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نبذة عن التقرير
ــع  ــة والمجتم ــق بالبيئ ــا المتعل ــه أدائن ــرض في ــث نع ــرف(، حي ــامي )المص ــر اإلس ــرف قط ــتدامة لمص ــر اس ــم أول تقري ــدم لك ــعدنا أن نق يس
والحوكمــة. نهــدف مــن خــال هــذا التقريــر أن نقــدم لكــم نظــرة عامــة وشــاملة حــول إطار عمــل االســتدامة لدينــا والذي يغطــي اســتراتيجيتنا 
وأهدافنــا وخططنــا ونتائجنــا، باإلضافــة إلــى نظرتنــا بشــأن أهــم القضايــا المتعلقــة بأصحــاب المصلحــة الرئيســيين لدينــا. نهــدف أيضــً أن يبــرز 

هــذا التقريــر جهودنــا وإنجازاتنــا فــي مجــال االســتدامة.

فترة التقرير
يغطــي التقريــر الفتــرة مــن 1 ينايــر إلــى 31 ديســمبر 2020 ويركــز علــى األنشــطة التــي تــم تنفيذهــا فــي تلــك الفتــرة. وســيتم توفيــر معلومــات 

متعلقــة بالســنوات الســابقة عنــد الضــرورة.

إرشادات التقرير
يغطي هذا التقرير جهود االستدامة واألداء واألنشطة الخاصة بالمصرف.

وانطاًقــا مــن التزامنــا بالشــفافية وأفضــل الممارســات الدوليــة إلعــداد التقاريــر، تــم تطويــر هــذا التقريــر وفًقــا ألهــداف التنميــة المســتدامة 
لألمــم المتحــدة، ورؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، وبورصــة قطــر، وإرشــادات اإلفصــاح البيئــي واالجتماعــي والحوكمــة للشــركات المدرجــة ببورصــة 

قطــر، والتــي ســيتم عــرض مؤشــرها فــي الملحــق.

إطار عمل التقرير
ــتدامة  ــر االس ــي تقري ــرف( ف ــامي )المص ــر اإلس ــرف قط ــة لمص ــر المالي ــر غي ــرض التقاري ــيتم ع ــي، س ــاع المصرف ــي القط ــفافية ف ــز الش لتعزي

.)GRI( ــر ــداد التقاري ــة إلع ــادرة العالمي ــر المب ــي لمعايي ــار األساس ــا للخي ــك وفًق ــذا، وذل ــنوي األول ه الس

حدود التقرير
يغطــي هــذا التقريــر عمليــات مصــرف قطــر اإلســامي )المصــرف( فــي دولــة قطــر فقــط، وهــو ال يتضمــن معلومــات عــن الشــركات التابعــة 

للمصــرف، مــا لــم يتــم اإلشــارة إلــى ذلــك. وســيتم تمثيــل البيانــات الماليــة بالريــال القطــري.

إرسال المالحظات
نحــن نهــدف لتحســين تقاريرنــا بشــكل ســنوي، ونرحــب بأيــة ماحظــات حــول تقريــر االســتدامة األول هــذا. يمكنكــم إرســال آرائكــم 

التاليــة: البريــد اإللكترونــي  وماحظاتكــم عبــر عناويــن 
Communications@qib.com.qa
Investorrelation@qib.com.qa
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مقدمة
كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

يســعدني تقديــم أول تقريــر مســتقل عــن االســتدامة لمصــرف 
ــا  ــا وجهودن ــرض إنجازاتن ــذي يع ــرف(، وال ــالمي )المص ــر اإلس قط
هــذه  خــالل  المجتمــع  شــرائح  جميــع  لدعــم   2020 عــام  فــي 

األوقــات الغيــر المســبوقة.

ــة  ــّلطت الجائح ــث س ــخ، حي ــي التاري ــمً ف ــً حاس ــام 2020 عام ــر ع يعتب
الضــوء علــى أهمية ترابــط األشــخاص والمجتمعــات واألمــم، والحاجة 
ــة. ومــع  ــة الطبيعي ــة األشــخاص والبيئ إلــى طــرق تســاعد علــى حماي
بــدء المجتمعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم بالتعافــي مــن الجائحــة، 
أصبــح مــن الضــروري البــدء باإلصاحــات عبــر النظــر فــي الطــرق التــي 

تحقــق فائــدة مســتدامة لألشــخاص والبيئــة واالقتصــاد.

ويعكــس تقريــر االســتدامة لعــام 2020 جهودنــا لدمــج االســتدامة 
واالعتبــارات البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة فــي عملياتنــا الرئيســية. 
لــذا فنحــن نعمــل على تطويــر اســتراتيجية االســتدامة بمــا يتوافق مع 
أهــداف رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، ومعاييــر االســتدامة التــي حددتهــا 
بورصــة قطــر، وأهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة. وباتخــاذ 
أطــر العمــل هــذه كمرجــع، فــإن العناصــر المهمــة فــي اســتراتيجيتنا 
تشــمل: كيفيــة مراعــاة معاييــر االســتدامة فــي أنشــطتنا التمويليــة، 
ومواصلــة دعــم المجتمعــات المحليــة، واتخــاذ المبــادرات التــي تقلــل 

مــن تأثيرنــا البيئــي.

ــا  ــي للتكنولوجي ــر االيجاب ــى األث ــتدامة عل ــاه االس ــا تج ــز التزاماتن ترتك
فــي المســاعدة علــى التغّلــب علــى أصعــب التحديــات التــي نواجهها. 

نحــن ملتزمــون بالتركيــز علــى المصرفيــة الرقميــة فــي منتجاتنــا 
وخدماتنــا الخاصــة بعمائنــا مــن األفــراد والشــركات، وذلــك للوصــول 
إلــى عــدد أكبــر مــن العمــاء، وزيــادة الكفــاءة، والحــد مــن االســتهاك، 

وتقديــم خدمــة أفضــل

وحتــى وإن كانــت مســيرة االســتدامة قــد بــدأت للتــو، إال أننــا نعتــز 
 ،2030 الوطنيــة  قطــر  رؤيــة  لتحقيــق  نقدمهــا  التــي  بالمســاهمات 
تنويــع  علــى  تعمــل  التــي  المشــاريع  تمويــل  خــال  مــن  وذلــك 
اقتصادنــا، وتقليــل إنبعاثــات الكربــون، وتعزيــز األمــن الغذائــي، ودعــم 
القطــاع الخــاص والمجتمعــات المحليــة. حيــث أتطلــع إلــى مشــاركة 
المعلومــات حــول التقــدم الــذي نحــرزه فــي مجــال إدارة العناصــر 
ــا  ــز مكانتن ــا، وتعزي ــة عمائن ــة، وخدم ــة والحوكم ــة واالجتماعي البيئي

كمصــرف إســامي رائــد.

وأغتنــم هــذه الفرصــة ألشــكر مجلــس اإلدارة علــى دعمــه المتواصــل، 
وجميــع الشــركاء والمســاهمين ، بمــا فــي ذلــك عمائنــا وموظفينــا، 
واستشــرافً  المســيرة.  هــذه  خــال  ودعمهــم  ثقتهــم  علــى 
للمســتقبل، ســنعمل علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لدعــم االقتصاد 
القطــري، ودمــج مبــادئ الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الشــركات فــي ثقافتنــا وأطــر إدارة المخاطــر، باإلضافــة إلــى االعتمــاد 

ــع. ــل للجمي ــتقبل أفض ــاء مس ــا لبن ــتدامة لدين ــداف االس ــى أه عل

باسل جمال
الرئيس التنفيذي للمجموعة 
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نبذة عن مصرف قطر اإلسالمي

صافي ا�رباح
٣٫٠٧ مليار ريال قطري

١٩٪ من المحفظة 
التمويلية خاصة با�فراد 

إجمالي ا�صول 
١٧٤ مليار ريال قطري

٨٣٥ موظف 
بدوام كامل

٧٫٩٥ مليار 
ريال قطري 

هي ا يرادات السنوية

عدم
تسجيل أي خروقات أمنية

٢٤ فرع 
في جميع أنحاء قطر

٩٤٫١٩ مليار ريال 
قطري المحفظة 

التمويلية للخدمات 
المصرفية للشركات  

تشكل الموظفات
٪٢٥ 

من القوى العاملة

إجمالي ا�صول
١٧٤٫٣٥ مليار ريال 

قطري

٢٧٪ من القوى العاملة 
هم مواطنون قطريون 

خامس  أكبر
بنك إسالمي في العالم
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ــي  ــامي ف ــرف إس ــو أول مص ــرف( ه ــامي )المص ــر اإلس ــرف قط مص
قطــر، حيــث بــدأ عملــه عــام 1982. ويقدم المصــرف منتجــات وخدمات 
مصرفيــة وماليــة ألكثــر مــن 500.000 عميــل مــن األفــراد والشــركات فــي 
جميــع أنحــاء قطــر. وفــي عــام 2020، بــرز المصــرف كخامــس أكبــر بنــك 

إســامي فــي العالــم مــن حيــث األصــول.

ويقــع المقــر الرئيســي للمصــرف فــي الدوحــة وهــو مــدرج فــي ســوق 
ــر  ــة قط ــي دول ــً ف ــرف 24 فرع ــك المص ــة. ويمتل ــألوراق المالي ــر ل قط
ــعة  ــة واس ــدم مجموع ــو يق ــام 2020، وه ــة ع ــات نهاي ــا إلحصائي وفًق

ــة. ــات المالي ــات والخدم ــن المنتج م

األعمال والمنتجات والخدمات
منتجــات  تقديــم  فــي  المتمثلــة  رؤيتنــا  بتحقيــق  ملتزمــون  نحــن 
لذلــك،  اإلســامية.  الشــريعة  مــع  متوافقــة  مصرفيــة  وخدمــات 
عبــر  والخدمــات  المنتجــات  مــن  شــاملة  مجموعــة  نقــدم  فإننــا 
مجموعتــي أعمــال رئيســيتين، همــا: مجموعــة الخدمــات المصرفيــة 
ــى  ــة إل ــركات، باإلضاف ــة للش ــات المصرفي ــة الخدم ــراد، ومجموع لألف
أعمالنــا علــى مســتوى المجموعــة. وتشــمل المنتجــات والخدمــات 
المصرفيــة لألفــراد الودائــع، والحســابات الجاريــة، وبرامــج التمويــل، 
والتحويــات، والتأميــن التكافلــي، وغيرهــا، وهــي تخــدم ثاثــة شــرائح: 
ــات  ــة الخدم ــدم مجموع ــا تق ــروات. بينم ــاب الث ــز و أصح ــراد، التمّي األف
المصرفيــة للشــركات منتجــات وخدمــات مثــل التســهيات االئتمانيــة، 
والتمويــل التجــاري، ونظــام حمايــة األجــور، وأجهــزة نقــاط البيــع، 
والشــركات  الصلــة،  ذات  الحكوميــة  للجهــات  التمويــل  وخدمــات 
ــة  ــات العقاري ــطة، الخدم ــرة والمتوس ــات الصغي ــة، والمؤسس التجاري
والمؤسســات االماليــة. وتغطــي الوظائــف المتعلقــة بالمجموعــة 
الخزينــة، بمــا فــي ذلــك الصكــوك ومحفظــة االســتثمار فــي األســهم 

المحليــة وخدمــات الخزينــة وإدارة الســيولة.

هيكلية المساهمين

هيكلية المساهمين

كيو إنفست
كيــو إنفســت، المرخــص مــن مركــز قطــر للمــال منــذ مايــو 2007، 
برأســمال مصــرح بــه  قــدره مليــار دوالر أمريكــي، هــي المجموعــة 
االســتثمارية الرائــدة فــي قطــر، حيــث تقــوم بتنفيــذ عمليــات فــي 
جميــع أنحــاء الشــرق األوســط وأفريقيــا وأوروبــا. وتشــمل خطــوط 
أعمــال كيــو إنفســت الثاثــة: الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية، وإدارة 
األصــول، واالســتثمارات الرئيســية، التــي تركــز علــى العقــارات واالئتمــان 
واســتثمارات األســهم. وكل ذلــك مدعــوم مــن فريــق توزيــع وتغطيــة 

هيكلية المساهمين / ارتباط حكومي قوي 

• أسهم المصرف 
مدرجة في بورصة قطر.

• جهاز قطر لالستثمار هو أكبر 
مساهم منفرد في المصرف.

• يتألف رصيد المساهمين في 
المصرف من أفراد وعائالت 

ومؤسسات قطرية بارزة.
مالحظة: حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

جهاز قطر
لالستثمار
٪١٦٫٧

أخرى
٪٨٣٫٣

عمــاء مخصــص. وقــد لعــب المصــرف دوًرا رئيســًيا فــي تأســيس كيــو 
ــبة %58. ــا نس ــك فيه ــو يمل ــت وه إنفس

الجزيرة للتمويل
ــتركة  ــة مش ــي ملكي ــام 1989، وه ــي ع ــل ف ــرة للتموي ــت الجزي تأسس
 ،)%20( واألوقــاف   ،)%30( )المصــرف(  اإلســامي  قطــر  مصــرف  بيــن 
ومؤسســات أخــرى مثــل شــركة قطــر للتأميــن وQNB. وتقــدم الجزيرة 
ــا  ــركات، بم ــراد والش ــات لألف ــن المنتج ــعة م ــة واس ــل مجموع للتموي
فــي ذلــك خدمــات تمويــل المركبــات وخدمــات التمويــل البحــري، 

ــاريع. ــل المش ــات تموي ــن منتج ــًلا ع فض

عقار للتطوير واالستثمار العقاري
ــام 2001  ــي ع ــاري ف ــتثمار العق ــر واالس ــار للتطوي ــركة عق ــت ش تأسس
كمشــروع مشــترك وفًقــا للشــريعة اإلســامية، وهــي شــركة عقاريــة 
تعمــل علــى تطويــر المبانــي التجاريــة والســكنية فــي قطــر. ويملــك 
ــاف %34،  ــك األوق ــن تمل ــي حي ــركة، ف ــهم الش ــن أس ــرف 49% م المص

ــك %17. ــن فتمل ــؤون القاصري ــة لش ــة العام ــا الهيئ أم

شركة ضمان للتأمين اإلسالمي )بيمه(
تأسســت شــركة بيمــه فــي ســبتمبر 2009 كشــركة تأميــن مســاهمة 
قطريــة خاصــة ومقفلــة تعمــل طبًقــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية، 
مؤسســو  والتكافــل.  العــام  التأميــن  فــي  العمــل  لهــا  ومرخــص 
الشــركة هــم مصــرف قطــر اإلســامي )المصــرف( بنســبة )%25(، 
ــر  ــروة للتطوي ــان )20%(، وب ــرف الري ــن )25%(، ومص ــر للتأمي ــركة قط وش

العقــاري )20%(، وكيــو إنفســت )%10(.

شركة درة الدوحة لالستثمار والتطوير العقاري
تعمــل شــركة درة الدوحــة فــي مجــال االســتثمار والتطويــر العقــاري 
ــك  ــام 2008 ويمل ــي ع ــركة ف ــت الش ــراد. وتأسس ــازل لألف ــر المن لتطوي

ــا حوالــي 40% مــن أســهم الشــركة. المصــرف حالّيً

التواجد الدولي:
لتلبيــة  قطــر  خــارج  الصلــة  ذات  األســواق  فــي  المصــرف  يتواجــد 

البــاد: خــارج  القطرييــن  لعمائــه  الماليــة  االحتياجــات 

. المصرف ــ المملكة المتحدة
تأســس عــام 2008 وهــو مملــوك بالكامــل لمصــرف قطــر اإلســامي، 
أصحــاب  واألفــراد  للشــركات  الماليــة  االحتياجــات  بتلبيــة  ويقــوم 

الثــروات فــي المملكــة المتحــدة.

. المصرف في السودان )فرع واحد(
تأســس فــي يوليــو 2013، وهــو يوفــر خدمــات تمويليــة متوافقــة مــع 
الشــريعة اإلســامية للشــركات فــي الســودان، حيــث تعــد قطــر مــن 

بيــن أكبــر المســتثمرين العــرب.

. بيت التمويل العربي في لبنان
تأســس فــي عــام 2004، وهــو أول مصــرف إســامي شــامل فــي لبنــان، 
ويقــدم مجموعــة واســعة مــن األدوات والخدمــات المصرفيــة لتلبيــة 
الطلــب فــي الســوق المحلــي بموجــب أحــكام الشــريعة اإلســامية. 
ــي  ــي ف ــل العرب ــت التموي ــى بي ــل عل ــرف بالكام ــتحوذ المص ــد اس وق

عــام 2013.
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رسالتنا ورؤيتنا وقيمنا

الرسالة
• تقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق 

مع أحكام الشريعة ا�سالمية.
• تقديم خدمات عالية الجودة للعمالء، 

والعمل على تعظيم العائدات 
للمساهمين والشركاء.

• احتضان بيئة عمل داخلية متميزة في 
أفرادها، وفي المستوى التقني المتميز.

الرؤية
مصرف إسالمي عالمي رائد 

ومبتكر، يتمسك بأحكام الشريعة 
ا�سالمية والقيم ا�خالقية 

الرفيعة، ويحقق المعايير الدولية 
للعمل المصرفي، ويشارك في 

تنمية االقتصاد العالمي، ويساهم 
في تطوير المجتمع.

القيم
• النزاهة

• الشفافية
• العدل

• التعاون والعمل الجماعي
• الوالء وااللتزام

• التمّيز
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أبرز إنجازات االستدامة في عام 2020

األداء المالي

المناخ

االبتكار الرقمي

تجربة العمالء

خصوصية 
وأمن البيانات

القوى العاملة

التثقيف 
المالي

التمويل 
المستدام

المشتريات 
المحلية

زيادة اإليرادات بنسبة 
3% عن عام 2019

71.5% نسبة العمليات 
الرقمية الخاصة 

بالشركات

98.8% نسبة العمليات 
الرقمية الخاصة 

باألفراد

يشكل المواطنون 
القطريون 27% من 

القوى العاملة لدينا

زيادة بنسبة %88 
في عدد عماء 

المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في 

عام 2020

تقّدر محفظة تمويل 
مشاريع الطاقة 

المتجددة بقيمة 
1.682 مليار ريال 

قطري

تقّدر محفظة تمويل 
المشاريع المساهمة 

في تحقيق رؤية 
قطر الوطنية بقيمة 

2.261 مليار ريال 
قطري

تم إشراك 1،253 
مورد محلي 

عن طريق %97 
من نفقاتنا على 

المشتريات

تشكل الموظفات
25% من القوى

العاملة

52% من الموظفين 
الجدد في عام 

2020 من المواطنين 
القطريين

تم تنفيذ مبادرة 
»كيف تدير األموال« 

للعام الثالث على 
التوالي، مع زيادة 
مشاركة الطاب 

بنسبة %91

1.629 طالب 
تم تدريبهم 

خال 3 سنوات

رقمنة كلية لـ %65 
من الخدمات 

المصرفية لألفراد

توفير 19 منتج 
رقميً بشكل كامل

رقمنة كلية لـ 
51% من الخدمات 

المصرفية الشركات

تجاوز درجة رضا 
العماء عن النسبة 

المستهدفة %85

لم يتم تسجيل 
أي خرق داخلي 
أو خارجي ألمن 

المعلومات

تم الحفاظ على أرباح 
ثابتة في عام 2020

بلغت نسبة التكلفة 
إلى الدخل %20.1

تم خفض استهاك 
الطاقة بنسبة %13*

*بسبب اإلغالق المؤقت 
أثناء االجائحة

تم تقليل استهاك 
الوقود بنسبة %38*

غ إجمالي األصول 
174.36 مليار ريال 

قطري بمعدل سنوي 
مركب بلغ %6.5

ارتفعت األرباح 
الصافية بمعدل 

سنوي مركب بلغ 
9.2%، مقارنة بمتوسط 

السوق الذي بلغ 
1.9% خال السنوات 

الخمس الماضية.

بلغ العائد على حقوق 
الملكية والعائد على 

األصول 16.7% و %1.8 
على التوالي، وكاهما 

أعلى من متوسط 
السوق.



االستدامة في 
مصرف قطر 

اإلسالمي
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استراتيجية االستدامة وإطار 
العمل والحوكمة

ــل  ــا نعم ــنوي األول، فإنن ــتدامة الس ــر االس ــاق تقري ــع إط ــق م بالتواف
علــى تطويــر اســتراتيجية االســتدامة التــي سترســم مســارنا للســنوات 
الثــاث القادمــة. فنحــن نــدرك أن المصــرف يلعــب دوًرا مهًمــا فــي 
تنميتهــا  تعزيــز  فــي  ذلــك  مــن  واألكثــر  قطــر،  دولــة  نمــو  تعزيــز 
المســتدامة، وكذلــك فــي دعــم اتفاقيــة باريــس لعــدم تســجيل 
ــذا  ــك. وله ــل ذل ــام 2050 أو قب ــول ع ــة بحل ــازات الدفيئ ــات لغ أي انبعاث
واالجتماعيــة  البيئيــة  الحوكمــة  دمــج  إلــى  نهــدف  فإننــا  الســبب، 
وحوكمــة الشــركات فــي اســتراتيجيتنا المؤسســية، للتركيــز علــى 
االســتدامة عنــد اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالتمويــل، حيــث ستســمح 
لنــا اســتراتيجية االســتدامة بدعــم األهــداف العالميــة فــي مجــال 
البيئــة والمجتمــع واالقتصــاد، مــع تعزيــز مكانتنــا ورؤيتنــا فــي الســوق.

كمــا ابتكرنــا أيًضــا إطــار عمــل لاســتدامة يعكــس أولوياتنا فــي مجال 
ــم  ــذي يدع ــركات، وال ــة الش ــة وحوكم ــة واالجتماعي ــة البيئي الحوكم
تنفيــذ اســتراتيجية أعمالنــا ويســتجيب لقضايانــا الجوهريــة. وتعــد 
ــل  ــدم ودلي ــة للتق ــة فرص ــتدامة بمثاب ــاه االس ــا تج ــا والتزاماتن جهودن

علــى رؤيتنــا المتمثلــة فــي التمســك بأحــكام الشــريعة اإلســامية 
للعمــل  الدوليــة  المعاييــر  وتحقيــق  الرفيعــة،  األخاقيــة  والقيــم 
االقتصــاد  المجتمــع وتنميــة  المصرفــي، والمشــاركة فــي تطويــر 

العالمــي.

ويتكــون إطــار العمــل مــن خمــس ركائــز  أساســية ضمــن أهــداف 
المصــرف للمســاهمة فــي نمــو دولــة قطــر والتنميــة المســتدامة فــي 
ــات  ــتدام، والخدم ــل المس ــة: التموي ــز الخمس ــمل الركائ ــة. وتش الدول
المخاطــر،  وإدارة  واالمتثــال  والحوكمــة  المســؤولة،  المصرفيــة 
ــى  ــة عل ــرات اإليجابي ــة، والتأثي ــوى العامل ــة الق ــراد وتنمي ــن األف وتمكي
المجتمــع. وقــد قمنــا بتحديــد المواضيــع األكثــر جوهريــة تحــت كل 
ركيــزة، مــع األخــذ فــي االعتبــار أهميتهــا بالنســبة لمصــرف قطــر 

اإلســامي )المصــرف( وأصحــاب المصلحــة لدينــا.
األولويــات  الصلــة  ذات  ومواضيعهــا  الركائــز  هــذه  وتعكــس 
ــة  ــم تجرب ــتدام وتقدي ــو المس ــق النم ــرف لتحقي ــتراتيجية للمص االس

للعمــاء. متميــزة 

التمويل المستدام
• االستثمارات والتمويل 

المستدام
• دعم المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة

الحوكمة واالمتثال 
والمخاطر

• الحوكمة واالمتثال 
وإدارة المخاطر

• ا�داء المالي واالقتصادي

المبادرات االجتماعية االيجابية
• دعم المجتمع واالستثمارات

• الشمول المالي وإمكانية الوصول

الخدمات المصرفية المسؤولة
• العالقات مع العمالء

• الرقمنة واالبتكار
• خصوصية وأمن البيانات

• التأثير البيئي المباشر
• سلسلة التوريد والمشتريات المسؤولة

تمكين القوى العاملة
• تنمية القوى العاملة والرفاهية

• التوطين
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إشراك أصحاب المصلحة
المصلحــة  أصحــاب  إشــراك  علــى  لدينــا  االســتدامة  نهــج  ينطــوي 
إلــى  نســتمع  حيــث  مســتمر،  بشــكل  والخارجييــن  الداخلييــن 
ــن  ــركاء م ــن الش ــة م ــات متنوع ــا مجموع ــي تقدمه ــات الت الماحظ
خــال قنــوات التواصــل المتعــددة. إذ تســاعدنا مداخاتهــم علــى 
ــا التــي ينبغــي منحهــا  توجيــه اســتراتيجية االســتدامة لدينــا والقضاي
األولويــة وتحســينها. ونهــدف الــى تطويــر عاقــة طويلــة المــدى 
وتنفيــذ اســتراتيجية أعمالنــا مــن خــال نهــج تعاونــي واســتباقي مــع 

الشــركاء والحفــاظ عليهــا.

ولقــد كان عــام 2020 صعبــً جــدًا للجميــع بســبب جائحــة كوفيــد-19، 
الوقــت  طــوال  الشــفافية  علــى  للحفــاظ  جاهديــن  ســعينا  وقــد 

ومتابعــة التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة لكســب ثقتهــم.

وطــرق  الرئيســيين  المصلحــة  أصحــاب  لمجموعــات  عــرض  أدنــاه 
:2020 عــام  فــي  معهــم  تعاملنــا 

استجابتناطرق ا�شراكاالحتياجات والتوقعاتمجموعة أصحاب المصلحة

استجابتناطرق ا�شراكاالحتياجات والتوقعاتمجموعة أصحاب المصلحة

العمالء

• االمتثال لمبادئ الشريعة 
   ا
سالمية

• ا�سعار والرسوم التنافسية
• قنوات خدمة العمالء 

   الفعالة واالستباقية
• خدمة العمالء الودية 

   وسريعة االستجابة
• الخدمات المصرفية الرقمية 

• أمن البيانات
• المنتجات والخدمات 

   المبتكرة
• االستجابة لجائحة 

   كوفيد-١٩

• التعويض العادل
• برامج التدريب وتطوير 

   المهارات 
• تعزيز بيئة عمل متنوعة 

    وشاملة
• التقدير / المكافآت
• االستجابة لجائحة 

    كوفيد-١٩

• امتثال عمليات المصرف 
  لمبادئ الشريعة ا
سالمية

• استخدام ا�رباح من المصادر 
   التي تحظرها الشريعة 

   �غراض خيرية

• الميزانية العمومية والربحية 
   القوية

• النمو
• الشفافية وا
فصاح

• ا
دارة الجيدة للمخاطر 
• المكانة المتميزة في السوق

• إثراء منصة الخدمات 
   المصرفية عبر ا
نترنت 
   لعمالئنا من الشركات

• إطالق تطبيق جوال 
   المصرف  للشركات

• رقمنة عدد كبير من 
   الخدمات المصرفية اليومية 
    بشكل فعال على منصات 
    الخدمات المصرفية ل°فراد
• تعزيز العمليات المصرفية 

    الرقمية لتقليل زيارة الفروع، 
    بما يتماشى مع ا
جراءات 
   الخاصة بجائحة كوفيد-١٩

• تطبيق أفضل الممارسات 
   لضمان الصحة والرفاهية

• تسهيل العمل عن ُبعد مع 
   توفير المعدات الالزمة

• إجراء دورات تدريبية عبر 
   ا
نترنت

• عدم تعارض القوائم المالية 
  والعمليات مع أحكام 

  الشريعة ا
سالمية
• مواصلة العمليات المتوافقة 

   مع الشريعة ا
سالمية

• الحفاظ على ا�داء المالي
• توزيع ا�رباح

• ا
بالغ عن الفرص والمخاطر 
   وا�داء بشفافية

• التقارير
• الموقع ا
لكتروني

• قنوات خدمة العمالء
• مواقع التواصل االجتماعي

• الرسائل النصية القصيرة

• الدورات التدريبية
• السياسات

• االستبيانات
• التقارير

• التواصل الداخلي

• التقارير
• القوائم المالية

• عملية التدقيق الشرعي
• الموافقة الشرعية على 

   المنتجات والخدمات 
   الجديدة

• التقارير
• القوائم المالية

• اجتماعات مجلس ا
دارة
• االجتماعات السنوية 
   للجمعية العمومية 

• الموقع ا
لكتروني
• نشر التقارير وا�خبار في 

  وسائل ا
عالم

• تنفيذ برنامج "كيف تدير 
   ا�موال" بفعالية عبر القنوات 

   الرقمية
• تأسيس حملة لتعزيز الوعي 

   المجتمعي بجائحة 
  كوفيد-١٩

• مبادرة التبرع بالدم

• التطوع
• التبرعات
• الحمالت

• الموقع ا
لكتروني

• تنفيذ برنامج "كيف تدير 
   ا�موال" بفعالية عبر القنوات 

   الرقمية
• تأسيس حملة لتعزيز الوعي 

   المجتمعي بجائحة 
  كوفيد-١٩

• مبادرة التبرع بالدم

• إشراك الموردين المحليين 
   بشكل أساسي في عمليات 

   الشراء
• االتفاقيات الواضحة 

   والشفافة
• جداول شروط الدفع

• عمليات التدقيق
• أنظمة الرقابة الداخلية 

   وإدارة المخاطر
• اللجان

• التقارير
• ا
فصاحات العامة
• الموقع ا
لكتروني

• عمليات التدقيق
• طلبات تقديم العروض 

  ونطاق عمل واضح
• الطلبات الخاصة بالتطوير 

• التثقيف المالي والشمول
• رعاية المبادرات في مجاالت 

  الصحة والتعليم والرياضة 
  والبيئة

• الدفع في الوقت المناسب
• قنوات التواصل المفتوحة

• العمليات العادلة والتي 
   تتسم باالحترام

• االمتثال للمتطلبات القانونية 
  والتنظيمية الخاصة بمصرف 
  قطر المركزي وبورصة قطر 
  وهيئة قطر ل°سواق المالية

• ا
دارة القوية للمخاطر 
  والحوكمة

الموظفون

هيئة الرقابة الشرعية

المساهمون والمستثمرون

المجتمع المحلي

المراقبون

 الموردون وشركاء
اعمال ا�خرون
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األهمية النسبية
اســتخدمنا عمليــة تقييــم األهميــة النســبية فــي تقريرنــا الســنوي 
ــل  ــن المحتم ــي م ــاكل الت ــد المش ــل تحدي ــن أج ــتدامة، م األول لاس
أن تؤثــر علــى قدرتنــا علــى العمــل بنجــاح وخلــق قيمــة ألصحــاب 

والخارجييــن.   الداخلييــن  المصلحــة 

االعتبــار  فــي  أخذنــا  النســبية،  األهميــة  تقييــم  إجــراء  وعنــد 
اســتراتيجيتنا، ومداخــات لجنــة اإلدارة، والقيــم وقواعــد الســلوك، 
ورغبــات واحتياجــات أصحــاب المصلحــة لدينــا، والتطــورات التنظيميــة 
ــات  ــرة، واتجاه ــركات النظي ــة 2030، والش ــر الوطني ــة قط ــرة، ورؤي األخي
الســوق ومعاييــر التقاريــر العالميــة، وأهــداف التنميــة المســتدامة 
ــة. ــر صل ــرص األكث ــر والف ــد المخاط ــل تحدي ــن أج ــدة، م ــم المتح لألم

ــتدامة،  ــي لاس ــب االجتماع ــى الجان ــز عل ــج التركي ــرت النتائ ــد أظه وق
والمجتمــع  والمورديــن  والموظفيــن  العمــاء  مــع  العاقــة  مثــل 
مــع األخــذ فــي االعتبــار جائحــة كوفيــد-19، باإلضافــة إلــى حوكمــة 
ممارســاتنا المصرفيــة، بمــا فــي ذلــك االســتثمار والتمويــل المســتدام، 

واألداء المالــي، واالبتــكار.

أصحــاب  آراء  لعكــس  ســنويً  المواضيــع  هــذه  تقييــم  وســنواصل 
والخارجييــن. الداخلييــن  المصلحــة 
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أهمية التأثير على المصرف

العمليات المصرفية 
المسؤولة

التمويل المستدام

الحوكمة وا�خالق 
وإدارة المخاطر

تمكين ا�شخاص

التأثيرات ا�يجابية 
على المجتمع

الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر ١

١

ا�داء المالي واالقتصادي ٢

٢

العالقات مع العمالء ٣

٣

االستثمارات والتمويل المستدام ٤

٤

خصوصية وأمن البيانات ٥

٥

الرقمنة واالبتكار ٦

٦

تنمية القوى العاملة والرفاهية ٧

٧

تقطير الوظائف ٨

٨

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ٩

٩

دعم المجتمع واالستثمارات ١٠

١٠

الشمول المالي وإمكانية الوصول ١١

١١

التأثير البيئي المباشر ١٢

١٢

سلسلة التوريد والمشتريات المسؤولة ١٣

١٣
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تقييم أدائنا
القضية الجوهرية

التمويل المستدام

التمويل المستدام

الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر

تمكين القوى العاملة

التأثيرات ا�يجابية على المجتمع

٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠١٨ مؤشرات ا�داء الرئيسية  

محفظة تمويل المشاريع المساهمة 
في تحقيق رؤية قطر الوطنية 

(مليار ريال قطري)

محفظة تمويل مشاريع الطاقة 
المتجددة (مليار ريال قطري)

عدد عمالء المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

محفظة تمويل عمالء المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة والمشاريع 

الصغيرة (%)

-

-

٣٧٦

%٠٫٩١

-

-

٣٧٦

%٠٫٩٣

٢٫٢٦١

١٫٦٨٢

٧٠٧

%٠٫٨٢

التمويل واالستثمار المستدام

الرقمنة واالبتكار

ا�داء المالي واالقتصادي

الحوكمة واالمتثال والمخاطر

التأثير البيئي المباشر

الشراء المسؤول 
وسلسلة التوريد

تنمية القوى العاملة والرفاهية

دعم المجتمع واالستثمارات

التوطين

العالقات مع العمالء

خصوصية وأمن البيانات

ال يوجد٨٧٪٨٨٪

٠

٠

٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٦,٨٨٢,٨٧٩

٦,٨٨٣

٤,٥٠٢

٢,٧٥٥ 

%١٧٫٤

١٥٣,٢٣٢

%٢٥٫٤

٧,٧٣٨,٢٤٥

٧,٧٣٨

٤,٨٣٠

٣,٠٥٥ 

%١٨٫١

١٦٣,٥١٩

%٢٢٫٨

٧,٩٥٧,٩٧٢

٧,٩٥٨

٥,٤٣٩

٣,٠٦٥

%١٦٫٧

١٧٤,٣٥٦

%٢٠٫١

العمالء النشطون رقمي³ (٪)

الحسابات الجديدة التي تم فتحها 
رقمي³ للعمالء الحاليين (٪)

العمالء الجدد الذين تم استقطابهم 
رقمي³ (٪)

ا (٪) بطاقات االئتمان التي تم بيعها رقمًيّ

التمويل الشخصي الذي تم بيعه رقمي³ (٪)

الحلول المتكاملة التي تم تقديمها 
رقمي³ ل«فراد (٪)

الحلول المتكاملة التي تم تقديمها 
رقمي³ للشركات (٪)

عدد المنتجات التي تم تقديمها رقمي³

درجة رضا العمالء (٪)

خروقات أمن البيانات (#)

ا¾يرادات (ألف ريال قطري)

الدخل السنوي (مليون ريال قطري)

الدخل التشغيلي (مليون ريال قطري)

صافي الربح (مليون ريال قطري)

العائد على حقوق الملكية

ا�صول (مليون ريال قطري)

نسبة التكلفة إلى الدخل

مقاعد مجلس ا¾دارة التي يشغلها 
أعضاء مجلس ا¾دارة المستقلون (٪)

حوادث عدم االمتثال للقوانين واللوائح (#)

عدد االستفسارات أو الشكاوى أو 
المشاكل التي تلقاها فريق ا¾بالغ 

عن المخالفات عبر البريد ا¾لكتروني 
أو نظام المراقبة الداخلي أو نظام ا¾بالغ

كثافة الطاقة لكل موظف 
(جيجا جول / موظف)

استهالك الكهرباء (كيلوواط ساعة)

كثافة استخدام المياه 
(متر مكعب لكل موظف)

عدد الموردين المحليين المشتركين

نسبة إنفاق المشتريات على الم
وردين المحليين

نسبة الموظفات في ا¾دارة 
(ا¾دارة الوسطى وما فوق)

متوسط عدد ساعات التدريب 
المقدمة لكل موظف

نسبة الموظفات في القوى العاملة

نسبة الموظفين القطريين

نسبة الموظفين القطريين الجدد

المشاركون في مبادرات التثقيف 
المالي (#)

استثمارات المجتمع (ريال قطري)

٠ ٠ ٠

%٢٧

%٣٠

%٢٨

%٥٦

%٢٧

%٥٢

٦٠٠ 

%٩٨

٨٥٠ 

%٩٧

١,٢٥٣ 

%٩٧

-

-

-

٥٣٫٢٣

 ١٢,٤١٢,١٢٣

٢٨٫٨٦

٤٥٫٩٣

١٠,٧٧٤,٧٧١ 

٢٤٫٢٩

%١١

١٥ 

%٢٥

%١١

٢٤

%٢٥

%١٢

٣٠

%٢٥

٣٦٦

٧٤,٦٧١,٦١٤

٤٣٤

٨٣,١١٤,٣١٦

٨٢٩

٨١,٨٧٣,٣٧٧

%٣٧

-

-

-

%٤

-

-

-

%٤٥

%٥١

%١٠

%١٧

%١٨

-

-

-

%٦٤

%٧٨

%٤٢

%٣٨

%٤٧

%٦٥

%٥١

١٩
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تقييم أدائنا

القضية الجوهرية

التمويل المستدام

التمويل المستدام

الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر

تمكين القوى العاملة

التأثيرات ا�يجابية على المجتمع

٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠١٨ مؤشرات ا�داء الرئيسية  

محفظة تمويل المشاريع المساهمة 
في تحقيق رؤية قطر الوطنية 

(مليار ريال قطري)

محفظة تمويل مشاريع الطاقة 
المتجددة (مليار ريال قطري)

عدد عمالء المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

محفظة تمويل عمالء المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة والمشاريع 

الصغيرة (%)

-

-

٣٧٦

%٠٫٩١

-

-

٣٧٦

%٠٫٩٣

٢٫٢٦١

١٫٦٨٢

٧٠٧

%٠٫٨٢

التمويل واالستثمار المستدام

الرقمنة واالبتكار

ا�داء المالي واالقتصادي

الحوكمة واالمتثال والمخاطر

التأثير البيئي المباشر

الشراء المسؤول 
وسلسلة التوريد

تنمية القوى العاملة والرفاهية

دعم المجتمع واالستثمارات

التوطين

العالقات مع العمالء

خصوصية وأمن البيانات

ال يوجد٨٧٪٨٨٪

٠

٠

٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٦,٨٨٢,٨٧٩

٦,٨٨٣

٤,٥٠٢

٢,٧٥٥ 

%١٧٫٤

١٥٣,٢٣٢

%٢٥٫٤

٧,٧٣٨,٢٤٥

٧,٧٣٨

٤,٨٣٠

٣,٠٥٥ 

%١٨٫١

١٦٣,٥١٩

%٢٢٫٨

٧,٩٥٧,٩٧٢

٧,٩٥٨

٥,٤٣٩

٣,٠٦٥

%١٦٫٧

١٧٤,٣٥٦

%٢٠٫١

العمالء النشطون رقمي³ (٪)

الحسابات الجديدة التي تم فتحها 
رقمي³ للعمالء الحاليين (٪)

العمالء الجدد الذين تم استقطابهم 
رقمي³ (٪)

ا (٪) بطاقات االئتمان التي تم بيعها رقمًيّ

التمويل الشخصي الذي تم بيعه رقمي³ (٪)

الحلول المتكاملة التي تم تقديمها 
رقمي³ ل«فراد (٪)

الحلول المتكاملة التي تم تقديمها 
رقمي³ للشركات (٪)

عدد المنتجات التي تم تقديمها رقمي³

درجة رضا العمالء (٪)

خروقات أمن البيانات (#)

ا¾يرادات (ألف ريال قطري)

الدخل السنوي (مليون ريال قطري)

الدخل التشغيلي (مليون ريال قطري)

صافي الربح (مليون ريال قطري)

العائد على حقوق الملكية

ا�صول (مليون ريال قطري)

نسبة التكلفة إلى الدخل

مقاعد مجلس ا¾دارة التي يشغلها 
أعضاء مجلس ا¾دارة المستقلون (٪)

حوادث عدم االمتثال للقوانين واللوائح (#)

عدد االستفسارات أو الشكاوى أو 
المشاكل التي تلقاها فريق ا¾بالغ 

عن المخالفات عبر البريد ا¾لكتروني 
أو نظام المراقبة الداخلي أو نظام ا¾بالغ

كثافة الطاقة لكل موظف 
(جيجا جول / موظف)

استهالك الكهرباء (كيلوواط ساعة)

كثافة استخدام المياه 
(متر مكعب لكل موظف)

عدد الموردين المحليين المشتركين

نسبة إنفاق المشتريات على الم
وردين المحليين

نسبة الموظفات في ا¾دارة 
(ا¾دارة الوسطى وما فوق)

متوسط عدد ساعات التدريب 
المقدمة لكل موظف

نسبة الموظفات في القوى العاملة

نسبة الموظفين القطريين

نسبة الموظفين القطريين الجدد

المشاركون في مبادرات التثقيف 
المالي (#)

استثمارات المجتمع (ريال قطري)

٠ ٠ ٠

%٢٧

%٣٠

%٢٨

%٥٦

%٢٧

%٥٢

٦٠٠ 

%٩٨

٨٥٠ 

%٩٧

١,٢٥٣ 

%٩٧

-

-

-

٥٣٫٢٣

 ١٢,٤١٢,١٢٣

٢٨٫٨٦

٤٥٫٩٣

١٠,٧٧٤,٧٧١ 

٢٤٫٢٩

%١١

١٥ 

%٢٥

%١١

٢٤

%٢٥

%١٢

٣٠

%٢٥

٣٦٦

٧٤,٦٧١,٦١٤

٤٣٤

٨٣,١١٤,٣١٦

٨٢٩

٨١,٨٧٣,٣٧٧

%٣٧

-

-

-

%٤

-

-

-

%٤٥

%٥١

%١٠

%١٧

%١٨

-

-

-

%٦٤

%٧٨

%٤٢

%٣٨

%٤٧

%٦٥

%٥١

١٩

القضية الجوهرية

التمويل المستدام

التمويل المستدام

الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر

تمكين القوى العاملة

التأثيرات ا�يجابية على المجتمع

٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠١٨ مؤشرات ا�داء الرئيسية  

محفظة تمويل المشاريع المساهمة 
في تحقيق رؤية قطر الوطنية 

(مليار ريال قطري)

محفظة تمويل مشاريع الطاقة 
المتجددة (مليار ريال قطري)

عدد عمالء المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

محفظة تمويل عمالء المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة والمشاريع 

الصغيرة (%)

-

-

٣٧٦

%٠٫٩١

-

-

٣٧٦

%٠٫٩٣

٢٫٢٦١

١٫٦٨٢

٧٠٧

%٠٫٨٢

التمويل واالستثمار المستدام

الرقمنة واالبتكار

ا�داء المالي واالقتصادي

الحوكمة واالمتثال والمخاطر

التأثير البيئي المباشر

الشراء المسؤول 
وسلسلة التوريد

تنمية القوى العاملة والرفاهية

دعم المجتمع واالستثمارات

التوطين

العالقات مع العمالء

خصوصية وأمن البيانات

ال يوجد٨٧٪٨٨٪

٠

٠

٠٠٠

٠

٠

٠

٠

٦,٨٨٢,٨٧٩

٦,٨٨٣

٤,٥٠٢

٢,٧٥٥ 

%١٧٫٤

١٥٣,٢٣٢

%٢٥٫٤

٧,٧٣٨,٢٤٥

٧,٧٣٨

٤,٨٣٠

٣,٠٥٥ 

%١٨٫١

١٦٣,٥١٩

%٢٢٫٨

٧,٩٥٧,٩٧٢

٧,٩٥٨

٥,٤٣٩

٣,٠٦٥

%١٦٫٧

١٧٤,٣٥٦

%٢٠٫١

العمالء النشطون رقمي³ (٪)

الحسابات الجديدة التي تم فتحها 
رقمي³ للعمالء الحاليين (٪)

العمالء الجدد الذين تم استقطابهم 
رقمي³ (٪)

ا (٪) بطاقات االئتمان التي تم بيعها رقمًيّ

التمويل الشخصي الذي تم بيعه رقمي³ (٪)

الحلول المتكاملة التي تم تقديمها 
رقمي³ ل«فراد (٪)

الحلول المتكاملة التي تم تقديمها 
رقمي³ للشركات (٪)

عدد المنتجات التي تم تقديمها رقمي³

درجة رضا العمالء (٪)

خروقات أمن البيانات (#)

ا¾يرادات (ألف ريال قطري)

الدخل السنوي (مليون ريال قطري)

الدخل التشغيلي (مليون ريال قطري)

صافي الربح (مليون ريال قطري)

العائد على حقوق الملكية

ا�صول (مليون ريال قطري)

نسبة التكلفة إلى الدخل

مقاعد مجلس ا¾دارة التي يشغلها 
أعضاء مجلس ا¾دارة المستقلون (٪)

حوادث عدم االمتثال للقوانين واللوائح (#)

عدد االستفسارات أو الشكاوى أو 
المشاكل التي تلقاها فريق ا¾بالغ 

عن المخالفات عبر البريد ا¾لكتروني 
أو نظام المراقبة الداخلي أو نظام ا¾بالغ

كثافة الطاقة لكل موظف 
(جيجا جول / موظف)

استهالك الكهرباء (كيلوواط ساعة)

كثافة استخدام المياه 
(متر مكعب لكل موظف)

عدد الموردين المحليين المشتركين

نسبة إنفاق المشتريات على الم
وردين المحليين

نسبة الموظفات في ا¾دارة 
(ا¾دارة الوسطى وما فوق)

متوسط عدد ساعات التدريب 
المقدمة لكل موظف

نسبة الموظفات في القوى العاملة

نسبة الموظفين القطريين

نسبة الموظفين القطريين الجدد

المشاركون في مبادرات التثقيف 
المالي (#)

استثمارات المجتمع (ريال قطري)

٠ ٠ ٠

%٢٧

%٣٠

%٢٨

%٥٦

%٢٧

%٥٢

٦٠٠ 

%٩٨

٨٥٠ 

%٩٧

١,٢٥٣ 

%٩٧

-

-

-

٥٣٫٢٣

 ١٢,٤١٢,١٢٣

٢٨٫٨٦

٤٥٫٩٣

١٠,٧٧٤,٧٧١ 

٢٤٫٢٩

%١١

١٥ 

%٢٥

%١١

٢٤

%٢٥

%١٢

٣٠

%٢٥

٣٦٦

٧٤,٦٧١,٦١٤

٤٣٤

٨٣,١١٤,٣١٦

٨٢٩

٨١,٨٧٣,٣٧٧

%٣٧

-

-

-

%٤

-

-

-

%٤٥

%٥١

%١٠

%١٧

%١٨

-

-

-

%٦٤

%٧٨

%٤٢

%٣٨

%٤٧

%٦٥

%٥١

١٩
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تقييم أدائنا

القضية الجوهرية

التمويل المستدام

التمويل المستدام

الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر

تمكين القوى العاملة

التأثيرات ا�يجابية على المجتمع

٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠١٨ مؤشرات ا�داء الرئيسية  

محفظة تمويل المشاريع المساهمة 
في تحقيق رؤية قطر الوطنية 

(مليار ريال قطري)

محفظة تمويل مشاريع الطاقة 
المتجددة (مليار ريال قطري)

عدد عمالء المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

محفظة تمويل عمالء المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة والمشاريع 

الصغيرة (%)

-

-

٣٧٦

%٠٫٩١

-

-

٣٧٦

%٠٫٩٣

٢٫٢٦١

١٫٦٨٢

٧٠٧

%٠٫٨٢

التمويل واالستثمار المستدام

الرقمنة واالبتكار

ا�داء المالي واالقتصادي

الحوكمة واالمتثال والمخاطر

التأثير البيئي المباشر

الشراء المسؤول 
وسلسلة التوريد

تنمية القوى العاملة والرفاهية

دعم المجتمع واالستثمارات

التوطين

العالقات مع العمالء

خصوصية وأمن البيانات

ال يوجد٨٧٪٨٨٪
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وردين المحليين

نسبة الموظفات في ا¾دارة 
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متوسط عدد ساعات التدريب 
المقدمة لكل موظف
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التمويل الشخصي الذي تم بيعه رقمي³ (٪)

الحلول المتكاملة التي تم تقديمها 
رقمي³ ل«فراد (٪)
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دعم األهداف الوطنية 
والعالمية

الحفاظ على قاعدة ثابتة 
ومتنامية من الموظفين 

القطريين

مواصلة زيادة نسبة النساء 
في القوى العاملة

توفير منتجات وخدمات 
يمكن الوصول إليها على 

نطاق أوسع في المجتمع 
لتعزيز الشمول المالي

تمويل منتجات الطاقة 
المتجددة

المساهمة في جعل قطر 
دولة ذات اكتفاء ذاتي

تقليل المخلفات واستهاك 
الموارد من خال رقمنة 

المنتجات والخدمات

المساهمة في تنويع 
االقتصاد الوطني من خال 
دعم المؤسسات المحلية 

الصغيرة والمتوسطة

الحفاظ على نمو مالي 
قوي

تقديم الحلول التمويلية 
لألفراد والشركات 

المساهمة في التنمية 
الوطنية

إدارة وتطوير الكفاءات

إعطاء األولوية لرفاهية 
الموظفين

تعزيز رضا ورفاهية وإشراك 
الموظفين والعماء

التنمية البشرية  التنمية
االجتماعية

 التنمية
االقتصادية

التنمية البيئية

نحــن فــي المصــرف ملتزمــون باتبــاع أفضــل الممارســات الدوليــة 
ــث  ــتقبلية، حي ــة والمس ــال الحالي ــة األجي ــين رفاهي ــة وتحس والصناعي
االســتدامة  مبــادرات  مــن  لعــدد  وفقــً  عنــه  ونبلــغ  أداءنــا  نقيــس 
الرائــدة بهــدف تحســين أداء الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 

الشــركات.

األهداف الوطنية
ــر  ــاعد قط ــق تس ــة طري ــة خارط ــة 2030 بمثاب ــر الوطني ــة قط ــد رؤي تع
ــة  ــو والتنمي ــق النم ــى تحقي ــادر عل ــً ق ــر تقدم ــً أكث ــن مجتمع لتكوي

األهداف الدولية
ــط  ــة مخط ــدة بمثاب ــم المتح ــتدامة لألم ــة المس ــداف التنمي ــد أه تع
يســاعد علــى بنــاء مســتقبل أفضــل للجميــع مــن خــال القضــاء علــى 

الفقــر، وحمايــة كوكــب األرض، وضمــان الســام واالزدهــار للجميــع.

المســتدامة، حيــث تشــمل الرؤيــة المجــاالت المتعلقــة بالمجتمــع 
وترتبــط  القــادم.  للعقــد  البشــرية  والتنميــة  واالقتصــاد  والبيئــة 
اســتراتيجية أعمــال المصــرف ارتباطــً وثيقــً برؤيــة قطــر الوطنيــة 
والبيئيــة  البشــرية  التنميــة  تشــمل  والتــي  األربعــة  وركائزهــا   2030
ــتثمار  ــة باالس ــزام الحكوم ــب الت ــى جان ــة، إل ــة واالجتماعي واالقتصادي
فــي البنيــة التحتيــة للدولــة، وتنويــع االقتصــاد، وتطويــر قطــاع خــاص 
ــر  ــة قط ــع لرؤي ــز األرب ــق الركائ ــي تحقي ــاهمتنا ف ــمل مس ــوي. وتش ق

ــي: ــا يل ــة م الوطني
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نحن نواصل في تطوير هيكل يعزز 
ويطور السياسات، من أجل مراقبة 

وإدارة المخاطر والفرص ضمن عملياتنا 
وسلسلة القيمة

نحن نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل 
تتيح لموظفينا التطور على المستوى 

الشخصي والمهني، مع الحفاظ على 
رفاهيتهم

نحن نسعى للمساهمة في تحقيق 
التنمية االقتصادية المحلية من خال 

االستثمارات المخصصة والرعاية 
والحمات

الحوكمة  واالمتثال وإدارة 
المخاطر

  

تمكين القوى العاملة

 

التأثيرات اإليجابية على 
المجتمع

 التمويل المستدام

  

العمليات المصرفية المسؤولة
 

نحن ملتزمون بتضمين المعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة في المحفظة 

التمويلية واالستثمارية.

نحن نهدف إلى تعزيز األداء المالي 
والتشغيلي لزيادة قيمة المساهمين 

والعماء.

التوافق مع أهداف التنمية الوصفالركيزة
المستدامة ل�مم المتحدة

توافق إطار عمل المصرف مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة



التمويل 
المستدام

ــركات  ــة الش ــة وحوكم ــة واالجتماعي ــة البيئي ــر الحوكم ــج معايي ــو دم ــتدام ه ــل المس التموي
فــي أنشــطتنا التمويليــة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق الربــح. ويتمثــل هدفنــا فــي دعــم العمــاء 
التــي تســاهم فــي  للشــركات  التمويــل  البيئيــة واالجتماعيــة، وتوفيــر  إلدارة مخاطرهــم 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. ونحــن نلتــزم بأحــكام الشــريعة اإلســامية للمســاهمة 
فــي تعزيــز الجهــود العالميــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ، ودعــم االقتصــاد المحلــي مــن خــال 

ــتدام. ــتثمار المس ــل واالس التموي
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التمويل واالستثمار 
المستدام

نهجنا
نحــن ندقــق جميــع المعامــات وفقــً ألحــكام الشــريعة اإلســامية 
للتأكــد مــن أنهــا تتماشــى مــع قيمنــا كمصــرف إســامي، وذلــك 
مــن خــال تطبيــق معاييــر القطــاع النوعيــة ومعاييــر الفحــص المالــي 
البيئيــة  الحوكمــة  معاييــر  تســاعد  ذلــك،  علــى  وعــاوة  الكمــي. 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي تقييــم المخاطــر غيــر الماليــة 
وفــرص االســتثمارات، وهــي تعتبــر جــزًء ال يتجــزأ مــن قــرارات االســتثمار 
ــدى،  ــل الم ــو طوي ــى النم ــاظ عل ــي الحف ــاهم ف ــي تس ــؤولة الت المس
ــوارده. ــب وم ــة الكوك ــع، وحماي ــل للجمي ــاة أفض ــة حي ــر نوعي وتوفي

ــا  ــدى تحملن ــر م ــاص بالمخاط ــل الخ ــار العم ــتراتيجية وإط ــدد اس وتح
الخاصــة  والتدابيــر  واألهــداف  المخاطــر  حــدود  وتصــف  للمخاطــر، 
الحوكمــة  معاييــر  اإلطــار  ويتضمــن  الرئيســية.  المخاطــر  بفئــات 
المناخــي  التغيــر  مثــل  الشــركات،  وحوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة 
واســتنزاف المــوارد )المعاييــر البيئيــة(، أو العاقــات مــع الموظفيــن 
ــر  ــوة واألج ــاد والرش ــوادث الفس ــة(، أو ح ــر االجتماعي ــوع )المعايي والتن
التنفيــذي )معاييــر الحوكمــة(. كمــا أن اإلطــار يوجــه األقســام والفــرق 
المســؤولة عــن التقييمــات األوليــة للمعامــات الماليــة واالســتثمارية، 
للنظــر فــي هــذه المعاييــر وفًقــا لحجــم شــركة العميــل ومجــال 
تأثيــرات  لهــا  التــي  المشــاريع  تمويــل  نشــجع  ال  ونحــن  التشــغيل. 

ــاص.  ــكل خ ــتدامة بش ــى االس ــلبية عل س

وتتــم مراجعــة اإلطــار ســنويً مــن قبــل مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة 
العليــا لضمــان توافقــه مــع اســتراتيجية المصــرف ومتطلبــات أصحاب 
المصلحــة وبيئــة العمــل. ونحــن نعمــل بشــكل اســتباقي مــع خبــراء 
الصناعــة لتعزيــز ممارســتنا لتطبيــق مبــادئ االســتثمار المســؤول عبــر 
ــة  ــر الحوكم ــل عناص ــة تحلي ــج عملي ــا، ودم ــتثمار بأكمله ــة االس عملي
ــر  ــي عب ــل المال ــع التحلي ــركات م ــة الش ــة وحوكم ــة واالجتماعي البيئي
جميــع فئــات األصــول، الســتهداف عوائــد مســتدامة طويلــة المــدى.

أداؤنا
محفظتنــا  فــي  المســتدامة  المشــاريع  إلدراج  جهــدًا  نبــذل  نحــن 
التمويليــة واالســتثمارية والتــي تســاهم فــي الحــد مــن اســتنزاف 
مجموعــة  أدنــاه  ســنعرض  البيئــة.  علــى  الســلبي  والتأثيــر  المــوارد 
مختــارة مــن مشــاريعنا األخيــرة حيــث لعبــت اعتبــارات الحوكمــة 
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات دورًا فــي توفيــر التمويــل أو 

االســتثمار لعميــل معيــن.
ــع .  ــة م ــة قوي ــز عاق ــر وتعزي ــوم بتطوي ــن نق ــام 2013 ونح ــذ ع من

ــا  ــث قمن ــية )QSTec(، حي ــة الشمس ــات الطاق ــر لتقني ــركة قط ش
للمشــروع  المــدى  طويــل  المنظــم  التمويــل  نطــاق  بتوســيع 
فــي  البولي-ســيليكون  إلنتــاج  مصنــع  إنشــاء  عمليــة  لدعــم 
ــا  ــاج خاي ــة إلنت ــادة مهم ــيليكون م ــد البولي-س ــان. ويع راس لف
ووحــدات شمســية فعالــة فــي األلــواح واألنظمــة الكهروضوئيــة. 
ــون  ــه 1,682 ملي ــغ قيمت ــذي تبل ــروعنا ال ــل مش ــال تموي ــن خ فم
ريــال قطــري، قمنــا بتمكيــن شــركة QSTec لدعــم صناعــة الطاقة 
ــاج حلــول الطاقــة الشمســية  الشمســية العالميــة مــن خــال إنت

ــً.  ــً وعالمي ــتخدمة محلي ــرة المس المبتك
ــة .  ــً لرؤي ــا وفق ــق أهدافه ــي تحقي ــة ف ــم الدول ــزم بدع ــن نلت نح

ــي  ــاهمة ف ــة المس ــى أهمي ــص عل ــي تن ــة 2030، والت ــر الوطني قط
تحقيــق التنميــة البشــرية والبيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

قمنــا بالمشــاركة فــي طــرق تمويــل مشــاريع توليــد الطاقــة . 
 )QEWC( وتحليــة الميــاه، إذ تعــد شــركة الكهربــاء والمــاء القطريــة
واحــدة مــن عمائنــا الرئيســيين حيــث تــم تنفيــذ مشــاريع الميــاه 
والطاقــة الخضــراء فيهــا. ولهــذه الغايــة، قمنــا بتمويــل بنــاء 
منشــأة مــن خــال مبــدأ االســتصناع واإلجــارة، وهــي الشــكل 
األكثــر شــيوعً لهيــكل تمويــل المشــاريع اإلســامية للتمويــل 
)االســتصناع(  الشــراء  مــن  مزيــج  مــع  المــدى،  طويــل  الكبيــر 
والتأجيــر اآلجــل )اإلجــارة( لتمويــل المشــروع لهــذه المبــادرات 

المســتدامة التــي تبلــغ قيمتهــا 358 مليــون ريــال قطــري.
أصبــح األمــن الغذائــي يســتحوذ علــى أهميــة قصــوى لقطــر . 

ــت  ــي أوقف ــاورة الت ــدول المج ــع ال ــة م ــات المضطرب ــد العاق بع
خطــوط اإلمــداد الغذائــي. فمنــذ ذلــك الحيــن، قامــت قطــر 
ــا  ــي، كم ــي الوطن ــن الغذائ ــين األم ــي تحس ــا ف ــز جهوده بتعزي
قــدم المصــرف الدعــم الحكومــي فــي هــذا الجانــب مــن خــال 
تيرمينلــز  كيــو  شــركة  لمســاعدة  أساســي  كمصــرف  العمــل 
فــي  للدولــة،  مملــوك  مشــترك  مشــروع  وهــي   ،)QTerminals(
يعــد  والــذي  حمــد  مينــاء  فــي   2 الحاويــات  محطــة  تطويــر 
المينــاء البحــري الرئيســي فــي قطــر، وذلــك مــن خــال توفيــر 
تمويــل بقيمــة 182 مليــون ريــال قطــري. ويلعــب مينــاء حمــد 
دورًا مهمــً فــي تعزيــز األمــن الغذائــي فــي قطــر، ولــذا فــإن بنــاء 
القــدرات هــو أمــر محــوري لتخزيــن اإلمــدادات الغذائيــة الكافيــة 
وغيرهــا مــن المنتجــات، ال ســيما فــي ظــل األوقــات الصعبــة التــي 
ــروع  ــذا المش ــل ه ــرف بتموي ــام المص ــد ق ــة. وق ــببتها الجائح س
بآليــة تمويــل مؤقــت لســد الفجــوة بيــن الوقــت الــذي يتــم فيــه 
اســتنزاف ســيولة الشــركة والوقــت الــذي يتوقــع فيــه تلقــي 
دفعــة مــن األمــوال فــي مرحلــة الحقــة، يليهــا تمويــل مشــروع 

ــذ. ــة التنفي ــن مرحل ــرب م ــذي يقت ــركة، وال ــدى للش ــل الم طوي
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن المصــرف هــو أحــد البنــوك الرئيســية . 

بصفتنــا مؤسســة ماليــة، فــإن تأثيرتــا 
ــل  ــن تموي ــي م ــتدامة  يأت ــاص باالس الخ
تتمثــل  التــي  والشــركات  المشــاريع 
مهمتهــا فــي تقديــم نتائــج مســتدامة 
ونحــن  واالقتصــاد.  والمجتمــع  للبيئــة 
والعمليــات  المنهجيــات  نستكشــف 
البيئيــة  الحوكمــة  معاييــر  لدمــج 
ــي  ــركات ف ــة الش ــة وحوكم واالجتماعي
قراراتنــا  لتوجيــه  وذلــك  تقييماتنــا، 
التمويليــة نحــو االســتثمارات المســؤولة 
ــة. ــة ذات صل ــة إضافي ــق قيم ــي تخل الت
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المنتجات والخدمات 
المستدامة

بالمشــورة  وتزويدهــم  عمائنــا  مــع  التعــاون  إلــى  نهــدف  نحــن 
مراعــاة  مــع  الكربــون  تقليــل  علــى  لمســاعدتهم  والمنتجــات 
الخاصــة، وذلــك ســيتطلب توســيع مجموعــة حلولنــا  ظروفهــم 
ــات  التمويليــة لدعــم العمــاء فــي جميــع القطاعــات لخفــض انبعاث

تدريجــي. بشــكل  الكربــون 

ــي  ــا، ف ــتدامة، قمن ــتراتيجية االس ــذ اس ــر وتنفي ــا بتطوي ــال قيامن وخ
عــام 2020، بالتركيــز علــى توســيع محفظتنــا مــن عبــر تقديــم منتجــات 
وخدمــات تهــدف إلــى زيــادة التأثيــرات البيئيــة واالجتماعيــة اإليجابيــة، 
ــة  ــا الحالي ــة منتجاتن ــف مجموع ــزات ووظائ ــز مّي ــى تعزي ــة إل باإلضاف
جائحــة  خــال  ســيما  ال  المتطــورة،  والتوقعــات  الطلبــات  لتلبيــة 

كوفيــد-19.

أداؤنا
والخدمــات  المنتجــات  تضمــن  محفظتنــا  فــي  التوّســع  هــذا  إن 
المصممــة لتقليــل التأثيــر الســلبي علــى البيئــة بمــا يتماشــى مــع 

لشــركة حصــاد الغذائيــة، والتــي تعــد الــذراع االســتثماري لجهــاز 
مجــال  علــى  أساســي  بشــكل  التركيــز  مــع  لاســتثمار،  قطــر 
الزراعــة، حيــث تــم تحديــد هــدف تلبيــة 60% مــن الطلــب علــى 
ــول  ــة حل ــاد الغذائي ــركة حص ــتخدم ش ــر. وتس ــي قط ــذاء ف الغ
الغذائيــة  المــواد  الســتيراد  المصــرف  مــن  التجــاري  التمويــل 

األساســية.
قــدم .  كوفيــد-19،  جائحــة  لمكافحــة  قطــر  لدولــة  دعًمــا 

المصــرف مســاعدة كبيــرة لــوزارة الصحــة العامــة فــي تأميــن 

اإلمــدادات الطبيــة لدولــة قطــر. وقــد أصدرنــا خطــاب ضمــان 
ــن  ــم م ــات التطعي ــن لقاح ــري لتأمي ــال قط ــون ري ــة 39 ملي بقيم
مرفــق الوصــول العالمــي للقاحــات كوفيــد-19 لتوفيــر  لقاحــات 
تطعيــم أكثــر ضــد الفيــروس فــي قطــر. وعــاوة علــى ذلــك، 
ــات  ــتيراد اللقاح ــهيل اس ــة تس ــي عملي ــا ف ــرف أيًض ــارك المص ش
مــن مورديــن آخريــن، باإلضافــة إلــى تأميــن معــدات الحمايــة 

الشــخصية واإلمــدادات الطبيــة طــوال فتــرة الجائحــة.

اســتراتيجية التحــول الرقمــي الخاصــة بنــا. فــي الواقــع، قمنــا برقمنــة 
65% مــن الخدمــات المصرفيــة لألفــراد و 52% مــن المنتجــات الخاصــة 
باألفــراد، باإلضافــة إلــى 51% مــن الخدمــات المصرفيــة للشــركات و 
ــز  ــة لتعزي ــي محاول ــك ف ــركات، وذل ــة بالش ــات الخاص ــن المنتج 15% م
تجربــة العمــاء مــع تقليــل اســتهاك الــورق والمخلفــات وعــدد مــرات 

ــروع. ــارة الف زي

وعــاوة علــى ذلــك، يمتــد التزامنــا بتوســيع نطــاق توفيــر منتجاتنــا 
ــي  ــمول المال ــم الش ــة لدع ــات المصمم ــمل المنتج ــتدامة ليش المس
ومســاعدة العمــاء الذيــن يعانــون مــن نقــاط الضعــف، والتــي ســيتم 

ــي. ــول المال ــمول والوص ــم الش ــي قس ــل ف ــرحها بالتفصي ش

آفاقنا المستقبلية
نحــن نســعى لتحديــد وإطــاق منتجــات وخدمــات جديــدة توفــر 
فرصــً مســتدامة لعمائنــا، وذلــك وفقــً الســتراتيجية االســتدامة 

الخاصــة بنــا.
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دعم المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

الصغيــرة  المؤسســات  تشــكل 
عنصــرًا  األعمــال  ورّواد  والمتوســطة 
االقتصــادي،  والنمــو  لالبتــكار  مهمــً 
يحتاجــون  منهــم  الكثيــرون  ولكــن 
إلــى التمويــل وقــد ال تلبــي المنتجــات 
احتياجاتهــم  المتاحــة  الخدمــات  أو 
قطــر  دولــة  ركــزت  وقــد  الخاصــة. 
الصغيــرة  المؤسســات  تطويــر  علــى 
والمتوســطة لدعــم الصناعــات المحلية 
المتنــوع. الوطنــي  االقتصــاد  وتعزيــز 

نهجنا
للتنميــة  بنــك قطــر  التــي أطلقهــا  الضميــن  نحــن ندعــم مبــادرة 
الناشــئة  للمؤسســات  التمويــل  تقديــم  علــى  البنــوك  لتشــجيع 
توفيــر  علــى  القــادرة  غيــر  والمتوســطة  الصغيــرة  والمؤسســات 
ضمانــات التمويــل المطلوبــة، مــن خــال الوعــد بســداد مــا يصــل إلــى 
ــري.  ــال قط ــون ري ــاوز 15 ملي ــي ال تتج ــة الت ــوال المخصص ــن األم 85% م
ــل، يمكــن ألصحــاب المؤسســات الناشــئة والمؤسســات  وفــي المقاب
الــذي يحتاجونــه  التمويــل  الحصــول علــى  الصغيــرة والمتوســطة 
مــن قائمــة البنــوك المشــاركة، مــن ضمنهــا المصــرف. ويركــز دعمنــا 

لبرنامــج الضميــن علــى تمكيــن الشــباب والنســاء.

أداؤنا
ــة  ــار جائح ــن آث ــوا م ــن عان ــاء الذي ــم للعم ــة دع ــرف بمثاب كان المص
لتأجيــل  المركــزي  قطــر  مصــرف  لتوجيهــات  ووفقــً  كوفيــد-19. 
ــل  ــا بتأجي ــة، قمن ــن الجائح ــن م ــراد المتضرري ــركات واألف ــاط الش أقس

المتضــررة  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  لجميــع  األقســاط 
ــا  ــك لعمائن ــاح ذل ــد أت ــي. وق ــح إضاف ــدون أي رب ــهر ب ــتة أش ــدة س لم
ــة  ــم النقدي ــطة إدارة تدفقاته ــرة والمتوس ــات الصغي ــن المؤسس م
ــى  ــي أو حت ــا الطبيع ــى وضعه ــم إل ــادة أعماله ــي إع ــة، وبالتال بأريحي

ــه. ــت علي ــا كان ــل مم ــا أفض جعله

وعــاوة علــى ذلــك، قــام المصــرف بدعــم عمائــه مــن خــال تقديــم 
ــل،  ــذ، وورش العم ــب، والمناف ــارات )المكات ــص لإليج ــل المخص التموي
وفقــً  وذلــك  أشــهر،  ســتة  لمــدة  الموظفيــن  ورواتــب  واإلقامــة(، 
لبرنامــج الضمانــات الوطنــي لاســتجابة لتداعيــات جائحــة كوفيــد-19 
الخــاص ببنــك قطــر للتنميــة. كمــا قمنــا بتقديــم تمويــل إضافــي 
يصــل إلــى 7.5 مليــون ريــال قطــري للقطاعــات »المغلقــة« )المصنفــة 
ــذه  ــماح له ــرة الس ــد فت ــا بتمدي ــة( وقمن ــر للتنمي ــك قط ــل بن ــن قب م

ــهر. ــى 24 ش ــهر إل ــن 12 ش ــات م التموي

ــات  ــزات الخدم ــزز مّي ــي تع ــدة الت ــة الجدي ــول الرقمي ــا للحل إن إطاقن
إدارة  مــن  الشــركات  أصحــاب  مّكــن  اإلنترنــت  عبــر  المصرفيــة 
ــم  ــث ت ــب، حي ــزل أو المكت ــن المن ــهولة م ــة بس ــطتهم المصرفي أنش
إطــاق خدمــة ايــداع الشــيكات عــن ُبعــد، ممــا ســمح لمزيــد مــن 
ــوحة  ــور الممس ــاركة الص ــد ومش ــن ُبع ــيكات ع ــال الش ــاء بارس العم
ــرف  ــم المص ــد دع ــا. وق ــجيلها ومقاصته ــرف لتس ــع المص ــً م ضوئي
عمائــه عبــر تلبيــة متطلباتهــم المصرفيــة رقميــً، مراعــاة لتدابيــر 

الصحــة والســامة للجائحــة.

المصرفيــة  الخدمــات  ونتيجــة لجهودنــا وتقدمنــا، حصــل قســم 
ــات  ــرف للمؤسس ــل مص ــزة »أفض ــى جائ ــرف عل ــي المص ــركات ف للش
الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــر« مــن قبــل مجلــة ذا آشــيان بانكــر، 
وجائــزة »أفضــل مصــرف إســامي للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
ــزة  ــس، وجائ ــال فاينان ــة غلوب ــل مجل ــن قب ــم« م ــتوى العال ــى مس عل
»أفضــل مصــرف للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــر« مــن 

قبــل مجلــة آشــيا مونــي فــي عــام 2020.

عدد

آالف ريال قطري

آالف ريال قطري

١٦,٤٧٨

٩٥٣,١٩٢

٦٧,٨٧

١٧,٢٤١

١,٠٩٧,٧٩٢

٥٧,١٣٢

١٨,٣٢٠

١,٠١٠,٣٧٩

٦٦,١٥٥

الخدمات المصرفية للمؤسسات 
الوحدة      ٢٠١٨         ٢٠١٩        ٢٠٢٠الصغيرة والمتوسطة

إجمالي عدد عمالء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قيمة محفظة تمويل عمالء المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

قيمة محفظة تمويل عمالء المشاريع الصغيرة



العمليات 
المصرفية 
المسؤولة

نحــن حريصــون علــى الحفــاظ علــى ســمعتنا كمنظمــة مســؤولة أمــام أصحــاب المصلحــة، 
حيــث نركــز علــى الرقمنــة واالبتــكار لتحقيــق أقصــى قــدر مــن رضــا العمــاء، مــع حمايــة أمــن 
البيانــات. وتمتــد جهــود الخدمــات المصرفيــة المســؤولة عبــر سلســلة متكاملــة، حيــث نعمــل 
عــن كثــب مــع المورديــن لمراقبــة وإدارة مشــاريعنا، كمــا نراقــب داخليــً تأثيرنــا الســلبي علــى 

البيئــة فــي محاولــة لتقليلــه.
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١٥٣
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١٣٢

٣٩,٧٣٠
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٣,٩٣٠

الخدمات المصرفية للمؤسسات 
الوحدة   ٢٠١٨      ٢٠١٩      ٢٠٢٠الصغيرة والمتوسطة

التمويل الفوري

االستقطاب الرقمي

تأجيل قسط التمويل الشهري

البطاقة االئتمانية الفورية

الرقمنة واالبتكار

نحــن نهــدف مــن خــالل برنامــج التحــول 
الرقمــي إلــى تحســين تجربــة العمــالء، 
الربحيــة،  وزيــادة  عروضنــا،  وتحديــث 
ــة  ــة مرن ــم منهجي ــى تقدي ــة إل باإلضاف
ومبتكــرة  جديــدة  منتجــات  لتوفيــر 
بشــكل  والجــدد  الحالييــن  للعمــالء 

. مســتمر
نهجنا

باإلضافــة إلــى برنامــج التحــول الرقمــي، قمنــا بتنفيــذ حملــة »أنجــز 
معاماتــك مــن بيتــك وأنــت مطمئــن« اســتجابًة لجائحــة كوفيــد-19 
والقيــود الحكوميــة المرتبطــة بهــا للتخفيــف مــن انتشــار الفيــروس، 
وقــد زاد اعتمــاد عمائنــا الحالييــن والجــدد بشــكل ملحــوظ علــى 

ــة. ــوات الرقمي القن

أداؤنا
ــا االســتراتيجية لرقمنــة عمليــات المصــرف باألســس  ــا رؤيتن لقــد زودتن
الرقميــة الصحيحــة للتخفيــف مــن آثــار جائحــة كوفيــد-19 طــوال 

العــام، إذ كانــت نســبة 20% فقــط مــن فروعنــا مفتوحــة، وأقــل مــن %20 
مــن الموظفيــن يعملــون مــن مكاتبهــم بيــن أبريــل ويونيــو 2020. وقــد 
ــا المصرفيــة لألفــراد والشــركات  ــا برقمنــة 65% و 51% مــن خدماتن قمن

علــى التوالــي.

ونحــن ملتزمــون بشــكل خــاص بتحســين قنواتنــا لتعزيــز الخدمــة 
الذاتيــة والكفــاءة للعمــاء وتطويــر عملياتنــا الداخليــة. وهــذا يشــمل 
تنفيــذ العمليــات الخاصــة بالتمويــل الشــخصي والبطاقــات ومبيعــات 
ــذ  ــى تنفي ــة إل ــة؛ باإلضاف ــا الرقمي ــال قنواتن ــن خ ــاري م ــل العق التموي
جــوال  تطبيــق   خــال  مــن  للعمــاء  الرقمــي  االســتقطاب  عمليــة 

ــرف. المص

الجوائــز، مــن ضمنهــا  ولقــد حصلنــا علــى مجموعــة كبيــرة مــن 
جــوال  تطبيــق  »أفضــل  و  العــام«  لهــذا  رقمــي  مصــرف  »أفضــل 
مصرفــي« فــي حفــل توزيــع جوائــز االبتــكار فــي الخدمــات المصرفيــة 
العالميــة لألفــراد لعــام 2020 لمجلــة ذا ديجيتــال بانكــر، إلــى جانــب 
جائــزة »أفضــل تطبيــق جــوال مصرفــي فــي قطــر« و »أفضــل خدمــات 
ــال  ــة غلوب ــل مجل ــن قب ــي« م ــل االجتماع ــبكات التواص ــويق وش التس
ــرة  ــول مبتك ــم حل ــي تقدي ــا ف ــى جهودن ــل عل ــذا دلي ــس، وه فاينان

لمنتجاتنــا وخدماتنــا وعملياتنــا.

1.5 مليون تسجيل 
دخول شهري� إلى تطبيق 

جوال المصرف

التطبيق ا�على 
تقييم� (٤٫٧+) 

في القطاع المصرفي 
في قطر على كل من متجر 
Google Play و Apple Store

زيادة بنسبة ٥٠٪
في المستخدمين النشطين 

لتطبيق الجوال في عام ٢٠٢٠

بيع ٣٨٪
من بطاقات االئتمان رقمي�

تنفيذ ٩٠٪
من المعامالت من خالل 

تطبيق الجوال

بيع ٤٧٪
من خدمات التمويل 

الشخصي رقمي�
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أبرز اإلنجازات في مجال الخدمات المصرفية لألفراد
ــوري .  ــل الف ــق التموي ــم يطل ــي العال ــامي ف ــرف إس ــا أول مص كن

للخدمــات المصرفيــة عبــر تطبيــق  جــوال المصــرف، والــذي يعــد 
أســرع وأبســط طريقــة للحصــول علــى تمويــل فــي قطــر. وهــذه 
التقــدم  للعمــاء  تتيــح  الجديــدة  والرقميــة  المبتكــرة  المّيــزة 
ــى  ــز عل ــوال الحائ ــق الج ــال تطبي ــن خ ــل م ــى تموي ــول عل للحص
االســتفادة  المؤهليــن  للعمــاء  يمكــن  حيــث  عالميــة،  جوائــز 
ــون  ــي غض ــاباتهم ف ــى حس ــه إل ــم تحويل ــذي يت ــل ال ــن التموي م

ــم. ــي منازله ــم ف ــق، وه دقائ
ــى .  ــدرة عل ــدد الق ــاء الج ــدى العم ــح ل ــر، أصب ــي قط ــرة ف ألول م

فتــح أنــواع مختلفــة مــن الحســابات فــي غضــون دقائــق عبــر 
تطبيــق جــوال المصــرف. فمــن خــال هــذه الميــزة الجديــدة، 
يمكــن للعمــاء الجــدد فتــح حســابات بطريقــة ســريعة وبســيطة 
ومريحــة مــن خــال أجهزتهــم الذكيــة. ويقــدم التطبيــق أيضــً 
خدمــة المحادثــة والتــي تتيــح للعمــاء إرســال استفســاراتهم 

ــاب. ــح الحس ــة فت ــاء عملي أثن
كمــا كنــا أول مصــرف فــي قطــر يقــدم للعمــاء المعتمديــن . 

مســبقً بطاقــة ائتمــان، والتــي يمكــن إصدارهــا علــى الفــور مــن 
المّيــزة للعمــاء  خــال تطبيــق  جــوال المصــرف. وتتيــح هــذه 
بطاقــة  وتلقــي  الموافقــة  علــى  والحصــول  بطلــب  بالتقــدم 
ــد  ــوري. ولق ــكل ف ــم بش ــً الحتياجاته ــة خصيص ــان مصمم ائتم
مــن  لعمائنــا  يمكــن  التــي  الطريقــة  بتحســين  أيضــً  قمنــا 
خالهــا تحميــل مســتنداتهم لتقليــل المخلفــات الورقيــة وعــدد 
ــتندات  ــث المس ــا تحدي ــن لعمائن ــا يمك ــروع. كم ــارة الف ــرات زي م
ــطة  ــا بواس ــم معالجته ــي تت ــً، والت ــة رقمي ــر المنص ــة عب القانوني

أعضــاء فريــق مكتــب الدعــم بشــكل رقمــي.
اســتجابة لألوقــات االقتصاديــة الصعبــة التــي ســببتها الجائحــة، . 

حيــث  االئتمــان،  بطاقــة  ســقف  علــى  مؤقتــة  زيــادة  قدمنــا 
علــى  مؤقتــة  زيــادة  علــى  الحصــول  طلــب  للعمــاء  يمكــن 
ســقف بطاقتهــم عبــر تطبيــق جــوال المصــرف، ومركــز االتصــال 

التابعيــن للمصــرف، واســتخدامها علــى الفــور.
وعــاوة علــى ذلــك، فإننــا نديــر عمليــة رقميــة متكاملــة فــي . 

ــى  ــول عل ــي للحص ــب االلكترون ــال الطل ــن خ ــرف م ــروع المص ف
تمويــل شــخصي، حيــث يقــوم المصــرف بالموافقــة رقميًعلــى 
الشــروط  علــى  العميــل  موافقــة  ويتلقــى  بالكامــل،  الطلــب 
ــر  ــدة عب ــرة واح ــتخدم لم ــر تس ــة س ــال كلم ــن خ ــكام م واألح
الرســائل النصيــة القصيــرة، ويتــم ايــداع التمويــل علــى الفــور. 
كمــا تســهل هــذه العمليــة أيضــً اإلجــراءات الورقيــة األخــرى مثــل 

ــي. ــل الحال ــوية التموي ــماح وتس ــرة س ــة فت إضاف
ــرة .  ــي المبتك ــام اإللكترون ــاب الع ــة االكتت ــرف خدم ــدم المص يق

ــر  ــة عب ــات المصرفي ــرف، والخدم ــوال المص ــق ج ــال تطبي ــن خ م
اإلنترنــت. ومــن خــال هــذه المّيــزة، يمكــن لعمائنــا اآلن االشــتراك  
ــذه  ــح ه ــا تتي ــتقبلية. كم ــة مس ــات عام ــي أي اكتتاب ــً ف إلكتروني
المّيــزة للعمــاء المســجلين مســبًقا االشــتراك فــي اكتتــاب عــام 
ــى  ــة إل ــب ودون الحاج ــق، ودون أي متاع ــع دقائ ــون بض ــي غض ف

ــرع. ــارة الف أوراق أو زي
قمنــا بتحديــث نظامنــا لتحميــل المســتندات ذات الصلــة بنظــام . 

»اعــرف عميلــك« رقميــً لــكل مــن العمــاء األفــراد والشــركات. 
وتتيــح هــذه العمليــة للعمــاء مســح أو تحميــل نســخ رقميــة 
مــن مســتنداتهم القانونيــة والتــي ســتتم معالجتهــا رقميــً 
بواســطة أعضــاء فريــق مكتــب الدعــم، دون الحاجــة إلــى تقديم 
أي مســتندات ورقيــة. ويتماشــى تحســين هــذه الخدمــة مــع 
المتطلبــات التنظيميــة لمعيــار اإلبــاغ المشــترك )CRS( وقانــون 

.)FATCA( االمتثــال الضريبــي للحســابات األجنبيــة
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أبرز اإلنجازات في مجال الخدمات المصرفية للشركات
باإلضافــة إلــى الخدمــات المصرفيــة التــي نقدمهــا للشــركات . 

عبــر اإلنترنــت، قمنــا بتطويــر وإطــاق تطبيــق جــوال المصــرف 
والمؤسســات  الشــركات  مــن  لعمائنــا  خصيصــً  والمصمــم 
الصغيــرة والمتوســطة. فمــن خــال أتمتــة عملياتنــا بالكامــل 
اإلغــاق  بسياســات  التزامــً  الفــروع  لزيــارة  الحاجــة  وعــدم 
ــات  ــذ المعام ــا تنفي ــن لعمائن ــح يمك ــي، أصب ــد االجتماع والتباع
ــهلة  ــة س ــات بطريق ــى الموافق ــول عل ــع الحص ــت م ــر اإلنترن عب

وســريعة.
كمــا قدمنــا أيضــً أجهــزة غيــداع الشــيكات عــن ُبعــد والتــي تتيــح . 

ــداًل  ــة، ب ــوات الرقمي ــال القن ــن خ ــتحقة م ــيكات المس ــداع الش إي
مــن زيــارة الفــروع.

 . )Host-to-Host( اإللكترونــي  الدفــع  لقــد ســمح إطــاق نظــام 
لعمائنــا مــن الشــركات بدمــج الحســابات علــى نظــام تخطيــط 
مــوارد المؤسســات مــن خــال قنــوات آمنــة. وقــد ثبتــت فعاليــة 
المصرفيــة للشــركات  التحويــات  ذلــك، حيــث تمــت 85% مــن 
باســتخدام منصــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات عبــر االنترنــت.

إن التحســينات التــي تــم إجراؤهــا علــى الخدمــات المصرفيــة . 
للشــركات فــي عــام 2020 عبــر المنصات الرقميــة للمصــرف، ُتمّكن 
عمائنــا مــن فتــح حســابات الودائــع علــى الفــور دون الحاجــة إلــى 
تقديــم أي أوراق. وعــاوة علــى ذلــك، يمكــن للعمــاء اآلن التقــدم 
بطلــب الحصــول علــى بطاقــات اإليــداع النقــدي رقميــً بالكامــل.

واستشــرافً بالمســتقبل، تعهدنــا بتنظيــم مناقشــات داخليــة . 
وخارجيــة لفهــم االتجاهــات الرئيســية فــي صناعتنــا واإلبــاغ عــن 
توجهنــا االســتراتيجي المســتقبلي، حيــث ســنتطرق إلــى موضــوع 
الخدمــات المصرفيــة الرقميــة وكيــف ســتغّير نمــوذج التشــغيل 
اقتصــاد  إلــى  االنتقــال  موضــوع  إلــى  باإلضافــة  بنــا،  الخــاص 
ــا  ــى مّيزتن ــاظ عل ــة، للحف ــا نظيف ــون وتكنولوجي ــض الكرب منخف

التنافســية.
وتماًمــا كمــا هــو الحــال مــع عمائنــا مــن األفــراد، كان عــدد عمائنــا 
مــن الشــركات يــزداد بشــكل مطــرد عامــً بعــد عــام، مــع زيــادة 
خاصــة فــي عمــاء المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، ممــا يــدل 
االقتصــاد  ودعــم  عمائنــا  احتياجــات  تلبيــة  فــي  اهتمامنــا  علــى 

المحلــي.
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العالقات مع العمالء

فــي  وتجاربهــم  العمــالء  لطالمــا كان 
نســعى  أننــا  حيــث  عملياتنــا،  صميــم 
جاهديــن لتلبيــة توقعاتهــم باســتمرار. 
ــرة  ــالل فت ــاص خ ــكل خ ــا بش ــد ركزن وق
ــزة  ــارب متمي ــم تج ــى تقدي ــة عل الجائح
صحتهــم  علــى  والحفــاظ  للعمــالء 

وســالمتهم.
نهجنا

مــع  العاقــات  الســتراتيجيات  الرئيســية  العناصــر  إحــدى  تضمنــت 
العمــاء فــي عــام 2020 مســاعدة عمائنــا مــن الشــركات واألفــراد 
علــى مواجهــة اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-19. فقــد 
كان للجائحــة ومــا تبعهــا مــن القيــود واإلغاقــات آثــارًا اقتصاديــة 
كبيــرة علــى العديــد مــن الشــركات واألفــراد، حيــث تأثــرت قطاعــات 
ــرة  ــات الصغي ــران والمؤسس ــارات والطي ــياحة والعق ــا الس ــدة منه ع

والمتوســطة.

وللحفــاظ علــى ســامة عمائنــا، فإننــا نلتــزم باإلرشــادات واللوائــح 
الوطنيــة الصــادرة عــن مصــرف قطــر المركــزي ووزارة الصحــة العامــة، 
كمــا نعمــل علــى تعزيــز رقمنــة خدماتنــا المصرفيــة عبــر منصاتنــا 

اإللكترونيــة المخصصــة. 

كمــا نعمــل علــى تعزيــز عاقاتنــا مــع جميــع العمــاء مــن خــال 
تقديــم أفضــل الخدمــات  المصرفيــة، ومــن خــال االســتمرار فــي 
جاهديــن  نســعى  ونحــن  عــام.  بشــكل  العمــاء  تجــارب  تحســين 
لتحقيــق ذلــك مــن خــال التواصــل مــع جميــع عمائنــا بشــكل فــوري 
ســريعة  بطريقــة  جديــدة  وخدمــات  منتجــات  وتقديــم  وشــامل، 
وآمنــة، باإلضافــة إلــى رقمنــة عــدد كبيــر مــن الخدمــات فــي فروعنــا 

ومراكــز الخدمــة.

ــاركة  ــم مش ــد، يت ــه التحدي ــى وج ــاء عل ــة العم ــق بتجرب ــا يتعل وفيم
ــا  ــر الشــكاوى األســبوعية والشــهرية المفصلــة مــع اإلدارة العلي تقاري
الدعــم لضمــان  الشــكاوى وتقديــم  بأحــدث  للبقــاء علــى اطــاع 

عــدم تكرارهــا. كمــا يتــم أيضــً مشــاركة التقريــر الشــهري مــع فريــق 
ــن. ــازم للموظفي ــب ال ــم التدري ــر لتقدي ــم والتطوي التعلي

المتعلقــة  ومخاوفهــم  العمــاء  ماحظــات  معالجــة  ولضمــان 
إلدارة  سياســة  بتطويــر  قمنــا  المقدمــة،  المصرفيــة  بالخدمــات 
الشــكاوى والتــي تضمــن معالجــة شــكاوى العمــاء بطريقــة واضحــة 
وعادلــة وفــي الوقــت المناســب، وحــل النزاعــات بشــكل ســريع ودون 
السياســة  وتغطــي  التجاريــة.  ســمعتنا  علــى  والحفــاظ  تحيــز،  أي 
ــات  ــا، أو االقتراح ــدم الرض ــن ع ــة ع ــفوية أو المكتوب ــات الش التصريح
جــودة  بمســتوى  والمتعلقــة  العمــاء  مــن  الــواردة  التعليقــات  أو 
المنتجــات والخدمــات المقدمــة. ويتمثــل هــدف هــذه السياســة فــي 
ضمــان حــل الشــكاوى بطريقــة فعالــة ومهنيــة، ووفًقــا للمتطلبــات 
مســؤولية  اإلدارة  لجنــة  وتتحمــل  الســائدة.  والتنظيميــة  القانونيــة 
اعتمــاد وتنفيــذ سياســة إدارة الشــكاوى. وفــي المقابــل، يلتــزم جميــع 

ــا. ــا له ــون وفًق ــة ويتصرف ــذه السياس ــا به موظفين

ــاء  ــة العم ــدة رعاي ــاء وح ــا بإنش ــة، قمن ــذه السياس ــع ه ــق م وبالتواف
المتخصصــة فــي معالجــة شــكاوى العمــاء، حيــث تقــوم هــذه 
الوحــدة المركزيــة بالنظــر فــي جميــع شــكاوى العمــاء، باســتثناء 
الشــكاوى التــي تقــع ضمــن نطــاق مســؤولية وحــدة أخــرى. وتراقــب 
وحــدة رعايــة العمــاء عمليــة تحضيــر الــرد المناســب والســعي لحــل 

ــرف. ــا المص ــد به ــي تعه ــات الت ــوء االلتزام ــي ض ــكلة ف المش

ــراط  ــدم االنخ ــع وع ــظ بمن ــا المتحف ــا نهجن ــك، يلزمن ــى ذل ــاوة عل وع
فــي ممارســات التمويــل »المفتــرس« والتــي تنطــوي علــى أنشــطة 
احتياليــة تتــم مــن خــال توفيــر التمويــل للعميــل  برســوم عاليــة، 
ــًلا ذي  ــل تموي ــح العمي ــة، أو من ــوق الملكي ــن حق ــل م ــد العمي أو تجري

تصنيــف ائتمانــي منخفــض لصالــح الممــول.

أداؤنا
لقــد شــهدنا زيــادة مطــردة فــي العــدد اإلجمالــي لعمالئنــا، 
حيــث ارتفــع عــدد عمالئنــا مــن األفــراد بنســبة 9% و 8% فــي عامــي 
2019 و 2020 علــى التوالــي، مقارنــة بالعــام الســابق. وُتعــزى غالبيــة 
هــذه الزيــادة إلــى النمــو فــي عــدد عمــالء األفــراد  ، ويمثلــون %96 

مــن إجمالــي عمالئنــا مــن األفــراد.
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٨٥ال يوجد٨٨٨٧%

الهدفالوحدة     ٢٠١٨      ٢٠١٩      ٢٠٢٠ رضا العمالء

درجة رضا العمالء ا�جمالية

نمو العمالء من ا�فراد
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ا�فراد التميز الخاصة
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شركات  مؤسسات  صغيرة
ومتوسطة مشاريع  صغيرة

٢٠١٩ ٢٠٢٠

نمو العمالء من الشركات

لقــد زاد عــدد عمائنــا مــن الشــركات بنســبة 6% فــي عــام 2020 وبنســبة 
4% فــي عــام 2019. وقــد كانــت هــذه الزيــادة فــي الغالــب نتيجــة لزيــادة 
ــتراتيجية  ــع اس ــً م ــطة، توافق ــرة والمتوس ــات الصغي ــدد المؤسس ع
المصــرف والتزامنــا برؤيــة قطــر الوطنيــة لدعــم القطــاع الخــاص 

ــري. ــاد القط ــع االقتص وتنوي

شــهدنا  فرضتهــا،  التــي  والتحديــات  كوفيــد-19  لجائحــة  نتيجــة 
ــل،  ــث وتحلي ــراء بح ــد إج ــاء. وبع ــكاوى العم ــي ش ــة ف ــادة ملحوظ زي
التكّيــف  إلــى  الحاجــة  بســبب  كانــت  الزيــادة  هــذه  أن  اســتنتجنا 
مــع قيــود التباعــد االجتماعــي المفروضــة لمنــع انتشــار الفيــروس 

ونتيجــة لتوجيهــات مصــرف قطــر المركــزي للمؤسســات الماليــة، 
جديــدة  مصرفيــة  خدمــة  قدمنــا  الديــون،  ســداد  تتضمــن  والتــي 
تســمح لعمائنــا مــن األفــراد بتأجيــل أقســاطهم الشــهرية للتمويــل 
الشــخصي بشــكل فــوري مــن خــال تطبيــق الجــوال. ولقــد كنــا 
البنــك الوحيــد فــي قطــر الــذي قــدم مثــل هــذه الخدمــة الســريعة. 

نحــن نقّيــم رضــا عمائنــا ونتلقــى ماحظاتهــم مــن خــال إجــراء 
جائحــة  فرضتهــا  التــي  للقيــود  ونظــرًا  العمــاء.  رضــا  اســتبيانات 
 ،2020 عــام  فــي  االســتبيان  إجــراء  مــن  نتمكــن  لــم  كوفيــد-19، 
لكننــا نتطلــع إلــى مواصلــة هــذا النشــاط فــي الســنوات المقبلــة، 
مســتهدفين تحقيــق نســبة 85% مــن درجــة رضــا العمــاء اإلجماليــة.

واالعتمــاد علــى القنــوات الرقميــة لتقديــم خدماتنــا. حيــث كان يجــب 
علــى عمائنــا التكّيــف مــع ســاعات العمــل األقصــر فــي فروعنــا، 
ــارة  ــم بزي ــمح له ــذي ُيس ــاء ال ــدد العم ــى ع ــة عل ــود المفروض والقي
الفــروع ومراكــز الخدمــة، ورقمنــة المعامــات عبــر قنواتنــا اإللكترونية.

 عدد

عدد

أيام عمل
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الوحدة      ٢٠١٨         ٢٠١٩        ٢٠٢٠شكاوى العمالء

عدد شكاوى العمالء

عدد الشكاوى التي تم حلها

متوسط وقت االستجابة لشكاوى العمالء

ــة  ــرت بالجائحــة بإعــادة جدول كمــا ســمحنا أيضــً للشــركات التــي تأث
الخدمــة،  تعليــق  إمكانيــة  إتاحــة  خــال  مــن  التمويــل  التزامــات 
ورســملة األربــاح، واألربــاح المدعومــة. وقــد أتاحــت هــذه اإلجــراءات 
فرضتهــا  التــي  الفوريــة  التحديــات  بمواجهــة  الشــركات  لقطــاع 

كوفيــد-19. جائحــة 
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خصوصية وأمن البيانات

خــالل عــام 2020 الملــيء بالتحديات، كان 
علينــا التعامــل مع العديد مــن المخاطر 
الناشــئة التــي فرضتهــا الجائحــة، إلــى 
المرتبطــة  الكامنــة  المخاطــر  جانــب 
تضمنــت  وقــد  المصرفــي.  بالقطــاع 
ــن  ــة وأم ــة بخصوصي ــا المتعلق مناهجن
البيانــات أقصــى درجــات الســرية واألمــن 

ــا. ــب أعمالن ــع جوان ــر جمي ــات عب للبيان
نهجنا

ــن  ــة م ــة والمالي ــخصية والتجاري ــات الش ــى المعلوم ــد عل ــن نعتم نح
أجــل خدمــة عمائنــا وتزويدهــم بتجــارب مبســطة. لهــذا الســبب، 
ــا. ــبة لن ــوى بالنس ــة قص ــات أولوي ــن المعلوم ــرية وأم ــان س ــد ضم يع

ــات  ــن المعلوم ــم أم ــن قس ــؤول ع ــص مس ــس مخص ــا رئي ــا لدين كم
ويعمــل تحــت إدارة المدبــر العــام لمجموعــة المخاطــر فــي المصــرف. 
برنامــج إدارة  رئيــس قســم أمــن المعلومــات مســؤولية  ويتحمــل 
أمــن المعلومــات لدينــا، بينمــا يقــوم فريــق أمــن المعلومــات بتنفيــذ 
ــراءات  ــات وإج ــال لسياس ــن االمتث ــددة ويضم ــة المح ــط األمني الضواب
السياســات  هــذه  وتســتند  لدينــا.  المعتمــدة  المعلومــات  أمــن 
واإلجــراءات إلــى متطلبــات قانــون حمايــة خصوصيــة البيانــات فــي 
بيانــات صناعــة بطاقــات  أمــان  27001، ومعيــار  اآليــزو  قطــر، ومعيــار 

ــن  ــار األم ــحابية، وإط ــبة الس ــن الحوس ــف أم ــع )PCI-DSS(، وتحال الدف
الســيبراني التابــع للمعهــد الوطنــي للمعاييــر والتقنيــة، مــن أجــل 

ضمــان االمتثــال التنظيمــي. 

ــى  ــة، إل ــرات األمني ــتمر للثغ ــم المس ــج التقيي ــذ برنام ــال تنفي ــن خ وم
جانــب تقييمــات األمــان الخارجيــة عبــر تطبيقاتنــا وبنيتنــا التحتيــة، 
ــن  ــدات أم ــل تهدي ــدات، مث ــة التهدي ــاف ومعالج ــوم باكتش ــا نق فإنن
البيانــات. ويركــز البرنامــج علــى تتبــع وتقييــم الثغــرات األمنيــة عبــر 
جميــع أصولنــا بشــكل مســتمر، والتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة 
المعنييــن مــن أجــل تنفيــذ الحلــول وتقليــل فــرص الهجمــات األمنيــة، 
ــات  ــع الجه ــيق م ــال والتنس ــذا المج ــي ه ــورات ف ــر التط ــة آخ ومتابع
ــى  ــول عل ــل الحص ــن أج ــة ، م ــي الدول ــات ف ــن المعلوم ــة بأم المعني
معلومــات حــول التهديــدات الجديــدة والثغــرات األمنيــة باإلضافــة 

ــول. ــط للحل ــى خط إل

أداؤنا
لقــد أدت التحديــات الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19 خــال عــام 
2020 إلــى زيــادة كبيــرة فــي عــدد الموظفيــن الذيــن يعملــون عــن 
ــى  ــدد عل ــا ش ــا، مم ــة لعمائن ــات الرقمي ــم المعام ــادة حج ــد وزي ُبع
ــة  ــة األنظم ــي حماي ــا ودوره ف ــات لدين ــن المعلوم ــم أم ــة قس أهمي
مــن التهديــدات اإللكترونيــة وعمليــات االحتيــال. وفــي ضــوء ذلــك، 
ــى  ــيطرة عل ــا، والس ــى أدائن ــاظ عل ــى الحف ــا عل ــورون بقدرتن ــن فخ نح
المتقدمــة للكشــف عــن  االنتهــاكات األمنيــة مــن خــال تقنياتنــا 
المشــبوه  النشــاط  تمّيــز  التــي  المراقبــة  وأدوات  واالحتيــال،  الخــرق 

وتمنــع فقــدان البيانــات.

بأنظمــة  ويتصلــون  المنــزل  مــن  يعملــون  الموظفــون  كان  وبينمــا 
المصــارف عــن ُبعــد، قامــت وحــدة أمــن المعلومــات )Infosec( بتوجيه 
ــان  ــات وضم ــتخدام البيان ــة اس ــراءات لمراقب ــن اإلج ــد م ــم العدي ودع

ــاء. ــات العم ــة بيان ــات وخصوصي ــل للبيان ــن الكام األم
موظفينــا  جميــع  معرفــة  لضمــان  اســتباقيً  نهجــً  نتخــذ  ونحــن 
بمجــاالت ســرية وأمــن البيانــات. كمــا نقــوم بتقديــم دورات  تعليميــة 
الموظفيــن  لجميــع  المعلومــات  أمــن  حــول  إلزاميــة  إلكترونيــة 
والشــركاء كل ســتة أشــهر علــى األقــل، حيــث تغطــي مواضيــع مثــل 

خصوصيــة وحمايــة البيانــات.
كمــا نعمــل أيضــً مــع أطــراف خارجيــة، مــن ضمنهــا قــادة األمــن 
تنفيــذ  أجــل  مــن  الطيبــة،  الســمعة  ذوي  العالمييــن  الســيبراني 
برنامــج رصــد ومراقبــة التهديــدات لمراقبــة األصــول المهمــة فــي 
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        ٢٠١٨         ٢٠١٩        ٢٠٢٠االختراقات ا�منية

عدد اختراقات أمن البيانات

عدد اختراقات أمن البيانات التي تتضمن معلومات التعريف
الشخصية للعمالء

مصرفنــا. ونحــن نقــوم بشــكل دوري بالتواصــل مــع شــركائنا لتقييــم 
الخدمــات  صناعــة  علــى  تأثيــر  لهــا  يكــون  قــد  التــي  التهديــدات 
الماليــة علــى مســتويات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك المســتوى العالمــي 
ــامي. ــر اإلس ــرف قط ــر ومص ــة قط ــتوى دول ــى مس ــي وعل واإلقليم

ويمكــن للمســتخدمين الوصــول إلــى صفحــة نصائــح األمــان عبــر 
بأمــن  المجتمــع  إعــام  إلــى  تهــدف  والتــي  اإللكترونــي،  موقعنــا 
الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت، والخدمــات المصرفيــة عبــر تطبيق 
ــي،  ــراف اآلل ــزة الص ــر أجه ــة عب ــات المصرفي ــرف، والخدم ــوال المص ج
ــل  ــوم بالتواص ــك، نق ــب ذل ــى جان ــة. وإل ــرقة الهوي ــب س ــرق تجن وط
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر  العمــاء  جميــع  مــع  باســتمرار 

وتوعيتهــم بشــكل شــهري عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة.
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التأثير البيئي

المناخــي  التغّيــر  بــأن  نتيجــة إلدراكنــا 
ــه  ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــد أه ــو أح ه
ــه يهــدد البيئــة  كوكــب األرض، حيــث أن
فإننــا  واالقتصــادات،  والمجتمعــات 
نلتــزم بحمايــة البيئــة الطبيعيــة وإدارة 

آثارهــا البيئيــة.
نهجنا

نحــن نمتلــك 24 فــرع ومكتــب فــي جميــع أنحــاء قطــر، ومعظمهــا 
يقــع داخــل مراكــز التســوق، لذلــك فــإن التأثيــر الســلبي لعملياتنــا 
التشــغيلية قليــل نســبيً. ومــع ذلــك، نحــن ملتزمــون بالمســاهمة فــي 
تحقيــق الركيــزة البيئيــة لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. وبالتالــي، فإننا نركز 
جهودنــا علــى زيــادة كفــاءة مســاحاتنا لتقليــل اآلثــار البيئيــة الناجمــة 
ــال  ــن خ ــك م ــات، وذل ــاج المخلف ــاه وإنت ــة والمي ــتهاك الطاق ــن اس ع

البحــث عــن طــرق لخفــض االنبعاثــات وتحســين مواردنــا.

ونحــن نقــوم بتنفيــذ مبــادرات علــى أســاس ســنوي وتدريجــي، بهــدف 
تقليــل اســتخدام الطاقــة وزيــادة كفاءتهــا مــن خــال إعــادة تصميــم 
العمليــات، وتطويــر اســتخدام معداتنــا وتحديثهــا، وتنفيــذ التغييــرات 

التشــغيلية، وتعزيــز وعــي الموظفيــن.

والتــي  االســتهاك،  وترشــيد  التدويــر  إلعــادة  سياســة  لدينــا  كمــا 
ــون  ــن يقوم ــرف والذي ــي المص ــع موظف ــع جمي ــاركتها م ــم مش يت
بتطبيقهــا. وتشــجع هــذه السياســة علــى اعتمــاد إضــاءة منخفضــة 
لوحــدات  المســؤول  واالســتخدام  ذلــك  أمكــن  حيثمــا  الطاقــة 
تكييــف الهــواء. كمــا تتنــاول السياســة أيضــً واجــب الموظفيــن بتبنــي 
ــترداد  ــر واالس ــادة التدوي ــتخدام وإع ــادة االس ــل وإع ــات التقلي ممارس

حيثمــا أمكــن ذلــك، وتشــجعهم علــى القيــام بــدور فاعــل فــي برامــج 
إعــادة التدويــر وتقليــل المخلفــات. وعــاوة علــى ذلــك، نحــن نســعى 
جاهديــن لتقليــل اســتهاك الــورق مــن خــال االعتمــاد علــى النمــاذج 
ــا علــى  ــة واالتصــاالت الرقميــة، وتشــجيع موظفين والسياســات واألدل
تقليــل طباعــة الــورق والتفكيــر مليــً فــي ضــرورة وجــود نســخة ورقيــة 

ــتندات. ــة المس ــل طباع قب

الخاصــة  المركبــات  فــي  الوقــود  اســتهاك  أيضــً  نراقــب  ونحــن 
ــي  ــة )E-WOQOD(، والت ــود اإللكتروني ــة الوق ــال بواب ــن خ ــرف م بالمص
ــال  ــن خ ــود م ــات بالوق ــد المركب ــات تزوي ــع عملي ــع جمي ــا تتب ــح لن تتي

تقاريــر مفصلــة يتــم إنشــاؤها لــكل رقــم لوحــة. 

أداؤنا
تتجلــى جهودنــا لتقليــل تأثيرنــا الســلبي علــى البيئــة فــي تقليــل 
ــاء والميــاه علــى أســاس ســنوي، إلــى جانــب تقليــل  اســتهاك الكهرب
إنتــاج المخلفــات. وُيعــزى جــزء كبيــر مــن التخفيضــات التــي تمكّنــا 
مــن تحقيقهــا فــي عــام 2020 إلــى العمــل مــن المنــزل وإغــاق غالبيــة 
فروعنــا نتيجــة لجائحــة كوفيــد-19. ونحــن ملتزمــون بتوفيــر الكهرباء 
والميــاه بشــكل مســتمر، وذلــك توافقــً مــع مبــادرة ترشــيد التــي 
ــاء(  ــاء )كهرم ــاء والم ــة للكهرب ــة القطري ــة العام ــا المؤسس أطلقته
لتشــجيع ترشــيد االســتهاك. حيــث تشــجع هــذه المبــادرة جميــع 
عملهــم  وأماكــن  منازلهــم  جعــل  علــى  قطــر  فــي  األشــخاص 
وأنمــاط حياتهــم أكثــر اســتدامة وكفــاءة وصديقــة للبيئــة. وتوافقــً 
العديــد مــن األنشــطة لتعزيــز  بتنفيــذ  مــع مبــادرة ترشــيد، قمنــا 
كفــاءة المــوارد فــي مكاتبنــا وفروعنــا، مثــل تغييــر جميــع المصابيــح 
الكهربائيــة إلــى مصابيــح LED وتركيــب مستشــعرات الحركــة لتقليــل 
ــتويات  ــى مس ــاظ عل ــى الحف ــادرون عل ــن ق ــاء. ونح ــتهاك الكهرب اس
منخفضــة مــن اســتهاك الميــاه نظــرًا ألن معظــم فروعنا تقــع داخل 
ــتركة. ــوارد المش ــى الم ــا عل ــن اعتمادن ــر م ــا يكث ــوق، مم ــز التس مراك
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منشآت المصرف (الفروع والمكاتب بالمتر المربع)
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الشراء المسؤول 
وسلسلة التوريد 

التوريــد  سلســلة  ممارســات  تعتبــر 
والمشــتريات المســؤولة عنصــرًا مهمــً 
األعمــال  اســتمرارية  علــى  للحفــاظ 
واالســتدامة وتخفيف التأثيــر االجتماعي 
نتعــاون  ونحــن  الســلبي.  والبيئــي 
والمورديــن  خدمــات  مقدمــي  مــع 
لتعزيــز  ونســعى  المخاطــر  إلدارة 
تأثيرنــا اإليجابــي مــن خــالل ممارســات 

المســؤولة. المشــتريات 
نهجنا

مــن  العديــد  مثــل  تمامــً  خدمــات  مقدمــي  علــى  نعتمــد  نحــن 
الشــركات، وبشــكل أكبــر خــال عصــر العولمــة والرقمنــة المصرفيــة 
واالبتــكار التكنولوجــي. ومــع زيــادة تعقيــد العمليــات المصرفيــة، 
فــي  كبيــر  بشــكل  الخدمــات  مقدمــي  إدارة  مفاهيــم  تطــورت 
الســنوات األخيــرة لتصبــح عنصــرًا رئيســيً مــن إدارة العمليــات ، إلــى 
جانــب المــوارد المخصصــة وتســليط الضــوء علــى جــدول األعمــال 

اإلدارة. ومجلــس  التنفيذييــن  المــدراء  أمــام 

ــة  ــود بمنفع ــيً يع ــوردًا أساس ــات مخ ــي الخدم ــر مقدم ــن نعتب ونح
كبيــرة علــى أعمالنــا، إذ نخطــط لبنــاء عاقــات قويــة وطويلــة المــدى 
مــع جميــع مقدمــي الخدمــات تعــود بالفائــدة علــى كا الطرفيــن. إال 
أنــه يتوجــب علينــا تنفيــذ نهــج قائــم علــى المخاطــر نظــرا إلمكانيــة 
ــة  ــة متعلق ــرية للغاي ــات س ــى معلوم ــات إل ــي الخدم ــول مقدم وص
بكافــة جوانــب أعمالنــا. لذلــك، قمنــا بتطويــر سياســة إلدارة مقدمــي 
ــن،  ــج إدارة الموردي ــية لبرنام ــر األساس ــدد العناص ــي تح ــات والت الخدم
والــذي يتــم بموجبــه تقديــم التوجيــه والمراجــع إلدارة المورديــن 
بطريقــة واضحــة ومتســقة وشــاملة. وعــاوة علــى ذلــك، تحــدد هــذه 

السياســة التوقعــات التــي تحكــم إجراءاتنــا مــع مقدمــي الخدمــات.

وقبــل عقــد أي اتفاقيــة مــع أحــد مقدمــي الخدمــات، نقــوم بإجــراء 
تقييمــات تخطيــط متســقة تشــمل التأثيــر المباشــر للمــورد علــى 
ــات،  ــن المعلوم ــى أم ــل عل ــر المحتم ــة، والتأثي ــوع العاق ــرف، ون المص
والمخاطــر الكامنــة األخــرى مثــل انتهــاكات حقــوق اإلنســان والتأثيــر 
الســلبي علــى البيئــة. كمــا يتــم وضــع خطــة لــكل مــورد ســيتم 
التعــاون معــه، والتــي يتــم تقييمهــا مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر 

ــه. ــل مع ــرار التعام ــاذ ق ــل اتخ قب

مــع  لدينــا  الخدمــات  مقدمــي  ممارســات  توافــق  ولضمــان 
اســتراتيجيتنا وضمــان فعاليــة إدارة العاقــات مــع الطــرف الثالــث )بمــا 
ــال  ــن خ ــة م ــات دوري ــري مراجع ــا نج ــر(، فإنن ــك إدارة المخاط ــي ذل ف

المورديــن داخليــً. إدارة  تدقيــق عمليــة 

وكــي يتمكــن المــوردون مــن العمــل معنــا، يجــب عليهــم الخضــوع 
لعمليــات تدقيــق بيئيــة واجتماعيــة ُتجريهــا الشــركات ذات الســمعة 
ــارات  ــذه االعتب ــم. وه ــاالت أعماله ــع مج ــن جمي ــق م ــة للتحق الطيب

ــا. ــا واتفاقياتن ــي عقودن ــة ف ــها مضمن نفس

أداؤنا
بصفتنــا مؤسســة وطنيــة رائــدة، فقــد قمنــا بالتركيــز علــى الشــركات 
فيــه  أدت  الــذي  الوقــت  فــي  المحلــي  الســوق  لتعزيــز  القطريــة 

الجائحــة إلــى تراجــع االقتصــاد العالمــي والوطنــي.

المحليــة،  المشــتريات  علــى   2020 عــام  خــال  المصــرف  ركــز  وقــد 
وذلــك نتيجــة لزيــادة الحاجــة إلــى التطبيقــات والبرمجيــات واألجهــزة 
ــن  ــل ع ــل العم ــي ظ ــة ف ــات الرقمي ــات والخدم ــن المنتج ــا م وغيره
ُبعــد، حيــث أن أكثــر مــن 97% مــن إجمالــي إنفــاق المشــتريات الســنوي 
فــي عــام 2020 كان علــى المورديــن المحلييــن، مــن ضمنهــم 1,253 

ــر. ــي قط ــون ف ــورد يعمل م
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الوحدة     ٢٠١٨      ٢٠١٩       ٢٠٢٠تأثير العمليات على البيئة

إجمالي الموردين المحليين المشاركين

إنفاق المشتريات على الموردين المحليين

إجمالي إنفاق المشتريات

عدد الموردين الخاضعين للتدقيق

الموردون الذين تم االتفاق معهم 
على إجراء التحسينات بعد التدقيق

عدد الموردين الذين ثبت أنهم يحدثون 
تأثيرات سلبية كبيرة فعلية ومحتملة

الموردون الذين تم إنهاء العالقات معهم 
بعد التدقيق



الحوكمة 
واالمتثال وإدارة 

المخاطر
ا فــي تشــكيل الثقافــة واالمتثــال التنظيمــي  يلعــب هيــكل الحوكمــة القــوي دورًا رئيســّيً
وممارســات األعمــال لدينــا، فمــن خــال هيــكل الحوكمــة القــوي ونظــام إدارة المخاطــر، 
نتمّكــن مــن تحديــد وظائــف ومســؤوليات المصــرف، وتعزيــز مبــادئ العــدل والمســاواة، 
وضمــان التحكــم الفّعــال، باإلضافــة إلــى إدارة المخاطــر والشــفافية واإلفصــاح، وتنظيــم 
حقــوق المســاهمين، وكذلــك تشــجيع تقــدم المجتمــع وتنميتــه، ممــا يــؤدي إلــى تحســين 
قيمــة  تعــزز  التــي  الجديــدة  الفــرص  مــن  االســتفادة  علــى  وقدرتنــا  عــام  بشــكل  أدائنــا 

المســاهمين.
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الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر
ظــل هيــكل الحوكمــة القــوي يشــكل 
جانًبــا مهًمــا مــن عملياتنــا المســتمرة 
طــوال جائحــة كوفيــد-19، حيــث كان 
الشــفافية  ويضمــن  المخاطــر،  يديــر 
ويحافــظ  الوطنيــة،  للوائــح  واالمتثــال 

واألخالقــي. العــادل  الســلوك  علــى 
نهجنا

يتحمــل مجلــس إدارتنــا مســؤولية توجيــه المصــرف واإلشــراف عليــه 
إلــى تقديــم قيمــة مســتدامة للمســاهمين  ومراقبتــه، باإلضافــة 
كمــا  ومســؤولة.  فعالــة  ضوابــط  إطــار  فــي  المصلحــة  وأصحــاب 
تتحمــل اللجنــة التنفيذيــة مســؤولية اإلشــراف علــى عمليــات المصرف 
ومبادراتــه االســتراتيجية، وفًقــا لألهــداف التــي حددها مجلــس اإلدارة.

ويرّكــز قانــون الحوكمــة لدينــا علــى مبادئنــا الرئيســية والتــي تشــمل 
الشــفافية، والمســاءلة واإلقــرار بالمســؤولية، والعــدل والمســاواة.

يرتكــز مبــدأ الشــفافية علــى حســن النيــة والصــدق واالنفتــاح . 
ــز قيــم المصــرف المحــددة لــكل مســؤول وموظــف، بمــا  وتعزي
فــي ذلــك رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة العليــا. ويحــدد القانــون اللوائــح الازمــة التــي تقلــل 
وتحــد مــن تضــارب المصالــح،  مسترشــدين بمفهــوم األمانــة فــي 

ــوق. ــي الس ــتثمار ف االس
تحديــد .  إلــى  بالمســؤولية  واإلقــرار  المســاءلة  مبــدأ  يهــدف 

الحقــوق والواجبــات والمســؤوليات داخــل المصــرف، وتطبيــق آلية 
رقابيــة مناســبة تمّكــن الجميــع مــن تحّمــل مســؤولية أعمالهــم 
ــام  ــكل ع ــرف بش ــم أداء المص ــى تقيي ــة إل ــم األداء، باإلضاف وتقّي

أيضــً  المبــادئ  تمتــد  العالميــة. كمــا  المعاييــر  وفًقــا ألفضــل 
إلــى مــا وراء حــدود المصــرف، حيــث نلتــزم بمســؤوليتنا تجــاه 
المجتمــع مــن خــال المســاهمة فــي تحقيــق االزدهــار والتقــدم، 

ــة. ــى البيئ ــاظ عل ــى الحف ــة إل باإلضاف
المصلحــة، .  أصحــاب  أن  علــى  والمســاواة  العــدل  مبــدأ  ينــص 

ــك،  ــة لذل ــوق. ونتيج ــي الحق ــاوون ف ــاهمين، متس ــة المس وخاص
أو  العــرق  أســاس  علــى  التمييــز  أشــكال  جميــع  يحظــر  فإنــه 
الجنــس أو الديــن، حيــث يضمــن نفــس الحقــوق لجميــع مــن 

يملــك أســهًما أو صاحيــة فــي المصــرف.

المصــرف  فــي  العليــا  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  يتمّســك 
بأعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات، والتــي تعكــس أفضل الممارســات 
ــك  ــا تل ــن ضمنه ــا، م ــول به ــة المعم ــة التنظيمي ــادئ التوجيهي والمب

ــزي. ــر المرك ــرف قط ــة بمص الخاص

ويغطــي إطــار حوكمــة الشــركات، والمعتمــد مــن قبــل مجلــس 
والسياســات  والمســؤوليات  األنشــطة  مــن  مجموعــة  اإلدارة، 
مــن  بأكملــه،  المصــرف  عمليــات  علــى  تشــرف  التــي  واإلجــراءات 
إدارة ومراقبــة االمتثــال واألخــاق والمخاطــر. ونحــن نضمــن  أجــل 
ــة  ــلوك الخاص ــاق والس ــد األخ ــة قواع ــا بمدون ــع موظفين ــاغ جمي إب
بالمصــرف، والتصــرف بطريقــة تتوافــق مــع رؤيتنــا ومبادئنــا. كمــا 
ــان  ــة لضم ــات األخاقي ــى الممارس ــا عل ــا تدريًب ــا أيًض ــى موظفون يتلق

وتوقعاتنــا. لممارســاتنا  وفهمهــم  وعيهــم 

ويغطــي إطــار حوكمــة الشــركات أيضــً سياســة ترشــيحات مجلــس 
قطــر  مصــرف  لمتطلبــات  وفقــً  صياغتهــا  تمــت  والتــي  اإلدارة، 
المركــزي وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة وقانــون الشــركات التجاريــة. 
ــحين  ــار المرّش ــم واختي ــد وتقيي ــة، لتحدي ــة  بدق ــذه السياس ــذ ه وتنّف

ــب«. ــل والمناس ــاس » األفض ــى أس عل
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أعضاء مجلس ا�دارة

أعضاء مجلس ا�دارة المستقلين

أعضاء مجلس ا�دارة غير المستقلين

أعضاء مجلس ا�دارة التنفيذيين

أعضاء مجلس ا�دارة غير التنفيذيين

أعضاء مجلس ا�دارة ا�ناث

أعضاء مجلس ا�دارة الذكور
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الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر
االمتثال الداخلي والتدقيق وإعداد التقارير

لقــد قمنــا بإنشــاء نظــام للرقابــة الداخليــة أعدتــه لجنــة التدقيــق، 
ــف  ــد وظائ ــة، وتحدي ــة الرقاب ــة لممارس ــر آلي ــى تطوي ــل عل ــث يعم حي
إلــى تحديــد  باإلضافــة  والفــروع،  واختصاصــات مختلــف األقســام 
القواعــد واإلجــراءات التــي تنظــم المســؤوليات، وبرامــج إبــاغ وتثقيــف 
الرقابــة  وأعمــال  الســلوك،  بقواعــد  االلتــزام  بأهميــة  الموظفيــن 

الداخليــة، إلــى جانــب خطــط إدارة المخاطــر الخاصــة  بالمصــرف.

ــة  ــتقلة وفعال ــدات مس ــاء وح ــة إنش ــة الداخلي ــام الرقاب ــب نظ ويتطل
ــا  ــي، وامتثالن ــق المال ــر، والتدقي ــم وإدارة المخاط ــن تقيي ــؤولة ع مس
الصلــة.  ذات  األطــراف  مــع  خاصــة  الماليــة،  المعامــات  لضوابــط 
الرقابــة  لنظــام  رؤســاء  بتعييــن  اإلدارة  مجلــس  مــن  قــرار  ويصــدر 
الداخليــة مــن ذوي المؤهــات والخبــرة العمليــة، وتحديــد مهامهــم 
وتعويضاتهــم، وتحميلهــم المســؤولية أمــام مجلــس اإلدارة. ويعــد 
ــاغ  ــال واإلب ــات األعم ــات قطاع ــة عملي ــن مراجع ــؤواًل ع ــام مس النظ
عــن تقاريــر التعديــل والتوصيــات ذات الصلــة، وفقــً للتقييمــات وإدارة 

ــة. ــق الخارجي ــات التدقي ــة وعملي ــة المالي ــر والرقاب المخاط

ــددة  ــام المح ــاألدوار والمه ــة ب ــة الداخلي ــم الرقاب ــف قس ــم تكلي ويت
التاليــة:

اإلشراف على تنفيذ وتدقيق نظام الرقابة الداخلية . 
يجــب أن يديــره فريــق عمــل مؤهــل ومســتقل ومــدرب تدريبــً . 

ــً كافي
تقديم التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق. 
إمكانية الوصول إلى جميع أنشطة المصرف. 

ويتــم تكليــف قســم االمتثــال، والــذي يخضــع إلشــراف لجنــة التدقيق 
لضمــان  االمتثــال  عــن  المســؤولين  التنفيذييــن  بدعــم  والمخاطــر، 
االمتثــال الكامــل للوائــح المحليــة والدوليــة، وذلــك بأمــر مــن حوكمــة 
بــدور فعــال فــي مراجعــة السياســات  الفريــق  المصــرف. ويقــوم 
االلتــزام  لضمــان  المعتمــدة  اإلدارة  مجلــس  وكفــاءات  والقوانيــن 
ــواق  ــر لألس ــة قط ــزي وهيئ ــر المرك ــرف قط ــات مص ــل بمتطلب الكام

ــة. المالي

ــتقل  ــم مس ــو قس ــق، وه ــص للتدقي ــم مخص ــً قس ــا أيض ــا لدين كم
الخدمــة،  وجــودة  اإلجرائيــة  واألنظمــة  الداخليــة  ضوابطنــا  يعــزز 
ــط  ــة وخط ــا التدريبي ــث برامجن ــة تحدي ــول كيفي ــورة ح ــدم المش ويق
الترقيــة. كمــا يقــوم فريــق التدقيــق الداخلــي بتحليــل تقاريــر التدقيــق 
ــكل  ــوم بش ــا، ويق ــف فيه ــاط ضع ــن أي نق ــف ع ــبي ويكش المحاس
منتظــم بإعــداد تقاريــر ربــع ســنوية حــول إجــراءات الرقابــة واإلشــراف 
علــى الشــؤون الماليــة، واالســتثمارات، وإدارة المخاطــر، وتنفيــذ نظــام 
الرقابــة الداخليــة. كمــا يقــوم القســم أيضــً بمراجعــة وتحديــث 
ــة  ــة، باإلضاف ــتجابة الفعال ــان االس ــتمرار لضم ــق باس ــة التدقي منهجي
إلــى تعزيــز التزامــات التدقيــق المخطــط لهــا وغيــر المخطــط لهــا، 
وذلــك مــن أجــل تقديــم توصيــات مناســبة بشــأن التغييــرات التــي 
ســيتم إدخالهــا لدمــج الحوكمــة وإدارة المخاطــر والضوابــط الداخلية 
ــاعدة  ــب المس ــن طل ــم م ــة القس ــت وظيف ــك، تحول ــال. وبذل واالمتث
مــن مصــادر خارجيــة ليصبــح هيئــة قــادرة تمامــً علــى تولــي مهمــة 

ــرف. ــا للمص ــي بأكمله ــق الداخل التدقي

ويخضــع أعضــاء الفريــق لعمليــة التقييــم الذاتــي، والتــي تتيــح لهــم 
تقييــم أدائهــم دون مبالغــة بهــدف تجنــب األخطــاء فــي المســتقبل، 
وهــذا التقييــم ال يشــمل األخطــاء الخارجــة عــن الســيطرة. ويخطــط 
المصــرف لتوســيع هــذه العمليــة وتطويــر أدوات تدريــب مناســبة 

للقــوى العاملــة فــي المســتقبل.

وقــد قمنــا بتنفيــذ سياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات فــي ســبتمبر 2018، 
والتــي تتيــح لجميــع موظفــي المصــرف باإلبــاغ عــن جميــع ممارســات 
ــر  ــة وغي ــر القانوني ــات غي ــك المدفوع ــي ذل ــا ف ــال، بم ــاد واالحتي الفس
يتــم  الداخليــة. ولــم  السياســات واإلرشــادات  الصحيحــة وانتهــاك 

ــوام 2018 و 2019 و 2020. ــي األع ــة ف ــوادث مماثل ــن أي ح ــاغ ع اإلب

إدارة المخاطر

تعــد عمليــة تحديــد المخاطــر فــي جميــع جوانــب األعمــال وإدارتهــا 
بشــكل اســتباقي أمــرًا ضرورًيــا لنجــاح عمليــات المصــرف علــى المــدى 
ــى  ــة عل ــلبية المحتمل ــار الس ــل اآلث ــى تقلي ــدف إل ــن نه ــل، ونح الطوي
أدائنــا المالــي وعملياتنــا مــن خــال الموازنــة بيــن المخاطــر والعائــدات.

إن تضميــن ثقافــة إدارة المخاطــر فــي جميــع عملياتنــا يشــمل تبنــي 
ثقافــة مناســبة عبــر كافــة جوانــب أعمالنــا. ونحــن نســعى جاهديــن 
لتحســين ممارســات إدارة المخاطــر بمــا يتوافــق مــع معاييــر الصناعــة، 
بالبيئــة  وإرشــادات مصــرف قطــر المركــزي، واالعتبــارات المتعلقــة 
ــاملة  ــات ش ــراء تقييم ــاتنا إج ــب سياس ــة. وتتطل ــع والحوكم والمجتم
ــي  ــا ف ــان، بم ــر االئتم ــد مخاط ــتثمار لتحدي ــل واالس ــات التموي لممارس
ذلــك إجــراء تحليــات شــاملة لمخاطــر االئتمــان. كمــا تعتبــر الضمانــات 
التــي تغطــي المخاطــر مــن العناصــر الرئيســية لدينــا، حيــث يتــم 
وال  المخاطــر.  لجميــع  تغطيتهــا  مــن  للتحقــق  بانتظــام  تقييمهــا 

ــمعته. ــى س ــًرا عل ــكل خط ــد يش ــاط ق ــي أي نش ــرف ف ــرط المص ينخ

ونحــن ملتزمــون بمكافحــة الفســاد واالحتيــال والرشــوة وتمويــل 
اإلرهــاب، حيــث قمنــا بتنفيــذ الممارســات واإلجــراءات التاليــة:

قمنــا .  لقــد  اإلرهــاب:  وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة 
واإلجــراءات  السياســات  مــن  شــاملة  مجموعــة  بتطويــر 
المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، والتــي 
تغطــي تصنيــف مخاطــر العمــاء، والعنايــة الواجبــة للعمــاء، 
 / األمــوال  غســل  مكافحــة  ومراقبــة  المعامــات،  ومراقبــة 
اإلرهــاب وتقديــم جلســات تدريبيــة حولــه، والتحقــق  تمويــل 
مــن االســم والدفعــات. وقــد تــم تنفيــذ نظــام آلــي لمراقبــة 
يحتمــل  التــي  المعامــات  عــن  الكشــف  بهــدف  المعامــات 
المصــرف  يوفــر  ذلــك،  علــى  وعــاوة  مشــبوهة.  تكــون  أن 
خدمــة حظــر تعمــل علــى منــع المعامــات الســريعة وفًقــا 
للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة وسياســة مكافحــة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. كمــا يتعــاون قســم االمتثــال مــع 
أساســية  تدريبيــة  دورات  لتقديــم  والتطويــر  التعلــم  قســم 
ــة  ــة بمكافح ــدف للتوعي ــي ته ــن، والت ــنوي للموظفي ــكل س بش
ــب  ــم تدري ــى تقدي ــة إل ــاب، باإلضاف ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم غس
اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  حــول  مخصــص 
لموظفيــن محدديــن، بمــا فــي ذلــك مجلــس اإلدارة، وذلــك وفقــً 

. تهــم لتخصصا
مكافحــة الرشــوة والفســاد: تعتبــر إجــراءات مكافحــة الرشــوة . 

والفســاد مــن العناصــر المهمــة بالنســبة لنــا، إذ إنهــا تؤثــر بشــكل 
ــل  ــا نعم ــك، فإنن ــر. لذل ــة قط ــرف ودول ــمعة المص ــى س ــر عل كبي
علــى تعزيــز أنظمتنــا اإلداريــة مــن خــال إنشــاء وحــدة خاصــة 
ــال،  ــم االمتث ــراف قس ــة إلش ــة خاضع ــم المالي ــة الجرائ بمكافح
والتــي تتحمــل مســؤلية تنفيــذ إطــار عمــل وسياســة خاصــة 



39تقرير االستدامة لعام 2020

الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر
بمكافحــة الرشــوة والفســاد، باإلضافــة إلــى تدابيــر أخــرى للتقليل 

ــة. ــم المالي ــن الجرائ م
منــع االحتيــال: توافًقــا مــع جهودنــا لمنــع االحتيــال، قامــت . 

ــام  ــاء نظ ــرف بإنش ــي المص ــات ف ــر المؤسس ــدة إدارة مخاط وح
حــاالت االســتخدام )UCs( بنــاًء علــى تحليــل البيانــات واالتجاهــات 
المتعلقــة بعمليــات االحتيــال الخارجــي، وذلــك بهــدف الكشــف 
عــن عمليــات االحتيــال. وتعمــل وحــدة إدارة مخاطــر المؤسســات 
بهــدف  وتحســينه  االســتخدام  حــاالت  نظــام  مراقبــة  علــى 
تقليــل تنبيهــات االحتيــال الخاطئــة وتحســين الفعاليــة. كمــا 
ــا لشــرح نمــوذج مثلــث  قامــت الوحــدة بتقديــم نصائــح داخلّيً
االحتيــال، وهــو نمــوذج ثاثــي األوجــه يحــدد العناصــر الثاثــة التــي 
ــز  ــر(، وتعزي ــز والتبري ــة والحاف ــال )الفرص ــر االحتي ــن مخاط ــد م تزي
الوعــي بأهميــة خلــق ثقافــة تعمــل علــى مكافحــة االحتيــال 
فــي المصــرف. ونحــن نتواصــل بانتظــام مــع عمائنــا لتذكيرهــم 
ــًدا أي معلومــات شــخصية أو  بــأن المصــرف لــن يطلــب منهــم أب
ماليــة ســرية وأنــه ال ينبغــي عليهــم مشــاركة هــذه المعلومــات 
مــع أي شــخص. كمــا نراقــب التنبيهــات التــي تطلقهــا Visa و 
ــم  ــي يت ــة الت ــال الحديث ــات االحتي ــة بحم MasterCard، والمتعلق
ــى  ــاوة عل ــا. وع ــا له ــة وفًق ــراءات الازم ــذ اإلج ــافها ونتخ اكتش
ــة  ــبوهة خاص ــطة مش ــات وأنش ــة أي معام ــوم بمراقب ــك، نق ذل
بالتجــار، ونحــرص علــى منــع تنفيذهــا فــي حــال أظهــرت تحليــات 

ــال. ــات احتي ــا معام ــرف بأنه ــات المص وتحقيق

ونحــن نقــوم بإجــراء تقييــم لمخاطــر االئتمــان بنــاًء علــى تصنيــف 
قطــر  مصــرف  وتصنيــف  بالمصــرف  الخــاص   الداخلــي  المخاطــر 
ــطة  ــا بواس ــاص بن ــر الخ ــوذج المخاط ــر نم ــم تطوي ــد ت ــزي. وق المرك
مجموعــة بوســطن االستشــارية، حيــث يعمــل هــذا النمــوذج علــى 
ــا لعــدد مــن المتغيــرات، مثــل الراتــب،  إنشــاء القيمــة االحتماليــة وفًق
ومــكان العمــل، والعمــر، ومتوســط قيمــة الشــهر، وتصنيــف المخاطــر 
الداخلــي، ومبلــغ الخصــم، والمزيــد. وقــد تمــت إضافــة عنصــر درجــة 

ــغيلي. ــدي التش ــق النق ــر التدف ــى عناص ــر إل المخاط

عمليــة  مــع  المالــي  اإلجهــاد  اختبــارات  نتائــج  بدمــج  نقــوم  كمــا 
تخطيــط كفايــة رأس المــال واســتراتيجيتنا وأنشــطة األعمــال األخــرى، 
وذلــك اســتناًدا إلــى عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال، 
ــا. ويمتلــك المصــرف سياســة  ــا تنظيمّيً ــا إلزامّيً حيــث يعــد ذلــك مطلًب
ــول  ــة ح ــكل حوكم ــاء هي ــى إنش ــل عل ــي تعم ــال والت إلدارة رأس الم
السياســة  تقــدم  كمــا  المــال.  رأس  بتخطيــط  المتعلقــة  القــرارات 
إرشــادات حــول كيفيــة دمــج المدخــات المتعلقــة بعمليــة التقييــم 
ــع  ــي، م ــاد المال ــار اإلجه ــن اختب ــال وتماري ــة رأس الم ــي لكفاي الداخل
القــرارات المتعلقــة بــإدارة رأس المــال. وعــاوة علــى ذلــك، تقــدم 
السياســة إرشــادات حــول الحفــاظ علــى كفايــة رأس المــال وفًقــا 

إلطــار تحّمــل المخاطــر الــذي اعتمــده مجلــس اإلدارة.

ولقــد قــام مجلــس إدارتنــا بتخصيــص مــوارد كبيــرة لتطويــر مهمــة 
امتثــال متينــة، حيــث تــم االتفــاق علــى نمــوذج التشــغيل المســتهدف 
لهــذه المهمــة. وعــاوة علــى ذلــك، نحــن نخطط لتنفيــذ عمليــة إعادة 
الهيكلــة والتوظيــف الضروريــة لتطويــر مهمــة االمتثــال الجديــدة، 
وتحديــث مهــام االمتثــال الحاليــة المتعلقــة بالحلــول التنظيميــة 

اآلليــة، وذلــك مــن خــال إنشــاء اســتراتيجية وميزانيــة مخصصــة.

أداؤنا
نحــن نعمــل علــى مراقبــة مخاطــر الســيولة لدينــا مــن خــال نســبتين 
مرونــة  تراقــب  والتــي  الســيولة  تغطيــة  نســبة  وهمــا  رئيســيتين، 
الســيولة علــى المــدى القصيــر، ونســبة كفايــة رأس المــال والتــي 
تعكــس قدرتنــا علــى تحّمــل الخســائر، وذلــك وفًقــا إلرشــادات مصرف 
قطــر المركــزي. وتعــد نســبة كفايــة رأس المــال لــدى المصــرف أعلــى 
مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات التنظيميــة المنصــوص عليهــا مــن قبــل 

ــازل. ــة ب ــزي ولجن ــر المرك ــرف قط مص
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نسبة تغطية السيولة@

نسبة كفاية رأس المال

@تم احتسابها وفًقا لتعليمات مصرف قطر المركزي

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

     ٢٠١٨      ٢٠١٩       ٢٠٢٠مجلس ا�دارة

إجمالي حاالت عدم االمتثال للقوانين وا�نظمة

عدد االستفسارات أو الشكاوى أو المشاكل التي تلقاها فريق ا�بالغ 
عن المخالفات عبر البريد ا�لكتروني أو نظام المراقبة الداخلي أو نظام ا�بالغ

نسبة االستفسارات أو الشكاوى أو المشاكل التي تلقاها فريق ا�بالغ 
عن المخالفات عبر البريد ا�لكتروني أو نظام المراقبة الداخلي أو نظام ا�بالغ، 

والتي تم إثبات صحتها
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األداء المالي واالقتصادي

نحــن ملتزمــون بالحفــاظ علــى ســمعتنا 
مالــي  نمــو  تحقيــق  فــي  المتميــزة 
وذلــك  ومســتدامة،  ذكيــة  بطريقــة 
مســتدامة  عوائــد  تقديــم  خــالل  مــن 

عمالئنــا. لجميــع  ماليــة  وخدمــات 
نهجنا

يتحمــل مجلــس إدارتنــا مســؤولية توجيــه المصــرف واإلشــراف عليــه 
نحــن نواصــل إحــراز تقــدم ســنوي مــن خــال الحفــاظ علــى خدماتنــا 
الماليــة، علــى الرغــم مــن التحديــات التــي نواجههــا مثــل جائحــة 

ــتدامة. ــة المس ــال التجاري ــز األعم ــل تعزي ــا نواص ــد-19، كم كوفي

ونتيجــة لإلنجــازات التــي تمكّنــا مــن تحقيقهــا وقدرتنــا علــى التغلــب 
علــى التحديــات التــي فرضتهــا الجائحــة، بدأنــا بتنفيــذ عمليــة التحــول 
الرقمــي فــي المصــرف والتــي تتيــح لنــا توســيع آفاقنــا وتعزيــز التزامنــا 
باالســتدامة. ونحــن نســعى لتطويــر مجــاالت أعمــال جديــدة ومتنّوعة 
ــز القيمــة  ــا، والــذي بــدوره يــؤدي إلــى تعزي تســاهم فــي زيــادة ربحيتن

لمســاهمينا.

أداؤنا
علــى الرغــم مــن التحديــات التــي فرضتهــا الجائحــة خــال عــام 2020، 
تمكّنــا مــن الحفــاظ علــى أدائنــا المالــي، حيــث يتجلــى ذلــك مــن خــال 
نمــو أرباحنــا، وكذلــك زيــادة إجمالــي أصــول المصــرف بنســبة 5% لتصــل 
إلــى أكثــر مــن 174 مليــار ريــال قطــري، ممــا يجعلنــا خامــس أكبــر 

مصــرف إســامي فــي العالــم مــن حيــث حجــم األصــول.
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ا�داء المالي

البيانات المالية الرئيسية

النسب الرئيسية

الوحدة     ٢٠١٨      ٢٠١٩       ٢٠٢٠

إجمالي ايرادات

تكاليف التشغيل

دخل التشغيل

إجمالي النفقات

ا�جور والمزايا المقدمة للموظفين

ا�رباح المقسمة على المساهمين@

صافي الربح

إجمالي ا�صول

القيمة السوقية

التمويل

الودائع

العائد على ا�صول

العائد على حقوق الملكية 

نسبة التكلفة إلى الدخل

@اعتمد المصرف سياسة متحفظة في توزيع ا�رباح ونهجº حذر¸ لالحتفاظ با�سهم في عام ٢٠٢٠، ويرجع ذلك بشكل
أساسي إلى جائحة كوفيد-١٩
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ا�داء المالي

البيانات المالية الرئيسية

النسب الرئيسية

الوحدة     ٢٠١٨      ٢٠١٩       ٢٠٢٠

إجمالي ايرادات

تكاليف التشغيل

دخل التشغيل

إجمالي النفقات

ا�جور والمزايا المقدمة للموظفين

ا�رباح المقسمة على المساهمين@

صافي الربح

إجمالي ا�صول

القيمة السوقية

التمويل

الودائع

العائد على ا�صول

العائد على حقوق الملكية 

نسبة التكلفة إلى الدخل

@اعتمد المصرف سياسة متحفظة في توزيع ا�رباح ونهجº حذر¸ لالحتفاظ با�سهم في عام ٢٠٢٠، ويرجع ذلك بشكل
أساسي إلى جائحة كوفيد-١٩
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الوحدة     ٢٠١٨      ٢٠١٩       ٢٠٢٠

إجمالي ايرادات

تكاليف التشغيل

دخل التشغيل

إجمالي النفقات

ا�جور والمزايا المقدمة للموظفين

ا�رباح المقسمة على المساهمين@

صافي الربح

إجمالي ا�صول

القيمة السوقية

التمويل

الودائع

العائد على ا�صول

العائد على حقوق الملكية 

نسبة التكلفة إلى الدخل

@اعتمد المصرف سياسة متحفظة في توزيع ا�رباح ونهجº حذر¸ لالحتفاظ با�سهم في عام ٢٠٢٠، ويرجع ذلك بشكل
أساسي إلى جائحة كوفيد-١٩



تمكين القوى 
العاملة

نحــن نســعى باســتمرار إلنشــاء بيئــة عمــل تتيــح لألفــراد التطــور والنمــو، وذلــك مــن خــال توفيــر 
فــرص التطــور والتقــدم الوظيفــي وتعزيــز درجــة الرضــا الوظيفــي. ونحــن نفخــر بقدرتنــا علــى 

تقديــم خدمــات متنّوعــة لموظفينــا ونســعى دوًمــا للحفــاظ علــى صحتهــم وســامتهم.
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تنمية القوى العاملة 
والرفاهية

بيئــة  إلنشــاء  جاهديــن  نســعى  نحــن 
تســاعد كل موظــف علــى تحقيق كامل 
إمكاناتــه، حيــث يعــد التطــور الشــخصي 
أمــرًا  الموظفيــن  ورفاهيــة  والمهنــي 
ضروريًلبنــاء فــرق عمــل فّعالــة قــادرة 

علــى تحقيــق أفضــل النتائــج.
نهجنا

الشــخصي  المســتوى  علــى  موظفينــا  بتطويــر  ملتزمــون  نحــن 
والمهنــي، إذ يهــدف نهجنــا العــام المتعلــق بتنميــة القــوى العاملــة 
التنــوع  تعــّزز  التــي  والتدابيــر  السياســات  تنفيــذ  إلــى  والرفاهيــة 
والتكافــؤ، والصحــة والســامة، والتدريــب والتطــور الوظيفــي، وكذلك 

المزايــا وآليــات التظلــم.

خلفيــات  يمتلكــون  الــذي  الموهوبيــن  األفــراد  ندعــم  أننــا  كمــا 
ووجهــات نظــر مختلفــة، بهــدف تعزيــز االبتــكار والرضــا الوظيفــي 
يتجــزأ مــن  التنــوع والشــمول جــزًء ال  األعمــال. حيــث يعــد  ونتائــج 
اســتراتيجية االســتدامة الخاصــة بنــا، فبصفتنــا مصــرف يقــدم فرصــً 
متســاوية للجميــع، فإننــا نعامــل جميــع المرّشــحين الراغبيــن بالعمــل 
لدينــا بعــدل ومســاواة، بغــض النظــر عــن الجنــس أو العمــر أو العــرق أو 
اإلعاقــة أو الديــن أو الحالــة االجتماعيــة. كمــا نركــز بشــكل خــاص على 
ــاء  ــرًا لبن ــدًا كبي ــذل جه ــاث، ونب ــور واإلن ــن الذك ــاٍو م ــدد متس ــن ع تعيي
ــاملة  ــة وش ــة آمن ــاء بيئ ــا، وإنش ــا والتزاماتن ــس قيمن ــل تعك ــرق عم ف

ــن. ــن الموظفي ــاون بي ــاف والتع ــرام واإلنص ــى االحت ــتند عل تس

جائحــة  خــال  ُبعــد  عــن  العمــل  اســتراتيجية  بتنفيــذ  قمنــا  وقــد 
إصابتهــم  مخاطــر  وتقليــل  موظفينــا  صحــة  كوفيد-19لحمايــة 
العمــل  أســلوب  لدعــم  الازمــة  التدابيــر  اتخذنــا  كمــا  بالفيــروس. 
ــى  ــاظ عل ــة للحف ــدات الازم ــر المع ــا بتوفي ــث قمن ــذا، حي ــد ه الجدي
ــت  ــر اإلنترن ــات عب ــراء االجتماع ــات إج ــل منص ــاءة، مث ــة والكف اإلنتاجي
ــك،  ــى ذل ــة إل ــة )VPN(. وباإلضاف ــة الخاص ــبكة االفتراضي ــة الش وخدم
ــا العمــل مــن  ــا بإجــراء االســتبيانات لجمــع معلومــات حــول مزاي قمن

الموظفيــن. وتفضيــات  المنــزل 

فنحــن  وتطويرهــم،  الموظفيــن  تدريــب  لعمليــة  بالنســبة  أمــا 
نقــدم برنامــج تعليــم وتطويــر مخصــص يتوافــق مــع احتياجــات 
البرنامــج دورات  أعمالنــا ويعمــل علــى تعزيزهــا، حيــث يوفــر هــذا 
ــؤولياتهم  ــم ومس ــى مهامه ــاًء عل ــن بن ــددة للموظفي ــة مح تدريبي
ويركــز  عامــة.  تدريبيــة  دورات  إلــى  إضافــة  المهنــي،  ومســتواهم 
البرنامــج علــى االســتفادة مــن القــدرات الداخليــة، مــع االعتمــاد علــى 
المعرفــة الخارجيــة عنــد الحاجــة. كمــا يتــم تنظيــم الــدورات التدريبية 
ــة، وتعمــل علــى  ــر مناهــج تتمحــور حــول األعمــال والتنميــة الفردي عب
ــط  ــذ خط ــمل تنفي ــث تش ــخصية، حي ــة والش ــارات التقني ــر المه تطوي
الوظيفــي  التطويــر  فــرص  وتوفيــر  للموظفيــن،  الفرديــة  التنميــة 
التوجيــه  علــى  باالعتمــاد  المســتويات  جميــع  عبــر  المخصصــة 
واإلشــراف. وتخضــع برامجنــا التدريبيــة لسياســة التعلــم الخاصــة 
ــم  ــا يت ــري. كم ــال البش ــة رأس الم ــي سياس ــة ف ــرف والمضمن بالمص
تنفيــذ جميــع الــدورات التدريبيــة وفقــً لمتطلبــات التدريــب، ويتــم 

تقديمهــا مــن خــال نظــام إدارة التعلــم.

ــعى  ــن، نس ــز الموظفي ــل تحف ــة عم ــاء بيئ ــا إلنش ــار جهودن ــي إط وف
لتقديــم مزايــا تنافســية بهــدف جــذب أفضــل الكفــاءات واالحتفــاظ 
بهــا، كمــا نعمــل علــى تنفيــذ آليــة رســمية خاصــة بالتظلــم تتيــح 

للموظفيــن التعبيــر عــن أي مخــاوف لديهــم.
 

ــور  ــل األم ــة، مث ــرات مهم ــأي تغيي ــا ب ــاغ موظفين ــى إب ــز عل ــا نرّك كم
المتعلقــة بصنــدوق التقاعــد أو تســريحهم مــن العمــل. ويتــم إشــعار 
ا وفًقــا لالتزامــات التعاقديــة القائمــة علــى قانــون  الموظفيــن رســمّيً

العمــل القطــري.

أداؤنا
أتاحــت للموظفيــن العمــل مــن  ُبعــد  إن اســتراتيجية العمــل عــن 
المنــزل والمكتــب بنســبة 80% و 20% علــى التوالــي. وبهــذه الطريقــة، 
ــن  ــز أداء الموظفي ــرف وتعزي ــة المص ــى إنتاجي ــاظ عل ــن الحف ــا م تمكّن
ــم. ــم ورفاهيته ــى صحته ــاظ عل ــى الحف ــة إل ــراكهم، باإلضاف وإش

ــكل  ــث يش ــة، حي ــية مختلف ــا 36 جنس ــة لدين ــوى العامل ــمل الق وتش
الموظفــون القطريــون نســبة 27% مــن إجمالــي الموظفيــن البالــغ 

عددهــم 835.
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الموظفون في الفئة العمرية  ٣١-٥٠
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التنوع وتكافؤ الفرص
لقــد تمكّنــا مــن إحــراز تقــدم فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين، إذ 
حافظنــا علــى نســبة عاليــة مــن الموظفــات اإلنــاث الجــدد علــى مــدار 
الســنوات الثــاث الماضيــة. وتشــكل النســاء حاليــً ربــع القــوى العاملــة، 
حيــث يشــغلن مناصــب فــي مختلــف مســتويات اإلدارة. ونحــن نــدرك 

ــن  ــاواة بي ــق المس ــود لتحقي ــن الجه ــد م ــذل المزي ــا ب ــن علين ــه يتعي أن
الجنســين، لذلــك فإننــا نلتــزم بتوفيــر أجــر متســاٍو لنفــس مهــام 
العمــل، ونقــدم أســاليب عمــل مرنــة، كمــا نشــجع النســاء علــى تولــي 

مناصــب قياديــة.
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الموظفون الجدد ومعدل الدوران الوظيفي

الموظفون الجدد حسب العمر

الموظفون الجدد حسب الجنس

الموظفون الجدد القطريون

معدل الدوران الوظيفي
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الفئة العمرية ١٨-٣٠

الفئة العمرية ٣١-٥٠

الفئة العمرية٥١ فما فوق

المعدل ا�جمالي للدوران الوظيفي (الطوعي وغير الطوعي)

المعدل ا�جمالي للدوران الوظيفي (الطوعي وغير الطوعي)

الموظفون الجدد من المواطنين القطريين

الذكور

ا�ناث

إجمالي الموظفين الجدد
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الصحة والسالمة
ــج  ــن ببرنام ــع الموظفي ــد جمي ــام 2020 بتزوي ــل ع ــي أوائ ــا ف ــد قمن لق
تدريــب يتمحــور حــول المجتمــع للتوعيــة بجائحــة كوفيــد-19، حيــث 
كان يهــدف لتعزيــز الوعــي واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة للمســاعدة 
فــي منــع انتشــار الفيــروس داخــل المكاتــب والمجتمــع، باإلضافــة إلى 
اتبــاع أفضــل الممارســات والمبــادئ التوجيهيــة للعمل بأمــان وفعالية 
عــن ُبعــد. كمــا قمنــا بتقديــم جلســات استشــارية للموظفيــن حــول 
القلــق المرتبــط بالجائحــة وكيفيــة الســيطرة عليــه، وقــد حرصنــا علــى 
التواصــل مــع موظفينــا طــوال العــام لتشــجيعهم علــى اتخــاذ تدابير 

الســامة وتثقيفهــم حــول كيفيــة الحفــاظ علــى الصحــة مــن خــال 
اتبــاع أفضــل ممارســات النظافــة، وااللتــزام بإرشــادات الصحــة العامــة 

التــي تقدمهــا الــوزارة، والحفــاظ علــى اللياقــة أثنــاء فتــرات اإلغــاق.

كمــا تــم الطلــب مــن جميــع رؤســاء األقســام إجــراء اجتماعــات يومية 
مــع أعضــاء فرقهــم، وتشــجيع الموظفيــن علــى طلــب التوجيــه 
ــد  ــن والتأك ــراك الموظفي ــدف إش ــك به ــة، وذل ــد الحاج ــب عن والتدري

مــن رضاهــم عــن ظــروف العمــل.
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وفيات الموظفين

وفيات المقاولين

إصابات الموظفين المسببة للتغّيب عن العمل

إصابات المقاولين المسببة للتغّيب عن العمل

إجمالي إصابات الموظفين القابلة للتسجيل

إجمالي إصابات المقاولين القابلة للتسجيل

معدل أيام تغّيب الموظفين عن العمل بسبب إصابة

معدل أيام تغّيب المقاولين عن العمل بسبب إصابة

معدل ا�مراض المهنية للموظفين

معدل ا�مراض المهنية للمقاولين

ساعات عمل الموظفين

ساعات عمل المقاولين
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التدريب والتطور الوظيفي
ــن  ــا بتقاريرع ــد موظفين ــألداء لتزوي ــة ل ــات منتظم ــري تقييم ــن نج نح
أدائهــم وكيفيــة تحســينه، حيــث يتــم تقييــم أداء جميــع الموظفين، 
باســتثناء أولئــك الذيــن يســتقيلون فــي نهايــة العــام والذيــن يحصلون 

المزايا
وثاثــة  وألزواجهــم  موظفينــا  لجميــع  ــا  طبّيً تأميًنــا  نقــدم  نحــن 
أطفــال أقــل مــن 18 عــام، كمــا نقــدم أيًضــا تأميًنــا علــى الحيــاة لجميع 
الموظفيــن يغطــي مــا يصــل إلــى 12 ضعــف الراتــب األساســي للفــرد 

ــة. ــة الكامل ــوادث أو اإلعاق ــبب الح ــة بس ــاة الطبيعي ــة الوف ــي حال ف

آلية التظلم
لــم تكــن أي مــن التظلمــات الُمبلــغ عنهــا خــال عــام 2018 و 2019 و 
2020 متعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان. ونحــن نعمــل علــى إنشــاء 
ــا  ــغ عنه ــات الُمبل ــم التظلم ــا تقيي ــات مهمته ــق وتظلم ــة تحقي لجن

ــى  ــاًء عل ــم األداء بن ــم تقيي ــه يت ــل، كون ــام كام ــدة ع ــز لم ــى حواف عل
األهــداف التــي تــم تحقيقهــا.
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إجمالي الدورات التدريبية التي تم تقديمها

معدل الدورات التدريبية التي تم تقديمها لكل موظف

الموظفون الذين تلقوا تقييًما ل�داء والتطور الوظيفي@

@الموظفون الذين يكونون تحت فترة التجربة خالل دورة تقييم ا�داء السنوي غير مؤهلين للمشاركة في تمرين تقييم ا�داء السنوي.

كمــا يحــق للموظفــات اللواتــي عملــن عاًمــا واحــًدا فــي المصــرف 
إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر بالكامــل مدتهــا 50 يــوم، تشــمل فتــرة 

مــا قبــل الــوالدة ومــا بعدهــا. 

ــق  ــا يتواف ــي، وبم ــا النهائ ــا لقراره ــبة وفًق ــات المناس ــرض العقوب وف
ــري. ــال البش ــراءات رأس الم ــة وإج ــع سياس م
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عدد الموظفات اللواتي حصلن على إجازة أمومة

عدد الموظفات اللواتي رجعن إلى العمل بعد انتهاء 
إجازة ا�مومة (العودة إلى العمل)

عدد الموظفات اللواتي رجعن إلى العمل بعد انتهاء إجازة 
ا�مومة وبقين يعملن بعد ١٢ شهر من عودتهن إلى العمل 
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عدد التظلمات الُمبلغ عنها في الفترة المشمولة بالتقرير

عدد التظلمات التي تم معالجتها أو حلها
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تقطير الوظائف

وتطويــر  بتوظيــف  ملتزمــون  نحــن 
الكفــاءات المحليــة ونســعى لتمكيــن 
خــالل  مــن  القطرييــن  المواطنيــن 
التطــور  وفــرص  بوظائــف  تزويدهــم 
مصــرف  أكبــر  وبصفتنــا  الوظيفــي. 
إســالمي فــي قطــر، فإننــا نســتثمر فــي 
المهنييــن  مــن  جديــد  جيــل  تطويــر 
القطرييــن، والــذي سيســاهم فــي نمــو 

قطــر. دولــة 
نهجنا

يتمثــل هدفنــا االســتراتيجي فــي تمكيــن المواطنيــن القطرييــن علــى 
المســتوى المهنــي، ويتجلــى نجــاح اســتراتيجيتنا للتوطيــن فــي شــغل 

مواطنيــن قطرييــن لمناصــب رئيســية فــي المصــرف.

ولقــد صممنــا برنامــج »المصرفــي الصاعــد« لجــذب الكفــاءات المحلية، 
بمــا فــي ذلــك الخريجيــن الجــدد، وتدريبهــم وتحفيزهــم للعمــل فــي 

القطــاع المصرفــي الخــاص وتعزيــز مســيرتهم المهنيــة، ويشــمل 
بيــن  والتنــاوب  مكثفــة،  تعليميــة  عــروض  تقديــم  البرنامــج  هــذا 
األقســام والوحــدات المختلفــة فــي المصــرف، وتقديــم الشــهادات 
المهنيــة المعتــرف بهــا، فضــًلا عــن توفيــر جلســات التوجيــه والتدريــب. 
كمــا يســهل البرنامــج عمليــة تقييــم مجموعــة المــوارد البشــرية لدينا 
ــا فــي المصــرف فــي  ــا دائًم للخريجيــن، والذيــن يتــم منحهــم منصًب

حــال حصلــوا علــى تقييــم نهائــي ناجــح.

ــه  ــر مدت ــج تطوي ــو برنام ــوادر«، وه ــج »ك ــي برنام ــً ف ــارك أيض ــا نش كم
مــن  للتــو  تخرجــوا  الذيــن  للقطرييــن  مصمــم  أشــهر  خمســة 
الجامعــة / الكليــة، حيــث يمّكنهــم هــذا البرنامــج مــن اكتســاب 
ــي. ــاع المال ــي القط ــددة ف ــاالت متع ــي مج ــاءات ف ــارات والكف المه

ونحــن نشــجع المواطنيــن القطرييــن علــى التقــدم إلــى وظائفنــا 
الشــاغرة عبــر منصــة الوظائــف علــى الموقــع االلكترونــي.

أداؤنا
ــى،  ــم 144 أنث ــن بينه ــري، م ــن قط ــف 221 مواط ــورون بتوظي ــن فخ نح
كمــا نواصــل بــذل الجهــود لجــذب المزيــد مــن المواطنيــن القطرييــن.
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إجمالي الموظفين القطريين

إجمالي الموظفين القطريين

إجمالي الموظفات القطريات



التأثيرات 
اإليجابية 

على المجتمع
ــر الجوانــب االقتصاديــة المحليــة  لرؤيــة قطــر الوطنيــة  نحــن نســعى للمســاهمة فــي تطوي
2030، وذلــك مــن خــال االســتثمار المخصــص، والرعايــة، والبرامــج التطوعيــة عبــر مبــادرات 
المســؤولية االجتماعيــة. وقــد قدمنــا هــذا العــام مبــادرات الدعــم المســتمر للمجتمــع مــن 
ــا  ــرف، كم ــة المص ــع رؤي ــق م ــا يتواف ــة، بم ــة والرياضي ــة والتعليمي ــطة االجتماعي ــال األنش خ
ســاهمنا بشــكل اســتباقي فــي حمايــة ومســاعدة ودعــم مجتمعنــا المحلــي خــال الجائحــة.
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دعم المجتمع 
واالستثمارات

إلــى  قيمــة  بإضافــة  ملتزمــون  نحــن 
نقديــة  بطــرق  المحليــة  المجتمعــات 
وغيــر نقديــة، وذلــك مــن خــالل تعزيــز 
وحفــظ  وحمايــة  المســتدامة  التنميــة 
والمــوارد  والصحــة  اإلنســان  حيــاة 

والبيئــة. الطبيعيــة 
نهجنا

يتمحــور تركيزنــا فــي دعــم المجتمــع حــول تطويــر ودعــم األنشــطة 
والمؤتمــرات والمعــارض والفعاليــات فــي مجــاالت عــدة مثــل التعليم 
ــة  ــل سياس ــانية. وتعم ــب اإلنس ــة والجوان ــة والرياض ــة والصح والثقاف
التبرعــات والمســاعدات والرعايــة الخاصــة بنــا علــى توجيه مســاهماتنا 
فــي هــذه المشــاريع، كمــا تتوافــق جميــع المســاهمات الخيريــة مــع 
ــة  ــات الخيري ــال المؤسس ــن خ ــا م ــم تقديمه ــة ويت ــات الدول توجيه

ونحــن نســعى لمواصلــة دعمنــا للمجتمــع مــن خــال تنفيذ األنشــطة 
ــة  ــج هادف ــي برام ــى تبن ــة إل ــتراتيجيتنا، باإلضاف ــع اس ــق م ــي تتواف الت

معرفــة  لتعزيــز  جاهديــن  نســعى  ونحــن  المعتمــدة.  القطريــة 
موظفينــا بالمواضيــع البيئيــة واالجتماعيــة بانتظــام مــن خــال تنفيــذ 
مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة، إلــى جانــب تثقيفهــم بمنتجاتنــا 

ــع. ــة للمجتم ــق قيم ــة لخل ــا المصمم وخدماتن

أداؤنا
جائحــة  فرضتهــا  التــي  التحديــات  لمواجهــة  ســعينا  ظــل  فــي 
كوفيــد-19، اتخذنــا إجــراءات علــى مســتويات مختلفــة لمســاعدة 
المجتمــع، حيــث تعاونــا مــع وزارة الصحــة العامــة لتخصيــص مليــون 
ريــال قطــري لقيــادة مبــادرات التوعيــة علــى الصعيــد الوطنــي، وذلــك 
مــن أجــل تعزيــز الوعــي بالممارســات اآلمنــة أثنــاء جائحــة كوفيــد 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر  حمــات  بتنفيــذ  قمنــا  كمــا   .19
ســاهمت فــي تثقيــف المجتمــع بأفضــل الممارســات مثــل: ارتــداء 
الكمامــات وغســل اليديــن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أطلقنــا حمــات 
ــع  ــاون م ــة بالتع ــال غذائي ــع س ــا توزي ــن ضمنه ــع، م ــم المجتم لدع
ــرع بالــدم بالتعــاون مــع مركــز  ــة، وحملــة للتب مؤسســة قطــر الخيري

ــة. ــد الطبي ــة حم ــي مؤسس ــدم ف ــرع بال التب
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الوحدة     ٢٠١٨      ٢٠١٩       ٢٠٢٠الرعاية والتبرعات

المشاريع التي تم رعايتها

مقدار االستثمار المجتمعي

االستثمار المجتمعي كنسبة مئوية من ا�رباح قبل الضرائب 

تضيــف قيمــة فــي مجــاالت التعليــم والصحــة والحفــاظ علــى البيئــة، 
وتنفيــذ غيرهــا مــن األنشــطة التــي تتوافــق مــع رؤيتنــا.



51تقرير االستدامة لعام 2020

إمكانية الوصول والشمول

بــأن نكــون مؤسســة  نحــن ملتزمــون 
شــاملة تعمــل علــى إحداث تأثيــر إيجابي 
فــي مجتمعاتنــا، فنحــن نعمــل علــى 
دعــم األفــراد ذوي الدخــل المنخفــض 
وتثقيــف مجموعــة مــن العمــالء بمجــال 

اإلدارة الماليــة.
نهجنا

ييلتــزم المصــرف بخدمــة جميــع العمــاء بغــض النظــر عــن الجنــس أو 
العــرق أو الجنســية أو الديــن أو المهنــة، كمــا يســعى لتعزيــز الشــمول 
المالــي مــن خــال تقديــم المنتجــات والخدمــات التــي تلبــي احتياجات 
األفــراد الذيــن يعانــون مــن نقــص فــي الخدمــات. ونحــن نضمــن 
تقديــم خدماتنــا لعمائنــا األقــل معرفــة بالخدمــات المصرفيــة، مــن 
ــر فــروع للمصــرف وأجهــزة الصــراف اآللــي فــي المناطــق  خــال توفي

التــي تعتبــر األقــل حًظــا مــن الناحيــة االقتصاديــة داخــل قطــر.

أداؤنا
لقــد قمنــا بتقديــم مجموعــة مــن الحســابات الجديــدة التــي تدعــم 

التزاماتنــا:
ــًرا .  ــة: تقدي ــوط األمامي ــي الخط ــن ف ــداع للعاملي ــهادة اإلي ش

لجهــود العامليــن فــي الخطــوط األماميــة خــال فتــرة الجائحــة، 
قمنــا بإطــاق برنامــج إيــداع جديــد يوفــر أســعارًا خاصــة للعامليــن 
فــي الخطــوط األماميــة، حيــث يمكــن الحصــول علــى هــذه 
الخدمــة بشــكل فــوري مــن خــال تطبيــق  جــوال المصــرف. 
ونحــن فخــورون بكوننــا المصــرف الوحيــد الــذي يقــدم هــذه 

الخدمــة. 
حســابات نظــام حمايــة األجــور: توافًقــا مــع قــرار وزارة العمــل . 

والشــؤون االجتماعيــة فــي قطــر ونظــام حمايــة األجــور فــي 
مصــرف قطــر المركــزي لضمان صــرف جميــع الرواتب فــي الوقت 
المحــدد، قــام المصــرف بتقديــم خدمــات مصرفيــة متخصصــة 
ــد  ــض. وق ــل المنخف ــذوي الدخ ــة ل ــات المصرفي ــيط العملي لتبس
أدى ذلــك إلــى صــرف الرواتــب والمدفوعــات فــي الوقــت المحــدد، 
إلــى  باإلضافــة  مشــاكل،  أي  دون  الماليــة  التحويــات  وتنفيــذ 
الحفــاظ علــى ســجات صحيحــة للرواتــب والنفقــات، األمــر الــذي 
ســاعد العمــال المهاجريــن علــى إدارة شــؤونهم الماليــة بشــكل 

أفضــل.
حســابات الطــالب: تــم تصميــم هــذا الحســاب لتلبيــة احتياجــات . 

حســابهم  لفتــح  لهــم  الفرصــة  وإتاحــة  الجامعــات،  طــاب 
المصرفــي األول بطريقــة ســهلة وســريعة وحديثــة، باإلضافــة 

ــات  ــن المنتج ــة م ــى مجموع ــرف عل ــي التع ــاعدتهم ف ــى مس إل
هــذا  خــال  مــن  الطــاب  ويحصــل  المصرفيــة.  والخدمــات 
لهــم  يتيــح  والــذي  مســك  التوفيــر  حســاب  علــى  الحســاب، 
فرصــة الفــوز بجوائــز نقديــة، إلــى جانــب بطاقــة خصــم لســحب 
أموالهــم. كمــا يتــم تزويدهــم ببطاقــة االئتمــان األولــى مــن 
نوعهــا للطــاب فــي قطــر وتطبيــق جــوال جديــد، ممــا يتيــح 
إمكانيــة فتــح الحســاب بســهولة دون الحاجــة إلــى زيــارة الفــرع.

حســابات العمــال المنزلييــن: يهــدف هــذا الحســاب إلــى دعــم . 
جميــع شــرائح المجتمــع وتعزيــز الحلــول المصرفيــة الرقميــة، 
ــح  ــوال وفت ــق الج ــل تطبي ــن تحمي ــال المنزليي ــن للعم ــث يمك حي
ــى  ــك، يتلق ــام بذل ــرد القي ــيطة. بمج ــوات بس ــر خط ــاب عب الحس
كفيــل العامــل المنزلــي إشــعاًرا بالموافقــة علــى فتــح الحســاب، 
ــا دون الحاجــة إلــى  وبعــد ذلــك يتــم تفعيــل الحســاب تلقائّيً
زيــارة الفــرع. كمــا يتلقــى العمــال المنزلييــن أيًضــا بطاقــة خصــم 

ــم. ــحب أمواله لس
لتقديــم .  المســتمرة  جهودنــا  مــع  توافًقــا  األمــوال:  تحويــل 

الخدمــات األكثــر ماءمــة لعمائنــا، قمنــا بتوفيــر إمكانيــة تحويــل 
األمــوال بشــكل فــوري إلــى جميــع أنحــاء العالــم مــن خــال 
ــوال  ــال األم ــاء إرس ــن للعم ــث يمك ــرف، حي ــوال المص ــق  ج تطبي
بشــكل فــوري إلــى أكثــر مــن 200 دولــة وإقليــم حــول العالــم عبــر 
تطبيــق جــوال المصــرف، علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع، 

ــوال. ــل األم ــون لتحوي ــترن يوني ــة ويس ــال خدم ــن خ م
حــواالت ويســترن يونيــون: تتيــح هــذه العمليــة الرقميــة لعمــاء . 

ــراكة  ــم بالش ــاء العال ــة أنح ــى كاف ــوال إل ــل األم ــرف بتحوي المص
مــع ويســترن يونيــون لتحويــل األمــوال، حيــث يمكــن لعمــاء 
المصــرف تحويــل األمــوال إلــى كافــة أنحــاء العالــم باســتخدام 
إلــى أي أوراق أو زيــارة أي فــرع أو مركــز  التطبيــق دون الحاجــة 

ــة. خدم
برنامــج »كيــف تديــر األمــوال«: قمنــا فــي عــام 2020 بإطــاق . 

مؤسســة  مــع  بالتعــاون  الســنوي  المالــي  التثقيــف  برنامــج 
ــي  ــاب ف ــة للط ــات تعليمي ــم جلس ــل تقدي ــن أج ــر، م ــاز قط إنج
إدارة  كيفيــة  حــول  قطــر  جامعــة  وفــي  الثانويــة  المــدارس 
المعرفــة  لتعزيــز  البرنامــج  تــم تصميــم هــذا  األمــوال. ولقــد 
بالمفاهيــم والممارســات المتعلقــة بالتمويــل واألعمــال، وإلهــام 
األجيــال القادمــة، باإلضافــة إلــى تمكيــن موظفــي المصــرف مــن 
التطــوع. وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهناهــا هــذا العام 
والتــي كان ســببها القيــود التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد-19 
وقواعــد التباعــد االجتماعــي، إال أننــا تمكّنــا مــن الوصــول إلــى 
ــر،  ــاء قط ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة وجامع ــن 82 مدرس ــب م 1629 طال
ــة  ــات الرقمي ــر المنص ــة عب ــات التدريبي ــم الجلس ــم تقدي ــث ت حي
إلــى 829 طالــب شــاركوا فــي البرنامــج بدعــم مــن 41 متطــوع مــن 

موظفــي المصــرف.
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الوحدة     ٢٠١٨      ٢٠١٩       ٢٠٢٠إمكانية الوصول والشمول المالي

العدد حسابات نظام حماية ا�جور

عدد حسابات الطالب

عدد حسابات العمال المنزليين

عدد المشاركين في مبادرات التثقيف المالي المقدمة 
ل�فراد ذوي الخبرة المصرفية المحدودة 

اقتبــاس: صّرحــت الســيدة مشــاعل عبــد العزيــز الدرهــم، مســاعدة المديــر العــام ورئيســة قســم االتصــال المؤسســي 
وضمــان الجــودة فــي المصــرف:

“نحــن نؤمــن بأهميــة تمكيــن الجيــل القــادم وقــادة المســتقبل وتزويدهــم بالمعرفــة الماليــة المناســبة. ولقــد حقــق برنامــج 
ــر األمــوال” نتائــج رائعــة، حيــث تجــاوز عــدد الطــاب الذيــن تــم دعمهــم عبــر البرنامــج النســبة المســتهدفة بمقــدار  “كيــف تدي
30%.” وأضافــت: “لقــد أطلــق المصــرف برنامــج التثقيــف المالــي نتيجــة اللتزامــه بتحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 والتــي تهــدف 
ــذا  ــه ه ــي ب ــذي حظ ــر ال ــام الكبي ــس االهتم ــة. ويعك ــال المعرف ــن خ ــره م ــع بأس ــر المجتم ــري وتطوي ــال البش ــة رأس الم لتنمي
البرنامــج التزامنــا هــذا، ونحــن نقــدر بشــدة جهــود المتطوعيــن مــن موظفــي المصــرف فــي تقديــم هــذا البرنامــج الناجــح. كمــا 
نوجــه شــكرنا لمؤسســة إنجــاز قطــر علــى هــذا التعــاون الرائــع ونتطلــع إلــى مواصلــة شــراكتنا المثمــرة لصالــح األجيــال الجديــدة 

وقــادة المســتقبل فــي المجتمــع القطــري.”

نتائج استبيان برنامج »كيف تدير األموال«:

%100      
من الطاب المشاركين في البرنامج أدركوا أهمية تخطيط الميزانية.

 %93     
من الطاب قيّموا البرنامج على أنه رائع أو ممتاز.

 %84      
من الطاب أصبحوا على دراية تامة بالمخاطر التي ينطوي عليها 

التعامل مع المصارف واإلدارة المالية. 

 %90    
من الطاب حصلوا على معلومات مهمة حول االئتمان والخصم

 %91      
من الطاب أدركوا مخاطر المعامات المالية.



الملحق 1 - 
معايير بورصة 

قطر
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إمكانية الوصول والشمول المالي

المجال البيئي

المجال االجتماعي

مجال حوكمة الشركات

الوحدة     ٢٠١٨      ٢٠١٩       ٢٠٢٠

هل يوجد أي مسؤولية قانونية أو تنظيمية عن التأثير البيئي؟ نعم / ال

هل تقوم الشركة بنشر واتباع سياسة بيئية؟ نعم / ال

الطاقة المستخدمة (جيجا جول / موظف)

نسبة استخدام الطاقة المتجددة (٪)

المصدر اªساسي للطاقة الذي تستخدمه الشركة

الحجم ا¯جمالي للمياه المعاد تدويرها / المعاد استخدامها 
ا بالمتر المكعب من قبل المنظمة سنوًيّ

إجمالي كمية الطاقة المستخدمة (جيجا جول)

إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة (طن)

إجمالي إنتاج المخلفات (كجم)

إجمالي استخدام المياه (متر مكعب)

متوسط ساعات التدريب المقدمة لكل موظف (بالساعات)

هل يتم ا¯فصاح وااللتزام بسياسة حقوق ا¯نسان؟ نعم / ال

هل تحظر الشركة عمالة اªطفال أو العمل القسري عبر جميع 
مراحل سلسلة التوريد؟ نعم / ال

هل تقوم الشركة بنشر واتباع سياسة خاصة بقضايا الصحة 
المهنية والعالمية؟ نعم / ال

معدل الدوران الوظيفي (٪)

أجور ومزايا الموظفين (مليون دوالر أمريكي)

معدل التوطين (٪)

عدد التظلمات المتعلقة بقضايا حقوق ا¯نسان التي تم ا¯بالغ 
عنها ومعالجتها وحلها

اªرباح قبل الضرائب التي تم استثمارها في المجتمع (٪)

ا¯نفاق على الموردين المحليين (٪)

إجمالي عدد ا¯صابات والحوادث المميتة (المقاولون)

إجمالي عدد ا¯صابات والحوادث المميتة (الموظفون والمقاولون)

إجمالي عدد ا¯صابات والحوادث المميتة (الموظفون)

إجمالي القوى العاملة (بدوام كامل)

القوى العاملة من النساء (٪)

نسبة أجر الرئيس التنفيذي

هل تم ا¯فصاح عن نتائج التصويت في االجتماع السنوي العام اªخير؟ نعم / ال

هل تقوم الشركة بنشر واتباع قانون الرشوة / مكافحة الفساد؟ نعم / ال

هل تقوم الشركة بنشر واتباع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين؟ نعم / ال

هل تقوم الشركة بنشر واتباع مدونة قواعد السلوك اªخالقي؟ نعم / ال

هل المكافآت التنفيذية مرتبطة بمؤشرات اªداء؟ نعم / ال

المديرات ا¯ناث في مجلس ا¯دارة (٪)

أعضاء مجلس ا¯دارة المستقلون (٪)

متوسط راتب الذكور  إلى متوسط راتب ا¯ناث (٪)

هل يتم فصل دور رئيس مجلس ا¯دارة عن دور الرئيس التنفيذي؟ نعم / ال

هل يتم نشر تقرير االستدامة؟ نعم / ال

هل يتم استخدام شركة في ضمان طرف ثالث للمعلومات غير المالية؟ نعم / ال
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هل يتم ا¯فصاح وااللتزام بسياسة حقوق ا¯نسان؟ نعم / ال

هل تحظر الشركة عمالة اªطفال أو العمل القسري عبر جميع 
مراحل سلسلة التوريد؟ نعم / ال

هل تقوم الشركة بنشر واتباع سياسة خاصة بقضايا الصحة 
المهنية والعالمية؟ نعم / ال

معدل الدوران الوظيفي (٪)

أجور ومزايا الموظفين (مليون دوالر أمريكي)

معدل التوطين (٪)

عدد التظلمات المتعلقة بقضايا حقوق ا¯نسان التي تم ا¯بالغ 
عنها ومعالجتها وحلها

اªرباح قبل الضرائب التي تم استثمارها في المجتمع (٪)

ا¯نفاق على الموردين المحليين (٪)

إجمالي عدد ا¯صابات والحوادث المميتة (المقاولون)

إجمالي عدد ا¯صابات والحوادث المميتة (الموظفون والمقاولون)

إجمالي عدد ا¯صابات والحوادث المميتة (الموظفون)

إجمالي القوى العاملة (بدوام كامل)

القوى العاملة من النساء (٪)

نسبة أجر الرئيس التنفيذي

هل تم ا¯فصاح عن نتائج التصويت في االجتماع السنوي العام اªخير؟ نعم / ال

هل تقوم الشركة بنشر واتباع قانون الرشوة / مكافحة الفساد؟ نعم / ال

هل تقوم الشركة بنشر واتباع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين؟ نعم / ال

هل تقوم الشركة بنشر واتباع مدونة قواعد السلوك اªخالقي؟ نعم / ال

هل المكافآت التنفيذية مرتبطة بمؤشرات اªداء؟ نعم / ال

المديرات ا¯ناث في مجلس ا¯دارة (٪)

أعضاء مجلس ا¯دارة المستقلون (٪)

متوسط راتب الذكور  إلى متوسط راتب ا¯ناث (٪)

هل يتم فصل دور رئيس مجلس ا¯دارة عن دور الرئيس التنفيذي؟ نعم / ال

هل يتم نشر تقرير االستدامة؟ نعم / ال

هل يتم استخدام شركة في ضمان طرف ثالث للمعلومات غير المالية؟ نعم / ال



الملحق 2 - 
القضايا الجوهرية
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المبادئ ا�خالقية التي يستند عليها سلوكنا التجاري، والتي تغطي ١. الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر
المنظمة بأكملها، ويشمل ذلك االمتثال للوائح والقوانين والسياسات 
والمعايير ومدونة قواعد السلوك، با�ضافة إلى أي معاقبة على سوء 
السلوك. كما يشمل ذلك أيًضا إبالغ أصحاب المصلحة عن المعلومات 

ا�يجابية والسلبية بشكل صريح وواضح وفي الوقت المناسب.

إجمالي أرباح الشركة وخسائرها، وذلك يشمل أداء الشركة ككل، ٢. ا�داء المالي واالقتصادي
با�ضافة إلى العوائد المستدامة للمساهمين.

مستويات رضا عمالئنا عن منتجاتنا وخدماتنا، ويشمل ذلك الجهود ٣. العالقات مع العمالء
التي يبذلها المصرف لمراقبة رضا العمالء وتقديم خدمة متميزة 

لهم وإدارة الشكاوى.

دمج العناصر البيئية واالجتماعية والحوكمة في قرارات االستثمار، ٤. التمويل واالستثمار المستدام
مع التركيز على االستثمار بشكل أكبر في ا�نشطة والمشاريع 

المستدامة على المدى الطويل، ويشمل ذلك المشاريع التي تهدف 
للتخفيف من آثار تغير المناخ ومعالجة قضايا عدم المساواة 

وحقوق ا�نسان.

سعي المصرف لتعزيز التجارب المصرفية للعمالء والحفاظ على ٦. الرقمنة واالبتكار
صحتهم أثناء الجائحة من خالل إطالق الخدمات الرقمية، وتزويدهم 

بالقدرة على إجراء المعامالت في منازلهم. با�ضافة إلى تركيز 
المصرف على تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تقليل المعامالت 

الورقية وتعزيز الرقمنة.

السعي لتمكين الموظفين وتحفيزهم وإشراكهم والحفاظ ٧. تنمية القوى العاملة والرفاهية
على صحتهم، ويشمل ذلك ا�نشطة والبرامج التي تهدف إلى 

تعزيز التطور المهني للقوى العاملة ورضاها وتنوعها.

تعزيز سوق العمل والقدرات البشرية في قطر، وذلك يشمل توفير ٨. تقطير الوظائف
فرص العمل والتطوير للمواطنين (مثل المنح الدراسية، والتدريب 

الداخلي، وما إلى ذلك)، وتعزيز المعرفة المهنية للقطريين، وتطوير 
قوى عاملة وطنية قوية.

نحن ملتزمون بالمساهمة في تعزيز االقتصاد المحلي وتنّوعه من ٩. دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
خالل تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع 

الصغيرة، وذلك عبر تزويدها بالمنتجات والخدمات المخصصة.

برامجنا ومبادراتنا التي تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية المجتمع ١٠. دعم المجتمع واالستثمارات
ككل، ويشمل ذلك دعمنا للعديد من المشاريع االجتماعية وا�نسانية 

والثقافية عن طريق التبرعات المالية، با�ضافة إلى تشجيع موظفينا 
على التطّوع.

ا�دارة االستباقية والمتسقة الستهالك الموارد داخل المنظمة، ١٢. التأثير البيئي
ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتوفير الطاقة والمياه، وزيادة كفاءة 

الطاقة، وتقليل المخلفات، با�ضافة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

العمليات المستخدمة �دارة الجوانب التي نتوقعها من موردينا، ١٣. الشراء المسؤول وسلسلة التوريد 
وذلك يشمل تقييم الموردين، وقواعد السلوك وا�خالق، والبنود 

التعاقدية التي تحدد ا�مور المتوقعة من الموردين والتزامهم بقيم 
الشركة وتحميلهم مسؤولية أدائهم. كما يشمل ذلك أيًضا 

الممارسات التي تضمن االمتثال لحقوق ا�نسان عبر جميع مراحل 
سلسلة التوريد.

توعية المجتمع بأهمية التخطيط وا�دارة المالية من خالل تنفيذ ١١. الشمول المالي وإمكانية الوصول
مبادرات التثقيف المالي.

مسؤولية المصرف في الحفاظ على السرية التامة لمعلومات ٥. خصوصية وأمن البيانات
العمالء الشخصية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمعامالت 

المالية، وكذلك ضمان أمن البيانات والعمليات الداخلية.

التعريفالقضية الجوهرية
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المبادئ ا�خالقية التي يستند عليها سلوكنا التجاري، والتي تغطي ١. الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر
المنظمة بأكملها، ويشمل ذلك االمتثال للوائح والقوانين والسياسات 
والمعايير ومدونة قواعد السلوك، با�ضافة إلى أي معاقبة على سوء 
السلوك. كما يشمل ذلك أيًضا إبالغ أصحاب المصلحة عن المعلومات 

ا�يجابية والسلبية بشكل صريح وواضح وفي الوقت المناسب.

إجمالي أرباح الشركة وخسائرها، وذلك يشمل أداء الشركة ككل، ٢. ا�داء المالي واالقتصادي
با�ضافة إلى العوائد المستدامة للمساهمين.

مستويات رضا عمالئنا عن منتجاتنا وخدماتنا، ويشمل ذلك الجهود ٣. العالقات مع العمالء
التي يبذلها المصرف لمراقبة رضا العمالء وتقديم خدمة متميزة 

لهم وإدارة الشكاوى.

دمج العناصر البيئية واالجتماعية والحوكمة في قرارات االستثمار، ٤. التمويل واالستثمار المستدام
مع التركيز على االستثمار بشكل أكبر في ا�نشطة والمشاريع 

المستدامة على المدى الطويل، ويشمل ذلك المشاريع التي تهدف 
للتخفيف من آثار تغير المناخ ومعالجة قضايا عدم المساواة 

وحقوق ا�نسان.

سعي المصرف لتعزيز التجارب المصرفية للعمالء والحفاظ على ٦. الرقمنة واالبتكار
صحتهم أثناء الجائحة من خالل إطالق الخدمات الرقمية، وتزويدهم 

بالقدرة على إجراء المعامالت في منازلهم. با�ضافة إلى تركيز 
المصرف على تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تقليل المعامالت 

الورقية وتعزيز الرقمنة.

السعي لتمكين الموظفين وتحفيزهم وإشراكهم والحفاظ ٧. تنمية القوى العاملة والرفاهية
على صحتهم، ويشمل ذلك ا�نشطة والبرامج التي تهدف إلى 

تعزيز التطور المهني للقوى العاملة ورضاها وتنوعها.

تعزيز سوق العمل والقدرات البشرية في قطر، وذلك يشمل توفير ٨. تقطير الوظائف
فرص العمل والتطوير للمواطنين (مثل المنح الدراسية، والتدريب 

الداخلي، وما إلى ذلك)، وتعزيز المعرفة المهنية للقطريين، وتطوير 
قوى عاملة وطنية قوية.

نحن ملتزمون بالمساهمة في تعزيز االقتصاد المحلي وتنّوعه من ٩. دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
خالل تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع 

الصغيرة، وذلك عبر تزويدها بالمنتجات والخدمات المخصصة.

برامجنا ومبادراتنا التي تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية المجتمع ١٠. دعم المجتمع واالستثمارات
ككل، ويشمل ذلك دعمنا للعديد من المشاريع االجتماعية وا�نسانية 

والثقافية عن طريق التبرعات المالية، با�ضافة إلى تشجيع موظفينا 
على التطّوع.

ا�دارة االستباقية والمتسقة الستهالك الموارد داخل المنظمة، ١٢. التأثير البيئي
ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتوفير الطاقة والمياه، وزيادة كفاءة 

الطاقة، وتقليل المخلفات، با�ضافة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

العمليات المستخدمة �دارة الجوانب التي نتوقعها من موردينا، ١٣. الشراء المسؤول وسلسلة التوريد 
وذلك يشمل تقييم الموردين، وقواعد السلوك وا�خالق، والبنود 

التعاقدية التي تحدد ا�مور المتوقعة من الموردين والتزامهم بقيم 
الشركة وتحميلهم مسؤولية أدائهم. كما يشمل ذلك أيًضا 

الممارسات التي تضمن االمتثال لحقوق ا�نسان عبر جميع مراحل 
سلسلة التوريد.

توعية المجتمع بأهمية التخطيط وا�دارة المالية من خالل تنفيذ ١١. الشمول المالي وإمكانية الوصول
مبادرات التثقيف المالي.

مسؤولية المصرف في الحفاظ على السرية التامة لمعلومات ٥. خصوصية وأمن البيانات
العمالء الشخصية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمعامالت 

المالية، وكذلك ضمان أمن البيانات والعمليات الداخلية.

التعريفالقضية الجوهرية

المبادئ ا�خالقية التي يستند عليها سلوكنا التجاري، والتي تغطي ١. الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر
المنظمة بأكملها، ويشمل ذلك االمتثال للوائح والقوانين والسياسات 
والمعايير ومدونة قواعد السلوك، با�ضافة إلى أي معاقبة على سوء 
السلوك. كما يشمل ذلك أيًضا إبالغ أصحاب المصلحة عن المعلومات 

ا�يجابية والسلبية بشكل صريح وواضح وفي الوقت المناسب.

إجمالي أرباح الشركة وخسائرها، وذلك يشمل أداء الشركة ككل، ٢. ا�داء المالي واالقتصادي
با�ضافة إلى العوائد المستدامة للمساهمين.

مستويات رضا عمالئنا عن منتجاتنا وخدماتنا، ويشمل ذلك الجهود ٣. العالقات مع العمالء
التي يبذلها المصرف لمراقبة رضا العمالء وتقديم خدمة متميزة 

لهم وإدارة الشكاوى.

دمج العناصر البيئية واالجتماعية والحوكمة في قرارات االستثمار، ٤. التمويل واالستثمار المستدام
مع التركيز على االستثمار بشكل أكبر في ا�نشطة والمشاريع 

المستدامة على المدى الطويل، ويشمل ذلك المشاريع التي تهدف 
للتخفيف من آثار تغير المناخ ومعالجة قضايا عدم المساواة 

وحقوق ا�نسان.

سعي المصرف لتعزيز التجارب المصرفية للعمالء والحفاظ على ٦. الرقمنة واالبتكار
صحتهم أثناء الجائحة من خالل إطالق الخدمات الرقمية، وتزويدهم 

بالقدرة على إجراء المعامالت في منازلهم. با�ضافة إلى تركيز 
المصرف على تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تقليل المعامالت 

الورقية وتعزيز الرقمنة.

السعي لتمكين الموظفين وتحفيزهم وإشراكهم والحفاظ ٧. تنمية القوى العاملة والرفاهية
على صحتهم، ويشمل ذلك ا�نشطة والبرامج التي تهدف إلى 

تعزيز التطور المهني للقوى العاملة ورضاها وتنوعها.

تعزيز سوق العمل والقدرات البشرية في قطر، وذلك يشمل توفير ٨. تقطير الوظائف
فرص العمل والتطوير للمواطنين (مثل المنح الدراسية، والتدريب 

الداخلي، وما إلى ذلك)، وتعزيز المعرفة المهنية للقطريين، وتطوير 
قوى عاملة وطنية قوية.

نحن ملتزمون بالمساهمة في تعزيز االقتصاد المحلي وتنّوعه من ٩. دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
خالل تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع 

الصغيرة، وذلك عبر تزويدها بالمنتجات والخدمات المخصصة.

برامجنا ومبادراتنا التي تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية المجتمع ١٠. دعم المجتمع واالستثمارات
ككل، ويشمل ذلك دعمنا للعديد من المشاريع االجتماعية وا�نسانية 

والثقافية عن طريق التبرعات المالية، با�ضافة إلى تشجيع موظفينا 
على التطّوع.

ا�دارة االستباقية والمتسقة الستهالك الموارد داخل المنظمة، ١٢. التأثير البيئي
ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتوفير الطاقة والمياه، وزيادة كفاءة 

الطاقة، وتقليل المخلفات، با�ضافة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

العمليات المستخدمة �دارة الجوانب التي نتوقعها من موردينا، ١٣. الشراء المسؤول وسلسلة التوريد 
وذلك يشمل تقييم الموردين، وقواعد السلوك وا�خالق، والبنود 

التعاقدية التي تحدد ا�مور المتوقعة من الموردين والتزامهم بقيم 
الشركة وتحميلهم مسؤولية أدائهم. كما يشمل ذلك أيًضا 

الممارسات التي تضمن االمتثال لحقوق ا�نسان عبر جميع مراحل 
سلسلة التوريد.

توعية المجتمع بأهمية التخطيط وا�دارة المالية من خالل تنفيذ ١١. الشمول المالي وإمكانية الوصول
مبادرات التثقيف المالي.

مسؤولية المصرف في الحفاظ على السرية التامة لمعلومات ٥. خصوصية وأمن البيانات
العمالء الشخصية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمعامالت 

المالية، وكذلك ضمان أمن البيانات والعمليات الداخلية.

التعريفالقضية الجوهرية
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