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 أبرز اإلنجازات
خالل العام

 لمحة عن
األداء المالي

استطاع بنك قطر األول بعد فترة من 
تحقيق الخسائر المتراكمة تعزيز قدرته على 
التكيف مع التداعيات االقتصادية والمالية 

الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد-19 
ومتحوراتها وما نتج عن ذلك من تأثير على 

األسواق المحلية والعالمية. وفي ظل 
هذه التحديات، سّلط البنك معرفة وخبرات 

فريقه اإلداري على الحاجة الُمِلحة لوضع 
إستراتيجية جديدة تتسم بالمرونة والقابلية 

للتحول فنجح في تحقيق أداء متفوق 
ومتميز في كافة أنشطته وعملياته معلنًا 

وللمرة األولى منذ أكثر من نصف عقد عن 
تسجيل أعلى صافي ربح للبنك كما في 

نهاية عام 2021.

وقد ركز البنك خالل عام 2021 على تبسيط عملياته واتباع نهج عملي 
في تحقيق النجاح وتوسيع آفاقه نحو أسواق جديدة من أجل استهداف 

الفرص االستثمارية الفريدة وعالية الجودة وتقديم منتجات مصرفية مبتكرة 
متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، مركزًا في الوقت نفسه على تعزيز 

أنظمته وسياساته الداخلية بما يتناسب مع توجهاته المستقبلية. 

 إجمالي النقد ارتفع مقارنة
 مع عام 2020 بنسبة %136

إلى 1.65 مليار ريال قطري 

 *صافي األرباح كما
في نهاية عام 2021 

100،37 مليون ريال قطري

 إجمالي الدخل كما في
نهاية عام 2021

226.7 مليون ريال قطري

 إجمالي األصول ارتفع بنسبة
13% مقارنة مع عام 2020 إلى 

3,2 مليار ريال قطري

 إجمالي األصول تحت اإلدارة )العقارات(
 ارتفع مقارنة مع عام 2020

بنسبة 79% إلى 
3,8 مليار ريال قطري

*التي ُتعزى إلى مساهمي بنك قطر األول

أعلى معدل لصافي الربح منذ 6 سنوات

 إجمالي المصاريف كما
 في نهاية عام 2021 انخفضت

 بنسبة )-15%( إلى
84,5 مليون ريال قطري 

 *العائد على السهم كما
في نهاية عام 2021

%17.5

 إجمالي الودائع ارتفع
بنسبة 53% إلى 

1,87 مليار ريال قطري 

 نسبة األصول التمويلية
إلى الودائع بلغت 

%20.7

معدل كفاية راس المال 
ارتفع من 15.25% إلى 

%18.10
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 أبرز اإلنجازات
خالل العام

بنك قطر األول هو أول بنك استثماري 
مستقل متوافق مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية ومعتمد من قبل هيئة تنظيم 
مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر 

تحت الرمز )QSE-QFBQ(. يقدم بنك 
قطر األول لعمالئه مجموعة واسعة 

من الفرص االستثمارية والحلول المالية 
المبتكرة في األسواق المحلية واإلقليمية 
والدولية، باإلضافة إلى منتجات وخدمات 

متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
بما في ذلك االستثمارات البديلة التي 

تركز بشكل خاص على استثمارات األسهم 
 الخاصة واالستثمارات العقارية،

وأنشطة الخدمات المصرفية الخاصة 
وإدارة الثروات، باإلضافة الى أنشطة إدارة 

الخزينة واالستثمار.

بفضل استراتيجيته الواضحة وخبرة فريق عمله وقاعدة مساهميه الثابتة، 
ُيعتبر بنك قطر األول المستشار الموثوق لألفراد ذوي المالءة المالية 

العالية، والعمالء من الشركات والمؤسسات، إضافة إلى كونه بوابة للفرص 
الواعدة في قطر واألسواق اإلقليمية والعالمية.

مهمتنا
مهمتنا أن نوفر لألفراد من أصحاب المالءة المالية العالية والشركات 

مجموعة جذابة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، التي تغطي االستثمارات البديلة وتركز على أسهم 
الملكية الخاصة وقطاع العقارات، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة 

الثروات، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، إضافة إلى الخزينة 
واالستثمارات.

بصفتنا مؤسسة مدرجة في بورصة قطر، سنستمر في تعزيز دورنا 
كمستشار مالي موثوق وبوابة للفرص االستثمارية في أسواق قطر، 

المنطقة والعالم.

إن قاعدة مساهمينا الثابتة وفريق عملنا من ذوي الخبرة العالية ، يمكنان 
“االول” من االستفادة من الطلب المتزايد على التمويل المتوافق مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية، وتوسيع باقة خدمات عنوانها “االمتياز”، 
من خالل تطبيق أفضل الممارسات العالمية والعمل وفق أعلى معايير 

الحوكمة والنزاهة.

سنواصل توظيف أفضل المواهب في السوق والمحافظة عليها مع 
 ضمان بيئة عمل حديثة، يستطيع موظفونا من خاللها تقديم أفضل

ما لديهم للعمالء – لنواصل التقدم نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

 إن أعمالنا ستصب دائمًا في مصلحة المساهمين والمجتمعات التي
نعمل من خاللها.

رؤيتنا
رؤيتنا هي أن نصبح البنك الرائد عالميًا في مجال الخدمات المصرفية 

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل توفير فرص استثمارية 
جاذبة وحلول مالية مبتكرة.

قيمنا
حددنا قيمنا، »المبادئ الخمسة«، لبناء ثقافة عمل متطورة واثقين بأن 

نجاحنا يعتمد على فهم االحتياجات المتغيرة للمساهمين. ويمكن ترجمة 
هذه “المبادئ الخمسة” كما يلي:

احترام المبادئ
االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء ومعايير الحوكمة، واألسلوب 

المهني الفعال.

الريادة
توفير الحلول المصرفية واالستثمارية الفريدة من نوعها، من خالل تحدي 

المعايير العادية واستكشاف فرص مبتكرة.

الخصوصية
تقديم حلول مالية تالئم المتطلبات الشخصية، لتلبية االحتياجات المتغيرة 

للمساهمين والعمالء في إطار من السرية التامة.

االستثنائية
تطوير عروض وخدمات استثمارية ومصرفية مبتكرة من خالل تبني أسلوب 

فكري تقدمي ومنهجيات فعالة وغير مسبوقة.

الشراكة
الحفاظ على عالقة طويلة األمد مع العمالء من األفراد والمؤسسات، 

وتأكيد دور البنك كمستشار موثوق قادر على اغتنام الفرص االستثمارية 
الواعدة عالميًا.
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رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة
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كان العام 2021 عامًا آخر من التحديات شهد العالم خالله استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد-19( وتطور تأثيراتها على كل جانب من جوانب حياتنا اليومية. وقد استمر العديد من 

قطاعات األعمال التجارية في شق طريقه بصعوبة نحو التعافي، بينما عجزت بعض القطاعات 
األخرى عن الصمود في وجه التداعيات االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن الجائحة. وإزاء هذه 

التحديات وما تتطلبه من ضرورة التعامل معها بأكبر قدر من اإلصرار ومن منطلق المسؤولية التي 
أبداها مجلس اإلدارة على مدى السنوات الثالث الماضية من واليته التي شارفت على االنتهاء، 
استطعنا التصدي للظروف المتغيرة بفعالية ونظرنا إلى التحديات بتفاؤل وثقة لنجد فيها فرصًا 
قيمة وسانحة دفعتنا إلى إعادة صياغة خططنا اإلستراتيجية وتحديد أهدافنا التشغيلية فنجحنا 
في النهوض بأدائنا واالرتقاء بأنشطتنا على جميع المستويات ليصبح البنك أكثر إنتاجية وكفاءة 

وفعالية.

فبعد أن حققنا الخسائر المتراكمة على مدى سنوات طويلة، تمكن بنك قطر األول أخيرًا من 
تحقيق االنتعاش وإنهاء السنة المالية 2021 بتسجيل صافي ربح مخصص لمساهمي بنك قطر 

األول بقيمة 100.37 مليون ريال قطري.

شكل العام 2021 تجربة مهمة في مسيرة تحول البنك، فكانت هذه السنة الثالثة واألخيرة من 
والية مجلس اإلدارة الذي مارس مهامه وسط بيئة اتسمت بتفاقم الظروف القاسية بسبب 
تفشي األوبئة وعدم االستقرار االقتصادي. ومع ذلك، ثابر مجلس اإلدارة على اتخاذ القرارات 

الحكيمة واإلستراتيجية، ملتزمًا بمسؤولياته تجاه المساهمين، فنجح بترسيخ مكانة البنك كجهة 
فاعلة في االقتصاد القطري.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد الله رب العالمين والصالة 

والسالم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

السادة المساهمون الكرام،
يسرني ويشرفني، باألصالة عن 

نفسي وبالنيابة عن مجلس 
اإلدارة، أن أقدم لكم التقرير 

السنوي لبنك قطر األول حيث 
يمكنكم االطالع على النتائج 

المالية وملخص عن أبرز األنشطة 
واألعمال للسنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2021.



ويعود الفضل في االنتعاش الذي شهده القطاع المصرفي في قطر إلى 
المتابعة الحثيثية والجهود الداعمة التي بذلتها القيادة الرشيدة لدولة 

قطر في ظل حكم حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد المفدى من أجل مواجهة األزمة وتخفيف الصدمة االقتصادية الكلية 

والمالية التي أحدثتها الجائحة، وقد انعكست هذه الجهود على النتائج 
 المالية اإليجابية التي حققها البنك انطالًقا من إستراتيجيته الجديدة

في ظل رؤية قطر الوطنية 2030.

ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في 
تحقيق هذه النتائج القرار التي اتخذه مجلس 

اإلدارة للتحول من نموذج إستراتيجي قائم على 
االستثمار في األسهم الخاصة إلى إستراتيجية 
قائمة على الدخل المحقق بشكل رئيسي من 

إيرادات الرسوم والعموالت، مع استهداف 
تنويع مصادر الدخل لتحقيق األهداف المحددة. 

وقد انعكست هذه القرارات بشكل واضح 
على نتائج هذا العام التي تحققت بشكل 

رئيسي من العموالت والرسوم والعوائد على 
المنتجات والخدمات المالية التي يقدمها البنك 

إلى عمالئه. كما ال يفوتنا تسليط الضوء على 
أهمية قرار مجلس اإلدارة المتمثل باالنفتاح 

على أسواق جديدة وال سيما سوق العقارات 
في الواليات المتحدة لمنح المستثمرين إمكانية 

الوصول إلى منصة استثمارية متوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، وقد نتج عن هذا 

القرار تحقيق عوائد مالية استثنائية بشكل غير 
متوقع. 

شهد العام الماضي خطوة هائلة نحو التحول 
الرقمي، ال سيما في ظل التداعيات الناشئة 

عن الجائحة والتي أدت إلى تعطيل العمليات 
في مختلف القطاعات ما دعا إلى بروز حاجة 

ملحة من أجل إيجاد حلول بديلة لبناء قاعدة 
رقمية أكثر مرونة واستباقية لتلبية االحتياجات 

المتزايدة والمتطورة للسوق.

وبالتزامن مع هذه المتغيرات، أطلقنا في عام 
 ،QFB Mobile 2021 تطبيًقا مصرفًيا جديًدا
وذلك باالنسجام مع التزامنا بتوفير الحلول 

المالية المبتكرة التي تقدم منتجات وخدمات 
عالية الجودة للعمالء من خالل رقمنة 

الخدمات وتزويد العمالء بقنوات فعالة إلدارة 
استثماراتهم واحتياجاتهم المالية بكفاءة، في أي 

وقت ومن أي مكان في العالم. 
ويعود الفضل في االنتعاش الذي شهده 
القطاع المصرفي في قطر إلى المتابعة 

الحثيثية والجهود الداعمة التي بذلتها القيادة 
الرشيدة لدولة قطر في ظل حكم حضرة صاحب 
السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى من أجل مواجهة األزمة وتخفيف 
الصدمة االقتصادية الكلية والمالية التي 

أحدثتها الجائحة، وقد انعكست هذه الجهود 
على النتائج المالية اإليجابية التي حققها البنك 
انطالًقا من إستراتيجيته الجديدة في ظل رؤية 

قطر الوطنية 2030. 

وال بد من توجيه كلمة وفاء وتقدير للجهود 
التي بذلتها اإلدارة في تنفيذ آليات عمل 

ناجحة وفق الخطط اإلستراتيجية التي وضعها 
مجلس اإلدارة من أجل االرتقاء بأداء البنك، 

حيث استطاع تسجيل نتائج متميزة خالل العام، 
متطلعين أن يواصل أعضاء اإلدارة التنفيذية 

تلك الجهود والعمل يدًا بيد مع مجلس اإلدارة 
الجديد والموظفين، بهدف مواصلة التطوير 

لحصد المزيد من النجاحات للبنك ومساهميه. 
كما أتوجه بالشكر وعظيم االمتنان إلى جميع 
موظفي البنك على تفانيم وتصميمهم على 

التفوق وتحقيق فنتائج إيجابية للبنك. وال 
يفوتني أيضًا أن أعرب عن امتناني للدعم 

المستمر والتوجيه الذي نلقاه من الهيئات 
التنظيمية التي يخضع لها البنك، وال سيما مركز 

قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، 
وبورصة قطر، وهيئة قطر لألسواق المالية. كما 
أشكر هيئة الرقابة الشرعية على الدور الجوهري 

الذي تلعبه للنهوض بأعمال البنك وضمان 
تقديم أفضل المنتجات والخدمات المتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وأخص بالشكر 

أيضًا العمالء والشركاء التجاريين على ثقتهم 
الدائمة بخدماتنا. 

وأخيرًا، أتوجه إليكم، مساهمينا الكرام، باسمي 
وباسم مجلس اإلدارة، على الثقة والدعم 

الكبيرين طوال السنوات الثالث الماضية،  كما 
وأشكر زمالئي في المجلس على االلتزام 
بمسؤوليتهم تجاه المساهمين من خالل 
الجهود التي بذلوها إلدارة أعمال البنك 

 بمسؤولية، والنهوض بأدائه إلى مرحلة
تحقيق األرباح. 

وأستغل هذه الفرصة ونحن على مشارف انتهاء 
والية المجلس الحالي ألتمنى النجاح والتوفيق 

للبنك وهو في طريقه للعبور إلى المرحلة التالية 
من التطور واالزدهار. 

الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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رسالة الرئيس 
التنفيذي
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يدرك بنك قطر األول من منطلق تركيز أنشطته على الخدمات االستثمارية حالة عدم اليقين التي 
تفرض نفسها على األسواق العالمية التي تواصل رحلة تعافيها من آثار وتداعيات جائحة كورونا، وسط 
المخاوف التي تهيمن على أصحاب المصلحة والعمالء المحتملين من موجات التقلب التي تؤثر بدورها 

على األصول االستثمارية وفرص التعافي من األزمة. وإزاء هذه األوضاع، أود تسليط الضوء في 
رسالتي هذه على العديد من األوجه اإليجابية التي يمكن استقاؤها من األزمات حيث أننا قد أثبتنا 

قدرتنا في بنك قطر األول على تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق قفزة كبيرة في عملياتنا وخدماتنا 
المصرفية. وانطالقًا من التزامنا بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تحت القيادة الحكيمة للدولة، 

فإننا نواصل اعتمادنا على الرؤى الراسخة التي تم إرساؤها الستشراف المستقبل وتحقيق التعافي 
االقتصادي في ظل الطفرة االقتصادية التي يشهدها السوق المحلي في قطر بفضل سياسة 

التنويع االقتصادي المبنية على أسس التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية بهدف الحد 
من االعتماد المفرط على قطاع الهيدروكربونات.

لقد أثبتت النتائج التي حققناها في عام 2021 أن القرارات الجريئة واألفكار المبتكرة واالستخدام 
الحكيم للموارد هي أمور جوهرية تقود إلى النجاح كما أنها ساعدت البنك على النهوض من مرحلة 

تحقيق الخسائر المتراكمة إلى مرحلة االرتقاء باألداء وتحقيق الربحية والعوائد للمساهمين. ونحن على 
ثقة بأن التزامنا سيقودنا إلى مزيد من النجاح في السنوات القادمة بفضل النهج العملي الجديد الذي 

نتبعه في مجال االستثمار، وجهود فريقنا اإلداري وموظفينا الذين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية، 
باإلضافة إلى كفاءة ومرونة البنية التحتية التشغيلية التي تساهم في تعزيز عملياتنا، والدعم الكبير من 

مساهمينا وعمالئنا.
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أود بهذه المناسبة أن أعرب عن خالص امتناني لمجلس اإلدارة على الثقة 
التي أوالني إياها من خالل الموافقة على تعييني في منصب الرئيس 

التنفيذي للبنك في ظل هذه الظروف االستثنائية التي تشهدها األسواق 
على الصعيد المحلي والعالمي.

لقد تميز عام 2021 بتركيزنا على إثراء تجربة 
عمالئنا من خالل إيجاد فرص وآفاق استثمارية 

جديدة بهدف تعزيز تدفقات االستثمارات 
ألصحاب المصلحة، حيث استفدنا من االزدهار 

الذي شهده السوق العقاري في الواليات 
المتحدة وما يزخر به من فرص استثمارية كبيرة 
على الرغم من تفشي الجائحة. وقد نجحنا في 

بناء محفظة استثمارية عقارية راسخة في سوق 
العقارات األمريكية، وفي عام 2021 تمكن البنك 

من تحقيق عوائد إيجابية للمستثمرين في أول 
عملية تخارج من الملكية العقارية الثانية التي 
استحوذ عليها البنك في الواليات المتحدة، 

وهي عبارة عن مبنى سكني للعائالت معروف 
 One Kennedy باسم مشروع شقق كينيدي
Flats. ونحن نتطلع إلى المزيد من النجاح في 

االستثمارات األخرى التي من المتوقع أن تحقق 
عوائد نقدية مرتفعة عند التخارج من االستثمار. 

وفي ظل هذه التطورات، بدأنا نشهد اهتماًما 
متزايًدا من قبل المستثمرين باإلستراتيجيات 

االستثمارية المدرة للعوائد الجاذبة مع 

مستويات منخفضة من المخاطر في أسواق 
آمنة نسبيًا مثل الواليات المتحدة، ونحن 

ملتزمون بالعمل على تزويدهم بآفاق 
جديدة يمكنهم من خاللها تنويع محافظهم 

االستثمارية بما يتوافق مع شهيتهم للمخاطر.
إن جائحة كوفيد-19 دعتنا إلى تعزيز المرونة 

حيث أدرك الجميع أن العالم أصغر بكثير 
مما نتصور، كما اتضح لنا أن الشبكات التي 

تربط الهياكل االجتماعية المختلفة والنسيج 
المجتمعي الذي ننتمي إليه هي أكثر تعقيدًا 
وأكثر تحديًا مما كنا نعتبره عادة. لذا، انصب 

تركيزنا على وضع إطار عمل للتكنولوجيا 
والحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
 الشركات وخاصة من منطلق إستراتيجية

 البنك التي تركز على الخدمات االستثمارية،
 حيث أصبحت هذه العناصر تشكل جزءًا

 أساسيًا من فلسفة أعمالنا الشاملة
وتطلعاتنا المستقبلية.  

 أود بهذه المناسبة أن أعرب عن خالص
 امتناني لمجلس اإلدارة على الثقة التي

أوالني إياها من خالل الموافقة على تعييني 
في منصب الرئيس التنفيذي للبنك في ظل 

هذه الظروف االستثنائية التي تشهدها 
 األسواق على الصعيد المحلي والعالمي.
 كما أبدى المجلس التصميم والعزم في

تعزيز كفاءة األعمال من خالل التعاون الوثيق 
مع اإلدارة والقرارات الحكيمة التي اتخذها 
لتحديث التوجهات اإلستراتيجية للبنك مما 

ساهم في االنتقال به إلى مرحلة االنتعاش 
وتحقيق األرباح ألول مرة في عام 2021. 
وبلغ صافي الربح للمساهمين عن السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ما مجموعه 
100.37 مليون ريال قطري، وهي أعلى قيمة 

أرباح يحققها البنك منذ عام 2016.

وقد ساعدنا تطبيق إستراتيجية جديدة على 
ترشيد النفقات والتحكم في تخصيص الموارد 

في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها 
األسواق خالل عام 2021، كما قمنا بتحديد 

أولويات إضافية للسنة لتحسين الكفاءة 
التشغيلية وتوسيع أعمالنا، ما أدى إلى خفض 

إجمالي النفقات التشغيلية بنسبة 15 في المائة 
مقارنة مع العام السابق. 

وارتفعت قيمة اإليرادات من الرسوم واألرباح من 
19 مليون ريال قطري إلى 44 مليون ريال قطري 

ما أدى إلى تحقيق نمو بنسبة 131% ُيعزى 
بشكل أساسي إلى تركيز البنك على االستثمارات 

العقارية وصناديق الصكوك.

فضاًل عن ذلك، ركز البنك اهتمامه على تنويع 
عوائده المالية والبحث عن آفاق استثمارية 

جديدة، فاتجه مجلس اإلدارة إلى تطوير سياسات 
جديدة من أجل تحسين آليات توفير رأس المال 

في ظل التوجهات اإلستراتيجية الجديدة، فدعا 
المجلس الجمعية العمومية غير العادية إلى 

االنعقاد برئاسة الشيخ فيصل بن ثاني، رئيس 
مجلس اإلدارة وبحضور المساهمين وأعضاء 
مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة العليا من أجل 

مناقشة واعتماد اقتراح المجلس بزيادة رأس 
المال االسمي المصدر للبنك من 700,000,000 

ريال قطري إلى 1,120,000,000 ريال قطري.

باإلضافة إلى ذلك، شهد العام زيادة واسعة 
 في قاعدة عمالء البنك بأكثر من %100،
 ما يعكس نجاح استراتيجية البنك والثقة

الكبيرة التي يوليها العمالء لمنتجاته وخدماته. 

تعكس النتائج التي نجحنا في تحقيقها خالل 
العام الماضي قدرتنا على ترسيخ ثقافة المرونة 
والتكّيف في مواجهة التحدّيات كما أنها تأكيد 

على حرص مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة 
العليا على مواصلة مسيرة النمو واالزدهار 

في المستقبل انسجامًا مع نهجنا الجديد في 
طرح منتجات استثمارية مبتكرة ومتوافقة مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية، مع االلتزام بالمبادئ 
التوجيهية الموضوعة من قبل هيئة تنظيم مركز 

قطر للمال.

إنه لشرف عظيم لي أن أكون جزءًا من مسيرة 
النجاح الجديدة التي ينتهجها البنك بدعم من 

المساهمين الكرام وتحت القيادة الحكيمة 
لمجلس اإلدارة ووالء الموظفين والعمالء 

وشركاء األعمال.

 بارك الله في خطواتنا ومساعينا المقبلة
إلعالء مكانة البنك وقيادته نحو المزيد من 

النجاح وحفظ دولتنا الحبيبة في ظل القيادة 
 الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم

بن حمد آل ثاني.

عبد الرحمن توتونجي
الرئيس التنفيذي
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 الهيكل
القيادي للبنك

يلتزم مجلس إدارة بنك قطر األول بأعلى 
المعايير وأفضل الممارسات الدولية في 

مجال الخدمات المصرفية االستثمارية 
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 

ويحرص أعضاؤه باستمرار على تأكيد 
التزامهم الثابت بتقديم أفضل الخدمات 

لمساهمي البنك وعمالئه. ويلعب 
المجلس دورًا جوهريًا في تعزيز ثقافة 
التفاني واالبتكار بين الموظفين على 

مختلف المستويات، ويسعى جاهدًا إلى 
غرس قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية 

والعدالة والمساواة واإلنصاف بين 
الموظفين كافة. 
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مجلس اإلدارة 

سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني 
رئيس مجلس اإلدارة 

ممثاًل عن شركة الزبارة لالستثمار العقاري ذ.م.م. 
تم تعيينه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات

السيد إبراهيم الجيده 
عضو غير تنفيذي منذ التأسيس

أعيد انتخابه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات

السيد محمد الهاجري 
عضو غير تنفيذي منذ التأسيس

أعيد انتخابه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات

د. محمد القحطاني 
عضو غير تنفيذي 

تم انتخابه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات

السيد سالم المري 
عضو غير تنفيذي 

تم انتخابه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات

السيد محمد يوسف المانع 
نائب الرئيس

تم انتخابه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات

السيد عبد اللطيف محمد السادة 
عضو غير تنفيذي 

تم انتخابه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات
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الفريق التنفيذي

عبد الرحمن توتونجي
الرئيس التنفيذي

أيمن زيدان
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس االستثمار 

التنفيذي

راجيش بنسال
الرئيس المالي

فوليا بالس
رئيسة قطاع المخاطر 

محمد محمد
نائب رئيس العمليات

ألكساندر بيرناساو
رئيس االستثمار

ثنوى النعيمي
رئيسة الخدمات المصرفية الخاصة

محمد أبو خلف
رئيس الخزينة

سهيب المبروك
 رئيس الملكية الخاصة والخدمات

المصرفية للشركات

ريتا الحلو
 رئيسة الشؤون القانونية واالمتثال

وسكرتيرة مجلس اإلدارة

ميرنا نقاش 
رئيسة التسويق واالتصاالت 

بريم أناند كاسيلنغام
رئيس العمليات

أحمد أبو عليلة
رئيس الخدمات المؤسسية

عنوف عسكر 
رئيس تقنية المعلومات
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 موظفو
بنك قطر األول

حملة التبرع السنوي بالدممبادرة حملة التوعية بشأن سرطان الثدي

تخطيط القوى العاملة
يكّرس فريق الموارد البشرية في بنك قطر األول جهوده لترسيخ بيئة 

عمل محورها رأس المال البشري من خالل تطبيق عدد من االستراتيجيات 
والسياسات التي تشّجع الثقافة القائمة على األداء المتميز واالنتاجية 
العالية. وفي عام 2021، تم تحسين سياسات الموارد البشرية وإجراءات 
التشغيل القياسية للمساعدة في تعزيز كفاءة األعمال وفعاليتها على 
مختلف المستويات في البنك، ال سّيما في ظل حركة االنتعاش التي 

شهدها البنك خالل السنة.

في الواقع، يشّجع بنك قطر األول على تهيئة بيئة عمل إيجابية وعلى 
تعزيز روح الفريق الواحد التي تنّمي اإلبداع والمشاركة واالبتكار، من خالل 

بناء مجتمع محلي ذات مصالح مشتركة وتعزيز التواصل بسبل مختلفة مثل 
النشرة اإلخبارية الرقمية التفاعلية التي يتم توزيعها على الموظفين بشكل 

مستمر، مع الحرص في الوقت نفسه على تقدير الموظفين لما يحققوه 
من إنجازات.

وفي إطار التزام البنك بمبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات، دخل 
قسم الموارد البشرية في أكتوبر 2021 في شراكة مع العديد من مقدمي 
الرعاية الصحية، بهدف تعزيز التوعية بسرطان الثدي، وهي مبادرات بالغة 

األهمية، حيث يمكن أن يؤدي الكشف المبكر إلى إنقاذ الكثير من األرواح. 
وفي نوفمبر 2021، أطلق قسم الموارد البشرية حملته السنوية للتبرع 

بالدم للمتطوعين من داخل المبنك بالتعاون مع جهة رئيسية في الدولة 
في مجال الرعاية الصحية.

وبشكل عام، تتسم الفلسفة التي يتبناها البنك في تجاه القوى العاملة 
بالبساطة: “ابذل قصارى جهدك، وسنشجعك على تعزيز أدائك في 

العمل.” وتساعد هذه المبادرات على االحتفاظ بالموظفين الكفوئين، 
وعلى تعزيز روح المبادرة لديهم وتحفيزهم على العمل. فضاًل عن ذلك، 
ومع االتجاه التصاعدي في النتائج المالية للبنك، تعمل الموارد البشرية 
بنشاط على إجراء بعض التحسينات على السياسة التي يتبعها البنك في 

استقطاب وإدارة رأس المال البشري.

التنوع والشمول
بعد سنوات من الجهود الكبيرة لتعزيز السياسات، تمكن بنك قطر األول 

من تعزيز روح االلتزام والتنوع والشمول على مستوى القوى العاملة 
بما يلبي القيم الشاملة التي يلتزم بها البنك بما يتعلق بتحقيق مبادئ 

المساواة واإلنصاف بين الموظفين. وفي ضوء التوجهات التي بادرت بها 
اإلدارة العليا للبنك، ساهمت القوى العاملة على نطاق واسع في تحقيق 
نجاح البنك وقيادته نحو تحقيق أرباح قياسية في عام 2021. وفي الواقع، 
يشارك موظفو بنك قطر األول بنشاط في تعزيز األداء وااللتزام بالمبادئ 
التوجيهية وقواعد السلوك وغيرها من أشكال التنظيم الذاتي لتشجيعهم 

على تحقيق أقصى قدر ممكن من إمكاناتهم والمساهمة في تحقيق 
األهداف االستراتيجية البعيدة المدى للبنك. وال بد من اإلشارة إلى أن 

موظفي بنك قطر األول يؤمنون جميعًا بأهمية الوحدة والتضامن عندما 
يتعلق األمر بمواجهة التحديات الصعبة، وقد ساهم ذلك في تمكين البنك 

من التعافي السريع من تداعيات جائحة كوفيد -19، وفي وضع خطة 
فعالة ومرنة لضمان استمرارية األعمال في السنوات العديدة المقبلة.
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 إستراتيجيتنا
ونموذج أعمالنا

في إطار الجهود المبذولة من أجل الحّد من التأثير السلبي 
على النتائج المالية واالنتقال إلى مرحلة تحقيق األرباح 

وتعزيز األداء، وافق مجلس اإلدارة على استراتيجية جديدة 
لألعمال مع خارطة طريق مدتها 3 سنوات تستند إلى 

ثالثة مبادئ رئيسية هي: 

التطور والتوسع والتنفيذ

التطور:
يهدف هذا الجزء من االستراتيجية إلى تطوير 

نماذج األعمال والمنتجات الحالية، ال سيما تلك 
التي حظيت بإقبال واسع من جانب العمالء 
مثل نموذج االستثمار العقاري المستند إلى 

محافظ األصول المدارة.

التوسع:
يتعلق هذا الجزء من االستراتيجية في المقام 

األول بتحسين األداء التشغيلي من خالل وضع 
معايير موحدة وتعزيز التشغيل اآللي لزيادة 
اإلنتاجية والكفاءة والفعالية وتقديم تجربة 

أفضل للعمالء بشكل عام.

التنفيذ:
يركز هذا الجزء من االستراتيجية على تطوير 
مصادر دخل جديدة متوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية لتوسيع قاعدة إدارة الثروات في 
البنك بطريقة تساهم في توسيع نطاق 
المنتجات عالية القيمة المتاحة للعمالء. 

باختصار، تنقسم إستراتيجية بنك قطر األول 
الجديدة إلى 5 خطوات أساسية:

زيادة رأس المال عن طريق 
طرح حقوق االكتتاب لتلبية 
المتطلبات المالية لتحقيق 

النمو وتوسيع األعمال.

االستفادة من الخبرات 
الداخلية لتوفير أفضل 

المنتجات العقارية في فئتها 
للمستثمرين.

زيادة منتجات إدارة 
الثروات وتنويعها.

توسيع قاعدة العمالء 
الحالية لدى البنك.

مواصلة التركيز على تعزيز الضوابط وإطار الحوكمة.
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الملكية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات
تكتسي اإلستراتيجية التي وضعها بنك قطر األول أهمية حيوية بالنسبة 

إلى آفاق االستثمار حيث يسعى البنك إلى ابتكار فرص استثمارية 
جديدة لتعزيز نموذج أعمال الدخل القائم على الرسوم الناتجة عن إدارة 
االستثمارات في البنك. ولكن ذلك ال يعني إلغاء أهمية إدارة الملكية 

الخاصة والخدمات المصرفية للشركات التي تعد من األعمال المصرفية 
األساسية التي ساهمت في حشد الموارد والخبرة الالزمة لتنشيط أسلوب 

عملنا وتعزيز نجاح إستراتيجيتنا. ونحن ال نزال نحرص على الحفاظ على 
نموذج عملنا األساسي الذي اكتسبنا من خالله الخبرة الالزمة والمعرفة 
المتعمقة بالسوق من أجل تعزيز عالقتنا مع العمالء والتركيز على عقد 

صفقات مربحة ضمن مجموعة من القطاعات المختارة، مثل الرعاية 
الصحية والطاقة والصناعة واألغذية والمشروبات والرفاهية والعقارات، 

والتي تتمتع جميعها بإمكانات عالية للنمو وقدرة على تحقيق عوائد ثابتة 
وموثوقة على المدى الطويل. 

وفي إطار التوجهات الجديدة التي ننتهجها في مرحلة التحول نحو نموذج 
أعمال قائم على كثافة رأسمالية أقل، واصلنا اتخاذ جميع التدابير الالزمة 

لتحسين القيمة التي يمكننا أن نستمدها من محفظة الملكية الخاصة، 
وبالتالي، تمكنا خالل العامين الماضيين من الخروج بنجاح من معظم 

استثماراتنا. وحتى يومنا هذا، نحن نعمل بنشاط على تقييم الوضع المالي 
السائد الغتنام جميع الفرص الممكنة للخروج من استثماراتنا المتبقية مع 

التركيز في الوقت نفسه على تنمية األعمال وتعزيز الموارد.

في عام 2021، نجحنا في إستراتيجية الخروج من مركز كامبريدج للطب 
وإعادة التأهيل »سي ام آر سي« وهو مركز رائد في اإلمارات العربية 

المتحدة، وحققنا في هذه العملية مبلغًا قدره 31.5 مليون دوالر أمريكي 
ومعدل عائد داخلي صاٍف بنسبة 19%. ويعود هذا االستثمار إلى عام 2015 
حيث كنا قد استحوذنا على حصة معدلة بنسبة 13.5% في سي ام آر سي 

ليمتد، ومنذ ذلك الحين ازداد حجم مبيعات الشركة من 15 مليون دوالر 
أمريكي إلى أكثر من 54 مليون دوالر أمريكي في عام 2020.

وقبيل نهاية شهر مايو، خرجنا من محفظتين استثماريتين إضافيتين . كان 
االستثمار األول في شركة الخدمات الغذائية، وهي شركة قطرية رائدة 

في مجال األغذية والمشروبات تدير عالمات تجارية من ضمنها أوبرا 
باتيسري، أوبرا كافيه، أوبرا كاترينج، تيك أواي وكنافجي، والثاني في شركة 

الرفاعي الدولية القابضة، وهي شركة بيع بالتجزئة متعددة الجنسيات 
مقرها لبنان وتعمل في مجال إنتاج المكسرات العالية الجودة والحلويات 

التقليدية والمأكوالت الشهية. 

  وبشكل عام، أثبتت كال العالمتين التجاريتين قدرة عالية على تحقيق
نتائج مرضية قبل الخروج من االستثمار. والجدير بالذكر أن شركة الرفاعي 

الدولية القابضة كانت أول مشروع استثماري لبنك قطر األول في 
صناعة األغذية والمشروبات ويعود تاريخ استحواذنا على حصة بنسبة 

15% في الشركة إلى عام 2011. وفي وقت الحق استحوذنا على أسهم 
إضافية لتصل قيمة استثمارنا في الشركة إلى 31% في عام 2012. ومنذ 
االستحواذ، برز اسم شركة الرفاعي الدولية القابضة في عالم المكسرات 
والوجبات الخفيفة، ليس في دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل 
أيضًا على مستوى العالم على خلفية تحالفاتها االستراتيجية مع شركات 
السلع االستهالكية العالمية وقنوات التوزيع وشركاء التشغيل المعفيين 

من الرسوم الجمركية.

 أما بالنسبة إلى شركة الخدمات الغذائية، فقد استثمرنا في عام 2014
 حصة قدرها 49% في الشركة، لتنتقل في ما بعد من كونها شركة

مطاعم متوسطة الحجم إلى مشغل لسلسلة ناجحة من المطاعم 
والمقاهي المنتشرة في جميع أنحاء قطر، وممّون متميز للمناسبات 

االجتماعية والشركات.

ولقد شكل التخارج من هذين االستثمارين خطوة نحو استكمال التحول 
االستراتيجي لبنك قطر األول، حيث نجح البنك بتعزيز عائدات مساهمينا 

وعمالئنا، وتوسيع قدراتنا على إعادة استثمار العائدات في فرص 
 استثمارية جديدة وواعدة لترسيخ حضورنا في األسواق المحلية

واإلقليمية والعالمية.

أما من ناحية األنشطة المصرفية للشركات، نجح البنك في تحصيل وتغطية 
أرصدة األصول التمويلية خالل السنة المالية 2021. 

إزاء هذه النتائج، يواصل قسم الملكية الخاصة والخدمات المصرفية 
للشركات العمل على تحديث سياساته وإجراءاته لتبسيط المنتجات 

والخدمات المصرفية الجديدة لعمالئنا، وتحسين الرقابة على محفظة 
األصول الحالية للبنك بطريقة تمكننا من تعزيز القيمة التي نوفرها 

لمساهمينا. وتجدر اإلشارة إلى أننا زدنا من حجم الموظفين العاملين في 
قسم الملكية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات بنسبة 50% في عام 
2021 ، مما سيسمح لنا بالتكيف مع النمو المتوقع في ميزانيتنا، والتعامل 
بشكل أفضل مع الفرص االستثمارية المتاحة من أجل التعجيل في تطوير 

المنتجات والخدمات الحديثة والمبتكرة لعمالئنا في عام 2022.
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ملخص عن األنشطة 
المصرفية الرئيسية

تشمل األنشطة المصرفية الرئيسية التي 
يركز عليها البنك المجاالت التالية: 

الملكية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات   
الخزينة  

إدارة االستثمارات  
الخدمات المصرفية الخاصة  



الخزينة
رّكز بنك قطر األول في عام 2021 على تنفيذ استراتيجيات ديناميكية إلدارة 

األصول والخصوم من شأنها أن تضمن تحسين ميزانيته العمومية عن 
طريق تعديل فئات األصول المتاحة لتالئم ظروف السوق السائدة، وتقليل 

عدد األصول المصّنفة ضمن فئات األصول األسوأ أداًء والتركيز على 
توسيع محفظة األصول المصّنفة ضمن الفئات األفضل أداًء. وباإلضافة 

إلى ذلك، قام البنك بانتهاج سياسات تشغيلية جديدة لزيادة هامش األرباح 
عن طريق خفض التكاليف، وضمان تحقيق الذروة من األرباح من األصول، 

واتخاذ اإلجراءات الضرورية لتجّنب مخاطر االستثمار المحتملة، وتوسيع 
متوسط حجم العمليات المصرفية، وزيادة عدد الموظفين، وتبني سبل 

جديدة ومبتكرة للتعامل مع تقلبات األسواق المستهدفة. 
استحدث بنك قطر األول إدارة خاصة لضمان التعامل مع ودائع العمالء 

بأفضل طريقة ممكنة. كما يعمل فريق الخزينة باستمرار على تطوير 
منتجات خزينة جديدة متميزة يمكنها تلبية احتياجات ومتطلبات العمالء بناء 
على أعلى معايير الجودة، مع التركيز في الوقت نفسه على توسيع نطاق 

الصكوك التي يديرها البنك بالنيابة عن عمالئه. وتماشيًا مع استراتيجية 
األعمال الجديدة لبنك قطر األول التي لعبت دورًا جوهريًا في تحقيق 

انتعاش البنك خالل العام الماضي، يعمل فريق الخزينة حاليًا على توسيع 
شبكته الواسعة من الشركاء والعالقات في مجال الخدمات المصرفية، 

والتي تشمل كاًل من البنوك المحلية والدولية، ويضمن في الوقت عينه 
جهوزيته لالستفادة من أّي فرصة استثمارية جديدة تكون ذات فائدة 

لعمالئه. ويستمد البنك قوته من االقتصاد المتنامي والمزدهر التذي تمتع 
به دولة قطر، حيث تنعكس آثاره على مستوى السيولة النقدية وتنويع 
الخيارات االستثمارية، ما يعزز من قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته على 

المدى الطويل.

إدارة االستثمارات
تعتبر إدارة االستثمار بمثابة الدافع الرئيسي وراء تحقيق االنتعاش في عام 
2021 ال سيما مع البدء بتنفيذ استراتيجية استثمارية أكثر استدامة ورسوخًا، 

والتي بدء البنك بتبنيها اعتبارًا من عام 2020 في مواجهة بيئة االقتصاد 
الكلي غير النمطية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والتغيير البارز في 

اتجاهات المستهلكين والتوقعات المستقبلية للقوى العاملة. وفي إطار 
استراتيجيته الجديدة، رّكز بنك قطر األول على تحسين إدارة أصوله القديمة 
وتبّنى نموذجًا جديدًا قائمًا على تحقيق الدخل من الرسوم المفروضة على 

االستثمار في قطاع العقارات، مع إيالء اهتمام خاص باألسواق الجديدة 
التي تلقى إقبااًل أكبر من الجهات المستثمرة، وعلى رأسها الواليات 

المتحدة. وقد نجح النموذج الجديد الذي يهدف بشكل خاص إلى توسيع 
وتنويع مصادر الدخل، في الحد من الخسائر المتكبدة في عام 2020. أما 
في 2021، ومع بدء توفر اللقاحات ضد فيروس كورونا على نطاق واسع 

والبدء برفع تدابير اإلغالق، أثبت هذا النموذج فعاليته وقابليته للتطور، ما 
أدى إلى زيادة قيمة األصول المدارة بنسبة 79% مقارنة مع العام السابق، 

حيث ارتفعت من 2154 مليون ريال قطري إلى 3849 مليون ريال قطري.

تعزيز حضور البنك في السوق المحلي
في ظل النجاح الذي حققه البنك من خالل عمليات االستحواذ التي 
شملت )North Corporate Campus (T-Mobile 90 في سياتل 

 (BSN Sports’ HQ Building Varsity Brands( واشنطن، و مقر شركة
في تكساس ومبنى Grand 2 في باباجو بارك سنتر، والتي شّكلت 

إضافات نوعية إلى محفظة البنك االستثمارية في سوق العقارات في 
الواليات المتحدة في نهاية عام 2020، أكد بنك قطر األول تصميمه في 

عام 2021 على المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة ونمو االقتصاد 
القطري من خالل االستحواذ على مبنى لولو هايبرماركت المسيلة. ُيشار 

إلى أن شركة لولو هايبر ماركت للتجارة ذ.م.م تشغل هذا العقار الواقع في 
شارع جاسم بن حمد جنوب مدينة خليفة، المسيلة، الدوحة وُتعد إحدى 

أسرع الشركات نمّوًا في مجال البيع بالتجزئة في قطر. كما تملك الشركة 
قاعدة واسعة من العمالء الذين يستفيدون من الخدمات المميزة التي 
تقدمها الشركة، وهو ما سيتيح للمستثمرين فرصة الحصول على عائد 

سنوي أعلى من معدالت السوق، مع إمكانية االستثمار في أصول دفاعية 
واالستفادة من خطة استثمارية تمنحهم عوائد عالية عند بلوغ مرحلة 

التخارج بغض النظر عن العوامل االقتصادية الكلية القائمة.

Huntsman المقر الرئيسي لشركة Waterway مبنى
تكساس
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مشروع شقق كينيدي
الخروج من االستثمار في أكتوبر 2021

تعزيز حضور البنك في األسواق الخارجية
بعد اإلستحواذ على مبنى لولو هايبرماركت كجزء من إستراتيجية البنك 

الهادفة إلى تعزيز حضوره في السوق القطري، ترّكزت عمليات البنك 
بشكل أساسي على توسيع محفظته االستثمارية العقارية في الواليات 

المتحدة، بدءًا بعملية االستحواذ على مقر شركة »هانتسمان إنترناشيونال« 
Huntsman International في تكساس في أوائل شهر فبراير. إن 

»هانتسمان إنترناشيونال« التي تشغل العقار وتتولى صيانته وتحسينه 
باستمرار هي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في تصنيع المنتجات 

الكيميائية، كما أنها مدرجة في قائمة »فورتشن 250«، وُتعد شركة رائدة 
في السوق األمريكية في مجال تصنيع المنتجات والمواد الالصقة العالية 

األداء، وتضم من بين عمالئها شركة بي أم دبليو، وبروكتر آند جامبل، 
ويونيليفر. والواقع أن هذا المكتب الحائز على جائزة المبنى المتميز )توبي( 

من الفئة A + لعام 2012 هو دليل على التزام بنك قطر األول بتزويد 
مستثمريه بإمكانية الوصول إلى أعلى مستوى من الفرص المتاحة في 

السوق العالمية.

وفي نهاية مايو 2021، واصل بنك قطر األول توسيع حضوره في سوق 
العقارات األمريكية من خالل االستحواذ على مبنى مكاتب يشّكل عالمة 

معمارية مميزة، يمتد على مساحة 218 ألف قدم مربع ومؤجر بالكامل 
بعقد تأجير يدفع بموجبه المستأجر كل نفقات التشغيل. ومن المقرر أن 

يكون المبنى الذي تم االستحواذ عليه من قبل البنك بمثابة المرحلة 
األولى من تطوير المبنى الرئيسي إلحدى شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية 

في مدينة كولومبوس بأوهايو، ومن المنتظر أن يتم االنتهاء من المرحلة 
الثانية خالل الربع األخير من سنة 2022. وإلى جانب كون هذا العقار إضافة 

مميزة إلى المحفظة االستثمارية للبنك التي من شأنها توفير تدفقات 
نقدية ثابتة وتوزيعات أرباح متكررة للمستثمرين، فإن هذا االستحواذ يمثل 
أيًضا الخطوة األولى لبنك قطر األول في عالم التكنولوجيا الصحية، وهو 
القطاع الذي شهد طفرة غير مسبوقة في ظل انتشار جائحة كوفيد- 19 
التي دفعت بالكثير من المستثمرين إلى توجيه أنظارهم إلى قطاع الرعاية 

الصحية. وفي حين أن عملية االستحواذ نفسها كانت مقتصرة على 
العقارات، فإن القنوات التي تم إنشاؤها خالل هذه العملية قد تسمح 

لبنك قطر األول بإضافة استثمارات جديدة في مجال التكنولوجيا الصحية 
إلى محفظته في المستقبل.

ومع اقتراب نهاية عام 2021، استحوذ البنك على مبنيين إضافيين ذات 
قيمة عالية في تكساس، وهما »فورتينFourteen555 »555 في داالس، 
 Ten West Corporate Center One »و«تن ويست كروبورت سنتر ون

في هيوستن. 

حصل«فورتين555« المصنف من الفئة AA على جائزة المبنى المتمّيز 
)توبي( للعام 2020 في المنطقة الجنوبية الغربية، وهو مبنى يتألف من 
ستة طوابق ومزود بمجموعة من وسائل الراحة والمرافق بما في ذلك 

فناء خارجي مع مقاعد، ومساحات خضراء، ومبنى منفصل مؤلف من ثالثة 
طوابق تحتوي على مركز مؤتمرات متطّور، ومقهى مع شرفة، ومركز 

لياقة بدنية مجّهز بالكامل، وردهة جلوس على السطح، ومساحة مخصصة 
للمناسبات. كما أن عدم وجود عقد إيجار منتهية الصالحية في األجل 
القريب وامتداد متوسط مدة اإليجار إلى فترات طويلة يجعل من هذا 

االستثمار فرصة آمنة وفريدة بالنسبة إلى البنك ومستثمريه.

 ،A أما بالنسبة إلى »تن ويست كروبورت سنتر ون«، فهو مبنى من الفئة
تبلغ مساحته 199 ألف قدم مربع، ومؤجر بالكامل لمؤسسة واحدة، ويقع 

في حّي الطاقة )إنرجي كوريدور( الذي يشّكل مقرًا لعدد من الشركات 
 Blade Energy Partners المتعددة الجنسيات، بما في ذلك شركة

وشركة Kraton Polymers وشركة أرامكو. يشار إلى أن هذا المبنى مؤجر 
 Wood Group Mustang, بالكامل لشركة وود غروب ماستانغ، إنك

 John Wood Group وهي شركة تابعة للشركة البريطانية الصناعية ،Inc
PLC )المدرجة أسهمها تحت رمز LSE: WG( وهي شركة متخصصة 

في مجال الهندسة والمشتريات وإدارة مشاريع البناء على مستوى 
العالم. وعالوة على ذلك، يتمتع العقار بموقع إستراتيجي على الطريق 

السريع Interstate-10، الذي يربط مختلف المناطق الممتدة بين واليتي 
كاليفورنيا وفلوريدا، األمر الذي يجعل الوصول إلى المبنى سهاًل من 

المناطق السكنية المرغوبة في هيوستن، ويضعه على مقربة من أسرع 
األنشطة االقتصادية نموًا.

فورتين555
داالس، تكساس

تحقيق النجاح في أول عملية تخارج - 
دليل على نجاح استراتيجيتنا

لقد نجح البنك في االستحواذ على مجموعة من المباني في السوق 
األمريكية وتأجيرها في أوقات قياسية، وهو إنجاز جدير باإلشادة ال سيما 

وأنه قد تم تحقيقه خالل فترة التعافي بعد جائحة فيروس كورونا، مع 
ضمان تحقيق عوائد مستقرة وجذابة طويلة األجل لبنك قطر األول. 

وعالوة على ذلك، نجح البنك في تحقيق أول تخارج من أحد استثماراته 
 Kennedy »العقارية في الواليات المتحدة وهو »مشروع شقق كينيدي

Flats، الذي حقق ما يزيد على 9% من معدل العائد الداخلي، باإلضافة 
إلى عائد سنوي بنسبة 12% في عام 2021 وحده. وكان مشروع شقق 
كينيدي العقار الثاني الذي استحوذ عليه بنك قطر األول في الواليات 
المتحدة األميركية بعد أن قرر تبني نموذج األعمال الجديد القائم على 
توليد الدخل من الرسوم، من أجل تحقيق طفرة جديدة واالرتقاء بالبنك 

ليصبح العبًا رئيسيًا في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال االستثمار 
في العقارات السكنية والتجارية المطورة. وقد شهدت أسواق العقارات 
أداء أفضل بكثير من المتوقع، إذ تمكن بنك قطر األول من بيع األسهم 

العقارية وإعادة رأس المال واألرباح للمستثمرين في موعد أبكر بكثير 
مما كان متوقعًا. وقد أّدى هذا النجاح الهائل إلى زيادة ثقة المستثمرين 
في فريق عمل البنك. وعليه، وضع بنك قطر األول خططًا لتنمية فريقه 

وتوسيع نطاق عملياته المستقبلية، وذلك حرصًا منه على االستجابة 
للزيادة العامة في إقبال المستثمرين على سوق العقارات في الواليات 

المتحدة استنادًا إلى النموذج الجديد المبني على توليد الدخل من الرسوم.

التنويع والخطط المستقبلية
في ظل النجاح الذي حققه نموذج االستثمار الجديد الذي انتهجه بنك 

قطر األول وتأثيره اإليجابي على أداء الميزانية العامة وتحقيق األرباح 
للمستثمرين، مما زاد من ثقتهم في فلسفة أعمال البنكوتوجهاته الجديدة، 

يخطط البنك اليوم لتنويع مصادر دخله ومحفظته االستثمارية من خالل 
استكشاف أسواق جديدة تلبي التوقعات العالية لعمالئه.

وفي هذا اإلطار، ال يمكن إنكار أن جائحة كوفيد-19 قد كشفت عن نقاط 
ضعف متعددة في نهجنا التقليدي إلدارة األعمال واالستثمارات، وهو 
ما أدى إلى التحول إلى الخدمات الرقمية وتوسيع االستثمار في مجال 
التكنولوجيا. ورغم أن بنك قطر األول واثق من العوائد التي ستنتج عن 

نموذج االستثمار في القطاع العقاري الجديد، إال أنه يتطلع أيضًا إلى 
البحث عن آفاق استثمارية مختلفة في مجال التقنيات الرفيعة المستوى، 

فضاًل عن تلك التي يمكن أن تنشأ من االبتكارات المرتبطة بالتحول الرقمي.

يلتزم البنك التزامًا قويًا بمسؤولياته تجاه عمالئه ومستثمريه، كما أنه 
يدرك تمامًا أن عمالءه من النخبة يتطلعون إلى االستثمار في آفاق جديدة 

ترتكز على التكنولوجيا واالبتكارات الرقمية التي بدأت باستقطاب اهتمام 
المستثمرين، لذا فإن فريق البنك منكب على وضع خطط فعلية لتوفير 

مثل هذه االستثمارات لمستثمريه على نحو آمن ومربح.
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TEXAS

COLUMBUS

HOUSTON

DALLAS

THE 
WOODLANDS

OHIO

Fourteen555.
Acquired: September 2021

Waterway Plaza I, HQ 
of “Huntsman International”.

Acquired: January 2021

WASHINGTON

SEATTLE

90 North Corporate Campus.
Acquired: February 2020

Je�erson Square.
Acquired: June 2017

BSN Sports’ HQ 
Building Varsity Brands.

Acquired: August 2020

The Grand 2 at Papago Park Center.
Acquired: December 2020

Ten West Corporate Centre One.
Acquired: November 2021

ARIZONA

PHOENIX

Healthcare Technology Company.
Acquired: April 2021

BALTIMORE

Kennedy Flats - Multifamily 
Residential Building.

Acquired: April 2018
Exit: October 2021

MARYLAND

CONNECTICUT

North Corporate Campus مبنى ٩٠
تاريخ االستحواذ: فبراير ٢٠٢٠

شقق كينيدي - مبنى سكني للعائالت 
تاريخ االستحواذ: أبريل ٢٠١٨
تاريخ التخارج: أكتوبر ٢٠٢١

كونيكتيكات
شركة تكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية

تاريخ االستحواذ/ أبريل ٢٠٢١

Jeferson Square مبنى
تاريخ االستحواذ: يونيو ٢٠١٧

Ten West Corporate Centre One مبنى
تاريخ االستحواذ: نوفمبر ٢٠٢١

،Waterway Plaza I مبنى
 المقر الرئيسي لشركة هانتسمان إنترناشيونال

تاريخ االستحواذ: يناير ٢٠٢١

BSN Sports’ HQ مبنى
Building Varsity Brands

تاريخ االستحواذ: أغسطس ٢٠٢٠
.at Papago Park Center ٢ The Grand مبنى

تاريخ االستحواذ: ديسمبر ٢٠٢٠

Fourteenمبنى ٥٥٥
تاريخ االستحواذ: سبتمبر ٢٠٢١

سياتل

واشنطن

فينيكس

أريزونا

ذا وودالندز
هيوستن

كولومبوس

بالتيمور

تكساسداالس

أوهايو
ماريلند

االستثمار في العقارات في 
الواليات المتحدة األمريكية
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الخدمات المصرفية الخاصة
انطالقًا من الجهود التي يبذلها بنك قطر األول لتلبية احتياجات األفراد 

ذوي الثروات العالية إلى حد كبير، تشكل الخدمات المصرفية الخاصة جزءًا 
مهمًا من األنشطة الرئيسية للبنك، ونحن نركز تركيزًا شديدًا على تزويد 

عمالئنا النخبة بخدمات مصرفية فريدة من نوعها ومكّيفة حسب طلبهم. 
إن نجاحاتنا في عام 2021 هي دليل على أن منتجاتنا وخدماتنا تتسم 

بالتنوع، وأن فريقنا المتخصص قادر على إرضاء العمالء من خالل تقديم 
أفكار استثمارية فريدة ومتكاملة تتناسب مع شهيتهم االستثمارية. ويقدم 

فريق الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات للمساهمين والعمالء 
مستوى ال مثيل له من الخبرة في مجموعة واسعة من المنتجات 

والخدمات، مما يتيح لهم تنمية ثرواتهم وإدارتها بشكل فعال وآمن.

وفي ظل سعينا إلى استكشاف أسواق جديدة تتيح لنا توسيع انتشارنا 
العالمي، سنواصل االستفادة من حلولنا االستثمارية الداخلية والدولية 

الواسعة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية في مختلف فئات 

األصول، مع ضمان توفير المشورة المتخصصة وخدمات ومنتجات مصرفية 
تلبي االحتياجات العملية لعمالئنا، وبالتالي تمكينهم من الحفاظ على 

ثرواتهم وتحقيق العوائد من أعمالهم وأصولهم الخاصة.

ويحرص البنك أيضًا على توفير خدمات مميزة إلى عمالئه من النخبة 
بواسطة فريق متخصص مكّون من أعضاء يتمتعون بخبرة اكتسبوها من 
خالل العمل في أكبر البنوك المحلية والعالمية، كما أن شبكتنا الواسعة 

من الشركاء الدوليين في المراكز المالية الدولية الكبرى تضيف عنصر 
 الفعالية والمرونة الفائقة إلى التجربة المصرفية الفاخرة التي نقدمها

إلى العمالء.

ونظرًا إلى التوسع الكبير في نطاق الخدمات الذي نقدمه إلى عمالئنا، 
فقد عقدنا شراكات واسعة مع شبكة من الشركاء المثوق بهم في جميع 

أنحاء العالم لتزويد عمالئنا من النخبة بالخدمات التالية:

التداول والخزينة
 يوفر بنك قطر األول لعمالئه خدمات

خزينة شاملة بهدف تلبية جميع احتياجاتهم 
المصرفية واالستثمارية، بما في ذلك إدارة 

النقد وتنفيذ الصفقات.

إدارة االستثمارات
يرتكز البنك على موارده وخبراته الواسعة 

في مجال االستثمار والخدمات االستشارية 
لالستثمار في مجموعة متنوعة من فئات 

األصول، مع مراعاة تكييف نهجه االستثماري 
مع الظروف السائدة في األسواق لضمان 

المصلحة الفضلى لعمالئه.

االستثمارات البديلة
يستخدم البنك شبكة اتصاالته وشركائه 

الواسعة باإلضافة إلى خبراته المتنوعة في 
مجال االستثمارات البديلة الداخلية التي تركز 

على األسهم الخاصة والعقارات من أجل 
االستفادة من الفرص االستثمارية الجذابة في 
السوق العالمية وتوفير عروض آمنة ومبتكرة 

ومدرة للربح لمستثمريه.
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ملخص عن 
األداء الرقابة 

المالي

تتولى إدارة الرقابة المالية العديد من 
المهام تشمل الحسابات العامة، ورصد 

الضوابط المالية، وإعداد البيانات المالية 
للبنك. وتشمل المبادئ األساسية 

للرقابة المالية الفعالة التي يطبقها البنك 
اإلجراءات، والسياسات، والوسائل التي 

يعتمدها البنك لرصد الموارد المالية 
ومراقبة سبل استخدامها وتخصيصها. 
وتمتد مسؤوليات إدارة الرقابة المالية 

لتشمل المهام التالية:

تحديد متطلبات رأس المال الالزمة إلدارة عمليات البنك واستثماراته الكلية؛  
تحديد هيكل رأس المال للبنك وتحديد فئات األصول ذات الفائدة؛  

وضع استراتيجية مالية قصيرة األجل وطويلة األجل  
وضع الميزانية ورصد مدى االمتثال لبنود الميزانية  

صياغة وتنفيذ سياسات الرقابة الداخلية  
وضع مؤشرات األداء الرئيسي ورصد مدى االمتثال لها  
تسوية أرصدة الحسابات المشتركة بيم مختلف النظم  

التحليل المالي  
إعداد تقارير إدارية دقيقة وفي الوقت المناسب  

إعداد التقارير الضريبية  
إدارة مراجعة الحسابات  

إعداد وتقديم التقارير التنظيمية )وفقًا لمتطلبات مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال(  

تعمل إدارة الرقابة المالية بشكل وثيق مع 
جميع األقسام في البنك لضمان تحديد أي 

اختالفات وانحرافات في أرصدة الميزانية 
ومعالجتها في الوقت المناسب، كما تحرص 
على ضمان إدارة األعمال بسالسة وفعالية. 

ويشكل إعداد الميزانيات جزءًا رئيسيًا من 
الخطط االستراتيجية التي يضعها البنك على 

أساس سنوي. فهي توفر رؤية واضحة لتحقيق 
األهداف وتصور الخطط المستقبلية لألعمال. 
وتساهم إدارة الرقابة المالية أيضًا في عملية 

اتخاذ القرارات، وإعداد توقعات التكاليف 
والنفقات ووضع ميزانياتها بصورة دقيقة على 

مستوى البنك، وتعمل كقناة لتحقيق األهداف 
المؤسسية والرؤية اإلستراتيجية.

ولقد اتخذت اإلدارة الخطوات الالزمة لتعزيز 
الرقابة على التكاليف التشغيلية وتحقيق 
االستفادة القصوى من أهداف الميزانية 

بهدف تحسين الكفاءة والفعالية في اإلنفاق. 
وقد أثبت نموذج األعمال الجديد المرتكز 

على تحقيق الدخل من الرسوم والنهج الجديد 

المتبع في إدارة النقد والرقابة المالية قدرتهما 
على تعزيز مستوى الثقة التي يضعها العمالء 
المحتملون في منتجات وخدمات البنك. بلغ 

إجمالي حقوق الملكية 572 مليون ريال قطري 
في نهاية عام 2021، ووصلت نسبة كفاية رأس 

المال بموجب اتفاقية بازل 3 إلى 18% في نهاية 
عام 2021، ما يعكس متانة المركز المالي الذي 

يتمتع به البنك على الرغم من كل التحديات 
التي تطرحها األسواق.
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 ملخص
عن العمليات

إدارة العمليات
خالل عام 2021، واصل بنك قطر األول االستثمار في رأسماله البشري 

وأنظمته، لتعزيز قدرته على االستمرار بتقديم أفضل الخدمات في السوق 
لعمالئه القيمين. وقد جرى تحسين النماذج التشغيلية القياسية للبنك 
على نطاق واسع لتعزيز القدرة على استقطاب عمالء جدد، وتحسين 

عروض المنتجات االستثمارية المهيكلة، وتحسين العمليات اإلدارية، 
وبالتالي استحداث مجموعة جديدة من النماذج التي تدعم تسيير األعمال 

بسالسة في ظل االستراتيجية الجديدة لألعمال. كما وفر البنك تدريبًا 
مكثفًا للموظفين في مجال االستثمارات الذكية واستحدث منصات 

تشغيل فعالة، مع الحرص على تطبيق ضوابط تشغيلية جديدة وتحديث 
األنظمة األساسية باستمرار. ونتيجة لذلك، تمكن البنك من زيادة الكفاءة 

التشغيلية بشكل ملحوظ. وقد عمل فريق إدارة العمليات، الذي يتمتع 
بمهارات وخبرات متعمقة، مع جميع أصحاب المصلحة لتحقيق تنفيذ 

جميع المبادرات الجديدة التي كان البنك قد أطلقها بنجاح. وخالل العام، 
أولت اإلدارة اهتمامًا خاصًا بتعزيز مستوى التآزر بين الموارد البشرية 

والتكنولوجيات التي تبناها البنك حديثًا، لتمكين الموظفين من التعامل مع 
كافة العمليات وتحقيق االستجابة الفعالة في جميع األوقات.

تكنولوجيا المعلومات
خالل عام 2021، تبنى قسم تكنولوجيا المعلومات في بنك قطر األول 

إستراتيجية رقمية جديدة بهدف تحقيق المرونة للوصول إلى األهداف في ظل 
المبادرات الجديدة التي أطلقها البنك خالل العام، وترتكز إستراتيجية تكنولوجا 

المعلومات إلى محورين أساسيين، وهما: التحسين والتحول. أما فيما يتعلق 
بالتحسين، انصب تركيز قسم تكنولوجيا المعلومات على تعزيز أداء العمليات 
من دون تغيير نموذج األعمال األساسي. وبالتالي، أدخل القسم العديد من 

التحسينات على التطبيقات التي ُتستخدم في جميع أقسام البنك، مع التركيز 
بشكل أساسي على تحسين الكفاءة واإلنتاجية العامة للبنك وعلى تعزيز تجربة 
العمالء في الوقت نفسه. عالوة على ذلك، نقل قسم تكنولوجيا المعلومات 
مركز بيانات البنك باستخدام أفضل الحلول المتوفرة في السوق، مما زاد من 
كفاءته التشغيلية وساهم في توفير النفقات. أما يتعلق بعملية التحول، نجح 
قسم تكنولوجيا المعلومات في إنشاء تطبيق جوال مبتكر ومتطور ومتعدد 

القنوات لعمالء البنك Omni-Channel Mobile App، مما يسمح لهم بإدارة 
استثماراتهم بفعالية وتلبية احتياجاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان في 
العالم. تجدر اإلشارة إلى أن تطبيق QFB Mobile هو أول تطبيق مصرفي في 

قطر يتم استضافته من خالل الخدمات السحابية، وهذا خير دليل على الروح 
الرائدة والتطلعية التي يتمتع بها فريق تكنولوجيا المعلومات، وقدرته على 

تطبيق أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، لتزويد العمالء بأفضل وأحدث 
الخدمات والمنتجات المالية.

سيواصل فريق التكنولوجيا في بنك قطر األول العمل على تعزيز وظائف 
قنواته الرقمية المختلفة وسيظل ملتزمًا بتقديم أفضل الخبرات والخدمات 

لجميع العمالء الخارجيين والداخليين للبنك، بما يتماشى مع استراتيجية العمل 
الطموحة الجديدة. وكجزء من خارطة طريق تكنولوجيا المعلومات لعام 2022، 
يخطط الفريق لتطبيق نظام ُيعنى بإدارة عالقات العمالء والذي من شأنه أن 
يساعد وظائق األعمال بالبنك على تطوير فهم شامل لكل عميل واحتياجاته. 

كما يعتزم الفريق على طرح العديد من الخدمات الرقمية األخرى التي ستحسن 
بشكل كبير جودة وكفاءة تجربة عمالء بنك قطر األول. وستتم ترقية نظام 

 تخطيط موارد المؤسسات الحالي من أجل دعم فرق األعمال األخرى
 في البنك في مجال أتمتة معظم مهامها المنفذة يدويًا وتبسيطها،

 ولتوليد مجموعة من الخدمات الجديدة الموجهة لتلبية الزيادة الجديدة
في الطلب على خدمات البنك.
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ملخص عن أنشطة 
الرقابة الداخلية

إدارة المخاطر
باعتباره مؤسسة مالية تركز على الخدمات االستثمارية، يولي بنك قطر 
األول إدارة المخاطر أولوية عالية في إطار استراتيجية أعماله الشاملة، 

حيث أنها تلعب دورًا أساسيًا في تقديم نتائج فعالة للعمالء والمساهمين 
على حد سواء. ويسعى البنك باستمرار إلى تحديث إطار إدارة المخاطر 

ليتوافق مع أحدث وأفضل ممارسات وسياسات الحوكمة المعتمدة على 
المستوى العالمي، كما سيواصل جهوده لترسيخ وتوطيد الثقة التي يوليها 
العمالء للبنك. لمزيد من التفاصيل حول منهجية إدارة المخاطر والسياسات 

المعتمدة في إدارة المخاطر، يرجى مراجعة الفقرة الخاصة بإدارة المخاطر 
في قسم الحوكمة من هذا التقرير.

 إدارة االمتثال ومكافحة
غسل األموال

يولي بنك قطر األول أهمية قصوى لثقافة االمتثال بالقوانين واألنظمة 
المرعية وضمان تنفيذ العمليات وفقًا لجميع القوانين واللوائح المعمول 

بها، لضمان حماية العمالء وأصحاب المصلحة من أي التزامات قانونية 
محتملة، وتعزيز الموثوقية لدة الجهات التنظيمية باإلضافة إلى الحفاظ 

على شرعية أعمالنا. ولهذا السبب، خّصص بنك قطر األول قسمًا مستقاًل 
مسؤواًل عن ضمان امتثال أعمال البنك وسياساته وأنشطته لجميع 

القوانين واللوائح الصادرة عن مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال 
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر لألسواق المالية. 

وتخضع إدارة االمتثال في البنك لعدد من اإلجراءات والسياسات المعتمدة 
من قبل لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال المنبثقة عن مجلس اإلدارة، 
والتي توضح وتحدد اآلليات والسياسات التي على البنك اتباعها لضمان 

االمتثال للقوانين والقواعد واللوائح المرعية اإلجراء. 

وتقدم إدارة االمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تقاريرها 
مباشرة إلى لجنة المخاطر والتدقيق واالمتثال المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

التي تقوم بدورها باإلشراف على مستوى فعالية السياسات المعتمدة 
في البنك ومدى التزام أنشطة البنك بالقوانين والقواعد واللوائح 

المعمول بها. للمزيد من المعلومات حول إدارة االمتثال، يرجى الرجوع إلى 
قسم الحوكمة المدرج في هذا التقرير.

الشؤون القانونية
تتولى وحدة الشؤون القانونية في بنك قطر األول مسؤولية اإلشراف 

على وضع إطار قانوني فعال ألعمال البنك لضمان الحد من المخاطر 
القانونية، ويشمل ذلك بشكل رئيسي مراجعة السياسات الداخلية 

والمستندات القانونية وتقديم المشورة القانونية لمختلف اإلدارات 
واألقسام ومتابعة القضايا أمام المحاكم، وغيرها من المسوؤليات التي 

تندرج في إطار قانوني متين يستوفي أعلى المعايير المحلية والدولية. 
 وتعمل وحدة الشؤون القانونية بشكل وثيق مع اإلدارات األخرى

لضمان نجاح عمليات البنك والتخفيف من المخاطر القانونية التي قد 
يتعرض لها البنك.

التدقيق
يولي بنك قطر األول أهمية كبيرة ألعمال التدقيق والمراجعة كما يدرك 

أن االستقاللية والموضوعية هما مكونان أساسيان من نشاط التدقيق 
الداخلي والخارجي الفعال، من أجل ضمان تحقيق فعالية وكفاءة العمليات 

وتحسين الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر. ويدعم بنك قطر األول آليات 
التدقيق الداخلي والخارجي في البنوك وأهميتها في تفعيل أنظمة الرقابة 
الداخلية وإدارة المخاطر وكسب ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة. لمزيد 
من التفاصيل حول منهجية التدقيق الداخلي والخارجي، يرجى مراجعة قسم 

الحوكمة المرفق بهذا التقرير.
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هيئة الرقابة 
الشرعية

 تقرير هيئة 
الرقابة الشرعية 

بنك قطر األول هو في المقام األول بنك 
يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

في جميع معامالت التمويل والخدمات 
المصرفية واالستثمار التي يقدمها إلى 

عمالئه. وبالتالي يحرص البنك على ضمان 
امتثال سياساته وعملياته وأنشطته لمبادئ 

الشريعة اإلسالمية وأحكامها مع مراعاة 
مراجعتها والموافقة عليها من قبل الهيئة 

الرقابة الشرعية للبنك، التي هي عبارة 
عن هيئة مستقلة تتألف من ثالثة فقهاء 

وعلماء شرعيين بارزين، يتولون اإلشراف 
على أنشطة وأعمال البنك وضمان امتثالها 

لمبادئ الشريعة. وقد تم تخصيص وحدة 
امتثال للشريعة اإلسالمية داخل البنك 

وهي تتبع مباشرة لهيئة الرقابة الشرعية 
من خالل رفع تقارير دورية إلى الهيئة بهدف 

تعزيز فعالية العمليات والرقابة عليها. 
لمزيد من التفاصيل حول منهجية عمل 

هيئة الرقابة الشرعية، يرجى مراجعة قسم 
الحوكمة المرفق بهذا التقرير.

عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله.

إلى السادة: مساهمي بنك قطر األول ذ م م الكرام: 

 بناًء على خطاب التكليف والنظام األساسي للبنك؛ فإنه يسر هيئة 
الرقابة الشرعية ))الهيئة(( أن توجه لمساهمي بنك قطر األول ))البنك(( 

هذا التقرير الموجز

مسؤولية مجلس اإلدارة والهيئة: 

تؤكـد الهيئة على أّن من المبـادئ المقـررة، تحّمل اإلدارة التنفيذية 
مسـئولية التأكـد وااللتزام بأحكام الشـريعة اإلسالمية، وأّن مسـؤولية 
الهيئة تنحصـر فـي إبداء الـرأي الشـرعي والفتوى المسـتقل، والمراقبة 

 والتدقيق والتوجيه الشرعي بناًء على مراجعتـه لما يعرض عليه من 
عمليات البنك وعقوده، واستثماراته، وفي إعـداد هـذا التقرير. 

أساس رأي الهيئة:

بناًء على فتاوى وقرارات الهيئة، والتزاًما بضوابط الحوكمة والمعايير 
الشـرعية الصادرة عن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات الماليـة 
اإلسالمية، ومن خالل اجتماعـات الهيئـة الدوريـة، واجتماعـات العضـو 
التنفيذي لهـا، فإن الهيئة قامت بواجبها وأعمالها المتضمنة ما يلي:

بناًء على فتاوى وقرارات الهيئة، والتزاًما بضوابط الحوكمة والمعايير 
الشـرعية الصادرة عن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات الماليـة 
اإلسالمية، ومن خالل اجتماعـات الهيئـة الدوريـة، واجتماعـات العضـو 
التنفيذي لهـا، فإن الهيئة قامت بواجبها وأعمالها المتضمنة ما يلي:

التنسيق مع اإلدارة بوضع المتطلبات والمعايير الشرعية   -1 
ألنشطة البنك وعقوده واستثماراته والتأكد من تنفيذها من    

خالل التدقيق الشرعي الداخلي.   
اعتماد ومراجعة العقود واالتفاقيات والهياكل والنماذج العملية  -2 

الخاصة بأنشطة البنك التمويلية واالستثمارية، والسياسات    
الداخلية ذات العالقة التي تم عرضها على الهيئة، ووضع الحلول   

للصعوبات العملية التي ظهرت أثناء التطبيق واإلجابة على   
األسئلة واالستفسارات.   

احتساب الزكاة وفق الضوابط المعتمدة في ضوء الميزانية  -3 
المعروضة لعام 2021.   

المراقبة الواجبة إلبداء رأي محايد معقول عما إذا كان البنك  -4 
التزم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك بالفتاوى والقرارات   

واإلرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبل الهيئة.   
اعتماد القوائم المالية والميزانية، والتأكد من األسس الشرعية  -5 

لتوزيع األرباح والخسائر في االستثمارات، ونحوها.  
ولتحقيق سالمة التنفيذ، قمنا من خالل إدارة التدقيق الشرعي  -6 

بفحص التوثيق واإلجراءات المتبعة من البنك وتنفيذ المراقبة من   
أجل الحصول على المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية   

لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن البنك لم يخالف   
أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، والمعايير الشرعية لهيئة   

 .AAOIFI المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  

رأي الهيئة:
ترى الهيئة ما يأتي:

أن العقود والمنتجات واالستثمارات واآلليات المتعلقة والتي عرضت  أ - 
واطلعت الهيئة عليها ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية   

الغراء وحسب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة   
.AAOIFI للمؤسسات المالية اإلسالمية  

أن أسـس حسـاب الزكاة تم وفقـا للمعاييـر الشـرعية المعتمـدة،  ب - 
وتشـير الهيئة إلـى أن مسـئولية إخراج الـزكاة على األسـهم تقع   

علـى عاتـق المسـاهمين كمـا هـو وارد فـي النظام.   
وبعد مراجعة قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة صافي الدخل  ت - 

الموحدة للسنة المالية، لم تجد الهيئة فيهما مخالفة ألحكام   
ومبادئ الشريعة اإلسالمية.   

أن توزيع األرباح وتحميل الخسارة -إن وجدت- على حسابات  ث - 
االستثمار متوافقة مع المبادئ واألسس المعتمدة من قبل   

الهيئة الرقابة الشرعية والمعايير الشرعية.   
أن المكاسب التي تحققت بغير قصد من مصادر أو بطرق تحرمها  ج - 

أحكام الشريعة اإلسالمية قد تم تجنيبها في حساٍب خاصٍّ حتى ال   
ُتخلط بأموال المساهمين.   

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

فضيلة الشيخ أ. د. علي محيي الدين القره داغي
الرئيس والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية

 د. علي القرادغي 
رئيس الهيئة

 الشيخ د. يحيى النعيمي
عضو

الشيخ د. سلطان الهاشمي
عضو
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أبرز القرارات في مجال 
الحوكمة في عام 2021

 للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021

تقرير الحوكمة
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25 فبراير 
استقالة السيد سلمان عبد الغني، نائب رئيس مجلس اإلدارة 

ألسباب شخصية، وتعيين السيد يوسف المانع ليحل محله في 
منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة.

23 مارس 
تعيين السيدة فوليا بالس في منصب رئيسة إدارة المخاطر

12 أبريل 
تعيين عبد الرحمن توتونجي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك 

تعيين السيد راجش بانسال في منصب رئيس الشؤون المالية )على 
أن يكون ساريا اعتباًرا من 14 يونيو 2021(

انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وموافقتها على تعديل 
النظام االساسي للبنك وعلى إطار الحوكمة 

22 يونيو 
 تعيين السيدة ريتا الحلو في منصب أمين سر مجلس اإلدارة 

ورئيسة إدارة االمتثال والشؤون القانونية، 

22 سبتمبر
انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للبنك وموافقتها على زيادة 

رأس المال االسمي المصدر للبنك 
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 بيان الحوكمة 
 من رئيس 

مجلس اإلدارة

السادة المساهمون الكرام، 

يسرني أن أقدم لكم تقرير الحوكمة لعام 2021 المعتمد من مجلس إدارة 
البنك. يدرك مجلس اإلدارة أهمية وجود إطار متين للحوكمة وأھمیة 

االلتزام بمبادئ الحوكمة وال سيما في ظل استمرار انتشار أزمة جائحة 
كوفيد-19 وتأثيرها على االقتصاد. وقد تبنى مجلس إدارة بنك قطر األول 

خالل العام الماضي نظام حوكمة فعال لتحقیق ھدفین رئیسین، وهما: 
التخفیف من تأثیر األزمة وضمان استمراریة األعمال، وتحقيق اإلصالح 
المؤسسي من اجل التمھید لمستقبل أفضل. وقد بادر مجلس اإلدارة 

في العام الماضي إلى إرساء قواعد ممارسة الحوكمة السليمة من خالل 
تعديل نظامه األساسي حيث أولى أهمية كبرى لمبادئ الحوكمة كما 
هو منصوص عليها في اللوائح ذات الصلة باعتبارها عنصرًا فعااًل في 

التعامل العادل مع جميع األطراف ذات العالقة ووسيلة لتحقيق الكفاءة 
والمصداقية المهنية للبنك.

وبموجب التغييرات الجديدة، تخضع مهام مجلس اإلدارة ولجانه للمراجعة 
السنوية للتأكد من االلتزام المستمر بالمتطلبات التنظيمية للحوكمة 

وبأفضل الممارسات في هذا المجال. وتؤكد هذه اإلجراءات على التزام 
مجلس اإلدارة بترسيخ ثقافة الحوكمة الرشيدة وإرساء قيم مؤسسية 

سليمة وفعالة. كما يدرك المجلس أهمية تطبيق مبادئ ومعايير 
الحوكمة، وما يترتب على ذلك من اتباع المعايير المهنية واألخالقية في 
جميع التعامالت، واالمتثال لمبادئ اإلفصاح والشفافية عن المعلومات 

بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

ويلتزم مجلس اإلدارة بالعمل على تعميق وتطوير كفاءة عمل البنك 
بهدف تعزيز ثقة المساهمين واألطراف ذات العالقة وأصحاب المصالح 

بأداء البنك. ويعكس إطارنا للحوكمة منهجًا متسقًا مع إستراتيجية البنك، 
كما يخضع للمراجعة الدورية من جانب مجلس اإلدارة. ويتحمل البنك 

بكامل كياناته المتمثلة بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا وجميع الموظفين 

االلتزام باللوائح التنظيمية لحوكمة الشركات

خالل عام 2021، واصل بنك قطر األول تعزيز ممارساته في مجال حوكمة 
الشركات للتكيف مع التوجهات اإلستراتيجية واالستثمارية للبنك والبيئة 

التنظيمية المتغيرة. وبناء على ذلك، تمت مراجعة النظام األساسي للبنك، 
وإطار حوكمة الشركات، ومواثيق مجلس اإلدارة ولجان المجلس، وتحديثها 

لضمان اتساقها مع اللوائح السارية وأعمال البنك، بما في ذلك نظام 
حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ، والئحة الحوكمة 
والوظائف الخاضعة للرقابة لعام 2020 الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر 

للمال. يشكل تقرير الحوكمة لعام 2021 جزءًا ال يتجزأ من التقرير السنوي. 
ويتم عرض هذا التقرير على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية 
السنوية المنعقدة في عام 2022 للحصول على الموافقة عليه ، ويمكن 

.www.qfb.com.qa االطالع عليه على موقع البنك اإللكتروني

هيكل الملكية والمساهمون  3
حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، فإن رأس المال المدفوع والمصدر للبنك 

يبلغ 700,000,000 ريال قطري )سبعمائة مليون ريال قطري(، مقسم إلى 
700,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1 ريال قطري للسهم الواحد. 

في 22 سبتمبر 2021، وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي 
البنك على زيادة رأس المال االسمي المصدر للبنك من 700,000,000 ريال 

 قطري )سبعمائة مليون ريال قطري( إلى 1,120,000,000 ريال قطري 
)مليار ومائة وعشرون مليون ريال قطري(، ما يمثل زيادة بنسبة 60% عن 
رأس المال االسمي الحالي المدفوع للبنك على أن ينفذ قرار زيادة رأس 
المال في غضون سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، 

وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة من خالل االكتتاب يصل عددها إلى 
420 مليون سهم. ويمكن االطالع على محضر اجتماع الجمعية العمومية 

 المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2021 من خالل الموقع اإللكتروني للبنك
 . )www.qfb.com.qa(

يمكن لمساهمي بنك قطر األول ممارسة حقوقهم القانونية من خالل 
المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية. وبناء على النظام االساسي 

للبنك، تنعقد الجمعية العمومية العادية خالل األشهر األربعة التالية لنهاية 
السنة المالية للبنك. ويكون التصويت على البنود المدرجة على جدول 
األعمال بالموافقة أو بالرفض برفع األيدي. ويجوز لجميع المساهمين، 

بمن فيهم اُلُقصر، الحق في تعيين وكيل لتمثيلهم في الجمعية العمومية. 
ويجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية البنود التالية: 

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك ومناقشة ميزانية   • 
البنك السنوية وحساب الخسائر واألرباح واعتمادهما  

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء   •
النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديد مكافآتهم   •

تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أجورهم   •
النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح وإقرارها  •

الموافقة على التقرير السنوي وتقرير الحوكمة.  •

مسؤولية ضمان تطبيق إطار الحوكمة، حيث يتولى المجلس واللجان 
المنبثقة عنه تحديد إستراتيجية األعمال ووضع أطر الرقابة والضوابط 

الداخلية، في حين تتولى اإلدارة العليا ضمان تطبيق الحوكمة من خالل 
منظومة قوية من السياسات واإلجراءات الموافق عليها من قبل 
المجلس، كما يلتزم الموظفون باتباع وتطبيق متطلبات الحوكمة 

في أنشطة العمل اليومية. 
أما بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، فيؤكد مجلس 

اإلدارة امتثال بنك قطر األول لمتطلبات حوكمة الشركات المنصوص 
عليها في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق 

الرئيسية رقم )5( لسنة 2016 الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية، والئحة 
الحوكمة والوظائف الخاضعة للرقابة لسنة 2020 الصادرة عن هيئة تنظيم 

مركز قطر للمال. كما يؤكد مجلس اإلدارة أن بنك قطر األول ملتزم 
بالقواعد واللوائح واألنظمة المعمول بها والمتعلقة بأعماله والتي تنطبق 

عليه بصفته شركة مدرجة في بورصة قطر، بما في ذلك امتثاله لقواعد 
طرح وإدراج األوراق المالية في األسواق المالية الصادرة عن هيئة قطر 

لألسواق المالية، بصيغتها المعدلة من حين آلخر.
نحن نولي قدرًا كبيرة من الدقة والعناية لكل التفاصيل الواردة في هذا 

التقرير انطالقًا من حرصنا على االلتزام بمبادئ اإلفصاح والشفافية تجاه 
عمالئنا والمستثمرين، كما نتعهد لكم، مساهمينا المحترمين، االستمرار 

في تعزيز إطار الحوكمة وتحسين ممارساتنا اإلدارية بما يتوافق مع 
التغيرات اإلستراتيجية التي يتبناها البنك تحقيقًا لمصلحة البنك 

والمساهمين وأصحاب المصالح.

الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني 
رئيس مجلس اإلدارة

مقدمة  1
يقدم تقرير حوكمة هذا نبذة عن آليات ومبادئ الحوكمة التي يتبعها بنك 

قطر األول ذ.م.م. )عامة( )»البنك«(. يتوافق إطار حوكمة الشركات في 
بنك قطر األول مع المبادئ الواردة في نظام حوكمة الشركات والكيانات 
القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم )5( لعام 2016 الصادر عن هيئة 
قطر لألسواق المالية، وقواعد الحوكمة والوظائف الخاضعة للرقابة لعام 

2020 الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال،بالقواعد واللوائح واألنظمة 
المعمول بها والمتعلقة بأعماله والتي تنطبق عليه بصفته شركة مدرجة 
في بورصة قطر، بما في ذلك امتثاله لقواعد طرح وإدراج األوراق المالية 

في األسواق المالية الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية، بصيغتها 
المعدلة من حين آلخر. ويدرك بنك قطر األول أن وجود نظام فعال 

لحوكمة الشركات هو أحد العناصر األساسية لتحقيق أهدافه االستراتيجية 
ومصالح مساهميه وأصحاب المصلحة اآلخرين. ومن المهم التأكيد على 

أن بنك قطر األول التزم خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2021 باألحكام المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات والكيانات 

القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم )5( لعام 2016 الصادر عن هيئة 
قطر لألسواق المالية، كما هو محدد في المادة 3 من النظام المذكور. 

كما التزم البنك خالل السنة بمتطلبات اإلفصاح الواجبة التطبيق من قبل 
الشركات المدرجة في بورصة قطر، بما في ذلك التقارير المالية السنوية 

المدققة، والبيانات المالية نصف السنوية وربع السنوية، واإلفصاحات 
المستمرة عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على أسعار األوراق المالية، 
والمعلومات المتعلقة بإجراءات زيادة رأس المال، وإشعار البورصة بتاريخ 

انعقاد الجمعية العمومية السنوية، وذلك ضمن المهل القانونية المحددة. 
سيواصل بنك قطر األول خالل السنة القادمة إجراء المزيد من التحسينات 

على إطار عمل الحوكمة ليتماشى مع مع نمو األعمال والتوجهات 
االستراتيجية للبنك والبيئة التنظيمية المتغيرة.

إطار الحوكمة   2
يلتزم مجلس إدارة بنك قطر األول بوضع إطار لحوكمة الشركات يضمن 

تنفيذ العمليات بشكل سليم إلرساء بيئة تتسم بالكفاءة في اإلشراف 
والمساءلة من أجل الحفاظ على ثقة المساهمين والعمالء والموظفين 

والهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة اآلخرين ومراعاة مصالحهم. وقد تم 
تحقيق ذلك من خالل إطار واضح للحوكمة تم اعتماده من جانب مجلس 
اإلدارة والمساهمين، مع تحديد واضح للمسؤوليات والضوابط الداخلية 

وآليات إدارة المخطر وتعزيز عمليات االمتثال. عالوًة على ذلك، وافق 
المجلس على عملية شفافة لصنع القرار مع تسلسل إداري وقنوات إبالغ 
واضحة، إلى جانب سياسات فّعالة إلدارة أصحاب المصلحة، والمعامالت 

مع األطراف ذات العالقة، وتضارب المصالح، ومبادئ اإلفصاح والشفافية، 
وآليات اتباع المعايير المهنية واألخالقية في جميع التعامالت الذي يجريها 

البنك. كما تتميز ثقافة حوكمة الشركات في بنك قطر األول بالمساءلة 
والنزاهة والشفافية واالمتثال والوعي بالمخاطر.  
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المساهمون الرئيسيون  3.1

تشمل قائمة المساهمين الذي يملكون أكثر من 5% من راس مال البنك 
األسماء التالية، كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

شركة الزبارة 
لالستثمار العقاري 

ذ.م.م..

105,000,000%15

شركة بروق 
التجارية ذ.م.م.

70,000,000%10

شركة شفت 
ذ.م.م.

35,029,600%5

حقوق المساهمين  3.2

يضمن البنك حماية حقوق المساهمين بموجب النظام األساسي للبنك 
وميثاق مجلس اإلدارة وقانون الشركات لسنة 2005 الصادر عن مركز 
قطر للمال ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 

المالية وغيرها من اللوائح والتشريعات المرعية اإلجراء. وبناء على األحكام 
المنصوص عليها في النظام األساسي للبنك، يحق للمساهمين االطالع 

على المعلومات التالية التي يتحها البنك عبر موقعه اإللكتروني وبموجب 
طلب خطي من المساهمين: 

سجل المساهمين )عند الطلب( • 
معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة )متوفرة على الموقع • 

اإللكتروني(.
عقد التأسيس والنظام األساسي )متوفر على الموقع اإللكتروني(. • 
العقود أو األدوات التي ينشأ عنها أي ديون أو حقوق في ذمة البنك • 
التقرير السنوي الذي يتم تقديمه إلى الجمعية العمومية سنويًا • 

)متوفر على الموقع اإللكتروني(.
أي مستندات أخرى يتم تقديمها إلى الجمعية العمومية )متوفرة • 

على الموقع اإللكتروني(. 

الجمعية العمومية العادية المنعقدة في عام 2021  3.3

انعقدت الجمعية العمومية العادية في عام 2021 عن طريق الفيديو 
بسبب إجراءات الغلق التي كانت مفروضة نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19. 
وانعقدت الجمعية في الدوحة - قطر بتاريخ 5 أبريل 2021. وحضر االجتماع 

ما مجموعه 22 مساهمًا )شخصيًا أو بالوكالة(، يمتلكون 361,234,507 سهم 
في البنك ويمثلون حوالي 51.6 في المائة من رأس مال البنك.

الوصول إلى المعلومات، وتوزيع األرباح، والحق في  3.4 
التصويت على قرارات الجمعية العمومية غير العادية  

يضمن بنك قطر األول حصول المساهمين في البنك على المعلومات في 
الوقت المناسب من خالل الموقع اإللكتروني للبنك أو عن طريق االتصال 

بقسم عالقات المستثمرين في البنك.

باإلضافة إلى ذلك، يحدد النظام األساسي للبنك وسياسة توزيع األرباح 
الموافق عليها من قبل المساهمين الشروط واألحكام المتعلقة بتوزيع 
األرباح، والتي تتوافق مع القوانين المعمول بها. وتحدد البيانات المالية 

المدققة المقدمة إلى الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليها، 
الطريقة التي يتم من خاللها توزيع األرباح. 

عالوة على ذلك، يضمن النظام األساسي لبنك قطر األول حقوق 
المساهمين، وال سّيما األقليات في حال دخول البنك في معامالت 

رئيسية وحصول تغيير في هيكل رأس المال وفيما يتعلق بمسائل أخرى 
على النحو المنصوص عليه في النظام األساسي للبنك.

مجلس اإلدارة   4
يتولى مجلس إدارة البنك إعداد اإلستراتيجية العامة للبنك وتحديد التوجه 
اإلستراتيجي لألعمال باإلضافة إلى اإلشراف على أعمال البنك وأنشطته.

مجلس اإلدارة   4.1

يتألف مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء، بحيث يتكون ثلث األعضاء 
على األقل من المستقلين وتكون أغلبيتهم من غير تنفيذيين. ويحق 
للمساهمين اإلستراتيجيين في البنك، وفقًا للنظام األساسي، تعيين 

عضوين لتمثيلهم في مجلس اإلدارة، بما في ذلك الرئيس الذي يتم تعيينه 
دومًا من قبل شركة الزبارة لالستثمار العقاري ذ.م.م.. ويتم انتخاب بقية 

أعضاء مجلس اإلدارة باالقتراع السري من قبل الجمعية العمومية العادية 
وفقًا للنظام األساسي للبنك. يخدم مجلس اإلدارة، بما في ذلك أعضائه 
المنتخبين والمعينين، لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العمومية 

التي تم انتخابهم فيها، ويجوز إعادة انتخابهم أو تعيينهم لدورة ثانية. 

وقد تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في اجتماع الجمعية 
العمومية التي انعقدت بتاريخ 22 أبريل 2019، وتنتهي مدة واليتهم في 

تاريخ الجمعية العمومية التي ستنعقد في عام 2022 فيما يتعلق بالسنة 
المالية المنتهية في 31 ديمسبر 2021. بعد استقالة السيد سلمان عبد 
الغني، نائب رئيس مجلس اإلدارة ألسباب شخصية بتاريخ 2021/02/25، 
صوت مجلس اإلدارة باإلجماع على تعيين السيد محمد يوسف المانع 

ليحل محله كنائب لرئيس مجلس اإلدارة. والجدير بالذكر أن لجنة الترشيحات 
والمكافآت وحوكمة الشركة المنبثقة عن المجلس وضعت سياسات 

وإجراءات النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، والتي تمت مراجعتها والموافقة 
عليها من قبل مجلس إدارة البنك.

مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة   4.2

وفقًا لميثاق مجلس إدارة بنك قطر األول، يتكون مجلس اإلدارة من 
أعضاء محترفين يتمتعون بالكفاءة المهنية ومجموعة واسعة من المهارات 

التجارية، ومهارات القيادة في صياغة االستراتيجيات وتوجيهها، وفهم 
عام لألنشطة المصرفية ومسائل الحوكمة. كما على أعضاء المجلس أن 
يتمتعوا بالمؤهالت المهنية المناسبة وبسجل حافل بالنجاحات يمّكنهم 
من تقديم خبرات مفيدة في مناقشات مجلس اإلدارة وقراراته وتقديم 

إسهامات هادفة وذات مغزى في ما يتعلق بإستراتيجية البنك وسياساته، 
مع اإلشراف بشكل فّعال على األداء السليم لإلدارة. 

كما على أعضاء المجلس أن يتمتعوا بنزاهة عالية في تمثيل المساهمين 
وأن يركزوا بشكل فعال على خلق القيمة مع االلتزام بنجاح البنك على 

المدى الطويل. ويجب أن يكون لديهم معرفة بمتطلبات حوكمة الشركات 
وممارساتها ويلتزمون بمسؤولياتهم المؤسسية التي تتجاوز أصحاب 

المصلحة المباشرين. 
 

وفيما يلي معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة وعن السجل المهني 
والمستوى التعليمي لكل عضو:

سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني 
رئيس مجلس اإلدارة 

تم تعيينه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات
يمثل شركة الزبارة لالستثمار العقاري ذ.م.م..

عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر: ال يوجد
عدد األسهم المملوكة من قبل شركة الزبارة: 105،000،000 )%15(

يشغل سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني منصب رئيس مجلس إدارة 
بنك قطر األول منذ أبريل 2019. ويترأس أيضًا مجلس إدارة مجموعة أوريدو 

Ooredoo منذ مارس 2020، وهو حاليًا عضو مجلس إدارة شركة قطر 
للتأمين. وهو معروف بخبرته الواسعة في شغل المناصب القيادية، حيث 

يعمل حاليًا أيضًا رئيس استثمارات آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا في جهاز 
قطر لالستثمار. وباإلضافة إلى ذلك، يتمتع سعادته بخبرة واسعة في 

مجاالت االستثمار، واألعمال المصرفية، واالتصاالت السلكية والالسلكية، 
وتطوير العقارات، والبناء. ويحمل الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني درجة 

البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ماريمونت في أرلينغتون 
فيرجينيا بالواليات المتحدة، وشهادة الماجستير في إدارة األعمال جامعة 

الدراسات العليا إلدارة األعمال HEC Paris في الدوحة، قطر.

السيد محمد يوسف المانع
نائب الرئيس

عضو غير تنفيذي، تم انتخابه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات
يمثل جميع المساهمين

عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر: 7000 )%0.01(

يشغل المانع منصب عضو مجلس إدارة بنك قطر األول منذ أبريل 2019، 
كما أنه عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة المنبثقة عن 

المجلس. يتمتع المانع بخبرة واسعة في مجال األمن والدفاع في القطاع 
العام، حيث تقّلد العديد من المناصب األمنية والتنفيذية المختلفة مع 
الشرطة القطرية ووزارة الشؤون الداخلية. وُيعد مشجعًا شغوفًا لرياضة 

رفع األثقال في قطر، كما أنه عضو في اللجنة األولمبية العربية والنائب 
األول لرئيس اللجنة األولمبية القطرية. وهو أيضًا عضو في مجلس 

الشورى ورئيس لجنة الشؤون االقتصادية والمالية في مجلس الشورى. 
حصل المانع على درجة البكالوريوس في األمن الداخلي من أكاديمية 

األمن الداخلي في الدوحة بقطر.

السيد عبد اللطيف محمد السادة 
عضو غير تنفيذي - مستقل 

تم انتخابه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات
يمثل جميع المساهمين 

عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر: ال يوجد

يشغل السادة منصب عضو مجلس إدارة بنك قطر األول منذ أبريل 2019، 
وهو أيضًا رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة. ويتمتع السادة 
بخبرة واسعة في مجال المحاسبة والتدقيق واإلدارة اكتسبها من خالل 

عمله في القطاع العام، ويشغل حاليًا منصب رئيس الشؤون البشرية 
في الديوان األميري. يحمل السادة دبلوم محاسبة من كلية التكنولوجيا 
في الدوحة، ودرجة البكالوريوس من المعهد العالي للدراسات التعاونية 

واإلدارية في مصر.

السيد إبراهيم الجيده 
عضو غير تنفيذي - مستقل منذ تأسيس البنك
أعيد انتخابه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات

يمثل جميع المساهمين
عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر: 1،864،839 )%0.266(

يشغل الجيدة منصب عضو مجلس إدارة بنك قطر األول منذ أبريل 2019، 
كما أنه عضو في اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة. وباإلضافة 

إلى ذلك، يتمتع الجيدة بخبرة واسعة في مجاالت التخطيط العمراني 
والبناء والتطوير العقاري والتصميم. ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي 

ومنصب كبير المهندسين في المكتب الهندسي العربي الذي يمتلك 
فروعًا في الدوحة ومسقط ومانيال وكوااللمبور. حصل الجيدة على 

درجة البكالوريوس في التصميم البيئي والهندسة المعمارية من جامعة 
أوكالهوما في نورمان، أوكالهوما، الواليات المتحدة.

السيد محمد الهاجري 
عضو غير تنفيذي منذ التأسيس

أعيد انتخابه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات
يمثل جميع المساهمين

عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر: 63،700 )%0.009(

يشغل الهاجري عضوية مجلس إدارة بنك قطر األول منذ أبريل 2019، كما 
أنه عضو في لجنة الرشيحات والمكافآت والحوكمة المنبثقة عن مجلس 
اإلدارة. يتمتع الهاجري بحياة مهنية ناجحة في مجال البحوث االقتصادية 

في القطاع الحكومي، ويشغل حاليًا منصب رئيس قسم البحوث السياسية 
واالقتصادية في الديوان األميري. حصل الهاجري على درجة البكالوريوس 

في في االقتصاد واإلدارة من جامعة قطر، وشهادة االقتصاد من 
كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، وشهادة االقتصاد والدراسات 

االستراتيجية من جامعة هارفارد. 
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السيد محمد القحطاني 
عضو غير تنفيذي 

تم انتخابه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات
يمثل جميع المساهمين

عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر: 2،068،646 )%0.296(

يشغل القحطاني عضوية مجلس إدارة بنك قطر األول منذ عام 2019، وهو 
عضو في لجنة المخاطر ومتابعة االمتثال المنبثقة عن مجلس اإلدارة. وقد 

اكتسب الدكتور القحطاني خبرة واسعة في مجال السلع االستهالكية 
والنفط والغاز والعقارات والبناء بفضل عمله في عدة شركات قطرية كبيرة 

منها الميرة وسوق قطر وقطرغاز. حصل الدكتور القحطاني على درجة 
البكالوريوس في القانون من جامعة بيروت العربية في مسقط، عمان، 

ودرجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة نورثومبريا في 
نيوكاسل، المملكة المتحدة، ودكتوراه في القانون التجاري الدولي من 

جامعة دورهام في دورهام، المملكة المتحدة.

السيد سالم المري 
عضو غير تنفيذي - مستقل 

تم انتخابه في عام 2019 لمدة ثالث سنوات
يمثل جميع المساهمين

عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر: ال يوجد

يشغل المري منصب عضو مجلس إدارة بنك قطر األول منذ أبريل 2019، 
وهو أيضًا رئيس لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال. ويتمتع السيد 

المري بخبرة واسعة في مجال التمويل والتدقيق واإلدارة في عدة 
قطاعات منها المصارف والدفاع والعقارات والبتروكيمياويات والنفط 

والغاز ويشغل حاليًا منصب مدير الشؤون المالية واإلدارية في شركة برزان 
القابضة. حصل المري على درجة البكالوريوس في المحاسبة والشؤون 
المالية من جامعة قطر، ودرجة الماجستير في التمويل اإلسالمي من 

 HEC جامعة حمد بن خليفة في قطر، وماجستير في إدارة األعمال من
Paris، في الدوحة، قطر.

األعضاء المستقلون   4.3

ُيعتبر عضو مجلس اإلدارة مستقاًل إذا استوفى الشروط المنصوص عليها 
في النظام األساسي للبنك، وهي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر:

أن يكون مستقاًل عن اإلدارة؛  -
أال يكون موظفًا أو عضوًا في مجلس إدارة أو مالكًا أو شريكًا   - 
أو مساهمًا كبيرًا في أي شركة استشارية متعاقدة مع البنك،   

بما في ذلك مراجع الحسابات الخارجي للبنك؛   
أال تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى أو أن يكون ممثاًل ألي  - 

عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي في البنك.  

والواقع أن أعضاء مجلس إدارة بنك قطر األول المستقلون يستوفون 
معايير االستقاللية المنصوص عليها في النظام األساسي للبنك وفي 

قوانين ولوائح الحوكمة المعمول بها. 

رئيس مجلس اإلدارة  4.4

يتم تعيين رئيس مجلس إدارة البنك دومًا من قبل شركة الزبارة لالستثمار 
العقاري ذ.م.م. كما هو منصوص عليه في النظام االساسي للبنك. وخالل 

عام 2021، حرص رئيس مجلس اإلدارة على تولي قيادة أنشطة مجلس 
اإلدارة وضمان وفاء المجلس بالتزاماته وفقًا للقوانين واللوائح المعمول 

بها وضمان تنفيذ جميع القرارات التي اتخذها المجلس. 

وينص النظام األساسي للبنك على أن نائب الرئيس يحل محل رئيس 
مجلس اإلدارة في حال غيابه أو في حال حدوث أي عائق يمنعه من 

أداء واجباته ومسؤولياته. وقد تم تحديد مسؤوليات الرئيس ونائبه في 
النظام األساسي للبنك. ويشمل دور رئيس مجلس اإلدارة على سبيل 

المثال ال الحصر: 
 تولي المسؤولية عن أنشطة المجلس ولجانه• 

 أن يكون المتحدث الرسمي باسم المجلس ونقطة االتصال 
الرئيسية بالنيابة عن المجلس مع الرئيس التنفيذي، مع ضمان عقد 
اجتماعات منتظمة مع الرئيس التنفيذي لمناقشة آخر المستجدات 

بشأن أعمال البنك.
أن يتولى رئاسة وتنسيق اجتماعات المجلس، وأن يضمن معالجة • 

المسائل المدرجة على جدول األعمال في الوقت المناسب.
الحفاظ على اتصال منتظم مع أعضاء المجلس اآلخرين والتشاور • 

معهم بشأن االستراتيجية وتطوير األعمال وإدارة المخاطر في البنك. 
ضمان األداء السليم والفعال للمجلس.• 
تنسيق جدول األعمال، والتقارير المتصلة بكل بند من البنود المدرجة • 

على جدول األعمال بالتعاون مع سكرتير المجلس.
إقرار جدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة، مع مراعاة المسائل التي • 

يقترحها أي عضو في المجلس.
تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بصورة جماعية وفعالة • 

خالل اجتماعات المجلس لضمان اضطالع المجلس بمسؤولياته 
بشكل فعال وبما يضمن تحقيق مصالح البنك.

إتاحة جميع البيانات والمعلومات والوثائق والسجالت الخاصة بالبنك • 
والمجلس ولجانه ألعضاء المجلس وضمان حصول المجلس على 

المعلومات المناسبة بما في ذلك:
• معلومات عن أعمال البنك وإستراتيجيته وأنشطته.  

• المعلومات والموارد الالزمة لتمكين األعضاء من أداء   
مسؤولياتهم بشكل فعال، بما في ذلك التحديثات المنتظمة   

حول األعمال من الرئيس التنفيذي وغيره من أعضاء   
اإلدارة التنفيذية   

• إستراتيجيات وخطط وسياسات البنك ومؤشرات األداء الرئيسية.  
إنشاء قنوات اتصال فعالة مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى • 

المجلس.
إتاحة المشاركة الفعالة ألعضاء المجلس غير التنفيذيين بصفة • 

خاصة، وتعزيز العالقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير 
التنفيذيين والمستقلين.

بناء توافق في اآلراء وتطوير العمل الجماعي داخل المجلس لتعزيز • 
العالقة البناءة والمتناغمة بين المجلس واإلدارة.

إبقاء األعضاء على اطالع دائم حول مسؤولياتهم التنظيمية بموجب • 
لوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر لالسواق المالية ويجوز للرئيس 

تفويض إحدى لجان المجس بمتابعة هذه المسألة.
ضمان وضع إجراءات للتقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه وتقييم فردي • 

ألداء أعضاء مجلس اإلدارة. وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت 
مهمة إجراء تقييم االداء، وترفع تقريرًا بالنتائج إلى المجلس.

ترؤس اجتماع الجمعية العمومية العادية وضمان تنظيم هذه • 
االجتماعات بكفاءة وفعالية بمساعدة سكرتير المجلس، وإطالع 

المساهمين على أداء البنك على نحو كاف.
ضمان توفير التدريب المنتظم لجميع أعضاء المجلس باإلضافة إلى • 

التدريب التعريفي والتوجيهي األولي، وضمان أن الميزانية السنوية 
تتضمن ميزانية لتوفير برامج تدريبية لمجلس اإلدارة. 

الحفاظ على مستويات عالية من معايير الحوكمة في البنك بما • 
يتماشى مع اللوائح المحلية وأفضل الممارسات.

التأكد من وضع وتنفيذ سياسة اإلفصاح واالتصاالت الخاصة بالبنك.• 
التوقيع على التقرير السنوي وتقرير الحوكمة • 

اجتماعات مجلس اإلدارة   4.5

سكرتير مجلس اإلدارة  4.5.1

يعين المجلس أمين سر / سكرتير للمجلس لتنظيم اجتماعات المجلس 
ولجانه إضافة إلى مهام أخرى على النحو الذي يحدده مجلس اإلدارة. 

يجب أن يكون لجميع أعضاء المجلس حق الوصول المباشر إلى أمين سر 
المجلس. 

وفي 22 يونيو 2021، وافق مجلس اإلدارة على تعيين السيدة ريتا الحلو 
في منصب أمين سر الشركة، كبديل لسابقتها. تعمل السيدة حلو أيضًا 

في منصب رئيسة قسم الشؤون القانونية ومتابعة االمتثال في البنك، 
وهي تملك أكثر من 11 عامًا من الخبرة في الشؤون القانونية واالمتثال 
والحوكمة. وقبل انضمامها إلى بنك قطر األول، شغلت منصب رئيسة 

قسم الشؤون القانونية في شركة فودافون قطر. وتتلخص مهامها 
الرئيسية كسكرتير الشركة على النحو التالي:

إعداد محاضر الجتماعات مجالس اإلدارة ولجان مجالس اإلدارة،  .1 
واالحتفاظ بسجالت لكافة المحاضر والقرارات التي أقرها المجلس   

ولجانه في سجل خاص لتيسير متابعة القضايا التي تتطلب اتخاذ   
إجراءات بشأنها.  

االحتفاظ بسجالت ورقية وإلكترونية لجميع القرارات الصادرة   .2 
عن طريق التمرير وجميع المراسالت المتعلقة بشؤون المجلس.   

التنسيق والعمل بشكل وثيق مع رئيس المجلس ورئيس كل لجنة  .3 
من لجان المجلس إلعداد وتنظيم االجتماعات وجداول األعمال   

والتقارير المتصلة باالجتماعات، فضاًل عن تيسير االتصال بين أعضاء   
المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية.  

إرسال الدعوات بالنيابة عن الرئيس إلى كل أعضاء المجلس  .4 
والمشاركين لحضور اجتماعات المجلس أو لجان المجلس، وتلقي   

طلبات األعضاء بإضافة أي بنود إلى جدول األعمال؛  

تسهيل الوصول في الوقت المناسب إلى جميع المعلومات  .5 
والمستندات والبيانات المتعلقة بالشركة إلى جميع أعضاء    

مجلس اإلدارة؛   

إبقاء األعضاء على اطالع دائم بمسؤولياتهم التنظيمية بموجب  .6 
القوانين ولوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية  

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة  4.5.2

يتم انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة ست مرات على األقل في السنة، 
وتنعقد االجتماعات في المقر الرئيسي للبنك أو في أي مكان يحدده 
األعضاء. ويجوز للمجلس عقد اجتماعات إضافية وفق الضرورة الالزمة 

إلدارة أعمال البنك. 

الحضور والنصاب   4.5.3

ينبغي على أعضاء مجلس اإلدارة اإلعداد بشكل مناسب الجتماعات  .1 
المجلس ولجانه وحضور االجتماعات والمشاركة في المداوالت.   

ُيعتبر العضو الذي يتخلف عن حضور أكثر من ثالثة اجتماعات متتالية  .2 
من دون عذر يقبله المجلس مستقياًل.   

يكتمل النصاب القانوني لمجلس اإلدارة وكل لجنة تابعة لمجلس  .3 
اإلدارة لدى حضور أكثر من نصف األعضاء. ويجوز أيضًا ألي عضو في   
مجلس اإلدارة أو في إحدى لجانه توكيل أحد األعضاء الحاضرين في   

تمثيله والتصويت عنه خالل االجتماع. ال يجوز ألي عضو أن ينوب   
عن أكثر من عضو مجلس إدارة واحد، ويكون للعضو الذي يمثل عضوًا   
آخر أصوتين. ويتم تسجيل الوكالء في محضر االجتماع ويتم االحتفاظ   

بالسجالت مع سكرتير الشركة.   

وتصدر قرارات المجلس ولجانه بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين،  .4 
وعند تساوي األصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه - في   
حال غياب الرئيس. ال يملك رؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة   

صالحية الترجيح في حال تعادل األصوات.   

يحضر الرئيس التنفيذي وسكرتير الشركة جميع اجتماعات مجلس  .5 
اإلدارة دون أي يكون لهما حق التصويت. ويجوز دعوة أشخاص   

آخرين لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة عند تناول مسائل محددة   
تتعلق بأعمالهم في االجتماع، شريطة موافقة رئيس مجلس اإلدارة.   

وفي عام 2021، عقد مجلس إدارة البنك االجتماعات التالية:

تاريخ اجتماع 
األعضاء الحاضرون مجلس اإلدارة 

6 أعضاء، بمن فيهم الرئيس ووكيل واحد2021/2/25 

جميع األعضاء2021/04/12

جميع األعضاء2021/06/16 

جميع األعضاء2021/08/11 

جميع األعضاء2021/10/27

6 أعضاء، بمن فيهم الرئيس2021/12/08 
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وقد حضر األعضاء اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات لجان المجلس في 
عام 2021 على النحو التالي:

 اجتماعات اسم العضو 
مجلس اإلدارة 

 اجتماعات
اللجنة التنفيذية

اجتماعات لجنة 
المخاطر ومتابعة 

االمتثال 
االجتماعات

اجتماعات لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت 

والحوكمة

3 اجتماعات 6 اجتماعات 1 اجتماع 6 اجتماعات

ال ينطبقال ينطبق6/61/1سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني 

6/51/06/56/5السيد محمد يوسف المانع، نائب الرئيس 

ال ينطبق6/6ال ينطبق6/6السيد سالم المري 

6/6ال ينطبقال ينطبق6/6السيد عبد اللطيف محمد السادة 

ال ينطبقال ينطبق6/61/1السيد إبراهيم الجيده

6/6ال ينطبقال ينطبق6/6السيد محمد الهاجري

ال ينطبق6/6ال ينطبق6/6د. محمد القحطاني 

أهم القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة في عام 2021 هي:

تعيين السيد عبد الرحمن توتونجي في منصب الرئيس التنفيذي   -
تعيين السيد راجيش بنسال رئيسًا للشؤون المالية   -

توصية الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على اقتراح  - 
زيادة رأس المال   

الموافقة على سياسات مختلفة ومراجعتها، بما في ذلك:   - 
سياسات المخاطر، وسياسة الموارد البشرية، وميثاق التدقيق   

الداخلي، وسياسات مكافحة غسل األموال، والسياسات األخرى.   
الموافقة على استراتيجية جديدة للبنك  -

الموافقة على على االستحواذ وعلى التخارج من صندوق  - 
لالستثمار في األسهم الخاصة   

االستشارات الخارجية    4.6

يجوز لمجلس إدارة بنك قطر األول وكل لجنة تابعة له السعي للحصول 
 على المشورة المهنية المستقلة المناسبة على حساب البنك الخاص،

كلما رأى ذلك ضروريًا.

مراجعة أداء مجلس اإلدارة   4.7

يلتزم مجلس إدارة البنك بسياسة مراجعة األداء الخاصة بمجلس اإلدارة 
واللجان التابعة له، والتي تحدد معايير تقييم أداء المجلس في ممارسة 
مسؤولياته تجاه أصحاب المصلحة ومراجعة دور ومسؤوليات المجلس 

ولجان المجلس ومدى االلتزام بها. 

وقد وضع مجلس األدارة إجراءات للتقييم الذاتي لألداء على أساس 
مستمر. وتشمل هذه اإلجراءات تقييم أداء المجلس ولجانه وكل عضو من 

اعضاء المجلس على حدة. وقد قام أعضاء مجلس اإلدارة بأجراء تقييم 
ذاتي لمسؤولياتهم وأدائهم خالل عام 2021 بناء على نموذج خاص أعّد 

لهذه الغاية مع التركيز على مدى مساهمة األعضاء وتفاعلهم داخل 
اجتماعات المجلس واللجان، وجودة مشاركاتهم وأعمالهم، فضاًل عن 

فهمهم لدورهم كأعضاء في مجلس األدارة واللجان التابعة له. وعالوة 
على ذلك، تضمن التقييم فقرة للتعبير عن رأي األعضاء ومدى ارتياحهم 

بشأن هيكل المجلس ولجانه وعملياتها والتفاعالت خالل االجتماعات 
فضاًل عن مدى فعالية دور ومسؤوليات المجلس ولجانه. وقد تم رفع 

تقييم بنتائج هذه التقييمات إلى مجلس اإلدارة، وستجري متابعة النقاط 
التي أثارها التقييم من قبل مجلس اإلدارة واقتراح التحسينات عليها بشكل 

مستمر.

وعالوة على ذلك، قام المجلس بإجراء تقييم سنوي لإلدارة العليا. وأعرب 
المجلس عن مستوى عال من الرضا تجاه أداء اإلدارة التنفيذية.

وقد تولت لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة خالل عام 2021 مراجعة 
تقييم أداء المجلس ولجانه واإلدارة العليا وأعدت تقريرًا بالنتائج ورفعتها 

إلى مجلس اإلدارة لمناقشتها ورفع توصياته بشأنها. وخلص المجلس 
إلى أن أداء مجلس اإلدارة ولجانه يعكسان رؤية البنك وقيمه وأن جميع 

المسؤوليات متوافقة مع متطلبات الحوكمة المنصوص عليها في اللوائح 
الداخلية للبنك وفي األنظمة واللوائح المحلية المعمول بها. 

التطوير والتعلم  4.8

تشّكل سياسة انتخاب وتعيين مجلس اإلدارة جزءًا من دليل حوكمة 
 الشركات الذي تم اعتماده خالل الجمعية العمومية السنوية والذي 

 يضمن تزويد أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان المجلس ببرنامج 
تعريفي وبرامج مستمرة للتطوير والتعلم. 

وفي إطار االستعداد النتخاب مجلس اإلدارة الجديد في العام المقبل، 
وضع بنك قطر األول سياسة تعريفية ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد 
إلطالعهم على سير عمل مجلس اإلدارة واللجان الفرعية التابعة له 

وأنشطة البنك وأعماله بشكل عام، وتزويدهم بلمحة عامة عن أعمالهم 
وواجباتهم والتزاماتهم بموجب القوانين واللوائح المعمول بها والنظام 

األساسي الخاص بالبنك.باإلضافة إلى ذلك، يؤدي أعضاء مجلس اإلدارة 
واجباتهم بشكل مستقل وبكفاءة، وهم يدركون المسؤوليات التي تقع 
على عاتقهم كأعضاء. كما يتم إطالعهم بصفة دورية من قبل وظائف 

األعمال المختصة بالتغييرات التنظيمية والرقابية الرئيسية التي تؤثر على 
البنك وعلى أدائهم لمهامهم. 

فصل المسؤوليات وحظر الجمع بين المناصب  4.9

يضمن بنك قطر األول الفصل بين مهام رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لتعزيز استقاللية مجلس اإلدارة والسماح للرئيس التنفيذي 

بالتركيز على المتطلبات اليومية إلدارة البنك. وهذا من شأنه أن يساعد 
مجلس اإلدارة على توفير هيكل حوكمة أفضل وأكثر توازنًا من خالل 

تعزيز الرقابة الفّعالة على اإلدارة. ويتولى أدوار الرئيس والرئيس التنفيذي 
 أشخاص مختلفون ويتم تحديد مسؤولياتهم والموافقة عليها بوضوح 

من قبل مجلس اإلدارة. 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كان البنك ممتثاًل بالكامل 
ألحكام المادة 7 من قانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر 

 لألسواق المالية، حيث لم يكن أي من أعضاء مجلس اإلدارة عضوًا في 
 أكثر من 3 مجالس إدارة لشركات عامة محلية، ولم يكن أي عضو في 

مجلس إدارة البنك رئيسًا أو نائبًا للرئيس في أكثر من مجلسي إدارة 
لشركتين عامتين. يوقع جميع أعضاء مجلس إدارة البنك على نموذج 

سنوي إلقرار االلتزام بمبادئ االستقاللية وتضارب المصالح ويتم حفظ 
هذه النماذج في سجالت مجلس اإلدارة التي تحفظها سكرتير الشركة.

يتولى أعضاء مجلس اإلدارة المناصب التالية في مجلس إدارة البنك 
والشركات العامة األخرى: 

االسم
نوع العضوية في مجلس 

إدارة بنك قطر األول 
واللجان التابعة له

العضوية في مجالس إدارة 
الشركات األخرى أو تولي 

منصب تنفيذي فيها

سعادة الشيخ 
فيصل بن ثاني 

آل ثاني 

رئيس مجلس اإلدارة   •
رئيس اللجنة التنفيذية   •

التابعة للمجلس

رئيس مجلس إدارة مجموعة   •
Ooredoo

عضو مجلس إدارة شركة   •
قطر للتأمين.

رئيس إدارة االستثمارات   •
في منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ وأفريقيا في جهاز 

قطر لالستثمار

السيد محمد 
يوسف المانع 

نائب رئيس مجلس   •
اإلدارة 

عضو اللجنة التنفيذية   •
عضو لجنة المخاطر   •

ومتابعة االمتثال
عضو لجنة الترشيحات   •
والمكافآت والحوكمة

عضو اللجنة األولمبية العربية   •
عضو مجلس الشورى  •
رئيس لجنة الشؤون   •

االقتصادية والمالية في 
مجلس الشورى. 

السيد سالم 
المري 

عضو مجلس اإلدارة   •
عضو لجنة المخاطر   •

ومتابعة االمتثال

مدير الشؤون المالية   •
واإلدارية في برزان القابضة

السيد عبد 
اللطيف محمد 

السادة 

عضو مجلس اإلدارة   •
عضو لجنة المخاطر   •

ومتابعة االمتثال

رئيس الشؤون البشرية في   •
الديوان األميري

السيد إبراهيم 
الجيده

عضو مجلس اإلدارة   •
عضو اللجنة التنفيذية  •

الرئيس التنفيذي والمدير   •
المعماري لمكتب الهندسة 

العربية.

السيد محمد 
الهاجري

عضو مجلس اإلدارة  •
عضو لجنة المخاطر   •

ومتابعة االمتثال

رئيس قسم األبحاث   •
السياسية واالقتصادية في 

الديوان األميري 

د. محمد 
القحطاني 

عضو مجلس اإلدارة  •
عضو لجنة المخاطر   •

ومتابعة االمتثال

ال ينطبق

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  4.10
 

ال يجوز ألي عضو مجلس إدارة في بنك قطر األول أن يحصل على أي 
تعويض أو مكافأت من البنك بخالف الرسوم )بما في ذلك رسوم حضور 
االجتماعات( التي يحق للعضو تلقيها بموجب النظام األساسي وسياسة 

المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية العمومية السنوية، باستثناء األعضاء 
التنفيذيين، في حال وجودهم. 

وقد تبنى بنك قطر األول سياسة تحدد أسس وطريقة تحديد مكافآت 
مجلس اإلدارة، تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية العادية.

وفي عام 2021، وافق مجلس اإلدارة على عدم دفع أي مكافآت لقاء 
أداء المجلس ال سيما وأن البنك عجز عن تحقيق أي أرباح وبالتالي لم تتوفر 

المعايير التي ينبغي على أساسها دفع مكافآت مجلس اإلدارة.

تضارب المصالح والتعامالت الداخلية  4.11

ال يجوز ألعضاء المجلس والموظفين، فيما يتصل بعملهم، أن يطالبوا أي 
طرف ثالث بأي دفعات أو غيرها من المزايا سواء ألنفسهم أو ألي شخص 

آخر أو أن يقبلوا أو يمنحوا مزايا غير مشروعة ألطراف ثالثة. 

ويلتزم أعضاء المجلس بالمحافظة على المصالح العامة للبنك. وال يجوز 
ألي عضو في مجلس اإلدارة أن يسعى إلى تحقيق مصالح شخصية في 
قراراته أو أن يستغل الفرص التجارية الخاصة بالبنك. يلتزم مجلس اإلدارة 

بإجراءات اإلفصاح والتداول عن البيانات والمعلومات التي تتعلق مباشرة 
بالبنك من دون تأخير ما لم تكن المعلومات مستثناة من شرط اإلفصاح 

بموجب القوانين واألنظمة المعمول بها. 

يحظر على جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واألشخاص 
والجهات التي لديها اطالع مباشر على النتائج المالية والمعلومات الداخلية 

للبنك القيام ببيع أو شراء األوراق المالية للبنك لحسابهم أو لحساب 
غيرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خالل فترات حظر التداول، وفقًا 
للمادة 111 من نظام طرح وإدراج األوراق المالية الصادر عن هيئة قطر 

لألسواق المالية.

ويوقع أعضاء المجلس سنويًا على إقرار بشأن تضارب المصالح للتأكيد على 
أنه ليس لديهم أي علم بأي حاالت تضارب في المصالح تكون قائمة أو 

من المرجح أن تتحقق في ما يتعلق بأي من المعامالت المبرمة مع البنك 
ولإلفصاح عن أي تداوالت في األوراق المالية للبنك خالل العام سواء 

لحسابهم أو لحساب أي فرد من عائالتهم.
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معامالت األطراف ذات الصلة   4.12

في عام 2021، التزم مجلس اإلدارة بسياسة وإجراءات معامالت األطراف ذات الصلة، والتي تحدد القواعد الخاصة بالموافقة على معامالت األطراف ذات 
الصلة وتنفيذها والتي يتم إبرامها مباشرة من قبل البنك أو من قبل أي من شركاته التابعة.

كما أعضاء مجلس إدارة البنك امتثااًل تامًا لهدذ المتطلبات خالل عام 2021. ويتم إدراج معامالت األطراف ذات الصلة الرئيسية في بند خاص ضمن البيانات 
المالية للبنك فور الموافقة عليها وإبرامها. وفيما يلي جدول يلخص أهم المعامالت مع أطراف ذات صلة تم اإلفصاح عنها خالل عام 2021:

شراء السلع طبيعة العالقة
والمنتجات

األصول 
التمويلية 

ومقبوضات 
أخرى

دفعات 
مستحقة 

أخرى

التسهيالت 
االئتمانية 

المستخدمة

أصول تحت 
اإلدارة

اإليرادات من 
الرسوم

المصاريف، بما 
في المخصصات 

المكونة 
والمعكوسة

)633(6,083--15،25417،779-الشركات الزميلة

--3،3879,10020,212100,00097,092أخرى

أعضاء من 
اإلدارة العليا

--1,710-364--

دور مجلس اإلدارة ومسؤولياته    4.13

 وافق مجلس اإلدارة على ميثاق المجلس الذي يحدد دور مجلس إدارة بنك قطر األول ومسؤولياته وفقًا للنظام األساسي للبنك والقوانين 
واللوائح المعمول بها. 

 يتمتع مجلس إدارة بنك قطر األول بأوسع الصالحيات الالزمة للقيام باألنشطة والمهام المناطة به والمطلوبة لتحقيق أهداف البنك. كما 
أن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع استراتيجية للبنك وضمان إدارة المخاطر بفعالية من خالل الموافقة على سياسة قدرة البنك على تحمل المخاطر 

وسياسة متابعة المخاطر ورصدها. كما يشرف مجلس اإلدارة على عمليات البنك ويضمن امتثالها للمتطلبات وااللتزامات القانونية والتنظيمية. 

المسؤوليات الرئيسية التي تقع على عاتق مجلس اإلدارة هي كما يلي: 

 اعتماد إطار فعال للحوكمة يهدف إلى تعزيز الشفافية ووضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها لضمان تنفيذ عمليات • 
وأنشطة البنك بموجب المتطلبات التنظيمية والتشريعية السارية.

تبني التوجهات االستراتيجية للبنك، بما في ذلك، عند االقتضاء، استراتيجيات كل من وحدات العمل الرئيسية للبنك، واإلشراف على تنفيذها • 
تحديد األهداف والنتائج المالية والسياسات والمبادئ المحاسبية والميزانية السنوية للبنك ومراجعتها والموافقة عليها؛• 

اعتماد ورصد استراتيجية إدارة المخاطر التي يتبعها البنك، والقدرة • 
على تحمل المخاطر، وسياسات المخاطر؛

ضمان اعتماد اإلدارة إطارًا مناسبًا لضمان اإلدارة الفعالة للمخاطر، بما • 
في ذلك النظم والسياسات والضوابط المناسبة؛ 

مراقبة معدالت السيولة وكفاية راس المال؛• 
الموافقة على العمليات الجوهرية المتعلقة باالستحواذ وبالتصرف • 

 في األصول واألسهم وعلى لمشاريع المشتركة الهامة 
والشراكات االستراتيجية المهمة. 

النظر في أي قضايا ومسائل ناشئة قد يكون لها تأثير مادي على • 
أعمال البنك وشؤونه؛ 

تلقي تقارير األداء المالي بصورة منتظمة من اإلدارة ومراقبة األداء • 
الفعلي في ضوء األهداف االستراتيجية للبنك وميزانيته؛ 

الموافقة على تعيين كبار الموظفين التنفيذيين في البنك وعلى • 
مكافآتهم باإلضافة إلى الحوافز والمكافآت المدفوعة للموظفين؛

الموافقة على الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية الهمومية للبنك • 
وغيرها من االجتماعات العامة للمساهمين؛ 

إعداد التقرير السنوي للبنك والحسابات السنوية، ومقترح المكافآت • 
 السنوية لمجلس اإلدارة، ومقترح تعيين مراجعي الحسابات 

الخارجيين وتقديمها إلى الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليها؛
وضع سياسة توزيع األرباح وتقديمها إلى الجمعية العمومية االعادية • 

للموافقة عليها؛ 
تحديد سياسات البنك واعتمادها، بناء على األحكام المنصوص عليها • 

 بموجب اللوائح المصرفية ولوائح حوكمة الشركات وغيرها 
من القوانين واللوائح المعمول بها.

تلقي التقارير التي أعدتها اإلدارة بشأن المسائل الجوهرية والرئيسية • 
ومراجعتها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

متابعة العالقة مع الهيئات التنظيمية    -
الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية   -

المسائل القانونية والقضايا والمطالبات المرفوعة من وضد البنك   -
تقارير عن سياسات مكافحة االحتيال واألمن واالمتثال لمتطلبات   -

مكافحة غسل األموال والعقوبات؛
إدارة استمرارية األعمال واالستجابة في حاالت الكوارث؛  -

عالقات المستثمرين واالتصاالت المؤسسية؛   -
المسؤولية االجتماعية للبنك؛   -
نظم وتكنولوجيا المعلومات؛   -

تقارير عن مدى االلتزام بسياسات الحوكمة؛   -
مراجعة محاضر مجلس اإلدارة ولجان المجلس؛ • 
تحديد اختصاصات لجان مجلس اإلدارة ومراجعتها. • 
مراجعة أداء مجلس اإلدارة ولجانه على أساس سنوي. • 
الموافقة على مصفوفة تفويض الصالحيات في ما يتعلق بالنفقات • 

واإلقراض وإدارة المخاطر. 
مدى االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية والمصرفية المعمول بها؛ و • 
أي مسؤوليات أخرى كما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح • 

المعمول بها

التزامات أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم   4.14

التمتع بالمهارات والمؤهالت والمعرفة الالزمة إلدارة شؤون البنك • 
وأعماله. 

االلتزام بواجبهم االئتماني والتصرف بصدق وبحسن نية من أجل • 
حماية المصالح التجارية الفضلى للبنك 

مراعاة السرية وتضارب المصالح ومتطلبات الشفافية عند تولي • 
مسؤولياتهم 

العمل وفقًا لاللتزامات المنصوص عليها في النظام األساسي وجميع • 
القوانين واللوائح النافذة. 

أال يكون محكومًا على عضو مجلس اإلدارة بأي جريمة أو جناية أو • 
جنحة مخلة بالشرف. 

اإلفصاح عن أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة قد تكون لديهم في ما • 
يتعلق بالبنك والتي يمكن أن تتعارض مع األداء السليم لواجباتهم. 

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات المساهمين العامة • 
بانتظام والمشاركة فيها بفعالية . 

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  5
أنشأ مجلس إدارة بنك قطر األول ثالث لجان فرعية لمساعدته في أداء 
واجباته والتزاماته ورفع التقارير إلى المجلس بشأن األعمال التي تتوالها. 

وقد وافق مجلس اإلدارة في البنك على تشكيل اللجان التالية وحدد 
اختصاصاتها ومسؤولياتها بموجب ميثاق معتمد لكل لجنة.

لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال  5.1

تتولى لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال المسؤوليات التالية: 

المسؤوليات اإلشرافية: 

اإلشراف على مدى االمتثال لإلجراءات والسياسات المعتمدة بشأن • 
إعداد ونشر التقارير المالية وأي معلومات مالية أخرى.

اإلشراف على آليات الرقابة الداخلية ومراجعة الحسابات والتدقيق • 
التأكد من إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية ونصف السنوة • 

والفصلية وفقًا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي والمعايير المحاسبية 
الدولية ووفقًا للمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 
مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للبنك والتعليق • 

عليها وتقديم توصيات للمجلس في هذا الصدد، ومراجعة تعامالت 
الشركة مع األطراف المعنية، وضمان امتثال هذه التعامالت للضوابط 

ذات الصلة. 
 إجراء تحقيقات في مسائل الرقابة المالية عندما يطلب• 

المجلس ذلك. 
اإلشراف على دقة التقارير المالية وصحتها وإعداد التقارير المالية التي • 

ينبغي تقديمها إلى الجمعية العامة. 
مراجعة تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين والتأكد من امتثال البنك • 

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية، 
ووفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 

منظمة المؤسسات المالية اإلسالمية. 
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واجبات اللجنة في ما يتعلق بمراجعي الحسابات الخارجيين

االجتماع مع مراجعي الحسابات الخارجيين مرة واحدة على األقل • 
في السنة لمناقشة القضايا وطرح األسئلة والتماس آراء مراجعي 

الحسابات الخارجيين. 
التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي • 
التأكد من حصول مراجع الحسابات الخارجي على المعلومات • 

والتوضيحات التي يطلبها من اإلدارة العليا بشأن سجالت المحاسبة أو 
الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة. 

ضمان حصول مراجع الحسابات الخارجي على ردود فورية بشأن • 
 االستفسارات والمسائل الواردة في رسائل أو تقارير مراجع 

الحسابات الخارجي. 
إجراء مناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي واإلدارة التنفيذية العليا • 

بشأن سياسة المخاطر، ال سيما مدى مالءمة الميزانيات والقرارات 
والتقديرات المحاسبية، وعرض النتائج على مجلس اإلدارة لمراجعتها. 

تحديد إجراءات اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين والتعاقد معهم • 
وترشيحهم لموافقة الجمعية العمومية، باإلضافة إلى ضمان 

استقالليتهم أثناء أداء عملهم

واجبات اللجنة في ما يتعلق بالضوابط الداخلية 

إعداد ووضع نظام فعال للرقابة الداخلية وعرضه على مجلس اإلدارة • 
للموافقة عليه وإجراء عمليات تدقيق دورية عند الضرورة. 

تنسيق االتصاالت بين المجلس واإلدارة فيما يتعلق بالضوابط الداخلية للبنك. • 
تنفيذ مهام المجلس فيما يتعلق بالضوابط الداخلية للبنك.• 

واجبات اللجنة في ما يتعلق بالتدقيق الداخلي 

الموافقة على القرارات المتعلقة بتعيين أو استبعاد رئيس التدقيق الداخلي. • 
 الموافقة على ميثاق وسياسة التدقيق الداخلي وخطة • 

التدقيق السنوية. 
 استعراض واعتماد ميزانية إدارة التدقيق الداخلي وخطة • 

الموارد البشرية واألنشطة والهيكل التنظيمي لإلدارة مع كبير 
المدققين الداخليين.

استعراض أداء رئيس إدارة التدقيق الداخلي بالتعاون مع لجنة • 
الترشيحات والمكافآت. 

استعراض فعالية إدارة التدقيق الداخلي، بما في ذلك مدى االمتثال • 
لمعايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي والمتطلبات التنظيمية 

ذات الصلة بالتدقيق الداخلي، وتلقي تقارير دورية من رئيس إدارة 
التدقيق الداخلي حول مدى امتثال مختلف اإلدارات في البنك 

بالسياسات الداخلية والمتطلبات التنظيمية

واجبات اللجنة في ما يتعلق بإدارة المخاطر 

مراجعة أنظمة إدارة المخاطر. • 
وضع سياسات البنك المتعلقة بإدارة المخاطر ومراجعتها بانتظام. • 
 اإلشراف على برامج التدريب على إدارة المخاطر التي يعدها • 

البنك للموظفين. 
 إعداد وتقديم تقارير دورية عن فعالية إدارة المخاطر إلى • 

مجلس اإلدارة. 

واجبات اللجنة في ما يتعلق بمتابعة االمتثال 

الحصول على تقارير منتظمة من إدارة متابعة االمتثال فيما يتعلق • 
بالمسائل القانونية والحوكمة والمتطلبات التنظيمية ومسائل االمتثال. 

 مراجعة الشكاوى المقدمة من الموظفين واألطراف • 
 األخرى بموجب مدونة قواعد السلوك ومراقبة اإلجراءات 

المتخذة لمعالجتها. 
مراجعة نتائج التحقيقات التي تجريها اإلدارة ومتابعة أي حاالت عدم االمتثال. • 
مراجعة نتائج أي عمليات تفتيش تقوم بها الهيئات التنظيمية وأي • 

مالحظات واردة في تقارير التدقيق الداخلي. 

واجبات اللجنة في ما يتعلق باإلبالغ عن المخالفات 

متابعة تنفيذ سياسة اإلبالغ عن المخالفات. • 
وضع خطط لقياس األداء، مثل عدد الشكاوى الواردة وعدد • 

التحقيقات والوقت الالزم لحل شكوى واتخاذ إجراءات تصحيحية. 
تلقي تقرير عن جميع الشكاوى الواردة وضمان معالجتها بشكل صحيح.• 
 •

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة  5.2

تحدد لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة إجراءات ترشيح واختيار 
وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وترّشح من تراه مناسبًا لشغل أي وظيفة 

من وظائف اإلدارة التنفيذية العليا. 
المسؤوليات الرئيسية التي تقع على عاتق اللجنة هي كما يلي:

تطوير سياسة الترشح لعضوية مجلس اإلدارة بناء على إجراءات رسمية • 
وصارمة وشفافة الختيار المرشحين وعرضهم على الجمعية العمومية 

العادية النتخاب أعضاء المجلس.
التأكد من إجراء عملية ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا • 

للسياسة التي وضعها البنك ونظامه األساسي والقوانين المعمول 
بها وأنظمة الحوكمة المرعية اإلجراء 

تقييم استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين غير التنفيذيين، على • 
أساس سنوي على األقل، من خالل مراعاة المصالح التي يفصح عنها 

كل عضو والمعلومات األخرى ذات الصلة. 
التنسيق بشكل فّعال مع اإلدارات ذات الصلة بالبنك لمراجعة الحاجة • 

إلى استخدام مناصب تنفيذية في الوظائف االساسية. 
وضع خطط التعاقب الوظيفي للوظائف التنفيذية الرئيسية ولمجلس • 

اإلدارة واللجان وتطوير الخطط التدريبية الالزمة وعرضها على المجلس 
للموافقة عليها 

وضع سياسة األجور وسياسة مكافآت مجلس اإلدارة ورفعها إلى • 
المجلس لمراجعتها وتقديمها إلى الجمعية العمومية العادية. 

وضع أسس منح البدالت والحوافز في البنك ووضع سياسة األجور • 
الخاصة باإلدارة التنفيذية وعرضها على المجلس للموافقة عليها. 

ضمان تحديد مجموعات األجور بمستويات تستقطب المواهب • 
وتحتفظ بها، مع مراعاة مستوى المسؤوليات ونطاق المهام، فضال 

عن أداء البنك على المدى الطويل. 
مراجعة أداء المجلس ولجان المجلس على أساس سنوي بدعم من • 

سكرتير الشركة، وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس. ولهذه الغاية، 
فإن اللجنة مسؤولة عما يلي إعداد وتقديم تقرير سنوي إلى المجلس 

يتضمن تحليال شامال ألداء المجلس. 

اللجنة التنفيذية  5.3

تتمثل المهمة األساسية للجنة التنفيذية في متابعة تنفيذ استراتيجية 
البنك واإلشراف على الخطط االستثمارية والتمويلية من خالل مراجعة 

الخطط والقرارات االستراتيجية وعرضها على مجلس اإلدارة من أجل 
تقييمها واعتمادها، بما في ذلك:

الميزانيات السنوية وخطة األعمال• 
اإلشراف على تنفيذ استراتيجية البنك ومراقبة األداء المالي • 

والتشغيلي واإلداري للبنك بالمقارنة مع الخطط المعتمدة.
استعراض أية مسألة عاجلة يرى رئيس المجلس أنها ال تسمح بالدعوة • 

إلى عقد اجتماع عادي أو خاص للمجلس، فضاًل عن الموافقة 
على المعامالت وفقًا للصالحيات المفوضة لها من قبل مجلس 

اإلدارة، وإعداد تقرير ملخص بها ورفعه إلى المجلس إلطالعه عليها 
والتصديق عليها خالل االجتماع الذي يلي تاريخ الموافقات.

شطب جزئي أو كامل لألصول بموجب الصالحيات المفوضة لها من • 
قبل المجلس، إن وجدت.

مراقبة النفقات الرأسمالية والمصاريف األخرى• 
المسائل الجوهرية المتعلقة بالهيكل التنظيمي للبنك.• 
أنشطة الخزانة وأدائها.• 
عمليات االستحواذ والتخارج، وفق الصالحيات المفوضة لها من قبل المجلس.• 
خطط تنويع االستثمار من حيث المنتجات واألسواق.• 
خطط التعافي من الكوارث، واستمرارية األعمال وإدارة األزمات.• 
مساعدة المجلس في تنسيق أداء اإلدارة التنفيذية والمديرين العامين • 

واإلشراف عليه ورصده من خالل تقديم تقارير دورية إلى المجلس.
تحليل وفحص فرص االستثمار المحتملة ومراقبة تنفيذ اإلدارة • 

التنفيذية لمثل هذه الفرص االستثمارية.

أهم القرارات الصادرة عن لجان مجلس اإلدارة في عام 2021 هي:

التوصيات والمقررات الصادرة في عام 2021اللجنة
لجنة المخاطر 

ومتابعة 
االمتثال

أوصت بالموافقة على البيانات المالية للبنك،   -
وتقارير المراجع الخارجي حول البيانات المالية، 

بما في ذلك المخصصات، وشطب الديون، 
والتقييمات، ومعامالت األطراف ذات الصلة؛

أوصت بالموافقة على التقارير المقدمة من إدارات   -
الرقابة الداخلية بما في ذلك التدقيق الداخلي 

 وإدارة المخاطر ومتابعة االمتثال ومكافحة
غسيل األموال. 

أوصت بالموافقة على خطة استراتيجية جديدةاللجنة التنفيذية  -
 

أوصت بالموافقة على خطة الميزانية السنوية مع   -
تقرير عن تفاصيل بنودها والمبررات العتماد هذه 

الخطط وصالحيات التغيير الالحقة؛

أوصت بالموافقة على الصفقات واالستثمارات   -
وغيرها من المعامالت التي أجراها البنك خالل 

عام 2021 وفقًا لحد الصالحيات الممنوحة لها من 
قبل المجلس.

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت 

والحوكمة

أوصت بالموافقة على التقرير السنوي وتقرير   -
 الحوكمة، وتقرير اإلدارة حول فعالية

الضوابط الداخلية؛

أجرت مراجعة سنوية ألداء المجلس ولجان   -
المجلس وأداء اإلدارة التنفيذية في عام 2021 

أوصت بالموافقة على تعيين راجش بانسال  - 
مديرًا ماليًا للبنك؛

أوصت بالموافقة على تعيين عبد الرحمن توتونجي   -
رئيسًا تنفيذيًا للبنك؛ 
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Board of Directors

 نائب الرئيس
 التنفيذي ورئيس

 االستثمار
 التنفيذي

الخدمات
 المصرفية الخاصة

 االستثمار
 والعقارات

المكتب
 األوسط

نائب رئيس
 العمليات

 رئيس الملكية
 الخاصة والخدمات
 المصرفية للشركات

 رئيس الخدمات
 المؤسسية

 رئيس إدارة
 المخاطر

 مدير التسويق
 واالتصاالت

 الخزينة

العمليات

تكنولوجيا
 المعلومات

الرئيس
 المالي

الرئيس
 التنفيذي

هيئة الرقابة
الشرعية التوافق مع التدقيق الداخلي

الشريعة اإلسالمية

 لجنة إدارة المخاطر
متابعة واالمتثال

اللجنة
 التنفيذية

لجنة الترشيحات 
والمكافآت والحوكمة 

مجلس اإلدارة

 رئيس الشؤون
 القانونية ومتابعة
 االكتثال وسكرتير

 الشركة

الموارد
 البشرية

وافق مجلس إدارة البنك على تشكيل اللجان التالية التي تتبع مباشرة 
للرئيس التنفيذي وترفع تقاريرها إليه عن أنشطتها. ويقوم الرئيس التنفيذي 

بدوره إلى رفع ملخص عن أعمال اللجان اإلدارية إلى مجلس اإلدارة 
لمراجعتها وإبداء الرأي بشأنها. ويمكن االطالع على المسؤوليات المفصلة 

لكل لجنة في »ميثاق االختصاصات« الخاص باللجنة المعنية والتي يمكن 
العثور عليها في دليل الحوكمة الخاص بالبنك:

لجنة االستثمار  6.1.1

استعراض الفرص االستثمارية و/أو التوصية بها و/أو الموافقة عليها. • 
مراجعة ومتابعة االستثمارات الحالية. • 
مراجعة ومتابعة أداء األنشطة االستثمارية للبنك؛• 

لجنة االئتمان  6.1.2

الموافقة على طلبات االئتمان في حدود الصالحيات المفوضة لها، • 
وومراجعة سياسات وإجراءات االئتمان المعتمدة، والتوصية بإجراء 

التعديالت عليها ومراقبة تنفيذها. 
مراجعة جميع الصالحيات االئتمانية المفوضة والتوصية بإدخال • 

تعديالت عليها والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة حسب 
االقتضاء. 

متابعة أداء أنشطة حافظة االئتمان ورفع تقارير عن المحافظ • 
االئتمانية إلى مجلس اإلدارة واطالع المجلس على أي مشاكل في 

هذه المحافظ التخاذ قرارات عند الضرورة بشأن جميع المسائل 
المتعلقة بالمخاطر التي تواجه البنك

لجنة األصول والخصوم   6.1.3

هي اسلطة القرار األعلى على مستوى اإلدارة فيما يتعلق بإدارة • 
تخصيص رأس المال وتحديد أفضل استراتيجية إلدارة األصول 

وااللتزامات واإلشراف على تنفيذها بهدف تعظيم صافي الدخل على 
األمدين القريب والبعيد، وذلك ضمن حدود تحمل المخاطر المعتمدة 

من قبل مجلس اإلدارة، ومراقبة مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة 
ومخاطر معدل الربح ورأس المال. 

مراقبة التكاليف والرسوم التمويلية وإدارتها بطريقة تحقق أقصى قدر • 
من األرباح وإدارة مخاطر السيولة ومعدل الربح. 

تتولى إدارة الخزينة مسؤولية إدارة الشؤون اليومية إلدارة األصول • 
والخصوم في البنك.

لجنة حوكمة تكنولوجيا المعلومات  6.1.4

مراقبة االتجاه االستراتيجي إلدارة تكنولوجيا المعلومات لضمان • 
دعمها لألهداف طويلة األجل للبنك ضمن إطار عمله االستراتيجي؛

فهم المخاطر والضوابط المرتبطة باستراتيجية تكنولوجيا المعلومات • 
لضمان الحد منها في عملية التنفيذ؛

مراجعة المشاكل في أنظمة البنك والتأكد من تنفيذ اإلجراءات • 
الوقائية بشكل جيد 

مراقبة تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات وضمان تلبية احتياجات • 
األعمال المتغيرة في سياق األهداف االستراتيجية للبنك

توفير اإلشراف المالي على برنامج تكنولوجيا المعلومات كما تراه • 
اللجنة ضروريًا، بما في ذلك وضع إطار مناسب يتم من خالله اتخاذ 

قرارات الميزانية ومراجعة متطلبات التوظيف المحتملة.

هيئة الرقابة الشرعية  5.4

هي عبارة عن هيئة مستقلة عن مجلس اإلدارة تتولى تقديم المشورة للمجلس وإدارة البنك بشأن أمور االلتزام بالشريعة اإلسالمية ومراجعة أنشطة البنك 
التجارية واالستثمارية لضمان االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية. 

تتكون هيئة الرقابة الشرعية بموجب النظام األساسي للبنك من ثالثة )3( أعضاء على األقل وخمسة )5( أعضاء كحد أقصى. وفي 31 ديسمبر 2021، كانت 
هيئة الرقابة الشرعية للبنك تتألف من ثالثة، يعينون فيما بينهم عضوًا ليكون رئيس الهيئة. يعين مجلس اإلدارة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لفترة ثالث 

سنوات يمكن تجديدها لمدد إضافية. ال يتولى أعضاء الهيئة أي أدوار تنفيذية داخل البنك. 

نوع العضويةالوظيفةاالسم

عضو مستقل غير تنفيذيرئيس الهيئةد. علي القرادغي

عضو مستقل غير تنفيذيعضوالشيخ د. يحيى النعيمي

عضو مستقل غير تنفيذيعضوالشيخ د. سلطان الهاشمي

وخالل عام 2021، عقدت هيئة الرقابة الشرعية اجتماعين باإلضافة إلى تفويض رئيس الهيئة أكثر من 10 مرات للتوقيع على قرارات تتعلق بأعمال البنك. وقد 
تناولت اجتماعات الهيئة خالل عام 2021 األمور التالية:

تقديم المشورة والتوجيه إلى مجلس اإلدارة واإلدارة بشأن المسائل المتعلقة بالشريعة اإلسالمية وكيفية االمتثال على أفضل وجه لقواعد الشريعة • 
ومبادئها في جميع األوقات،

إصدار الفتاوى والتوصيات بشأن المنتجات والخدمات والمعامالت التي يقوم بها البنك. • 

تقوم هيئة الرقابة الشرعية باإلشراف على أنشطة وظيفة االمتثال للشريعة داخل البنك، كما تصدر تقريرًا سنويًا يتضمن تفاصيل أنشطة الهيئة خالل العام 
وعملية احتساب الزكاة المستحقة على كل سهم. ويتم تقديم تقرير هيئة الرقابة الشرعية إلى المساهمين للموافقة عليه خالل الجمعية العمومية السنوية. 

كما يستعرض تقرير الهيئة أيضًا الرأي حول البيانات المالية للبنك.

اللجان اإلدارية   6.1
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فريق اإلدارة التنفيذية  6.2

في عام 2021، وافق مجلس اإلدارة على توظيف أعضاء جدد في اإلدارة 
التنفيذية لتعزيز الخبرات والمهارات التنفيذية التي يملكها البنك حاليًا 

بهدف تحقيق أهدافة االستراتيجية الطموحة. 

عبد الرحمن توتونجي
الرئيس التنفيذي

تم تعيينه في 12 أبريل 2021

السيد عبد الرحمن توتوتونجى موهبة مميزة في مجال األعمال واالقتصاد 
واالستثمارات. ويتميز بخبرة واسعة في إدارة االستثمارات العقارية المحلية 

والدولية، مما يؤهلة لقيادة بنك قطر األول في هذه المرحلة الهامة 
من مسيرته. لقد أمضى نحو ست سنوات في إدارة محفظة استثمارية 

محلية بمليارات الريال القطرية. باإلضافة إلى ذلك، اكتسب خبرة على مدى 
ست سنوات في االستثمار في سوق العقارات في الواليات المتحدة. 

حصل عبد الرحمن على درجة الماجستير في التمويل العقاري من جامعة 
جورجتاون، واشنطن العاصمة، ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال من 

جامعة جورج واشنطن.

وقد تم تعيين فريق تنفيذي يتمتع بمهارات عالية، وهم كما يلي:

أيمن زيدان
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس االستثمارات التنفيذي.

تم تعيينه في عام 2020

يحمل السيد زيدان في جعبته خبرة تزيد عن 26 عامًا في األنشطة 
المصرفية والخزينة. انضم إلى بنك قطر األول من بنك الكويت الوطني، 

حيث كان يتولى منصب المدير العام لمجموعة الخزينة. وقبل ذلك، ترأس 
أيمن قسم الخزينة في بنك الطاقة األول، حيث كان مساهمًا رئيسيًا في 

تأسيس البنك باعتباره مديرًا تنفيذيًا أول. كما أمضى 11 عامًا في بنك 
المؤسسة العربية المصرفية في البحرين حيث عمل في عدة مناصب كان 

آخرها رئيس المشتقات المالية اإلسالمية والمهيكلة. وبدأ مسيرته المهنية 
كرئيس المتداولين في بنك األردن، حيث أدخل المشتقات إلى القطاع 

المصرفي في األردن وساعد الجهة التنظيمية في صياغة قواعد وأنظمة 
المشتقات المالية. يحمل أيمن شهادة بكالوريوس في المحاسبة من 

الجامعة األردنية.

راجيش بنسال
الرئيس المالي

تم تعيينه في عام 2021

انضم راجيش إلى بنك قطر األول في يونيو 2021 في منصب الرئيس 
المالي وجلب معه خبرة 21 عامًا من العمل المتنوع في البنوك والشركات 

المتعددة الجنسيات في قطر واإلمارات والبحرين والهند. 

وقبل انضمامه إلى بنك قطر األول، شغل راجيش منصب نائب الرئيس في 
بنك المشرق قطر لمدة 7 سنوات. وبصفته الرئيس المالي ألعمال المشرق 

قطر، كان السيد بانسال عضوًا أساسيًا في لجنة إدارة الشركة، ولجنة 
األصول والخصوم، واللجنة التوجيهية، وفريق قيادة األعمال، واللجان 

األخرى. وقاد راجيش مهام التمويل في بنوك أخرى متعددة الجنسيات 
بما في ذلك بنك كريدي أجريكول للشركات واالستثمار وبنك أي سي أي 

سي أي في المنطقة. وكان له دور فعال في تعديل نسبة االئتمان إلى 
الودائع لدى مصرف قطر المركزي لجميع البنوك األجنبية في قطر للترويج 
لألصول المصرفية في قطر. وحظي بخبرة متنوعة لمدة سبع سنوات مع 

كبار الشركات المتعددة الجنسيات في الهند مثل أكزو نوبيل ومؤسسة 
النفط الهندي قبل انضمامه إلى الخدمات المصرفية. 

كما أنه محاسب قانوني مؤهل حاصل على المرتبة 31 في كل الهند، 
 CFA Institute وحاصل على شهادة »محلل مالي معتمد« من مؤسسة

في الواليات المتحدة األمريكية في عام 2013 وشهادة »مدير المخاطر 
 GARP المالية« في عام 2015 من الرابطة العالمية لمتخصصي المخاطر

في الواليات المتحدة. وهو حائز أيضًا على شهادة في أمانة سّر الشركات 
من معهد أمناء الشركات في الهند.

فوليا بالس
رئيسة قطاع المخاطر

تم تعيينها في عام 2021

انضمت فوليا إلى بنك قطر األول بصفتها رئيسة إدارة المخاطر في مارس 
2021 وتحمل معها خبرة تزيد عن 22 عامًا في إدارة المخاطر المالية في 

مجال الخدمات المصرفية االستثمارية. وقبل انضمامها إلى بنك قطر 
األول، كانت تعمل في مصرف الطاقة األول في البحرين حيث تولت 

منصب العضو المنتدب ورئيسة إدارة المخاطر. عالوة على ذلك، فهي 
تتمتع بخبرة مستفيضة كونها شغلت منصب نائب أول للرئيس ورئيسة 

إدارة المخاطر في بنك سيرا لالستثمار، ومنصب مديرة إدارة المخاطر في 
كل من شركة ريادة لالستثمار المالي في الكويت وبنك التنمية الصناعية 

في تركيا. ولديها خبرة واسعة في حاالت التعرض الواسع النطاق لمخاطر 
السوق مع تنفيذ اتفاق بازل 2.

السيدة بالس حاصلة على ماجستير في إدارة المخاطر والتأمين من كلية 
كاس لألعمال في لندن. وحازت على شهادة »مدير المخاطر المالية« 

من الرابطة العالمية لمتخصصي المخاطر في عام 2003. عالوة على 
ذلك، تابعت دراساتها العليا في اإلدارة في جامعة ميدلسكس في لندن 

وحصلت على شهادة البكالوريوس في هندسة الرياضيات من جامعة 
اسطنبول التقنية.

محمد محمد
نائب رئيس العمليات

تم تعيينه في عام 2021

انضم محمد، وهو خبير مخضرم في مهام التشغيل والموارد البشرية، إلى 
بنك قطر األول في عام 2020 كرئيس للموارد البشرية. ويتولى حاليا قيادة 
العمليات, تقنية المعلومات وإدارة الموارد البشرية في البنك، بصفته نائب 

رئيس العمليات.

وتغطي خبرة محمد طائفة من الصناعات مثل البنوك والعقارات 
واالستثمارات وتجارة التجزئة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

والضيافة والبناء والتصنيع واألغذية والمشروبات.

يحمل محمد ماجستير في الموارد البشرية من جامعة والية لويزيانا 
وشهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة العربية الدولية. 

ويحمل أيضًا شهادة اعتماد مهنية من جمعية إدارة الموارد البشرية.

ألكساندر بيرناساو
رئيس االستثمار

تم تعيينه في عام 2020

انضم أليكس إلى بنك قطر األول في عام 2020 كرئيس لالستثمار مع خبرة 
تزيد عن 15 عامًا في مجال إدارة االستثمار. وهو مسؤول في البنك عن 
تغطية جميع فئات األصول في األسواق الدولية كافة مع التركيز على 

العقارات وصناديق التأجير والمنتجات المهيكلة. 

وقبل انضمامه إلى بنك قطر األول، كان أليكس مدير االستثمار في 
مؤسسة أسباير زون )المدينة الرياضية( في الدوحة حيث كان مسؤواًل عن 

استثمارات الشركات الخاصة في قطر وأوروبا. بدأ أليكس حياته المهنية في 
بنك ايه بي ان امرو في لندن حيث اضطلع بدور رائد في هيكلة المشتقات 
واستراتيجيات االستثمار، ثم انتقل للعمل كمتداول ومدير محفظة لشركة 

كوندويت كابيتال ماركتس. وعمل في ما بعد في AlgoAM في زيورخ، 
وهي شركة متخصصة إلدارة األصول تقدم الخدمات للعمالء من القطاع 

الخاص والمؤسسات.

ويحمل أليكس شهادة الهندسة الفرنسية، ودرجة الدكتوراه من جامعة 
دوفين في الرياضيات التطبيقية واالقتصاد، وهو حاصل على شهادة 

الماجستير من كلية كاس لألعمال في التجارة والمالية الرياضية. ويحمل 
أليكس أيضًا مؤهالت في التمويل اإلسالمي، وهو حاصل على شهادة 
»مدير المخاطر المالية«، وشهادة تخطيط موارد المؤسسات، وشهادة 

»محلل استثمار بديل معتمد«.

ثنوى النعيمي
رئيسة الخدمات المصرفية الخاصة

تم تعيينها في عام 2020

انضمت ثنوى، وهي مصرفية متمرسة تتمتع بخبرة تزيد عن 24 عامًا في 
مجال الخدمات المصرفية، إلى بنك قطر األول في عام 2014 وترأس 

حاليًا فريق الخدمات المصرفية الخاصة الذي يدير ويشرف على األعمال 
المصرفية الخاصة، وقاعدة العمالء، واالستثمار وإدارة الثروات.

لديها معرفة وخبرة متعّمقة في فئة العمالء ذوي أعلى عائد صاٍف 
وذوي األرصدة المالية الضخمة، واالستثمارات وإدارة الثروات، بينما تولت 

دورًا رائدًا في تأسيس أعمال الخدمات المصرفية الخاصة في بنك قطر 
األول. وقبل انضمامها إلى البنك، شغلت منصب المديرة اإلقليمية في 

مصرف قطر اإلسالمي لمدة 16 عامًا.

وهي تحمل درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة قطر، وقد حضرت 
العديد من الدورات في مجاالت الخدمات المصرفية الخاصة، وغسل 

األموال، وإدارة المحافظ، واالستثمار، وإدارة الثروات.

محمد أبو خلف
رئيس الخزينة

تم تعيينه في عام 2020

أبو خلف من المصرفيين التنفيذيين ومن كبار العاملين في مجال الخدمات 
المصرفية للشركات. يحمل خبرة تزيد عن 30 عامًا في عالم األعمال 

المصرفية والشركات. انضم إلى بنك قطر األول في عام 2020 كرئيس 
للخزينة لقيادة وظائف الخزينة الشاملة واالستثمار بموجب دفتر الخزينة. 

وهو متعدد القدرات والمهارات في التمويل والهندسة المالية.

قبل انضمامه إلى بنك قطر األول شغل منصب مدير إدارة مخاطر االئتمان 
وأمين الخزينة في شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات 

)منتجات( حيث كان يدير عمليات البنك وإدارة النقد والتمويل التجاري 
ومخاطر االئتمان. كما تولى منصب نائب رئيس الخزينة واألسواق المالية 

في البنك التجاري القطري حيث كان مسؤواًل عن إدارة أصول وخصوم 
الخزينة، وعن تمويل المحفظة االستثمارية وإدارتها. وعمل كمحلل مالي 

في الخزينة في البنك المركزي األردني كما غطى البروتوكول األجنبي 
والدولي ووحدة الدين الخارجي )البنك الدولي وصندوق النقد الدولي(.

حصل على شهادتي ماجستير في األوراق المالية الدولية وفي االستثمار 
والبنوك من آي سي أم آي/ جامعة ريدينغ )المملكة المتحدة( وعلى 

ماجستير في أسواق رأس المال الدولية من جامعة برايتون في المملكة 
المتحدة. و تخرج ببكالوريوس إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة األردن.

سهيب المبروك
رئيس الملكية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات

تم تعيينه في عام 2020

يتمتع سهيب بخبرة مصرفية تزيد عن 17 عامًا في بنوك متعددة 
الجنسيات، وانضم إلى بنك قطر األول في عام 2014 كمدير عالقات 

حيث تسلق السلم الوظيفي تدريجيًا ليصبح رئيس قسم الملكية الخاصة 
والخدمات المصرفية للشركات. عمل سابقًا في بنك ستاندرد تشارترد 

 وبنك المشرق فيما انخرط في مختلف استثمارات بنك قطر األول
في قطاعات الصحة والتجزئة والضيافة الواقعة في الشرق األوسط 

وأوروبا وتركيا.

وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هيريوت 
وات في المملكة المتحدة

ريتا الحلو
رئيسة الشؤون القانونية واالمتثال وسكرتيرة مجلس اإلدارة

تم تعيينها في عام 2021

انضمت ريتا الحلو إلى بنك قطر األول في يونيو 2021 وتولت منصب 
رئيسة الشؤون القانونية واالمتثال وأمينة سّر مجلس اإلدارة. تحمل الحلو 
أكثر من 11 عامًا من الخبرة في كل من الشركات المدرجة الخاصة والعامة 
في المجال القانوني واالمتثال وفي تقديم المشورة في السياق التجاري 

والتشغيلي. وفي وقت سابق، عملت ريتا لمدة 8 عاما مع فودافون 
قطر. وخالل عملها مع فودافون قطر، تم تعيينها رئيسة قسم الشؤون 
القانونية. عملت ريتا أيضًا كأمينة سر لشركة إنفينيتي سوليوشنز ذ م م، 

وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة فودافون قطر ومؤسسة في 
مركز قطر المالي، وكانت مسؤولة عن إدارة وتنسيق جميع األنشطة 

واالجتماعات المتعلقة بالشركة.

حصلت ريتا على ماجستير في القانون من الجامعة اللبنانية، كلية 
الحقوق والعلوم السياسية، وماجستير مصّغر في مجال االتصاالت من 

أكاديمية المملكة المتحدة لالتصاالت والتكنولوجيا )قطر( وأكملت دورة 
»المنظمات الرائدة في أوقات االضطراب« التي يقدمها المعهد األوربي 

إلدارة االعمال »إنسيد«.
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بريم أناند كاسيلنغام
رئيس العمليات

تم تعيينه في عام 2019

بريم هو خبير متمرس في الخدمات المصرفية مع عقدين من الخبرة 
المصرفية. انضم إلى بنك قطر األول في أغسطس 2015 كمدير أول 

للعمليات.  وهو يتمتع بخبرة دولية في مجال األوراق المالية واالستثمارات 
وعمليات إدارة النقد. وقد ساهمت خبرته األكاديمية والمصرفية الواسعة 

في تعزيز القدرات التشغيلية لبنك قطر األول في األسواق المحلية 
والدولية وأسهمت في رضا عمالء بنك قطر األول في مرحلته المتنامية 

هذه، حيث يترأس حاليًا قسم العمليات في البنك.

قبل انضمامه إلى بنك قطر األول، عمل بريم في وحدة العمليات العالمية 
وإدارة التغيير التابعة لبنك ستاندرد تشارترد ومقرها سنغافورة، وكان يدير 
العمليات العالمية وينّفذ نماذج وأنظمة التشغيل القياسية في 36 دولة 
حول العالم. وقبل ذلك، كان بريم يدير عمليات التسوية للُعُهد العالمية 
وخدمة العمالء لبنك ستاندرد تشارترد في سنغافورة بصفته مديرًا أول. 

حصل بريم على درجة الماجستير في إدارة البنوك وماجستير إدارة األعمال. 
وهو متخصص معتمد في إدارة المشاريع )PMP( وممارس معتمد من 
قبل معهد إدارة المشاريع )PMI( في الواليات المتحدة األمريكية. كما 

أنه معتمد من قبل مجلس بلوك تشين في الواليات المتحدة األمريكية 
كمحترف معتمد في سلسلة الكتل المالية.

أحمد أبو عليلة
رئيس الخدمات المؤسسية 

تم تعيينه في عام 2020

يتمتع أحمد بخبرة تزيد عن 18 عامًا في مجال الخدمات المؤسسية، وقد 
عمل في عدد كبير من الشركات في دولة قطر، وهو حاليًا يتولى إدارة 

الخدمات المؤسسية وعالقات المستثمرين.

أنوف أسكر
رئيس تقنية المعلومات
تم تعيينه في عام 2021

يحمل أنوف شهادة الماجستير في نظم المعلومات وإدارة المشاريع من 
جامعة كينغستون، لندن، المملكة المتحدة.

ويتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات 
المصرفية وإدارة المشاريع.

قبل انضمامه إلى بنك قطر األول، عمل أنوف في بنك دخان، حيث كان 
يقود برامج مكتب إدارة مشاريع المؤسسة والتحول الرقمي للبنك. 

ونجح أنوف في إدارة برنامج أول عملية اندماج في قطر بين بنك بروة 
وبنك قطر الوطني.

قبل انضمامه إلى بنك دخان، عمل أنوف في بنك اإلمارات دبي الوطني 
حيث كان يقود المشاريع التكنولوجية المتعلقة باإلصدار واالستحواذ.

ميرنا نقاش
رئيسة التسويق واالتصاالت

تم تعيينها في عام 2021

تحمل ميرنا درجة بكالوريوس في االتصاالت والتصميم من الجامعة 
األمريكية للعلوم والتكنولوجيا، في بيروت – لبنان، كما تحمل شهادة ريادة 

األعمال واالبتكار في االقتصادات الناشئة من كلية هارفارد لألعمال.
وتتمتع بخبرة تزيد عن 11 عامًا في مجال االتصاالت االستراتيجية وإدارة 
الحمالت والعالمات التجارية باإلضافة إلى خبرة في مجال إدارة منصات 

التواصل االجتماعي والتسويق الرقمي. وقد حازت على جوائز في العمل 
أثناء عملها في شركات إبداعية كبيرة مثل Ogilvy & Mather التي تقدم 
خدماتها لمجموعة واسعة من العمالء العالميين واإلقليميين والمحليين، 
مثل فودافون، وغيرها من العمالء في مجاالت التعليم والصحة والرياضة 

والفنون والثقافة والخدمات المصرفية والعقارات. وتشمل خبراتها 
السابقة العمل مع تريبليتو ومتاحف قطر وذا كرييتف يونيون حيث 

قادت إستراتيجية شاملة وإدارة حمالت تسويقية بهدف تصميم إطار 
عمل لترسيخ الحمالت الترويجية للشركة، باإلضافة إلى إدارة اإلستراتيجية 

الترويجية لشركة SkipCash، وهي شركة في مجال التقنيات المالية 
بهدف ترويج العالمة التجارية إلى آفاق جديدة.

التعويضات والحوافز  6.3

وافق مجلس إدارة بنك قطر األول على سياسة األجور والمكافآت 
التي تحدد مبادئ وآليات تحديد المكافآت للرئيس التنفيذي وكبار 
المسؤولين التنفيذيين اآلخرين والموظفين. وفوض المجلس لجنة 

الترشيحات والمكافآت والحوكمة لإلشراف على تنفيذ السياسة. ووفقًا 
لهذه السياسة، تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة الشركات 

على فعالية إجراءات تحديد المكافآت لضمان امتثالها لممارسات إدارة 
المخاطر الفعالة والمتطلبات التنظيمية. كما تراجع مقترحات المكافآت 

وتوصي مجلس اإلدارة بالموافقة عليها. وفي عام 2021، تم تطبيق أنظمة 
المكافآت في بنك قطر األول وفقًا لسياساته المعتمدة والقواعد السارية. 

ويجب أن يتماشى هيكل التعويضات مع توجهات النمو المستدام للبنك. 
تتألف عناصر المكافآت النقدية من عناصر ثابتة وأخرى متغيرة. ويحرص 

مجلس اإلدارة على ضمان أن تكون عناصر التعويض المتغيرة، بصفة 
عامة، مستندة إلى تقييم للمخاطر واإلستراتيجية الطويل األجل ألداء 

البنك، مع مراعاة التطورات االيجابية والسلبية على السواء عند تحديد 
العناصر المتغيرة. ويجب أن تراعي سياسة األجور استراتيجية البنك وتحقيق 

األهداف التنظيمية والتجارية. 

يتم تقديم سياسة األجور والمكافآت إلى الجمعية العمومية للموافقة 
عليها وال سيما تلك المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، ويشمل 

ذلك أي تغييرات طارئة على السياسة. 

وبناء على ما تقتضيه سياسة اإلفصاح، ييم الغفصاح عن مكافآت أعضاء 
اإلدارة التنفيذية في البيانات المالية والتقرير السنوي للبنك.

وفيما يلي بيان المكافآت المدفوعة لفريق اإلدارة التنفيذية على النحو 
المبين في اإليضاح 25 من البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2021:

الوصف
 إجمالي األجور

)باأللف ريال قطري(

15,040فريق اإلدارة التنفيذية

480مكافآت هيئة الرقابة الشرعية 

15,520إجمالي األجور

مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية العليا   6.4

في إطار سياسة األجور والمكافآت، قام المجلس بإجراء تقييم سنوي 
لإلدارة العليا. وقد أعرب المجلس عن مستوى عال من الرضا تجاه أداء 

 اإلدارة التنفيذية ومؤشرات األداء الرئيسية التي وضعها المجلس.
وتعكس اإلنجازات المالية وغير المالية التي تم تسليط عليها الضوء في 

التقرير السنوي نجاح اإلدارة التنفيذية في استيفاء متطلبات مؤشرات 
األداء الرئيسية.

التعاقب الوظيفي   6.5

اعتمد مجلس إدارة بنك قطر األول سياسة تخطيط التعاقب من أجل 
ضمان االستمرارية في الثقافة المؤسسية للبنك. تحدد السياسة المعايير 

المحددة لخطط التعاقب التي تغطي اإلدارة العليا وكبار اإلداريين، من 
أجل تحقيق استمرارية استراتيجيات العمل. وقد حددت السياسة أيضًا 

المناصب األخرى في إدارات األعمال والعمليات التي يجب تضمينها في 
خطة التعاقب. كما يضمن قسم الموارد البشرية في بنك قطر األول 

وضع برنامج للتدريب والتطوير لضمان جاهزية الخلفاء المحددين في حال 
التعاقب الطارئ. هذا ويركز البرنامج أيضًا على تنمية المواهب القطرية 

إلعدادهم لشغل مناصب قيادية. ويستعرض مجلس اإلدارة الخطة 
بانتظام لضمان تكّيفها مع الظروف البيئية المتغيرة. 

حوكمة المخاطر  .7 
والضوابط الداخلية

إدارة المخاطر  7.1

تبنى مجلس اإلدارة نظامًا فعااًل للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر من شأنه 
المساهمة في تطوير بيئة أعمال صحية وسليمة، بما يتوافق مع األهداف 
اإلستراتيجية المحددة. وتقع مسؤولية اعتماد نظام فعال للرقابة الداخلية 

وإدارة المخاطر على عاتق مجلس اإلدارة الذي يقوم، بدعم من لجنة 
المخاطر ومتابعة االمتثال، بتنفيذ المهام المسندة إليه كما هي محددة 

في إطار الحوكمة. 

ويهدف نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر إلى تحديد المخاطر 
الرئيسية وتقييم طبيعة هذه المخاطر ونطاقها وإدارتها بكفاءة وفعالية. 

وتشكل الضوابط الداخلية جزءًا ال يتجزأ من سياسات وإجراءات البنك التي 
تضمن اضطالع مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية والمسؤولين 

والموظفين بمسؤولياتهم كاملة في ما يتعلق بإدارة المخاطر. 

يأخذ مجلس اإلدارة زمام المبادرة في ترسيخ أسلوب القيادة من خالل 
تعزيز الوعي بالمخاطر في إطار منهج استباقي في إدارة المخاطر الذي 

يشترط تحديد المخاطر والفرص المحتملة واتخاذ اإلجراءات لمعالجة 
تلك المخاطر التي يمكن أن ُتخّلف آثار كبيرة وتعرقل نجاح إستراتيجية 

البنك. وتقوم اإلدارة التنفيذية بتطبيق وتعزيز ثقافة المخاطر السليمة 
وتوفير الحوافز التي تكافئ النهج المعدل للمخاطر في تنفيذ المعامالت 

بغية تحقيق أهداف البنك وغاياته. ويضمن مجلس اإلدارة المراجعة 
الدورية ألهم المخاطر لضمان إدارتها بشكل فعال، في إطار مجموعة 

من السياسات واستراتيجية فعالة إلدارة المخاطر. وتتولى إدارة المخاطر 
في البنك اإلشراف على منهجية وعمليات وأداء برنامج إدارة المخاطر. 

ولقد جرى تطوير سياسات وإجراءات إلدارة المخاطر بهدف تسهيل ضبط 
المخاطر ومعالجتها. كما تم إعداد هيكل حوكمة إدارة المخاطر على 
مستوى اإلدارة التنفيذية واإلدارات واألقسام لتسهيل عملية ترتيب 

المخاطر، وتيسير عملية دمج برنامج إدارة المخاطر في عملية صنع القرار. 

 ويتولى رئيس المخاطر المسؤولية الرئيسية عن اإلشراف على تطوير 
وتنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر، وتشمل مهامه بين أمور أخرى، 

تعزيز مهارات الموظفين وإجراء التحسينات على أنظمة إدارة المخاطر 
والسياسات والعمليات والنماذج والتقارير، حسب الضرورة، لضمان تعزيز 

فعالية إدارة المخاطر في البنك بما يحقق دعم أهدافه االستراتيجية. يقوم 
رئيس المخاطر بتقديم تقارير ربع سنوية إلى لجنة المخاطر ومتابعة االمتثال 

حول جميع المخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك. ورئيس إدارة المخاطر 
هو عضو دائم في اللجان اإلدارية التالية: لجنة االستثمار، ولجنة االئتمان، 

ولجنة االصول والخصوم، ولجنة إدارة تكنولوجيا المعلومات.

ترتكز ثقافة إدارة المخاطر في البنك على سياسة ثالثية األبعاد. وتستند 
وظائف الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر إلى ثالثة خطوط دفاع:

خط الدفاع األول – إدارة المخاطر من قبل وحدات األعمال 

يشمل خط الدفاع األول أنشطة إدارة المخاطر من قبل وحدات األعمال، 
بحيث تتولى كل إدارة من إدارات األعمال مسؤولية اإلشراف على المخاطر 
في نطاق مسؤولياتها، كما تكون مسؤولة عن ضمان وجود هياكل فعالة 
للرقابة الداخلية على العمليات لتسهيل تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها 

ومراقبتها واإلبالغ عنها بما يضمن فعالية تنفيذ استراتيجية البنك وفقًا 
إلطار عمل إدارة المخاطر. وتشمل مسؤوليات الخط األول أيضًا إنشاء 
هيكل حوكمة فعال لضمان االمتثال للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات 

السياسات واللوائح الداخلية. ويقوم رئيس المخاطر بتقديم تقارير ربع 
سنوية إلى لجنة المخاطر ومتابعة االمتثال حول جميع المخاطر الرئيسية 

التي يواجهها البنك.           
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خط الدفاع الثاني – وظائف الرقابة الداخلية المستقلة 

يشمل خط الدفاع الثاني أنشطة الرقابة الداخلية المستقلة وهي إدارة 
المخاطر وإدارة متابعة االمتثال. تحدد هذه الوظائف إطار إدارة المخاطر 

الذي يغطي جميع المخاطر المادية داخل البنك. ويحدد اإلطار كيفية 
تحديد المخاطر وتقييمها وقياسها وإدارتها ومراقبتها واإلبالغ عنها. 

ويقوم خط الدفاع الثاني أيضا بمراقبة وتقييم كفاءة عمليات إدارة 
المخاطر والضوابط التي ينفذها أصحاب المخاطر المعنيين. كما يتابع خط 
الدفاع الثاني أيضًا األنشطة التي يضطلع بها خط الدفاع األول ويتحقق 
من فعالية اإلجراءات المتخذة للحد من المخاطر، ويقوم بتحليل المخاطر 

المادية المرتبطة باألعمال، وإعداد التقارير عنها ورفعها إلى الرئيس 
التنفيذي، ولجنة المخاطر ومتابعة االمتثال المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

ويعتبر خط الدفاع الثاني مستقاًل من الناحية التنظيمية عن الخط االول 
وال يضطلع بأنشطة تنفيذية في مجال االعمال أو في إطار الوحدات التي 

يشرف عليها. 

خط الدفاع الثالث – التدقيق الداخلي

تم إسناد المهام اليومية إلدارة التدقيق الداخلي إلى شركة ديلويت، 
وكانت إدارة التدقيق الداخلي تابعة مؤقتًا إلى رئيس إدارة المخاطر خالل 

الربع األول من عام 2021. وفي أبريل عام 2021، تم تعيين رئيس جديد 
إلدارة التدقيق الداخلي الذي التحق بالبنك في ظل استمرار صالحية عقد 

اإلسناد الخارجي إلى ديلويت التي قدمت الدعم إلى رئيس اإلدارة الجديدة 
لفهم سياسات البنك وأعماله وإستراتيجيته عند التحاقه بالعمل. 

يتم تعيين رئيس التدقيق الداخلي في البنك من قبل لجنة المخاطر 
ومتابعة االمتثال وهو يرفع تقاريره مباشرة إليها كما أنه مستقل عن 

اإلدارة التنفيذية.

وتقع على عاتق اإلدارة مسؤولية تطوير نظام فعال للحوكمة وإدارة 
المخاطر ووضع ضوابط داخلية فعالة والحفاظ عليها، باإلضافة إلى 

وضع إجراءات لتحديد المخالفات وعمليات االحتيال ورصدها ومنعها. إن 
الغرض من مراجعات التدقيق الداخلي يتلخص في إدخال تحسينات على 

عمليات البنك من خالل التقييم المستقل إلطار الحوكمة، وإدارة المخاطر، 
وعمليات الرقابة الداخلية. وتستند أنشطة التدقيق الداخلي إلى سياسة 
موافق عليها من مجلس اإلدارة ويتم اتباع نهج قائم على المخاطر في 

تطبيقها وفقًا للمعايير المقبولة دولًيا الصادرة عن معهد المدققين 
الداخليين وأفضل الممارسات. ُتعد إدارة التدقيق الداخلي تحلياًل سنوًيا 

قائًما على المخاطر وخطة تدقيق معتمدة من قبل لجنة المخاطر ومتابعة 
االمتثال، والتي تتم مراجعتها وتحديثها حسب الحاجة وبما يتماشى مع 

نمو أعمال البنك.

ويتم رفع تقارير التدقيق الداخلي إلى اإلدارة لمناقشتها والرد على 
المالحظات، ثم يتم تلخيص النتائج والتدابير التصحيحية في تقارير فصلية 

يتم تقديمها إلى لجنة التدقيق المخاطر الستعراضها واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة بشأنها. كما تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإعداد تقارير عن الغرض 

من أنشطة التدقيق الداخلي، وصالحيات اإلدارة، ومسؤوليتها، وأدائها 
مقارنة مع خطة التدقيق المعتمدة وغير ذلك من األمور المتعلقة بدورها 

ورفعها إلى لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال لمراجعتها. وفي 
عام 2021، قامت لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال بمراجعة 

تقارير التدقيق الداخلي بشأن النتائج والمالحظات الرئيسية الواردة في 
تقارير المراجعات، وما يتصل بذلك من مخاطر، إلى جانب التوصيات 

المقدمة من قبل رئيس التدقيق للمصادقة عليها، وملخص عن العدد 
اإلجمالي للمالحظات التي أثيرت فيما يتعلق بالمهام/األنشطة التي جرى 

استعراضها خالل العام مقارنة مع خطة التدقيق الداخلي المعتمدة.

الضوابط الداخلية   7.2

يشكل إطار عمل الرقابة الداخلية الذي وضعه البنك جزءًا ال يتجزأ من إطار 
الحوكمة، وهو يحدد اإلطار العام للسياسات واإلجراءات التي يتم تنفيذها 

من قبل مختلف أقسام البنك ووظائفه. وتشمل السياسات واإلجراءات 
الداخلية مجموعة من الضوابط ذات الصلة بالنشاط أو القسم المعني.

 ويحدد النظام األساسي للبنك حدود صالحيات مجلس اإلدارة فيما 
يتولى المساهمون في إطار الجمعية العمومية للبنك الموافقة على 

جميع األمور األخرى التي تقع خارج نطاق صالحيات مجلس اإلدارة. 
أما الصالحيات التي يفوضها مجلس اإلدارة إلى اإلدارة التنفيذية فيتم 

تحديدها في إطار مصفوفة تفويض الصالحيات والسياسات ذات الصلة. 

وتقع على عاتق مجلس اإلدارة مسؤولية تحديد إطار عمل الضوابط 
الداخلية للبنك، وضمان فعاليته في تحديد المخاطر المرتبطة باألنشطة 

الداخلية والخارجية وتحليلها وإدارتها. ويفوض مجلس اإلدارة بعضًا 
من مسؤولياته إلى لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال المكلفة 

باإلشراف على إطار عمل الرقابة الداخلية ومدى فعاليته في المحافظة 
على أعمال للبنك. وتتولى اللجنة أيضًا اإلشراف على أعمال إدارات 

المخاطر ومتابعة االمتثال والتدقيق الداخلي التي تقدم تقارير منتظمة 
عن المخاطر ذات الصلة بها إلى اللجنة. وتعتبر إدارة التدقيق الداخلي 

بمثابة الجهة الرئيسية المسؤولة عن ضمان فعالية الرقابة الداخلية. فهي 
تقوم بمراجعة إجراءات وسياسات جميع اإلدارات واالقسام لتقييم فعالية 
الضوابط داخل كل إدارة، وتحديد الثغرات، وتوفير سبل المعالجة والتدابير 
التصحيحية. ويشمل نطاق المراجعة والتدقيق جميع الضوابط ذات التأثير 

المادي، بما في ذلك الضوابط المالية والتشغيلية وضوابط االمتثال، 
ونظم إدارة المخاطر، والمسائل التنظيمية. ويقدم رئيس التدقيق الداخلي 

تقارير منتظمة إلى لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال عن مدى 
كفاية الضوابط الداخلية المعتمدة في البنك باإلضافة إلى مسائل أخرى 
يتم تسليط الضوء عليها في المراجعات الداخلية. وبناء على هذه النتائج 

وتأثيرها على البنك، تناقش لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال اآلثار 
المحتملة مع مراجع الحسابات الخارجي وانعكاساتها على نتائج األعمال. 

ويهدف إطار الرقابة الداخلية إلى حماية المساهمين وأصول البنك وضمان 
متانة النتائج المالية للبنك وتعزيز مبادئ الشفافية واإلفصاح. 

كما أجرى البنك بنجاح تقييمًا لضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية 
وأصدر تقريره اإلداري عن فعالية الضوابط الداخلية على التقارير المالية 

لعام 2021، وفقًا للمتطلبات التنظيمية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال 
وهيئة قطر لألسواق المالية. 

االمتثال الشرعي   7.3

يعمل قسم متابعة االمتثال الشرعي بشكل وثيق مع هيئة الرقابة الشرعية 
لضمان التزام البنك بمبادئ الشريعة اإلسالمية. ويعتبر قسم متابعة 

االمتثال الشرعي بمثابة وظيفة تابعة إلدارة متابعة االمتثال في البنك 
من حيث اإلجراءات والسياسات المتبعة لضمان إدارة مخاطر االمتثال 

بشكل فعال. وقام بنك قطر األول بتعيين مدير أول في وظيفة متابعة 
االمتثال الشرعي، وهو يتولى أيضًا أعمال أمانة السر الخاصة بهيئة الرقابة 

الشرعية، بما في ذلك إعداد محاضر اجتماعات الهيئة ومحاضر الفتاوى 
والقرارات الصادرة عنها. وتعّد هيئة الرقابة الشرعية تقريرًا سنويًا إلى 

المساهمين يتضمن رأي الهيئة بشأن أنشطة ومعامالت البنك التي تم 
إجراؤها خالل السنة ومدى التزام البنك بالفتاوى والتوجيهات الصادرة عن 

الهيئة. ويهدف هذا التقرير بشكل خاص إلى بث الطمأنينة بين المساهمين 
والمودعين الذين تعتبر ثقتهم من أهم عوامل نجاح البنك. ويمكن االطالع 
على هذا التقرير من خالل الموقع اإللكتروني للبنك وهو أيضًا يشكل جزءًا 
من البيانات المالية السنوية. وتقوم هيئة الرقابة الشرعّية بمراجعة جميع 

المنتجات والخدمات المصرفية اإلسالمية التي يطلقها البنك، والتأكد من 
أنها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وخاصة في المجاالت التالية: 

 
هياكل االستثمار ومنتجات التمويل والخدمات المصرفية وتوافقها مع • 

مبادئ الشريعة اإلسالمية. 
 •
مطابقة المستندات القانونية مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، بما في • 

ذلك الشروط واألحكام الواردة في النماذج أو العقود أو االتفاقيات 
أو المستندات األخرى المستخدمة في تنفيذ معامالت االستثمار 

والتمويل

التدقيق الداخلي  7.4

تؤدي إدارة التدقيق الداخلي مهامها بشكل مستقل عن اإلدارة وتقدم 
عددًا من المهام ذات السمة الرقابية، التي تسهم بشكل فعال في 

تعزيز عمليات البنك وأداء اإلدارات المختلفة، بما يتناسب مع األهداف 
اإلستراتيجية الرئيسية للبنك. كما تقوم اإلدارة بإجراء تقييم مستقل إلطار 

الحوكمة، وإدارة المخاطر، وعمليات الرقابة الداخلية. والغرض من ذلك هو 
ضمان فعالية إجراءات الرقابة وإدارة المخاطر وإطار الحوكمة في البنك. 

كما تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإجراء مراجعات مستقلة لمختلف 
إدارات البنك تشمل جميع األنشطة والوظائف. تستخدم إدارة التدقيق 
الداخلي منهجية تدقيق قائمة على المخاطر بما يتماشى مع المبادئ 
التوجيهية لمعهد المدققين الداخليين، والمتطلبات التنظيمية المحلية 

المتعلقة بمسؤوليات التدقيق الداخلي، ومبادئ حوكمة الشركات وأفضل 
الممارسات. كما تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإجراء تقييم سنوي قائم 
على المخاطر باالستناد إلى مبادئ توجيهية واسعة النطاق وتستخدم 

النتائج في وضع الخطة السنوية للتدقيق الداخلي القائمة على المخاطر 
وتقديمها إلى لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال من أجل مراجعتها 
والموافقة عليها. وفي حال إجراء على تعديالت على الخطة خالل السنة، 

تتم إحالة هذه التعديالت إلى اللجنة للموافقة عليها أيضًا. 

وتعّد تقارير التدقيق الداخلي لكل إدارة أو وظيفة داخل البنك ويجري 
مشاركتها مع اإلدارة المختصة متضمنة جميع المالحظات والثغرات 

واآلثار المترتبة على المخاطر، والتوصيات، واالستنتاجات، والتقييم العام 
لمستوى األعمال ومدى التزامها بالسياسات الداخلية واللوائح التنظيمية. 

ويتم تعقب الثغرات بصورة منتظمة مع اإلدارة للتأكد من اتخاذ إجراءات 
تصحيحية مناسبة، وتقوم إدارة التدقيق بالتحقق من فعالية اإلجراءات 

التصحيحية بشكل مستقل قبل إغالق الثغرات. 

ويقوم رئيس إدارة التدقيق الداخلي بإعداد تقارير عن أنشطة التدقيق 
الداخلي، وصالحيات اإلدارة، ومسؤوليتها، وأدائها مقارنة مع خطة 

التدقيق المعتمدة وغير ذلك من األمور المتعلقة بدورها من أجل تقديمها 
إلى لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال لمراجعتها وإبداء الرأي 

والتوصيات بشأنها. 

وباإلضافة إلى دورها الرقابي، توفر إدارة التدقيق الدعم والمشورة 
لمختلف إدارات وأقسام البنك في مجال األعمال واألنشطة التي تضطلع 

بها، دون ممارسة أي مسؤوليات في مجال اتخاذ القرار ودون أن يكون 
لها اي صالحيات تنفيذية تتعارض مع متطلبات االستقاللية للمدققين 
الداخليين. وتساهم إدارة التدقيق الداخلي في في تحقيق إدارة سليمة 

لألنشطة والعمليات التي يجريها البنك عن طريق تقديم المشورة 
والتوصيات بشأن فعالية النظم والعمليات، ومدى كفاية السياسات 

واإلجراءات وإطار إدارة المخاطر. 

مراجع الحسابات الخارجي   7.5

تعيين مراجع الحسابات الخارجي واستبداله ومدة التعاقد معه 

في تاريخ نشر هذا التقرير، شركة إرنست آند يونغ هي مراجع الحسابات 
الخارجي المعين من قبل مساهمي البنك . وتتولى إرنست اند يونغ أنشطة 

مراجعة البيانات المالية الموحدة والتدقيق عليها ورفع تقرير بشأنها إلى 
المساهمين. ويتم اختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي وفقًا لسياسة 
البنك التي أقرها مجلس اإلدارة. ويقترح مجلس اإلدارة على المساهمين 
في اجتماع الجمعية العمومية تعيين مدقق الحسابات الخارجي بناء على 

توصية لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال. 
في اجتماع الجمعية العمومية في عام 2021 وبناء على توصية مجلس 

اإلدارة، قرر المساهمون إعادة تعيين إرنست إند يونغ كمدققين خارجيين 
للبنك لعام 2021، ووافقوا على الرسوم السنوية لمراجع الحسابات 

الخارجي. ويشترط في مراجع الحسابات الخارجي أن يكون مرخصًا له وأن 
يستوفي الشروط المقررة من الجهات التنظيمية المختصة، وأال تتعارض 

مصالحه مع مصالح البنك. وتشرف لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة 
االمتثال على أداء مراجع الحسابات الخارجي خالل العام وتقدم توصيتها 

بشأنه إلى مجلس اإلدارة.

األتعاب واالستقاللية 

وفقًا لنظام البنك األساسي، تعّين الجمعية العمومية السنوية المدققين 
الخارجيين وتحدد أتعابهم، بناًء على توصية يقدمها مجلس اإلدارة لهذه 

الغاية. وانطالقًا من التزام البنك بمبادئ الحوكمة الرشيدة، تتتلقى لجنة 
التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال عروضًا منافسة من عدة شركات 
تدقيق خارجي وتقوم بتقييمها بما يتناسب مع االهداف اإلستراتيجية 

للبنك. ويؤدي مراجعو الحسابات الخارجيون مهامهم باستقاللية تامة وهم 
 مسؤولون أمام المساهمين عن أدائهم وعالية بيئة الرقابة

الداخلية للبنك.

الوصول إلى المعلومات

اعتمد مجلس إدارة بنك قطر األول إجراءات لتحديد صالحيات االطالع 
على المعلومات والوصول إليها من قبل المدققين الخارجيين، من أجل 
ضمان اإلدارة الشفافة ألعمال البنك، وتهيئة الظروف المالئمة إلدارة 

أنشطة البنك وعملياته ومراقبتها بفعالية وكفاءة من جانب مجلس اإلدارة 
وتزويد المدققين الخارجيين بمصادر المعلومات الالزمة ألداء دورهم 

الرقابي على نحو يتسم بالكفاءة.

اإلشراف على عمل مراجع الحسابات الخارجي 

يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية مراجعة التقارير التي يعدها مراجع 
الحسابات الخارجي واتخاذ اإلجراءات بشأنها. وفي هذا الصدد، فإن مجلس 
اإلدارة يحظى بدعم لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال التي تجتمع 

بشكل منتظم مع مراجعي الحسابات الخارجيين وتشرف على أدائهم 
وتضمن استقالليتهم وحصولهم على المعلومات التي يطلبونها. 

كما يجتمع مراجع الحسابات الخارجي أيضًا مع مجلس اإلدارة لتقييم 
نتائج التدقيق التي تشرف لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال على 
تقييمها وتقديم التقارير بشأنها إلى مجلس اإلدارة. وخالل السنة المالية 

2021، شارك مراجعو الحسابات الخارجيون في ثالثة )3( اجتماعات مع لجنة 
التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال لمناقشة عمليات مراجعة الحسابات 
فضاًل عن مدى التزام البنك بالمبادئ التوجيهية التنظيمية ومدى فعالية 

إطار الرقابة الداخلية. كما ناقش مراجعو الحسابات الخارجيون مع اللجنة 
تقييم النتائج المتعلقة بعوامل المخاطر وإجراءات الحد منها. 
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متابعة االمتثال ومكافحة غسل األموال  7.6

يملك البنك إدارة خاصة بمتابعة االمتثال ومكافحة غسل األموال وإدارة 
الشؤون القانونية. وتتولى رئيسة اإلدارة أيضًا مهام سكرتارية الشركة 

وهي تعمل عن كثب على جميع مستويات البنك لضمان مواءمة اللوائح 
والعمليات واألنشطة الداخلية للبنك باستمرار مع اإلطار التنظيمي 

المعمول به واألهداف االستراتيجية للبنك. وهي تشارك بنشاط في تحديد 
المخاطر التنظيمية التي من شأنها أن تؤدي إلى عقوبات قضائية أو إدارية 

وكذلك اإلضرار بالسمعة. ويتمثل الدور الرئيسي إلدارة متابعة االمتثال 
في ضمان اضطالع البنك بأنشطته وفقًا للسياسات المعتمدة من مجلس 

اإلدارة وقواعد مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة 
مركز قطر للمال، وهيئة قطر لألسواق المالية. وتجتمع رئيسة إدارة متابعة 

االمتثال بانتظام مع لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال لمراجعة حالة 
 امتثال األعمال لإلجراءات التي حددها مجلس اإلدارة، ولتقييم

 مخاطر االمتثال والفرص المتاحة على جميع مستويات البنك ووضع
خطط محددة لمعالجتها. 

وتتولى إدارة متابعة االمتثال مراجعة سياسات البنك وتقييم مخاطر 
االمتثال المرتبطة بأنشطة البنك، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 

المنتجات والخدمات الجديدة، واقتراحات األعمال واألنشطة الجديدة، 
وعالقات العمالء، والتغييرات الجوهرية التي قد تطرأ على طبيعة 

هذه العالقات. وتتضمن مخاطر االمتثال مخاطر العقوبات القانونية 
أو التنظيمية أو الخسارة المالية المادية أو فقدان السمعة نتيجة عدم 

االمتثال للقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها.

وتشمل المسؤوليات الرئيسية األخرى لوظيفة االمتثال ومكافحة غسل 
األموال ما يلي: 

ضمان التزام األقسام والشركات التابعة والشركات المستثمر فيها • 
بالقواعد واللوائح المتعلقة بقضايا مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب والتعاميم والتعليمات التنظيمية وأي قواعد أخرى ذات صلة 
تؤثر على أي جانب من جوانب أنشطة البنك.

تقديم التوجيهات والتعليمات المناسبة للموظفين بشأن التطبيق • 
السليم للقوانين واللوائح والمعايير المتعلقة بمكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب.
تقديم المقترحات بشأن تعزيز وتحسين إجراءات الرقابة الداخلية التي • 

تساعد في التخفيف من مخاطر عدم االمتثال وعقوبات مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومخاطر االحتيال. 

مواكبة القوانين واللوائح الجديدة وإبالغ اإلدارة التنفيذية واألقسام • 
المعنية من أجل تنفيذها في الوقت المناسب.

مراقبة المعامالت المالية للعمالء والتحقيق فيها ورفع تقارير • 
 المعامالت المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية

والسلطات التنظيمية.
ضمان التنفيذ الفعال للعناية الواجبة المشددة لعالقات المراسلة • 

المصرفية والعمالء ذوي المخاطر العالية.
ضمان التنفيذ الفعال لقواعد قانون االمتثال الضريبي للحسابات • 

الخارجية )فاتكا( ونظام اإلبالغ المشترك.
توفير التدريب والتوعية لموظفي البنك حول الحوكمة، وأنظمة هيئة • 

تنظيم مركز قطر للمال، ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
والعقوبات، واالحتيال، وأنظمة قانون االمتثال الضريبي للحسابات 

الخارجية/معيار اإلبالغ المشترك على أساس متكرر.

تقوم إدارة متابعة االمتثال أيضًا بمراقبة إجراءات االمتثال واختبارها 
من خالل إجراء مراجعات امتثال مستقلة لتحديد االنتهاكات التنظيمية 

ومشاكل عدم االمتثال. ويتم رفع تقرير بتائج مراجعات االمتثال إلى مجلس 
اإلدارة ولجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال والمدير التنفيذي واإلدارة 

التنفيذية المعنية على أساس منتظم.

وتقدم إدارة متابعة االمتثال تقارير ربع سنوية منتظمة إلى لجنة التدقيق 
والمخاطر واالمتثال حول األنشطة التي تقوم بها اإلدارة، وتسلط الضوء 

على اي انتهاكات أو ثغرات المحتملة في سياسات البنك أو ممارساته. 
وتتضمن التقارير تدابير تصحيحية للثغرات التي تم تحديدها. 

 وقد عين بنك قطر األول أيضًا مسؤواًل عن اإلبالغ عن مكافحة
 غسل األموال في البنك ونائبًا له وهما يتبعان مباشرة لرئيسة إدارة

متابعة االمتثال.

وتتولى رئيسة متابعة االمتثال بشكل أساسي مسؤولية اإلشراف على 
تطوير وتنفيذ سياسات متابعة االمتثال ومكافحة غسل األموال، بما في 

ذلك تعزيز مهارات الموظفين بشكل مستمر وإدخال التحسينات على إدارة 
االمتثال ومكافحة غسل األموال والسياسات والعمليات والتقارير حسب 
الضرورة لضمان امتثال البنك باألنظمة المرعية وضمان وجود إطار فعال 

إلدارة المخاطر التنظيمية بما يدعم األهداف االستراتيجية للبنك. 

تقدم رئيسة إدارة متابعة االمتثال تقارير ربع سنوية إلى لجنة التدقيق 
والمخاطر ومتابعة االمتثال بشأن جميع المتعلقة باالمتثال باللوائح 

التنظيمية والمخاطر التنظيمية التي يواجهها البنك لضمان اتساق إطار 
الحوكمة والسياسات واإلجراءات والممارسات المتعلقة بمسائل االمتثال 
في البنك اتساقًا جيدًا مع الممارسات العالمية الرائدة في مجال مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأنظمة هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
واللوائح المعمول بها في دولة قطر. 

وخالل عام 2021، تم تحديث وظيفة االمتثال لسياسة مكافحة غسل 
األموال وتم تقديم تقارير شهرية وفصلية وسنوية منتظمة إلى السلطات 

التنظيمية التالية: هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة مركز قطر للمال، 
ومركز قطر للمال، ودعمت قسم شؤون الشركة في إفصاحاتها وتقاريرها 

إلى بورصة قطر وهيئة قطر لألسواق المالية.

 وباإلضافة إلى ذلك، اضطلعت إدارة متابعة االمتثال بالمهام التالية
خالل عام 2021:

تقديم المشورة واإلرشاد حول جميع االستفسارات اليومية التي أثارتها • 
اإلدارة التنفيذية وموظفو البنك في ما يتعلق بمسائل االمتثال ذات 

الصلة بأنشطة البنك وعملياته.
الرد على جميع استفسارات وحدات األعمال لدى البنك الموجهة إلى • 

الجهات التنظيمية بما في ذلك هيئة تنظيم مركز قطر للمالية وهيئة 
قطر لألسواق المالية.

استكمال كل متطلبات إعداد التقارير التنظيمية لعام 2021.• 
اإلشراف على التقدم في تنفيذ متطلبات هيئة تنظيم مركز قطر • 

للمال واالمتثال للتعاميم الصادرة
تنسيق تنفيذ وتحسين نماذج »إعرف عميلك« وسياسات مكافحة • 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

الدعاوى القضائية والقضايا القانونية   7.7

خالل عام 2021، لم تكن هناك نزاعات كبيرة من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ماديًا 
على البنك. ومع ذلك، تتابع إدارة الشؤون القانونية العديد من القضايا 

القانونية المستمرة والمنازعات البسيطة في طبيعتها.

إدارة استمرارية األعمال   7.8

وضع بنك قطر األول سياسة إدارة استمرارية األعمال التي تحدد اإلطار 
العام للبنك للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية وتكفل استعداده 
ومرونته وقدرته على االستمرار في تحقيق أهدافه االستراتيجية عند 

حدوث مثل هذه التهديدات. وفي عام 2021، واصل المجلس االمتثال 
لجميع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة العامة وغيرها من السلطات 

التنظيمية في قطر، كما طور قدراته على تخفيف اآلثار المستمرة لجائحة 
كوفيد-19. 

السياسات المعتمدة من قبل المجلس  7.9

ميثاق مجلس اإلدارة• 
مدونة قواعد السلوك الخاصة بمجلس اإلدارة• 
سياسة التدريب التعريفي والتوجيهي ألعضاء مجلس اإلدارة• 
ميثاق اللجنة التنفيذية• 
ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال• 
ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة• 
سياسة ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة • 
سياسة تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية• 
سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة• 
سياسة مراجعة أداء مجلس اإلدارة ولجانه• 
اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة• 
اختصاصات الرئيس التنفيذي• 
ميثاق سكرتير الشركة• 
سياسة معامالت األطراف ذات الصلة• 
سياسىة تضارب المصالح والتعامالت الداخلية• 
سياسة التداول بناء على معلومات داخلية• 
سياسة اإلبالغ عن المخالفات• 
سياسة تعيين التدقيق الخارجي• 
سياسة توزيع األرباح• 
سياسة اإلفصاح واالتصاالت وعالقات المستثمرين• 
ميثاق التدقيق الداخلي• 
ميثاق لجنة األصول والخصوم اإلدارية• 
ميثاق لجنة االئتمان اإلدارية• 
ميثاق لجنة االستثمار• 
سياسة أصحاب المصلحة• 
سياسة التخطيط لتعاقب الموظفين وسياسة المسؤولية االجتماعية • 

للشركات والحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية
ميثاق لجنة حوكمة تكنولوجيا المعلومات اإلدارية• 

حقوق الموظفين  .8 
وأصحاب المصلحة اآلخرين 

يضمن إطار حوكمة الشركات في بنك قطر األول حماية حقوق 
ومسؤوليات األطراف المختلفة في البنك، مثل مجلس اإلدارة وكبار 

المديرين والموظفين والمساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين، والوفاء 
بها. ويضمن دليل الحوكمة المعتمد من قبل البنك وجود إطار فعال إلدارة 

أعمال البنك وأنشطته بما يتوافق مع مصالح المساهمين وغيرهم من 
أصحاب المصلحة، باإلضافة إلى ضمان استخدام موارد البنك بكفاءة. وقد 
حدد بنك قطر األول أصحاب المصلحة الداخليين بمن فيهم مجلس اإلدارة 

واإلدارة والموظفين، وأصحاب المصلحة الخارجيين مثل الجهات الرقابية 
والعمالء والموردين والمجتمع المحلي.

ومن أجل حماية حقوق الموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة، يضمن 
 البنك االمتثال لمبدأ حوكمة الشركات الذي يقضي بضرورة حصول

 أصحاب المصلحة على المعلومات التي يحتاجون إليها من أجل اتخاذ
قرارات رشيدة ومستنيرة وحماية أنفسهم من أي مخاطر مرتبطة 

بأعمال وإجراءات الشركة. ويتم تحقيق ذلك من خالل اإلفصاح الدقيق 
والموضوعي في الوقت المناسب  عن جميع المعلومات المتعلقة بالنتائج 

 المالية والمنتجات والخدمات الجديدة وغيرها من المعلومات
التي تهم أصحاب المصلحة. 

كما يتم تزويد موظفي بنك قطر األول بالمعلومات الالزمة لتبديد 
الهواجس المتعلقة بظروف مكان العمل، والمعلومات المتعلقة بواجباتهم 

التنظيمية، وااللتزام باألهداف االستراتيجية للبنك ومجاالت أخرى من 
المسؤولية االجتماعية للشركات. ويتمتع الموظفون أيضًا بإمكانية الوصول 

إلى المعلومات الالزمة التخاذ قرارات فعالة، ولحماية أنفسهم في مكان 
العمل وفي كل تعامالتهم مع البنك. كما يحق للموظفين أيضًا التعبير عن 

أي قلق من دون الخوف من حكم اآلخرين عليهم أو التعرض للتوبيخ أو 
ألي إجراء تأديبي. 

وبالنسبة لجميع أصحاب المصلحة اآلخرين، يقوم البنك بنشر إعالنات 
وإفصاحات عامة منتظمة وآنية بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية 

إلبقاء جميع أصحاب المصلحة على علم بأنشطة البنك وخدماته ومنتجاته. 
ويشمل ذلك البيانات المالية، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات 

الجديدة، والقرارات االستراتيجية الرئيسية األخرى.

الحوكمة البيئية واالجتماعية   .9
وحوكمة الشركات

كجزء من التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، 
يحرص بنك قطر األول على تحقيق االستدامة في جميع أنشطته البنك 

وآليات التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة في جميع األوقات. كما يضمن 
تنفيذ المبادئ التوجيهية التي يحددها مجلس اإلدارة في هذا المجال. 

لقد وضع البنك سياسة للمسؤولية االجتماعية للشركات وسياسات 
للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وأقر مجلس اإلدارة 
هذه السياسة كجزء من مسؤوليته المرتبطة بتعزيز عالقات بناءة مع 

المجتمعات المحلية التي يعمل ضمنها البنك، وتوفير المبادئ التوجيهية 
لضمان التزام البنك بمعايير االستدامة والتأثير األخالقي لالستثمارات 
واألعمال المصرفية التي يقوم بها. في عام 2021، عين البنك مديرة 

جديدة إلدارة التسويق واالتصاالت بهدف تعزيز أنشطة الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات ومبادرات المسؤولية االجتماعية للشركة 

 في السنوات المقبلة، ال سيما وأن البنك قد دخل مرحلة النمو
وتحقيق األرباح. 
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المسؤولية االجتماعية للبنك  9.1

وفقًا للقانون رقم )13( لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات 
المساهمة في دعم األنشطة االجتماعية والرياضية بمبلغ يعادل )%2,5( 

من صافي األرباح السنوية للشركات المساهمة المقيدة أسهمها ببورصة 
قطر، قام بنك قطر األول في عام 2021 بالمساهمة بمبلغ وقدره 2.51 

مليون ريال قطري في صندوق الخدمات االجتماعية والرياضية المخصص 
لهذه الغاية.

وفي إطار التزام البنك بمبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات، دخل 
البنك في أكتوبر 2021 في شراكة مع العديد من جهة رئيسية في مجال 

الرعاية الصحية، بهدف تعزيز التوعية بسرطان الثدي لتعزيز الوعي لدى 
النساء وتشجيعهن على فحص أنفسهن من أجل الكشف المبكر عن 

عوارض المرض والمساهمة في إنقاذ الكثير من األرواح. وفي نوفمبر 2021، 
أطلق قسم الموارد البشرية حملته السنوية للتبرع بالدم للمتطوعين من 

داخل المبنك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية.

إفصاحات الحوكمة   .10

 التزم بنك قطر األول طوال عام 2021 بمتطلبات اإلفصاح المنصوص 
عليها في قواعد ولوائح هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر 

 لألسواق المالية، وال سيما تلك المنصوص عليها في المادة 25 من 
نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية. 

اإلفصاح عن المعلومات المالية  10.1 
والمعلومات الحساسة لبورصة قطر

حرص البنك خالل العام 2021 على االلتزام بمتطلبات اإلفصاح ضمن المهلة 
التنظيمية المحددة وال سيما اإلفصاح عن النتاج المالية الفصلية ونصف 

السنوية والسنوية وكذلك عن جميع القرارات الرئيسية والحساسة التي 
اتخذها مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية. وشمل ذلك اإلعالن عن تغيير هيكل 

رأس المال وإطالق منتجات استثمارية جديدة، باإلضافة إلى اإلفصاح 
عن اجتماعات مجلس اإلدارة ونشر الدعوات لحضور الجمعيات العمومية 
العادية وغير العادية، وجداول أعمال هذه االجتماعات والقرارات الصادرة 

عنها، باإلضافة إلى معلومات أخرى ذات تأثير مادي على أداء البنك أو ذات 
تأثير محتمل على سعر السهم.

اإلفصاح على الموقع اإللكتروني للبنك   10.2

يواصل بنك قطر األول تحديث موقعه اإللكتروني بشكل مستمر لضمان 
وجود معلومات كافية عن أعضاء مجلس اإلدارة، ولجان مجلس اإلدارة، 

واإلدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين الذين يملكون 5% وأكثر. 
كما يمكن االطالع على التقارير السنوية على الموقع اإللكتروني للبنك. 

وكمبدأ عام، يمتنع البنك عن التعليق، سلبًا أو أيجابًا، على الشائعات، ما لم 
تشترط بورصة أو هيئة قطر ألسواق المالية ذلك ردًا على معلومات مادية 

لم يتم اإلفصاح عتها، مع العلم أنه لم يواجع البنك أي موقف مماثل 
خالل عام 2021.

المتحدث الرسمي بالنيابة عن البنك  10.3

فوض مجلس إدارة البنك صالحية التحدث رسميًا بالنيابة عن البنك 
الشخاص محددين بمن فيهم رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. يتم 
تحديد إجراءات تعيين المتحدث الرسمي عن البنك ومسؤولياتهم في إطار 
سياسة اإلفصاح واالتصاالت وعالقات المستثمرين المعتمدة في البنك، 

التي تحدد مبادئ اإلفصاح والشفافية التي يجب على البنك االمتثال 
لها واإلجراءات التي ينبغي اتباعها لضمان حماية البنك من مخاطر اإلضرار 

بالسمعة ومن أي إشاعات أو بيانات خاطئة.

سياسة اإلبالغ عن المخالفات ومعالجة الشكاوى   10.4

فوض مجلس اإلدارة لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال لإلشراف 
على تنفيذ هذه السياسة. وقد وضعت لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة 

االمتثال خططًا لقياس األداء، مثل عدد الشكاوى الواردة وعدد التحقيقات 
والوقت الالزم لحل الشكاوى واتخاذ إجراءات تصحيحية. ويمكن العثور على 

معلومات إضافية حول إجراءات اإلبالغ عن المخالفات في سياسة البالغ 
عن المخالفات المعتمدة من قبل البنك. 

وفي عام 2021، استعرضت لجنة التدقيق والمخاطر ومتابعة االمتثال هذه 
اإلجراءات لضمان قيام البنك باتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة الشكاوى 

الواردة إلى البنك من مختلف الجهات وعدم التغاضي عنها أو إهمالها على 
نحو يضر بمصلحة أصحاب المصلحة أو بسمعة البنك. وتجدر اإلشارة أنه لم 

يتم تلقي أي شكاوى مادية في عام 2021. 

 تقرير المدققين الخارجيين
عن حوكمة الشركة 

تقرير مراقب الحسابات المستقل 
إلى السادة المساهمين في بنك قطر األول ذ.م.م. )عام( 

تقرير حول االلتزام بقانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات 
الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة 

في السوق الرئيسية 

مقدمة

وفقا للمادة 24 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة 
في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية 

)»الهيئة«( بموجب القرار رقم )5( لعام 2016، قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد 
محدود حول التقييم الذي قام به مجلس اإلدارة عن مدى التزام بنك 

قطر األول ذ.م.م. )عام( )»البنك«( بقانون هيئة قطر لألسواق المالية 
والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والكيانات 

القانونية المدرجة في السوق الرئيسية كما في 31 ديسمبر 2021. 

مسؤوليات مجلس اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة 

إن مجلس إدارة البنك مسؤول عن إعداد تقرير الحوكمة المرفق والذي 
يغطي على األقل متطلبات المادة 4 من نظام حوكمة الشركات والكيانات 
القانونية المدرجة في السوق الرئيسية )»النظام«( الصادر عن مجلس إدارة 

هيئة قطر لألسواق المالية بموجب القرار رقم )5( لعام 2016. 

يقدم مجلس في التقرير السنوي لحوكمة الشركات 2021 »تقرير االلتزام 
بقانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك 

نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية« 
)تقرير مجلس اإلدارة(. 

باإلضافة إلى ذلك، تشمل مسؤوليات مجلس إدارة البنك تصميم وتنفيذ 
والمحافظة على الضوابط الداخلية الكافية لضمان سير األعمال بشكل 

منتظم وفعال، بما في ذلك: 

االلتزام بسياسات البنك؛  •
حماية موجودات البنك؛  •

منع واكتشاف حوادث االحتيال والخطأ؛  •
دقة واكتمال السجالت المحاسبية؛  •

إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و  •
االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك قانون هيئة قطر  • 
لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ونظام حوكمةالشركات والكيانات   

القانونية المدرجة في السوق الرئيسية بموجب القرار رقم )5( لعام 2016.   

مسؤوليتنا 

تتمثل مسؤوليتنا في إصدار نتيجة تأكيد محدود حول ما إذا كان قد لفت 
انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن تقرير حومة الشركات حول التزام البنك بقانون 
هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، 

المعروض في قسم حوكمة الشركات الوارد بالتقرير السنوي ال يعرض 
بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، التزام البنك بقانون هيئة قطر 

لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك النظام، استنادا إلى 
إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها. 

مسؤوليتنا – تتمة 

لقد قمنا بأعمالنا وفًقا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد رقم 3000 
)المعدل( »ارتباطات التأكيد غير المتعلقة بتدقيق أو مراجعة المعلومات 

المالية التاريخية« الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي 
)IAASB(. يتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا بهدف 

الحصول على تأكيد محدود حول ما إذا قد لفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد 
بأن تقرير مجلس اإلدارة حول التزام البنك بقانون هيئة قطر لألسواق 

المالية والتشريعات ذات الصلة، ككل لم يتم إعداده من كافة النواحي 
المادية وفقًا لنظام حوكمة الشركات.  

تختلف اإلجراءات التي يتم تنفيذها في ارتباط تأكيد محدود من حيث 
طبيعتها وتوقيتها وتكون أقل نطاقًا منها في حالة ارتباط التأكيد 

المعقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط 
تأكيد محدود يكون أقل بكثير من التأكيد الذي قد يمكن الحصول عليه لو 
تم تنفيذ ارتباط تأكيد معقول. لم نقم بأي إجراءات إضافية ينبغي تنفيذها 

في حال كان االرتباط هو ارتباط تأكيد معقول. 

إن إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها تتضمن بشكل أساسي الحصول 
على استفسارات من اإلدارة لفهم العمليات المتبعة لتحديد متطلبات 

قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك 
نظام حوكمة الشركات )»المتطلبات«(، واإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة 

لاللتزام بهذه المتطلبات، والمنهجية التي تتبعها اإلدارة لتقييم مدى 
االلتزام بهذه المتطلبات. عند الضرورة، قمنا بفحص األدلة التي جمعتها 

اإلدارة لتقييم مدى االلتزام بالمتطلبات. 

إن إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها ال تتضمن تقييم األوجه 
النوعية لفاعلية اإلجراءات التي طبقتها اإلدارة لاللتزام بمتطلبات النظام، 

ولذلك فإننا ال نقدم أي تأكيد حول ما إذا كانت اإلجراءات التي طبقتها 
اإلدارة تعمل بفاعلية لتحقيق أهداف قانون هيئة قطر لألسواق المالية 

والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات. 

القيود الضمنية 

تخضع المعلومات غير المالية لقيود ضمنية أكثر من المعلومات المالية، 
مع األخذ في االعتبار خصائص الموضوع واألساليب المستخدمة لتحديد 

هذه المعلومات. 

تعتمد العديد من اإلجراءات التي تتبعها الشركات لتطبيق الحوكمة 
والمتطلبات القانونية على الموظفين الذين يقومون بتطبيق هذه 

اإلجراءات وتفسيرهم لهدف كل إجراء وتقييمهم لكيفية تنفيذ إجراء االلتزام 
بشكل فعال، وفي بعض الحاالت قد ال يتضمن تقييم اإلجراءات االحتفاظ 

 بمستندات تدقيق كافية. تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن تصميم إجراءات 
االلتزام قد تتبع أفضل الممارسات التي تختلف من مؤسسة ألخرى ومن 

بلد آلخر، وبالتالي فهي ال تشكل مجموعة واضحة من المعايير التي يمكن 
المقارنة بها. 

استقالليتنا ومراقبة الجودة 

في سياق قيامنا بأعمال االرتباط، التزمنا باالستقاللية والمتطلبات 
األخالقية األخرى وفقًا لقانون أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادرة 

 IESBA«( عن مجلس معايير األخالقيات الدولية للمحاسبين المهنيين
Code«(، والتي تأسست على مبادئ النزاهة، والموضوعية، والكفاءة 

المهنية، والعناية الواجبة، والسرية، والسلوك المهني، والمتطلبات 
األخالقية ذات الصلة في دولة قطر. ولقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية 
األخرى وفًقا لهذه المتطلبات وقانون أخالقيات المحاسبين المهنيين. 

تقوم شركتنا بتطبيق المعيار الدولي لمراقبة الجودة رقم )1(، وبالتالي 
فإن لدينا نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل السياسات واإلجراءات 

الموثقة الخاصة بااللتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية 
والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

المعلومات األخرى

مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات 
األخرى على المعلومات الواردة في في التقرير السنوي لحوكمة 

الشركات 2021، ولكنها ال تتضمن تقرير مجلس اإلدارة حول االمتثال 
لقانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة بما في ذلك 

النظام ، والمقدمة في قسم حوكمة الشركات في التقرير السنوي، 
وتقريرنا حوله.

إن نتيجتنا حول تقرير الحوكمة ال يتضمن المعلومات األخرى، وال نبدي 
ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها. لقد تم تعييننا من قبل 

البنك لتقديم تقرير تأكيد معقول منفصل حول تقرير مجلس اإلدارة 
بشأن إطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والذي تم تضمينه في 

المعلومات األخرى. 

فيما يتعلق بارتباطنا بشأن تقرير مجلس اإلدارة، فإن مسؤوليتنا هي 
االطالع على المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند القيام بذلك، 

األخذ في االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات تتعارض جوهرًيا مع تقرير 
مجلس اإلدارة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال االرتباط، أو 

أنها تبدو كأخطاء مادية. 

في حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي، بناء على أعمال التدقيق التي 
قمنا بها، في المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير 

، كما يتحتم علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب 
إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن. 

عند قراءتنا لتقرير حوكمة الشركات بالكامل وفي حال توصلنا إلى وجود 
خطأ مادي حوله، فإن علينا حينها التواصل مع األشخاص المكلفين 

بالحوكمة حول هذا األمر. 

النتيجة

 استناًدا إلى إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها، لم يلفت انتباهنا 
ما يجعلنا نعتقد بأن تقرير مجلس اإلدارة حول االلتزام بقانون هيئة قطر 

لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة 
 الشركات ال يعرض بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، التزام 
 البنك بالقانون أعاله والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام 

حوكمة الشركات. 

أحمـــــــــــــــــــد سيـــــــــــــــــــد 
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تقرير المدققين الخارجيين عن الضوابط 
الداخلية على إعداد التقارير المالية 

تقرير التأكيد المستقل
إلى السادة المساهمين في بنك قطر األول ذ.م.م. )عام(

تقرير حول وصف عمليات وضوابط الرقابة الداخلية ومدى مالءمة تصميم 
وتنفيذ وفعالية تشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية 

مقدمة

وفقا للمادة 24 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة 
في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية 

)»الهيئة«( بموجب القرار رقم )5( لعام 2016، قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد 
معقول حول الوصف الذي أجراه مجلس اإلدارة لعمليات وضوابط 

الرقابة الداخلية وتقييم مدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل 
ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية لبنك قطر األول ذ.م.م. )عام( 

)»البنك«( وشركاته التابعة )»المجموعة«( كما في 31 ديسمبر 2021. 

مسؤوليات مجلس اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة 

إن مجلس إدارة البنك مسؤول عن إعداد »تقرير اإلدارة« المرفق بشأن 
ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والذي يغطي على األقل 

متطلبات المادة 4 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة 
في السوق الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية 

بموجب القرار رقم )5( لعام 2016 )»النظام«(. 

يعرض مجلس اإلدارة في »تقرير الحوكمة« تقريره حول ضوابط الرقابة 
الداخلية على التقارير المالية، والذي يتضمن ما يلي: 

تقييم مجلس اإلدارة لمدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل  • 
إطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛   

وصف العملية والضوابط الداخلية على التقارير المالية فيما يتعلق  • 
بعمليات القروض والسلف للعمالء، وودائع العمالء، والخزانة،   

واالستثمار، والموارد البشرية، وكشوف الرواتب، والتمويل التجاري،   
وإعداد التقارير المالية، واإلفصاحات؛   

أهداف الرقابة، وتحديد المخاطر التي تهدد تحقق أهداف الرقابة؛  •
تصميم وتنفيذ الضوابط التي تعمل بشكل فعال بهدف تحقيق  • 

األهداف المعلنة للرقابة؛ و  
تحديد ثغرات الرقابة ونقاط الضعف، وكيفية عالجها، واإلجراءات  • 

الموضوعة لمنع أو تخطى تلك الثغرات.   

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع الضوابط المالية الداخلية والحفاظ 
عليها استنادا إلى المعايير المقررة في إطار العمل الصادر عن لجنة

المؤسسات الراعية للجنة تريدواي )»إطار عمل لجنة المؤسسات الراعية«(. 

تشمل هذه المسؤوليات تصميم وتنفيذ وتشغيل والمحافظة على 
الضوابط المالية الداخلية الكافية التي، في حال عملها بفعالية، سوف 

تضمن سير األعمال بشكل منتظم وفعال، بما في ذلك: 

االلتزام بسياسات البنك؛  •
حماية موجودات البنك ؛  •

منع واكتشاف حوادث االحتيال والخطأ؛  •
دقة واكتمال السجالت المحاسبية؛  •

إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و  •
االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك القانون  • 

الصادرعن هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ونظام   
حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية   

الصادر من قبل مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية بموجب القرار    
رقم )5( لعام 2016.   

إمسؤولياتنا

تتمثل مسؤولياتنا في إبداء رأي تأكيد معقول حول مدى مالءمة عرض 
»وصف مجلس اإلدارة ومدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل 

ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية للعمليات األساسية للبنك » 
المعروض في تقرير اإلدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية 

في التقرير السنوي لحوكمة الشركات 2021 لتحقيق أهداف الرقابة ذات 
الصلة الواردة في هذا الوصف، وذلك استنادا إلى إجراءات التأكيد التي 

قمنا بها.

مسؤولياتنا – تتمة 

لقد قمنا بأعمالنا وفًقا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد رقم 3000 
)المعدل( »ارتباطات التأكيد غير المتعلقة بتدقيق أو مراجعة المعلومات 

المالية التاريخية« الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي 
)IAASB(. يتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول 

على تأكيد معقول حول ما إذا كان وصف مجلس اإلدارة للعمليات 
وضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية قد تم عرضه بصورة عادلة 

وأن ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية قد تم تصميمها وتنفيذها 
وتشغيلها بصورة فعالة، من كافة النواحي المادية، لتحقيق أهداف الرقابة 

ذات الصلة الواردة في هذا الوصف. 

إن ارتباط التأكيد الذي يهدف إلى إصدار رأي تأكيد معقول حول وصف 
العمليات والضوابط الداخلية وتصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل الضوابط 
الداخلية على التقارير المالية للمؤسسة يتطلب القيام بإجراءات للحصول 
على أدلة حول نزاهة عرض وصف العمليات والضوابط الداخلية ومدى 
مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل تلك الضوابط. تضمنت إجراءاتنا 

المتعلقة بالضوابط الداخلية للتقارير المالية، فيما يتعلق بجميع العمليات 
الهامة، ما يلي: 

الحصول على فهم للضوابط الداخلية على التقارير المالية لجميع  • 
العمليات الهامة؛  

تقييم مدى خطورة وجود نقاط الضعف المادية؛ وفحص وتقييم  • 
تصميم ضوابط الرقابة الداخلية وتنفيذها وفعالية تشغيلها بناًء على   

المخاطر المقدرة.   

تعتبر العملية هامة إذا كان من المتوقع أن تؤثر أي أخطاء ناتجة عن 
االحتيال والخطأ في تدفق المعامالت أو مبلغ البيان المالي بشكل 
 معقول على قرارات مستخدمي البيانات المالية. لغرض أعمال هذا 

االرتباط، العمليات التي تم تحديدها كعمليات هامة هي: أسهم الخزانة 
واستثمارات األسهم الخاصة والخدمات المصرفية الخاصة والموارد البشرية 

وكشوف المرتبات ودفتر األستاذ العام والتقارير المالية والضوابط على 
مستوى المؤسسة.

خالل قيامنا بأعمال االرتباط، حصلنا على فهم لمكونات نظم الرقابة التالية: 
بيئة الرقابة   -1

تقييم المخاطر   -2
أنشطة الرقابة   -3

المعلومات واالتصاالت   -4
المراقبة  -5

تستند اإلجراءات المختارة إلى حكمنا الشخصي، بما في ذلك تقييم مخاطر 
األخطاء المادية في مدى مالءمة التصميم والتنفيذ وفعالية التشغيل سواء 

نتيجة الحتيال أو خطأ. تضمنت إجراءاتنا أيًضا تقييم مخاطر أن يكون وصف 
مجلس اإلدارة للعمليات وضوابط الرقابة الداخلية غير معروض بصورة عادلة 

أو أن الضوابط لم يتم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بصورة فعالة لتحقيق 
أهداف الرقابة ذات الصلة الواردة في تقرير االدرة حول ضوابط الرقابة 

الداخلية على التقارير المالية المعروض في »تقرير الحوكمة لسنة 2021«. 

يتضمن ارتباط التأكيد من هذا النوع أيضًا تقدير لتقييم مجلس اإلدارة 
لمدى مالءمة أهداف الرقابة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة، ويشمل 

كذلك تنفيذ أي إجراءات أخرى تعتبر ضرورية في مثل هذه الظروف. 

باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسا مالئما يمّكننا من 
إبداء نتيجتنا حول نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية للبنك. 

تعريف الضوابط الداخلية على التقارير المالية

إن الرقابة الداخلية على التقارير المالية للمؤسسة هي عملية مصممة 
 لتوفير تأكيد معقول حول مدى موثوقية التقارير المالية وإعداد 

البيانات المالية ألغراض خارجية وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
إن الرقابة الداخلية على التقارير المالية ألي مؤسسة تشمل السياسات 

واإلجراءات التي: 

تتعلق بحفظ السجالت التي تعكس بدقة ونزاهة، وبتفاصيل  -1 
معقولة، المعامالت وأعمال التصرف في موجودات المؤسسة؛   

توفر تأكيد معقول بأن المعامالت يتم تسجيلها حسب الضرورة  -2 
لضمانإعداد البيانات المالية بشكل يتوافق مع المبادئ المحاسبية   
المقبولة عموًما، وأن فواتير ونفقات المؤسسة ال تتم إال بترخيص   

من إدارة المؤسسة؛ و   
توفر تأكيد معقول حول المنع أو االكتشاف الفوري لحاالت االختالس  -3 
أو االستخدام أو التصرف غير المصرح به في موجودات المؤسسة بما   

قد يؤثر بشكل مادي على البيانات المالية ويتوقع بشكل معقول أن   
يؤثر على قرارات مستخدمي البيانات المالية.   

القيود الضمنية 

تخضع معلومات األداء غير المالي لقيود ضمنية أكثر من المعلومات 
المالية، مع األخذ في االعتبار خصائص الموضوع واألساليب المستخدمة 

لتحديد هذه المعلومات. 

ونظًرا للقيود الضمنية للضوابط الداخلية على التقارير المالية، بما في ذلك 
احتمالية التواطؤ أو تجاوز الرقابة من قبل اإلدارة، قد تحدث أخطاء مادية 
نتيجة الحتيال أو خطأ دون اكتشافها. ولذلك فإن الضوابط الداخلية على 

التقارير المالية قد ال تمنع أو تكشف جميع األخطاء أو اإلغفاالت في 
معالجة المعامالت أو إعداد التقارير بشأنها، وبالتالي ال يمكن أن توفر 

تأكيًدا مطلًقا باستيفاء أهداف الرقابة. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن التوقعات بشأن أي تقييم للضوابط الداخلية على 
التقارير المالية للفترات المستقبلية تكون معرضة لمخاطر أن تصبح تلك 
الضوابط غير مناسبة في حال تغيرت الظروف أو لم يتم االستمرار على 

نفس درجة االلتزام بالسياسات واإلجراءات. 

عالوة على ذلك، فإن أنشطة الضوابط التي تم تصميمها وتنفيذها 
وتفعيلها خالل الفترة المشمولة بتقريرنا التأكيدي لن تعالج بأثر رجعي أي 

نقاط ضعف أو أوجه قصور في الضوابط الداخلية على التقارير المالية كانت 
موجودة قبل تاريخ تفعيل هذه الضوابط. 

تعتمد العديد من اإلجراءات التي تتبعها الشركات لتطبيق الحوكمة 
والمتطلبات القانونية على الموظفين الذين يقومون بتطبيق هذه 

اإلجراءات وتفسيرهم لهدف كل إجراء وتقييمهم لكيفية تنفيذ إجراء االلتزام 
بشكل فعال، وفي بعض الحاالت قد ال يتضمن تقييم اإلجراءات االحتفاظ 

بمستندات تدقيق كافية. تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن تصميم إجراءات االلتزام 
قد تتبع أفضل الممارسات التي تختلف من مؤسسة ألخرى ومن بلد آلخر، 

وبالتالي فهي ال تشكل مجموعة واضحة من المعايير التي يمكن المقارنة 
بها.

استقالليتنا ومراقبة الجودة 

في سياق قيامنا بأعمال االرتباط، التزمنا باالستقاللية والمتطلبات 

األخالقية األخرى وفقًا لقانون أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادرة 
عن مجلس معايير األخالقيات الدولية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك 

المعايير الدولية لالستقاللية( )»IESBA Code«(، والتي تأسست على 
مبادئ النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والعناية الواجبة، والسرية، 

والسلوك المهني، والمتطلبات األخالقية ذات الصلة في دولة قطر. 
ولقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفًقا لهذه المتطلبات وقانون 

أخالقيات المحاسبين المهنيين. 

تقوم شركتنا بتطبيق المعيار الدولي لمراقبة الجودة رقم )1(، وبالتالي فإن 
لدينا نظام شامل لمراقبة الجودة يشمل السياسات واإلجراءات الموثقة 

الخاصة بااللتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات 
القانونية والتنظيمية المعمول بها. 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات 
األخرى على المعلومات الواردة في تقرير الحوكمة السنوي للبنك لسنة 

2021، ولكنها ال تتضمن تقرير اإلدارة حول إطار ضوابط الرقابة الداخلية على 
التقارير المالية وتقريرنا بشأنه. 

إن نتيجتنا حول تقرير اإلدارة بشأن إطار ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير 
المالية ال يتضمن المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي شكل من أشكال 

التأكيد حولها. لقد تم تعييننا من قبل البنك لتقديم تقرير تأكيد محدود 
منفصل حول تقرير مجلس اإلدارة بشأن االلتزام بالقانون الصادر عن هيئة 

قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة 
الشركات، والذي تم تضمينه في المعلومات األخرى. 

فيما يتعلق بارتباطنا بشأن تقرير اإلدارة حول إطار ضوابط الرقابة الداخلية 
على التقارير المالية، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى 

المحددة أعاله، وعند القيام بذلك، األخذ في االعتبار ما إذا كانت هذه 
المعلومات تتعارض جوهرًيا مع تقرير اإلدارة حول إطار ضوابط الرقابة 

الداخلية على التقارير المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال 
االرتباط، أو أنها تبدو كأخطاء مادية. 

في حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي، بناء على أعمال التدقيق التي قمنا 
بها، في المعلومات األخرى التي تم تزويدنا بها قبل تاريخ تقريرنا هذا، فإننا 

نبدي نتيجة بوجود خطأ مادي في هذه المعلومات األخرى، كما يتحتم 
علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في 

تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن. 

عند قراءتنا تقرير الحوكمة السنوي للبنك لسنة 2021 بالكامل، وفي حال 
توصلنا إلى وجود خطأ مادي حوله، فإن علينا حينها التواصل مع األشخاص 

المكلفين بالحوكمة حول هذا األمر.

النتائج 

بناًء على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قمنا بها، في رأينا أن: 
تقرير اإلدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية يعرض بصورة  أ - 

عادلة نظام البنك المصمم كما في 31 ديسمبر 2021؛ و   

الضوابط المتعلقة بأهداف الرقابة قد تم تصميمها وتنفيذها  ب - 
وتشغيلها بفعالية كافية كما في 31 ديسمبر 2021، من كافة النواحي   

 .)COSO( المادية، وفقًا إلطار عمل لجنة المؤسسات الراعية للجنة تريدواي  

أحمـــــــــــــــــــد سيـــــــــــــــــــد 
سجل مراقبي الحسابات رقم 326

التاريخ: 15 مارس 2022
الدوحة 
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البيانات المالية 
الموحدة

 بنك قطر األول ذ.م.م
)عامة(

31 ديسمبر 2021

 تقرير
مجلس اإلدارة

مع اقتراب نهاية والية مجلس اإلدارة الحالي، حقق بنك قطر األول نتائج 
قياسية تعكس التفاني الكبير الذي أظهره مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية 
خالل السنوات الثالث الماضية التي تميزت بالعديد من التحديات الكبيرة 

والمحطات المهمة التي مهدت الطريق أمام إستراتيجية جديدة ساهمت 
بتحقيق التعافي من الخسائر المتراكمة وتعزيز التحّول إلى نموذج جديد 
 للنمو مع التركيز على ضمان فعالية الضوابط التشغيلية للمخاطر. وفي 

عام 2021، نجح مجلس اإلدارة في اتباع نهج استشرافي في قرارته التي 
أرست مبادئ راسخة تم البناء عليها والتوسع فيها في اتجاه إستراتيجي 

جديد يستهدف تعزيز االبتكار في المنتجات والخدمات وتحقيق النمو 
المستدام للمساهمين. وقد أثبتت هذه القرارات فعاليتها حيث سجل 

 البنك أرباحًا صافية بلغت 100.37 مليون ريال قطري 
)مخصص لمساهمي البنك( كما في نهاية عام 2021، مقارنة بخسائر صافية 

بلغت 226.7 ريال قطري في نهاية العام السابق، وهي المرة األولى التي 
يسجل فيها البنك أرباحًا قبل 6 سنوات. وقد تحقق هذا اإلنجاز على الرغم 

من التحديات الهائلة التي فرضتها الظروف االقتصادية واستمرار القيود 
المفروضة نتيجة جائحة كوفيد-19 ومتحوراتها الجديدة. لقد أثبت مجلس 
اإلدارة واللجان المنبثقة عنه كفاءة عالية في تسخير طاقاتهم وخبراتهم 

إلنجاح المهام الموكلة إليهم وضبط العمليات من أجل تعظيم القيمة 
للمساهمين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعمالء.

وقام مجلس اإلدارة خالل واليته بتثبيت تعيين السيد عبد الرحمن توتونجي 
في منصب الرئيس التنفيذي للبنك لالستفادة من خبرته المعّمقة في 

سوق العقارات في الواليات المتحدة حيث تمت الموافقة على إستراتيجية 
جديدة تهدف إلى االستثمار في قطاعات جديدة والتركيز على مصادر 

الدخل من الرسوم والعموالت. وقد أدى ذلك إلى تعزيز قدرة البنك على 
تعزيز عروضه وتوسيع قاعدة عمالئه. 

وبشكل عام، تتسم اإلستراتيجية الجديدة التي تبناها مجلس اإلدارة 
بمنظوريين رئيسيين:

إيجاد فرص استثمار جديدة ذات قيمة.  -1
تحسين الحافظة الكلية للبنك بهدف استقطاب  -2 

المزيد من العمالء

وقد أثبتت جهود المجلس نجاحها في هذا الصدد أيضًا، حيث استطاع 
البنك خالل عام 2021 زيادة قاعدة عمالئه بأكثر من 100% وذلك بفضل 
عروض المنتجات والخدمات الجديدة التي طرحها إلى عمالئه وال سيما 

المنتجات االستثمارية في سوق العقارات في الواليات المتحدة األمريكية. 
وإزاء هذه التغييرات اإليجابية والتوسع الذي شهده البنك في عملياته 
واستثماراته، دعا مجلس اإلدارة المساهمين إلى عقد اجتماع للجمعية 

العمومية غير العادية بتاريخ 22 سبتمبر 2021 حيث وافق المساهمون على 
زيادة رأس المال االسمي المدفوع للبنك من 700,000,000 ريال قطري 

)سبعمئة مليون ريال قطري( إلى 1,120,000,000 ريال قطري )مليار ومئة 
وعشرين مليون ريال قطري(، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% من رأس المال 

االسمي الحالي وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة من خالل االكتتاب 
يصل عددها إلى 420 مليون سهم. ويهدف هذا القرار بشكل رئيسي إلى 

تعزيز قدرة البنك على التخفيف من ضغوط التمويل والسيولة وترسيخ 
قدرته على االنطالق في تنفيذ إستراتيجيته التوسعية. 

وفي النهاية، يرفع مجلس اإلدارة شكره وتقديره إلى الهيئات التنظيمية 
التي يخضع لها البنك وإلى المساهمين األفاضل والعمالء والشركاء 

وطاقم اإلدارة التنفيذية والموظفين على جهودهم وتفانيهم ودعمهم 
الدائم ألعمال البنك.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

 
سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني 

رئيس مجلس اإلدارة
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الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لبنك قطر األول ذ.م.م. )عامة( 
)»البنك« أو »الشركة األم«( وشركاته التابعة )يشار إليهم جميعا بـ 

»المجموعة«( والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 
2021، وبيان الدخل الموحد، وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، 

وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وإيضاحات 
حول البيانات المالية الموحدة والتي تتضمن ملخصًا للسياسات المحاسبية 

الهامة. 

في رأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة، من كافة 
النواحي المادية، المركز المالـي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 

2021 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة المنتهية 
في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI( والتعديالت عليها 
.)QFCRA( من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين الكرام 
بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة( 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات 
حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة في تقريرنا هذا، بما في ذلك 

فيما يتعلق بأمور التدقيق الهامة. وبناًء عليه، تضمنت أعمال التدقيق التي 
قمنا بها تنفيذ إجراءات تهدف إلى االستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء 

المادية في البيانات المالية الموحدة. وتقدم نتائج إجراءات التدقيق التي 
قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتخذة لمعالجة األمور الموضحة أدناه، 

أساسًا لرأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.

أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق )ISAs(. ويرد 
الحقًا في هذا التقرير بيان لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير في فقرة 
مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة. وفقًا 

لقانون أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير 
 IESBA( )األخالقية الدولية )بما في ذلك المعايير الدولية لالستقاللية
Code( فإننا كيان مستقل عن المجموعة، وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا 

األخالقية األخرى ذات الصلة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة 
وفقًا للمتطلبات المهنية ذات الصلة في دولة قطر، وقد وفينا مسؤولياتنا 
األخالقية األخرى وفقًا لمعايير أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن 

مجلس المعايير األخالقية الدولية. في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا 
عليها كافية وتوفر أساسًا مالئمًا يمكننا من إبداء رأينا.

األمور الهامة حول أعمال التدقيق
إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق، في تقديرنا المهني، هي تلك األمور 
األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم 

تناول هذه األمور خالل تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تكوين 
رأينا حولها، كما وأننا ال نقدم رأيا منفصال بشأن هذه االمور. وفيما يلي بيان 

لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق. 

خطوات التدقيق المتبعة لمعالجة أمور التدقيق الهامةأمور التدقيق الهامة

انخفاض قيمة الموجودات التمويلية 

 في 31 ديسمبر 2021، بلغت إجمالي الموجودات التمويلية للمجموعة
793 مليون ريال قطري )2020: 876 مليون ريال قطري( وبلغ إجمالي 

مخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية 404 مليون ريال قطري 
)2020: 404 مليون ريال قطري(. 

إن عملية تقدير مخصص انخفاض القيمة من مخاطر االئتمان المرتبطة 
بالموجودات التمويلية وفًقا لمعيار المحاسبة المالية رقم 30 »انخفاض 

القيمة والخسائر االئتمانية والعقود المحّملة بااللتزامات« تتطلب استخدام 
أحكام وتقديرات محاسبية هامة. 

تضمن نهج التدقيق التي طبقناه فحص الضوابط الرقابية المرتبطة 
بالعمليات ذات الصلة لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة وتنفيذ إجراءات 
مرتكزة على استخدام األحكام والتقديرات إلجراء ذلك. قمنا بإشراك خبير 

داخلي ضمن فريق عملنا لالستعانة بخبراته التخصصية. إن إجراءات التدقيق 
الهامة التي قمنا بها هي كالتالي: 

حصلنا على فهم حول سياسة الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة   •
وتصميم الضوابط الرقابية، وفحصنا الضوابط ذات الصلة وفعاليتها 

التشغيلية وحوكمتها. 

خطوات التدقيق المتبعة لمعالجة أمور التدقيق الهامةأمور التدقيق الهامة

انخفاض قيمة الموجودات التمويلية 
يتطلب معيار المحاسبة المالية رقم 30 استخدام نموذج الخسارة االئتمانية 
المتوقعة لغرض احتساب مخصص انخفاض القيمة. يتطلب نموذج الخسائر 
االئتمانية المتوقعة أن تقوم المجموعة باستخدام أحكام وافتراضات هامة 
لتحديد توقيت ومبالغ الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات التمويلية. 

وفضال عن ذلك، فقد أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل مادي على األحكام 
والتقديرات التي استخدمتها اإلدارة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

إن االفتراضات حول التوقعات االقتصادية غير مؤكدة بصورة أكبر، وهو ما 
يزيد من مستوى األحكام التي يتعّين على المجموعة ممارستها الحتساب 

الخسائر االئتمانية المتوقعة. ونظًرا للتعقيد الكامن في متطلبات معيار 
المحاسبة المالية 30 والظروف الحالية، وأهمية األحكام المستخدمة، 

وتعّرض المجموعة لموجودات تمويلية تمثل جزًءا هامًا من أداء المجموعة، 
فإن تدقيق الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات التمويلية يعتبر من 

أمور التدقيق الهامة. 

للمزيد من التفاصيل، راجع اإليضاحات التالية حول البيانات المالية: 
إيضاح 4 – السياسات المحاسبية الهامة • 
إيضاح 5/6/27 - المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير• 

انخفاض القيمة 
إيضاح 5 - استخدام التقديرات واألحكام • 
إيضاح 31 - تأثير جائحة كوفيد-19 • 

تحققنا من اكتمالية البيانات المستخدمة كمدخالت بالنموذج ودقتها • 
الحسابية من خالل عمليات النموذج. 

قمنا بتقييم ما يلي:• 
سياسة الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة، بما في ذلك   -

معايير التصنيف، والزيادة الهامة في مخاطر االئتمان مقارنة 
بمتطلبات معيار المحاسبة المالية 30، مع األخذ في االعتبار 

اإلرشادات التنظيمية الخاصة بمواجهة جائحة كوفيد-19؛ 
المتغيرات االقتصادية المستقبلية للمجموعة من خالل مقارنتها   -

على أساس العينة باألدلة الداعمة، حيثما أمكن ذلك؛
مدى معقولية التغييرات التي أجريت على السيناريوهات   -

االقتصادية لتعكس تأثير جائحة كوفيد-19؛ و
أساس تحديد تراكبات اإلدارة بالنظر إلى تأثير جائحة كوفيد-19   -

مقابل متطلبات سياسة الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة.
فيما يتعلق بعينة من حاالت التعرض، قمنا بإجراءات لتقييم:• 

مدى مالءمة التعرض عند عدم االنتظام، واحتمالية عدم   -
االنتظام، والخسارة بافتراض عدم االنتظام مع حساب الخسائر 

االئتمانية المتوقعة؛ و 
التحديد الفوري للتعرضات ذات الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان   -

ومدى مالءمة تصنيفها المرحلي من قبل المجموعة وحساب 
الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

تقييم مخصص انخفاض القروض والتسهيالت التي انخفضت قيمتها • 
بشكل فردي )المرحلة 3( وفًقا لمعيار المحاسبة المالية 30. 

تقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بمعيار المحاسبة • 
المالية 30 وفقًا لمتطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة. 

  المعلومات األخرى الواردة في التقرير
السنوي للمجموعة لعام 2021

تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي 
للمجموعة لعام 2021 )»التقرير السنوي«(، ولكنها ال تشمل البيانات 

المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابـات حـولها. إن اإلدارة مسؤولة عن 
المعلومات األخرى. يتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة متاحًا لنا بعد 

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

 فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا
هي االطالع على المعلومات األخرى واألخذ في االعتبار خالل ذلك ما 
إذا كانت هذه المعلومات ال تتماشي بصورة مادية مع البيانات المالية 
 الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق أو أنها

تبدو كأخطاء مادية.  

 مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة حول
البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة 
عادلة وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI( والتعديالت عليها من قبل هيئة 

تنظيم مركز قطر للمال )QFCRA(، وهي كذلك مسؤولة عن إجراءات 
الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من 

األخطاء المادية، سواء الناتجة عن إلعداد أو خطأ. 

عند إعداد البيانات المالية الموحدة تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 
المجموعة على االستمرار في عملياتها وفقًا لمبدأ االستمرارية وكذلك 

تقوم باإلفصاح، عند الحاجة، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية 
واستخدام أساس مبدأ االستمرارية المحاسبي، إال إذا كانت اإلدارة تنوي 

تصفية المجموعة أو إنهاء عملياتها أو أنه ليس لديها بديل واقعي غير ذلك. 

 إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير
المالية للمجموعة.
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مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة 
ككل خالية من األخطاء المادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وكذلك 
إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو 
تأكيد عالي المستوى، ولكنه ال يعد ضمانًا بأن أعمال التدقيق التي تم 

القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تقوم دائما بتبيان األخطاء 
المادية عند وقوعها. قد تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر 
 األخطاء مادية، بصورة فردية أو إجمالية، إذا كان من المحتمل أن تؤثر

 على القرارات االقتصادية للمستخدمين التي اتخذت بناًء على هذه
البيانات المالية الموحدة.

وكجزء من أعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نقوم 
بممارسة تقديرنا المهني ونحافظ على التزامنا المهني خالل جميع مراحل 

التدقيق. كما قمنا أيضا بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، • 
سواًء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق 

استجابة لهذه المخاطر وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية 
ومالءمة توفر أساسًا إلبداء رأينا. تعد مخاطر عدم تبيان األخطاء 

المادية الناتجة عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث 
قد يشمل االحتيال التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض 

الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.

فهم إجراءات الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد • 
إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة 

الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية • 
التقديرات المحاسبية واالفصاحات ذات الصلة المعدة من قبل اإلدارة.

إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ • 
االستمرارية المحاسبي، بناًء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، 

وكذلك تحديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقى بالشك 
على قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية. في حال 
اتضح لنا وجود شك مادي، فإن علينا لفت االنتباه في تقرير التدقيق 

إلى االفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو تعديل رأينا 
 إذا كانت هذه االفصاحات غير كافية. كما وتعتمد نتيجة المراجعة

على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ التقرير، إال أنه قد 
تؤدي أحداث أو ظروف بعد ذلك التاريخ إلى عدم استمرار المجموعة 

وفقًا لمبدأ االستمرارية. 

تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في • 
ذلك االفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر 

المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة. 

الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية للمؤسسات • 
أو األنشطة التجارية للمجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية 

الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق 
للمجموعة، ونبقى نحن مسؤولون فقط عن رأينا حول أعمال التدقيق. 

قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق، إلى جانب أمور أخرى، بنطاق 
العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعمال التدقيق الهامة، بما في 

ذلك أوجه القصور المادية في الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدها خالل 
أعمال التدقيق. 

كما نقدم لمجلس اإلدارة بيانًا يفيد بأننًا قد التزمنا بأخالقيات المهنة فيما 
يتعلق باالستقاللية، وقمنا بالتواصل معهم حول أية عالقات أو أمور أخرى 
قد يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا وكذلك تقديم اإلجراءات الوقائية ذات 

الصلة عند الضرورة.

ومن بين األمور التي تم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة، قمنا بتحديد 
األمور التي تعد أكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة 

الحالية، وبالتالي نعتبرها أمور تدقيق هامة. ونقوم بإيضاح هذه األمور في 
تقرير مراقب الحسابات هذا، إال في حال وجود قانون أو حكم يمنع االفصاح 

العلني عن هذه األمور أو عندما نقرر، في حاالت استثنائية للغاية، أنه ال 
يجب االفصاح العلني عن أمر في تقريرنا ألنه من المحتمل أن تفوق اآلثار 

السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة من اإلفصاح. 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض 
تدقيقنا. في رأينا أن البنك يحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وحسب 

 علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة أي مخالفات للنظام األساسي للبنك
 أو لألحكام السارية من لوائح هيئة تنظيم مركز قطر للمال على وجه

قد يكون له تأثير سلبي مادي على المركز المالي للبنك أو أدائه المالي. 

أحمـــد سيـــــد 
عن إرنسـت ويـونـغ

سجل مراقبي الحسابات رقم 326 

 الدوحة
في 23 فبراير 2022
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كما في 31 ديسمبر 2021 )ألف ريال قطري(
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31 ديسمبر31 ديسمبر

20212020إيضاحات
الموجودات

1,651,742699,646 6النقد واالرصدة لدى البنوك 

82,256230,951 7استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

- 85,731استثمارات في صناديق مدرجة بالقيمة العادلة

388,736472,563 8موجودات تمويلية

407,554176,394 9استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

10226,36814,812استثمارات عقارية

1,314 11,211 11موجودات ثابتة

5,385 3,173 12موجودات غير ملموسة

315,3191,181,284 13موجودات محتفظ بها للبيع

56,803 32,586 14موجودات أخرى

3,204,6762,839,152إجمالي الموجودات

 مطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
غير المقيدة وحقوق الملكية

المطلوبات

225,034 527,524 15مطلوبات تمويلية

136,52582,239 أرصدة العمالء

167,011602,261 13مطلوبات محتفظ بها للبيع

1684,50679,801مطلوبات أخرى

915,566989,335إجمالي المطلوبات
1,739,3521,147,453 17حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

حقوق الملكية
700,000700,000 18رأس المال

203 203 عالوة إصدار
- )1,588(احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

)223,827()125,966(خسائر متراكمة
572,649476,376إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك

225,988 )22,891(حصص غير مسيطرة
549,758702,364إجمالي حقوق الملكية

 إجمالي مطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
3,204,6762,839,152 غير المقيدة وحقوق الملكية 

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 23 فبراير 2022 ووقعها بالنيابة عنه:

نائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر31 ديسمبر

20212020إيضاحات
العمليات المستمرة

اإليرادات
14,43340,967إيرادات من الموجودات التمويلية

2,7707,025إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية
)516()3,002(الربح على التزامات التمويل

14,20147,476صافي اإليرادات المتأتية من أصول التمويل
1931,50016,278إيرادات رسوم

12,6242,696توزيعات األرباح
12,3746,531الربح من استثمار الصكوك

)120,273()3,236(خسارة إعادة قياس استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
-)2,800(خسارة القيمة العادلة على إعادة قياس القيمة العادلة في العقارات

-788أرباح بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
2/9175,12351,954ربح من بيع استثمارات في حقوق ملكية

)335(    - 8خسارة تسوية مبكرة لموجودات مالية 
)522()2,514(صافي خسائر صرف العمالت األجنبية

2011,4065,828إيرادات أخرى، بالصافي
249,4669,633إجمالي الدخل قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

)52,404()22,754(العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
)42,771(226,712إجمالي الدخل / )الخسارة( 

مصروفات
)35,317()55,826(تكاليف الموظفين
)4,162()3,263(12، 11استهالك وإطفاء 

)18,863(-مخصص انخفاض قيمة موجودات ثابتة 
)41,039()25,372(21مصروفات تشغيلية أخرى

)99,381()84,461(إجمالي المصروفات
)59,422()7,374(27مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية، بالصافي من االستردادات

)9,821()12,071(27مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى
)211,395(122,806صافي الربح / )الخسارة( قبل ضريبة الدخل

-    - مصروف ضريبة الدخل
)211,395(122,806صافي الربح / )الخسارة( من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة
)43,952()57,999(13خسارة من العمليات المتوقفة، بالصافي من الضريبة

)255,347(64,807صافي الربح / )الخسارة( للفترة
المنسوب إلى:
)226,712(100,370مساهمي البنك

)28,635()35,563(حصص غير مسيطرة
64,807)255,347(

 الربح أو )الخسارة( األساسية / المخففة للسهم من العمليات
)0.302(220.175المستمرة – بالريال القطري

)0.022()0.032(22الخسارة األساسية/ المخففة للسهم من العمليات المتوقفة – بالريال القطري
)0.324(220.143الربح أو )الخسارة (األساسية/ المخففة للسهم – بالريال القطري



بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )ألف ريال قطري(

بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )ألف ريال قطري( 

رأس المال
عالوة 
إصدار

 احتياطي
القيمة العادلة 

لالستثمارات
خسائر 

متراكمة

 إجمالي حقوق
الملكية المنسوبة 

لمساهمي البنك
حصص غير 

مسيطرة
إجمالي حقوق 

الملكية

 الرصيد
2,885703,08853,667756,755-700,000203في 1 يناير 2020

)255,347()28,635()226,712()226,712(---صافي الخسارة للسنة 

صافي التغير في حصص 
غير مسيطرة بسبب:

200,956200,956-----هياكل عقارية	 

 الرصيد
476,376225,988702,364)223,827(-700,000203في 31 ديسمبر 2020

 الرصيد
476,376225,988702,364)223,827(-700,000203في 1 يناير 2021

صافي الخسارة للسنة 

64,807)35,563(100,370100,370---تعديالت القيمة العادلة
مساهمة بصندوق 

األنشطة االجتماعية 
)1,588(-)1,588(-)1,588(--والرياضية 

صافي التغير في حصص 
)2,509(-)2,509()2,509(---غير مسيطرة بسبب:

)213,316()213,316(    -     - ---هياكل عقارية	 

 الرصيد
549,758)22,891(572,649)125,966( )1,588(  203  700,000 في 31 ديسمبر 2021

بنك قطر األول التقرير السنوي 2021
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للسنة المنتهية في
31 ديسمبر31 ديسمبر

20212020إيضاحات
األنشطة التشغيلية

)255,347(64,807صافي الربح أو )الخسارة( للفترة
تعديالت للبنود غير النقدية

123,2634,162، 11استهالك وإطفاء
18,863-مخصص انخفاض قيمة موجودات ثابتة 

3,236120,273خسارة غير محققة من استثمارات في حقوق ملكية
19,185)3,517(خسارة غير محققة من أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة، بالصافي

-2,800مخصص انخفاض قيمة استثمارات عقارية 
277,37459,422مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية، بالصافي

2712,0719,821مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى
90,034)23,621(

تغيرات في: 
)122,177(159,349استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

- )85,731(استثمارات في صناديق مدرجة بالقيمة العادلة
 444,085  76,453 موجودات تمويلية

 67,423 )243,873(استثمارات بالقيمة العادلة 
 )736,320( 858,700 موجودات محتفظ بها للبيع

 -  )54,356(االستثمار في العقارات
 )10,274( 24,217 موجودات أخرى

 )161,296( 54,286 أرصدة العمالء
 383,820  )435,250(مطلوبات محتفظ بها للبيع

 )40,971( )1,493(مطلوبات أخرى
)199,331(442,336صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)1,384()11,313(12، 11شراء موجودات ثابتة وموجودات غير ملموسة

)1,384()11,313(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
 89,983  142,490 صافي التغير في المطلوبات التمويلية

)611,566( 591,899 صافي التغير في حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
 200,956  )213,316(صافي التغير في حصص غير مسيطرة

)320,627(521,073صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية

)521,342( 952,096 صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه
1,220,988 699,646 6النقد وما في حكمه في بداية السنة

61,651,742699,646النقد وما في حكمه في نهاية الفترة



بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )ألف ريال قطري(

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية. 1
بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة( )»البنك« أو »الشركة األم«( هو بنك 
إسالمي تم تأسيسه في دولة قطر كشركة ذات مسؤولية محدودة 

بموجب الترخيص رقم 00091 بتاريخ 4 سبتمبر 2008، الصادر عن هيئة مركز 
قطر للمال. البنك مصرح له مزاولة األنشطة التالية التي تنظمها هيئة 

تنظيم مركز قطر للمال: 

استالم اإليداعات؛ • 
تقديم التسهيالت االئتمانية؛• 
المتاجرة في االستثمارات؛• 
ترتيب الصفقات االستثمارية؛• 
ترتيب التسهيالت االئتمانية؛• 
تقديم خدمات الحفظ؛• 
ترتيب خدمات الحفظ؛• 
إدارة االستثمارات؛• 
تقديم االستشارات لالستثمارات؛ و• 
تشغيل الصناديق االستثمارية المشتركة.• 

تنظم هيئة تنظيم مركز قطر للمال جميع أنشطة البنك التي تتم وفقا 
لمبادئ الشريعة اإلسالمية، التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، 

ووفًقا ألحكام نظامه األساسي. يزاول البنك نشاطه من خالل مركزه 
الرئيسي الكائن في شارع سحيم بن حمد بالدوحة في دولة قطر. تم إدراج 

أسهم البنك المصدرة للتداول في بورصة قطر اعتباًرا من 27 أبريل 2016 
 .)»QFBQ« رمز السهم(

تشتمل البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2021 على البنك وشركاته التابعة )ويشار إليها مجتمعة بـ »المجموعة« 

ومنفردة بـ »شركات المجموعة«(. الشركة األم / الطرف المسيطر 
للمجموعة ككل هو بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(. فيما يلي بيان 

بالشركات التابعة للبنك كما في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020: 

النشاطالشركات التابعة

الملكية الفعلية كما في

 سنة
البلدالتأسيس

31 ديسمبر31 ديسمبر

20212020

قطر2012%75.0%75.0التموينإسناد لخدمات التموين ذ.م.م.

جزر الكايمان2015%100.0%100.0صندوق السوق النقديصندوق السوق النقدي 1 المحدود لبنك قطر األول

جيرسي2017%29.0%29,0التمويلاستور بروبرتيز فينانس ليمتد*

جيرسي2017%29.0%29,0شركة قابضةاستور بروبرتيز هولدينجز ليمتد*

قطر2017%70.0%70.0اإلنشاءاتأم صالل للسكن ذ.م.م.

الواليات المتحدة2019%97.0%97.0تملك وتأجير العقارات3130 فيرفيو جي إي جي ذ.م.م.*

الواليات المتحدة2019%97.0%97.0تأجير العقاراتفيرفيو إنفستمنت كورب*

الواليات المتحدة2020%28.5%0.0تملك وتأجير العقاراتكيو إف بي آبيكس ذي جراند 2 باباجو ذ.م.م.*

الواليات المتحدة2020%28.5%0.0تأجير العقاراتشركة ذي جراند 2 باباجو بروبرتي ذ.م.م.*

* تتعلق الشركات التابعة أعاله بالمنتجات االستثمارية المقدمة للعمالء. راجع اإليضاح 1/13. 2 

أساس اإلعداد. 2
فقرة االلتزام

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لمعايير المحاسبة 
المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلسالمية )AAOIFI( بصيغتها المعدلة بقواعد هيئة تنظيم مركز قطر 
للمال المعمول بها وقواعد ومبادئ الشريعة التي تحددها هيئة الرقابة 

الشرعية بالبنك. بالتوافق مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية، وبالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها معايير 

المحاسبة المالية تستخدم المجموعة اإلرشادات المناسبة من المعايير 
الدولية للتقارير المالية )IFRSs( الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة 

.)IASB( الدولية

أساس القياس

تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناء على مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 
تقييم استثمارات في حقوق ملكية واستثمارات عقارية وأدوات إدارة 

المخاطر المتوافقة مع الشريعة المسجلة بالقيمة العادلة. 

العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريال القطري، وهو العملة 
الوظيفية وعملة العرض للبنك. تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف ريال 

قطري، فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه على خالف ذلك. يقوم كل كيان 
داخل المجموعة بتحديد عملته الوظيفية وتقاس البنود المدرجة في 

البيانات المالية لكل كيان باستخدام العملة الوظيفية.

استخدام األحكام والتقديرات

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب معايير المحاسبة المالية 
من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات 

المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات 
واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. 
يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تمت 

فيها مراجعة التقديرات وأية فترات مستقبلية متأثرة بذلك. تم توضيح 
المعلومات عن المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات واألحكام 

الهامة المتبعة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها األثر األكبر على 
المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة في اإليضاح رقم 5.

 التغيرات في السياسات. 3
المحاسبية واإلفصاحات

تتوافق السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد البيانات المالية 
الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، باستثناء معيار المحاسبة المالية 32 
»اإلجارة« واالستثمارات من نوع الدين بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

الملكية. فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية المطبقة والمتبعة خالل 
الفترة الحالية: 

اإلجارة• 

 عند إبرام العقد تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل
أو يتضمن ترتيب إجارة، بمعني إذا ما كان العقد يتم بموجبه تحويل الحق 
في السيطرة على استخدام أصل معين لفترة زمنية مقابل مبلغ محدد. 

تسجل المجموعة موجودات حق االستخدام والتزامات اإلجارة في تاريخ 
بدء عقد اإلجارة. تقاس موجودات حق االستخدام مبدئًيا بالتكلفة، والتي 

تشمل المبلغ المبدئي اللتزام اإلجارة المعدل مقابل أية مصاريف إجارة 
مدفوعة مسبًقا ومستحقة الدفع. والحقًا يتم تسجيل موجودات حق 

 االستخدام بالقيمة العادلة بحسب ما يتماشى مع األصل ذي الصلة.
تدرج أي تعديالت على القيمة العادلة مباشرة في بيان الدخل الموحد. 

 تدرج التزامات اإلجارة مبدئًيا بعد خصم: )1( إجمالي مبلغ اإلجارات
مستحقة الدفع عن مدة اإلجارة و )2( تكلفة اإلجارة المؤجلة ذات الصلة، 
وهي تمثل الفرق بين إجمالي التزام اإلجارة والتكلفة المبدئية لموجودات 

حق االستخدام. والحًقا يتم تعديل صافي التزام اإلجارة لمدفوعات اإلجارة 
المدفوعة وإطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة. 

 يتم إطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة على مدى فترة اإلجارة باستخدام
طريقة معدل العائد الفعلي في بيان الدخل الموحد ضمن مصاريف 

التشغيل األخرى.

 االستثمارات من نوع أدوات الدين بالقيمة العادلة• 
من خالل حقوق الملكية

االستثمارات من نوع أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
حقوق الملكية تدرج مبدئًيا بالقيمة العادلة، ويتم تحميل أي تكاليف 

معامالت ذات صلة في بيان الدخل الموحد عند تكبدها. 

االستثمارات من نوع أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
حقوق الملكية يعاد قياسها الحًقا بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة 

تقرير، ويكون الربح أو الخسارة الناتجة من إعادة القياس، إن وجدت، هي 
الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة، ويتم تسجيلها مباشرة في 

حقوق الملكية ضمن »احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات«. 

عند استبعاد االستثمار من نوع أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من 
خالل حقوق الملكية، يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة 

سابًقا في »احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات« من حقوق الملكية إلى 
بيان الدخل الموحد. 

 لوائح هيئة تنظيم مركز قطر للمال فيما يتعلق بالمعالجة• 
 المحاسبية الستثمارات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل حقوق الملكية

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال )QFCRA( في 4 أكتوبر 2020 تعليمات 
بشأن المعالجة المحاسبية لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية لضمان 

تحقيق التوافق بين البنوك التقليدية الخاضعة لرقابة هيئة تنظيم مركز 
قطر للمال والبنوك اإلسالمية.

التغييرات الرئيسية في محاسبة االستثمارات من نوع حقوق الملكية 
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين الكرام 
البيان الموحد للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )باأللف ريال قطري(

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين الكرام 
البيان الموحد للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )باأللف ريال قطري(



المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية هي كالتالي: 

القياس الالحق
تمت إلغاء اإلعفاء الوارد في معيار المحاسبة المالية رقم 33 الخاص 

 بتحقيق االستثمارات في حقوق الملكية بالتكلفة ناقًصا انخفاض
القيمة عندما ال يمكن تحديد وقياس القيمة العادلة بصورة موثوقة على 

أساس مستمر. 

ال يتم اإلبالغ عن خسائر انخفاض القيمة )ورد خسائر انخفاض القيمة( 
بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة، ويتم تسجيلها 

كجزء من احتياطي القيمة العادلة في بيان حقوق الملكية. 

األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها كجزء من احتياطي القيمة 
العادلة في حقوق الملكية يتم تحويلها إلى األرباح المدورة عند استبعاد 

استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية. 

تسري هذه اللوائح على التقارير المالية للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
2020. لم يكن للوائح الجديدة أي تأثير على هذه البيانات المالية الموحدة. 

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي  1/3 
أصدرت وأصبحت سارية المفعول  

والتفسيرات المحاسبية الجديدة والمعدلة الصادرة والسارية  1/1/3 
المفعول اعتباًرا من 1 يناير 2021  

معيار المحاسبة المالية 32: »اإلجارة«• 

أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار 
المحاسبة المالية 32: »اإلجارة« في عام 2020. يحل هذا المعيار محل معيار 

المحاسبة المالية 8 الحالي: »اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك«. يتمثل 
الهدف من هذا المعيار في تحديد مبادئ التصنيف والتحقيق والقياس 

والعرض واإلفصاح لمعامالت اإلجارة )موجودات االجارة، بما فيها األشكال 
المختلفة لإلجارة المنتهية بالتمليك( التي أبرمتها المؤسسات المالية 

اإلسالمية بصفتها مؤجر ومستأجر. 

يهدف هذا المعيار الجديد إلى معالجة المسائل التي تواجهها صناعة 
التمويل اإلسالمي فيما يتعلق بالمحاسبة والتقارير المالية، وكذلك تحسين 
المعالجات المحاسبية الحالية بما يتماشى مع الممارسات العالمية. يسري 

مفعول هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021. يظهر 
أثر تطبيق هذا المعيار في هذه البيانات المالية. 

معيار المحاسبة المالية رقم 36: تطبيق معايير المحاسبة المالية • 
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلسالمية ألول مرة

يهدف هذا المعيار إلى وصف المبادئ الواجب تطبيقها على مؤسسة 
مالية إسالمية )المؤسسة( التي تتبنى معايير المحاسبة المالية الصادرة عن 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية أو تطبقها ألول 

مرة فيما يتعلق بالعملية االنتقالية، وكذلك لتحديد متطلبات إعداد التقارير 
المالية المنطبقة على البيانات المالية التي تعد ألول مرة. ليس لهذا 

المعيار أي تأثير على هذه البيانات المالية.

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي أصدرت  2/1/3 
ولم تصبح سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكرًا   

معيار المحاسبة المالية رقم 37: إعداد التقارير المالية من قبل • 
مؤسسات الوقف 

يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ إلعداد التقارير المالية للمؤسسات 
الوقفية التي يتم إنشاؤها وتعمل وفًقا لمبادئ وقواعد الشريعة 

اإلسالمية. ينطبق هذا المعيار على جميع أنواع مؤسسات الوقف 
والمؤسسات األخرى التي تم تأسيسها بناء على مفهوم الوقف وتعمل 

وفًقا لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية، بغض النظر عن وضعها 
القانوني، ويشمل ذلك مؤسسات الوقف االفتراضية. 

يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022 مع 
السماح بالتطبيق المبكر. وحيث أن المجموعة ليس لديها أنشطة وقفية 
حاليًا، فال يوجد تأثير متوقع لهذا المعيار على البيانات المالية للمجموعة. 

معيار المحاسبة المالية رقم 38: الوعد والخيار والتحوط • 

يهدف هذا المعيار إلى تحديد مبادئ المحاسبة والتقرير لالعتراف والقياس 
واإلفصاح فيما يتعلق بالترتيبات لكل من »الوعد« و »الخيار« و »التحوط« 

 .)IFIs( المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية للمؤسسات المالية اإلسالمية
ينطبق هذا المعيار على المحاسبة والتقرير المالي لجميع المعامالت التي 

تنطوي على ترتيبات وعد أو خيار أو تحوط يتم تنفيذها بموجب مبادئ 
وقواعد الشريعة اإلسالمية على النحو المنصوص عليه في هذا المعيار.

السياسات المحاسبية الهامة . 4
 فيما يلي السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات

المالية الموحدة:

الشركات التابعة  1/4

الشركات التابعة هي جميع الكيانات )بما في ذلك الكيانات ذات األغراض 
الخاصة( التي تكون للمجموعة قدرة على التحكم في السياسات المالية 
والتشغيلية لمؤسسة ما والحصول على منافع من أنشطتها. يتم اعتبار 
وجود أو تأثير حقوق تصويت محتملة يمكن تنفيذها أو تحويلها عندما 

يتم تقييم ما إذا كانت المجموعة تسيطر على كيان آخر. يتم إدراج البيانات 
المالية لكل الشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي 

انتقلت فيه السيطرة إلى المجموعة. وال يتم إدراجها من التاريخ الذي 
تتوقف فيه تلك السيطرة. 

أساس التوحيد

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للبنك والشركات 
التابعة له. يتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت واإليرادات 

والمصروفات واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين 
شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد. يتم تغيير السياسات المحاسبية 

للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من 
قبل المجموعة. 

تتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ كما في تاريخ 
االستحواذ. أي عند تحويل السيطرة إلى المجموعة. يقاس المقابل المحول 
في االستحواذ عموما بالقيمة العادلة، وبالمثل تقاس صافي الموجودات 
القابلة للتحديد المستحوذ عليها. يتم اختبار أية شهرة ناشئة بصورة سنوية 

لمعرفة مدى انخفاض قيمتها. يتم االعتراف بأي مكسب في شراء 
مساومة مباشرة في بيان الدخل الموحد. يتم تسجيل تكاليف المعاملة 

 كمصروفات عند تكبدها فيما عدا في الحالة التي تتعلق فيها بإصدار
أوراق دين أو أسهم.

الحصص غير المسيطرة

تعرض المساهمات في حقوق ملكية الشركات التابعة التي ال تنسب إلى 
الشركة األم في بيان المركز المالي الموحد ضمن حقوق الملكية كحصة 
غير مسيطرة. يتم اإلفصاح عن األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى الحصص 

غير المسيطرة في بيان الدخل الموحد كأرباح أو خسائر منسوبة إلى 
الحصص غير المسيطرة. الخسائر التي تقع على المساهمة غير المسيطرة 
في شركة تابعة يتم تخصيصها للمساهمة غير المسيطرة حتى ولو تسبب 

ذلك في أن يكون هناك عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.

تعامل المجموعة المعامالت مع الحصص غير المسيطرة باعتبارها 
معامالت مع مالكي حقوق ملكية المجموعة. بالنسبة للمشتريات من 
الحصص غير المسيطرة فإن الفرق بين المقابل المدفوع والحصة ذات 
الصلة المستحوذ عليها من القيمة الدفترية لصافي موجودات الشركة 
التابعة يتم تسجيله في حقوق الملكية. كما يتم أيضا تسجيل األرباح أو 

الخسائر من استبعاد الحصص غير المسيطرة في حقوق الملكية.

العمالت األجنبية  2/4

المعامالت واألرصدة

يتم تحويل المعامالت بعمالت أجنبية إلى الريال القطري بمعدالت الصرف 
السائدة في تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 

بعمالت أجنبية إلى الريال القطري باستخدام معدالت الصرف السائدة في 
تاريخ المركز المالي الموحد.

يتم االعتراف بجميع الفروق الناتجة عن أرباح وخسائر من تسوية تلك 
المعامالت والناشئة عن التحويل بأسعار الصرف في نهاية السنة 

للموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في بيان الدخل 
الموحد. يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس بطريقة التكلفة التاريخية 

بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية. 
يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية، 

بما في ذلك حقوق ملكية االستثمارات، باستخدام أسعار الصرف في 
التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. تسجل التأثيرات على تغيرات 

أسعار الصرف على البنود غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة للعمالت 
األجنبية كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة.

شركات المجموعة

النتائج والمركز المالي لجميع شركات المجموعة )التي ليس لدى أي منها 
عملة اقتصاد يتسم بالتضخم الحاد( التي لديها عمالت محلية مختلفة عن 

عملة العرض يتم تحويلها كما يلي:

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض • 
بسعر اإلغالق في تاريخ المركز المالي المعني، 

إيرادات ومصروفات كل بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار • 
الصرف )ما لم يكن هذا المتوسط مقارب غير معقول لألثر التراكمي 

للمعدالت السائدة في تواريخ المعامالت ففي هذه الحالة يتم تحويل 
اإليرادات والمصروفات في تواريخ المعامالت(، و

 يتم االعتراف بجميع الفروق الناتجة عن سعر الصرف كمكون• 
منفصل عن بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

الموجودات والمطلوبات المالية  3/4

االعتراف

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ المعاملة والذي 
تصبح فيه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة.

إلغاء االعتراف

يلغى االعتراف عن أصل مالي )أو، عند االقتضاء، جزء من أصل مالي أو جزء 
من موجودات مالية مماثلة للمجموعة( عند:

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل؛ أو• 
احتفاظ المجموعة بالحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، ولكن • 

تعهدت بدفعها كاملة دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب 
ترتيب لتمرير التدفقات النقدية؛ أو

تحّول المجموعة حقها في استالم تدفقات نقدية من األصل أو • 
إما قيامها: )أ( بتحويل جميع مخاطر ومنافع األصل بصورة كبيرة، أو 

)ب( لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة كبيرة بجميع مخاطر ومنافع 
األصل، ولكن حولت السيطرة على األصل. 

عند تحويل المجموعة لحقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل، 
ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة كبيرة بجميع مخاطر ومنافع األصل، أو 
تحويل السيطرة على األصل، يتم االعتراف باألصل بمدى استمرار اضطالع 

المجموعة في األصل.

يلغي االعتراف بالمطلوب المالي عند التنازل عن االلتزام المنصوص عليه 
في العقد أو إلغاءه أو انتهاء مدته.

يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبالغ 
في بيان المركز المالي الموحد فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل 

للنفاذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وتنوي المجموعة إما على أن تقوم 
بتسوية هذه المبالغ على أساس الصافي أو على تحقيق األصل وتسوية 

المطلوب في نفس الوقت. يجب أال يكون الحق القانوني الملزم متوقفًا 
على أحداث مستقبلية محتملة، ويجب أن يكون قابال للتنفيذ في سياق 

األعمال االعتيادية، وفي حال التعثر أو اإلعسار أو اإلفالس للبنك أو 
الطرف المقابل.
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النقد واألرصدة لدى البنوك   4/4

يتكون النقد واألرصدة لدى البنوك، حسبما تمت اإلشارة إليه في بيان 
التدفقات النقدية الموحد، من النقد واألرصدة لدى البنوك ومبالغ 

اإليداعات لدى المؤسسات المالية ذات فترات االستحقاق لثالثة أشهر 
أو أقل. تتكون اإليداعات لدى المؤسسات المالية من إيداعات لدى بنوك 

في شكل استثمارات وكالة ومرابحة. يتم إدراجها بالتكلفة زائد األرباح 
المستحقة ذات الصلة وصافي مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد.

مستحق من بنوك  5/4

تمثل المستحقات من بنوك مبالغ اإليداعات لدى مؤسسات مالية بفترة 
 استحقاق أصلية أكثر من ثالثة أشهر. يتم استثمار إيداعات المستحقات

من البنوك بموجب شروط وكالة ومرابحة ومضاربة. يتم تسجيلها بالتكلفة 
زائد األرباح المستحقة ذات الصلة وصافي مخصص االنخفاض في القيمة، 

إن وجد.

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  6/4
تدرج االستثمارات في الصكوك بالتكلفة المطفأة عندما تتم إدارة 

االستثمار على أساس العائد التعاقدي ويتم تقييم أدائها على أساس 
التدفقات النقدية التعاقدية. يتم قياس هذه االستثمارات في البداية 

بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة. ثم يتم إطفاء العالوات أو 
الخصومات على مدى عمر االستثمار باستخدام طريقة الربح الفعلي ناقصا 

مخصص انخفاض القيمة، إن وجد.

يتم االعتراف باألرباح عن استبعاد استثمار بالتكلفة المطفأة عندما يتم 
تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية هذه الموجودات بشكل كبير بالفرق 

بين القيمة العادلة للمتحصالت والقيمة الدفترية في وقت إلغاء االعتراف.

الموجودات التمويلية  7/4

تشمل األنشطة التمويلية عقود المرابحة واإلجارة:

المستحق من عقود المرابحة

يتم تسجيل المستحقات من عقود المرابحة بإجمالي المبالغ األساسية 
بعد خصم أي مبالغ مستلمة ومخصص االنخفاض في القيمة والربح 

المعلق والربح غير المتحقق. يتم شطب هذه المستحقات وتحميلها مقابل 
المخصصات المحددة فقط في الظروف التي يتم فيها استنفاذ جميع 

أنشطة إعادة الهيكلة والتحصيل المعقولة، ويعاد تسجيل أي استرداد من 
أنشطة مالية تم شطبها سابقا ضمن مخصص معين. وتعتبر المجموعة 

وعود المرابحة لآلمر بالشراء ملزمة.

المستحق من عقود اإلجارة

ينشأ المستحق من عقود اإلجارة من هياكل التمويل عندما يكون 
الشراء والتأجير الفوري لألصل بالتكلفة زائد أي ربح متفق عليه )تشكل 

في مجملها القيمة العادلة(. ويتم تسوية المبلغ على أساس الدفعات 
المؤجلة. يسجل المستحق من عقود اإلجارة بمجموع دفعات اإليجار الدنيا، 
ناقصا اإليرادات المؤجلة )تشكل في مجملها التكلفة المطفأة( ومخصص 
االنخفاض في القيمة )إن وجد(. يتم االعتراف بإيرادات عقود اإلجارة على 

أساس التقسيم الزمني على مدار فترة اإليجار. يتم استبعاد الدخل المتعلق 
بالحسابات المتعثرة من بيان الدخل الموحد.

استثمارات في حقوق ملكية  8/4

تشمل االستثمارات في حقوق الملكية اآلتي:

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة   1/8/4

أدوات حقوق الملكية هي تلك التي ال تحمل خصائص أدوات الدين 
وتحتوي على أدوات تدل على امتالك منافع في القيمة الحقيقية في 

موجودات مؤسسة ما بعد خصم جميع مطلوباتها.

التصنيفأ. 
تصنف االستثمارات في أدوات من نوع حقوق الملكية في الفئات التالية: 

 1( بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل أو
2( بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

االستثمارات من نوع حقوق الملكية المصنفة والتي يتم قياسها بالقيمة 
العادلة من خالل بيان الدخل وتشمل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

يتم تصنيف االستثمارات كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم اقتناءها أو نشأت 
أساسا لغرض توليد أرباح من التقلبات قصيرة األجل في األسعار أو هامش 
التاجر. يتم أيًضا تصنيف أي استثمارات تشكل جزًءا من محفظة حيث يوجد 
نمط فعلي لعمليات جني األرباح على المدى القصير باسم »محتفظ بها 

للمتاجرة.« تتضمن االستثمارات من نوع حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 
خالل بيان الدخل استثمارات تتم إدارتها وتقييمها داخلًيا لألداء على أساس 

القيمة العادلة.

عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بعمل اختيار ال رجعة فيه من أجل 
تعيين بعض أدوات حقوق الملكية التي لم يتم تعيينها بالقيمة العادلة من 

خالل بيان الدخل حتى يتم تصنيفها على أنها استثمارات بالقيمة العادلة 
من خالل حقوق الملكية.

الشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذا 
هاما، ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة، على سياساتها المالية 

والتشغيلية. يفترض أن يكون النفوذ الهام موجودا عندما تحتفظ 
المجموعة بنسبة ما بين 20% و50% من حق التصويت لكيان آخر. عند 
االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة باختيار سياسة محاسبية حول ما 

إذا كانت الشركة الزميلة ستتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية 
أو تصنف بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. تستفيد المجموعة من 

االستثناء في معيار المحاسبة المالية رقم 24 – االستثمار في الشركة 
الزميلة لتنظيم رأس المال االستثماري وتصنف بعض استثماراتها في 

شركات زميلة على أنها »استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل«. 
تتم إدارة هذه االستثمارات ويتم تقييمها وتقديم التقارير عنها داخليا على 

أساس القيمة العادلة. 

االعتراف وإلغاء االعترافب. 
يتم إدراج االستثمارات المالية في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه 
المجموعة بشراء أو بيع األصل، في ذلك التاريخ تصبح المجموعة طرًفا في 

النصوص التعاقدية لألداة.

يتم إلغاء االعتراف باالستثمارات المالية عندما تنتهي الحقوق في الحصول 
على التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تحول المجموعة 

كافة المخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري.

القياسج. 

القياس المبدئي

 يتم إدراج االستثمارات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى
تكاليف المعامالت، باستثناء تكاليف المعامالت المتكبدة للحصول على 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي يتم إدراجها في
بيان الدخل الموحد.

القياس الالحق

يعاد قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالقيمة 
العادلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن 

إعادة التقييم في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها.

يعاد قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بالقيمة 
العادلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناجمة 

عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في بيان التغيرات في حقوق 
الملكية الموحدة ويتم عرضها في احتياطي القيمة العادلة لالستثمار 
بشكل منفصل ضمن حقوق الملكية. عند بيع االستثمارات المصنفة 

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أو انخفاض قيمتها أو جمعها أو 
استبعادها، يتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا في 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد إلى بيان الدخل الموحد.

استثمارات أخرى   2/8/4

تشمل االستثمارات األخرى استثمارات رأس المال محتفظ بها كجزء من 
محفظة استثمارية تدار بهدف تحقيق عائد على هذه االستثمارات. تهدف 

المجموعة إلى تحقيق نمو في قيمة االستثمارات على فترات متوسطة 
األجل وعادة ما يحدد استراتيجية للتخارج أو عدة استراتيجيات عند اتخاذ 

قرار االستثمار.

عادة ما تكون هذه االستثمارات في شركات ليست لها عالقة بأعمال 
البنك. تدار هذه االستثمارات على أساس القيمة العادلة وتدرج في الدفاتر 

كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الموحد.

انخفاض القيمة  9/4

انخفاض قيمة الموجودات المالية )بخالف استثمارات حقوق الملكية 
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية(

تقوم المجموعة بتقييم انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير مالي كلما 
كان هناك دليل موضوعي على أن أصل مالي معين أو موجودات مالية 

للمجموعة قد انخفضت قيمتها.

تطبق المجموعة نهج من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية عن 
الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. تتحرك الموجودات خالل 

المراحل الثالثة التالية على أساس التغيير في جودة الموجودات التمويلية 
منذ التطبيق المبدئي.

 المرحلة 1: الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل 12 شهًرا –
لم تنخفض قيمتها االئتمانية

تتضمن المرحلة 1 الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي والتي لم يطرأ 
عليها زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ االعتراف المبدئي أو التي لها 
مخاطر ائتمانية منخفضة. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بالخسائر 
االئتمانية المتوقعة حسب القيمة الدفترية اإلجمالية للموجود على أساس 

الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من حاالت التعثر الممكنة خالل 
12 شهًرا من تاريخ التقرير. يتم حساب الربح على أساس القيمة الدفترية 

اإلجمالية للموجود. 

 المرحلة 2: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر االئتمان –
لم تنخفض قيمتها االئتمانية

تتضمن المرحلة 2 موجودات مالية طرأ عليها زيادة كبيرة في المخاطر 
االئتمانية منذ االعتراف المبدئي ولكن ليس هناك دليل موضوعي 

على انخفاض قيمتها. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بالخسائر 
االئتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين، ولكن يظل احتساب الربح على 

أساس القيمة الدفترية اإلجمالية للموجود. الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على مدى عمر الدين هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع 

حاالت التعثر الممكنة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

المرحلة 3: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر االئتمان – 
انخفضت قيمتها االئتمانية

تتضمن المرحلة 3 موجودات مالية لها دليل موضوعي على انخفاض 
القيمة في تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بالخسائر 

االئتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين.

تعتبر الموجودات التمويلية المدرجة بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة 
في حالة زيادة القيمة الدفترية عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

المستقبلية مخصومة باستخدام المعدل األصلي للربح. يتم االعتراف 
باسترداد خسائر االنخفاض في القيمة الحقًا من خالل بيان الدخل الموحد 

وال يجب أن ينتج عن رد خسائر االنخفاض في القيمة أن تتجاوز القيمة 
الدفترية لألصل ما كان يجب أن تكون عليه التكلفة المطفأة في حال لم 

يتم االعتراف باالنخفاض في القيمة. 

 انخفاض قيمة استثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل حقوق الملكية 

في حالة االستثمار في أسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل حقوق الملكية فإن الدليل الموضوعي يتضمن انخفاضا كبيًرا أو 
طويل األمد في القيمة العادلة لالستثمار أقل من قيمته العادلة. يخضع 

تحديد ما إذا كان االنخفاض كبيًرا أو طويل األمد إلى حكٍم مهني ويتم 
تقييمه لكل استثمار بشكل منفرد.

وعندما يكون هناك دليل على االنخفاض في القيمة، فإن الخسارة 
المتراكمة التي تم قياسها كفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة الحالية 

بعد خصم خسارة االنخفاض في القيمة لتلك االستثمارات والمسجلة 
مسبقًا في بيان الدخل الموحد، يتم إلغاؤها من حقوق الملكية وتسجل 

في بيان الدخل الموحد. خسائر االنخفاض في القيمة في استثمارات في 
حقوق الملكية ال يتم ردها من خالل بيان الدخل الموحد بل تسجل الزيادة 

في قيمتها العادلة بعد االنخفاض في القيمة مباشرة في احتياطي القيمة 
العادلة من خالل بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد. انخفاض قيمة 
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انخفاض قيمة موجودات غير مالية

تقوم المجموعة في تاريخ كل مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك حدث 
أو تغيرات في ظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية ألصل غير مالي قد 

انخفضت قيمتها. وفي ظل وجود مثل هذا المؤشر أو إذا كان هناك 
متطلب لفحص االنخفاض في القيمة سنويا، فإنه يتعين على المجموعة 

تقدير قيمة االسترداد لألصل. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل )أو 
وحدة توليد النقد( قيمة االسترداد، فإن األصل )أو وحدة توليد النقد( 

يعتبر مضمحال ويخفض لقيمته القابلة لالسترداد.

إعادة هيكلة الموجودات المالية

إذا تمت إعادة التفاوض على شروط الموجود المالي أو تعديلها أو 
استبدال أحد الموجودات المالية القائمة بموجود جديد بسبب الصعوبات 

المالية للمتمّول، عندها يتم تقييم ما إذا كان يجب استبعاد الموجود 
المالي وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على النحو التالي: 

إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة لن تؤدي إلى استبعاد الموجودات • 
القائمة، فإن التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة عن الموجود المالي 
المعدل يتم إدراجها في حساب العجز النقدي من الموجودات القائمة؛

إذا أدت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء االعتراف بالموجود القائم، • 
عندها يتم التعامل مع القيمة العادلة المتوقعة للموجود الجديد 
على أنها التدفق النقدي النهائي من الموجود المالي القائم في 

وقت استبعاده. يتم تضمين هذا المبلغ في حساب العجز النقدي من 
الموجودات المالية القائمة التي تم خصمها من التاريخ المتوقع إللغاء 

االعتراف بها إلى تاريخ التقرير باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي 
للموجود المالي القائم.

بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل مركز 
مالي للموجودات للتأكد مما إذا كان هناك أي مؤشر لعدم وجود خسائر 
انخفاض في القيمة تم تسجيلها مسبقا والتي قد ال تكون موجودة في 

ذلك التاريخ، أو قد تكون انخفضت. في حال وجود مثل هذا المؤشر، فإنه 
يتم تقدير مبلغ االسترداد وتعكس خسارة االنخفاض في القيمة السابقة 

فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ االسترداد 
لألصل من تاريخ تسجيل آخر خسارة انخفاض في القيمة. في هذه الحالة 

يتم رفع القيمة الدفترية إلى قيمة االسترداد. وال يمكن عكس خسارة 
االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة بسبب االرتفاعات الالحقة في 

القيمة القابلة لالسترداد في الفترات المستقبلية.

االستثمارات العقارية  10/4

تتألف االستثمارات العقارية من مباني وموجودات أخرى ذات صلة تحتفظ 
بها المجموعة لتحصيل إيجارات و/أو يتوقع االستفادة منها من خالل 

زيادة قيمة رأس المال. تسجل هذه االستثمارات مبدئًيا بالتكلفة زائد جميع 
المصاريف التي يمكن أن تنسب إليها مباشرة. وتسجل االستثمارات الحقا 

بالقيمة العادلة. ويعاد قياس القيمة العادلة لالستثمارات عند تاريخ كل 
تقرير ويتم تسجيل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة في بيان 
التغير في حقوق الملكية الموحد ضمن احتياطي القيمة العادلة للعقار.

وفي حالة الخسارة، يتم تسجيلها في حقوق الملكية ضمن احتياطي 
القيمة العادلة لالستثمار بالقدر الذي يكون فيه االحتياطي متاحا من خالل 

األرباح المسجلة مسبقا، وفي حال تجاوزت هذه الخسائر المبلغ المتاح 
باحتياطي القيمة العادلة بحقوق الملكية الستثمار بعينه، يتم تسجيل 
فائض الخسائر في بيان الدخل الموحد ضمن خسائر إعادة التقييم غير 

المحققة باالستثمارات.

عند حدوث أرباح مستقبلية، فإن األرباح غير المحققة المرتبطة بالسنة 
الحالية يتم تسجيلها ببيان الدخل الموحد بالقدر الذي يتم به رد قيد الخسائر 
التي سبق تسجيلها ببيان الدخل الموحد ويتم تسجيل فائض األرباح بحقوق 

الملكية ضمن احتياطي القيمة العادلة للعقار.

يتم إلغاء االعتراف عن االستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها نهائيا 
أو حينما يتم تحويلها إلى استثمارات عقارية محتفظ بها للبيع عندما يكون 

االستثمار العقاري خارج الخدمة مع عدم وجود أي منافع اقتصادية 
متوقعة من عملية االستبعاد. يسجل أي ربح أو خسارة ناشئة من عملية 
استبعاد االستثمار العقاري باإلضافة إلى احتياطيات القيمة العادلة في 

بيان الدخل الموحد في سنة انتهاء عمره اإلنتاجي أو استبعاده. 

االستثمارات العقارية المقتناة عن طريق اإلجارة

يتم االعتراف في البداية بالعقارات االستثمارية التي يملكها البنك كمؤجر 
بتكلفة. وقد اختار البنك لقياس هذه األصول في وقت الحق بالقيمة 

العادلة مع أي ربح أو خسارة غير محققة دون المستوى ليتم االعتراف بها 
مباشرة في األسهم تحت »احتياطي القيمة العادلة للممتلكات«

الموجودات المحتفظ بها للبيع  11/4 
والعمليات المتوقفة  

التصنيف

تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة أو مجموعات االستبعاد 
كاستثمارات محتفظ بها للبيع إذا كان من المتوقع استرداد قيمتها 

الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل استمرار 
االستخدام خالل اثني عشر شهًرا، ويمكن التمديد في ظروف معينة إلى 
وقت الحق بسبب أحداث خارجة عن سيطرة المجموعة وكان هناك دليل 
على أن المجموعة ال تزال ملتزمة بخطة بيع الموجودات غير المتداولة أو 

مجموعات االستبعاد. 

 مجموعة االستبعاد هي مجموعة من الموجودات التي سيتم
استبعادها، عن طريق البيع أو خالف ذلك، معا كمجموعة في معاملة 

واحدة، والمطلوبات المرتبطة مباشرة بتلك الموجودات التي سيتم 
تحويلها في المعاملة.

إذا لم تعد معايير التصنيف كاستثمارات محتفظ بها للبيع مستوفاة، يتعين 
على الكيان أن يتوقف عن تصنيف األصل )مجموعة االستبعاد( على أنه 

محتفظ به للبيع ويجب قياس األصل بقيمته الدفترية قبل تصنيف األصل 
)أو مجموعة االستبعاد( على أنه محتفظ به للبيع، ويتم تعديله عن أي 
استهالك، أو إعادة تقييمات معترف بها أو كان يمكن االعتراف بها لو 

لم يتم تصنيف األصل )أو مجموعة االستبعاد( على أنه محتفظ به للبيع 
وكانت قيمته القابلة لالسترداد في تاريخ القرار الالحق هو عدم بيعه. 

 يتم أواًل تخصيص أي خسائر انخفاض في القيمة على مجموعة استبعاد 
إلى الشهرة، ثم إلى الموجودات والمطلوبات المتبقية على أساس 
تناسبي، باستثناء أي خسارة مخصصة لموجودات مالية واستثمارات 

عقارية مدرجة بالقيمة العادلة، والتي ال يزال يتم قياسها وفًقا للسياسات 
المحاسبية األخرى للمجموعة. ويتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة 
عن التصنيف المبدئي على أنها محتفظ بها للبيع واألرباح والخسائر الناتجة 

عن إعادة التقييم الالحقة في بيان الدخل الموحد. ال يتم االعتراف بأرباح 
تزيد عن أي خسائر تراكمية النخفاض القيمة. 

 
القياس

يتم قياس الموجودات غير المتداولة أو مجموعات االستبعاد المصنفة 
كمحتفظ بها للبيع وغيرها من األدوات المالية بقيمتها الدفترية والقيمة 
العادلة أيهما أقل ناقًصا تكاليف البيع. يستمر قياس األدوات المالية التي 

تكون موجودات غير متداولة و »محتفظ بها للبيع« وفًقا للسياسات 
المحاسبية المعلنة. عند تصنيف الشركات المستثمر فيها التي تتم 

المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية على أنها محتفظ بها للبيع، يتم 
التوقف عن المحاسبة بطريقة حقوق الملكية في وقت مثل هذا التصنيف 
كمحتفظ بها للبيع. لم يعد يتم إطفاء أو استهالك الموجودات غير المالية 

)أي الموجودات غير الملموسة، والمعدات(.

العمليات المتوقفة

العملية المتوقفة هي مكون من مكونات أعمال المجموعة، والعمليات 
 والتدفقات النقدية منها يمكن تمييزها بوضوح عن بقية المجموعة

وهي التي: 

تمثل خط أعمال هام مستقل أو منطقة عمليات جغرافية؛- 
تكون جزء من خطة منسقة واحدة الستبعاد خط أعمال هام مستقل - 

أو منطقة عمليات جغرافية؛ أو
تكون شركة تابعة تم اقتناؤها بغرض إعادة البيع.- 

يحدث التصنيف كعملية متوقفة عند االستبعاد أو عند وفاء العملية 
بمعايير التصنيف على أنها محتفظ بها لغرض البيع، إن كان ذلك أسبق. 
عندما يتم تصنيف عملية كعملية متوقفة، يتم إعادة عرض بيان الدخل 

الموحد المقارن كما لو كانت العملية قد توقفت من بداية السنة المقارنة. 

الموجودات الثابتة  12/4

يتم عرض جميع الموجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية ناقًصا االستهالك 
المتراكم ومخصصات انخفاض القيمة، إن وجدت. تشمل التكلفة التاريخية 

جميع التكاليف المباشرة المرتبطة باقتناء البنود. يتم إدراج التكاليف 
الالحقة بالقيمة الدفترية لألصل أو كأصل مستقل حسب الالزم وذلك 

عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع المستقبلية المرتبطة باألصل إلى 
المجموعة وأن يكون باإلمكان قياس تكلفة األصل بصورة موثوق فيها. 

 
يتم إدراج جميع تكاليف الصيانة واإلصالح في بيان الدخل الموحد خالل 

السنة المالية ذات الصلة. تقوم المجموعة باستهالك الموجودات الثابتة، 
باستثناء األراضي، بطريقة القسط الثابت على أساس األعمار اإلنتاجية 

المقدرة على النحو التالي: 

عدد السنواتوصف التصنيف
آالت وماكينات 

مباني

معدات

أثاث وتركيبات

تحسينات المباني

سيارات

10 - 7

20

5 – 3

10 – 3

10 – 5

5
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تتضمن الموجودات غير الملموسة قيمة برامج الحاسب اآللي 
والموجودات غير الملموسة التي تم تحديدها في عملية دمج أعمال. إن 

تكلفة الموجودات غير الملموسة هي قيمتها العادلة في تاريخ الشراء. بعد 
التسجيل المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة بعد خصم 

اإلطفاء المتراكم أو أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة، إن وجدت.

تحتسب قيمة اإلطفاء على أساس القسط الثابت لخفض تكلفة 
الموجودات غير الملموسة لقيمتها المتبقية على مدى أعمارها االفتراضية 

المقدرة على النحو التالي:

عدد السنواتوصف التصنيف
5 - 7البرمجيات والنظام المصرفي الرئيسي

حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة  14/4

يقبل البنك األموال من العمالء بغرض استثمارها بوصفه مضاربا وفقا 
لتقدير البنك وفيما يراه البنك مناسبا دون وضع أي قيود على مكان 

وكيفية وأغراض استثمار هذه األموال. ويتم تصنيف هذه األموال ببيان 
 المركز المالي باعتبارها ضمن حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار

غير المقيدة.

يتم االعتراف بحقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار عند استالمها 
وتقاس مبدئيا بالتكلفة. وبعد التسجيل المبدئي، يتم قياس حقوق الملكية 

لحاملي حسابات االستثمار بالتكلفة المطفأة.
 

يتم تحديد مخصص أرباح االستثمارات الممولة بشكل مشترك من قبل 
البنك وأرباح حاملي حسابات االستثمار من قبل إدارة البنك في الحدود 
المسموح بها لتقاسم األرباح وفقا لألحكام والشروط الخاصة بحسابات 
االستثمار. ويتم قياس هذه األرباح بعد رصد مخصصات االنخفاض في 

القيمة، إن وجدت. ويتم رصد مخصص االنخفاض في القيمة عندما ترى 
اإلدارة حدوث انخفاض في القيمة الدفترية للموجودات الممولة من قبل 

حساب االستثمار.
 

 تدرج المصروفات اإلدارية ذات الصلة بإدارة األموال في نتائج
المجمع المشترك.
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االعتراف باإليرادات  15/4

يتم االعتراف باإليرادات إلى الحد الذي يحتمل معه أن تتدفق المنافع 
االقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس اإليرادات بدقة. يسجل اإليراد 

المكتسب من قبل المجموعة على النحو التالي:

اإليرادات من أنشطة التمويل

المرابحة

يتم االعتراف باألرباح المحققة من عمليات المرابحة عندما تكون اإليرادات 
قابلة للتحديد تعاقديا وقابلة للقياس على حد سواء عند بدء المعاملة. 
يتم االعتراف بالدخل على أساس التناسب الزمني لفترة المعاملة. في 

الحالة التي تكون فيها اإليرادات من العقد غير قابلة للتحديد تعاقديا وغير 
قابلة للقياس، يتم االعتراف بها عندما يكون تحققها مؤكد بشكل معقول 

أو عندما يتم تحققها بالفعل. يتم استبعاد الدخل المتعلق بالحسابات 
المتعثرة من بيان الدخل الموحد.

اإلجارة

 يتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس التناسب الزمني لفترة
 اإلجارة. يتم استبعاد اإليرادات ذات الصلة باألنشطة المتعثرة

من بيان الدخل الموحد.

اإليرادات من اإليداعات االستثمارية لدى مؤسسات مالية 

يتم االعتراف باإليرادات من اإليداعات االستثمارية قصيرة األجل لدى 
مؤسسات مالية بناًء على التناسب الزمني لفترة العقد على أساس المبالغ 
الرئيسية المودعة لدى تلك المؤسسات المالية ومعدالت الربح المتوقعة.

إيرادات االستئجار

تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات من االستئجار المحققة من عقارات 
وفقا لعقود اإليجار التي أبرمت بين المجموعة والمستأجرين على أساس 

مبدأ االستحقاق على مدار فترة التعاقد.

إيرادات توزيعات األرباح 

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يكون لدى المجموعة الحق 
في استالم األرباح. 

إيرادات ناتجة من استثمارات في حقوق الملكية 

تم شرح اإليرادات الناتجة من استثمارات في حقوق الملكية باإليضاح 8/4.

إيرادات رسوم

يتم االعتراف بالرسوم بشكل عام على أساس االستحقاق عندما يتم 
تقديم الخدمة. 

منافع الموظفين  16/4

الئحة االشتراكات المحددة

تقوم المجموعة برصد مخصص الشتراكاتها في صندوق التقاعد الذي 
تديره الدولة للموظفين القطريين وفقًا لقانون التقاعد، وتقوم بتحميل 
التكلفة الناتجة ضمن تكلفة الموظفين في بيان الدخل الموحد. وليس 

لدى المجموعة أي مطلوبات أخرى بالسداد بعد سداد هذه االشتراكات. 
ويعترف باالشتراكات عند استحقاقها.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

تحتسب المجموعة مخصصات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
وفقا لسياسات المجموعة والتي تتفق مع القوانين التي تنطبق على 

المجموعة. ويتم احتساب االلتزام بناء على مرتب الموظف وعدد سنوات 
الخدمة في تاريخ المركز المالي. ويتم عرض مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

ضمن بند المطلوبات األخرى.

المخصصات  17/4

تسجل المخصصات عندما يكون لدى المجموعة مطالبات حالية (قانونية 
أو استداللية( ناشئة عن أحداث سابقة ويكون من المحتمل أن يتطلب 

األمر تدفق خارج لموارد تمثل منافع اقتصادية للوفاء بتلك المطلوبات، 
وأن يكون باإلمكان تقدير قيمة هذه المطلوبات بدقة.

مطلوبات محتملة  18/4

تشمل المطلوبات المحتملة ضمانات، وخطابات االعتماد، والتزامات 
المجموعة فيما يتعلق بوعود أحادية الجانب لشراء/بيع العمالت ومبادالت 

معدل الربح وغيرها. وهي ال تشكل موجودات أو التزامات فعلية في بيان 
المركز المالي باستثناء الموجودات وااللتزامات ذات الصلة بأرباح أو خسائر 

القيمة العادلة على هذه األدوات المالية المشتقة.

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة  19/4

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة، بما في ذلك الوعود 
أحادية/ثنائية الجانب لشراء/بيع عمالت، وعقود مبادالت معدل الربح، 

وخيارات عملة مسجلة بالقيمة العادلة. تسجل جميع أدوات إدارة المخاطر 
المتوافقة مع الشريعة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة موجبة، 

وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة. تدرج التغيرات في القيمة 
العادلة لهذه األدوات في بيان الدخل الموحد للسنة )الدخل اآلخر / 

مصروفات أخرى(. ال تطبق المجموعة محاسبة التحوط.

التقارير حول القطاعات  20/4

قطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة التي تشارك في األنشطة 
التجارية التي قد تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات، بما في ذلك 

اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات 
األخرى للمجموعة، التي يتم مراجعة نتائجها التشغيلية بانتظام من قبل 
الرئيس التنفيذي )لكونه متخذ قرار التشغيل( التخاذ قرارات حول الموارد 

 المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائها، والتي يكون هناك معلومات
 مالية منفصلة متاحة عنها. يتم اإلفصاح عن تقارير القطاعات

في اإليضاح رقم 30.

ضريبة الدخل  21/4

)أ( ضريبة الدخل الحالية

إن البنك خاضع لضريبة الدخل وفقا لقرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم 13 
لسنة 2010 الخاص بإصدار لوائح ضرائب مركز قطر للمال والسارية اعتبارا من 

1 يناير 2010. ويتم تحميل مصروف ضرائب الدخل ببيان الدخل الموحد. 

)ب( ضريبة الدخل المؤجلة

يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة، باستخدام طريقة المطلوبات في 
تاريخ الميزانية العمومية، على الخسائر الضريبية المدّورة والفروقات 

المؤقتة الناشئة بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها 
الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية. 

يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة على الفروقات المؤقتة 
القابلة للخصم والخسائر الضريبية المدّورة فقط بالقدر الذي يكون من 

المحتمل أن الربح الخاضع للضريبة في المستقبل سوف يكون متاحا 
ويمكن على أساسه االستفادة من الفروق المؤقتة القابلة للخصم.

إيجارات تشغيلية  22/4

عندما تكون المجموعة هي المستأجر في عقد اإليجار الذي ال ينقل جميع 
المخاطر والعوائد العارضة للملكية من المؤجر إلى المجموعة، ويتم تسجيل 
إجمالي دفعات اإليجار في الربح أو الخسارة للسنة )مصروفات اإليجار( على 

طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

الزكاة   23/4
إن البنك غير مطالب بدفع الزكاة عن أرباحه نيابة عن مساهميه، ولكنه 
مطالب بحساب الزكاة وإخطار المساهمين بمبلغ الزكاة المستحق على 

السهم. تعتمد هيئة الرقابة الشرعية بالبنك هذه الحسابات.

استخدام التقديرات واألحكام. 5
قامت اإلدارة في إطار إعداد البيانات المالية الموحدة باستخدام أحكامها 
وتقديراتها لتحديد المبالغ المدرجة فيها. فيما يلي استخدام أهم األحكام 

والتقديرات: 

القيمة العادلة الستثمارات األسهم التي تم تقييمها باستخدام افتراضات 
ال تستند إلى بيانات سوقية يمكن مالحظتها

تستخدم المجموعة األحكام والتقديرات الهامة لتحديد القيمة العادلة 
لالستثمارات التي تم تقييمها باستخدام افتراضات ال تستند إلى بيانات 

سوقية يمكن مالحظتها. يتم اإلفصاح عن معلومات حول القيم العادلة 
لألدوات التي تم تقييمها باستخدام االفتراضات التي ال تستند إلى بيانات 

سوقية يمكن مالحظتها في اإليضاح رقم 30.

مخصصات لخسائر االئتمان

تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية من الموجود المالي قد زادت زيادة 
جوهرية منذ االعتراف المبدئي وإدراج معلومات مستقبلية في قياس 
الخسائر االئتمانية المتوقعة، راجع إيضاح 5/6/27 لمزيد من المعلومات.

 
مبدأ االستمرارية

أجرت إدارة المجموعة تقييما لقدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ 
االستمرارية واطمأنت إلى أن المجموعة لديها موارد تمكنها من مواصلة 
العمل في المستقبل القريب. فضال عن ذلك، لم يرد إلى علم اإلدارة أية 

شكوك جوهرية قد تؤثر على قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ 
االستمرارية. ومن ثم، يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس 

مبدأ االستمرارية. 

تأثير جائحة كوفيد-19 
أخذت اإلدارة في االعتبار تأثير جائحة كوفيد-19 على بياناتها المالية 

الموحدة، وتم اإلفصاح عن هذا التأثير في اإليضاح رقم 31. 
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النقد واألرصدة لدى البنوك. 6

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح
2514النقد في الصندوق

201,946 822,952)أرصدة لدى بنوك )حسابات جارية
838,945500,236إيداعات لدى مؤسسات مالية

)2,550()10,180(27.6.5مخصص انخفاض القيمة
1,651,742699,646

تمثل اإليداعات لدى مؤسسات مالية اإليداعات ما بين البنوك في شكل استثمارات وكالة ومرابحة واستثمارات إسالمية أخرى بفترة استحقاق أصلية أقل 
من ثالثة أشهر بمعدل ربح متوقع بمقدار %0.4.

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة. 7
31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح

 241,332 82,209استثمارات في صكوك
 4141,290إيرادات مستحقة

 751101عالوات / )خصومات( غير مطفأة، بالصافي
)11,772()1,118(27.6.5مخصص انخفاض القيمة

 82,256230,951

موجودات تمويلية. 8

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021حاضيإ
613,551667,189تمويل مرابحة

162,889218,400مبيعات استثمارات مؤجلة
36,53534,281أخرى

812,975919,870إجمالي الموجودات التمويلية
)43,380()20,370(ربح مؤجل

)403,927()403,869(27.6.5مخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية
388,736472,563صافي الموجودات التمويلية

خالل السنة، تحمل البنك خسارة بمبلغ ال شيء )2020: 0.3 مليون ريال قطري( لسداد موجود تمويلي بمبلغ ال شيء )2020: 390 مليون ريال قطري(. 9 

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة. 9
31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021ايضاحات

9.1285,75650,526استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
121,798125,868استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

407,554176,394

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  1/9

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
96,90350,526 استثمارات من نوع حقوق الملكية

-188,853 * استثمارات في الصكوك
285,75650,526

* اعتبارا من 31 ديسمبر 2021، اعترف البنك بقيمة عادلة سلبية قدرها 1.6 مليون ريال قطري تتعلق بهذه االستثمارات في الصكوك.

فيما يلي التغيرات في االستثمارات في حقوق الملكية:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

 استثمارات
 بالقيمة

 العادلة من
 خالل حقوق

الملكية

 استثمارات
 بالقيمة العادلة

 من خالل بيان
اإلجماليالدخل

 استثمارات
 بالقيمة العادلة

 من خالل حقوق
الملكية

 استثمارات
 بالقيمة العادلة

 من خالل بيان
اإلجماليالدخل

50,526125,868176,39438,106318,941357,047في بداية السنة

إضافات:
---196,742-196,742الصكوك

6,064-34,9476,064-34,947االستثمار في األسهم
---)8,292()2,978()5,314(استبعاد

---)7,889(-)7,889(بدل انخفاض القيمة
 تحويل إلى / )من( موجودات

)66,444()72,800(16,7446,356-16,744محتفظ بها للبيع
)120,273()120,273(-)1,092()1,092(-تعديالت القيمة العادلة

285,756121,798407,55450,526125,868176,394في نهاية السنة

الربح من استبعاد استثمارات في حقوق ملكية  2/9

خالل السنة، استبعد البنك استثماراته في أسهم حقوق ملكية بقيمة إجمالية قدرها 564 مليون ريال قطري، واعترف بأرباح  )1( 
من استبعاد هذه االستثمارات بقيمة 121.1 مليون ريال قطري. 

خالل السنة، استبعد البنك استثماراته في أسهم محتفظ بها للبيع بقيمة دفترية إجمالية قدرها 97.3 مليون ريال قطري، واعترف بأرباح  )2( 
من استبعاد هذه االستثمارات بقيمة 54 مليون ريال قطري. 

األرباح من االستثمارات في األسهم أعاله ناتجة عن استثمارات في عقارات وأسهم حقوق ملكية الخاصة كجزء من نموذج أعمال البنك. 
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استثمارات عقارية. 10
يلخص الجدول أدناه الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
14,81214,812في بداية السنة

-214,356إضافات خالل السنة
-)2,800(مخصص انخفاض قيمة االستثمارات العقارية

226,36814,812في نهاية السنة

خالل الفترة، أبرم البنك اتفاقية إجارة منتهية بالتملك مع أحد البنوك المحلية لالستحواذ على مبنى لولو المسيلة هايبر ماركت، وقد تم الحقًا تأجير العقار 
من الباطن إلى طرف ثالث. وفي إطار هذه المعاملة، قامت المجموعة بتسجيل موجودات حق االستخدام بمبلغ 214.4 مليون ريال قطري واإلجارة 

المستحقة الدفع ذات الصلة بمبلغ 160 مليون ريال قطري في ميزانيتها العمومية، بينما سجلت إيرادات اإليجار بمبلغ 13.1 مليون ريال قطري ومصروفات 
اإلجارة بمبلغ 5.5 مليون ريال قطري في بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

موجودات ثابتة. 11

سياراتأثاث وتركيباتمعدات
 موجودات حق

اإلجمالياالستخدام
التكلفة: 

84,127-21,53261,3351,260كما في 1 يناير 2020
1,384-971-413إضافات

)36,621(--)33,907()2,714(مخصص انخفاض القيمة 
)1,265(-)1,265(--استبعادات*

47,625-19,23127,428966كما في 31 ديسمبر 2020

استهالك متراكم
)63,524(-)1,074()41,441()21,009(كما في 1 يناير 2020

)1,629(-)109()1,000()520(مصروف االستهالك
17,758--2,71415,044مخصص انخفاض القيمة 

1,084-1,084--استبعادات*
)46,311(-)99()27,397()18,815(كما في 31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية 
1,314-41631867كما في 31 ديسمبر 2020

التكلفة: 

47,625-19,23127,428966كما في 1 يناير 2021
36710,49210,963-104إضافات

)430(-)430(--استبعادات 
19,33527,42890310,49258,158كما في 31 ديسمبر 2021

استهالك متراكم
)46,311(-)99()27,397()18,815(كما في 1 يناير 2021

)701()350()179()12()160(مصروف االستهالك
65-65--استبعادات 

)46,947()350()213()27,409()18,975(كما في 31 ديسمبر 2021
 صافي القيمة الدفترية

3601969010,14211,211كما في 31 ديسمبر 2021

.كما في 31 مارس 2020، أعادت اإلدارة تقييم إمكانية استرداد موجوداتها الثابتة وخفضت قيمة موجوداتها الثابتة إلى قيمتها القابلة لالسترداد *

موجودات غير ملموسة. 12
31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

التكلفة:
36,03736,037في بداية السنة 

-350إضافات خالل السنة 
36,38736,037في نهاية السنة

اإلطفاء
)28,119()30,652(في بداية السنة 
)2,533()2,562(اإلطفاء للسنة 

)30,652()33,214(في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية 
5,3857,918في بداية السنة 
3,1735,385في نهاية السنة

 موجودات ومطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة. 13
كمحتفظ بها للبيع  

تتكون موجودات ومطلوبات مجموعات االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع من:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاحات
13.1315,3191,083,312موجودات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

97,972-استثمارات في أدوات حقوق ملكية محتفظ بها للبيع
315,3191,181,284اإلجمالي

13.1167,011602,261مطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

موجودات ومطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع  1/13

موجودات ومطلوبات الهياكل العقارية  1/1/13

كجزء من أعماله، يدخل البنك من وقت آلخر في هياكل مختلفة لالستثمار بشكل غير مباشر في عقارات باستخدام شركات ذات غرض خاص بنية بيع جزء 
كبير منها للمستثمرين. وإلى أن يتوقف البنك عن سيطرته على تلك الشركات، يتم دمجها من قبل البنك كنتيجة لتطبيق قواعد محاسبة التوحيد في إطار 
معيار المحاسبة المالية رقم 23 الذي يقتضي توحيد الشركات ذات الغرض الخاص على أساس الجوهر االقتصادي على الرغم من حقيقة أن الشركات ذات 
الغرض الخاص غير مملوكة من الناحية القانونية وليست مرتبطة قانونًيا بالبنك. إن تمويل هذه الشركات ذات الغرض الخاص المتعلقة بالعقارات ال رجوع 

فيه للبنك.

)أ( الهياكل العقارية بالواليات المتحدة األمريكية

في عام 2019، دخل البنك في هيكل لالستثمار في عقارات داخل الواليات المتحدة األمريكية واستحوذ بشكل غير مباشر على 97% من عقار )»فير فيو«(. 

)ب( الهياكل العقارية بالمملكة المتحدة

في عام 2017، دخل البنك في هيكلة لالستثمار بشكل غير مباشر لالستحواذ على 100% من عقارات في المملكة المتحدة )»هيكل عقارات المملكة 
المتحدة«(. مّول البنك العقار جزئًيا من خالل عقد مرابحة مع خيار االستحواذ على العقار المعني. كما في 31 ديسمبر 2021، باع البنك حصة بنسبة 71% من 

أصل 100% من هيكل عقارات المملكة المتحدة لمستثمريه.

تم توحيد النتائج المالية للهياكل العقارية أعاله في هذه البيانات المالية الموحدة للبنك )راجع اإليضاح رقم 2/1/13(. 2/1/13 تحليل موجودات / مطلوبات 
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2/1/13 تحليل موجودات / مطلوبات مجموعة االستبعاد، ونتائجها وتدفقاتها النقدية

موجودات ومطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع  )أ( 

تحليل موجودات ومطلوبات مجموعات االستبعاد، التي تتضمن هياكل عقارية كما يلي: 

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاح
موجودات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

موجودات مالية
 111,791 7,582نقد وما في حكمه 

 25,582 24,517ذمم مدينة 
 137,373 32,099إجمالي الموجودات المالية

الموجودات غير المالية
 175 175مخزون 

 913,354 160,149استثمارات عقارية 
 10,291 10,291موجودات ثابتة 
 22,119 112,605موجودات أخرى 

 945,939 283,220إجمالي الموجودات غير المالية

 1,083,312 315,319 إجمالي موجودات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

مطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع
 536,818 105,124مطلوبات مالية

 17,779 2517,779مستحق ألطراف ذات عالقة
 47,664 44,108مطلوبات مالية أخرى

 602,261 167,011إجمالي مطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 481,051 148,308صافي القيمة الدفترية

)ب( تحليل نتائج العمليات المتوقفة كالتالي:

20212020
 25,002 24,855إيرادات

)68,954()82,854(مصروفات
)43,952()57,999(صافي اإليرادات من العمليات المتوقفة

المنسوبة إلى:
حاملي حقوق ملكية البنك  -)22,436()15,317(

الحصص غير المسيطرة  - )35,563()28,635(

)ج( تحليل التدفقات النقدية للعمليات المتوقفة كالتالي:

20212020
)9,926( 127تدفقات نقدية تشغيلية

)320,852()10,228(تدفقات نقدية استثمارية
 429,305 7,171تدفقات نقدية تمويلية

)2,930(98,527

موجودات أخرى. 14  
تتكون الموجودات األخرى من التالي:

ديسمبر 2020 31ديسمبر 2021 31إيضاح
موجودات غير مالية أخرى

 2,961 1,958 مدفوعات مقدمة
 2,961 1,958إجمالي الموجودات غير المالية األخرى

موجودات مالية أخرى
 1,357 11 ذمم مستحقة من عمالء البنك

 59,996 28,039 ذمم مدينة أخرى
 3,642 259,100مستحق من أطراف ذات عالقة

 1,493 5,748القيمة العادلة ألدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة
 9 28.216إيداعات قابله لالسترداد

 2 2مستحق من موظفين
 - 371 إيرادات مستحقة

 418 - توزيعات أرباح مستحقة القبض
)13,075()12,659( مخصص النخفاض القيمة

 53,842 30,628إجمالي الموجودات المالية األخرى
 56,803 32,586إجمالي الموجودات األخرى

مطلوبات تمويلية. 15  
ديسمبر 2020 31ديسمبر 2021 31

225,034 351,424ودائع وكالة معتمدة
- 176,100تمويل مرابحة

527,524 225,034

كما في 31 ديسمبر 2021، لم يتم رهن موجودات مقابل مطلوبات تمويل )31 ديسمبر 2020: ال شيء(.
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مطلوبات أخرى. 16
31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021إيضاحات

ة أخرى ي ر مال ات غي وب مطل
 -  2,642 إيرادات غير محققة

 15,508  19,842  سلف وذمم دائنة أخرى
ة األخرى ي مال ر ال ات غي وب ي المطل  15,508  22,484 إجمال

ة أخرى ي ات مال وب مطل
 4,618 12,120 ذمم دائنة

 20,814  2,350 28.2القيمة العادلة ألدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة
 4,597  7,123 مبالغ دائنة متعلقة بالموظفين

 17,792  16,829  توزيعات أرباح مستحقة الدفع
 15,460  15,382  ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة الدفع

 1,012  8,218 27.6.5مخصص للتعرضات خارج الميزانية العمومية
ة األخرى ي مال ات ال وب ي المطل  64,293  62,022 إجمال

79,801  84,506 إجمالي المطلوبات األخرى

حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة. 17
أ( حسب النوع

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
 1,145,862 1,734,041حسابات ألجل

 1,591 5,311ربح مستحق الدفع لحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
1,739,3521,147,453

ب( حسب القطاع

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
 163,793  215,737 أفراد 

 187,877  240,865 حكومي
 795,783  1,282,750 شركات

 1,739,352 1,147,453

ج( حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة المستثمر فيها:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
 482,253  1,097,053 النقد وما في حكمه

 163,077  181,699 االستثمار في الصكوك
 -  57,457  استثمارات في صناديق

 331,804  284,003 موجودات تمويلية
 103,129  119,140 استثمارات حقوق ملكية

 512,005  - موجودات محتفظ بها للبيع
)444,815(  - مطلوبات محتفظ بها للبيع

 1,739,352 1,147,453

يعرض حساب صافي إيرادات البنك من المضاربة كالتالي:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
 عائدات على حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

92,669  89,608 في الربح قبل دخل البنك من المضاربة

توزيع العائد على حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
العائد على حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة  - 85,128   88,036

المبلغ المتنازل عنه من البنك لصالح حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة  - -   22
حوافز المضارب  -)62,374(  )35,654(

52,404   22,754 إجمالي العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
40,265  66,854صافي دخل البنك من المضاربة

يتضمن احتساب العائد من موجودات المضاربة مخصصات المرحلة 3 فقط، وقد تم استبعاد خسارة التسوية المبكرة لموجودات التمويل عند تحديد 
اإليرادات من موجودات المضاربة وفًقا لقرار هيئة الرقابة الشرعية للبنك. نظًرا لشروط حصص مشاركة األرباح )وتكون في الغالب عند 5% للمضارب و %95 
لحاملي حسابات االستثمار( في اتفاقيات المضاربة ولغرض المواءمة مع معدالت الربح العامة بالسوق، قام البنك أحيانًا بزيادة اإليرادات لحاملي حسابات 

االستثمار غير المقيدة بالتنازل لهم عن جزء من الحوافز. بلغ المبلغ المتنازل عنه ال شيء )2020: 0.02 مليون ريال قطري(، كما هو مبين بالجدول أعاله.

رأس المال . 18
31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

 المصرح به
 2,500,000  2,500,000 2,500,000,000 سهم عادي بقيمة ريال قطري واحد للسهم

المصدر والمدفوع
 700,000,000700,000700,000 سهم عادي بقيمة ريال قطري واحد للسهم

وافق المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2021 على زيادة رأس مال البنك من خالل إصدار حقوق أولوية 
يمثل 60% من رأس المال االسمي الحالي المدفوع للبنك )أي من 700,000,000 ريال قطري إلى 1,120,000,000 ريال قطري( خالل فترة ال تتجاوز عام واحد 

من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وبعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

الدخل من الرسوم. 19
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20212020
1,094 -الرسوم المقدمة المعترف فيها*

4821,469رسوم المعامالت المصرفية
24,98013,715رسوم اإلدارة )يشمل رسوم الخروج(*

-6,038رسوم أخرى
31,50016,278

* تتعلق هذه الرسوم بهياكل االستثمار، راجع اإليضاح 1/13.
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إيرادات أخرى. 20
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20212020
- 13,135إيرادات اإليجار من االستثمار في أصول إيجارة

-)5,608(تكلفة التمويل المتعلقة بموجودات إيجارة
-7,527صافي إيرادات اإليجار من االستثمار في أصول إيجارة

 5,561-)إيرادات اإليجار )أخرى
 267 3,879* إيرادات متنوعة

11,406 5,828 

* يتضمن القيمة العادلة غير المحققة ألدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة، كما هو مبين باإليضاح 2/28. 

مصروفات تشغيلية أخرى. 21
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20212020
 22,500 1,165 مصروفات إيجار
 9,494 14,427 خدمات مهنية

 9,045 9,780 أخرى
 25,372 41,039

الربح األساسي / المخفف / )الخسارة( للسهم الواحد. 22
يتم احتساب العائد األساسي للسهم بناء على صافي الخسارة المنسوبة لمساهمي البنك والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
20212020

الربح األساسي / )الخسارة( للسهم الواحد
)211,395( 122,806 صافي الربح أو )الخسارة( المنسوبة لمساهمي البنك من عمليات مستمرة

)15,317()22,436(صافي الخسارة المنسوبة إلى حاملي أسهم البنك من العمليات المتوقفة
)226,712( 100,370صافي الربح أو )الخسارة( المنسوبة لمساهمي البنك

 700,000 700,000)إجمالي المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف
)0.302( 0.175الربح أو )الخسارة( األساسية للسهم من عمليات مستمرة - ريال قطري
)0.022()0.032(الخسارة األساسية للسهم الواحد من العمليات المتوقفة - ريال قطري

)0.324(0.143الربح أو )الخسارة( األساسية للسهم - ريال قطري

.نظرا لعدم وجود أثر هام للتخفيف، فإن الخسارة األساسية للسهم تعادل الخسارة المخففة للسهم

مطلوبات محتملة. 23
لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالية في نهاية السنة:

December 2020 3131 ديسمبر 2021
7,000 1,388 خطابات ضمان

100,000 100,000 تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة
 101,388107,000

.المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مبينة في اإليضاح رقم 2/28

التزامات. 24
2020 ربمسيد 3131 ديسمبر 2021

التزامات مقابل التأجير التشغيلي
877   1,229 ال تزيد عن سنة واحدة

1,052   205 تزيد عن سنة واحدة 
 1,434   1,929

7,389   - التزامات متعلقة باالستثمار 
151   - التزامات متعلقة بالنفقات الرأسمالية والتشغيلية 

 1,434  9,469

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة. 25
تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لدى طرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ مهم على الطرف اآلخر في صنع القرارات 

المالية والتشغيلية. 

تشتمل األطراف ذات العالقة على المالكين المهمين والكيانات التي تمارس عليها المجموعة والمالكين نفوذا مهما، وأعضاء مجلس إدارة المجموعة، 
وأفراد العائلة المقربين، والكيانات التي يملكونها أو يسيطرون عليها والشركات الزميلة والشركات التابعة. 

فيما يلي أرصدة ومعامالت فيما يخص األطراف ذات العالقة التي اشتملت عليها البيانات المالية:

31 ديسمبر 2021
اإلجمالياألخرى *شركاء

أ( بيان المركز المالي الموحد كما في
15,254 -15,254 موجودات تمويلية

9,1009,100 -موجودات أخرى
21,922 21,922 -أرصدة العمالء 

17,779 -17,779 مطلوبات محتفظ بها للبيع

 ب( بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية 
6,083-6,083الدخل من الرسوم

633 - 633 مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية
)3,387( )3,387( -مصاريف تشغيلية أخرى 

ج( أدوات خارج الميزانية كما في
100,000 100,000 -تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة

97,45697,456-األصول تحت اإلدارة
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31 ديسمبر 2020
اإلجمالياألخرى *شركاء

  أ( بيان المركز المالي الموحد كما في
15,079 -15,079موجودات تمويلية

3,642 3,642-موجودات أخرى
105 105- أرصدة العمالء

17,779-17,779 مطلوبات محتفظ بها للبيع
 

 ب( بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية 
113113 - الدخل من الموجودات التمويلية

)32,162(- )32,162(مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية
)2,394()2,394(-مصاريف تشغيلية أخرى 

 
ج( أدوات خارج الميزانية كما في

100,000100,000-تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة

.تشمل األطراف األخرى ذات العالقة األطراف المنتسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا *

:تعرض مكافآت كبار موظفي اإلدارة كالتالي

2020 ربمسيد 3131 ديسمبر 2021
مكافآت كبار موظفي اإلدارة

15,04013,177 كبار موظفي اإلدارة
480508 أعضاء لجنة الرقابة الشرعية

15,52013,685

الزكاة. 26
يتحمل المساهمون دفع الزكاة مباشرة. وال تقوم المجموعة بتحصيل أو دفع الزكاة نيابة عن المساهمين. وتقوم المجموعة باحتساب مبلغ الزكاة 

المستحق من قبل المساهمين على أساس معتمد من قبل هيئة الرقابة الشرعية ويتم إخطار المساهمين بذلك. إن الزكاة المستحقة فيما يتعلق بالسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كانت بمبلغ 0.0226 ريال قطري لكل سهم مملوك )2020: 0.0231 ريال قطري(. غير أنه إذا كانت أسهم البنك مملوكة ألغراض 

التداول، إذن يكون سعر السهم، وقت حساب الزكاة، هو أساس احتساب الزكاة.

األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها. 27
1/27 تعريف وتصنيف األدوات المالية

تتضمن األدوات المالية جميع الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة. وتتضمن الموجودات المالية أرصدة النقد واالرصدة لدى البنوك واستثمارات 
مدرجة بالتكلفة المطفأة وموجودات تمويلية وذمم مستحقة من عمالء البنك واستثمارات في حقوق ملكية وموجودات مالية أخرى وتتضمن المطلوبات 

المالية أرصدة العمالء والمستحق للبنوك ومطلوبات مالية أخرى. كما تتضمن األدوات المالية االلتزامات التعاقدية والمطلوبات المحتملة المدرجة ضمن 
بنود خارج بنود المركز المالي.

يفسر اإليضاح رقم 4 السياسات المحاسبية المتبعة بشأن أسس اإلثبات والقياس ألهم األدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات. 

2/27 القيمة العادلة لألدوات المالية

إن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو يمكن دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين أطراف مشاركة في السوق في تاريخ 
القياس. يتم تحديد القيمة العادلة لكل استثمار بشكل فردي وفقا لسياسات التقييم المتبعة من قبل المجموعة والمبينة باإليضاح 8/4.

3/27 إدارة المخاطر

يرى بنك قطر األول أن قدرات إدارة المخاطر القوية هي األساس في تقديم النتائج للعمالء والمستثمرين والمساهمين. إن المخاطر جزء ال يتجزأ من 
أنشطة المجموعة. يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن إرساء ثقافة المخاطر وضمان وجود إطار فعال إلدارة المخاطر. 

يجسد إطار عمل إدارة المخاطر في البنك روح المبادئ األساسية التالية إلدارة المخاطر على النحو المبين في بازل 3: 

المراقبة والرقابة اإلدارية• 
ثقافة المخاطر والملكية• 
مخاطر االعتراف والتقييم• 
مراقبة األنشطة وفصل المهام• 
المعلومات واالتصاالت• 
رصد أنشطة إدارة المخاطر وتصحيح أوجه القصور.• 

4/27 إطار عمل المخاطر والحوكمة

تمثل آلية إدارة المخاطر في المجموعة جزءا ال يتجزأ من ثقافة المؤسسة وتم إدراجها في جميع الممارسات والعمليات. إن أعضاء مجلس اإلدارة )المجلس( 
وعدد من اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة بما في ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال ولجان اإلدارة واإلدارة العليا والمدراء الرئيسيين 

جميعهم يساهمون في اإلدارة الفاعلة للمخاطر على مستوى المجموعة. 

يناط بلجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال مسؤولية تنفيذ سياسات وإرشادات وحدود إدارة المخاطر والتأكد من أن مراقبة العمليات مفعلة. يقدم قسم 
 إدارة المخاطر مراقبة مستقلة لكل من المجلس ولجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال والعمل عن قرب مع الوحدات االستثمارية التي بدورها تمتلك

وتدير المخاطر. 

5/27 مخاطر االستثمار

يتم تحديد مخاطر االستثمارات وتقييمها من خالل إجراء دراسات نافية للجهالة مكثفة عن طريق األقسام االستثمارية ذات العالقة. تعتبر استثمارات 
المجموعة في الحصص الخاصة بشكل بديهي استثمارات في أسواق ال تمتاز بالسيولة وهي عادة في األسواق الصاعدة. وتكون هذه االستثمارات بشكل 
عام غير قابلة للتحوط وال تخضع للتسييل السريع. وبالتالي فإن المجموعة تسعى للحد من مخاطرها من خالل استخدام وسائل مباشرة. يتم ممارسة إدارة 
المخاطر بعد عملية االستثمار بالنسبة لالستثمارات في أسهم الملكية الخاصة وذلك بصفة جوهرية من خالل التواجد في مجلس اإلدارة للشركة المستثمر 

 فيها وذلك خالل الفترة الزمنية الستثمارات أسهم الملكية الخاصة. تتم عملية مراجعة االستثمارات بشكل دوري وتقدم إلى لجنة إدارة االستثمار
 من أجل مراجعتها. يتم التعامل مع المخاوف المرتبطة بالمخاطر واألداء من خالل قسم االستثمار المسؤول عن إدارة االستثمار وذلك تحت إشراف

لجنة إدارة االستثمار.

6/27 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر احتمال تعرض المجموعة لخسارة رأس المال أو الربح المكتسب بسبب عدم وفاء عمالئها أو األطراف األخرى بالتزاماتهم 
التعاقدية. تقوم المجموعة بإدارة ومراقبة مخاطر االئتمان عن طريق وضع حدود على حجم المخاطر الممكن قبولها من األطراف األخرى واألطراف ذات 

العالقة والتركيزات الجغرافية والصناعية عن طريق مراقبة التعرض للمخاطر بالنسبة لتلك الحدود.

2020 ربمسيد 31ديسمبر 2021 31إيضاحات
نوك ب 6814,455201,946أرصدة لدى ال

ة ي داعات لدى مؤسسات مال 6837,262497,686إي
مار في الصكوك ث 9.1271,109230,951 & 7االست

مار ث اديق است مار في صن ث -85,731است
ية ل موي 8388,736472,563موجودات ت

يع ب ل ها ل فة كمحتفظ ب عاد مصن ب ة لمجموعة است ي 13.1.232,099137,373موجودات مال
ة أخرى ي 1430,62853,842موجودات مال

2,460,0201,594,361
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1/6/27 تركز المخاطر

إن المجموعة باعتبارها مشاركا نشطا في األسواق المصرفية، لديها تركيزات جوهرية تتعلق بمخاطر االئتمان مع المؤسسات المالية األخرى. وفي 31 
ديسمبر 2021، كان لدى المجموعة أرصدة لدى 7 بنوك كأطراف مقابلة )31 ديسمبر 2020: 3 بنوك( بمبالغ إجمالية تتجاوز 100 مليون ريال قطري )31 ديسمبر 

2020: 100 مليون ريال قطري(. وكان المبلغ اإلجمالي لهذه الودائع 1,358 مليون ريال قطري )31 ديسمبر 2020: 339 مليون ريال قطري(. 

إن التوزيع الجغرافي لموجودات المجموعة المالية ذات مخاطر االئتمان موضح على النحو اآلتي: 

2020 ربمسيد 3131 ديسمبر 2021
1,953,1591,160,786قطر

ا والشرق األوسط 129,54755,600آسي
ة ي كا الشمال 141,099229,808أمري

اطق أخرى  ا ومن 236,215148,167أوروب
2,460,0201,594,361

إن توزيع الموجودات المالية ذات المخاطر االئتمانية على حسب القطاع كالتالي:

December 2021 3131 December 2020

عقارات 221,022444,618ال

ية مال نوك والخدمات ال ب 1,814,303757,934ال

8,0858,064خدمات األعمال

13,16218,197اإلنشاءات 

120,668209,640خدمات العمالء

ة  ة الصحي رعاي 41,13358,715ال

153,18162,148حكومي 

88,46635,045أخرى

2,460,0201,594,361

2/6/27 جودة االئتمان

تدير المجموعة الجودة االئتمانية للموجودات المالية باستخدام تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية والخارجية. تتبع مجموعة آلية التقييم الداخلي لعالقة 
التصنيف ضمن الموجودات التمويلية. 

تستخدم المجموعة مقياس يتراوح من 1 الى 10 للعالقة االئتمانية، إذ تدل الدرجات 1-7 على ائتمان عامل، و8 و9 و10 تدل على ائتمان متعثر. يتم منح 
جميع االئتمانات تصنيفًا وفقا لمعايير محددة. 

تسعى المجموعة باستمرار إلدخال تحسينات على منهجيات تصنيف مخاطر االئتمان الداخلية وسياسات وممارسات إدارة مخاطر االئتمان لتعكس المخاطر 
االئتمانية الحقيقية للمحفظة وثقافة االئتمان في المجموعة. تتم مراجعة جميع عالقات التمويل مرة واحدة على األقل في السنة وأكثر من ذلك في 

حالة الموجودات المتعثرة.

يوضح الجدول التالي تفاصيل جودة االئتمان:

December 2021 3131 December 2020

اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

النقد وما في حكمه

)-B إلى AAA( 702,196 - - 702,196 1,661,922 3,664 -1,658,258 عاملة

)2,550(- - )2,550()10,180()3,664(- )6,516(مخصص انخفاض القيمة

699,646--1,651,742699,646--1,651,742صافي القيمة الدفترية

استثمارات مدرجة بالتكلفة 
المطفأة

)B إلى AAA( 122,035 - - 122,035 83,374 --83,374 عاملة

)-B( 120,688 - 120,688 - - - - - غير عاملة

)-B إلى AAA( 242,723-83,374122,035120,688--83,374عاملة

)11,772(- )10,194()1,578()1,118(- - )1,118(مخصص انخفاض القيمة

230,951-82,256120,457110,494--82,256صافي القيمة الدفترية

استثمارات مدرجة بالقيمة 
العادلة 

)CCC إلى AAA( 196,742 --196,742 عاملة----

- - - - )7,889(- - )7,889(مخصص انخفاض القيمة

----188,853--188,853صافي القيمة الدفترية

الموجودات التمويلية

133,726 - - 133,726 86,639 - - 86,639 عاملة )درجات 1 إلى 6(

399,802 - 399,802 - 397,186 - 397,186 - دون المستوى )درجة 7(

342,962 342,962 - - 308,780 308,780 - - غير عاملة )درجة 8 إلى 10(

86,639397,186308,780792,605133,726399,802342,962876,490

)403,927()306,288()94,246()3,393( )403,869()304,954()96,932()1,983(مخصص انخفاض القيمة

130,333305,55636,674472,563 84,656300,2543,826388,736صافي القيمة الدفترية

التزامات تمويلية وضمانات مالية

107,000 - - 107,000 100,000 - - 100,000 عاملة )درجات 1 إلى 6(

- - - - 1,388 - 1,388 - دون المستوى )درجة 7(

100,0001,388-101,388107,000--107,000

)1,012(--)1,012()8,218(-)90()8,128(مخصص انخفاض القيمة

بنك قطر األول التقرير السنوي 2021

109 108

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين الكرام 
البيان الموحد للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )باأللف ريال قطري(

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين الكرام 
البيان الموحد للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )باأللف ريال قطري(



الضمانات

تحصل المجموعة على ضمانات إضافية وتعزيزات ائتمانية أخرى في سياق 
األعمال االعتيادية من األطراف المقابلة. وبصفة عامة، لم يكن هناك 

خالل السنة تدهور ملحوظ في جودة الضمانات اإلضافية المحتفظ بها من 
قبل المجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، لم تكن هناك تغييرات في سياسات 

الضمانات اإلضافية للمجموعة. 

القيمة العادلة للضمانات اإلضافية المحتفظ بها مقابل موجودات التمويل 
منخفضة القيمة االئتمانية كما في 31 ديسمبر 2021 هي 34 ريال قطري 

)2020: 34.6 ريال قطري(. 

موجودات التمويل التي تم إعادة التفاوض عليها
تتضمن أنشطة إعادة الجدولة ترتيبات لتمديد فترة السداد واعتماد خطط 

إدارية خارجية وتعديل وتأجيل السداد. تستند سياسات وممارسات إعادة 
الجدولة إلى مؤشرات أو معايير وبحسب تقدير اإلدارة فإنه من المرجح جدا 

استمرار الدفع. تتم مراجعة هذه السياسات على نحو مستمر. موجودات 
التمويل المعاد جدولتها كما في 31 ديسمبر 2021 بلغت قيمتها89.4 مليون 

ريال قطري )2020: 105.4 مليون ريال قطري(. 

3/6/27 الضمان المعاد حيازته

يتم بيع العقارات المعاد حيازتها في أقرب وقت ممكن مع استخدام 
المتحصالت لتخفيض المديونية القائمة. لم تكن هناك عقارات معاد 

حيازتها كما في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020. 

4/6/27 سياسة الشطب

 تقوم المجموعة بشطب موجود تمويلي أو رصيد استثمار في أدوات ذات 
طبيعة دين وأية مخصصات خاصة بخسائر االنخفاض في القيمة عندما 

تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن الموجود التمويلي أو الضمان الخاص به 
غير قابل للتحصيل. 

يتم القيام بهذا التحديد بعد األخذ باالعتبار المعلومات مثل حدوث 
تغييرات كبيرة في المركز المالي للعميل/الُمصدر مثل عدم مقدرة العميل/

الُمصدر على سداد االلتزام أو عدم كفاية متحصالت الضمان لسداد المبلغ 
بكامله. بالنسبة للموجودات التمويلية القياسية ذات المبالغ الصغيرة، 
تستند قرارات الشطب عموما على منتج محدد ومدي تجاوزه لموعد 

استحقاقه. 

5/6/27 المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض 
القيمة

الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية

عند تحديد ما إذا كان خطر التخلف عن سداد أداة مالية قد ازداد بشكل 
كبير منذ االعتراف األولي، تأخذ المجموعة في االعتبار معلومات معقولة 
ومدعومة ذات صلة ومتوفرة دون تكلفة أو جهد ال لزوم له. وهذا يشمل 
المعلومات الكمية والنوعية والتحليل بما في ذلك نظام التصنيف الداخلي 

لمخاطر االئتمان، وتصنيف المخاطر الخارجية، إن وجدت، وحالة الحسابات 
المتأخرة في السداد، والحكم االئتماني، وحيثما كان ممكنا، الخبرة التاريخية 

ذات الصلة. قد تقوم المجموعة أيضا بتحديد أن التعرض للمخاطر شهد 
زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية على أساس مؤشرات نوعية معينة ترى 

أنها تدل على ذلك وقد ال ينعكس تأثيرها بشكل كامل في التحليل الكمي 
للمعلومات في ذات الوقت.

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة كبيرة منذ 
االعتراف المبدئي، يتم أخذ المعايير التالية في االعتبار: 

انخفاض درجتين للتصنيف من 1 إلى 4 أو انخفاض درجة واحدة • 
للتصنيفات من 5 إلى 6.

التسهيالت المعاد هيكلتها خالل االثني عشر شهًرا الماضية.• 
التسهيالت متأخرة السداد بأكثر من 30 يوما كما في تاريخ التقرير، ما • 

لم تفند على أساس معلومات نوعية أخرى.
أي سبب آخر وفقا لتقدير اإلدارة تدل على حدوث زيادة كبيرة في • 

مخاطر االئتمان

تصنيف مخاطر االئتمان

يتم تحديد تصنيف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تشير 
إلى خطر التعثر. تختلف هذه العوامل بناًء على طبيعة التعرض ونوع 

المقترض. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، والتي قد تؤدي إلى نقل 
تعرض إلى تصنيف مخاطر ائتمان مختلف. 

توليد مصطلح هيكل احتمالية التعثر 

تستخدم المجموعة نماذج تحليلية لتحليل البيانات المجمعة ووضع 
تقديرات للتعرضات لمخاطر احتمالية التعثر وكيفية توقع تغيرها نتيجة 

لمرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات 
في معدالت التعثر والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي األساسية في 

مختلف المناطق الجغرافية التي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر.

الموجودات المالية المعاد التفاوض عليها

األحكام التعاقدية للتمويالت قد يتم تعديلها لعدة أسباب متضمنة 
التغير في ظروف السوق وإبقاء العميل وعوامل أخرى ال تتصل بالتدهور 

االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل. التمويل القائم والذي يتم تعديل 
أحكامه قد يلغى االعتراف عنه واالعتراف بدال عنه بتمويل معاد التفاوض 

عليه بتمويل جديد بالقيمة العادلة. متى كان ذلك ممكنا، تسعى 
المجموعة إلعادة هيكلة التمويالت بدال عن حيازة الضمانات اإلضافية، إن 
وجدت. قد يتضمن هذا توفير ترتيبات دفع وتوثيق اتفاقية تمويل بشروط 
جديدة. تقوم اإلدارة بصفة مستمرة بمراجعة التمويالت المعاد التفاوض 
عليها للتأكد من استيفاء جميع المعايير وأنه من المرجح أن تحدث جميع 

المدفوعات المستقبلية. 

سيتم تصنيف الحسابات المعاد هيكلتها ألسباب ائتمانية في الـ 12 شهرا 
الماضية تحت المرحلة 2.

تعريف التعثر

تعتبر المجموعة أن الموجود المالي متعثر عندما:

يكون من غير المرجح أن يدفع الطرف المقابل الممول التزاماته • 
االئتمانية للمجموعة بالكامل، بدون الرجوع من جانب المجموعة إلى 

إجراءات كتحصيل الضمان )لو كان يتم االحتفاظ بأي ضمان(؛ أو
يكون الطرف المقابل الممول قد تجاوز موعد االستحقاق بأكثر من • 

90 يوما بخصوص أي التزام ائتماني هام للمجموعة، ما لم يتم دحضه 
على أساس معلومات كمية أخرى داعمة.

تم التصنيف داخليا على أنه 8 أو 9 أو 10 المقابل لفئات هيئة تنظيم • 
مركز قطر للمال، دون المستوى ومشكوك في تحصيلها وخسارة، 

على التوالي.

عند تقييم ما إذا كان الممول متعثرا تدرس المجموعة المؤشرات:

الكمية - أي مركز تجاوز موعد االستحقاق وعدم الدفع ألي التزام آخر • 
من جانب نفس المصدر إلى المجموعة؛ و

استنادا إلى البيانات المطورة داخليا والتي يتم الحصول عليها من • 
مصادر خارجية. 

قد تتغير مدخالت التقييم لما إذا كانت األداة المالية متعثرة ومدى 
أهميتها عبر الزمن لتعكس التغيرات في الظروف. إن تعريف التعثر يتماشى 

على نحو كبير مع ذلك المطبق من جانب المجموعة ألغراض رأس المال 
النظامي.

إدراج المعلومات المستقبلية

إن إدراج المعلومات المستقبلية يزيد من مستوى الحكم عن كيفية تأثير 
التغييرات في هذه العوامل لالقتصاد الكلي على الخسائر االئتمانية 

المتوقعة المطبقة على المرحلة 1 والمرحلة 2 من التمويالت العاملة. 
يتم إجراء مراجعة دورية على المناهج واالفتراضات المستخدمة متضمنة 

توقعات الظروف االقتصادية المستقبلية.

المعلومات المستقبلية المدرجة في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة

يتضمن تقييم كال من الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وحساب الخسائر 
االئتمانية المتوقعة معلومات مستقبلية. أجرى البنك تحليل تاريخي 

وتعرف على المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان 
والخسائر االئتمانية المتوقعة لكل محفظة.

هذه المتغيرات االقتصادية وأثرها المرتبطة بها على احتمالية التعثر، 
وقيمة التعرض عند التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر تختلف حسب 
األدوات المالية. كما تم تطبيق حكم الخبراء في هذه العملية. ويتم 
تحديث توقعات هذه المتغيرات االقتصادية )»السيناريو االقتصادي 
األساسي«( من توقعات صندوق النقد الدولي وبيانات الدول لدى 

صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى معتمدة تقدم أفضل نظرة تقديرية 
لالقتصاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.

افتراضات اقتصادية متغيرة

إن أهم افتراضات نهاية الفترة المستخدمة لتقديرات الخسائر االئتمانية 
المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2021 كانت الناتج المحلي اإلجمالي )2021: 

3.96% و2021: -%1.95(.

تأثير جائحة كوفيد-19 

يتم النظر في تأثير جائحة كوفيد-19 على التقديرات المستخدمة من قبل 
اإلدارة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة )راجع اإليضاح 31(. 

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هي 

المصطلحات الواردة في المتغيرات التالية: 

 • )PD( احتمالية التعثر
 • )LGD( الخسارة عند التعثر
 • )EAD( التعرض عند التعثر

يتم استخراج هذه المعايير من نماذج إحصائية مطورة داخليا وبيانات تاريخية 
أخرى. يتم تعديلها لتعكس المعلومات المستقبلية الواردة بالوصف أعاله. 

ن تقديرات احتمالية التقصير هي تقديرات في تاريخ معين، تحتسب استنادا 
إلى نماذج التصنيف اإلحصائية. تستند هذه النماذج اإلحصائية بصفة 

أساسية على البيانات المجمعة داخليا والتي تشتمل على عوامل كمية 
ونوعية وتدعمها بيانات تقييم ائتمان خارجية متى كانت متوفرة.

الخسارة عند التعثر هي حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك تخلف عن 
السداد. تقوم المجموعة بتقديم معايير الخسارة عند التعثر بناء على تاريخ 
معدالت االسترداد للمطالبات مقابل أطراف مقابلة متخلفة عن السداد. 

تأخذ نماذج الخسارة عند التعثر في االعتبار قيمة الضمانات المتوقعة 
وتفترض المجموعة أن نسبة تخفيض الدين ضمانا للسداد مطبقة على 

الضمان وفقًا لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. 

 يتضمن تقدير الخسارة عند التعثر:

معدل االسترداد: تعريفه على أنه نسبة من قيمة التصفية إلى القيمة • 
السوقية للضمانات اإلضافية المصاحبة لها في وقت التخلف عن 

السداد. ويمكن أن يمثل أيضًا نسبة االسترداد المتوقع من مطالبة 
 عامة على موجودات الفرد للجزء غير المضمون من

المخاطر االئتمانية.
سعر الخصم: يتم تعريفه على أنه تكلفة الفرصة البديلة لقيمة • 

االسترداد التي ال تتحقق في يوم التخلف عن السداد معدلة حسب 
القيمة الزمنية.

تمثل قيمة التعرض عند التعثر التعرض المتوقع في حالة التخلف عن 
السداد. تستمد المجموعة قيمة التعرض عند التعثر من التعرض الحالي 

للطرف المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب 
العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن قيمة التعرض عند التعثر من موجود مالي 

هو إجمالي قيمته الدفترية.

بالنسبة اللتزامات التمويل والضمانات المالية، تشتمل قيمة التعرض عند 
التعثر على المبلغ المسحوب، باإلضافة إلى المبالغ المستقبلية المحتملة 

التي يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناًء على المالحظات 
التاريخية والتوقعات المستقبلية.
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مخصص الخسارة

يعرض الجدول التالي تسويات بين رصيد االفتتاح واإلغالق لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات المالية. تمثل المبالغ المقارنة حساب المخصص للخسائر 
االئتمانية وتعكس أساس القياس وفقا لمعيار المحاسبة المالية ذي الصلة.

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

 النقد وما في حكمه

25  - - 25  2,550  - -2,550 الرصيد في 1 يناير

2,525  - - 2,525 7,630  3,664 - 3,966 مخصص انخفاض القيمة، بالصافي

2,550  --2,550 10,180  3,664 -6,516 الرصيد في نهاية الفترة/السنة 

 استثمارات مدرجة
بالتكلفة المطفأة

10,194  -  10,194  -   11,772 -10,194 1,578 الرصيد في 1 يناير

1,578  -  -  1,578   )10,654(- )10,194()460(مخصص انخفاض القيمة، بالصافي

11,772  -  10,194  1,578   1,118 --1,118 الرصيد في نهاية السنة 

 استثمارات مدرجة
بالقيمة العادلة 

-------- الرصيد في 1 يناير

- - - - 7,889 - - 7,889 مخصص انخفاض القيمة، بالصافي

----7,889 --7,889 الرصيد في نهاية الفترة/السنة 

موجودات تمويلية
354,075  309,134  43,608  1,333   403,927  306,288 94,246 3,393 الرصيد في 1 يناير

)17,006( )17,006( -  -   )7,432( )7,432(- - شطب مخصص

تحويالت من خارج الميزانية 
7,436  7,436  -  -   -  - - - العمومية

59,422  6,724  50,638  2,060   7,374  6,098 2,686 )1,410(مخصص انخفاض القيمة، بالصافي

403,927  306,288  94,246  3,393   403,869  304,954 96,932 1,983 الرصيد في نهاية السنة 

موجودات أخرى 
7,659  7,659 -  -  13,075 13,075 - - الرصيد في 1 يناير 

-  -  -  -   )416( )416(- - مخصص انخفاض القيمة، بالصافي

5,416  5,416  -  -   -  - - - بدل اضمحالل القيمة، صافي

13,075  13,075  - -  12,659  12,659 --الرصيد في نهاية السنة 

أدوات خارج الميزانية خاضعة 
لمخاطر االئتمان

8,146 7,436 416 294 1,012 - - 1,012 الرصيد في 1 يناير

302 - )416(718 7,206 - 90 7,116 مخصص انخفاض القيمة، بالصافي

تحويالت من خارج الميزانية 
)7,436()7,436(- - - - - - العمومية

1,012-- 8,2181,012-8,12890الرصيد في نهاية السنة

7/27 مخاطر السيولة وإدارة التمويل

تعرف مخاطر السيولة بالخطر الناشئ من عدم توفر السيولة الكافية للمجموعة للوفاء بالتزاماتها المالية متى ما استحقت. ويتمثل منهج المجموعة 
في إدارة السيولة في التأكد من توفر السيولة الالزمة في جميع األوقات للوفاء بالتزاماتها المالية متى ما استحقت سواء في ظل الظروف الطبيعية أو 

الصعبة بدون وقوع خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للتأثر سلبا.

تحصل إدارة الخزانة على المعلومات المتعلقة بوضع السيولة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالبنك وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة 
والناشئة عن األعمال المستقبلية المتوقعة. وتحتفظ إدارة الخزانة بمحفظة الموجودات السائلة قصيرة األجل لضمان الحفاظ على سيولة كافية لدى البنك 

بصفة عامة. 

وتخضع سياسات وإجراءات السيولة للمراجعة واالعتماد من قبل لجنة إدارة الموجودات وااللتزامات )ALCO( والتي تتولى أيضا استالم التقارير المتعلقة 
بوضع السيولة لدى البنك بشكل منتظم. 

يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة للمطلوبات المالية: 

2020 ربمسيد 3131 ديسمبر 2021
د الطلب 362,643 136,525 عن

1,108,462 1,535,540 أقل من 3 أشهر
98,777 23,494 3 إلى 6 أشهر

256,217 788,379 6 إلى 21 شهرا
وات 339,611 191,209 1 إلى 5 سن

2,165,710 2,675,147 اإلجمالي

يعرض الجدول أدناه تحليال للموجودات والمطلوبات المالية مبينة على أساس متى تسترد أو تسدد.

عند
الطلب 

أقل من 3 
أشهر

3 إلى 6
أشهر 

6 إلى 12 
شهرا

1 إلى 5 
اإلجماليسنوات

 في 31 ديسمبر 2021

الموجودات المالية

1,651,742 40,730 - 123 732,864 878,025 نقد وما في حكمه

271,109 239,009 3,709 - 28,391 - االستثمار في الصكوك

388,736 72,090 - 47,977 10,658 258,011 موجودات تمويلية

85,731 - - - 85,731 - االستثمار في الصندوق

218,701 218,701 - - - - استثمارات في حقوق ملكية

32,099 - - - 24,517 7,582 موجودات مالية محتفظ بها للبيع

30,628 - - - - 30,628 موجودات مالية أخرى

1,174,246882,16148,1003,709570,5302,678,746إجمالي الموجودات المالية

المطلوبات المالية وحقوق الملكية لحاملي حسابات 
االستثمار غير المقيدة

527,524 - - - 527,524 - مطلوبات تمويلية

136,525 - - - - 136,525 أرصدة العمالء

62,022 62,022 - - - - مطلوبات مالية أخرى

1,739,352 20,008 773,831 23,060 922,453 - حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

167,011 105,124- - 61,887- مطلوبات مالية محتفظ بها للبيع

 إجمالي المطلوبات المالية وحقوق الملكية لحاملي
136,5251,511,86423,060773,831187,1542,632,434حسابات االستثمار غير المقيدة

46,312 383,376 )770,122(25,040 )629,703(1,037,721 صافي فرق السيولة

46,312 )337,064(433,058 408,018 1,037,721 صافي الفرق المتراكم

101,388 - - 1,388 100,000 - مطلوبات محتملة*

2051,434-1,229-التزامات

* المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المالية المتوافقة مع الشريعة االسالمية مبينة باإليضاح رقم 28. 
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عند
الطلب 

أقل من 3 
أشهر

3 إلى 6
أشهر 

6 إلى 12 
شهرا

1 إلى 5 
اإلجماليسنوات

 في 31 ديسمبر 2021

الموجودات المالية

699,646 - - - 500,237 199,409 نقد وما في حكمه

230,951 119,797 110,941 - 213 - االستثمار في الصكوك

472,563 )28,870(133,075 74,848 79,095 214,415 موجودات تمويلية

176,394 176,394 - - - - استثمارات في حقوق ملكية

235,345 - - - 123,554 111,791 موجودات مالية محتفظ بها للبيع

53,842 - - - - 53,842 موجودات مالية أخرى

1,868,741 267,321 244,016 74,848 703,099 579,457 إجمالي الموجودات المالية

المطلوبات المالية وحقوق الملكية لحاملي حسابات 
االستثمار غير المقيدة

225,034 - - - 225,034 - مطلوبات تمويلية

82,239 - - - - 82,239 أرصدة العمالء

64,293 )215,996(- - - 280,289 مطلوبات مالية أخرى

1,147,453 - 251,489 96,954 798,897 113 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

602,261 536,818 - - 65,443 - مطلوبات مالية لمجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

إجمالي المطلوبات المالية وحقوق الملكية لحاملي حسابات 
2,121,280 320,822 251,489 96,954 1,089,374 362,641 االستثمار غير المقيدة

)252,539()53,501()7,473()22,106()386,275(216,816 صافي فرق السيولة

)252,539()199,038()191,565()169,459(216,816 صافي الفرق المتراكم

107,000 - 3,000 4,000 100,000 - مطلوبات محتملة*

9,469 1,052 7,389 877 151 -التزامات

* المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المالية المتوافقة مع الشريعة االسالمية مبينة باإليضاح رقم 28.

8/27 مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات السلبية في متغيرات السوق مثل 
معدالت الربح ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم والسلع. تصنف المجموعة التعرض لمخاطر السوق إلى استثمارات في شركات مدرجة 

وغير مدرجة. 

1/8/27 مخاطر معدل الربح

إن مخاطر معدل الربح هي نتيجة احتمال تقلبات في معدالت الربح مما يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. إن مدى 
تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الربح محصور في التالي: 

إيداعات المجموعة لدى المؤسسات المالية )التي تم تصنيفها كـ »إيداعات لدى مؤسسات مالية«(؛• 
الصكوك االستثمارية للمجموعة )التي تم تصنيفها كـ »استثمارات بالتكلفة المطفأة«(؛• 
استثمارات المرابحة للمجموعة )التي تم تصنيفها كـ »موجودات تمويلية«(؛ و• 
التمويل المستلم من قبل المجموعة من مؤسسات مالية )التي تم تصنيفها كـ » مطلوبات تمويلية«(.• 

يوضح الجدول اآلتي معدل الحساسية لتغير 100 نقطة أساس في معدالت الربح مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. إن تأثير االنخفاض في معدالت الربح 
من المتوقع أن يكون مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة.  

31 ديسمبر 2021
التغير في 

نقاط األساس )+/-(
التأثير على صافي 

الربح / الخسارة )+/ -(
الموجودات

8,288 100 828,765 إيداعات لدى مؤسسات مالية
2,711 100 271,109 االستثمار في الصكوك

857 100 85,731 استثمار في صناديق استثمار 

1003,887 388,736موجودات تمويلية
المطلوبات وحقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

)5,275(100 527,524 مطلوبات تمويلية
)1,051(100 105,124 مطلوبات مالية لمجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

)17,394(1,739,352100حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

31 ديسمبر 2020
التغير في 

نقاط األساس )+/-(
 Effect on net

 )-/+( profit/ loss
الموجودات

4,977 100 497,686 إيداعات لدى مؤسسات مالية
2,310 100 230,951 االستثمار في الصكوك

1004,726 472,563موجودات تمويلية
المطلوبات وحقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

)2,250(100 225,034 مطلوبات تمويلية
)5,368(100 536,818 مطلوبات مالية لمجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

)11,475( 1,147,453100حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

2/8/27 مخاطر العمالت األجنبية

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلبات قيمة األدوات المالية، نتيجة التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. قام مجلس اإلدارة بوضع حدود على 
األرصدة حسب العملة. يتم مراقبة األرصدة بشكل منتظم للتأكد من المحافظة على األرصدة ضمن الحدود الموضوعة. 

يظهر الجدول أدناه قائمة بالعمالت المرتبطة بالريال القطري وعليه فإن خطر العملة للمجموعة فيما يخص هذه العمالت يعتبر ضئيال. 

التعرض للمخاطر )بما يعادل الريال القطري(
2020 ربمسيد 3131 ديسمبر 2021

العملة
1,299,3101,191,116الدوالر األمريكي

2,1842,216العمالت المربوطة بالدوالر األمريكي
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يعرض الجدول أدناه تأثير التغير بنحو 5% في سعر صرف العملة، للعمالت غير المرتبطة بالريال القطري مقابل الريال القطري، مع بقاء جميع المتغيرات 
األخرى ثابتة في بيان الدخل الموحدة وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. إن تأثير النقص في أسعار العمالت من المتوقع أن يكون مساويا ومقابال 

لتأثير الزيادة الموضحة.

التأثير على صافي الربح )+/ -(التعرض للمخاطر )بما يعادل الريال القطري(

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 312021 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021العملة

)104()249()2,080()4,982(الجنيه اإلسترليني
)69(188 )1,381(3,760 اليورو

323222الدينار الكويتي

3/8/27 مخاطر أسعار السلع األولية

حيث أن المجموعة ال تحتفظ حاليا بأي محفظة سلع أولية للمتاجرة فيها فإنها غير معرضة لمخاطر أسعار السلع.

9/27 مخاطر التشغيل 

تمثل مخاطر التشغيل خطر وقوع خسارة بسبب فشل في النظام أو أدوات الضبط أو التالعبات واألخطاء البشرية والتي من الممكن أن تؤدي إلى خسارة 
مالية وسمعة وعواقب قانونية وتشريعية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر التشغيل من خالل أدوات ضبط مناسبة وتفعيل فكرة الفصل الوظيفي والفحص 
الداخلي والموازنة شامال التدقيق الداخلي وفحص مدى االلتزام. تتولى دائرة إدارة المخاطر تسهيل إدارة مخاطر التشغيل بالبنك من خالل تسهيل عمليات 

تحديد ومراقبة وإدارة مخاطر التشغيل. 

10/27 مخاطر التركزات 

تظهر التركزات عندما تدخل األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي أو عندما تكون تلك األنشطة لها 
نفس السمات االقتصادية مما يجعل مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تتأثر بشكل متشابه في حالة بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات 

أخرى. وتشير مخاطر التركزات للتأثير النسبي في أداء المجموعة نتيجة للتطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو موقع جغرافي أو فرد مدين.

11/27 إدارة رأس المال

إن الغرض الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو التأكد من مدى التزام المجموعة بالمتطلبات التشريعية لرأس المال والتأكد من احتفاظ المجموعة 
بمعدالت رأسمالية صحية بحيث تدعم أنشطتها وترفع من القيمة للمساهمين. 

وتدير المجموعة هيكلة رأس مالها وتقوم ببعض التعديالت لها في ظل التغيرات الجارية في األوضاع االقتصادية وخصائص المخاطر ألنشطتها. وللحفاظ 
على أو تعديل هيكلة رأس المال قد تقوم المجموعة بتعديل األرباح المدفوعة للمساهمين أو إرجاع رأس المال للمساهمين أو إصدار رأس مال جديد. تقوم 
هيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال للمجموعة بشكل عام. في إطار تطبيق متطلبات رأس المال الحالية، تطالب هيئة تنظيم 

مركز قطر للمال المجموعة بالحفاظ على الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال وفقا لما حددته القواعد االحترازية لألعمال المصرفية اإلسالمية لسنة 2015. 

تنقسم مصادر رأس مال المجموعة إلى فئتين: 

الفئة األولى من رأس المال، والتي تتضمن رأس المال العادي وعالوة اإلصدار واألرباح المدورة وحقوق األقلية بعد الخصومات الخاصة بالشهرة • 
والموجودات غير الملموسة وتعديالت تشريعية أخرى تتعلق ببنود داخل حقوق الملكية ولكن يتم معاملتها بطريقة مختلفة وذلك لغرض حساب 

كفاية رأس المال.
الفئة الثانية من رأس المال، والتي تتضمن احتياطي القيمة العادلة المتعلقة باألرباح غير المحققة على استثمارات في حقوق ملكية مصنفة • 

كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، باإلضافة إلى احتياطيات فروق أسعار صرف العمالت.

تتضمن الخصومات من رأس المال القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات التابعة التي لم تدخل في التوحيد التشريعي، واالستثمارات في رؤوس أموال 
البنوك وبنود تشريعية أخرى. يتم تحديد الموجودات الموزونة بحسب المخاطر على أساس متطلبات معينة لتعكس اختالف مستويات المخاطر للموجودات 

وبنود خارج بيان المركز المالي. 

إن سياسة المجموعة هو أن تحتفظ في جميع األوقات بما يساوي أو يفوق متطلبات رأس المال كما حددت من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. لم 
تكن هناك أي تغيرات جوهرية في إدارة المجموعة لرأس المال خالل السنة.

تم حساب معدل كفاية رأس مال المجموعة وفقا إلرشادات كفاية رأس المال )CAR( الصادرة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال على النحو اآلتي:

2020 ربمسيد 3131 ديسمبر 2021
3,000,044   3,204,622إجمالي الموجودات المخفضة بحسب المخاطر

700,000   700,000 رأس المال
203   203 عالوة إصدار

)223,827(  )125,966(خسائر متراكمة 
225,988   )22,891(حصة غير مسيطرة

)5,385(  )3,173(موجودات غير ملموسة
)239,472(  31,969 تعديالت تنظيمية أخرى

457,507  580,142إجمالي رأس المال وأرصدة االحتياطي المؤهلة
إجمالي مصادر رأس المال كنسبة من إجمالي الموجودات المخفضة 

%15.25%18.10بحسب المخاطر

يخضع البنك للحد األدنى من نسبة كفاية رأس المال التنظيمي بنسبة 12.5% بما في ذلك نسبة رأس المال من المستوى 1 والمستوى 2 وقدرها %8 
وهامش تحوط لرأس المال بنسبة 2.5% وهامش تحوط مؤقت لعملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية )ICAAP( بنسبة %2.0. 

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة. 28
عقود مبادلة معدالت الربح  1/28

عقود المبادالت هي التزامات بمبادلة مجموعة واحدة من التدفقات النقدية بأخرى. في حالة عقود مبادالت الربح، تتبادل األطراف المقابلة بصفة عامة 
مدفوعات أرباح ثابتة ومتغيرة بعملة واحدة دون مبادلة األصل.

وعد أحادي الجانب بشراء/بيع عمالت  2/28

إن الوعود أحادية الجانب بشراء/بيع عمالت هي وعود إما بشراء أو بيع عملة معينة بسعر معين وبتاريخ في المستقبل. تتم المعامالت الفعلية في تواريخ 
تنفيذ الوعود عن طريق تبادل عروض الشراء/البيع وقبولها بين األطراف المعنية. ُيبين الجدول أدناه القيمة العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية 

إلدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة إلى جانب القيم االفتراضية حسب فترة االستحقاق. إن القيم االفتراضية، التي تعطي مؤشرا على أحجام المعامالت 
القائمة في نهاية السنة، ليس بالضرورة أن تعكس مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية ومخاطر االئتمان والسوق التي يمكن تحديدها عن طريق القيمة 

العادلة للمشتقات. 

31 ديسمبر 2021
القيمة العادلة 

الموجبة
القيمة العادلة 

السالبة
القيمة 

االفتراضية
أقل من 3 

3-12 شهراشهور
229,710 229,837 459,547 )2,350(5,748 وعود أحادية الجانب بشراء/بيع عمالت

5,748)2,350(459,547229,837229,710

القيمة العادلة 31 ديسمبر 2020
الموجبة

القيمة العادلة 
السالبة

القيمة 
االفتراضية

أقل من 3 
شهور

3-12 شهرا

120,120 - 120,120 )175(40 عقود مبادلة معدالت الربح
245,438 354,144 599,582 )20,639(1,453وعود أحادية الجانب بشراء/بيع عمالت

1,493)20,814(719,702354,144365,558

تم االعتراف بربح / خسارة القيمة العادلة غير المحققة الناشئة من أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة في هذه البيانات المالية الموحدة وفقا 
لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، غير أنه وفقا لمتطلبات مبادئ الشريعة يتم االعتراف باألرباح/الخسائر عند تنفيذ المعامالت/التسويات الفعلية.
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القيمة العادلة لألدوات المالية. 29
تتم المحاسبة عن األدوات المالية للمجموعة بالتكلفة التاريخية فيما عدا 

االستثمارات في حقوق ملكية. وعلى النقيض، تمثل القيمة العادلة السعر 
الذي قد يتم تلقيه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة 

منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. وعليه يمكن أن 
تنشأ فروق بين القيم الدفترية بطريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة 

العادلة. التعريف الذي تستند عليه القيمة العادلة هو االفتراض بأن 
المجموعة منشأة مستمرة دون أي نية أو اشتراط لتقليص نطاق عملياتها 
بشكل جوهري أو القيام بمعاملة بناء على شروط معاكسة. تشتمل طرق 

تحديد القيمة العادلة المقبولة بشكل عام على مرجع لألسعار المدرجة 
واستخدام تقنيات التقييم مثل تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

تدرج القيمة العادلة

يتم تحليل قياسات القيمة العادلة وفقا لمستويات التسلسل الهرمي 
للقيمة العادلة كالتالي: 

المستوى 1 من القياسات هو األسعار المدرجة )غير المعدلة(  )1 
في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة.

المستوى 2 من القياسات هي طرق التقييم ذات المدخالت الجوهرية   )2
 القابلة للرصد ألصل ما أو التزام ما، سواء بشكل مباشر )أي األسعار(

أو بشكل غير مباشر )أي مشتقات األسعار(، و 
المستوى 3 من القياسات هو التقييم غير المعتمد على بيانات السوق   )3
القابلة للرصد )أي: المدخالت غير القابلة للرصد(. وتضع اإلدارة حكمها 

في تصنيف األدوات المالية باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة. وفي حالة االستعانة بالمدخالت القابلة للرصد التي تقتضي 

تسوية جوهرية عند قياس القيمة العادلة، فإن القياس المستخدم هو 

المستوى 3.
اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

31 ديسمبر 2021
استثمارات في حقوق ملكية

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  -188,853-96,903756 ,285
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  ---121,798121,798

226,368-226,368-االستثمار في العقارات التي يتم تنفيذها بالقيمة العادلة
85,731--85,731استثمارات في صناديق مدرجة بالقيمة العادلة 

 صافي األرباح والخسائر المعترف بها
)1,588(--)1,588(من خالل بيان الدخل الموحد 

صافي األرباح والخسائر المعترف بها من خالل بيان 
)6,036()1,765()2,800()1,471(التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

31 ديسمبر 2020
استثمارات في حقوق ملكية

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  ---50,52650,526
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  -2,978-122,890125,868

14,812-14,812-االستثمار في العقارات التي يتم تنفيذها بالقيمة العادلة

31 ديسمبر 2020

 صافي األرباح والخسائر المعترف بها من خالل
)120,273()120,467(-194بيان الدخل الموحد 

 الموجودات والمطلوبات ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة كما هو مبين في اإليضاح 28 تنتمي إلى المستوى
2 من تدرج القيمة العادلة.

تتساوى القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة مع قيمتها الدفترية، وبالتالي فهي غير مدرجة في جدول تدرج القيمة 
العادلة، فيما عدا االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة والتي تبلغ قيمتها العادلة 84.6 مليون ريال قطري )31 ديسمبر 2020: 238.2 مليون ريال قطري( 

والتي تم اشتقاقها باستخدام المستوى 1 من تدرج القيمة العادلة. 

تضمنت طرق التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2021 و2020 لالستثمارات بالمستوى 3 طريقة التدفقات النقدية 
المخصومة وطريقة السوق. ويلخص الجدول التالي المدخالت المستخدمة في طريقة التدفقات النقدية المخصومة: 

Range of inputs

طريقة التقييم
المدخالت 

20212020المستخدمة
التدفقات النقدية استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

المخصومة
معدل النمو

معدل الخصم
1% إلى %3

11% إلى %31
1% إلى %51

01% إلى %5.11

الحركة في المستوى 3 لألدوات المالية

يبين الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والمبلغ الختامي في استثمارات المستوى 3 المسجلة بالقيمة العادلة:

في 1 يناير 
2021

إجمالي الخسائر 
المسجلة في 

بيان الدخل 
إضافاتالموحد

)المبيعات( / 
التحويالت

في 31 
ديسمبر 2021

استثمارات في حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  -50,526-34,94711,43096,903

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  -122,890)1,092(--121,798
173,416)1,092(34,94711,430218,701

استثمارات في حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  -38,106-6,0646,35650,526

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  -316,157)120,467(-)72,800(122,890
354,263 )120,467(6,064)66,444(173,416

التحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3
لم يكن هناك تحويالت بين المستويات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )2020: ال شيء(. 

المعلومات القطاعية. 30
ألغراض إدارية، فإن المجموعة لديها ثالثة قطاعات أعمال واسعة على النحو المبين أدناه. تعرض قطاعات األعمال منتجات وخدمات مختلفة ويتم إدارتها 
بشكل منفصل وفقا لهيكل إدارة المجموعة إلصدار التقارير الداخلية. تقوم اإلدارة بالمراجعة الدورية للتقارير الداخلية التي تصدر عن كل قطاع من قطاعات 

األعمال. يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات أعمال المجموعة: 

االستثمارات البديلة

يتضمن قطاع أعمال االستثمارات البديلة بالمجموعة االستثمارات المباشرة في أعمال رأس المال االستثماري وأسهم حقوق الملكية الخاصة. أعمال 
االستثمارات البديلة مسؤولة بصفة أساسية عن اقتناء المساهمات الكبيرة أو الهامة بتمثيل في مجلس اإلدارة في شركات مدارة بصورة جيدة وموجودات 
لها مراكز سوقية قوية وثابتة واحتماالت نمو وتوسع. يعمل الفريق كشركاء مع إدارة الشركة المستثمر فيها لتوفير القيمة من خالل تعزيز األداء التشغيلي 
والمالي بغرض مضاعفة العائدات. يسعى هذا القطاع إلى فرص االستثمار في قطاعات النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط 

وشمال أفريقيا إضافة إلى الواليات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا، ولكنه يظل يتصيد كذلك عروض االستثمارات المغرية خارج المناطق الجغرافية 
المشار إليها. 
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين الكرام 
البيان الموحد للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )باأللف ريال قطري(

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين الكرام 
البيان الموحد للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )باأللف ريال قطري(

األعمال المصرفية الخاصة 

يشمل قطاع األعمال المصرفية الخاصة بالمجموعة الخدمات المصرفية 
الخاصة، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وخدمات الخزينة 

وإدارة االستثمارات. يستهدف قسم الخدمات المصرفية الخاصة المؤهلة 
عمالء من أصحاب الثروات الكبيرة ممن لديهم منتجات سوق متوافقة 

مع الشريعة والخدمات التي تلبي المتطلبات الشخصية، واألعمال 
التجارية والثروة. تتضمن الخدمات المقدمة من قسم الخدمات المصرفية 

الخاصة االستشارات، وحسابات الودائع، والوساطة المالية والصناديق 
واالستثمارات، ومنتجات خزينة الفوركس، التمويالت النمطية البسيطة 
والمتخصصة، وبطاقات االئتمان وخدمات النخبة. تقدم دائرة الخدمات 

المصرفية للشركات والمؤسسات حسابات الودائع وأوراق مالية تقليدية 
ليست لها سمات خاّصة وحلول التمويل المتخصصة للشركات في قطر 
ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة على نطاق أوسع للقطاعات 

والتطبيقات التي توفرها حاليا البنوك اإلقليمية. دائرة الخزانة تقدم 
استثمارات سائلة على المدى القصير ومنتجات العمالت األجنبية للعمالء 

من البنوك، واستخدام سيولة البنك وكذلك القيام بتطوير المنتجات 
وبلورة األفكار في شكل تصورات.

أخرى

يشمل هذا القطاع استثمارات عقارية يحصل البنك منها على إيرادات 
إجارة. يتم أيًضا تراكم التكلفة ذات الصلة، بما في ذلك تكلفة التمويل 

لالستثمارات العقارية بهذا القطاع. 

يتم تضمين المعلومات بشأن النتائج والموجودات والمطلوبات من كل 
قطاع وارد بالتقرير أدناه. يتم قياس األداء على أساس أرباح القطاع قبل 
الضريبة، حسبما وردت في تقارير اإلدارة الداخلية التي يتم مراجعتها من 

قبل اإلدارة. 

موجودات ومطلوبات القطاعات

ال تتابع المجموعة قطاعات على أساس موجودات ومطلوبات القطاع 
وال تمتلك معلومات مفصلة عنها. ونتيجة لذلك، ال يتم عرض إفصاح 

موجودات ومطلوبات القطاع في هذه البيانات المالية الموحدة. 

فيما يلي المعلومات حول قطاعات التشغيل:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
االستثمارات 

البديلة
األعمال المصرفية 

اإلجماليأخرىالخاصة 
اإليرادات

 14,433 - 8,243 6,190 إيرادات من موجودات تمويلية 
2,770 - 2,770 - إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية

)3,002( - )3,002(-الربح على التزامات التمويل
14,201 - 6,1908,011صافي الدخل من أصول التمويل

31,500 - 31,500 - إيرادات رسوم
12,624  - 12,624  - توزيعات األرباح

12,374 - 12,374 - أرباح من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 خسارة من إعادة قياس استثمارات بالقيمة
)3,236(-)1,471()1,765(العادلة من خالل بيان الدخل

 خسارة القيمة العادلة على إعادة قياس
)2,800(--)2,800(االستثمارات في العقارات

 خسارة من تسوية مبكرة
 788  - 788  - لموجودات تمويلية 

 175,123  - 121,141  53,982 ربح من بيع استثمارات في حقوق ملكية
 )2,514( -)2,586( 72صافي خسائر صرف العمالت األجنبية

7,52711,406 3,879  - إيرادات أخرى، بالصافي
إجمالي اإليرادات قبل العائد لحاملي حسابات 

186,2607,527249,466 55,679 االستثمار غير المقيدة
)22,754( -  )22,754( - العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

7,527226,712 163,506 55,679إجمالي )الخسارة( / الدخل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
االستثمارات 

البديلة
األعمال المصرفية 

اإلجماليأخرىالخاصة 
المصروفات

)55,826(- )54,462()1,364(تكاليف الموظفين
)3,263()326()2,284()653(استهالك وإطفاء 

)25,372()1,269()19,029()5,074(مصاريف تشغيلية أخرى
)84,461()1,595()75,775()7,091( إجمالي المصروفات 

)7,374(- )8,913(1,539 مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية، بالصافي 
)12,071(-  )9,653( )2,418(مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى، بالصافي

122,806 5,932 69,165 47,709 صافي الخسارة قبل ضريبة الدخل

- - - - مصروف ضريبة الدخل

122,806 5,932 69,165 47,709 صافي الخسارة من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة 

)57,999(- )57,999(- خسارة من العمليات المتوقفة، بالصافي من الضريبة
64,807 11,1665,932 47,709 صافي الخسارة

ر 2020 ة في 31 ديسمب هي ت من ة ال لسن ل
 االستثمارات

البديلة
األعمال المصرفية 

اإلجماليأخرىالخاصة 
اإليرادات

40,967 - 32,775 8,192 إيرادات من موجودات تمويلية 
7,025- 7,025- إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية

)516( - )516( -الربح على التزامات التمويل
47,476-8,19239,284صافي الدخل من أصول التمويل

16,278-16,278-إيرادات رسوم

2,696-2,696-توزيعات األرباح
6,531-6,531-الربح على الصكوك

 خسارة من إعادة قياس استثمارات بالقيمة 
)120,273(-194)120,467(العادلة من خالل بيان الدخل

51,954-51,954-ربح من بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

)335(-)335(-خسارة من تسوية مبكرة لموجودات تمويلية 
)522(-)4,650(4,128صافي خسائر صرف العمالت األجنبية

6,2505,828)1,152(730إيرادات أخرى، صافي
إجمالي اإليرادات قبل العائد لحاملي حسابات 

6,2509,633 110,800)107,417(االستثمار غير المقيدة
)52,404(-  )52,404( - العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

)42,771(58,3966,250)107,417(إجمالي )الخسارة( / الدخل
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين الكرام 
البيان الموحد للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )باأللف ريال قطري(

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين الكرام 
البيان الموحد للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )باأللف ريال قطري(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
 االستثمارات

البديلة
األعمال المصرفية 

اإلجماليأخرىالخاصة 
المصروفات

)35,317(- )35,140()177(تكاليف الموظفين

)4,162()416( )2,914()832(استهالك وإطفاء 
)18,863(- )18,863(- مخصص انخفاض قيمة موجودات ثابتة 

)41,039()2,052()30,779()8,208(مصاريف تشغيلية أخرى
)99,381()2,468()87,697()9,217(إجمالي المصروفات 

)59,422(-  )26,064( )33,358(مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية، بالصافي 

 مخصص انخفاض قيمة موجودات
)9,821(- )7,403()2,418(مالية أخرى، بالصافي

)211,395(3,782 )62,767()152,410(صافي الخسارة قبل ضريبة الدخل
- - - - مصروف ضريبة الدخل

)211,395(3,782 )62,767()152,410(صافي الخسارة من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة 
 )خسارة( / ربح من العمليات المتوقفة،

)43,952(- )43,297()655(بالصافي من الضريبة
)255,347(3,782)106,064()153,065(صافي الخسارة

معلومات القطاعات الجغرافية 

تقوم المجموعة حاليا بمراقبة عملياتها في سوقيين جغرافيين وهما دولة قطر ودول أخرى. يوضح الجدول التالي توزيع صافي الدخل للمجموعة حسب 
القطاعات الجغرافية بناًء على الموقع الذي تم فيه تسجيل العملية خالل السنة. 

اإلجماليدول أخرىقطرللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

اإليرادات 
14,433 6,190 8,243 إيرادات من موجودات تمويلية 

2,770-2,770إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية

)3,002(-)3,002(الربح على التزامات التمويل
6,19014,201 8,011صافي الدخل من أصول التمويل

13,08618,41431,500إيرادات رسوم
12,624 9,580 3,044 إيرادات توزيعات أرباح

9,35712,374 3,017الربح على الصكوك

 ربح / )خسارة( من إعادة قياس استثمارات بالقيمة العادلة
)3,236()1765()1,471(من خالل بيان الدخل

)2,800(-)2,800(خسارة القيمة العادلة على إعادة قياس االستثمارات في العقارات

788 - 788 ربح من بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

175,123 54,978 120,145 ربح من بيع استثمارات في حقوق ملكية
)2,514(- )2,514(صافي خسائر صرف العمالت األجنبية

11,406- 11,406إيرادات أخرى، بالصافي
96,754249,466 152,712إجمالي الدخل / )الخسارة( قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار 

)22,754(- )22,754(العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
129,95896,754226,712إجمالي الدخل / )الخسارة(

اإلجماليدول أخرىقطرللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
المصروفات

)55,826(- )55,826(تكاليف الموظفين

)3,263(- )3,263(استهالك وإطفاء 
)25,372(- )25,372(مصروفات تشغيلية أخرى

)84,461(- )84,461(إجمالي المصروفات
)7,374(633 )8,007(مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية

)12,071(- )12,071(مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى

122,806 97,387 25,419 صافي الخسارة من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة
)57,999()57,999(- خسارة من العمليات المتوقفة، بالصافي من الضريبة

25,41939,38864,807صافي الخسارة

اإلجماليدول أخرىقطرللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
اإليرادات 

اإليرادات المتأتية من األنشطة غير المصرفية
40,967 8,193 32,774 إيرادات من موجودات تمويلية 

7,025- 7,025إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية

)516(-)516(الربح على التزامات التمويل
39,2838,19347,476صافي الدخل من أصول التمويل

16,278-16,278إيرادات رسوم
2,696 2,696 - إيرادات توزيعات أرباح

6,531 1,023 5,508 الربح على الصكوك
)120,273()120,467( 194ربح / )خسارة( من إعادة قياس استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

51,954 - 51,954 ربح / )خسارة( من بيع استثمارات في حقوق ملكية

ربح من استبعاد شركات تابعة

)335(- )335(خسارة من تسوية مبكرة لموجودات تمويلية

)522(- )522(صافي خسائر صرف العمالت األجنبية
5,828 - 5,828 إيرادات أخرى، بالصافي

9,633)108,555(118,188إجمالي الدخل قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار 
)52,404(- )52,404(العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

)42,771()108,555(65,784إجمالي الدخل 
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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين الكرام 
البيان الموحد للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )باأللف ريال قطري(

تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين الكرام 
البيان الموحد للتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )باأللف ريال قطري(

اإلجماليدول أخرىقطرللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
المصروفات

)35,317(- )35,317(تكاليف الموظفين

)4,162(- )4,162(استهالك وإطفاء 
)18,863(- )18,863(مخصص انخفاض قيمة موجودات ثابتة 

)41,039(- )41,039(مصروفات تشغيلية أخرى
)99,381(- )99,381(إجمالي المصروفات

)59,422()32,162()27,260(مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية

)9,821(- )9,821(مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى

)211,395()140,717()70,678(صافي )الخسارة( / الربح من العمليات المستمرة
العمليات المتوقفة

)43,952()43,297()655(خسارة من العمليات المتوقفة، بالصافي من الضريبة

)255,347()184,014()71,333(صافي الخسارة للسنة 

تأثير جائحة كوفيد-19 . 31
لقد أدى تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في العديد من المناطق الجغرافية حول العالم إلى توقف األنشطة التجارية واالقتصادية 

وألقى بظالل الشك حول البيئة االقتصادية العالمية. يراقب البنك الموقف عن كثب، وقد قام بتنشيط خطة استمرارية األعمال وممارسات إدارة المخاطر 
األخرى إلدارة أي تعطل محتمل لألعمال قد يحدث نتيجة تفشي الجائحة على عملياته وأدائه المالي، ويقوم باستمرار بتقييم أثر تفشي هذا الوباء على 

عملياته وأدائه المالي. وقد أعلنت البنوك المركزية والحكومات السيادية عن تدابير نقدية ومالية للتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة لهذا الوباء. 

أخذت المجموعة في االعتبار التأثيرات المحتملة لتفشي جائحة كوفيد-19 في ضوء الدعم المالي والنقدي المتاح، والمالءة المالية للمقترضين، 
واالضطرابات االقتصادية الحالية عند تحديد متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة. ووفقًا ألفضل تقديرات اإلدارة، توجد هنالك تغطيات كافية للمخاطر 
في الوقت الحالي. وقد انعكست هذه التقلبات من خالل تحديث عوامل االقتصاد الكلي وتعديل طريقة بناء السيناريوهات واألوزان المرجحة األساسية 

ذات الصلة الخاصة بتلك السيناريوهات. 

إن األوزان المرجحة الخاصة بكل سيناريو لالقتصاد الكلي على مستوى البنك تستند إلى مؤشرات دورة االئتمان )CCI(، وكما في 31 ديسمبر 2021 و2020، 
كانت عند 30% للحالة األساسية و 65% لسيناريو الهبوط و 5% لسيناريو الصعود. وفي ظل التطور المتسارع لألوضاع، سيتم إعادة تقييم أي سيناريوهات 

إيجابية أو سلبية في حال تغيرت الظروف الحالية بشكل جوهري. 

كما قامت المجموعة بدراسة التأثيرات المحتملة لجائحة كوفيد-19 على استثماراتها في حقوق الملكية وقامت بمراجعة االفتراضات الهامة المستخدمة 
لتحديد القيم العادلة. سوف تستمر اإلدارة في مراقبة الوضع الحالي، وفي ظل استمرار تقلبات األسواق سوف تظل المبالغ المسجلة حساسة لتلك 

التقلبات. 

سوف تستمر اإلدارة في مراقبة الوضع الحالي وتكوين مخصصات تحسبًا ألية مخاطر سلبية محتملة. أخذت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات 
االقتصادية الحالية عند تحديد المبالغ المدرجة للموجودات المالية وغير المالية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021، إال أن السوق اليزال غير مستقر وقد 

تبقى المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات بالسوق.

المقارنة. 32
وقد أعيد تصنيف بعض األرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع عرض السنة الحالية. ومع ذلك، فإن عمليات إعادة التصنيف هذه ال تؤثر على األرباح أو 

صافي األصول المبلغ عنها سابقا.

وفيما يلي أثر ما سبق على البيانات المالية الموحدة للبنك:

بيان اإليرادات الموحدة
التقرير السابق

 2020
تعديل
2020

اعاده تصنيف
2020

المصروفات
-516)516( تكلفة التمويل

اإليرادات 
)516( )516( -الربح من التزامات التمويل
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