّدل الفائدة السنوي المدفو يكي واليور ى مسجلة بشلك أساسي بعملة الدوالر  األمر وض األخر القر
وض لعام 2021 ما نسبته %1,20 )2020: %1.63(.  هذه القر

ى  وض األخر وض بالعملة األجنبية. تتضمن القر تتحّوط المجموعة لجزء من مخاطر  العملة من صافي اإلستثمار  في عمليات أجنبية بإستخدام قر
و ( يستخدم للتحّوط من تعرض المجموعة لمخاطر  العمالت األجنبية من صافي إستثمار   و )2020: 2,0 مليار  يور قرض بمبلغ 1,75 مليار  يور

ات في نهاية السنة المالية ذو فعالية عالية. المجموعة في العمليات األجنبية. يعد صافي تحّوط اإلستثمار

20. مطلوبات أخرى
20212020

وفات مستحقة 1,245,6001,029,343مصر
قم 21( ى )إيضاح ر 428,952486,328مخصصات أخر

ائب مستحقة 554,936908,725ضر
قم 36( 5,630,9185,858,247مشتقات مالية ذات قيمة عادلة سالبة )إيضاح ر

ادات مقبوضة مقدمًا 2,210,7962,029,475إير
ياضية 259,143219,467صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والر

قم 32( يبية مؤجلة )إيضاح ر امات ضر 53,07852,577إلتز
1,318,1671,280,110تأمينات نقدية

وض وضمانات مالية تباطات قر 543,087546,791مخصص خسائر  تدني قيمة إر
قم 20.1( 608,724677,443مطلوبات اإليجار  )إيضاح ر

ى 16,947,30117,858,536أخر
29,800,70230,947,042اإلجمالي

ي( ومبلغ 461,5 مليون  يال قطر ي )2020: 111.8 مليون ر يال قطر ية بمبلغ 147,2 مليون ر ية وغير  جار 20.1 تتضمن مطلوبات اإليجار  مطلوبات جار
ي( على التوالي. يال قطر ي )2020: 565.7 مليون ر يال قطر ر

21. مخصصات أخرى
نهاية

الخدمة
مطالبات

قضائية
 مخصصات

اإلجماليأخرى
254,69697,600134,032486,328الرصيد في 1 يناير  2021

ق العمالت األجنبية )100,803()27,779()40,467()32,557(فر
48,58528,58723,118100,290صافي مخصصات جديدة خالل العام

270,72485,720129,371485,815
)56,863()36,260()954()19,649(صافي المخصصات المدفوعة والمستخدمة خالل العام

251,07584,76693,111428,952الرصيد في 31 ديسمبر 2021

268,21381,774142,580492,567الرصيد في 1 يناير  2020
ق العمالت األجنبية )57,976()12,003()12,756()33,217(فر

56,39030,3985,76392,551صافي مخصصات جديدة خالل العام
291,38699,416136,340527,142

)40,814()2,308()1,816()36,690(صافي المخصصات المدفوعة والمستخدمة خالل العام
254,69697,600134,032486,328الرصيد في 31 ديسمبر  2020

22. حقوق الملكية

أ( رأس المال المصدر
ي.  يال قطر ع على 9,236,428,570 سهمًا عاديًا قيمة لك منها 1 ر ي موز يال قطر ع 9,236 مليون ر أس المال المصدر  والمكتتب فيه والمدفو يبلغ ر

يملك جهاز  قطر  لإلستثمار  50% من أسهم البنك، وبقية األسهم متاحة للتملك للعامة. اكفة األسهم من فئة واحدة وتتمتع بحقوق متساوية. 

ب( إحتياطي قانوني
باح السنة لتغذية اإلحتياطي القانوني ويتم إيقاف اإلحتياطي  ي، يتم إحتجاز  10% على األقل من صافي أر كز ف قطر  المر بموجب قانون مصر
ها قانون  يع إال في الحاالت التي أجاز ع. اإلحتياطي القانوني غير  قابل للتوز أس المال المدفو القانوني عندما يبلغ رصيده ما يعادل 100% من ر

يادة  يادة اإلحتياطي القانوني بنفس الز اح ز يع أسهم مجانية، يتم إقتر اح توز ي. في حال إقتر كز ف قطر  المر ي وبعد موافقة مصر اكت القطر الشر
كز  المالي للمجموعة. أس المـال دعمًا للمر في ر

ج صافي  أس المال بمتحصالت القيمة اإلسمية لألسهم المصدرة، وفي حالة إصدار  األسهم بسعر  أعلى من قيمتها اإلسمية، يدر يادة ر يتم ز
يادة ضمن اإلحتياطي القانوني. الز

ج( إحتياطي مخاطر
امات غير  محددة وبحد أدنى 2,5% من إجمالي اإلئتمان المباشر   ي، تم تكوين إحتياطي مخاطر  لمواجهة أية إلتز كز ف قطر  المر بموجب تعليمات مصر

ارة المالية أو المضمون منها واإلئتمان مقابل ضمانات نقدية. باح المؤجلة واإلئتمان المقدم لوز الممنوح بعد إستبعاد المخصصات الخاصة واألر
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22. حقوق الملكية )تتمة(

د( إحتياطي القيمة العادلة
تحّوطات

صافي اإلستثمار
للعمليات الخارجية

تحّوطات
التدفقات

النقدية

 القيمة العادلة
من خالل الدخل 

اإلجماليالشامل اآلخر
)1,811,051(264,595)1,189,898()885,748(الرصيد في 1 يناير  2021

92,80058,431151,231-تحويل العمالت األجنبية
492,948)350,669(713,760129,857أثر  إعادة التقييم

----المعاد تصنيفه إلى بيان الدخل
ى ات أخر )2,678()2,487()191(-تغّير

490,270)353,156(713,760129,666صافي التغّير  خالل العام

)1,169,550()30,130()967,432()171,988(الرصيد في 31 ديسمبر 2021

)1,347,274(159,211)1,405,869()100,616(الرصيد في 1 يناير  2020
49,2851,21450,499-تحويل العمالت األجنبية

)465,974(166,721152,437)785,132(أثر  إعادة التقييم
)67,038()67,038(--المعاد تصنيفه إلى بيان الدخل

ى ات أخر 18,77118,736)35(-تغّير
)514,276(166,686104,170)785,132(صافي التغّير  خالل العام

)1,811,051(264,595)1,189,898()885,748(الرصيد في 31 ديسمبر  2020

ه( إحتياطي تحويل عمالت أجنبية
ف األجنبي الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية. وق الصر يشمل إحتياطي التحويل اكفة فر

و( إحتياطيات أخرى
ار  من الجمعية العامة بناًء على توصية من  ئيسي في إحتياطي عام بموجب النظام األساسي للبنك يتم إستخدامه بموجب قر تتمثل بشلك ر

اكت الزميلة تمثل إحتياطيات  ق تقييم العمالت والحصة من التغّير  في حقوق ملكية الشر ي. فر كز ف قطر  المر مجلس اإلدارة وبعد موافقة مصر
ى: يع. فيما يلي تفاصيل بند إحتياطيات أخر غير  قابلة للتوز

20212020
1,763,1941,777,179إحتياطي عام

باح اكت الزميلة بإستثناء الحصة من األر )1,611,129()1,717,053(الحصة من التغّير  في حقوق ملكية الشر
46,141166,050اإلجمالي

ز ( أرباح مدورة
يعه منها نقدًا. يع إال في حدود ما يتم توز اكت زميلة وهي غير  قابلة للتوز ات في شر باح إستثمار باح المدورة حصة المجموعة من أر تتضمن األر

ح( توزيعات أرباح مقترحة
ي للك  يال قطر باح نقدية على المساهمين عن عام 2021 بنسبة  55 % من القيمة اإلسمية للسهم )بواقع 0.55 ر يع أر ح مجلس اإلدارة توز إقتر
ح مجلس اإلدارة لموافقة  ي للك سهم(. يخضع مقتر يال قطر باح نقدية بنسبة 45 % من القيمة اإلسمية للسهم بواقع 0,45 ر سهم(، )2020: أر

الجمعية العامة. 

23. حقوق غير المسيطرين 
أس مال QNB – إندونيسيا،  ية، 7.5 % من ر أس مال QNB – سور اكت التابعة للمجموعة نسبة 49,2 % من ر ين في الشر تمثل حقوق غير  المسيطر

أس مال QNB – األهلي باإلضافة إلى 0,12% من  أس مال QNB – تونس، 5,0 % من ر ف المنصور  لإلستثمار  ، 0.01% من ر أس مال مصر 45.8 % من ر
QNB – فاينانس بنك.

24. إصدار أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي
أس المال اإلضافي غير  مضمونة وغير  مدرجة بقيمة  يحة األولى من ر أسمالية متجددة ضمن الشر قامت مجموعة QNB في عام 2016 بإصدار  أدوات مالية ر

أس المال اإلضافي بنفس  يحة األولى من ر أسمالية متجددة ضمن الشر ي. وفي عام 2018 قامت المجموعة بإصدار  جديد ألدوات مالية ر يال قطر 10 مليار  ر
ي كما هو موضح أدناه. يال قطر وط واألحاكم وبقيمة 10 مليار  ر الشر

ام  اق إكلتز يخ اإلصدار  . تصنف هذه األور اكمة وتدفع سنويًا لغاية أول طلب سداد بعد ستة سنوات من تار ية وغير  متر اق المالية إختيار يعات هذه األور توز
ام أولي بالنسبة لألسهم  امات المساندة الحالية والمستقبلية وإكلتز امات البنك الحالية غير  المساندة اكلمودعين وبالتناسب مع اكفة اإللتز ثانوي بالنسبة إللتز

وف المحددة المذكورة في صحيفة األجل  دادها فقط في الظر داد ثابت ويمكن للبنك استر يخ استر اق تار العادية المصدرة من قبل البنك. ليس لتلك األور
اق ضمن حقوق الملكية. ع حدث “إمتصاص خسارة”. تم تصنيف هذه األور اق في حال وقو وفق تقدير  البنك. قد يكون مطلوبًا من البنك شطب إصدار  األور

25. إيرادات الفوائد
20212020

ية كز 280,192244,449أرصدة لدى البنوك المر
1,255,7051,744,987أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

8,529,4686,825,450سندات دين
وض وسلف العمالء 34,670,79834,958,193قر

44,736,16343,773,079اإلجمالي

يقة معّدل الفائدة الفعلي ومتعلق بالبنود التالية: اد فائدة محسوب بإستخدام طر المبالغ أعاله تتضمن إير

20212020
42,932,64742,158,214موجودات مالية مقاسة بالتلكفة المطفأة

1,803,5161,614,865موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
44,736,16343,773,079اإلجمالي

26. مصروفات الفوائد
20212020

4,918,9375,229,367أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
14,666,38414,882,168ودائع العمالء

1,292,4081,339,881سندات دين
ى 822,3141,326,305أخر

21,700,04322,777,721اإلجمالي

ي(. يال قطر ي )2020: 50.4 مليون ر يال قطر وف الفائدة المتعلق بالموجودات المؤجرة والذي يبلغ 46,9 مليون ر ى مصر وفات األخر تتضمن المصر

27. إيرادات عموالت ورسوم
20212020

وض وسلف 734,847509,433عموالت قر
649,800595,703عموالت تسهيالت إئتمانية غير  مباشرة

2,667,3062,325,109رسوم خدمات بنكية
ادات أنشطة اإلستثمار  للغير  279,160315,360إير

ى 204,036225,930أخر
4,535,1493,971,535اإلجمالي

28. أرباح صرف عمالت أجنبية
20212020

باح التعامل في النقد األجنبي 683,557824,587أر
ق تقييم الموجودات والمطلوبات باح فر 1,582,922357,507أر

)31,219()935,361(تقييم المشتقات
1,331,1181,150,875اإلجمالي
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29. إيراد إستثمارات مالية
20212020

ات مقاسة بالتلكفة المطفأة باح بيع إستثمار 4,6895,072صافي أر
ات مقاسة بالقيمة العادلة باح بيع إستثمار 54,803115,673صافي أر

يعات نقدية 47,19848,365توز
ات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الموّحد 19,29536,497التغّير

125,985205,607اإلجمالي

30. تكاليف الموظفين
20212020

ى ايا أخر واتب ومز 3,282,8483,293,846ر
50,62549,699مساهمة البنك في صندوق التقاعد

48,58556,390ماكفأة نهاية الخدمة
3,382,0583,399,935اإلجمالي

31. مصروفات أخرى
20212020

يبية امج التدر 48,16045,281تلكفة البر
يف دعاية وتسويق 434,368461,199مصار

183,344234,147أتعاب قانونية ومهنية
394,188249,024إتصاالت وتأمين

373,408353,498إيجار  وصيانة
يف أنظمة آلية 505,959412,669مصار
53,52552,612مطبوعات وقرطاسية

16,94011,740ماكفأة أعضاء مجلس اإلدارة
ى 284,453321,221أخر

2,294,3452,141,391اإلجمالي

ي(. يال قطر ي )2020: 29.0 مليون ر يال قطر وفات الفائدة بمبلغ 31,6 مليون ر ات بخالف مصر وفات متعلقة باإليجار ى مصر وفات األخر تتضمن المصر

32. ضريبة الدخل
20212020

يبة الدخل الحالية 1,006,1491,363,252ضر
يبة مؤجلة )252,430(376,889ضر

ات السابقة اكت للفتر يبة الشر )9,184(6,927تعديالت على ضر
1,389,9651,101,638مصروف ضريبة الدخل

14,666,06513,184,299الربح قبل الضريبة
يبة بح غير  خاضع للضر )9,670,331()10,725,804(ناقصًا: ر

3,940,2613,513,968الربح الخاضع للضريبة
يبة الفعلي 23.48 %23.65 %معّدل الضر

يبة الحالي )المعّدل الفعلي( يبة المحتسبة بناًء على معّدل الضر 931,928825,098الضر
يبة )45,187()30,963(تأثير  الدخل غير  الخاضع للضر

يبة اض الضر يف غير  قابلة للخصم ألغر 482,073330,911تأثير  مصار
ات السابقة اكت للفتر يبة الشر )9,184(6,927تعديالت على ضر

1,389,9651,101,638مصروف ضريبة الدخل

32. ضريبة الدخل )تتمة(

الحركة على صافي الموجودات الضريبية المؤجلة

الضريبة المؤجلةمعترف بها في31 ديسمبر 2021
 صافي 

كما في
1 يناير 2021

بيان الدخل
الدخل 

الشامل 
اآلخر

مطلوباتموجوداتصافي

)29,870(2,677412,612442,482)220,684(630,619خسائر  إئتمانية متوقعة
ات ومعدات -)51,807()51,807(-16,346)68,153(عقار

-92,42692,426-)10,185(102,611مستحقات موظفين
ادات مقبوضة مقدمًا -39,60939,609-)8,748(48,357إير

ات مالية )718(105,82533,55367,192206,570207,288إستثمار
يبية مرّحلة -201,544201,544-136,88364,661خسائر  ضر

ى )22,490()543,095()565,585()99,664()251,832()214,089(أخر
)53,078(335,369388,447)29,795()376,889(742,053موجودات/ )مطلوبات( ضريبية مؤجلة

الضريبة المؤجلةمعترف بها في31 ديسمبر  2020
 صافي 

كما في
1 يناير 2020

بيان الدخل
الدخل 

الشامل 
اآلخر

مطلوباتموجوداتصافي

)43,753(630,619674,372-454,310176,309خسائر  إئتمانية متوقعة

ات ومعدات -)68,153()68,153(-)11,277()56,876(عقار

-102,611102,611-84,71617,895مستحقات موظفين

ادات مقبوضة مقدمًا -48,35748,357-36,64011,717إير

ات مالية )1,308(52,51725,47527,833105,825107,133إستثمار

يبية مرّحلة -136,883136,883-114,65522,228خسائر  ضر

ى )7,516()206,573()214,089()58,584(10,083)165,588(أخر

)52,577(742,053794,630)30,751(520,374252,430موجودات/ )مطلوبات( ضريبية مؤجلة

20212020إنتهاء الضرائب المؤجلة المعترف بها ضمن خسائر ضريبية مرّحلة

2025 - 2021139,26945,992
2030 - 202640,36968,826
21,90622,065غير  محددة

201,544136,883

يبية مادية معّلقة كما في 31 ديسمبر  2021 )2020: ال يوجد(. ال يوجد أي تقييمات ضر
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33. عائد السهم من األرباح
أس المال  يحة األولى من ر يعات على أدوات ضمن الشر بح السنة العائد إلى مساهمي البنك، المعّدل بالتوز يمثل عائد السهم حاصل قسمة ر

اإلضافي، على المتوسط المرجح للعدد اللكي لألسهم المصدرة خالل السنة.

20212020
بح السنة العائد إلى مساهمي البنك 13,211,12312,002,867ر

أس المال اإلضافي يحة األولى من ر )1,000,000()1,000,000(يخصم: الفائدة على أدوات ضمن الشر
12,211,12311,002,867صافي أرباح السنة العائد إلى مساهمي البنك

9,236,428,5709,236,428,570المتوسط المرجح لعدد األسهم
1.321.19عائد السهم )ريال قطري( – األساسي والمعّدل

34. بنود خارج الميزانية

إلتزامات مؤجلة أو محتملة
20212020

وض تباطات غير  قابلة لإللغاء عن قر 95,460,312115,535,472إر
59,477,20760,337,801خطابات ضمان

47,558,89537,806,688إعتمادات مستندية
ى 11,527,42214,962,140أخر

214,023,836228,642,101اإلجمالي

ارتباطات غير قابلة لإللغاء عن قروض
ات  امات في العادة فتر امات يستحق خالل السنة القادمة. إن لهذه اإللتز وض وتسهيالت دوارة. أغلب هذه اإللتز امات تعاقدية لمنح قر وتمثل إلتز

امات بتدفقات نقدية فعلية. ورة إلتز محددة إلستحقاقها وبالتالي فإن المبالغ اإلجمالية للعقود ال تمثل بالضر

خطابات ضمان وإعتمادات مستندية
اماتهم  تتعهد المجموعة من خالل خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية بتسديد دفعات محددة نيابة عن العمالء عند إخفاقهم في الوفاء بإلتز

وض. تجاه الغير  إستنادًا إلى عقود محددة. تحمل خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية نفس مخاطر  اإلئتمان الخاصة بمنح القر

35. التوزيع الجغرافي

قطر

دول مجلس
التعاون

أوروباالخليجي
أمريكا 

اإلجماليدول أخرىالشمالية

كما في 31 ديسمبر 2021:
ية كز 12,998,82088,551,288–52,102,776990,99922,458,693نقد وأرصدة لدى البنوك المر

11,741,230947,22534,601,67710,113,90311,651,10969,055,144أرصدة لدى بنوك
وض وسلف للعمالء 599,402,27113,725,10083,093,1914,625,64462,805,835763,652,041قر

ات مالية 82,460,1156,028,60515,078,0311,067,74845,653,838150,288,337إستثمار
745,706,39221,691,929155,231,59215,807,295133,109,6021,071,546,810

ى 21,490,801موجودات أخر
1,093,037,611إجمالي الموجودات

13,921,54813,418,36257,444,6731,752,49324,904,496111,441,572أرصدة من بنوك
439,448,66424,136,088202,342,3534,046,879115,537,540785,511,524ودائع عمالء
12,599,64440,088,927–27,489,283––سندات دين

ى وض أخر 3,174,94126,138,239–22,963,298––قر
453,370,21237,554,450310,239,6075,799,372156,216,621963,180,262

ى 29,800,702مطلوبات أخر
100,056,647حقوق الملكية

1,093,037,611إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

7,426,85359,477,207–33,756,8891,194,87117,098,594خطابات ضمان
3,364,13747,558,895–36,575,077252,6247,367,057إعتمادات مستندية

وض تباطات غير  قابلة لإللغاء عن قر 12,040,42395,460,312–30,837,1362,956,33449,626,419إر

كما في 31 ديسمبر  2020:
ية كز 12,998,25581,550,978–52,069,1581,429,23615,054,329نقد وأرصدة لدى البنوك المر

13,860,731623,60131,266,8027,655,56411,721,12265,127,820أرصدة لدى بنوك
وض وسلف للعمالء 545,408,46913,933,76096,389,9014,607,25863,455,786723,795,174قر

ات مالية 69,671,3836,034,05119,977,7031,245,66433,519,420130,448,221إستثمار
681,009,74122,020,648162,688,73513,508,486121,694,5831,000,922,193

ى 24,092,867موجودات أخر
1,025,015,060إجمالي الموجودات

10,082,1228,580,81448,062,5552,773,70818,454,52487,953,723أرصدة من بنوك
435,004,49217,917,746177,405,6541,089,829107,319,865738,737,586ودائع عمالء
16,485,11942,573,503–26,088,384––سندات دين

ى وض أخر 3,332,99927,901,487–24,568,488––قر
445,086,61426,498,560276,125,0813,863,537145,592,507897,166,299

ى 30,947,042مطلوبات أخر
96,901,719حقوق الملكية

1,025,015,060إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

7,845,37060,337,801–30,927,0071,203,71820,361,706خطابات ضمان
1,524,30337,806,688–32,967,276173,8173,141,292إعتمادات مستندية

وض تباطات غير  قابلة لإللغاء عن قر 10,804,070115,535,472–34,587,5993,125,04767,018,756إر

ات والمعدات والموجودات غير  الملموسة. ى العقار تتضمن الموجودات األخر
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36. أدوات المشتقات المالية 
يبين الجدول التالي القيمة العادلة الموجبة والسالبة للمشتقات المالية مع قيمها اإلسمية حسب اإلستحقاق. القيمة اإلسمية للمشتقات المالية، 

ورة قيمة التدفقات النقدية المستقبلية. وبالتالي، فإن القيمة اإلسمية ال تعتبر   والتي تشلك مؤشر  لحجم العمليات في نهاية السنة، ال تعكس بالضر
ًا على مخاطر  السوق وال على مخاطر  اإلئتمان المحدد بالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية. مؤشر

القيمة اإلسمية / المتوقعة حسب اإلستحقاق
القيمة 
العادلة

الموجبة

القيمة 
العادلة
السالبة

القيمة
اإلسمية

خالل 
3 أشهر

12 - 3
شهر

5 -1
سنوات

أكثر من
5 سنوات

كما في 31 ديسمبر 2021:
محتفظ بها للمتاجرة:

ف العمالت األجنبية –477,034824,763127,673,39398,317,36124,076,7445,279,288عقود آجلة لصر
523,504479,53355,352,2174,260,9577,552,98116,847,47326,690,806عقود مقايضة أسعار  الفائدة

2,106,1212,004,63656,277,30251,061,2513,994,7331,189,50331,815عقود مقايضة عمالت
ات –80,68719,3431,693,1821,160,036518,21014,936عقود الخيار

تحّوط للتدفقات النقدية:
105,888861,46027,492,712801,2045,326,98016,843,0564,521,472عقود مقايضة أسعار  الفائدة

2,755,036881,43050,745,6942,630,4383,088,29236,779,3788,247,586عقود مقايضة عمالت

تحّوط للقيمة العادلة:
366,703559,75328,588,66255,7803,346,1927,359,59817,827,092عقود مقايضة أسعار  الفائدة

–2,112,05551,366678,4971,382,192–893,726عقود مقايضة عمالت
7,308,6995,630,918349,935,217158,338,39348,582,62985,695,42457,318,771اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر  2020:
محتفظ بها للمتاجرة:

ف العمالت األجنبية –306,946300,540108,994,61596,169,19511,717,8731,107,547عقود آجلة لصر
809,914779,66160,637,2623,195,1723,161,29420,705,31033,575,486عقود مقايضة أسعار  الفائدة

1,358,2522,260,22572,536,31764,843,1692,715,1304,940,96537,053عقود مقايضة عمالت
ات ––79,04014,4062,978,2802,178,342799,938عقود الخيار

تحّوط للتدفقات النقدية:
1,436,41825,147,80212,485,628–170,2121,540,66839,069,848عقود مقايضة أسعار  الفائدة

1,162,590524,06940,419,593340,1771,366,27521,365,78817,347,353عقود مقايضة عمالت

تحّوط للقيمة العادلة:
155,914330,07019,779,06179,919240,7236,635,57212,822,847عقود مقايضة أسعار  الفائدة

1,463,114108,6087,485,704950,1032,672,3283,769,12194,152عقود مقايضة عمالت
5,505,9825,858,247351,900,680167,756,07724,109,97983,672,10576,362,519اإلجمالي

ي( والتي تم تصنيفها ضمن أرصدة  يال قطر ي )2020: 7,632 مليون ر يال قطر بلغت الضمانات النقدية لمعامالت المشتقات المالية 10,555 مليون ر
يال  ي )2020: 4,340 مليون ر يال قطر قم 9. الضمانات المستلمة من معامالت المشتقات المالية بلغت 9,055 مليون ر لدى البنوك في اإليضاح ر

قم 16. ي( والتي تم تصنيفها ضمن األرصدة من بنوك في اإليضاح ر قطر

36. أدوات المشتقات المالية )تتمة(

عقود المقايضة 
اف العقد بمقايضة  ها. بالنسبة لعقود مقايضة أسعار  الفائدة، يقوم أطر امات إلستبدال مجموعة من التدفقات النقدية بغير عقود المقايضة هي إلتز

دفعات الفائدة الثابتة والعائمة بعملة واحدة دون مقايضة القيمة اإلسمية للعقد. بالنسبة لعقود مقايضة العمالت، يتم مقايضة دفعات الفائدة 
الثابتة والقيمة اإلسمية للعقد بعمالت مختلفة. بالنسبة لعقود مقايضة أسعار  الفائدة بين العمالت المتبادلة، يتم مقايضة القيمة اإلسمية للعقد 

ف المتعاقد على دفع مبالغ معّينة إستنادًا إلى  ودفعات الفائدة الثابتة والعائمة بعمالت مختلفة. في حالة عقود مقايضة تعثر  إئتماني، يوافق الطر
مبالغ إسمية محددة نتيجة حدوث تعثر  إئتماني محدد بموجب العقد.

العقود اآلجلة والمستقبلية 
يخ محدد في المستقبل. العقود اآلجلة  اء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر  وتار العقود اآلجلة والمستقبلية هي إتفاقيات تعاقدية إما لشر

ام العقود المستقبلية للعمالت وأسعار  الفائدة بمبالغ موّحدة في  اف العقد. يتم إبر ج األسواق المالية بموجب متطلبات أطر هي عقود مبرمة خار
ات في قيم العقود المستقبلية على أساس يومي.  األسواق المالية وتتم تسوية التغّير

إتفاقيات األسعار اآلجلة 
ق بين سعر  الفائدة  د ويتم من خاللها تسوية نقدية للفر إتفاقيات األسعار  اآلجلة هي عقود أسعار  فائدة مستقبلية يتم التفاوض عليها بشلك منفر

يخ محدد في المستقبل لقيمة العقد اإلسمية ولمدة زمنية متفق عليها. المتعاقد عليه وسعر  السوق بتار

عقود الخيارات 
اء أو بيع مقدار  محدد من عملة أو سلعة أو أداة  ام، بشر ي الحق، وليس اإللتز ات هي إتفاقيات تعاقدية يمنح البائع بموجبها المشتر عقود الخيار

يخ محدد في المستقبل أو في أي وقت خالل فترة زمنية محددة. مالية بسعر  محدد مسبقًا في تار

عقود خيارات مع سقف أعلى وأدنى
ي بموجبه على نقدية في نهاية لك فترة يتجاوز  فيها سعر   تيب تعاقدي يحصل المشتر إن عقد الخيار  لسعر  الفائدة مع سقف أعلى وأدنى هو تر

بة المتفق علية للحد األعلى أو الحد األدنى. الفائدة المتفق عليه او يقل عن سعر  المضار

مشتقات مالية محتفظ بها للتحّوط
ف  ات أسعار  صر إدارة المخاطر  . تهدف عملية إدارة المخاطر  إلى خفض تعرض المجموعة لتغّير قامت المجموعة بإعتماد نظام شامل لقياس و

ي. كما قامت المجموعة بوضع مستويات لمخاطر  العمالت  كز ف قطر  المر العمالت وأسعار  الفائدة إلى مستويات مقبولة ضمن إطار  تعليمات مصر
اكز  العمالت األجنبية على  اقبة صافي مر اكز  العمالت األجنبية. يتم مر ى وصافي مر اف األخر من خالل تحديد سقوف للتعامالت مع األطر

اكز  ضمن السقوف المحددة. كما قامت المجموعة بتحديد مستوى  اتيجيات التحّوط لضمان المحافظة على المر أساس يومي وتستخدم إستر
اجعة فجوات أسعار  الفائدة للموجودات  ات محددة. تتم مر لمخاطر  أسعار  الفائدة من خالل وضع سقوف لفجوات أسعار  الفائدة لفتر

اتيجيات التحّوط إلبقاء فجوات أسعار  الفائدة ضمن السقوف المحددة.  ية ويتم إستخدام إستر والمطلوبات بصورة دور

اض التحّوط كجزء من إدارة الموجودات والمطلوبات بهدف تخفيض مخاطر  أسعار  العمالت والفوائد.  تستخدم المجموعة المشتقات المالية ألغر
كز  المالي الموّحد.  ويتم تحقيق ذلك من خالل التحّوط لعمليات مالية محددة ضمن بيان المر

اكز  أسعار  الفائدة العائمة. وفي هذه  تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار  الفائدة للتحّوط لمخاطر  التدفق النقدي الناشئ عن بعض مر
الحاالت، يتم توثيق عالقة وهدف التحّوط بشلك رسمي بما في ذلك تفاصيل البنود المغطاة وأدوات التحّوط. يتم تصنيف هذه العقود كتحّوط 

للتدفق النقدي.

يادة القيمة العادلة لودائع العمالء بالعمالت األجنبية  تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار  الفائدة لمواجهة جزء من مخاطر  إحتمال ز
تبطة بسعر  فائدة ثابتة إلى المدى الناتج عن إنخفاض معّدالت الفائدة السوقية. يتم تصنيف هذه العقود كتعامالت تحّوط للقيمة العادلة. المر

مشتقات مالية محتفظ بها للمتاجرة
اجحة. تتضمن أنشطة البيع تقديم المنتجات إلى العمالء  بة أو المر تتعلق معظم أنشطة المجموعة الخاصة بتجارة المشتقات المالية بالبيع أو المضار

اكز  المخاطر  في السوق بهدف اإلستفادة  بة إدارة مر بهدف تمكينهم من نقل أو تعديل أو خفض المخاطر  الحالية والمستقبلية. تستدعي المضار
اجحة تحديد واإلستفادة من إختالف األسعار   ات األسواق. تستدعي المر ف العمالت ومؤشر اكت اإليجابية في أسعار  الفائدة وأسعار  صر من التحر

ف عمالت أجنبية آجلة وعقود مقايضة عمالت للتحّوط لمخاطر  عملة محددة. بين األسواق أو المنتجات. تستخدم المجموعة أيضًا عقود صر

37. صناديق اإلستثمار
ية التالية: ية التي تقدمها المجموعة لعمالئها، قامت المجموعة بتأسيس وتسويق المحافظ اإلستثمار كجزء من الخدمات اإلستثمار

20212020
153,67278,538المحافظ التي تم تسويقها

ها  ية التي تدير ية. بلغ إجمالي قيمة الصناديق اإلستثمار ية التي تقدمها المجموعة خدمة إدارة الصناديق اإلستثمار كما تشمل الخدمات اإلستثمار
ي(. ال تشتمل البيانات المالية الموّحدة  يال قطر ي )2020: 20,984 مليون ر يال قطر المجموعة للغير  كما في 31 ديسمبر  2021 مبلغ 25,020 مليون ر
ها أو تسوقها المجموعة حيث ال يحق لهذه الصناديق المطالبة بموجودات المجموعة  للمجموعة على القوائم المالية لصناديق اإلستثمار  التي تدير

ات مالية. وال يحق للمجموعة المطالبة بموجودات هذه الصناديق. تظهر  حصة المجموعة في هذه الصناديق ضمن بند إستثمار
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بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر   2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

38. معامالت مع أطراف ذات العالقة 
اكت التابعة والزميلة ومع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أو  اف ذات العالقة اكفة معامالت البنك مع الشر تتضمن المعامالت مع أطر

ات المالية أو  ار ئيسيين الموظفين الذين لهم تأثير  هام في صنع القر يف الموظفين الر ئيسية. يشمل تعر اكت التي يملكون فيها حصصًا ر الشر
كز  المالي الموّحد لهذه الحسابات ما يلي: يخ بيان المر التشغيلية للمجموعة. بلغت األرصدة بتار

20212020
بنود في بيان المركز المالي الموّحد

وض وسلف 3,174,6642,933,737قر
1,406,3751,383,123ودائع

ى ئة وتعهدات أخر امات طار 48,93881,658إلتز

بنود في بيان الدخل الموّحد
ادات الفوائد والعموالت 127,325130,951إير

وفات الفوائد والعموالت 15,79532,145مصر

20212020
الشركات الزميلة

1,363,7071,512,004أرصدة لدى بنوك
ادات الفوائد والعموالت 45,24356,832إير

58,2381,708أرصدة من بنوك
وفات الفوائد والعموالت 41156مصر

اف ذات العالقة  قم 10 و 17. تخضع اكفة العمليات مع أطر ية مع حكومة دولة قطر  مفصح عنها في اإليضاح ر كما قامت المجموعة بعمليات تجار
وط التي تخضع لها العمليات المشابهة التي تقوم بها المجموعة مع العمالء العاديين بما في ذلك الفائدة والضمانات. لنفس الشر

20212020
في ما يلي المنافع الخاصة بموظفي المجموعة الرئيسيين:

ى ايا أخر واتب ومز 43,39943,287ر
1,0171,169تعويض نهاية الخدمة

39. النقدية وما في حكمها 
اض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يشمل بند النقدية وما في حكمها األرصدة التالية: ألغر

20212020
ية كز 44,822,66240,951,732نقد وأرصدة لدى البنوك المر

61,837,79861,531,608أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية تستحق خالل 3 أشهر 
106,660,460102,483,340اإلجمالي

امي. ية اإلحتياطي النقدي اإللز كز ال يشمل النقد واألرصدة لدى البنوك المر

40 . آثار وباء كوفيد-19
ية واإلقتصادية.  افية مختلفة على مستوى العالم مما تسبب في تعطيل األنشطة التجار ونا المستجد )“كوفيد-19”( عبر  مناطق جغر إنتشر  وباء كور

ونجم عن كوفيد-19 حدوث حالة من عدم اليقين في بيئة اإلقتصاد العالمي.

ابات المحتملة  ى إلدارة اإلضطر ية األعمال وممارسات إدارة المخاطر  األخر ار اقب مجموعة QNB الوضع عن كثب وقد قامت بتفعيل خطتها إلستمر تر
على أعمال المجموعة وعملياتها وأدائها المالي التي قد يتسبب فيها تفشي كوفيد-19.

ئيًا في اإلقتصادات التي تعتمد نسبيًا على سعر  النفط الخام. خالل السنة المالية، شهدت أسعار  النفط تقلبات كبيرة.  كز  عمليات مجموعة QNB جز تتر
اضات المستخدمة لتحديد الخسائر   إستدعت حالة عدم اليقين الناجمة عن كوفيد-19 وتقلب أسعار  النفط قيام المجموعة بتحديث المدخالت واإلفتر

وف اإلقتصادية المتوقعة في ذلك  اإلئتمانية المتوقعة كما في 31 ديسمبر  2021. وقد تم تقدير  الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة بناًء على نطاق من الظر
يعة التي يشهدها الوضع، فقد أخذت المجموعة بعين اإلعتبار  تأثير  التقلبات العالية على عوامل اإلقتصاد اللكي  ات السر يخ. وبالنظر  إلى التطور التار

يوهات اإلقتصادية الخاصة بتحديد الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة. إحتمالية السينار المستقبلية عند تحديد شدة و

افية  يوهات. العوامل اإلستشر ان األساسية المخصصة لهذه السينار يوهات واألوز ق بناء السينار وقد تم تضمين هذا التقلب من خالل تعديل طر
يخية التي يمكن  يعات اإلحصائية لعوامل مؤشر  دورة اإلئتمان، والتي يمكن إستخالصها من عدد من العوامل التار المستخدمة يتم تحديدها من التوز

قم 4 )ب(. يعات اإلئتمان أو حاالت التعّثر  كما هو موضح في إيضاح ر مالحظتها مثل معّدل العائد الخطر  ونمو اإلئتمان وتوز

يوهات اإلقتصاد اللكي  ان سينار كما قامت مجموعة QNB بتحديث المعلومات المستقبلية ذات الصلة للعمليات الدولية لمجموعة QNB فيما يتعلق بأوز
تبطة بالمناخ اإلقتصادي لألسواق التي تعمل فيها. المر

ية للمجموعة.  وضهم خالل السنة وال تعتبر  خسارة التعديل الناتجة عن هذه التعرضات جوهر قامت المجموعة بتأخير  سداد بعض العمالء ألقساط قر
يادة كبيرة في مخاطر  اإلئتمان والترحيل ما بين  وفقًا إلرشادات مجلس معايير  المحاسبة الدولية، ال يؤدي تمديد فترة إعفاء الدفع تلقائيًا إلى حدوث ز

ين من إنتشار  كوفيد-19  اءات لمساعدة المقترضين المتأثر مستويات اإلئتمان بغرض حساب الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة، حيث يتم توفير  هذه اإلجر
إلستئناف مدفوعاتهم المنتظمة. 

يادة الكبيرة  اضات الموضحة أعاله، أولت مجموعة QNB إهتمامًا خاصًا بتأثير  كوفيد-19 على العوامل النوعية والكمية عند تحديد الز باإلضافة إلى اإلفتر
ها. وقد أدى ذلك إلى خفض تصنيف بعض التعرضات  ات تدني القيمة للمخاطر  في القطاعات التي يحتمل تأثر في مخاطر  اإلئتمان وتقييم مؤشر

قم 10 من البيانات  قم 4 واإليضاح ر اف بالخسائر  اإلئتمانية المتوقعة ومخصصات تدني القيمة على النحو المبين في اإليضاح ر اإلئتمانية واإلعتر
المالية الموّحدة.

وف اإلقتصادية بسبب  اكت زميلة تم إختبار  تدني قيمتها خالل الفترة بسبب تقلبات السوق الناشئة عن الظر ات في شر لدى المجموعة إستثمار
داد أعلى من المبالغ المدرجة في نهاية  إستنادًا إلى نتائج اإلختبار  ، اكنت المبالغ القابلة لإلستر اء إختبار  تدني القيمة، و كوفيد-19. قامت المجموعة بإجر

السنة المالية. 

درست مجموعة QNB اآلثار  المحتملة للتقلبات اإلقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المعلنة للموجودات المالية وغير  المالية للمجموعة والتي تمثل 
ات اإلدارة إستنادًا إلى المعلومات التي يمكن مالحظتها. تبقى األسواق متقلبة كما تستمر  المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق. أفضل تقدير

41. أرقام المقارنة
قام السنة الماضية بغرض العرض األمثل لتنسجم مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية. أعيد تصنيف بعض أر
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بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
معلومات تكميلية حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر   2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

الشركة األم 

كة األم: كز  المالي وبيان الدخل للشر فيما يلي بيان المر

)1( بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر :
20212020

الموجودات 
ية كز 58,031,42059,671,077نقد وأرصدة لدى البنوك المر

65,022,63863,629,676أرصدة لدى بنوك
وض وسلف للعمالء 655,180,935603,336,365قر

ات مالية 96,268,40683,967,228إستثمار
اكت تابعة وزميلة ات في شر 32,297,91631,589,794إستثمار

ات ومعدات 2,922,7532,417,955عقار
ى 7,258,44410,414,573موجودات أخر

916,982,512855,026,668إجمالي الموجودات

المطلوبات
133,436,779116,230,401أرصدة من بنوك

642,374,563600,794,225ودائع عمالء
22,381,52824,095,827سندات دين

ى 15,261,32815,609,505مطلوبات أخر
813,454,198756,729,958إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
أس المال 9,236,4299,236,429ر

25,326,03725,326,037إحتياطي قانوني
10,000,0009,000,000إحتياطي مخاطر 

)1,535,400()787,123(إحتياطي القيمة العادلة
)1,572,120()1,746,173(إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

ى 52,981158,905إحتياطيات أخر
باح مدورة 41,446,16337,682,859أر

83,528,31478,296,710إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك

أس المال اإلضافي يحة األولى من ر 20,000,00020,000,000أدوات مالية ضمن الشر
103,528,31498,296,710إجمالي حقوق الملكية

916,982,512855,026,668إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
معلومات تكميلية حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر   2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر

)2( بيان الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر:
20212020

ادات الفوائد 24,792,21725,819,879إير

وفات الفوائد )12,092,328()9,111,933(مصر

15,680,28413,727,551صافي إيرادات الفوائد

ادات عموالت ورسوم 2,010,7781,683,327إير

وفات عموالت ورسوم )460,722()624,295(مصر

1,386,4831,222,605صافي إيرادات عموالت ورسوم

ف عمالت أجنبية باح صر 1,036,5331,004,489أر

ات مالية ادات إستثمار 65,643477,718إير

ى ادات تشغيلية أخر 9574,784إير

18,169,90016,437,147اإليرادات التشغيلية

)1,538,468()1,630,294(تاكليف الموظفين

)243,164()206,531(إستهالاكت

ى وفات أخر )818,415()929,128(مصر

وض والسلف للعمالء )4,380,253()4,903,898(صافي الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وتدني قيمة القر

ات مالية )71,449()52,236(صافي الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة وتدني قيمة إستثمار

ى )108,773()90,905(صافي الخسائر  اإلئتمانية المتوقعة من تدني قيمة أدوات مالية أخر

ى )10,309()4,803(مخصصات أخر

10,352,1059,266,316أرباح السنة قبل الضريبة
يبة الدخل وف ضر )55,608()44,767(مصر

10,307,3389,210,708أرباح السنة

)3( السياسات المحاسبية للمعلومات المالية للشركة األم

كز  المالي وبيان الدخل للبنك األم بإتباع نفس السياسات المحاسبية المتبعة للبيانات المالية الموّحدة فيما عدا اإلستثمار  في  يتم إعداد بيان المر
اكت التابعة والزميلة التي ال يتم توحيدها حيث يتم تسجيلها بالتلكفة. الشر
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*غير  نشط

ع الدولية والمكاتب التمثيلية و ئيسي والفر المركز  الر

السودان
ع  فر

يقيا ع إفر ج QNB - شار بر
قم 17 ع العمار ات ر شار

ص.ب. 8134
الخرطوم، السودان

الهاتف: 0000 48 183 249+
الفاكس: 6666 48 183 249+

QNBSudan@qnb.com

الكويت
ع  فر

بية، ج العر  بر
ع أحمد الجابر   شار

ق، ص.ب. 583 منطقة الشر
دسمان 15456

الكويت
الهاتف: 7023 2226 965+

الفاكس: 7021 2226 965+
QNBKuwait@qnb.com

المملكة العربية السعودية
ع فر

ي مبنى حمد التجار
يق الملك فهد  طر

ص.ب. 230108
بية السعودية ياض، المملكة العر الر

الهاتف: 99 80 297 11 966+ 
الفاكس: 98 80 297 11 966+ 

info@ksa.qnb.com

الصين
مكتب تمثيلي

 )S2( 2 ج قم 1905، الطابق 19، البر وحدة ر
كز  ذا بوند المالي،  مر

ع جونغ شان دونغ،   600 شار
مقاطعة هوانغ بو
شانغهاي، الصين

200010
الهاتف: 8980 6877 21 86+

الفاكس: 8981 6877 21 86+
qnb.com

المملكة المتحدة
ع فر

فينور  وز ع جر 51 شار
W1K 3HH لندن
 المملكة المتحدة

الهاتف: 2600 647 207 44+
الفاكس: 2647 647 207 44+

QNBLondon@qnb.com

الهند
ع فر

قم G-1A، الطابق األرضي، 4  مكتب ر
 الجادة الشمالية، مبنى ميكر  ماكسيتي،

ال ا كير مجمع بندر
ا  ق بندر شر

 400051
مومباي الهند

الهاتف: 62296300 22 91+
الفاكس: 62296363 22 91+

QNBIndia@qnb.com

اليمن
ع فر

QNB مبنى
ي، ص.ب. 4310 بير ع الز شار

صنعاء، اليمن
الهاتف: 517517 1 967+

الفاكس: 517666 1 967+
QNBYemen@qnb.com

إيران*
مكتب تمثيلي 

يع  يقيا السر يق إفر قم 17 طر ر
مبنى نافاك، الطابق السادس، وحدة 14 

ان  ان، إير طهر
الهاتف: 88889814-22 21 98+

الفاكس: 824 889 88 21 98+
QNBIran@qnb.com

جنوب السودان 
ع   فر

بيت جوشن
يق المطار  ، كولولو طر

ي قم: 23 منطقة جوبا نابر مخطط ر
جوبا، جنوب السودان

ص.ب. 587، جوبا - جنوب السودان
الهاتف: 959 000 959 211+

QNBSouthSudan@qnb.com

سنغافورة
ع فر

ي تيماسيك أفنيو ثر
ج سينتينيال 27-1، بر

039190
سنغافورة

الهاتف: 0866 6499 65+
الفاكس: 9679 6884 65+

QNBSingapore@qnb.com

عمان
 مقر  QNB عمان 

وي ي بر الحي التجار
وي ص.ب. 4050، 112، ر

مسقط، عمان 
الهاتف: 3555 2478 968+

الفاكس: 9233 2477 968+
QNBOman@qnb.com

فرنسا
ع فر

65 أفنيو إينا
75116

نسا يس، فر بار
الهاتف: 0077 23 53 1 33+

الفاكس: 0070 23 53 1 33+
QNBParis@qnb.com

فيتنام
مكتب تمثيلي 

مبنى تايمز  سكوير  
الطابق 10 )57-69 ف(

ع دونغ خوي شار
د، تقاطع 1 بن نه وار

مدينة هو تشي منه، فيتنام
الهاتف: 7525 3911 8 84+

الفاكس: 9889 3827 8 84+
QNBVietnam@qnb.com

قطر
ئيسي المركز  الر

ص.ب. 1000
الدوحة، دولة قطر 

الهاتف: 2444 4425 974+
الفاكس: 3753 4441 974+

 ccsupport@qnb.com
qnb.com

ميانمار
مكتب تمثيلي

قم 316 اند ر يق ستر قم 53، طر ر
اند، بلدة بابيدان ستر

يانغون ميانمار  
الهاتف: 9512307371+

الفاكس: 9512307372+
QNBMyanmar@qnb.com

لبنان
ع   فر

ع أحمد شوقي ا - شار مبنى كابيتال بالز
وت ميناء الحصن سوليدير  - بير

ياض الصلح 210 -11 ر
وت، لبنان بير

الهاتف: 222 762 1 961+
الفاكس: 177 377 1 961+

QNBLebanon@qnb.com

موريتانيا
ع فر

سيتي سنتر  الخيمة
10 شار  ع مامادو كوناتي

ص.ب. 2049
يتانيا نواكشوط، مور

الهاتف: 45249651 222+
الفاكس: 9655 4524 222+

QNBMauritania@qnb.com

هونغ كونغ
ع فر

ج 2 كز  المالي الدولي – بر المر
5801 - 5804 وسط هونغ كونغ

الهاتف: 2800 3900 852+
الفاكس: 2800 3900 852+

QNBHongKong@qnb.com

األردن
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

كة زميلة شر
لمان، العبدلي ع البر شار

يدي: 11118 ص.ب. 7693، رمز  بر
دن عمان، األر

الهاتف: 5555 500 6 962+
الفاكس: 56781211 6 962+

info@hbtf.com.jo

اإلمارات العربية المتحدة
p.s.c ي الدولي البنك التجار

كة زميلة شر
 الطابق الثالث والثالث عشر  

ج فستيفال، دبي فستيفال سيتي بر
ص.ب. 4449 

بية المتحدة ات العر دبي، اإلمار
الهاتف: 44023000 971+

الفاكس: 44023737 971+
cbiuae.com

البحرين
QNB فاينانسبانك

كة تابعة شر
 شقة 51، الطابق الخامس، يونيتاغ هاوس، 

يق 383، مجمع 315،   عمارة 150، طر
ع الحكومة، ص. ب. 2435 شار

ين المنامة، البحر
الهاتف: 17211322 973+
الفاكس: 97317211339+

dstk@qnbfinansbank.com

الجزائر
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

كة زميلة شر
ع أحمد أوقايد قم 16، شار ر

اهيم 16320 دالي إبر
ائر  ص. ب. 103، الجز

الهاتف: 21918787 213+
الفاكس: 21918881 213+

info@hbtf.com.jo

العراق
 بنك المنصور  

كة تابعة شر
منطقة الوحدة بغداد، مقاطعة 14

مبنى 51، العلوية 3162
بغداد، العراق

الهاتف: 7175586 1 964+
الفاكس: 7175514 1 964+

info@mansourbank.com
mansourbank.com

إندونيسيا
بي تي QNB إندونيسيا تي بي كي 

كة تابعة شر
يفينيو، الطابق 8 ج ر بر

منطقة 8، إس سي بي دي لوت 13 
جي آي. جيند. سوديرمان اكف. 52-53

12190 
تا إندونيسيا، جاكر

الهاتف: 5155 515 21 62+
الفاكس: 5388 515 21 62+ 

corporate.communication@qnb.co.id

تركيا
QNB فاينانسبانك

كة تابعة شر
حي اسنتيب، شار  ع بوكيودبر 

يسطال كول، رقم 215 بنـاية كر
إسطنبول

الهاتف: 22245249651+
الفاكس: 45249655 222+

dstk@qnbfinansbank.com

توغو
يتد بور انسناشونال إنكور إيكوبانك تر

كة زميلة شر
د دو مونو 2365 بوالفار

ص.ب. 3261
لومي، توغو

الهاتف: 14 72 21 22 228+
الفاكس: 37 42 21 22 228+

ecobanktg@ecobank.com

تونس
QNB تونس 

كة تابعة شر
ع مدينة العلوم شار
ص.ب. 320 - 1080

تونس
الهاتف: 911 754 71 216+

الفاكس: 533 728 70 216+
 qnb.com.tn

سورية
ية QNB سور

كة تابعة شر
ساحة العباسيين، ص.ب. 33000 

ية دمشق، سور
الهاتف: 1000 2290 11 963+
الفاكس: 32221 44 11 963+

QNBSyria@qnb.com

سويسر ا
 SA سويس QNB

كة تابعة شر
اكي دو مونت بالنك 1

ص.ب. 1785- 1201
جنيف، سويسر ا

الهاتف: 7070 22907 41+
الفاكس: 7071 22907 41+

info@qnb.ch

فلسطين
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

كة زميلة شر
ع القدس مبني باديكو، شار

ام هللا ص. ب. 1473 ر
بية، فلسطين الضفة الغر

الهاتف: 2986270 2 970+
الفاكس: 2986275 2 970+

info@hbtf.com.jo

قطر
يرة للتمويل كة الجز شر

كة زميلة شر
يق سلوى، مقابل جسر  الميدماك طر

ص.ب. 22310
الدوحة، قطر 

الهاتف: 0444 4405 974+
الفاكس: 0445 4405 974+
info@aljazeera.com.qa

ليبيا
بنك اإلساكن للتجارة والتمويل

كة زميلة شر
ج األول، الطابق 15 ابلس، البر ج طر بر

)مكتب 155(
ص.ب. 91270 
ابلس، ليبيا طر

الهاتف: 13749132 9 218+
الفاكس: 13350610 2 218+

hbtflibya@hbtf.com.jo

مصر
QNB األهلي

كة تابعة شر
ع شامبليون دار  شامبليون، 5 شار
يدي: 2664 وسط البلد، الرمز  البر

القاهرة، مصر 
الهاتف: 7000 2770 202+

الفاكس: 7099 2770 202+
qnbaa@qnbalahli.com

كات QNB التابعة والزميلة شر



بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق.(
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2021
ي( يال قطر قام باأللف ر )جميع األر
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دة في هذه المطبوعة )“المعلومات”( من قبل بنك قطر  الوطني )ش.م.ع.ق( )“QNB”( ويشمل هذا المصطلح  إخالء مسؤولية: تم إعداد المعلومات الوار
ار  أو تعهد من أي  اكته التابعة. ُيعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر  موثوقة، ومع ذلك فإن QNB ال يقدم أي ضمان أو إقر وعه وشر فر
يحًا أو ضمنيًا، فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما ال يتحمل المسؤولية بأي شلك من األشاكل )بما في ذلك ما يتعلق  ع، سواًء اكن صر نو

يح مسؤوليته عن اكفة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو  بالتقصير  ( عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات. ُيخلي QNB بشلك صر
ئ، وال يؤيد QNB محتوى هذه المواقع، وال يعتبر   احة القار اف ثالثة فقط لر ونية خاصة بأطر وابط لمواقع إلكتر مالءمتها لغرض معّين. يتم توفير  بعض الر

يًا  ًا استشار ًا ماليًا أو خبير ف QNB بصفته مستشار ئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة بها. وال يتصر مسؤواًل عنه، وال يقدم للقار
يبية أو محاسبية. إن المعلومات المقدمة ذات طبيعة عامة، وهي ال تعتبر   ية أو قانونية أو ضر ات إستثمار أو وكياًل فيما يتعلق بالمعلومات وال يقدم استشار

ويجًا أو طلبًا أو توصيًة فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة. يتم تقديم هذه المطبوعة فقط على أساس أن  نصيحًة أو عرضًا أو تر
ي. يوصي QNB المتلقي بالحصول  ار  إستثمار اء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده. وال يجوز  االعتماد عليها التخاذ أي قر المتلقي سيقوم بإجر

دة في هذه المطبوعة  اء الوار ي. اآلر ار  إستثمار فين مستقلين قبل اتخاذ أي قر ين محتر يبية أو محاسبية من مستشار ية أو قانونية أو ضر ات إستثمار على استشار
اء QNB الذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار  . ال يتحمل QNB أو  ورة آر يخ النشر. وهي ال تعكس بالضر اء المؤلف كما في تار هي آر

تبط بأي شلك من األشاكل باعتماد أي  ار  أو نفقات قد تنجم عن أو تر وه أو موظفوه أو ممثلوه أو وكـالئه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضر مدير
ها أو إعادة إستخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة  ها أو إعادة نشر يعها أو تعديلها أو نشر يع هذه المطبوعة مجانًا وال يجوز  توز شخص على المعلومات. يتم توز
ي أو هيئة قطر  لألسواق المالية أو  كز ف قطر  المر اجعة المعلومات من قبل مصر ئيًا دون إذن من QNB. وعلى حد علم QNB، فإنه لم تتم مر إنتاجها لكيًا أو جز

ية سواًء داخل قطر  أو خارجها، كما لم يقم QNB بطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات. أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشار
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