
نقطــــــةتحـــــول
فــي ريــــــــــــــادة الـمشهــــد الـمصرفــــي الـرقمــــي

التقــــريـــر السنــوي 2022





حضرة صاحب السمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

األمير الوالد

حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر



cbq.qa

4

لقد كانت سنة 2022 تاريخية لدولة قطر، حيث حظيت 
 FIFA بشرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم

قطر 2022™، والتي القت نجاًحا باهًرا بكل المقاييس. 
كانت سنة 2022 أول سنة في خطة البنك االستراتيجية 

الخمسية الجديدة )2022 إلى 2026(، والتي ترتكز على 
خمسة عناصر أال وهي: 

جودة أرباح الشركات  •
خدمة العمالء  •

اإلبداع واالبتكار  •
الثقافة   •
االلتزام  •

لقد نجح البنك في تطبيق العناصر الخمسة من خطته 
وأصبح في مكانة أقوى مما بدأت عليه رحلتنا نحو التحّول 

الرقمي في العام 2017. كما نجحنا في تطوير التكنولوجيا 
المستخدمة في البنك من خالل االستثمارات الهادفة 
واالبتكار لنصبح البنك الرقمي الريادي والذي يقود عجلة 

التحّول الرقمي في قطر.  

باإلضافة إلى ذلك، تبنى البنك التجاري التحول الرقمي 
الكامل تنفيًذا الستراتيجيتنا والتزامنا بالتميز. لقد ابتكرنا 

تكنولوجيا عالمية المستوى تتمتع بالمرونة وُمجهزة 
بقدرات لتقديم ابتكارات رقمية وقابلة للتطوير والتشغيل 

اآللي بسرعة.

ويمتلك البنك الدافع االستراتيجي الذي يؤهله 
لمواصلة خدمة السوق بحلول مصرفية مريحة، وسهلة 

االستخدام، وآمنة. وقد أثمر نهج االبتكار المطبق 
في البنك في الوصول إلى مقاربات تركز فعليًا على 

العميل، وهي: زيادة التفاعل عبر أجهزة الهاتف الجوال 
والتكنولوجيا مثل المصادقة البيومترية؛ والمبادرة في 

استحداث باقة واسعة من المنتجات والخدمات الرقمية؛ 
وتمكين قنوات التوزيع المستندة إلى الخدمة الذاتية 

والخدمة عند الطلب.

نقطة تحول
في ريادة المشهد المصرفي الرقمي
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٨ نبذة عن البنك التجاري 

١١ نبذة عن أعمال البنك 

١٤ التوقعات المستقبلية 

20 النتائج المالية 

2١ المؤشرات الرئيسية 

2٤ كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

2٦ أعضاء مجلس اإلدارة 

٣0 كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة 

٣2 كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة 

٣٦ استعراض اإلدارة للعمليات 

٦٤ تقرير الحوكمة 

٦٨ تقرير مدقق الحسابات المستقل 

7٣ بيان المركز المالي الموحد 

7٤ بيان الدخل الموحد 

75 بيان الدخل الشامل الموحد 

7٦ بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

٨0 بيان التدفقات النقدية الموحد 

٨2 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

١٨٣ المعلومات اإلضافية 

المحتويات





حققنا
المستحيل

قمنا بتخطي التحديات،

وحصلنا على تقديرات عالمية، وحقننا المستحيل
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تّم تأسيس البنك التجاري عام 1974 ليكون أّول بنوك القطاع 
الخاص في الدولة، وقد أصبح البنك التجاري اليوم واحًدا من 

المؤسسات المالية الرائدة في دولة قطر، وبات يتميّز بسجل 
حافل باإلنجازات والنجاحات منذ تأسيسه. وال يزال البنك يلعب 

دوًرا هاًما في دفع عجلة االبتكار واالرتقاء بمعايير الخدمات 
ضمن القطاع الخاص المصرفي في المنطقة، وذلك من خالل 

االستثمار في التقنيات الحديثة والتركيز على خدمة العمالء 
وإدارة البنك الحكيمة. وتشمل شبكتنا 33 فرًعا، و202 ماكينة 

صراف آلي، باإلضافة إلى 13 ماكينة لطباعة دفاتر الشيكات 
الفورية، و15 ماكينة لطباعة البطاقات الفورية؛ كما إننا نمتلك 

االمتيازات الحصرية لـ “داينرز كلوب” في قطر وتركيا. وفضاًل عن 
كونه ُمدرًجا في بورصة قطر، كان البنك التجاري أول بنك قطري 

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

.)SIX( بورصة إيرلندا وسويسرا

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

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

وتعمل هذه الشراكات والتحالفات االستراتيجية على تمكين 
البنك التجاري من تقديم خدمات متكاملة في المنطقة، بما في 

ذلك الخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال عبر 
الحدود، وخدمات التمويل التجاري للشركات، واألفراد والقروض 

الُمجّمعة والمشتركة لألسواق التي يقيم البنك تحالفات فيها.

يشّكل استثمارنا الدائم في التكنولوجيا واألفراد إضافًة إلى 
المركز المالي القوي للبنك من أجل تحقيق المزيد من النمو. 

نبذة عن البنك التجاري

يتمتع البنك التجاري بمركز مالي قوي إذ سّجل حتى تاريخ 
31 ديسمبر 2022 إجمالي أصول بقيمة 169.1 مليار ريال قطري، 

ونسبة كفاية رأس المال بمعدل 17.3 %. إضافًة إلى أنه يحظى 
بتصنيفات ائتمانية قويّة هي )A2( من موديز و)A-( من فيتش 

و)A-( من ستاندرد أند بورز.

وحرًصا مّنا على تعزيز دورنا الرائد ونجاحاتنا المتواصلة، فنحن نعمل 
دائًما على دعم التنمية االقتصادية والبنية التحتية االجتماعية 

في دولة قطر من خالل برامج المسؤولية االجتماعية للشركات 
التي يضعها البنك، ورعاية الفعاليات المختلفة، وهو األمر الذي 

يساهم في دعم الحضور القطري على المستوى الدولي.

قطاعات خدمات البنك التجاري

الخدمات المصرفية الشاملة، وهي مجموعة من الخدمات 
والمنتجات المصرفية التجارية واالستثمارية التقليدية للشركات 

الكبيرة، وللشركات المتوسطة والصغيرة. وتشمل هذه 
الخدمات إقراض الشركات، والتمويل التجاري، والقروض 

المشتركة، والودائع، وخطابات االعتماد والضمانات. 

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

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

السيارات، وبطاقات االئتمان وخدمات البطاقات األخرى.
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الشركات التابعة 

ألترناتيف بنك، وهي شركة تابعة في تركيا مملوكة بالكامل 
للبنك التجاري تعمل من خالل شبكة مؤلفة من 33 فرًعا.

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

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

شركة أورينت 1 المحدودة، شركة تابعة مملوكة بالكامل 
للبنك التجاري وصاحبة االمتيازات الحصرية لـ “داينرز كلوب” في 

تركيا. )غير نشط(

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

التجاري عبر إصدار صكوك الدين.

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

وهي شركة منشأة لغرض إصدار المشتقات المالية. 

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

وسيلة إلصدار األوراق التجارية األوروبية وشهادات اإليداع. 
)تحت التصفية(

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

بخدمات العمليات واإلدارة.

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

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

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

وفًقا ألحكام هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهي معنية بتقديم 
خدمات استشارية للبنك متعلّقة بالعقارات. )غير نشط(

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

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

الشركات الزميلة

البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(، وهي شركة زميلة 
تعمل من خالل 59 فرًعا تقليدًيا و6 أفرع إسالمية في سلطنة 

ُعمان وفرعًا واحدًا في كل من مصر وأبو ظبي ودبي.

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

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

خصيًصا للشركات واألفراد من عمالء البنك.
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تأسس البنك التجاري كأول بنك في القطاع الخاص في دولة قطر.1974

باشر البنك العمل بعد توقيع عقد لخدمات اإلدارة مع بنك 1975
تشيس مانهاتن.

إنهاء العقد مع بنك تشيس مانهاتن رسمًيا نتيجة لنجاح البنك 1981
التجاري ونموه الثابت. أصبح البنك التجاري، المستقل تمامًا، قادًرا 

على االستفادة من أموال المساهمين واالحتياطيات واالستثمار 
الكامل في توسع البنك.

افتتاح المقرّ الرئيسي الجديد للبنك التجاري في شارع حمد الكبير.1987

البنك التجاري أول بنك في قطر يستخدم أجهزة الصراف اآللي.1990

البنك التجاري يحصل على امتياز داينرز كلوب في قطر.1991

البنك التجاري يستخدم أجهزة نقاط البيع بمبادرة هي األولى من 1992
نوعها في قطر.

إنشاء مركز خدمة عمالء مخصص لتلقي االتصاالت الواردة من 1997
عمالء البنك.

البنك التجاري يعقد تحالفًا استراتيجيًا مع البنك الوطني الُعماني.2005

البنك التجاري يوقع اتفاقية يصبح بموجبها الراعي الرسمي لبطولة 2006
قطر ماسترز للجولف.

البنك التجاري أول بنك قطري يدرج شهادات إيداع عالمية في 2008
بورصة لندن.

سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس مجلس 2009
الوزراء وزير الخارجية القطري، افتتح مقر البنك الرئيسي الجديد في 

مبنى البنك التجاري بالزا.

تأسيس شركة البنك التجاري للخدمات المالية.2011

البنك التجاري يستحوذ على نسبة األغلبية 74.24 % في ألترناتيف 2013
بنك في تركيا.

البنك التجاري يحتفل بمرور 40 عاما على تأسيسه من خالل 2015
مجموعة من األنشطة الخاصة لشكر الجمهور القطري والعمالء 

الرئيسيين والحكومة والموظفين.

البنك التجاري يوقع عقد قرض ياباني مشترك غير مضمون من 2016
الدرجة األولى بقيمة 166 مليون دوالر أمريكي لمدة ثالث سنوات، 

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

ألترناتيف بنك.

البنك التجاري يُطلق خدمات شركة سي بي اينوفيشين 2017
سيرفيسيز، والتي توفر الدعم القوي لعمليات المعامالت المصرفية 

لدى البنك.

البنك التجاري ينال لقب “أفضل بنك في قطر” من جلوبال 2018
فاينانس و“أفضل خدمة حواالت مالية في الشرق األوسط” 
و“أفضل بنك في إدارة النقد في الشرق األوسط” من قبل 

آشيان بانكر.

البنك التجاري يدخل حقبة جديدة في مجال التحول الرقمي من 2019
خالل إطالق خدمات مثل “سي بي فوري” و “سي بي واليت” و 
“سويفت جي بي آي.” كما نجح البنك في ترقية تطبيقات الجوال 

وتوسيع بنيته التحتية الرقمية.

البنك التجاري يطلق سلسلة من الخدمات الرقمية األولى من 2020
نوعها في الدولة كبطاقة سي بي لدفع رواتب العمالة المنزلية، 

سي بي سمارت لكشوف الرواتب، وسي بي PAY وسي بي 
PAY للتجار. كما حصد البنك أكثر من 12 جائزة مرموقة من جهات 

مانحة دولية وإقليمية ولمع نجمه في مجال االبتكار والخدمات 
المصرفية الرقمية. 

في ظّل ريادة البنك التجاري لالبتكارات الرقمية في البالد وال سيّما 2021
في القطاع المالي والمصرفي، أحرز البنك التجاري جائزة “أفضل بنك” 

في قطر من قبل جهتين مانحتين مرموقتين، جلوبال فاينانس 
ويوروموني.

في عام بطولة كأس العالم، يفوز البنك التجاري بجائزة “أفضل بنك 2022
للعام” في قطر من ذا بانكر.

نبذة عن أعمال البنك

رحالتنا





إن تبني االبتكار الرقمي ما زال قائمًا ويشكل جزًءا أساسيًا من خططنا االستراتيجية

والتي تتمثل بخطتنا الخمسية :

جودة األرباح

خدمة العمالء

اإلبداع واالبتكار

الثقافة

االمتثال

رسمنا
خططنا
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2,811
صافي الربح )مليون ريال قطري(

صافي الربح
العائد على السهم 

الواحد
 القروض

إجمالي األصولودائع العمالءوالُسلف للعمالء

2,811 مليون ريال 
83.2 مليار ريال 98 مليار ريال قطري0.62 ريال قطريقطري

قطري
169.1 مليار ريال 

قطري

يحتوي هذا التقرير على التطلعات المستقبلية الخاصة ببعض خطط البنك 
التجاري وأهدافه الحالية والمستقبلية وعالقة ذلك بالبنوك والشركات التابعة 

والزميلة والمركز المالي لمجموعة البنك وأدائها في المستقبل. 

وال ترتبط هذه التطلعات بالبيانات السابقة أو الحالية فحسب، بل إنها تشمل 
بطبيعتها المخاطر البيانات غير المؤكدة، حيث إنها تشير إلى أحداث وظروف 
مستقبلية بما في ذلك عدد من العوامل التي قد تخرج عن سيطرة البنك 

التجاري.

وبناًء على ما تقدم، فإن النتائج المستقبلية الفعلية قد تكون مختلفة 
بشكل أساسي عن الخطط واألهداف والتوقعات الواردة في التطلعات 

المستقبلية للبنك التجاري.

وتشير أي بيانات تتعلق بالتطلعات المستقبلية للبنك سواء التي يتم 
اإلعالن عنها من قبله أو نيابًة عنه إلى األوضاع القائمة في تاريخ صدورها 

فقط. وال يقوم البنك التجاري بتحديث هذه البيانات لتعكس أي تغييرات قد 
تطرأ على توقعات البنك أو األحداث أو األوضاع أو الظروف التي بنيت عليها 

تلك البيانات.

وال تشكل المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا التقرير طرحًا عامًا 
بموجب أي من القوانين المعمول بها أو عرًضا لبيع أوراق أو أدوات مالية أو 
استدراًجا إلى عروض شراء أوراق أو أدوات مالية أو مشورة أو توصية فيما 

يتعلق بتلك األوراق المالية أو أي أدوات مالية أخرى. 

التوقعات المستقبلية
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صافي إيرادات الفوائد 
%78

صافي إيرادات الرسوم 
%15

إيرادات العملة األجنبية  
%8

اإليرادات األخرى
%2

 إيرادات االستثمارات
واألرباح السهمية

%3-

صافي إيرادات التشغيل
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فئات التمويل

ودائع العمالء
%49

األموال المقترضة األخرى
%16

أموال المساهمين
%15

المستحقات للبنوك 
والمؤسسات المالية

%14

الديون األخرى
%6
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حقوق المساهمين

االحتياطي القانوني
%38

الشريحة األولى اإلضافية 
لرأس المال

%23

األرباح المدورة
%18

رأس المال
%16

احتياطي ضد المخاطر
%9

االحتياطات األخرى
%4-
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القروض والُسلف

الخدمات*
%28

العقارات
%20

التجارة
%17

الحكومة
%16

الصناعة
%8

القروض الشخصية
%6

المقاوالت
%4

القروض األخرى
%1

*تشمل المؤسسات المالية غير المصرفية
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إجمالي األصول

القروض والُسلف
%58

األوراق المالية االستثمارية
%18

األصول السائلة
%17

األصول األخرى
%5

االستثمارات في الشركات الزميلة
%2
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بالمليون ريال قطري، فيما عدا قيمة األسهم 
20222021202020192018وما لم يتم ذكره بخالف ذلك

4,1063,7023,1002,9632,482صافي إيرادات الفوائد 

4,3473,509 5,2945,1014,237صافي اإليرادات التشغيلية

1,674 2,021 2,8112,3041,301صافي األرباح

134,928 147,536 169,121165,464153,606إجمالي األصول

84,642 88,009 98,01698,00396,698اإلقراض للعمالء

0.35 0.44 0.620.500.27األرباح األساسية /المخفضة للسهم بالريال القطري*

أرباح األسهم المعلنة للسهم العادي شاملة األسهم 

المجانية بالريال القطري*
0.250.160.10 0.20 0.15

سعر إغالق السوق للسهم العادي بالريال القطري )في 

نهاية العام( *
5.006.754.40 4.70 3.94

4.91 5.38 6.315.955.48القيمة الدفترية للسهم العادي بالريال القطري*

24,451 21,568 26,65631,00527,233الديون طويلة األجل )في نهاية العام(

19,856 21,756 25,51924,07322,170حقوق المساهمين )في نهاية العام(

8.2%9.7%5.9%10.0%11.3%العائد على متوسط حقوق المساهمين

1.2%1.4%0.9%1.4%1.7%العائد على متوسط األصول

15.5%16.4%17.8%18.1%17.3%نسبة كفاية رأس المال

2,2332,3082,3042,3202,270الموّظفون بدوام كامل )في نهاية العام(

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

وتشريعات هيئة قطر لألسواق المالية. 

النتائج المالية
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%22.0 %11.0 
 بلغ صافي الدخل ما يقدر بـ ٨١١,١,2
 مليون ريال قطري، محقًقا زيادة

تقّدر بـ %22.0.

 بلغت اإليرادات التشغيلية 5,29٨,٤ مليون
 ريال قطري، محققة زيادة تقدر بـ 0,١١%

)+٣,٨%  بالنسبة المّطبعة(.

المؤشرات الرئيسية

بلغ صافي الدخل ما يقدر بـ 2,811,1 مليون ريال قطري، محقًقا   •
زيادة تقّدر بـ %22.0.

بلغت اإليرادات التشغيلية 5,298,4 مليون ريال قطري،   •
محققة زيادة تقدر بـ 11,0% )+3,8%  بالنسبة المّطبعة(.

بلغت األرباح التشغيلية 4,155.9 مليون ريال قطري، محققة   •
زيادة تقدر بـ %14,8.

معدل التكلفة إلى الدخل 21,6% )21,5% بالنسبة المّطبعة(،   •
مع تخفيض من 24,1% )29,0% بالنسبة المّطبعة(.

نسبة قوية لكفاية رأس المال بلغت %17,3.  •

بلغ إجمالي مخصصات القروض زيادة قدرها 7,3 % ويرجع   •
ذلك بصورة أساسية إلى استمرار المخّصصات الحكيمة.

بلغت قيمة إجمالي األصول 169,1 مليار ريال قطري بزيادة   •
قدرها 2,2 %.

بلغت قيمة قروض وُسلف العمالء 98,0 مليار ريال قطري.  •

بلغت قيمة ودائع العمالء 83,2 مليار ريال قطري، بزيادة   •
قدرها %1,5.

 A- رفعت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف البنك التجاري إلى  •
 +BBB من

جائزة “أفضل بنك للعام” في قطر لعام 2022 من مجلّة ذا   •
بانكر.

جائزة “أفضل شركة في عالقات المستثمرين” في قطر في   •
المؤتمر السنوي لجوائز جمعية عالقات المستثمرين في 

الشرق األوسط )ميرا( 2022.





غيرنا
قواعد اللعبة

إن البنك التجاري يحتل مركزًا رياديًا

في السوق من خالل توفير حلواًل مصرفية

تتمتع بالسهولة والسالسة واألمان
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

يطيب لي بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أن أعرض التقرير السنوي 
للبنك التجاري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

كان عام 2022 حافاًل باألحداث بالنسبة إلى االقتصاد العالمي، فقد شهد 
تضّخًما اقتصادًيا وحرًبا وصدمات في مجال الطاقة. وكان للغزو الروسي 

ألوكرانيا تداعيات كبيرة على أسواق الطاقة، ال سيما في أوروبا، وتضرّرت 
االقتصادات بدرجات متفاوتة بحدثين مترابطين هما: ارتفاع أسعار الطاقة؛ 

ورفع أسعار الفائدة، حيث كان رد المصارف المركزيّة قوًيا على معّدالت 
التضخم التاريخيّة. وبعد عقود من التوّسع االقتصادي السريع، تباطأ النمو 

الصيني بسبب قطاع العقارات المضطرب والسياسة الصارمة للحد من 
انتشار فيروس كوفيد-19.

إّن دولة قطر مصّدرة رئيسيّة للمواد الهيدروكربونيّة، لذا كان االقتصاد 
القطري في وضع أفضل من اقتصادات عّدة حول العالم. وستساعد 

استثمارات قطر في مشروع توسعة حقل الشمال على ضمان مستقبل 
قطر االقتصادي بصفتها أكبر مصّدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بما 

يتماشى مع الدور الحيوي للغاز في مزيج الطاقة المستقبلي في العالم 
كوقود انتقالي ذي انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون، مقارنًة بالفحم 

أو النفط. واستفادت قطر في العام 2022 من ارتفاع الطلب على الغاز 
ومن بحث الدول األوروبيّة عن مصادر بديلة عن اإلمدادات الروسيّة، وهو 

ما انعكس في ارتفاع األسعار وتوقيع ألمانيا على صفقة لمدة 15 عاًما 
لشراء مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر سنوًيا. وارتفعت 

أسعار الفائدة في قطر تماشًيا مع معّدالت االحتياطي الفيدرالي 
األمريكي، على الرغم من أّن معّدل التضّخم في قطر ليس مرتفًعا بقدر ما 

هو في الواليات المتحدة أو أوروبا.
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إّن دولة قطر من أقوى االقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي 
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 3.4% في 
العام 2022. وتكمن نقاط القّوة األساسيّة لدولة قطر في احتياطياتها 

الماليّة الكبيرة وانخفاض سعر التعادل المالي للنفط. وقد أقرّت وكاالت 
 Aa3 التصنيف الرئيسيّة بذلك فحافظت قطر على تصنيفات سيادية قويّة

وAA وAA- من موديز وستاندرد آند بورز وفيتش على التوالي.

كان عام 2022 عاًما تاريخًيا لقطر فقد استضفنا العالم في الدوحة للمشاركة 
في كأس العالم. وكان هذا بال شك نجاًحا لدولة قطر ولقيادة الدولة 

التي نّظمت أكبر حدث رياضي في العالم بمستوى استثنائي. صحيح أّن 
كرة القدم والجماهير سترحل في العام 2023، لكّن كأس العالم ترك لنا 
إرًثا يتمثل في تعزيز مكانة قطر كوجهة دوليّة للسياحة والتجارة والرياضة 

والثقافة، وهي العناصر الحيويّة القتصاد مستدام. وقد أدى ارتفاع أسعار 
الطاقة في العام 2022، ال سيّما الغاز، إلى فائض في الميزانيّة، ما يساعد 

في دعم النمو االقتصادي واالستثمار في قطر لزيادة تطوير االقتصاد غير 
الهيدروكربوني.

أوّد أن أعرب بالنيابة عن مجلس اإلدارة، عن خالص شكرنا وامتناننا للقيادة 
الحكيمة والرؤيويّة لصاحب السمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. فقد 

أصبحت قطر في ظل قيادة سمّوه في وضع يسمح لها بمواصلة مسار 
النمو الملحوظ. إّن البنك التجاري يتماشى تماًما مع أهداف التنمية الوطنية 

لدولة قطر ويساهم في تحقيقها. كما أود أن أعرب عن تقديرنا للتوجيه 
والدعم الذي تلقيناه من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
ومعالي وزير الماليّة، ومعالي وزير التجارة والصناعة، وسعادة محافظ 

مصرف قطر المركزي.

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

الرقميّة. وقد أحرزنا تقدًما ملحوًظا في تحقيق هذه الرؤية مع اقترابنا من 
نهاية السنة األولى من خطتنا اإلستراتيجية الخمسيّة الجديدة )2022-

2027(، إذ أحرزنا نتائج قياسيّة لهذا العام. وقد أعلن البنك التجاري وشركاته 
التابعة والزميلة عن نتائجه الماليّة للسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 

2022، وأوصى مجلس اإلدارة بالموافقة في الجمعيّة العموميّة السنويّة 
التي ستعقد في 15 مارس 2023 على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.25 

ريال قطري لكّل سهم. وأود في النهاية أن أشكر مجلس اإلدارة على 
توجيهه المستمر، وموظفينا على عملهم الدؤوب، وعمالءنا على والئهم، 

ومساهمينا على دعمهم.

عبداهللّ بن علي بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة
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كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد  حسين إبراهيم الفردان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أنجز البنك التجاري في العام 2022 العام األول من خّطتنا اإلستراتيجية 
الخمسيّة الجديدة )2022-2026(، والمصّممة إلعادة تشكيل أعمال البنك 

ووضعه في مكانٍة جيدٍة تتيح بناء تدّفقات إيرادات مستدامة على مدى 
السنوات المقبلة.

وأعلن البنك التجاري عن مجموعة قياسية أخرى من النتائج للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت المجموعة صافي ربح قدره 

2.8 مليار ريال قطري عن تلك الفترة، بزيادة قدرها  22% مقارنًة بعام 
2021. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحّسن الدخل التشغيلي وزيادة 

المساهمات من شركاتنا الزميلة. وال بّد من اإلشارة إلى أّن هذا أعلى 
صافي ربح يحققه البنك التجاري على اإلطالق، متجاوًزا الحد األقصى السابق 

في العام 2021.

تبيّن أعمالنا نمًوا أساسًيا قوًيا، حيث بلغ الدخل التشغيلي المطّبع 5.3 
مليار ريال قطري، مسّجاًل زيادة بنسبة 11.0%  على أساس سنوي، مدفوًعا 

بشكٍل أساسٍي بالنمو في صافي اإليرادات المتأتية من الفوائد، فضاًل عن 
زيادة اإليرادات غير المتأتية من الفوائد.

وارتفع صافي اإليرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 10.9% فبلغ 4.1 مليار ريال 
قطري مع تحّسن صافي هامش الفائدة من 2.7% إلى 2.8% مع مواصلتنا 

تحسين قاعدة تمويلنا وإعادة تسعير أصولنا. وكانت القروض والسلف 
ثابتة حيث قامت الحكومة بتسديد عمليات السحب على المكشوف 

المؤقتة بفضل مركزها المالي القوي. وعلى الرغم من االنخفاض في دفتر 
اإلقراض الحكومي، ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 4%.  ويبقى 

تركيزنا على إعادة تشكيل دفتر القروض، مع التنويع المستمر للمخاطر عبر 
مجموعة من القطاعات.

ارتفعت ودائع العمالء إلى 83.2 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها  %41.5 
على أساس سنوي. وزادت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة %6.4 
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مدعومًة بنجاح المعامالت المصرفيّة وخدمات إدارة النقد، ما ساعد على 
خفض كلفة التمويل وأثر بشكل إيجابي على صافي هامش الفائدة لدينا.

شهدت الرسوم المطّبعة واإليرادات األخرى نمًوا صحًيا بنسبة %11.4 
فبلغت 1.2 مليار ريال قطري، ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة في دخل 

العمالت األجنبيّة وإيرادات التداول.

كانت التكاليف ثابتة إلى حد ما عند  1.1 مليار ريال قطري. وتحّسنت نسبة 
التكلفة إلى الدخل للمجموعة على أساس مطّبع فبلغت 21.6%  مقارنًة 

بنسبة 24.1% خالل عام 2021 من جرّاء نمو الدخل التشغيلي. وبلغت نسبة 
التكلفة إلى الدخل للبنك المحلّي 19.2%، بانخفاض عن 20.5% خالل عام 

.2021

كما شّكلت المساهمة من شركاتنا التابعة الدوليّة عاماًل مهًما آخر 
أّدى إلى زيادة صافي أرباحنا، فقد واصلت الشركات الزميلة تقديم أداء 

محّسن بصافي ربح قدره 222.3 مليون ريال قطري مقارنة بأرباح العام 
الماضي البالغة 129.3 مليون ريال قطري. باإلضافة إلى ذلك، ليس لدينا 

أي انخفاض في القيمة الدفترية للشركاء مقارنة باالنخفاض بقيمة  291.0 
مليون ريال قطري في العام الماضي.  وأعلن بنك ألترناتيف التركي التابع 

لنا عن تحقيق صافي ربح قدره 1,066.3 مليون ليرة تركية مقارنًة مع صافي 
أرباح بقيمة 76.5 مليون  ليرة تركية للعام السابق. إال إن نتائج عام 2022 

تأثرت بمحاسبة التضخم المرتفع، حيث بلغ  943.2 مليون ليرة تركية، ومع 
ضبط التضخم  بلغت صافي مساهمة بنك ألترناتيف 123.1 مليون ليرة 

تركية.

ال يزال رأس مال المجموعة قوًيا إذ تبلغ نسبة الشريحة األولى من رأس 
المال األساسي CET1  ونسبة كفاية رأس المال  11.6% و17.3%  على 
التوالي، مقارنة بنسبتّي 11.7% و18.1% في العام 2021. ويعزى االنخفاض 

بشكل أساسي إلى احتياطيات القيمة العادلة السلبية بسبب التقلبات 
في األسواق العالمية وكذلك النمو في األصول المرجحة بالمخاطر. تبقى 

نسب رأس مال المجموعة أعلى بشكل مريح من الحد األدنى لمتطلبات 
رأس المال.

ارتفع صافي مخصصات المجموعة للقروض والسلف بنسبة 7.3% مقارنًة 
بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساًسا إلى مواصلنتا اعتماد مقاربة حذرة في 

رصد المخّصصات لعمالء القروض المتعثرة.

ختاًما، وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، أود أن أعرب عن خالص امتناننا للقيادة 
الرؤيويّة والحكيمة والكريمة لصاحب السمو األمير، ومعالي رئيس مجلس 

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

التي نثّمنها ونقّدرها.

السيد حسين ابراهيم الفردان
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

السيد جوزيف أبراهام
الرئيس التنفيذي للمجموعة

تتمثل رؤية البنك التجاري في الريادة المصرفيّة باالستناد إلى المعايير 

الخمسة 5Cs  للبنك التجاري وهي: جودة أرباح الشركة؛ خدمة العميل؛ 

واإلبداع واالبتكار )اإلبداع الرقمي(؛ والثقافة؛ وااللتزام، باإلضافة إلى التركيز 

على تقديم معامالت مصرفيّة تكون األفضل ضمن فئتها.

وقد كانت هذه المعايير الخمس أساس استراتيجيتنا منذ العام 2017، وقد 

مثّل عام 2022 العام األّول من خطتنا االستراتيجيّة الخمسيّة  الجديدة 

.)2026 – 2022(

لقد نّفذنا استراتيجيتنا بقوة في العام 2022، وحافظنا على الزخم من الخطة 

الخمسيّة السابقة فأصبحت مكانة البنك اآلن أقوى وأفضل مّما كانت 

عليه عندما بدأنا رحلة التحّول في العام 2017. وعزّزنا بشكل كبير ثقافة 

المخاطر لدينا، واهتممنا بدفتر قروضنا القديم وأنشأنا بشكل استباقي 

قروًضا جديدة بجودة عالية. ال يزال رأس مالنا قوًيا إذ تبلغ نسبة الشريحة 

األولى من رأس المال األساسي CET1 11.6 %،  وواصلنا تحسين نسبة 

التكلفة إلى الدخل بحيث انتقلنا من أعلى مستوى في السوق  في العام 

2016 وهو 45.7% إلى  21.6%، وهذه نسبة أقرب بكثير من متوّسط السوق. 

كما خّفضنا التكاليف من خالل تخفيف الهدر والتخلّص من األجزاء غير 

المنتجة من األعمال، بينما واصلنا في الوقت نفسه االستثمار بشكٍل كبيٍر 

في التكنولوجيا والفروع ومباني الشركة واألفراد.

وقد أدى هذا االستثمار في التكنولوجيا بموازاة  التركيز المستهدف على 

تجربة العميل واإلبداع واالبتكار الرقمي، إلى ريادة البنك التجاري في مجال 

المعامالت المصرفيّة في قطر وريادته الرقميّة المعترف بها. إّن ثقافة 

“البنك الواحد” هي إحدى نقاط قوتنا، وما زلنا نولي موضوع االلتزام اهتماًما 

رئيسًيا. وعملنا في العام 2022 على تعزيز تعاوننا مع بنك الترناتيف التابع لنا 

في تركيا وشريكينا البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، ويستمر 

أداء شركائنا في التحّسن.
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تعكس جودة أرباح الشركات التنفيذ القوي لخطتنا االستراتيجيّة، حيث 
أعلن البنك عن صافي ربح قدره 2.8  مليار ريال قطري، محّقًقا أرباًحا 

قياسيّة للعام الثاني على التوالي.

وحصل البنك التجاري في العام 2022 على عّدة جوائز مهّمة تقديرًا 
إلنجازاتنا، بما فيها: “ أفضل بنك للعام” في قطر من مجلة ذا بانكر؛ 

و”أفضل بنك” في قطر من جلوبال فاينانس؛ و”أفضل بنك للخدمات 
المصرفيّة للشركات” في قطر من يورومني؛ وجائزة “البنك األكثر ابتكاًرا 

في خدمة العمالء”  في قطر من إنترناشونال فاينانس؛ و”البنك األكثر 
ابتكارًا في التعرّف على العمليات االحتيالية في العالم” من جلوبال 

فاينانس. وتشّكل هذه الجوائز شهادًة لجميع موظفينا في البنك التجاري 
والشركات التابعة لنا وشركائنا على عملهم الدؤوب وتفانيهم على مدى 

سنوات عّدة.

لقد سمحت خطتنا االستراتيجيّة للبنك التجاري بأن يكون في وضع جيد 
لمواجهة التحديات العاجلة المقبلة في العام 2023 وعلى المدى الطويل 

من خالل بناء تدفقات إيرادات مستدامة وإيرادات رسوم غير قائمة على 
القروض، باإلضافة إلى زيادة الودائع منخفضة التكلفة بفضل مبادرات البنك 

ومنتجاته الرقميّة المصرفيّة الرائدة في السوق. ونتطلّع إلى تنمية أعمالنا 

بشكل مستدام في العام 2023 من خالل الدعم والتوجيه المستمر 
لمجلس إدارتنا، والتزام موظفينا، واالستمرار في تنفيذ خطتنا االستراتيجيّة 
وفقًا للمبادىء الخمسة األساسية التي ستبقى المبادئ التوجيهيّة لكل 

ما نقوم به.

جوزيف أبراهام
الرئيس التنفيذي للمجموعة





إن االستثمار المستمر

للبنك التجاري في التكنولوجيا المستقبلية

قد مّهد الطريق للتحضير إلحدى أكبر الفعاليات الرياضية في العام 2022.
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استعراض اإلدارة للعمليات

النتائج المالية
حّقق البنك التجاري خالل سنة 2022 صافي أرباح يقدر بـ 2,811 مليون ريال 

قطري، بواقع زيادة بلغت 22,0% بالمقارنة بسنة 2021 التي حقق فيها 2,304 
مليون ريال قطري.

وقد بقيت نسبة القروض والدفعات المقّدمة إلى العمالء مستقرّة عند 
98,0 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2022. تأثر دفتر القروض اإلجمالي 

بسداد الحكومة للسحب على المكشوف المؤقت، والذي قابله نمو في 
قروض القطاع الخاص بنسبة %4,0.

كما زادت نسبة الودائع لدى البنك بمقدار 1,5% لتصل إلى 83,2 مليار ريال 
قطري في 31 ديسمبر 2022، وذلك مقارنة بـ 82,0 مليار ريال قطري في 

سنة 2021. ومع ذلك زادت نسبة الودائع منخفضة التكلفة بنسبة %6,4 
بسبب مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقمية التي يقّدمها البنك. 

وزادت كذلك األوراق المالية االستثمارية بنسبة 11,6%  لتصل إلى 29,8 مليار 
ريال قطري في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 26,7مليار ريال قطري في 2021.

20222021النتائج المالية )بالمليون ريال قطري(
4,1063,702صافي الدخل من الفوائد

1,1881,399الدخل من مصادر أخرى غير الفوائد

5,2945,101صافي اإليرادات التشغيلية 

)1,480()1,138(النفقات التشغيلية

)1,099()988(انخفاض قيمة القروض والسلف

)47()276(انخفاض قيمة األصول المالية والمخصصات األخرى

)291(-انخفاض قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة

222129الحصة في نتائج الشركات الزميلة

-)189(صافي الخسائر النقدية بسبب التضخم الجامح

)9()114(المصروفات المتعلقة بضريبة الدخل

2,8112,304صافي أرباح السنة

20222021النفقات التشغيلية )بالمليون ريال قطري(
595947النفقات المتعلقة بالموظفين

241261المصروفات العامة واإلدارية

302272نفقات اإلهالك واالستهالك

1,1381,480إجمالي النفقات التشغيلية

صافي اإليرادات التشغيلية 
بلغ صافي قيمة إيرادات التشغيل لدى البنك التجاري 5,294 مليون ريال 

قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بواقع زيادة تقدر بـ %3,8 
مقارنة بـ 5,101 مليون ريال قطري في 2021. هذا باإلضافة إلى زيادة صافي 

الدخل التشغيلي للبنك بنسبة %11,0. 

ريحان خان 
مدير عام تنفيذي، رئيس القطاع المالي
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وقد ارتفع صافي دخل الفوائد للمجموعة بنسبة 10,9% ليصل إلى 4,106 
مليون ريال قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ 
3,702 مليون ريال قطري في 2021.  كما ارتفع صافي هامش الفائدة 

بنسبة 2,8% في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ 2,7% في 
نفس الفترة من سنة 2021؛ تعزى الزيادة في نسب الهوامش بصورة 

أساسية إلى تحسن قاعدة التمويل وإعادة تسعير أصولنا.

وإلى جانب ما سبق، فقد زاد معدل الدخل من المصادر األخرى غير الفائدة 
بنسبة 15,1% ليصل إلى 1,188 مليون ريال قطري على السنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 1,399 مليون ريال قطري في سنة 2021، ويُعزى 
هذا األمر إلى التحوط األساسي لنظام حقوق األداء بسبب حركة سعر 

سهم البنك. وباستثناء تأثير مخطط حقوق األداء، ارتفع الدخل من 
المصادر األخرى غير الفائدة بنسبة 11,4% ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى 

انخفاض دخل العمالت األجنبية والدخل التجاري الذي يقابله جزئيا عادل 
سلبي في إيرادات االستثمار بسبب تقلبات السوق.

النفقات التشغيلية
انخفض إجمالي النفقات التشغيلية للمجموعة بنسبة 23,1% لتصل إلى 

1,138 مليون ريال قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك 
مقارنة بـ 1,480 مليون ريال قطري سنة 2021. وقد جاء هذا االنخفاض 

مدفوًعا بشكل أساسي من انخفاض تكاليف التوظيف بسبب محاسبة 
حقوق األداء الممنوحة للموظفين وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

2. ومع استثناء تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2، انخفض إجمالي 
مصاريف التشغيل بنسبة0,7%  ليصل إلى 1,142 مليون ريال قطري عن 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ 1,150 مليون ريال قطري عن 
نفس الفترة من سنة 2021.

المخصصات لتغطية الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة
ارتفعت مخصصات المجموعة للقروض والسلف بنسبة %7,3 لتصل إلى 
1,185 مليون ريال قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك 

مقارنة بـ 1,105 مليون ريال قطري في سنة 2021. وقد زادت نسبة القروض 
المتعثرة بنسبة 4,9% في ديسمبر 2022 مقارنة بـ 4,7 في 2021؛ في حين 

انخفضت نسبة تغطية القروض لتصل إلى 105,4% في ديسمبر 2022 مقارنة 
بـ 97,4% في ديسمبر 2021.

يحتفظ البنك باحتياطي للمخاطر مقابل اإلقراض باعتباره جزًءا ال يتجزأ من 
حقوق المساهمين؛ حيث وصل احتياطي المخاطر في 31 ديسمبر 2022 إلى 

2,275 مليون ريال قطري.

القيمة اإلجمالية لألصول والتمويل
زادت قيمة الميزانية العمومية للبنك التجاري بنسبة 2,2% في سنة 2022، 
وذلك بإجمالي أصول بلغت 169,1 مليار ريال قطري مقارنة ب 165,5 مليار 

ريال قطري في سنة 2021.

وقد جاءت الزيادة في الميزانية العمومية مدفوعة بشكل أساسي 
بالزيادة المستحقة من البنوك لما يقدر بـ 9,9 مليار ريال قطري، وزيادة 

استثمارات األوراق المالية المقدرة بـ 3,1 مليار ريال قطري، وقابل ذلك 
انخفاض في النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية بمقدار 9,9 مليار ريال 

قطري.

وإلى جانب ما سبق، ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 1,5% لتصل إلى 83,2 
مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2022، وذلك مقارنة بـ 82,0 مليار ريال 

قطري في 2021. وقد ارتفعت نسبة الودائع منخفضة التكلفة بنسبة%6,4  
في 2022، مما ساهم في تحسين هوامش صافي الفائدة.

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

رأس المال إلى 17,3% في 31 ديسمبر 2022 مقارنة ب 18,1%  في نهاية 
سنة 2021؛ حيث تجاوزت نسبة كفاية رأس المال الحد األدنى الذي حدده 

مصرف قطر المركزي والُمقدَّر ب %14,0. 
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استعراض اإلدارة للعمليات تابع

الشركات التابعة

بنك ألترناتيف
حقق “بنك ألترناتيف” صافي أرباح يقدر بـ 1,066 مليون ليرة تركية عن السنة 

المنتهية بإجمالي أصول بلغ 77 مليار ليرة تركية. ومع ذلك، تأثرت نتائج عام 
2022 بالتضخم المفرط بمقدار 943 مليون ليرة تركية. ومع تعديل التضخم 

المفرط، بلغ صافي مساهمة بنك ألترناتيف 123 مليون ليرة تركية.

في 31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي أصول بنك ألترناتيف 61,4 مليار ليرة تركية 
واإلقراض 36,4 مليار ليرة تركية.

يقدم “بنك ألترناتيف” حلواًل وخدمات ومنتجات عالية القيمة إلى عمالئه 
في قطاعات الخدمات المصرفية لألفراد والشركات والخدمات التجارية. 
يعمل البنك من خالل 41 فرًعا منتشًرا في جميع أنحاء تركيا. ففي عام 

2022، واصل “بنك ألترناتيف” العمل عن كثب مع نظرائه في البنك التجاري 
من أجل تطبيق أفضل الممارسات الدولية واالستمرار في تحقيق كافة 

أوجه التعاون.

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

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

والمؤسسات والشركات والنظراء األجانب. باإلضافة إلى منصتها للتداول 
اإللكتروني، فإن شركة البنك التجاري للخدمات المالية حاصلة على الترخيص 

من “هيئة قطر لألسواق المالية” لمزاولة نشاط “مزّود السيولة” فيما 
يتعلق ببعض األوراق المالية في بورصة قطر. وفي سنة 2022، سجلت 

الشركة صافي أرباح بلغ 48 مليون ريال قطري.

شركة أورينت 1 المحدودة
شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، وهي تمتلك وتدير االمتيازات 

الحصرية لـ “داينرز كلوب” في تركيا. )غير نشط(

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

بهدف زيادة تمويل البنك التجاري من خالل إصدار صكوك الدين.

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

الكايمان بغرض أن تصبح كيانًا وسيطًا إلصدار المشتقات المالية.

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

الكايمان بغرض أن تصبح وسيلة إلصدار األوراق التجارية األوروبية 
وشهادات اإليداع. )تحت التصفية(

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

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

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

لهيئة تنظيم مركز قطر للمال وتُعنى بتقديم خدمات إدارة األصول.

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

وفًقا ألحكام هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهي معنية بتقديم خدمات 
استشارية للبنك متعلّقة بالعقارات. )غير نشط(

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

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

الشركات الزميلة

البنك الوطني العماني )ش.ع.م.م.(
حقق البنك الوطني العماني )ش.ع.م.م( صافي أرباح يُقدر بـ 48 مليون 
ريال عماني مقارنة بـ 30 مليون ريال عماني في عام 2021. وقد ارتفعت 
قيمة اإليرادات التشغيلية لتصل إلى 138 مليون ريال عماني مقارنة ب 

123 مليون ريال عماني في عام 2021.

وخالل عام 2022، سجلت القروض والسلف لدى البنك الوطني العماني 
نسبة 8,6% لتصل إلى 3,4 مليار ريال عماني، كما سجلت ودائع العمالء 

زيادة تقدر بنسبة 4,4% لتصل إلى 3,0 مليار ريال عماني.

البنك العربي المتحد )ش.م.ع(
قام البنك العربي المتحد بتحسين عملياته وحقق صافي أرباح تقدر بـ 154,8 

مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقارنة بصافي ربح ُقدر بـ 70,2 مليون 
درهم إماراتي في عام 2021. ولم نتحمل تكلفة انخفاض قيمة الشهرة 
التجارية في 2022 بالمقارنة مع عام 2021 حيث ُقدرت بـ 291 مليون ريال 

قطري للبنك العربي المتحد. ونحن نعمل باستمرار لضمان أن يحقق البنك 
العربي المتحد نتائج محّسنة من خالل تنفيذ خطته االستراتيجية.

شركة مصون لخدمات التأمين )ذ.م.م(
شركة مصون لخدمات التأمين ذ.م.م هي شركة قطرية مشروع مشترك 

بين “البنك التجاري” و”شركة قطر للتأمين”، وهي معنية بتقديم مجموعة 
من خدمات التأمين المصممة خصيًصا لتلبية االحتياجات المحددة لعمالء 

البنك التجاري من األفراد والشركات.
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إن قطاع الخدمات المصرفية الشاملة في البنك التجاري يقدم مجموعة 
متكاملة من المنتجات والخدمات المالية إلى الشركات المحلية، 

والمؤسسات الحكومية والقطاع العام باإلضافة إلى الشركات المحلية 
والدولية المتواجدة في قطر. يعمل البنك بشكل وثيق مع الشركات 

التابعة والمنتسبة له )بنك ألترناتيف في تركيا، والبنك العربي المتحد 
في اإلمارات العربية المتحدة والبنك الوطني العماني في ُعمان( من 
أجل تقديم الخدمات االئتمانية وتمويل األعمال والعديد من الفرص 

التجارية األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق 
األوسط باإلضافة إلى تطبيق استراتيجية ُمتسقة للمؤسسات المالية 
في المجموعة، بما يتماشى مع األهداف التجارية المشتركة. وتشتمل 

تلك الخدمات على تمويل الشركات، والمعامالت المصرفية، وإدارة النقد، 
والتجارة، والخدمات االستشارية، وحلول الخزينة واألعمال المصرفية 

االستثمارية في عدد كبير من  قطاعات الصناعة. 

ويقدم قطاع الخدمات المصرفية الشاملة خدماته إلى جميع الشركات من 
خالل توفير الحلول والخدمات المبتكرة. وهناك وحدات عمل ُمخصصة في 

القطاع لتوفير منتجات مالية ُمصممة لتلبية احتياجات جميع الشركات بما 
يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وشركات المقاوالت، 

والمؤسسات الحكومية والقطاع العام. ويتمتع قطاع هذه الخدمات 
بعالقات مصرفية قوية ومتأصلة مع كبرى شركات األعمال القطرية، وقد 

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

التكنولوجيا المبتكرة.

أداء األعمال
 استمر قطاع الخدمات المصرفية الشاملة في عام 2022 في االستحواذ 

على النصيب األكبر من النجاحات المتحققة فيما يتعلق بالدفتر الخاص 
بالقروض والعائدات اإلجمالية لدى البنك. وتتماشى المبادرات 

االستراتيجية لهذا القطاع مع الخطة االستراتيجية الخمسية للبنك المتمثلة 
فيما يلي:

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

تحقيق تطور ونمو في الميزانية العمومية من خالل زيادة األصول   •
المختارة بالشكل الذي يتوافق مع السوق وخاصة داخل الحكومة 

والقطاع العام. 

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

االستمرار في استبقاء األصول الجيدة وضمان وجود شبكة قوية   •
من العمالء الجيدين الذين لديهم ملف مناسب فيما يتعلق بتحمل 

المخاطر. 

•  التركيز على تنويع مصادر العائدات.

الحفاظ على تدفق نمو المعامالت المصرفية والحفاظ على الدور   •
الريادي للبنك من خالل االبتكار المستمر.

إعادة تعديل الميزانية العمومية لقطاع الخدمات المصرفية 
الشاملة 

أُعيدت عملية هيكلة الميزانية العمومية بهدف الحصول على صورة 
تعكس الضغوط في السوق وضمان تخصيص األصول بشكل جيد.

راجوشان بودهيراجو
مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع 

الخدمات المصرفية الشاملة
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تحقيق النمو في الميزانية العمومية الخاصة بالحكومة والقطاع 
العام 

لقد تمكنا من زيادة دفاتر القطاع العام لدينا خالل عام 2022، وذلك تماشًيا 
مع سياسة البنك الشاملة المتعلقة بتوسيع نطاق الميزانية العمومية 
للقطاع الحكومي والعام. لقد تمكن قطاع الخدمات المصرفية الشاملة 
من جذب العديد من العمالء الرئيسين في القطاع الحكومي والعام، 

حيث قمنا باستهداف المنتجات التجارية، وإدارة أموالهم النقدية، والودائع 
منخفضة التكلفة، وفرص صرف العمالت األجنبية وزيادة اعتماد القنوات 

الرقمية باإلضافة إلى تنمية دفتر األصول.

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

االستراتيجية.

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

بنسبة بلغت 3.4% في العام 2022 على األصول مع  مراعاة الملفات 
والمخاطر والجودة المالئمة، وذلك إلى جانب استهداف قطاع الخدمات 

تحقيق األهداف االستراتيجية التي تتمثل في إعادة التشكيل والحد من 
المخاطر، بغية الحفاظ على النمو وضمان تدفق العائدات المستدامة في 

المستقبل.

البيع المتقاطع 
لقد تجاوزت دخول الرسوم نسبة 14% من إجمالي الدخل من العمليات 

التشغيلية للخدمات المصرفية الشاملة. وذلك ينعكس في تنوع اإليرادات 
التي تُمثل زيادة في إيرادات الرسوم غير المستندة إلى اإلقراض، والذي 

يُمثل أحد أهم األهداف االستراتيجية الرئيسية لقطاع الخدمات المصرفية 
الشاملة.

ويستمر قطاع الخدمات المصرفية للشركات بالتعاون مع قطاع 
الخدمات المصرفية لألفراد من خالل وحدة CB@Work الناجحة، في 

تقديم المعامالت المصرفية الناجحة في وحدة العمل، حيث كان التركيز 
االستراتيجي األساسي على تعزيز العالقات مع كل عميل على حدى في 

كافة محافظ األعمال التجارية.

العمل مع البنوك التابعة والزميلة 
تدعم الخدمات المصرفية الشاملة الشركات التركية، باإلضافة إلى األعمال 

التجارية القطرية في سلطنة عمان، والتي تساهم في تعزيز التعاون مع 
كل من البنوك التابعة والزميلة، وألترناتيف بنك، والبنك الوطني العماني 

من خالل أنشطة وعمليات البيع المتقاطع.

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

والخدمات المصرفية إلى عمالئه من الشركات التي تعمل في قطر. 

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

هيئة قروض متوسطة وطويلة األجل والتسهيالت االئتمانية لرأس المال 
المتداول والتمويالت الُمخصصة للمشاريع عبر مختلف القطاعات. ومن 

أجل توفير حلول متخصصة موضوعة وفقًا الحتياجات هذه الشركات، تُقدم 
الخدمات المصرفية المحلية من خالل قطاعات مختلفة مثل الشركات 

الكبيرة والشركات متوسطة الحجم وشركات المقاوالت والشركات التي 
تحقق أعلى إيرادات، والقطاع الحكومي والقطاع العام.

تلعب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم دوًرا محورًيا في تطوير اقتصادنا 
وهي من أهم القطاعات في دولة قطر. يتعاون قطاع الخدمات المصرفية 

الشاملة مع عمالئنا من أجل بناء حلول متخصصة كٍل في مجالها. وذلك 
يشمل تقديم المساعدة التقنية والرقمية والمالية التي تم تصميمها 

بشكل كامل باالعتماد على الرؤية الشاملة للعميل )بزاوية 360 درجة(. 
يستمر البنك في تطوير نموذج إدارة العالقة ويركز على ابتكار الخدمات 

المصرفية الرقمية وتثقيف وتوجيه العمالء نحو استخدام وسائل الخدمة 
الذاتية. لقد وفرت القنوات الرقمية تحكم أفضل لعمالء الشركات الصغيرة 

ومتوسطة الحجم في إدارة التدفقات النقدية وأتاحت لهم خيار إجراء 
المعامالت بشكل آمن من مكاتبهم. يستمر قطاع الخدمات المصرفية 

الشاملة في االلتزام بتمكين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك 
تماشًيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

استمر قطاع الخدمات المصرفية للشركات المحلية في عام 2022 في توفير 
أفضل تجربة للعميل وبخدمة عالية الجودة من خالل الحلول المصرفية 

المبتكرة. وركز على النمو التلقائي للعمليات مع االستعانة بأحدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا من خالل تطوير حلول مصرفية مبتكرة عبر اإلنترنت 

من أجل تقليل المعامالت القائمة على المستندات الورقية خالل العام.

البنك التجاري يحصد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر من يوروموني



التقرير السنوي 2022

41

المعامالت المصرفية
يستمر قطاع الخدمات المصرفية الشاملة في البنك التجاري بحصد جوائز 

تتمحور حول االبتكار وعمليات التحول الرقمي وتعزيز تجربة العمالء. 
فقد حصد البنك التجاري عام 2022 العديد من الجوائز وحقق العديد 

من اإلنجازات في هذا المجال. فقد عمل البنك على توسيع وتطوير 
نطاق خدمات “المضيف إلى الُمضيف” وتوفير نقاط البيع وبوابة الدفع، 

والمدفوعات المشتركة للعمالء من التجار، وخدمة إيداع الشيكات عن 
بعد، وغيرها من الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو عبر تطبيق البنك 

التجاري للهاتف الجّوال، والذي يتمتع بميزة “الرؤية الشاملة للعميل )بزاوية 
36۰ درجة(”. وتجدر اإلشارة إلى أن المؤسسات الُمستقلة اعترفت 

بالجهود التي يبذلها البنك فيما يتعلق بعملية التحول الرقمي، وذلك وفقًا 
لمجلة يوروموني وجلوبال فاينانس. وقد تحسنت نسبة استعانة العمالء 

بالقنوات الرقمية بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة االستخدام 90% في 
المدفوعات و99% في صرف الرواتب وقد بلغت نسبة إنجاز المعامالت 

التجارية عبر القنوات الرقمية 93%. وقد مكنت الحلول المتعلقة بالمعامالت 
المصرفية العمالء من إدارة عمليات الدفع والتحصيل الخاصة بهم 

واحتياجاتهم من السيولة عن ُبعد من خالل نظام المعلومات اإلدارية 
المطّور.

استمر فريق المعامالت المصرفية التابع للبنك في حصد الجوائز المتميزة 
خالل عام 2022 من منظمات بحثية معتمدة محلًيا وعالمًيا والمخولة بالنظر 

في أعمال المؤسسات المرشحة وكفاءاتها ومهاراتها القيادية وصافي 
الدخل الذي تحققه ومالئتها المالية في هذا المجال:

جائزة “أفضل بنك في إدارة النقد” من جلوبال فاينانس )من   •
العام 2016 حتى 2022(.

جائزة “أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال” من   •
جلوبال فاينانس )من العام 2016 حتى 2022(.

جائزة “أفضل خدمات تمويل تجاري” من جلوبال فاينانس )من   •
العام 2016 حتى 2022(.

جائزة “أفضل موقع إلكتروني متكامل للمعامالت المصرفية للشركات”   •
في قطر والشرق األوسط لعام 2022.

جائزة “ريادة السوق” في قطر في مجاالت الحلول الرقمية والخدمات   •
المصرفية للشركات من قبل مجلة يوروموني لعام 2022. 

جائزة “أفضل بنك للمعامالت المصرفية للشركات” من قبل يوروموني   •
في قطر لعام )2022(.
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وفيما يلي بعض المبادرات الرئيسية األخرى:

نمو حجم التجارة لدى البنك يشكل ملحوظ خالل عام 2022، فقد زاد   •
من حوالي 40 مليار ريال قطري في عام 2021 إلى 45.5 مليار ريال قطري 

في عام 2022.

تحديث أنظمة الواجهة األمامية والدعم، مثل بوابة البنك التجاري   •
لألعمال التجارية وعمليات تحسين المعامالت التجارية وتوفير أحدث 

اإلصدارات بما يتماشى مع اإلصدار الجديد من خدمات سويفت 
المتعلقة بخطابات الضمان )التعهد(.

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

قطاعات النقل، والطيران، والمواد البتروكيماوية والصادرات.

شهدت المعامالت الخاصة بالتحويالت الدولية نموًا ملحوظًا بنسبة   •
قدرها %35.3.

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

العهد واألمانات.

حل التسوية واالئتمان لكبار العمالء، وهو حل داخلي لتسوية فواتير   •
العمالء من خالل التواصل عبر خدمة “واجهة برمجة التطبيقات” حيث 
تعمل على تحديث تخطيط موارد المؤسسات للعمالء حتى يتسنى 

لهم تسوية المعامالت بشكل تلقائي.

تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوال للشركات الغني بالمزايا إلجراء   •
كافة المدفوعات واالستعالمات حول الحسابات البنكية.

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

المدفوعات واالستعالمات المتعلقة بالشركات في الوقت الفعلي.

توفير حلول حصرية للمستثمرين داخل المناطق الحرة في قطر.  •

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

وتطبيق البنك التجاري للهاتف الجّوال للشركات لمتابعة المعامالت 
المصرفية الخاصة بالعمالء في الوقت الفعلي.

البرامج التجارية الُمتعددة والمنظمة لتجار السلع ومؤسسات القطاع   •
العام االستراتيجية المحلية وتجار السيارات حيث ساعدت تلك البرامج 
في اإلجراءات الخاصة بالواردات في الدولة فيما يتعلق بفترة االئتمان 

الممتدة.

الخدمات المصرفية الدولية 
تُعد “إدارة الخدمات المصرفية الدولية” في البنك التجاري مسؤولة عن 
خدمات البنوك المراسلة وعمليات اإلقراض للشركات العالمية وغيرها 

من المنتجات المصرفية الشاملة المقدمة للمؤسسات المالية والشركات 
الكبرى والصناديق السيادية والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك 

مكاتب تمثيل العمالء ذات الدخل العالي والكائنة خارج دولة قطر. وفي 
سنة 2022، رّكزت استراتيجية البنك على إقراض القطاعات المتنوعة ذات 

الصلة الوثيقة بدولة قطر.

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

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

إال أن استراتيجية البنك التجاري المتعلقة باألعمال المصرفية الخارجية ال تزال 
متحفظة في حين أنها ترّكز على تنوع المحفظة االستثمارية واإليرادات 

الناتجة عن التمويل التجاري والعالقات االستراتيجية مع الشركات الكبرى 
في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وتركيا وبصورة انتقائية من 
أسواق شمال أمريكا وآسيا والمحيط الهادئ والدول اإلفريقية الواقعة 

جنوب الصحراء الكبرى.

وقد شهدت حركة معامالت التمويل التجاري منخفض المخاطر قصير 
األجل في الغالب نشاطًا مقبوال في سنة 2022، وهذا فضاًل عن أن الركيزة 
األساسية األخرى إلستراتيجيتنا تمثلت في التعاون عن كثب مع خدمات 
البنوك التابعة والزميلة والمنتجات االئتمانية وغيرها من األنشطة التجارية 

الخارجية على مستوى المجموعة، وذلك لالستفادة  من النمو المتناغم 
داخل مجموعة البنك التجاري.

البنك التجاري يشارك في اجتماعات معهد التمويل الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية في 
العاصمة واشنطن



التقرير السنوي 2022

43
تنويع التمويل

تضطلع “إدارة الخدمات المصرفية الدولية” أيضًا بدور مهم في دعم 
المتطلبات التمويلية للبنك، وذلك من خالل تعزيز عالقاته الدولية ودعم 

ما تقوم به إدارة الخزينة من تنويع لمصادر التمويل، وهو ما يتحقق بتنظيم 
القروض المشتركة والثنائية للبنك وزيادة مصادر الخزينة ونطاق العالقات 
االئتمانية المؤسسية مع صناديق الثروات السيادية اآلسيوية واإلقليمية 
ومؤسسات إدارة األصول وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية.

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

الدولية وخدمات سويفت ومعهد التمويل الدولي ومؤسسة التمويل 
الدولية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة برنامج تمويل التجارة العربية 
والرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك االشتقاقية وغيرها من 

مؤسسات التنمية.

أولوياتنا في عام 2023 
المضي قدمًا: ستتمثل أولوياتنا االستراتيجية لسنة 2023 وما يليها في 

إدارة نطاق األعمال التجارية وزيادته، وذلك وفقًا لما يلي:

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

عالقات تفاعلية داخل هذه األسواق؛

التنويع بحذر في قارتي آسيا وإفريقيا بحيث تتحسن التدفقات   •
االستثمارية التجارية باإلضافة إلى نموها داخل أسواق البلدان 
المتقدمة مثل: الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة 

البريطانية إلى جانب انتقاء بعض من دول “منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية”، وذلك ألغراض إدارة المخاطر وتنويع المحفظة 

االستثمارية؛

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

الدولية؛

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

إال أنها تركز على الدعم األمني والضمانات العينية للحد من المخاطر 
لمواجهة فترات الركود في حاالت العجز االئتماني؛

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

للبنك التجاري.

فهد بادار
مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات 

المصرفية الدولية
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الخدمات المصرفية لألفراد 
تركز استراتيجية نمو قطاع الخدمات المصرفية لألفراد في البنك  تركيًزا 

كبيًرا على تقديم تجارب عالمية المستوى لعمالئنا في كل مركز خدمة. 
فمن خالل المشاركة الرقمية والفروع الرئيسية وصاالت بريميُم الفخمة 

والعالقات االستباقية مع العمالء، دأب البنك دائًما على تجاوز التوقعات 
في تقديم األفضل. تشمل باقة منتجاتنا الواسعة الحسابات المصرفية 
والودائع والقروض وبطاقات االئتمان والتأمين وإدارة الثروات. إن هذه 

الحلول المالية تساعد عمالئنا، سواًء األفراد أو المؤسسات التجارية. 

وقد ساعدنا استخدام التحليالت المتقدمة في تحديد وتلبية احتياجات 
عمالئنا الفريدة وجعل تجربتهم مع البنك أكثر خصوصية، حيث تحمل الطابع 

الشخصي لكل عميل. إن هذا التركيز الدؤوب على عمالئنا الذي يتماشى 
مع أولوياتنا االستراتيجية األساسية سيحقق رؤيتنا بأن نصبح “البنك األكثر 

ربحية وابتكاًرا وريادة في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد في دولة قطر 
خالل السنوات األربع القادمة”.

وبصفتنا مجموعة تجارية، فإننا نلتزم التزاًما تاًما باستراتيجية البنك القائمة 
على المبادئ الخمس األساسية والتي تتمثل في تحقيق األرباح، وخدمة 

العمالء، واإلبداع واالبتكار، والثقافة وااللتزام.

نفخر بفوزنا بالعديد من الجوائز، إذ يعد هذا خير دليل على التزامنا وابتكاراتنا. 
إن معظم الجوائز التي حصدها البنك في عام 2022 كانت في التميز في 

مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وتتضمن بعض إنجازاتنا ما يلي:

رفعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز تصنيفها االئتماني   •
. +BBB طويل األجل من -A للبنك التجاري إلى

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

جائزة “ريادة السوق في الحلول الرقمية” من يوروموني.  •

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

جائزة “أفضل عروض المنتجات لإليداع عبر اإلنترنت   •
والبطاقات واالستثمار في قطر” من مجلة جلوبال فاينانس. 

جائزة “البنك األكثر ابتكارًا في التعرّف على العمليات   •
االحتيالية في العالم”  من مجلة جلوبال فاينانس.

جائزة “أفضل تصميم لتجربة المستخدم في قطر” من مجلة   •
جلوبال فاينانس.

جائزة “تطبيق التداول األكثر ابتكارًا في قطر” من مجلة   •
إنترناشيونال فاينانس.

جائزة “أفضل بنك لهذا العام في قطر” من مجلة ذا بانكر.  •

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

األداء العام للبنك التجاري.

جدير بالذكر أن قطاع الخدمات المصرفية لألفراد حقق نجاحًا قويًا في أداء 
األعمال عام 2022، ويعزى ذلك إلى ابتكاره وتقديمه خدمة عمالء مميزة 

وفريدة.

شاهناواز راشد
مدير عام تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد
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أبقت الميزانية العمومية المخصصة لألفراد على مكانة جيدة مع تعديل 
المبالغ المخصصة للقروض المقدمة للعمالء إلى 10 مليار ريال قطري وارتفاع 

قيمة الودائع إلى 19.9 مليار ريال قطري للسنة المالية 2022.

شبكة الفروع وأجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الصراف اآللي
تبقى الشبكة الفعلية للبنك المكونة من 33 فرًعا جزًءا ال يتجزأ من 

استراتيجية التوزيع الخاصة بالبنك التجاري، فهي توفر مساحة للعمالء 
للوصول إلى الخدمات بسرعة، باإلضافة إلى التواصل مع المستشارين 

حول الحلول المالية المخصصة لمتطلباتهم.

لقد تم إعادة تشكيل النموذج الخاص بتوزيعنا لألفرع ليتضمن ثالثة أنماط 
متميزة من األفرع تلبي جميع احتياجات العمالء. ولقد صممنا هذه األفرع 

المالئمة لخدمة شرائح متعددة من العمالء بخدمات مميزة.

النمط األول يتمثل بأفرعنا الجديدة والمميزة “األفرع الذكية” توفر لعمالئنا 
المزيد من الخدمات الذاتية ما يمكنهم من استخدام خدماتنا على مدار 

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

وتعد الصالة الرقمية الموجودة في فرع سيتي سنتر أكبر صالة رقمية 
للبنك، حيث تتضمن مجموعة واسعة من أجهزة الخدمة الذاتية إلى جانب 
التصميم االنسيابي الجديد، والذي يتيح للعمالء تلبية احتياجاتهم المصرفية 

بسهولة وفعالية.

يمكن للعمالء حجز المواعيد قبل زيارة األفرع لتقليل وقت االنتظار. ونحن 
حريصون على خدمتهم بمنتهى الكفاءة من خالل نهج المعامالت 

الالورقية الذي تم إطالقه مؤخًرا ويتيح للعمالء تجربة سلسة.

 ويتضمن النمط الثاني صاالت بريميُم البنك التجاري والتي تلعب دوًرا مهًما 
في إعادة تعريف التجربة المصرفية، حيث تقدم خدمات متميزة ال مثيل لها 
من قبل مدراء عالقات متخصصين، ما يتماشى مع أهداف العمالء لبناء 
الثروة.  كما تقدم خدمات مخصصة للعمالء المتميزين وحلول استشارية 

مخصصة في صاالت تؤمن الرفاهية والراحة.

هذا ونفخر بتقديم خدمة عالية الجودة لجميع عمالئنا، من خالل خدماتنا 
المصرفية الخاصة وخدمات صدارة المميزة الرائدة بمعايير استثنائية.

وأخيرًا تواصل أفرع البنك التقليدية خدمة االحتياجات المالية األكثر تعقيًدا 
لعمالئنا.

لدى البنك التجاري شبكة من أجهزة الصراف اآللي، والتي تضم 202 
جهاز صراف آلي، موزًعا بشكل استراتيجي في جميع أنحاء قطر لضمان 

االستخدام األمثل للشبكة. فباإلضافة إلى إجراء السحوبات النقدية 
واإليداع النقدي، فإنه يمكن للعمالء بسهولة سداد الفواتير وإجراء 

الحواالت المالية وإيداع الشيكات من خالل شبكة أجهزة الصراف اآللي 
الخاصة بنا.

وباإلضافة إلى ذلك، هناك عدًدا من أجهزة الخدمة الذاتية والتي تتيح 
الطباعة الفورية لبطاقات الخصم واالئتمان الجديدة وطباعة دفاتر 

الشيكات.

الخدمات المصرفية لألفراد عبر اإلنترنت وعبر الهاتف الجوال
انطالقًا من نجاحنا الرقمي المستمر، فقد واصلنا بذل جهودنا الدؤوبة 

في عام 2022، لتقديم تطبيق البنك التجاري للهاتف الجّوال بإصدار حديث 
ومجدد. 

من خالل تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوال والخدمات المصرفية عبر 
اإلنترنت، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية بما في ذلك 

الحواالت الدولية إلى ما يزيد عن 40 دولة بكبسة زر واحدة، مما يسمح 
للعمالء بإرسال الحواالت إلى الحسابات المصرفية ومن خالل خدمات 

االستالم النقدي، بما في ذلك حسابات المحفظة.
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وبالنسبة لبعض البلدان، إن هذه الخدمة فورية حيث تتاح للعميل تحويل 
األموال إلى المستفيد في أقل من 60 ثانية. ومع االستخدام المكثف 
لخدمة الحواالت المالية بين العمالء، تعد خدمة حواالت البنك التجاري 

واحدة من أكثر خدماتنا الرقمية شيوًعا.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن ميزة التنبيه على سعر الصرف في تطبيق 
البنك التجاري للهاتف الجوال تُتيح للعمالء ضبط إعدادات التنبيه لتلقي 

اإلشعارات عند وصول أسعار صرف العمالت األجنبية إلى السعر الذي 
يرغبون فيه.

كما ُقمنا بتوسيع نطاق خدمات الدفع السريعة لتشمل قنوات جديدة 
تخدم المجتمعات المتنامية في المناطق األفريقية وذلك من خالل 

شراكتنا مع “ويسترن يونيون”. 

وأثناء عملية توسيع نطاقنا الجغرافي فقد واصلنا تعزيز تجربة عمالئنا من 
خالل تقديم باقات الحواالت، إذ يمكن للعمالء شراء باقات ُمخفضة، كما 

يستطيع الُمستخدم الجديد االستفادة من الحواالت المجانية.

ونظًرا الرتفاع معدل تبني العمالء النشطين للمعامالت الرقمية، تتم اآلن 
أكثر من 99% من المعامالت المالية من خالل القنوات اآللية.

إلى جانب االبتكار المستمر على الصعيد الرقمي، قدم البنك العديد من 
الخدمات األولى من نوعها في السوق مثل خدمة إيداع الشيكات 
إلكترونًيا عبر الهواتف الجوالة، وبطاقات دفع رواتب العمالة المنزلية، 

وتطبيق “CB Pay “ للتجار الذي يُتيح المدفوعات للتجار باستخدام أرقام 
الهواتف الجوالة، ورمز الكيو آر، ورابط “CB Pay” لعمالء البنوك األخرى 

غير البنك التجاري، ونظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال من خالل تطبيق 
 .)mPay(

كما قدمنا لعمالئنا أيًضا خدمة سي بي Voice التي تُتيح لهم تسجيل 
أصواتهم باستخدام تكنولوجيا المقياس الصوتي الحيوي لتأكيد هويتهم. 

وقد قدم البنك التجاري تقنية اإلشعارات المباشرة لحماية عمالئه من 
عمليات االحتيال والجرائم اإللكترونية، والتي هي عبارة عن تنبيهات تفاعلية 

يُرسلها البنك التجاري إلى رقم الهاتف الذي سجله العميل وتظهر على 
تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوال في حال مالحظة أي نشاط مشبوه.

لقد تم تبني وقبول هذه االبتكارات على نطاق واسع من قبل العمالء، 
 ”CBsafe ID“ وواحدة من أهم الخدمات التي أطلقها البنك مؤخًرًا هي ميزة

التي تتيح للعمالء التعرف بسهولة على المكالمات الواردة من موظفي 
البنك التجاري والمصادقة عليها، مما يحد من فرص المكالمات االحتيالية.

إن خدمة “سي بي فيديو مع مدير العالقات” هي خدمة أخرى من 

الخدمات التي يقدمها البنك والتي تسهل التفاعل مع العمالء وجًها لوجه 
من خالل منصة افتراضية تخدم العمالء بشكل مبتكر وتعزز العالقات مع 

العمالء.

وتتيح هذه الخدمة لعمالئنا القدرة على استكمال الطلبات وتبادل 
المستندات وتقديم التعليمات بمجرد توقيعهم الرقمي بهدف تسريع 

تنفيذ المعامالت.

نعتز بالجوائز التي يحصل عليها تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوال دائًما 
من الهيئات العالمية، واألهم من ذلك رضا العمالء إذ أن نسبة رضا 

العمالء سجلت صافي نقاط ترويج أكثر من 72 نقطة.

البطاقات والمدفوعات
يحتل البنك التجاري مكانة بارزة في السوق القطري كمزود لبطاقات 

االئتمان، حيث يقدم البنك مجموعة من بطاقات االئتمان والخصم المميزة، 
والتي من بينها بطاقات فيزا / وماستركارد المتميزة والفائقة التميز كما 

لديه االمتياز الوحيد لبطاقات داينرز في دولة قطر.

وفي الواقع، كان البنك من بين أوائل البنوك التي أطلقت تقنية “مرر 
وادفع” في قطر في عام 2018، كما أنه أول من أدخل نظام شامل 

للمدفوعات بتقنية “بدون لمس” في الدولة. وإلى جانب مواصلة البنك 
االستفادة من منصة الدفع بدون لمس والترميز، فقد أطلق هذا العام 

 Samsung ”و ”Google Pay “ وسائل دفع مبتكرة مثل خدمات
Wallet” إضافة إلى حلول الدفع المبتكرة “Apple Pay باي” والدفع من 

خالل األجهزة القابلة لالرتداء مثل Fitbit وGarmin. وجدير بالذكر أن 
المعامالت بدون لمس تساهم بنسبة 67% من إجمالي المعامالت التي 

تتم على بطاقات الخصم واالئتمان في أجهزة نقاط البيع.

إلى جانب ذلك، فقد قاد للبنك التجاري إعادة هيكلة التجربة المصرفية 
لعمالئه في مجال استقطاب التجار، حيث نبحث باستمرار عن تقديم 

الحلول لتسهيل عمليات الدفع التي يقوم بها العمالء وقبول الشركاء 
من التجار لمثل هذه المدفوعات. ونواصل تعزيز حضورنا عبر قطاعات 
األعمال من خالل المنتجات الرائدة في السوق مع زيادة التركيز على 

االبتكارات لدعم العمالء في حالة عدم وجود البطاقات. وبقيادة هذه 
 pay االبتكارات في عصر كوفيد، أدخل البنك التجاري خدمة “سي بي

للتجار” حيث يمكن بسهولة الدفع للبضائع / الخدمة المقدمة من خالل 
الرابط المشترك من قبل التاجر أو رمز الكيو آر.

وللمساهمة في دعم الزيادة في السياحة من قارة آسيا وخاصة الصين، 
قام البنك التجاري بتوسيع نطاق بطاقات “يونيون باي إنترناشيونال” 

التي تصدر في الصين من خالل تمكين قبول بطاقات هذه البطاقات على 
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189 جهاز من أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك التجاري، باإلضافة إلى دعم 
أعضاء بطاقة “يونيون باي إنترناشيونال” لينمكنوا من الدفع باستخدام 
بطاقات االئتمان أو الخصم الخاصة بهم فيما يزيد عن عشرة آالف نقطة 

بيع.

خدمة نقطة البيع االفتراضية “سي بي VPOS”: أطلق البنك أول 
حل من نوعه لقبول الدفع بالبطاقات، وهو خدمة نقاط البيع االفتراضية 

“سي بي VPOS”. توفر خدمة “سي بي VPOS” حاًل للدفع عبر الهاتف 
الجوال يسمح للعمالء التجار بقبول الدفعات من البطاقات المزودة 

بخدمة دون لمس على أي هاتف جوال يعمل بنظام أندرويد بطريقة 
آمنة، وسهلة، ومريحة دون الحاجة إلى أي أجهزة إضافية. وفي الوقت الذي 

ستكون فيه هذه الخدمة الرقمية الجديدة متاحة لجميع التجار، يسعى 

تجديد فرع البنك التجاري في السيتي سنتر مؤخرًا بتصميم حديث

البنك التجاري افتتح صالة بريميُم الحصرية الثانية في مجمع بالس فاندوم. إضافة فريدة إلى تجربة 
الخدمات المصرفية المميزة من البنك التجاري

البنك التجاري افتتح أول صاالت »صدارة يُوث« الحصرية في فرع محطة مترو جامعة قطر

البنك التجاري افتتح فرعه الجديد في ميناء حمد

“فيزا” تعرض كأس العالم FIFA™ في مقر البنك التجاري
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البنك التجاري إلى زيادة نسبة قبول عمليات الدفع عبر البطاقات والمحافظ 
اإللكترونية في المؤسسات  التي تعتمد على العمليات النقدية بشكل 

أساسي مثل األعمال التجارية الصغيرة والمشاريع المنزلية المرخصة، 
واألعمال المتناهية الصغر، ومحالت البقالة، والمقاهي، وغيرها. إن هذه 

التقنية المبتكرة ومنخفضة التكلفة، والتي تقدم حلول قبول الدفع دون 
لمس، تساهم في تعزيز استراتيجية البنك التجاري نحو دعم رؤية الدولة 

لبناء مجتمع غير نقدي والوصول إلى قبول حلول الدفع الرقمية التي 
تساعد في االندماج المالي.

ومع وجود قاعدة نشطة من العمالء الميسورين، صممنا عروضنا 
الستقطاب عمالء برواتب أعلى بينما نواصل االستثمار في محفظتنا 

الرئيسية من البطاقات السوداء ذات اإلصدار المحدود.

شهدت بطاقات البنك التجاري وعمليات الدفع بالبطاقات إقبااًل كبيًرا 
خالل فعاليات كأس العالم FIFA 2022™ في قطر، التي اختتمت مؤخًرا، 

حيث أطلق البنك التجاري 3 تصاميم فريدة لبطاقات FIFA، والتي حظيت 
بإقبال كبير من عمالء البنك. باإلضافة إلى ذلك، أطلق البنك أيًضا حمالت 

متعددة للبطاقات باستخدام أصول فيفا مثل حزم الضيافة وتذاكر 
المباريات للتفاعل مع عمالئه. وقد دعمت هذه األعمال أيًضا التجار عبر 

معالجة أكثر من 8 ماليين معاملة خالل فعاليات كأس العالم. فضاًل عن 
ذلك، قدم البنك حل نقطة البيع االفتراضية “سي بي VPOS” لحوالي 1400 

سيارة أجرة لدعم قبول بطاقات السائحين القادمين خالل كأس العالم.

إدارة الثروات
واصل البنك تركيزه على بناء قدرات إدارة الثروات على مدار العام، حيث ال 

تزال إدارة الثروات هي مصدر القوة لخدماتنا التي تمثل الركيزة األساسية 
لقطاع الخدمات المصرفية لألفراد، والذي بدوره يتميز بقوته وصالبته. 

وقد كانت االستثمارات في األفراد والعمليات والمنتجات واألنظمة من 
مجاالت التركيز الرئيسية في بناء أساس قوي ومتين لتقديم خدمات 

استشارات الثروة من خالل بنية إدارة ثروة موثوقة وقوية.

وفي هذا الصدد، نساعد العمالء في الوصول إلى المنتجات االستثمارية 
المحلية والعالمية التي يقدمها مستشارو الثروات المؤهلون والمعتمدون 
والمزودون باألدوات المناسبة لتسهيل رحلة عمالئنا. ويبقى تركيزنا منصًبا 

على أتمتة اإلجراءات التشغيلية، وتقديم منتجات مبتكرة باإلضافة إلى 
توسيع نطاق الوصول إلى منتجات الثروة التقليدية التي تلبي احتياجات 

قاعدة عمالئنا وتساعدهم في تنويع محافظهم االستثمارية.

وإلى جانب توفير حلول إدارة الثروات العالمية، واصلنا تعزيز مكانتنا في 
سوق الصرف المحلي القطري من خالل خدمات الوساطة الرائدة في 
السوق التي تقدمها شركة البنك التجاري للخدمات المالية )ذ. م. م(، 

وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري ومرخصة من هيئة قطر 

لألسواق المالية. وتعد شركة البنك التجاري للخدمات المالية من بين أكبر 
3 شركات وساطة في دولة قطر، حيث تمتلك أكبر قاعدة رأسمالية تزيد 

عن 800 مليون ريال قطري. وتوفر الشركة للعمالء القدرة على تداول 
األسهم المدرجة في بورصة قطر والسندات وأذون الخزانة إلى جانب 

الوصول إلى تسهيالت التداول بالهامش، وإدارة األصول، وخدمات توفير 
السيولة. وبالنسبة لسوق األسهم المحلية، تعتبر شركة البنك التجاري 
للخدمات المالية من الشركات الرائدة في التداول بالهامش بأكبر دفتر 

هامش يقدم في الوقت الحالي هامًشا قدره 0% لمدة 3 أشهر حسب 
اختيار العمالء، وهو األول من نوعه في السوق. ومن خالل تطبيق 

التداول عبر الهاتف الجوال، والحائز على جوائز، ومنصة التداول عبر اإلنترنت، 
تواكب الشركة استراتيجية االبتكار الرقمي الشاملة التي يعتمدها البنك.

استقطاب العمالء
يعتبر استقطاب العمالء بمثابة شريان الحياة للخدمات المصرفية لألفراد، 

ولذلك شدد البنك التجاري تركيزه على االرتقاء باألساليب المتعددة التي 
تمكن العمالء الجدد من االنضمام إلى البنك. وفي هذا السياق، نقدم 

تطبيقات حسابات سهلة ومحّسنة رقميًا من خالل فتح حساب رقمي 
وعمليات اإلنجاز الفوري. ويظل التركيز منصًبا على تقديم القيمة من خالل 
تقنين حجم شرائح دخل العمالء وتعزيز استراتيجيات االستقطاب. وقد 

ساعد عرض CB@Work المطور، وهو خدمة ومنصة مبيعات حصرية، في 
ترسيخ مكانة البنك كمصدر رئيسي لحسابات الوافدين والقطريين، على 

أن تحتل البطاقات المركز في تحفيز استقطاب حسابات الراتب.

ولدعم الشبكة المسؤولة عن استقطاب العمالء، واصل قطاع الخدمات 
المصرفية لألفراد استثمار الموارد لزيادة تعزيز الحلول الرقمية لخدمة عمالئنا 

وتحسين أوقات االستجابة بداية من فتح الحساب وصواًل إلى استيفاء 
الحساب.

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

المستقبلي من خالل طرح المقترحات الفريدة والُمتميزة لهم، مثل برنامج 
“صدارة يوث”، وهو برنامج حصري ُمصمم خصيًصا للشباب القطري الذين 

تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاًما. وفي هذا السياق تم افتتاح أول صاالت 
“صدارة يُوث” الحصرية للشباب في فرع محطة مترو جامعة قطر، وقد تم 

تصميم هذا الفرع الفريد من نوعه من قبل طالب الجامعة الذين عكسوا 
روح اإلبداع واالبتكار والمنفعة. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن النمط المميز 

لهذا الفرع يلبي هدف البنك في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 كما يلبي 
احتياجات هذا القطاع مع توفير موقع مثالي لاللتقاء والتواصل وتبادل 

األحاديث واألفكار.



التقرير السنوي 2022

49
الخزينة واالستثمار

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

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

للمتطلبات التشغيلية واالستراتيجية للسيولة إلى جانب الوصول إلى 
أسواق رأس مال الدين الدولية المتعلقة باحتياجات التمويل.

أعمال اإلدارة
تأتي إجراءات اإلدارة االستباقية لتمكن البنك من إدارة قاعدة التمويل 

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

ومجلس اإلدارة والمساهمين. وقد ساهم الفريق المعني بمهام الخزينة 
واإلستثمار في اإلدارة بدور فعال في الحفاظ على ثبات تكلفة التمويل 

وإدارة الفترات الزمنية المتعلقة بالتزامات البنك، وذلك في ظل بيئة أسعار 
الفائدة المتقلبة، إلى جانب السعي نحو تنويع قنوات التمويل والحفاظ 

على نسب السيولة الرئيسية وكذلك ما يرتبط بها من النسب التنظيمية 
لقطاع األعمال التجارية، وذلك وفقًا لما يصدره “مصرف قطر المركزي” من 

قرارات ملزمة.

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

كما واصل العمل إلدرار قدر كبير من اإليرادات في سنة 2022 في نفس 
وقت ضمان وجود مقدار من السيولة االحتياطية للبنك، وذلك من خالل 
التركيز على االستثمارات المتنوعة القابلة للتسييل. ويتمثل هدف الفريق 

في سنة 2023 في الحفاظ على معدل الزخم في اإليرادات في ظل 

بيئة السياسات النقدية والبيئة السياسية الجغرافية الحافلة بالتحديات. 
وتفاقم الوضع بسبب فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( وما يزال تركيز 
االستثمار منصبًا على تولي عمليات اإلدارة النشطة للمحفظات االستثمارية 

حتى تحقيق المستوى األمثل لإليرادات، فضاًل عن ضمان إدارة المخاطر 
بصورة فعالة ومرونة عمليات تخصيص األصول وعمليات التحوط المالي 

وإدارة الفترات الزمنية.

وحدة مبيعات إدارة الخزينة
توفر مبيعات الخزينة لعمالء البنك مجموعة كاملة من المنتجات باإلضافة 

إلى دعم متطلباتهم فيما يتعلق بإدارة عمليات الصرف األجنبي واتخاذ 
اإلجراءات التحوطية بخصوصها والمخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة وغيرها 
من فئات األصول. وتواصل “إدارة الخزينة واالستثمار لدى البنك التجاري” 

زيادة نطاق دورها المؤثر باعتبارها صانع سوق رئيسي فيما يتعلق 
بالمعدالت اإلقليمية والدخل الثابت وسندات الخزينة وكذلك أسواق 
العمالت األجنبية، وذلك إلى جانب أنها توفر للشركات والمؤسسات 

إمكانية الوصول إلى السوق.

وفي سنة 2022، وسعت “إدارة الخزينة واالستثمار لدى البنك 
التجاري”نطاق قدرتها لدعم متطلبات عمالئها من خالل إضافة القدرات 

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

العديد من المناطق الجغرافية.

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

عمليات اإلصدار والهيكلة والتفاوض والتنفيذ الكاملة.

بارفيز خان
مدير عام تنفيذي، الخزينة واالستثمار
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إدارة المخاطر
تُشكل إدارة المخاطر جزءًا جوهريًا من األنشطة اليومية للبنك التجاري. وفي 
إطار الحوكمة العامة للبنك، فإن مجلس اإلدارة يتحمل مسؤولية اإلشراف 

على إطار حوكمة المخاطر الكبرى، ويضم هذا اإلطار ثقافة المخاطر الكبرى 
ومستوى المخاطر المقبولة في البنك )Risk Appetite( -الذي يوضح في 

بيان مستوى المخاطر المقبولة - ويشتمل أيضًا على المسؤوليات المحددة 
إلدارة المخاطر ووسائل السيطرة عليها. ويرتكز إطار حوكمة المخاطر في 

البنك على ثالثة خطوط دفاعية توضح أدناه:

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

المسؤولة عن تنفيذ الضوابط الداخلية الفعالة وكذلك عن تحديد 
وقياس وتقييم ومراقبة وتخفيف المخاطر المرتبطة بأنشطتها وذلك 
بما يتماشى مع بيان مستوى المخاطر المقبولة وحدود المخاطر في 

البنك.

يتمثل خط الدفاع الثاني في إدارة المخاطر المستقلة التي تهدف   .2
إلى مراقبة مدى االستعداد للمخاطرة وتقييم المخاطر بشكل مستقل 
عن عمليات أقسام األعمال الرئيسية والمهام التي تشكل خطرًا. علمًا 

أن إدارة المخاطر المستقلة تُكمل أنشطة أقسام األعمال الرئيسية 
التي قد تنطوي على مخاطر وذلك من خالل مسؤوليتها في رصد 

ورفع التقارير، وااللتزام بمستوى المخاطر المقبولة في البنك. وتتحمل 
اإلدارة المستقلة للمخاطر مسؤولية تحديد وقياس وتقييم ومراقبة 

المخاطر الكلية الناشئة على مستوى المؤسسة.

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

الضوابط الداخلية.

اهتم البنك التجاري في العام 2022 بمواصلة جهوده لتطوير جميع المنصات 
الخاصة بالمخاطر بما يشمل الوصول لمنظمة مخاطر تمتاز بالتوازن والمرونة، 

وتطبيق نهج شامل إلدارة تكلفة المخاطر، ونهج محّسن إلدارة المخاطر 
غير المالية.

وسيسعى البنك التجاري في العام 2023 إلى مواصلة تطبيق أهداف 
واضحة واستراتيجيات محددة إلدارة المخاطر، مع التركيز على تنفيذ األنظمة 

وتعزيز مراقبة المخاطر.

مخاطر االئتمان
حدد البنك التجاري السياسات االئتمانية المرتبطة بإقرار المخاطر االئتمانية 

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

وحجم اإليرادات، ومصادر السداد، وفترات السداد، وتوافر الشروط 
والضمانات الالزمة والتحقق من مستندات منح القروض.

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

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

الجهات الحكومية والبنوك والشركات الكبرى التي تتمتع بأوضاع مالية 
قوية. ويستخدم البنك نماذج تصنيف مخاطر تستهدف التحكم في اتخاذ 

القرار المتعلق بإقراض الشركات واألفراد، وهو ما يحقق توحيد المعايير 
واستمرارية تصنيف المقترضين.

أنطونيو غاميز
مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع المخاطر
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المخاطر غير المالية
قدم البنك مفهوم المخاطر غير المالية والتي تشتمل على المخاطر 

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

التغيير. تشير المخاطر التشغيلية إلى مخاطر الخسارة الناجمة عن مباشرة 
عمليات داخلية غير مالئمة أو فاشلة أو تلك الناشئة بسبب أشخاص 
أو أنظمة أو نتيجة ألحداث خارجية. وتنطوي هذه المخاطر على المخاطر 

القانونية لكنها تستبعد المخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة.

وتختص اإلدارة المنوطة بإدارة المخاطر غير المالية بتشجيع إنجاز األهداف 
المالية والتجارية للبنك التجاري كما تضمن هذه اإلدارة أيًضا أن البنك يتبنى 

معايير الصناعة في تقييم المخاطر الرئيسية ويستخدم األدوات الالزمة 
إلدارة ورصد هذه المخاطر. وتتمثل األهداف األساسية لإلدارة فيما يلي:

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

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

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

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

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

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي الخسارة المحتملة في القيمة أو األرباح الناجمة عن 

التغيرات في عوامل السوق وذلك تحت إشراف كامل من إدارة مخاطر 
السوق بالبنك والتي تقدم مبادئ توجيهية محددة لكيفية إدارة مخاطر 

السوق. وتشتمل هذه المخاطر على المخاطر الناشئة عن دفاتر التداول 
والدفاتر المصرفية وإدارة مخاطر الطرف اآلخر.

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

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

التي تمت مالحظتها خالل فترة زمنية محددة، ويستعين البنك بمقياس 
“القيمة المعرضة للخطر تحت الضغط” لقياس احتمالية الخسارة االقتصادية 
الناجمة عن تقلبات السوق الشديدة. ويستخدم البنك مقياس “العوائد 

المعرضة للخطر” ومقياس “القيمة االقتصادية لحقوق الملكية” لقياس 
مخاطر أسعار الفائدة ومقياس “قيمة الدوالر” لقياس “التغيير في العائد”.

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

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

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

سياسات التمويل التي يتبعها البنك على ما يلي:

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

االحتفاظ بمستوى مناسب من األصول في صورة سائلة.  •

يتوافق مستوى األصول السائلة مع افتراضات السيناريو األصعب   •
المتوقعة ذات الصلة بمخاطر التزامات البنك بشأن القروض التي تعهد 

بمنحها ولكن لم يتم سحبها بعد.

تسهيل االعتمادات االئتمانية  •

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

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

هما:

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

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

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

اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة: وهي اللجنة المسؤولة   -2
عن تقييم التسهيالت االئتمانية ومنحها في إطار الحدود المصرح بها 
وذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية لمصرف قطر المركزي ومجلس اإلدارة.
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يجب تحديث مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية بصورة دورية وذلك للتصدي 
ألية مخاطر محتملة قد يواجهها البنك.

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

التجارية.

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

مع الممارسات العالمية وتوصيات لجنة بازل والمبادئ التوجيهية لمصرف 
قطر المركزي.

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

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

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

المختلفة من العمالء عبر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، وذلك 
بناًء على أبحاث السوق المتواصلة ومعرفة احتياجات العمالء وتحليل 

العائدات على االستثمار. كما يتولى قطاع التسويق إدارة الرعايات التي 
يقوم بها البنك وفعالياته الرئيسية، إلى جانب برامج المسؤولية االجتماعية 

الخاصة به، حيث نسعى إلى تسويق وتواصل نزيه وعادل وشفاف.

يفخر البنك التجاري بالمكانة الريادية التي يحتلها كبنك رقمي. ويواصل 
البنك التجاري ريادة القطاع المصرفي الرقمي في قطر من خالل الريادة في 
التسويق الرقمي، جنبًا إلى جنب مع منهجه االستباقي في قنوات اإلعالم 

الرقمي، وتقديم تقنيات تُطرح في السوق ألول مرة، وعروضه القيّمة، 
واستخدام مواقع التواصل االجتماعي للتواصل مع العمالء.

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

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

ومساعدتها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي عام 2022، اخترنا أن يكون شعار اليوم الوطني “مرحًبا بالعالم في 
قطر” وهو شعار بسيط يحمل داللة واضحة على أننا رحبنا بالعالم بأسره 

في دولة قطر هذا العام حيث تزامن نهائي كأس العالم مع اليوم الوطني 
لدولة قطر. ومن وحي هذه المناسبة، أطلقنا حملة على وسائل التواصل 

االجتماعي لالحتفال باليوم الوطني لدولة قطر من خالل دمج مجموعة من 

األعالم، والتي تظهر الوحدة وتعكس ترحيب دولة قطر بالدول المشاركة 
في أكبر فعالية رياضية في العالم، والتي أقيمت ألول مرة على أرض قطر.

وسائل التواصل االجتماعي
قصة عالمتنا التجارية دأبت على التركيز على مدى تطور استراتيجية االتصال 

الخاصة بالبنك، وتجسيًدا للطبيعة المتأصلة لعالمتنا التجارية ولضمان إمداد 
عمالئنا باإلرشاد الذي يستحقونه، فإننا نتبع ثالث ركائز في استراتيجيتنا 

كبنك؛ وهي اإلرشاد، إضفاء الطابع اإلنساني، واالبتكار.

وباإلضافة إلى االستثمارات في التكنولوجيا الرقمية، فقد انصب تركيز البنك 
على التميز في التواصل لدعم الخدمات المصرفية الواضحة والبسيطة. وقد 

تبنى البنك التجاري نهًجا قائًما على وسائل التواصل االجتماعي لتشجيع 
العمالء على استخدام التقنية الرقمية #GoDigital  وذلك بست لغات 

مختلفة عبر جميع القنوات المتاحة، باستخدام لغة ودية ومفهومة. إن هذا 
يعتبر جزءًا من استراتيجية البنك الخالية من المطبوعات التي تهدف إلى 

التخلص من األوراق المطبوعة في األفرع. باإلضافة إلى ذلك، فقد استثمرنا 
في الشاشات المتواجدة في مبنى البنك التجاري بالزا لتحل محل المواد 

المطبوعة.

هذا ويتوسع البنك التجاري في االبتكار ليغطي قنوات االتصال الخاصة 
بالبنك، وهو ما ينعكس بوضوح في التزام البنك التجاري المستمر بإضفاء 

الطابع اإلنساني في تواصله مع جمهوره ليشمل:

سلسلة #CBteamforyou نسخة كرة القدم: والتي أتاحت لموظفي   •
البنك الفرصة لمشاركة حماسهم في كأس العالم لكرة القدم فيفا 

قطر 2022™، ومشاركة شغفهم بكرة القدم من خالل سلسلة التوازن 
بين العمل والحياة.

سلسلة فريق عمل البنك التجاري #WhoisCBteam: وهي سلسلة   •
تتيح لعمالئنا التعرف على فريق عمل البنك التجاري. كما أنها تعرّف 
العمالء على األشخاص الذين لهم الفضل في نجاح البنك التجاري 

المستمر. 

ويمكننا القول إن هذا النهج قد أكسب البنك التجاري مكانة رائدة بين 
المؤسسات المالية داخل دولة قطر، وثقة شركائنا الماليين في جميع 

أنحاء العالم.

وتأكيًدا على دوره الريادي، أطلق البنك التجاري العديد من الحمالت على 
وسائل التواصل االجتماعي خالل فعاليات كأس العالم الطالع زوار 

قطر على كامل استعدادات البنك لتزويدهم بحلول دفع غير نقدية، 
والمعامالت السهلة وتحويل األموال دوليًا في 60 ثانية فقط، باإلضافة 

إلى العديد من الخدمات األخرى التي تتيح لهم االستمتاع بتجربة مصرفية 
سلسة عالمية المستوى أثناء تواجدهم في قطر. باإلضافة إلى ذلك، 
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أطلق البنك حملة أخرى لدعم المنتخب القطري والتفاعل مع عمالئه من 

مشجعي كرة القدم. 

ولقد أدت استراتيجية وسائل التواصل االجتماعي المتميزة التي ينتهجها 
البنك التجاري إلى حصوله على عدًدا من الجوائز من أشهر الجهات المانحة 

المرموقة. ففي العام 2022، حصد البنك جائزة “أفضل خدمات تسويق 
وشبكات التواصل االجتماعي” في قطر والعالم من مجلة “جلوبال 

فاينانس” للسنة الثانية على التوالي. 

جوائز عام 2022

فيما يحتفل البنك بنجاحاته وابتكاراته المستمرة، حصد البنك التجاري أكثر 
من 20 جائزة مرموقة على مستوى الدولة، والمنطقة، والعالم أجمع:

جائزة “أفضل الخدمات المقدمة ألصحاب األعمال” في الخدمات   •
المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في قطر من يوروموني.

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

جائزة “أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري” في قطر من جلوبال   •
فاينانس.

البنك التجاري يفوز بجوائز مرموقة في عام 2022

حسين علي العبداهلل
مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق، 

ورئيس الخدمات المصرفية المميزة
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جائزة “البنك األكثر ابتكارًا في التعرّف على العمليات االحتيالية في   •
العالم” من مجلة جلوبال فاينانس.

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

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

جائزة “أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات” في قطر من   •
يوروموني.

تصنيف الريادة الرقمية في قطر في مجاالت الحلول الرقمية، والخدمات   •
المصرفية للشركات، والمسؤولية االجتماعية للشركات من يوروموني.

حصول البنك التجاري على المرتبة األولى في مجال الخدمات المصرفية   •
على قائمة جوائز أفضل رئيس تنفيذي لعام 2022.

جائزة “أفضل بنك للعام” في قطر لعام 2022 من مجلة ذا بانكر.  •

جائزة “أفضل شركة في عالقات المستثمرين” في قطر في المؤتمر   •
السنوي لجوائز جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط )ميرا( 

.2022

من جلوبال فاينانس:

على مستوى الخدمات المصرفية لألفراد في قطر:

أفضل عروض المنتجات لإليداع عبر اإلنترنت والبطاقات واالستثمار.   •

أفضل تصميم لتجربة المستخدم.  •

األفضل في التسويق وخدمة العمالء عبر وسائل التواصل االجتماعي.  •

أفضل واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة.  •

على مستوى الخدمات المصرفية لألفراد في العالم:

األفضل في التسويق وخدمة العمالء عبر وسائل التواصل االجتماعي.  •

على مستوى الخدمات المصرفية للشركات في قطر:

أفضل خدمات تمويل التداول.  •

أفضل موقع متكامل للخدمات المصرفية للشركات.  •

أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجّوال.  •

على مستوى الخدمات المصرفية للشركات في الشرق 
األوسط:

أفضل موقع متكامل للخدمات المصرفية للشركات.  •

المسؤولية االجتماعية للشركات 
لطالما كان التزام البنك التجاري طويل األمد بالمسؤولية االجتماعية 

للشركات عنصًرا راسًخا في هيكل البنك منذ تأسيسه قبل أكثر من ثمانية 
وأربعين عاًما. ويأتي التزام البنك بدعم التنمية الوطنية في دولة قطر 

عبر مجموعة شاملة من برامج المسؤولية االجتماعية التي تولّى مهمة 
صياغتها وتنفيذها قطاع التسويق في البنك.

مبادرات رمضان 
في إطار المسؤولية االجتماعية للبنك التجاري، نظم البنك عدًدا من 

الفعاليات الخيرية السنوية بالتعاون مع الهالل األحمر القطري، والتي 
شهدت توزيع وجبات اإلفطار الرمضانية على العمال والمحتاجين في 

المجتمع.  

حمالت التبرع 
في إطار جهوده المستمرة للوفاء بالتزامه تجاه تطوير المستوى الصحي 

للمجتمع في قطر وتقديم المساعدة الالزمة للمحتاجين، قام البنك التجاري، 
بالتبرع لشراء معدات طبية بالتعاون مع الجمعية القطرية إلعادة تأهيل 

ذوي االحتياجات الخاصة. إن المعدات الطبية تم توفيرها لتساعد ذوي 
االحتياجات الحركية والبصرية والسمعية، وذلك لدعم وتمكين األفراد من 

ذوي االحتياجات الخاصة باعتبارهم أحد القطاعات المهمة في المجتمع.

إن واحدة من استراتيجيات البنك التجاري األساسية تتمثل بحرص البنك 
على نشر األمل بين ذوي االحتياجات الخاصة من خالل مساهمته في تلبية 

احتياجاتهم ليواصل بذلك نشر الفرح وتوفير نوعية حياة أفضل لكل من 
يحتاجها في المجتمع القطري. يمتلك البنك التجاري سجاّلً متميزًا في دعم 

المشاريع الخيرية وهو يعمل دائما على الوفاء بمسؤوليته االجتماعية تجاه 
المجتمع في قطر.

الرياضة والصحة واللياقة البدنية
نؤمن في البنك التجاري أن موظفينا أهم وأعظم ثرواتنا، ولذلك نحن 

ملتزمون باالستثمار في صحتهم. وال شك أن تعزيز مستوى الصحة في 
البالد هو أيًضا أحد أهم بنود ركيزة التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر 
الوطنية 2030، ولذلك نشجع موظفينا على ممارسة األنشطة الرياضية 

والترفيهية ليس خالل اليوم الرياضي للدولة فقط بل على مدار العام، 
فرسالتنا التي نروج لها هي التأكيد على أهمية الرياضة واألنشطة البدنية 

ووظيفتها الحيوية في المجتمع، إذ تعزز أنماط الحياة النشطة والصحية 
وتغرس قيم التفاني والعمل الجماعي وروح الفريق والمنافسة والروح 

الرياضية. 
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لقد كانت سنة 2022 تاريخية لدولة قطر باستضافتها لكأس العالم لكرة 
القدم والترحيب بالجميع في الدوحة. ال شك أن هذه البطولة كانت ناجحة، 

إذ تمكن قياديي الدولة من تقديم أكبر حدث رياضي على مستوى العالم 
بمعايير استثنائية. وقد حرص البنك التجاري على المشاركة في أجواء 

كأس العالم لكرة القدم من خالل تنظيم أول “بطولة للبنك التجاري لكرة 
القدم 2022”، حيث تنافست عدة فرق من البنك التجاري للفوز باللقب. 

باإلضافة إلى ذلك، أطلق البنك التجاري سلسلة من الفعاليات واألنشطة 
التي تميزت بحسن التنظيم وتؤكد على التزام البنك بالترويج للرياضة. 

وفي هذا السياق، نظم نادي موظفي البنك التجاري مجدًدا فعالية حصرية 
لموظفي البنك تحت مسمى “أولمبياد البنك التجاري” والتي اشتملت 

على فعالية مخصصة للسيدات فقط ألول مرة. وقد تحولت الفعالية إلى 
منافسة قوية نشرت طاقة إيجابية تمثل شخصية البنك وذلك على مدار 

يومين مليئين بالتحديات المصممة خصيًصا لتعزيز روح المنافسة والعمل 
الجماعي وتشجيع الموظفين على التحلّي بالقيم السامية واألخالق 

الرفيعة. ويحرص نادي موظفي البنك التجاري على الوفاء بالتزام البنك 
المتمثل في تشجيع األنشطة الرياضية والصحية لموظفيه وذلك من خالل 

توفير مجموعة مختارة وفريدة من برامج التدريب على اللياقة البدنية التي 
أعدت وصممت خصيًصا لهذا الغرض والتي ستتاح للموظفين طوال العام.

برامج الرعاية 
ال يزال البنك التجاري ملتزًما بتعزيز سمعة قطر الرياضية وذلك بجلب أفضل 

وأشهر الدوليين إلى قطر كل عام للمشاركة في بطولة الجولف التي 
تجذب جمهوًرا كبيًرا على مستوى العالم. ونتيجًة لهذا االلتزام، استضاف 

البنك واالتحاد القطري للجولف، بطولة البنك التجاري قطر ماسترز للجولف. 
إن بطولة البنك التجاري قطر ماسترز 2022 حدث يترقبه الجمهور سنويًا، 

يندرج ضمن أجندة جولة موانئ دبي العالمية، حيث يتنافس من خالله عددٌ 
من أفضل العبي الجولف في العالم. وينظمها االتحاد القطري للجولف، 
واللجنة األولمبية القطرية، ونادي الدوحة للجولف، والبنك التجاري، راعي 

اللقب طويل األجل للبطولة. وتُعد هذه البطولة من أبرز المناسبات الرياضية 
واالجتماعية السنوية األبرز في دولة قطر، حيث انطلقت ألول مرة في عام 
1998 وذاع صيتها واشتهرت باستقطاب نخبة من ألمع نجوم الجولف في 

العالم.

وبالتوازي مع هذه البطولة، قام منظمو بطولة البنك التجاري قطر ماسترز 
2022 بتنظيم بطولة البنك التجاري قطر ماسترز بروآم الرسمية حيث تسنى 

لعشاق الجولف فرصة المشاركة والتنافس إلى جانب العبي الجولف 
المحترفين. وهذه الفعاليات تؤكد على دور البنك في نشر الوعي قي 

المجتمع حول أهمية الرياضة الميدانية. 

 فضاًل عن ذلك، استقبل البنك التجاري وميدان لونجين في الشقب، 
عضو مؤسسة قطر، أفضل وأقوى الفرسان والخيول في العالم في 

بطولة البنك التجاري الدولية للفروسية – الشقب برعاية لونجين في الفترة 
من 24 إلى 26 فبراير 2022. ويأتي ذلك استمراًرا التفاقية الشراكة الممتدة 

لثالث سنوات التي وقعها البنك التجاري مع الشقب ليكون البنك الراعي 
الرئيسي لمسابقة الفروسية األولى في قطر. 

جدير بالذكر أن بطولة البنك التجاري الدولية للفروسية – الشقب برعاية 
لونجين هي مسابقة فروسية مميزة توفر مزيًجا مبهًجا من أقوى 

المنافسات وأبهى عروض الفروسية والترفيه المليء بالمرح لألسرة 
في حدث يمتد لثالثة أيام. وتأتي رعاية البنك لهذه البطولة المميزة لكي 

يعكس التزامه بدعم وتعزيز التراث واإلرث القطري.

الوعي الصحي 
في إطار التزامه المستمر بتحسين المستوى الصحي للمجتمع في قطر، 

قام البنك التجاري، بإطالق مجموعة من األنشطة وورش العمل 
التوعوية التي تهدف إلى نشر المعرفة والوعي حول سرطان الثدي بين 

الموظفين بشكٍل خاص والمجتمع القطري بشكٍل عام. تضمنت حملة 
“حاربوا سرطان الثدي” مجموعة من األنشطة والفعاليات المختلفة بهدف 

تسليط الضوء على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي وتوضيح طرق الوقاية 
والكشف المبكر عن سرطان الثدي. خالل الحملة، أتيحت لموظفات 

البنك التجاري الفرصة لحضور “جلسة توعية إعالمية حول سرطان الثدي” 
واالستمتاع بأنشطة متعددة في آن واحد حيث قدم متخصص من 

إدارة التثقيف الصحي بالجمعية القطرية للسرطان خطابًا، وقد قدم هذه 
الورشة التثقيفية متخصصون في قسم التثقيف الصحي بالجمعية القطرية 

للسرطان، والتي تضمنت أيًضا أنشطة ممتعة ومفيدة.

كما أتيحت أيًضا الفرصة لموظفات البنك التجاري للقاء إحدى المتعافيات 
من سرطان الثدي، والتي شاركت قصتها الملهمة ورحلة معاناتها من 

المرض والتغلب عليه.

تثقيف الجمهور ونشر الوعي
تجسيًدا للطبيعة المتأصلة لعالمتنا التجارية ولضمان إمداد عمالئنا باإلرشاد 

الذي يستحقونه، أطلق البنك التجاري عدًدا من الحمالت التوعوية الرامية 
إلى نشر الوعي في المجتمع، باإلضافة إلى تثقيف وتوجيه عمالئنا في رحلة 

معامالتهم المصرفية مع البنك التجاري:

#CBTips: باإلضافة إلى إرشاد عمالئنا حول كيفية استخدام منتجاتنا   •
وخدماتنا، وتشجيع األعمال المصرفية المسؤولة وسلوك العمالء، 

فقد قدمنا في عام 2022 عنصًرا مهًما في استراتيجية التسويق الخاصة 
بنا وهي سلسلة #CBTips لنشر الوعي للعمالء في إدارة التمويل 
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المختلفة باإلضافة إلى تثقيفهم حول كيفية أن يصبحوا خبراء في 
التداول. تنبع سلسلة #CBTips من مسؤوليتنا المتمثلة في تثقيف 
عمالئنا حول اإلدارة المالية وكيفية إجراء معامالتهم المصرفية رقمًيا. 

نظًرا للتأثير الهائل لوسائل التواصل االجتماعي في المجتمع، فقد قمنا 
بتجديد واستخدام مختلف منصات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة 

بنا للتواصل بطريقة تفاعلية وجذابة مع عمالئنا ومعالجة هذه المشكلة 
والتثقيف بشكل متكرر من خالل تلك القنوات.

  CBtrading# كانت سلسلة نصائح التداول  CBTips# جزء من سلسلة
التي قدمها زميلنا عبد اهلل الصايغ والتي تساعد العمالء على اكتساب 

معلومات ونصائح هامة تتيح لعمالئنا المهتمين أن يصبحوا خبراء في 
التداول. تعتبر سلسلة “نصائح عبداهلل في التداول” من األكثر شعبية 

وتم تقديمها كل أسبوعين على منصات التواصل االجتماعي.

حملة #سي_بي_أمان: حملة توعية عامة تهدف إلى تحذير العمالء   •
من الوقوع في فخ عمليات االحتيال والخداع وشعارها: “تأكد، احذر، 

بلّغ”. وتقدم الحملة نصائح حول كيفية التعرف على محاوالت االحتيال 
وكيفية التصدي لها.  وقد تضمن تسويق الحملة تعاونًا مع موقع 
“ILoveQatar”، أكبر منصة على اإلنترنت للوافدين في قطر. وقد 

تضمنت الحملة استخدام شخصيات كرتونية للتواصل بطريقة بسيطة 
وسهلة مع العمالء.

باإلضافة إلى ذلك، فقد أطلقنا مقاطع فيديو توعوية “#سي_بي_أمان” 
تضم العديد من نماذج االحتيال لنشر الوعي خالل بطولة كأس العالم.

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

الوطنية 2030 من خالل أنشطته، مع التركيز على تعزيز االقتصاد عبر خدماتنا 
وعبر االستثمار في المواهب البشرية القطرية باعتباره أحد أكبر أصحاب 

العمل في القطاع الخاص في البالد. 

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

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

وقد استحدثت وحدة تطوير المواهب الوطنية في البنك برنامج “آللئ 
البنك التجاري”، وهو برنامج يوفر الثقافة السليمة التي يسعى إليها البنك 

في رؤيته إلى تحقيقها. فقد نشأ من خالل برنامج “آللئ البنك التجاري” 
ثقافة تبادل المعرفة بين القادة والزمالء والمبتدئين. كما أتاح البرنامج 

أمام الموظفين حيزًا لمناقشة األفكار اإلبداعية والمشاركة في المواضيع 
والمناقشات التي تهدف إلى تعزيز مجال عمل كل منهم ونطاق وعيه 

االقتصادي. 

التطوع 
يؤمن البنك التجاري بأهمية التطوع الذي يمّكن األفراد من مساعدة 

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

مجتمعهم المحلي.

قام متطوعو البنك التجاري في عام 2022 بتوزيع 1500 هدية من هدايا 
“القرنقعوه” على األطفال في فروع المراكز التجارية والمستشفيات 

والمدارس. كما قامت مجموعة أخرى من المتطوعين بتوزيع 1000 سلة 
غذائية على األسر المتعففة التي قامت بتحديدهم جمعية قطر الخيرية، 

باإلضافة إلى توزيع 1000 صندوق إفطار على الجمهور في الكورنيش وسوق 
واقف وسوق الوكرة. وتهدف هذه الحملة إلى إشراك الجميع في أجندة 

المسؤولية االجتماعية الخاصة بالبنك من خالل مساعدة األسر المتعففة 
خالل هذه األوقات الصعبة. وتعكس مشاركة موظفي البنك في هذه 

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

وكجزء من مبادرة “نحو االستدامة Go Green”، نظم البنك التجاري 
فعالية “يوم تنظيف الشواطئ”، تطوع خاللها 30 موظًفا من موظفي 
البنك لتكون لهم بصمة في هذا المشروع الرائع بالمشاركة مع مبادرة 

“DEAP Qatar” للحفاظ على نظافة الشواطئ في قطر. 

تكريم جهود البنك في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات 
إن التزام البنك التجاري بالمسؤولية االجتماعية للشركات أكسب البنك 

تقديًرا كبيًرا من الجهات المرموقة، وقد توجت هذه الجهود بأن تم تصنيف 
البنك التجاري من قبل مجلة يورومني لريادة السوق في قطر في مجال 

المسؤولية االجتماعية للشركات بناًء على تحليل يورومني لتصنيفات ريادة 
السوق لعام 2022.
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الموارد البشرية 
واصل البنك التجاري خالل عام 2022 االستثمار في نشر ثقافة ريادة 
األعمال ورفع كفاءة األداء، حيث قام البنك، مدفوعًا بمرونة أداء 

الفرق التابعة لإلدارة، بتعزيز نمط األداء المطبق بالتغييرات التنفيذية 
واستراتيجيات المكافآت.

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

وتوظيفهم نصب أعيننا.

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

االستعانة بالمواهب االستراتيجية والتشغيلية، من خالل استقطاب   •
وتوظيف الكفاءات المناسبة التي ستساهم بشكل أكبر في تنفيذ 

الخطة االستراتيجية للبنك.

إقامة شراكات مع الوزارات والمؤسسات التعليمية بالتعاون مع   •
وزارة العمل حيث يتم تزويدنا بالمواهب الوطنية وتمكينها في فرص 

وظيفية ضمن استراتيجية التقطير في البنك. كما يشارك البنك في 
التعليم والتطوير عبر شراكات استراتيجية مع المدارس والجامعات 

في الدولة من خالل الفعاليات المختلفة وبرامج التدريب، حيث قدمت 
الفعاليات التي تمت في عام 2022 بمشاركة الطالب سواء بشكل 

افتراضي أو داخل الحرم الجامعي تصورات مهمة لهم حول كيفية 
تحويل تميزهم األكاديمي إلى نجاح وأداء عملي.

استمر البنك التجاري في مواصلة استراتيجية التقطير المعتمدة لديه من   •
خالل التركيز على برامج التطوير الداخلي وبرامج التدريب عالية الجودة 
بالشراكة مع المعاهد الدولية، وقد حظي بالتكريم والجوائز من وزارة 

العمل.

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

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

أي وقت.

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

مواردنا اإلنمائية نحو األفراد الماهرين في تبادل المعرفة وتدريب غيرهم 
من خالل دورات تدريب منظمة تحت إشراف قيادي، وهو األمر الذي 
عزز ثقافتنا اإلبداعية االبتكارية. وبإنشاء بوابتنا للتعليم حسب الطلب، 

استطعنا توفير جميع دورات االمتثال من خالل التعليم اإللكتروني. وفيما 
يتعلق بمبادرات التطوير األخرى، فقد واصلنا العمل على مبادرتنا لدعم 

الدراسة للموظفين الذين يسعون للمشاركة في البرامج الدراسية بنظام 
التفرغ أو الدوام الجزئي.

باإلضافة إلى ذلك ، شهد عام 2022 التحاق أعداد جديدة ببرنامج رعاية 
الطالب القطريين، سعًيا لتطوير وصقل مهاراتهم من خالل الدعم 

األكاديمي والدورات التدريبية الداخلية واإلثراء بالخبرات الوظيفية ليصبحوا 
الجيل القادم من المصرفيين.

جاسم آل ثاني 
مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع 

الموارد البشرية
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المكافآت واالستحقاقات

يختص مجلس اإلدارة بإجراء مراجعات دورية على المكافآت 
واالستحقاقات لضمان دفع البنك لرواتب تنافسية مجزية، وتقديمه 

مكافآت للموظفين ذوي األداء العالي والمتميز، وكذلك من أجل ربط 
الحوافز باألداء اإلجمالي للبنك. كما يصب مجلس اإلدارة تركيزه على إدارة 

المخاطر من خالل مراعاة النقاط التالية:

الفصل بين الرواتب والحوافز.  •

الموازنة بين الفوائد والمخاطر واألفق الزمني المرتبط بهذه المخاطر.  •

وقد أعلّنا عن سياساتنا وممارساتنا المتعلقة بالمكافآت في تقاريرنا المالية.

عمليات إدارة الموارد البشرية
دفعات جديدة في عام 2022: نجح البنك التجاري في جذب دفعة جديدة 
من المواطنين من الخريجين الجدد المؤهلين ومن ذوي الكفاءة للعمل 

في عدد كبير من الوحدات التجارية االستراتيجية، واستطاع هؤالء 
الموظفون المساهمة بنجاح وبصورة كبيرة في األهداف االستراتيجية 

للبنك.

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

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

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

المعرفة والتجارب التي تتجمع في مخزون المواهب العاملة لدى البنك.

العمليات
كان عام 2022 عاًما استثنائًيا لدولة قطر، حيث شهد استضافة الدولة 

لكأس العالم لكرة القدم والذي القى نجاًحا باهًرا بكافة المقاييس. وقد 
شكلت هذه الفعالية وما صاحبها من استعدادات على المستوى الوطني 
دافعًا إضافيًا ألجندة الرقمنة المستمرة في البنك التجاري، والتي بدورها تعد 

من الركائز األساسية الستراتيجية البنك وأرباح الشركات وتجربة العمالء. 
وليس من المستغرب أن رقمنة الخدمات المالية في هذه الفعالية 

الكبرى ركزت بشكل خاص على مجال المدفوعات، إال أنه هناك عددًا من 
االبتكارات الملحوظة في مجاالت األخرى.

إاّل أن الوتيرة المتسارعة للرقمنة تطلب تكيًّفا وابتكاًرا مستمرين. ففي 
عام 2022، واصل البنك التجاري رحلته في التصميم والتنفيذ: لدعم تفضيل 
العمالء المتزايد إلتمام خدماتهم المصرفية عبر الهواتف الجوالة، بما فيها 

استخدام التقنيات التي تسهلها األجهزة الجوالة )التوثيق البيومتري(؛ 
والمبادرة بشكل استباقي لتحسين المنتجات والخدمات المقدمة رقمًيا؛ 

وتوسيع قنوات التوزيع للخدمة الذاتية والخدمة عند الطلب. وبالتزام البنك 
التجاري بخطته االستراتيجية الخمسية، نجح البنك في تصّدر المشهد وفي 

أن يكون في طليعة هذا التوّجه. باإلضافة إلى ذلك، فقد سمحت لنا مرونة 
النموذج التشغيلي الخاص بالبنك بدفع عجلة االبتكار السريع والعمل على 

تقديم أفضل الخدمات والتجارب للعمالء. 

تزايد تفضيل العمالء إلتمام خدماتهم المصرفية عبر الهواتف 
الجوالة

واصل العمالء استخدام الهواتف الجوالة إلتمام معامالتهم المصرفية 
لدى البنك التجاري. فبالنسبة لعمالء الخدمات المصرفية لألفراد، زادت 
نسبة مستخدمي المنصات الرقمية النشطين خالل عام 2022 بنسبة 

18%، وبلغت نسبة استخدام الهواتف الجوالة 95% من إجمالي المعامالت 
الرقمية. وفي هذا الصدد، تزايدت أهمية التقنيات التكنولوجية المتطورة التي 

توفرها أجهزة الهواتف الجوالة بما في ذلك تسجيل الدخول باستخدام 
المقاييس الحيوية بنسبة 22%. وبالنسبة لعمالء الخدمات المصرفية 

للشركات، أصبحت الحلول المصرفية عبر اإلنترنت وعبر الهواتف الجوالة 
تلعب دوًرا متزايد األهمية يوًما بعد يوم. وقد ارتفع عدد العمالء الذين 
يستفيدون من الخدمات المصرفية عبر الهواتف الجوالة بنسبة 20% هذا 

العام مقارنة بعام 2021. واألهم من ذلك، شهد العام الماضي نموًا بنسبة 
20% في عدد أصحاب األعمال وصّناع القرار الذين استفادوا من الحلول 

التي يقدمها البنك التجاري العتماد الهواتف الجوالة في تنفيذ المعامالت 
المصرفية. كل ذلك يعكس القيمة التي يضعها العمالء على تعزيز الراحة 

واألمان والمرونة في هذه الحلول.

كرمت وزارة العمل البنك التجاري خالل االحتفال التكريمي لمنشآت القطاع الخاصة المتميزة في 
مجال إحالل وتوطين الوظائف لعام 2022
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استعراض اإلدارة للعمليات تابع

تحسين الخدمات والمنتجات المقدمة عبر اإلنترنت
لقد كان تعزيز باقات الخدمات المتاحة عبر اإلنترنت وعبر الهواتف الجوالة 

من األولويات الرئيسية لهذا العام. حيث توسع البنك في باقة حلول 
 Samsung Wallet”و ”Google Pay“ الدفع المتاحة بما يشمل خدمات
“ تعزيًزا لمنتجات “سي بي Pay” و”Apple Pay” الحالية، إلى جانب خدمة 

تحويل األموال خالل 60 ثانية المعروفة. باإلضافة إلى ذلك، قام البنك 
التجاري باستثمار هائل لترقية تطبيق البنك التجاري للهاتف الجّوال والذي 

يحظى بتقدير وقبول كبيرين، مما يوفر أسسًا أقوى لتجربة متعددة 
القنوات، ومعلومات أثرى للعمالء، ووظائف أكثر، وسهولة أكبر في 

االستخدام.

إضافًة إلى ذلك، فقد تم إطالق العديد من الحلول المصممة حسب الطلب 
لتلبية متطلبات عمالء الشركات الذين يسعون هم أيًضا لتعزيز نطاق 

حضور وصولهم الرقمي واالستفادة من الخدمات المطروحة، بما في ذلك 
العديد من حلول التجارة اإللكترونية )B2C( مثل حلول تيسير سداد فواتير 

المرافق وغيرها من المدفوعات.

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

لتمكينهم من الوصول إلى معلوماتهم المصرفية والوفاء باحتياجاتهم على 
مدار 24 ساعة يومًيا، وذلك عن طريق توفير أجهزة الخدمات الذاتية لطباعة 

بطاقات الصراف اآللي واالئتمان عند الحاجة. وتجدر اإلشارة إلى أن التميز 
في تصميم تلك الحلول من شأنه أن يُمّكن العمالء من إتمام معامالتهم 
المصرفية بسهولة وسالسة. كما أن التركيز هذا العام تمحور حول العديد 

من المجاالت منها: تعزيز القدرة على تحليل البيانات وزيادة إضفاء الطابع 
الشخصي من خالل التوسع في استخدام نظام بيانات العمالء.

الحلول المدعومة باستثمارات مستدامة في مجال القدرة 
االستراتيجية

الحلول الرقمية المتاحة للعمالء توفر لهم منتجات وخدمات مريحة وسريعة 
وفعالة، وتسمح في الوقت عينه للبنك التجاري بأتمتة عمليات المعالجة 

بأكملها. جدير بالذكر أن البنك التجاري قد حرص كل الحرص على تطوير 
العديد من التقنيات المرنة عالمية المستوى التي تتمتع بالقدرة على تقديم 

ابتكارات رقمية سريعة وقابلة للتطوير، وذلك من منطلق معرفة البنك 
بأن التغييرات في السوق واحتياجات العمالء والفرص يمكن أن تكون 

سريعة للغاية.

وتضم العناصر األساسية لالستراتيجية ما يلي:

تأهيل فريق عمل متنوع على درجة عالية من الكفاءة.  •

تقديم الخدمات بطريقة مرنة.  •

توفير بنية تكنولوجية قابلة للتطوير ومحمية بنظام أمن سيبراني قوي.   •

االستثمار بصورة استباقية في البنية التحتية للبيانات وحلول البيانات   •
وقدرات علوم البيانات.

يتمتع البنك التجاري ببنية تحتية تتسم بالمرونة والمتانة فضاًل عن امتالكه 
قدرة قوية على االبتكار واإلبداع تشكل أساًسا الستراتيجيته.

 ليوني روث ليذبريدج
مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع العمليات
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التسجيل  (باآلالف)

تسجيل الدخول باستخدام المقاييس الحيوية (بصمة اإلصبع) باآلالف

إقرار
ما كان للبنك التجاري ليحقق هذا النجاح في عام 2022 لوال تفاني موظفيه 

وقادة العمل بداخله وجهودهم المبذولة طوال العام. ونحن أيضًا ممتنون 
لرئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس على 
توجيهاتهم وإسهامهم ودعمهم المستمر. ففي ظل قيادتهم الحكيمة، 

استمر البنك التجاري في تحقيق المزيد من النمو والحفاظ على مكانته كأحد 
أبرز وأنجح البنوك في قطر ألكثر من أربعة عقود. 

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

نتوجه بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة وزير 
المالية، وإلى مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة على توجيهاتهم 

ودعمهم المتواصل للبنك خالل السنة الماضية.

أظهر مصرف قطر المركزي بفضل قيادة المحافظ سعادة الشيخ بندر بن 
محمد بن سعود آل ثاني وفريق العمل لدى المصرف، حكمة بالغة في 

قيادة القطاع المصرفي بطريقة واضحة ومناسبة مما أتاح االزدهار للقطاع 
المالي. ونحن نفخر كل الفخر بالنجاحات التي حققناها خالل مسيرتنا على 

مدى ما يزيد عن األربعين عامًا. كما أننا ننظر بعين التفاؤل تجاه ما يحمله 
المستقبل للبنك التجاري ولبلدنا الحبيب قطر.



في العام 2022 قمنا بالتمرين كاألبطال، تقدمنا

وقمنا بريادة التحّول الرقمي في قطر
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يعكس نظام الحوكمة في البنك التجاري التزامنا بالقواعد 
التنظيمية المحلية والمعايير الدولية المعتمدة، بما يشمل 

شفافية اإلفصاح انطالًقا من الحرص على مصلحة أصحاب 
المصالح. 

تتمحور الحوكمة الفعالة بشكل أساسي حول اتخاذ القرارات التي تتناسب 
مع مصلحة أصحاب المصالح. ويتحقق ذلك من خالل تطبيق الضوابط 
والموازين المناسبة عبر المؤسسة لضمان اتخاذ اإلجراءات المناسبة 

في كل وقت. وتشمل الحوكمة اإلجراءات والهيكليات التي تؤثر على 
طريقة توجيه الشركة وإدارتها ومراقبتها باإلضافة إلى طريقة اإلبالغ 

عن أنشطتها، بما في ذلك: عوامل الرقابة الداخلية وقواعد السلوك 
ووظائف إدارة المخاطر والسياسات واإلجراءات الخاصة بها والتدقيق 

الداخلي والخارجي واللجان الرسمية التي تعزز تحقيق اكبر قدر من الشفافية 
وتسهل تطبيق إدارة فعالة لما فيه مصلحة أصحاب المصالح.

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

ويرى المجلس أيضًا أّن طريقة التفاعل مع أصحاب المصالح هي المفتاح 
لنجاح أعمال البنك، وأّن من شأن الشفافية في االفصاح أن تساعد 

المستثمرين في اتخاذ قراراتهم المتعلقة باالستثمار.

حوكمة الشركات

تطوير نظام الحوكمة
واصلنا خالل عام 2022 تعزيز ممارسات الحوكمة في البنك تماشيًا مع 

تطّور أعمال البنك وتغيّر المتطلّبات التنظيميّة. كان التغيير مدفوًعا بشكل 
أساسي بضرورة االمتثال للتعديالت التي طالت تعليمات الحوكمة للبنوك 
الصادرة عن مصرف قطر المركزي بموجب التعميم رقم 2022/25 )تعليمات 
الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي(. وافق المساهمون في اجتماع 

الجمعية العامة غير العادية في 24 أكتوبر على التعديالت التي طالت 
النظام األساسي للبنك تماشًيا مع التغييرات في تعليمات الحوكمة 

الصادرة عن مصرف قطر المركزي وتعديالت عامة أخرى. وتمت مراجعة 
هيكليّة لجان مجلس اإلدارة، حيث تم نقل مهام لجنة االلتزام من لجنة 

التدقيق وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة إلى لجنة المخاطر المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة )بحيث أصبحت لجنة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن 

مجلس اإلدارة(. وتّم دمج لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة 
السياسات واالستراتيجيات المنبثقة عن مجلس اإلدارة بحيث أصبحتا 

اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة.

كذلك تّمت مراجعة ميثاق الحوكمة الخاص بالبنك التجاري وميثاق مجلس 
اإلدارة وميثاق لجان مجلس اإلدارة وتفويض الصالحيات وسياسة 

مكافآت مجلس اإلدارة وسياسة شؤون الشركة وسياسة البنك 
المتعلقة بعضوية مجلس اإلدارة وشروط التأهيل وتّم تحديثها كلّها 

تماشًيا مع تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي والتغييرات 
التي طرأت على أعمال البنك.  وقام البنك التجاري خالل العام 2022 

بالكشف عن أول تقرير كامل عن االستدامة، دعًما منه اللتزام دولة 
قطر بمعالجة القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة وتماشًيا مع رؤية قطر 

الوطنية 2030. 
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إطار نظام الحوكمة
يعي مجلس اإلدارة أن المبادئ والممارسات السليمة في نظام الحوكمة 

هي جوهرية للحفاظ على ثقة أصحاب المصالح، والتي تشكل عاماًل أساسيًّا 
في نمو األعمال التجارية وتحقيق االستدامة والربحية.

وبالتالي، ان مجلس االدارة ملتزم بتطبيق مبادئ الحوكمة المتمثلة 
بالعدالة، والمساواة لكل أصحاب المصالح، وعدم التمييز بينهم، والشفافية 

واإلفصاح، مع التمسك بالمسؤولية االجتماعية للبنك، واعطاء االولوية 
للمصلحة العامة للبنك وأصحاب المصالح فيه على المصالح الخاصة، فضاًل عن 
أداء واجباتهم ومهامهم ووظائفهم بحسن نية ونزاهة وشرف وإخالص.

يتم تطبيق هذه المبادئ تحت قيادة مجلس إدارة مؤهل، يعاونه فريق 
إدارة تنفيذية متمرس ذو خبرة عالية. ويحرص مجلس اإلدارة على التزام 

البنك بهذه المبادئ في نشاطاته اليومية وفي كل األوقات. 

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

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

واألخالقيات لدينا.

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

تشمل الحوكمة لدينا هيكلية للجان ومجموعة شاملة من سياسات 
الشركات التي يتم تطويرها ومراجعتها والموافقة عليها من قبل 

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

لمسؤوليات وصالحيات كّل منهم.

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

يراجع مجلس اإلدارة نظام المكافآت والمزايا بانتظام للتأكد من أننا ندفع 
بشكل عادل وتنافسي، وللحرص على مكافأة أصحاب األداء العالي، وربط 
مدفوعات الحوافز باألداء العام للبنك. ويركز مجلس اإلدارة أيًضا على إدارة 

المخاطر من خالل الوضع في االعتبار: 

الجمع بين الراتب والحوافز؛   •

التوازن بين الربح والمخاطر واآلفاق الزمنية المرتبطة بتلك المخاطر؛  •

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

مواءمة أفضل الممارسات العالمية.  •

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

االدارة” و“مبادئ سياسة المكافآت” في تقرير الحوكمة السنوي. 
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حوكمة الشركات تابع

أُدرجت القواعد واإلجراءات األساسية الخاصة بحوكمة البنك التجاري في 
ميثاق الحوكمة، وميثاق مجلس اإلدارة، وميثاق اللجان المنبثقة عن مجلس 

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

التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي في 30 أغسطس 2022   •
بموجب تعميم رقــــم )2022/25( )إرشادات حوكمة الشركات الصادرة 

مصرف قطر المركزي(؛

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

نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق   •
الرئيسية والصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية بموجب قرار رقم )5( 

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

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

االمتثال للقواعد واألنظمة
نحن نلتزم التزامًا تامًا بالمبادئ الواردة في تعليمات الحوكمة الصادرة عن 

مصرف قطر المركزي وبأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر 
لألسواق المالية كما في 31 ديسمبر 2022 .

تقرير الحوكمة السنوي المفّصل لعام 2022 هو ملحق بهذا التقرير السنوي 
ويشّكل التقرير جزءًا ال يتجزّأ منه، وسيتم عرضه لموافقة المساهمين في 

اجتماع الجمعية العامة السنوي في عام 2023. يمكن أيضًا االطالع على 
تقرير الحوكمة السنوي لعام 2022 على الموقع اإللكتروني الخاص بالبنك 

.www.cbq.qa  التجاري على
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

الرأي
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك التجــاري )ش.م.ع.ق.( )»البنــك«( وشــركاته التابعــة )يشــار إليهــم جميعــًا بـــ »المجموعــة«( والتــي تتضمــن بيــان 
المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2022، وبيــان الدخــل الموحــد، وبيــان الدخــل الشــامل الموحــد، وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد، وبيــان 

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

فــي رأينـــا أن البيانـــات الماليـــة الموحــدة المرفقــة تظهـــر بعدالــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، المركــز المالــي للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2022 وأدائهــا المالي 
.)IFRSs( الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية

أساس الرأي
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق )ISAs(، ويــرد الحقــًا فــي هــذا التقريــر بيــان لمســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر فــي فقــرة مســؤولية 
مراقــب الحســابات حــول أعمــال تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة. ووفقــًا لقانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادر عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة 
الدوليــة )بمــا فــي ذلــك المعاييــر الدوليــة لالســتقاللية( )IESBA Code(، فإننــا كيــان مســتقل عــن المجموعــة، وقــد قمنــا بتلبيــة مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى 
ذات الصلــة بقيامنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــًا للمتطلبــات المهنيــة الواجبــة فــي دولــة قطــر، وقــد وفينــا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى 

وفقًا لمتطلبات قانون أخالقيات المحاسبين المهنيين. في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسًا مالئمًا يمكننا من إبداء رأينا.

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

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

لقــد وفينــا بالمســؤوليات الموضحــة فــي فقــرة مســؤولية مراقــب الحســابات حــول أعمــال تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة فــي تقريرنــا هــذا، بمــا فيهــا مــا 
يتعلــق بهــذه األمــور. وبنــاًء عليــه، تضمنــت أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا تنفيــذ إجــراءات تهــدف إلــى تعزيــز تقييمنــا لمخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات 
ــي تشــكل  ــاه والت ــك اإلجــراءات المتخــذة لمعالجــة األمــور الموضحــة أدن ــا بهــا، بمــا فــي ذل ــي قمن ــق الت ــج إجــراءات التدقي ــة الموحــدة، كمــا وتقــدم نتائ المالي

أساسا لرأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.

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

األمور الهامة حول أعمال التدقيق )تابع(

كيفية معالجة األمور الهامة خالل أعمال التدقيق أمور التدقيق الهامة

1. انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء 

ــة  ــة )ECL( المرتبط ــة المتوقع ــائر االئتماني ــص الخس ــر مخص ــة تقدي إن عملي
بالمخاطــر االئتمانيــة للقــروض والســلف وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
9 »األدوات الماليــة« هــي عمليــة معقــدة وتتطلــب اســتخدام تقديــرات 

وأحكام هامة.

ــداد  ــل س ــة لتأجي ــراءات تنظيمي ــن إج ــا م ــا أعقبه ــد-19 وم ــة كوفي إن جائح
االئتمانيــة  للخســائر  اإلدارة  تحديــد  علــى  أثــرت  قــد  القــروض  أقســاط 
المتوقعــة، حيــث ارتفــع مســتوى عــدم اليقيــن المرتبــط بتقديــرات اإلدارة، 
للتوصــل لمخرجــات تختلــف بشــكل جوهــري عــن  يــؤدي  وهــو مــا قــد 

الخسائر االئتمانية المستقبلية ومراحل العمالء االئتمانية.

الخســائر  نمــوذج  اســتخدام   9 الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  يتطلــب 
االئتمانيــة المتوقعــة ألغــراض احتســاب مخصــص انخفــاض القيمــة. ونظــًرا 
األحــكام  وأهميــة   9 الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  متطلبــات  لتعقيــد 
القــروض  لمخاطــر  المجموعــة  تعــرض  ودرجــة  المســتخدمة  والتقديــرات 
والســلف التــي تشــكل جــزًءا كبيــًرا مــن موجــودات المجموعــة، فقــد اعتبرنــا 
ــائل  ــدى مس ــلف إح ــروض والس ــة للق ــة المتوقع ــائر االئتماني ــق الخس تدقي

التدقيق الهامة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2022، بلــغ إجمالــي القــروض والســلف للمجموعــة 
102,516 مليــون ريــال قطــري، وبلغــت مخصصــات انخفــاض القيمــة ذات 
الصلــة 5,320 مليــون ريــال قطــري متضمنــة مخصصــًا للخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة بمبلــغ 1,742 مليــون ريــال قطــري مقابــل تعرضــات المرحلــة )1( و 

)2( ومبلغ 3,578 مليون ريال قطري مقابل تعرضات المرحلة )3(.

ــص  ــي ملخ ــة ف ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاب الخس ــاس احتس ــرض أس ــم ع ت
السياســات المحاســبية الهامــة واإليضاحيــن 4)ب( و 10 للبيانــات الماليــة 

الموحدة.

تضمنــت أعمــال تدقيقنــا فحــص الضوابــط المرتبطــة بالعمليــات ذات الصلــة 
ــأن  ــة بش ــراءات موضوعي ــذ إج ــة وتنفي ــة المتوقع ــائر االئتماني ــر الخس لتقدي
هــذه التقديــرات. قمنــا بإشــراك خبيــر متخصــص داخلــي ضمــن فريــق عملنــا 
واالســتعانة بخبراتــه ذات الصلــة عنــد الضــرورة. تضمنــت إجــراءات التدقيــق 

الهامة التي قمنا بها ما يلي:

حصلنــا علــى فهــم لسياســة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بالمجموعــة   •
ــة  ــط ذات الصل ــغيلية للضواب ــة التش ــار الفاعلي ــط واختب ــم الضواب وتصمي

والحوكمة بشأنها.

قمنا بتقييم ما يلي:  •

ــة المتوقعــة، بمــا  سياســة المجموعــة الخاصــة بالخســائر االئتماني  •  
ــرة فــي المخاطــر  ــادة الكبي ــة والزي ــد المرحل ــر تحدي ــك معايي فــي ذل
االئتمانيــة )SICR( وفقــًا لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
9، فــي ضــوء االرشــادات التوجيهيــة الصــادرة عــن جهــة التنظيــم 

للتصدي لجائحة كوفيد-19؛

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

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

أســاس تحديــد تراكبــات اإلدارة فــي ضــوء تأثيــر جائحــة كوفيــد-19   •  
العالميــة مقابــل متطلبــات سياســة الخســائر االئتمانيــة المتوقعة 

بالمجموعة واإلرشادات التوجيهية الصادرة عن جهة التنظيم.

ــوذج  ــي نم ــالت ف ــتخدمة كمدخ ــات المس ــة البيان ــن اكتمالي ــا م تحققن  •
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ومــدى دقتهــا الحســابية خــالل عمليــات 

النموذج.

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

مــدى مالءمــة التعــرض عنــد عــدم االنتظــام، واحتماليــة عــدم   •  
المعالجــة  مــع  االنتظــام  عــدم  بافتــراض  والخســارة  االنتظــام، 

الحسابية للخسائر االئتمانية المتوقعة؛

المخاطــر  زيــادة كبيــرة فــي  المنطويــة علــى  التعرضــات  تحديــد   •  
ــة  ــم المجموع ــة تقيي ــدى مالءم ــم م ــه، وتقيي ــي حين ــة ف االئتماني

لتلك التعرضات على تدرج التقييم؛ و

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

كيفية معالجة األمور الهامة خالل أعمال التدقيق أمور التدقيق الهامة

1. انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء )تابع(

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

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

التقارير المالية.

2. انخفاض قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة

المجموعــة فــي  القابلــة لالســترداد مــن اســتثمارات  المبالــغ  إن تحديــد 
النقديــة  للتدفقــات  اإلدارة  تقديــرات  علــى  يعتمــد  الزميلــة  الشــركات 
المســتقبلية واســتخدام اإلدارة لألحــكام والتقديــرات فيمــا يتعلــق بــأداء 
والتدفقــات  التنبــؤات  بشــأن  اليقيــن  لعــدم  ونظــًرا  الزميلــة.  الشــركات 
النقديــة المســتقبلية المخصومــة، وباألخــذ فــي االعتبــار مســتوى الحكــم 
المســتخدم مــن قبــل اإلدارة وحجــم اســتثمارات المجموعــة فــي الشــركات 

الزميلة، تم اعتبار هذه المسألة ضمن أمور التدقيق الهامة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2022، كان اســتثمار المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة 
ــة  ــبية الهام ــات المحاس ــع السياس ــري. راج ــال قط ــون ري ــغ 3,094 ملي بمبل

واإليضاح 12 حول هذه البيانات المالية الموحدة.

تركزت إجراءات التدقيق التي قمنا بها على ما يلي:

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

قمنــا باالســتعانة بمتخصصيــن ضمــن فريــق عملنــا لتقييــم االفتراضــات،   •
وقمنــا بمقارنــة التقديــرات المســتخدمة مــع البيانــات المتوفــرة مــن 
األخــرى،  والماليــة  االقتصاديــة  والبيانــات  بالقطــاع  خارجيــة  جهــات 
ــة  ــة القابل ــد القيم ــتخدمتها اإلدارة لتحدي ــي اس ــات الت ــم المنهجي وتقيي

لالسترداد من االستثمارات في الشركات الزميلة.

ــة المســتقبلية المعــدة مــن  ــم توقعــات التدفقــات النقدي ــا بتقيي قمن  •
قبل اإلدارة.

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

المعلومات األخرى
تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة )»التقريــر الســنوي«(، بخــالف البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة وتقريــر 
ــر  ــر الســنوي للمجموعــة لعــام 2022 بعــد تاريــخ تقري ــا بالتقري ــولها. إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. يتوقــع أن يتــم تزويدن ــات حـ مراقــب الحسابـ

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

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

التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادية.
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مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRSs(، وهــو كذلــك مســؤول عــن 

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

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

أو إنهاء عملياتها، أو أنه ليس لديها بديل واقعي غير ذلك.

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن األخطــاء الماديــة، ســواء الناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ، وكذلــك 
إصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد عالــي المســتوى، ولكنــه ال يعــد ضمانــًا بــأن أعمــال التدقيــق التــي تــم القيــام 
بهــا وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تقــوم دائمــا بتبيــان األخطــاء الماديــة عنــد وقوعهــا. قــد تنشــأ األخطــاء مــن االحتيــال أو الخطــأ وينظــر فيهــا كأخطــاء 

مادية، بصورة فردية أو إجمالية، إذا كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.

وكجــزء مــن أعمــال التدقيــق وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، فإننــا نقــوم بممارســة التقديــرات المهنيــة ونحافــظ علــى التزامنــا المهنــي خــالل جميــع مراحــل 
التدقيق. كما قمنا أيضًا بما يلي:

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواًء الناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ، والقيــام بإجــراءات التدقيــق اســتجابة لهــذه   •
المخاطــر وكذلــك الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة توفــر أساســًا إلبــداء رأينــا. تعــد مخاطــر عــدم تحديــد األخطــاء الماديــة الناتجــة عــن االحتيــال 

أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل االحتيال التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.

فهــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بأعمــال التدقيــق بغــرض إعــداد إجــراءات تدقيــق مناســبة، وليــس لغــرض إبـــداء رأينــا حـــول فعاليـــة أنظمــة   •
الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية واالفصاحات ذات الصلة المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة.  •

مراجعــة مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، بنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا، وكذلــك تحديــد مــا إذا كان هنــاك   •
أحــداث أو ظــروف ماديــة تلقــي بالشــك علــى قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية. فــي حــال اتضــح لنــا وجــود شــك مــادي، فــإن 
علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريــر التدقيــق إلــى االفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه االفصاحــات غيــر كافيــة. 
ــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تــؤدي  ــر مراقبــي الحســابات. وعل ــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقري ــى أدل كمــا وتعتمــد نتيجــة المراجعــة عل

األحداث أو الظروف بعد ذلك التاريخ إلى عدم استمرار المجموعة وفقًا لمبدأ االستمرارية.

تقييــم العــرض العــام وبنيــة ومحتــوى البيانــات الماليــة الموحــدة، بمــا فــي ذلــك االفصاحــات، وتحديــد مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر   •
المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة بشــأن المعلومــات الماليــة لشــركات المجموعــة أو األنشــطة التجاريــة للمجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة   •
الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة، ونبقى نحن مسؤولون فقط عن رأينا حول أعمال التدقيق.
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(

مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(
قمنــا بالتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق، إلــى جانــب أمــور أخــرى، بنطــاق العمــل المحــدد وتوقيــت التدقيــق ونتائــج أعمــال التدقيــق الهامــة، بمــا فــي 

ذلك أوجه القصور المادية في أنظمة الرقابة الداخلية والتي تم تحديدها خالل إجراءات التدقيق.

كمــا نقــدم لمجلــس اإلدارة بيانــا يفيــد بأننــا قــد التزمنــا بأخالقيــات المهنــة بشــأن االســتقاللية، وقمنــا بالتواصــل معهــم حــول أيــة عالقــات أو أمــور أخــرى قــد 
يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا، وكذلك تقديم اإلجراءات المتخدة لتجنب المخاطر واإلجراءات الوقائية المطبقة، عند الضرورة.

ومــن بيــن األمــور التــي تــم التواصــل حولهــا مــع مجلــس اإلدارة، قمنــا بتحديــد األمــور التــي تعــد أكثــر أهميــة خــالل تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة 
الحاليــة وبالتالــي نعتبرهــا أمــور التدقيــق الهامــة، ونقــوم بإيضــاح هــذه األمــور فــي تقريــر مدقــق الحســابات، إال فــي حــال وجــود قانــون أو حكــم يمنــع االفصــاح 
العلنــي عــن هــذا األمــر أو عندمــا نقــرر، فــي حــاالت اســتثنائية للغايــة، أنــه ال يجــب اإلفصــاح عــن أمــر فــي تقريرنــا ألنــه مــن المحتمــل أن تفــوق اآلثــار الســلبية 

لذلك أهداف المصلحة العامة من اإلفصاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات وااليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا. كمــا ونؤكــد أنــه حســب علمنــا واعتقادنــا، لــم تقــع خــالل الســنة أيــة 
ــًا  ــه الحق ــض أحكام ــل بع ــم تعدي ــذي ت ــنة 2015، وال ــم 11 لس ــري رق ــة القط ــركات التجاري ــون الش ــكام قان ــه وأح ــك وتعديالت ــي للبن ــام األساس ــات للنظ مخالف
بموجــب القانــون رقــم 8 لســنة 2021، علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة أو أدائهــا المالــي كمــا فــي وللســنة المنتهيــة 

في 31 ديسمبر 2022.

عن إرنست ويونـغ 

أحمد سيد 
سجل مراقبي الحسابات القطري رقم 326 

التاريخ: 16 فبراير 2023  
الدوحة – دولة قطر

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين تابع
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ألف ريال قطري

20222021إيضاحاتكما في 31 ديسمبر

الموجودات
88,030,33417,915,385نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

920,843,79810,942,011أرصدة لدى بنوك
1098,016,18298,003,163قروض وسلف للعمالء

1129,835,26026,722,691استثمارات مالية
123,101,7532,961,240استثمارات في شركات زميلة والترتيب المشترك

133,050,3602,753,339عقارات ومعدات
1466,04075,375موجودات غير ملموسة

156,176,8566,090,977موجودات أخرى
169,120,583165,464,181إجمالي الموجودات

المطلوبات
1624,054,01417,776,904أرصدة من بنوك

1783,167,49281,958,484ودائع عمالء
1810,714,31615,285,788سندات دين
1915,941,52715,718,753قروض أخرى

209,723,90410,651,030مطلوبات أخرى
143,601,253141,390,959إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
214,047,2544,047,254رأس المال

219,877,8799,875,823احتياطي قانوني
2126,50026,500احتياطي عام

212,274,5742,131,459احتياطي مخاطر
392,230)367,035(21احتياطي القيمة العادلة

)2,845,211()2,690,920(21احتياطي تحويل عمالت أجنبية
21884,977684,027احتياطيات أخرى

211,082,3361,018,411احتياطي اعادة التقييم
4,563,7622,922,719أرباح مدورة

 إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مالكي حقوق
الملكية في البنك

19,699,32718,253,212

310المساهمات غير المسيطرة
215,820,0005,820,000األدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي

25,519,33024,073,222إجمالي حقوق الملكية

169,120,583165,464,181إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تم اعتماد هذه البيانات الماليـة الموحدة من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ 24 يناير 2023 ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من:

السيد جوزيف أبراهامالسيد حسين إبراهيم الفردانالشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
الرئيس التنفيذي للمجموعةنائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

بيان المركز المالي الموحد

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.
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ألف ريال قطري

20222021إيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

247,472,9576,012,448إيرادات الفوائد
)2,310,919()3,366,948(25مصروفات الفوائد

4,106,0093,701,529صافي إيرادات الفوائد

261,341,3461,322,978إيرادات رسوم وعموالت
)395,187()551,386(27مصروفات رسوم وعموالت

789,960927,791صافي إيرادات رسوم وعموالت

28415,341309,362صافي أرباح صرف عمالت أجنبية
24,907)141,335(29صافي )الخسارة( / الربح من استثمارات مالية

30124,024137,121إيرادات تشغيلية أخرى
5,293,9995,100,710صافي اإليرادات التشغيلية

)947,021()595,181(31تكاليف الموظفين
)213,354()232,897(13االستهالك

)58,850()69,285(14اطفاء موجودات غير ملموسة
)260,343()240,718(32مصروفات أخرى

)1,479,568()1,138,081(مصروفات التشغيل

4,155,9183,621,142أرباح التشغيل
)2,377()11,422(صافى خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية

)1,099,419()987,609(10صافى خسائر انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء
22,485)148,654(صافي خسائر انخفاض / استرداد في قيمة الموجودات المالية األخرى 

)291,000(-12انخفاض في قيمة االستثمار في شركة زميلة
)67,226()115,696(مخصصات أخرى

2,892,5372,183,605
-)189,380(صافي الخسائر النقدية بسبب التضخم المفرط

2,703,1572,183,605الربح قبل حصة نتائج الشركات الزميلة و الترتيب المشترك
12222,296129,254الحصة من نتائج الشركات الزميلة والترتيب المشترك

2,925,4532,312,859الربح قبل الضريبة
)8,605()114,345(33مصروف ضريبة الدخل

2,811,1082,304,254ربح السنة

العائد إلى:
2,811,1082,304,253حاملي حقوق ملكية البنك

1-المساهمات غير المسيطرة
2,811,1082,304,254ربح السنة

العائد على السهم
340.620.50عائد السهم األساسي / المخفف )ريال قطري(

بيان الدخل الموحد

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.
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ألف ريال قطري

20222021إيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2,811,1082,304,254الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر للسنة:

بنود تم تصنيفها أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:

)610,104()2,135,828(22فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات تشغيل أجنبية

)6,309()64,370(22حصة الدخل الشامل اآلخر من االستثمار في شركات زميلة والترتيب المشترك

59,629)162,708(22صافي حركة الجزء الفعال من صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
صافي تغير القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر :
22

)440,466()782,712(صافي التغير في القيمة العادلة

)597()39(صافي المحول ألي بيان الدخل الموحد

بنود قد ال يتم اعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:
صافي تغير القيمة العادلة لالستثمارات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
22424,246)235,569(

223,93315,241حصة الدخل الشامل اآلخر من االستثمار في شركات زميلة والترتيب المشترك

)269,158(63,925ربح / )خسارة( من إعادة تقييم أراضي ومباني

-2,290,119تأثير التضخم المفرط

)1,487,333()363,434(الخسائر الشاملة األخرى للسنة

2,447,674816,921إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:

2,447,674816,920حاملي حقوق ملكية البنك

1-المساهمات غير المسيطرة

2,447,674816,921إجمالي الدخل الشامل للسنة

بيان الدخل الشامل الموحد

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.
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ألف ريال قطري

رأس المالإيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام
احتياطي 

المخاطر

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
تحويل عمالت 

أجنبية
احتياطات 

أخرى
احتياطي 

أرباح مدورةإعادة التقييم

إجمالي حقوق 
الملكية العائد 
لحاملي حقوق 

ملكية البنك
المساهمات 

الغير مسيطرة

األدوات 
المؤهلة 

كرأس مال 
إضافي

إجمالي حقوق 
الملكية

684,0271,018,4112,922,71918,253,212105,820,00024,073,222)2,845,211(4,047,2549,875,82326,5002,131,459392,230الرصيد كما في 1 يناير 2022

2,811,108--2,811,1082,811,108--------ربح السنة

)363,434(--)363,434(-63,925-154,291)581,650(----21الخسائر الشاملة األخرى

2,447,674--63,9252,811,1082,447,674-154,291)581,650(----إجمالي الدخل الشامل للسنة

----)2,056(------2,056-21محول إلى االحتياطي القانوني

----)143,115(----143,115---محول إلى احتياطي المخاطر

محول إلى أرباح مدورة عند استبعاد استثمارات حاملي 
حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
----)177,615(---177,615----

)283,720(--)283,720()283,720(--------توزيعات أرباح لألدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي

----)200,950(-200,950------صافي الحركة في االحتياطات األخرى

)70,278(--)70,278()70,278(--------23مخصص صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

التعامالت مع حاملي حقوق الملكية، مسجلة 
مباشرة في حقوق الملكية

المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق 
الملكية للبنك:

)647,561(--)647,561()647,561(--------21أرباح موزعة عن عام 2021

إجمالي المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق 
الملكية للبنك

--------)647,561()647,561(--)647,561(

)7(-)7(----------صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة

884,9771,082,3364,563,76219,699,32735,820,00025,519,330)2,690,920()367,035(4,047,2549,877,87926,5002,274,574الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.
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ألف ريال قطري

رأس المالإيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام
احتياطي 

المخاطر

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
تحويل عمالت 

أجنبية
احتياطات 

أخرى
احتياطي 

أرباح مدورةإعادة التقييم

إجمالي حقوق 
الملكية العائد 
لحاملي حقوق 

ملكية البنك
المساهمات 

الغير مسيطرة

األدوات 
المؤهلة 

كرأس مال 
إضافي

إجمالي حقوق 
الملكية

684,0271,018,4112,922,71918,253,212105,820,00024,073,222)2,845,211(4,047,2549,875,82326,5002,131,459392,230الرصيد كما في 1 يناير 2022

2,811,108--2,811,1082,811,108--------ربح السنة

)363,434(--)363,434(-63,925-154,291)581,650(----21الخسائر الشاملة األخرى

2,447,674--63,9252,811,1082,447,674-154,291)581,650(----إجمالي الدخل الشامل للسنة

----)2,056(------2,056-21محول إلى االحتياطي القانوني

----)143,115(----143,115---محول إلى احتياطي المخاطر

محول إلى أرباح مدورة عند استبعاد استثمارات حاملي 
حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
----)177,615(---177,615----

)283,720(--)283,720()283,720(--------توزيعات أرباح لألدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي

----)200,950(-200,950------صافي الحركة في االحتياطات األخرى

)70,278(--)70,278()70,278(--------23مخصص صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

التعامالت مع حاملي حقوق الملكية، مسجلة 
مباشرة في حقوق الملكية

المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق 
الملكية للبنك:

)647,561(--)647,561()647,561(--------21أرباح موزعة عن عام 2021

إجمالي المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق 
الملكية للبنك

--------)647,561()647,561(--)647,561(

)7(-)7(----------صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة

884,9771,082,3364,563,76219,699,32735,820,00025,519,330)2,690,920()367,035(4,047,2549,877,87926,5002,274,574الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022
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رأس المالإيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
احتياطي 

احتياطي عامقانوني
احتياطي 

المخاطر
احتياطي القيمة 

العادلة
احتياطي تحويل 

احتياطات أخرىعمالت أجنبية
احتياطي إعادة 

أرباح مدورةالتقييم

إجمالي حقوق 
الملكية العائد 
لحاملي حقوق 

ملكية البنك
المساهمات 

الغير مسيطرة

األدوات المؤهلة 
كرأس مال 

إضافي
إجمالي حقوق 

الملكية

557,2731,287,5691,577,47418,170,47294,000,00022,170,481)2,235,107(4,047,2549,871,97226,5002,037,2361,000,301الرصيد كما في 1 يناير 2021

2,304,254-2,304,2532,304,2531--------ربح السنة

)1,487,333(--)1,487,333(-)269,158(-)610,104()608,071(----21الخسائر الشاملة األخرى

816,921-2,304,253816,9201)269,158(-)610,104()608,071(----إجمالي الدخل الشامل للسنة

----)3,851(------3,851-21محول إلى االحتياطي القانوني

----)94,223(----94,223---محول إلى احتياطي المخاطر

مصاريف إصدار أداة لرأس المال اإلضافي من المستوى 
األول

21--------)7,899()7,899(--)7,899(

1,820,0001,820,000-----------إصدار أداة لرأس المال اإلضافي من المستوى األول

)263,950(--)263,950()263,950(--------توزيعات أرباح لألدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي

صافي الحركة في احتياطي إعادة التقييم واالحتياطات 
األخرى

------126,754-)126,754(----

)57,606(--)57,606()57,606(--------23مخصص صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

التعامالت مع حاملي حقوق الملكية، مسجلة مباشرة 
في حقوق الملكية

المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق الملكية 
للبنك:

)404,725(--)404,725()404,725(--------21أرباح موزعة عن عام 2020

إجمالي المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق 
الملكية للبنك

--------)404,725()404,725(--)404,725(

-------------صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة

684,0271,018,4112,922,71918,253,212105,820,00024,073,222)2,845,211(4,047,2549,875,82326,5002,131,459392,230الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد تابع

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.
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رأس المالإيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
احتياطي 

احتياطي عامقانوني
احتياطي 

المخاطر
احتياطي القيمة 

العادلة
احتياطي تحويل 

احتياطات أخرىعمالت أجنبية
احتياطي إعادة 

أرباح مدورةالتقييم

إجمالي حقوق 
الملكية العائد 
لحاملي حقوق 

ملكية البنك
المساهمات 

الغير مسيطرة

األدوات المؤهلة 
كرأس مال 

إضافي
إجمالي حقوق 

الملكية

557,2731,287,5691,577,47418,170,47294,000,00022,170,481)2,235,107(4,047,2549,871,97226,5002,037,2361,000,301الرصيد كما في 1 يناير 2021

2,304,254-2,304,2532,304,2531--------ربح السنة

)1,487,333(--)1,487,333(-)269,158(-)610,104()608,071(----21الخسائر الشاملة األخرى

816,921-2,304,253816,9201)269,158(-)610,104()608,071(----إجمالي الدخل الشامل للسنة

----)3,851(------3,851-21محول إلى االحتياطي القانوني

----)94,223(----94,223---محول إلى احتياطي المخاطر

مصاريف إصدار أداة لرأس المال اإلضافي من المستوى 
األول

21--------)7,899()7,899(--)7,899(

1,820,0001,820,000-----------إصدار أداة لرأس المال اإلضافي من المستوى األول

)263,950(--)263,950()263,950(--------توزيعات أرباح لألدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي

صافي الحركة في احتياطي إعادة التقييم واالحتياطات 
األخرى

------126,754-)126,754(----

)57,606(--)57,606()57,606(--------23مخصص صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

التعامالت مع حاملي حقوق الملكية، مسجلة مباشرة 
في حقوق الملكية

المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق الملكية 
للبنك:

)404,725(--)404,725()404,725(--------21أرباح موزعة عن عام 2020

إجمالي المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق 
الملكية للبنك

--------)404,725()404,725(--)404,725(

-------------صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة

684,0271,018,4112,922,71918,253,212105,820,00024,073,222)2,845,211(4,047,2549,875,82326,5002,131,459392,230الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021
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20222021إيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

2,925,4532,312,859الربح قبل الضريبة

تعديالت لـ:

987,6091,099,419صافي خسائر انخفاض في قيمة قروض وسلف للعمالء

11,4222,377صافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية

)22,485(148,654صافي خسائر انخفاض / )استرداد( في قيمة الموجودات المالية األخرى

13232,897213,354االستهالك

102,62494,971إطفاء الموجودات غير الملموسة وتكاليف المعامالت

)14,999(179,164صافي الخسارة / )الربح( من االستثمارات المالية

115,69667,226مخصصات أخرى

13,373-خسارة من استبعاد عقارات ومعدات

-189,380صافي الخسائر النقدية نتيجة التضخم المفرط

291,000-انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة

)129,254()222,296(12حصة في نتائج شركات زميلة والترتيب المشترك

4,670,6033,927,841الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل

)1,238,892()5,447,296(التغير في أرصدة لدى بنوك

)8,437,435()3,313,565(التغير في القروض والسلف للعمالء

)579,760()280,288(التغير في الموجودات األخرى

)2,255,294(6,329,390التغير في أرصدة من بنوك

3,335,13511,434,631التغير في ودائع العمالء

3,046,088)463,695(التغير في المطلوبات األخرى

)32,530()57,606(المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

4,772,6785,864,649صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)8,981,399()10,232,133(مشتريات استثمارات مالية

1221,3462,500متحصالت من توزيعات أرباح شركات زميلة والترتيب المشترك

5,274,9695,278,171متحصالت من بيع / استحقاق االستثمارات المالية

)200,589()308,348(شراء عقارات ومعدات وموجودات غير ملموسة

21,743173متحصالت من بيع عقارات ومعدات وموجودات أخرى

)3,901,144()5,222,423(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

بيان التدفقات النقدية الموحد

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.
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20222021إيضاحاتللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

181,050,1658,831,102متحصالت من إصدار سندات دين

)6,642,025()5,342,627(18سداد سندات دين

)9,841,975()7,374,297(19سداد قروض أخرى

198,151,78612,308,391متحصالت من قروض أخرى

1,820,000-متحصالت من اصدار سندات رأس المال اإلضافي من الفئة األولى

)105,160()117,727(مدفوعات إيجار

)263,950()283,720(توزيعات أرباح لألدوات المالية المؤهلة لرأس المال اإلضافي من الفئة األولى

)404,725()647,561(األرباح الموزعة

5,701,658)4,563,981(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التمويلية

7,665,163)5,013,726(صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمة

353,006773,956أثر تقلبات سعر الصرف

18,961,08410,521,965النقد وما في حكمه في 1 يناير

3614,300,36418,961,084النقد وما في حكمة في نهاية السنة

صافي التدفقات النقدية من الفوائد وتوزيعات أرباح من األنشطة التشغيلية:

2,894,5632,423,807فوائد مدفوعة

7,698,3915,798,476فوائد مستلمة

37,8299,609توزيعات أرباح مستلمة

بيان التدفقات النقدية الموحد تابع

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة الموحدة.
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

المنشأة الصادر عنها التقرير  -1
تأسـس البنـك التجـاري )ش.م.ع.ق( )“ البنـك “( بدولـة قطـر فـي 1974 كشـركة مسـاهمة عامـة بموجـب المرسـوم األميـري رقـم 73 لسـنة 1974. رقـم   
السـجل التجـاري للبنـك هـو 150. عنـوان البنـك المسـجل هـو صنـدوق بريد 3232 ، الدوحـة، دولة قطر. تشـتمل البيانـات المالية الموحدة للبنـك على البنك 
الوسـاطة  التقليديـة وأعمـال  المصرفيـة  الخدمـات  المجموعـة بصفـة أساسـية فـي  بــ”المجموعـة”(. تعمـل  إليهـا مجتمعـة  التابعـة )ويشـار  وشـركاته 

والبطاقات االئتمانية وتعمل من خالل مقرها الرئيسي وشركاتها التابعة وفروعها.

الشركات التابعة األساسية للمجموعة هي كما يلي:  

النسبة المئوية أنشطة الشركةرأس مال الشركةبلد التأسيساسم الشركة التابعة
للملكية

20222021

100%100%خدمات مصرفية2,213,740,000 ليرة تركيةتركياالترناتيف بنك

100%100%خدمات السمسرة700,000,000 ريال قطريقطرالبنك التجاري للخدمات المالية )ذ.م.م(

100%100%إصدار سندات دين للبنك1,000 دوالر امريكيبرموداسي بي كيو فاينانس ليمتد

100%100%خدمات مالية1 دوالر امريكيجزر كايمنسي بي العالمية للتجارة المحدودة

100%100%خدمات إدارية3,640 ريال قطريقطرسي بي إنوفيشن سيرفيسز )ذ.م.م(

100%100%إدارة الثروات50,000,000 ريال قطريقطرسي بي الدارة األصول )ذ.م.م(

100%100%تاجير50,000,000 ريال قطريقطرسي بي للتأجير )ذ.م.م(

100%100%خدمات مالية - )غير نشط(20,000,000 دوالر امريكيبرموداأورينت 1 ليمتد

خدمات استشارية )غير 1,000 ريال قطريقطرسي بي العقارية للعقارات )ذ.م.م(
نشطة(

%100%100

خدمات مالية - )تحت 1 دوالر امريكيجزر كايمنسي بي العالمية المحدودة
التصفية(

%100%100

أساس اإلعداد  -2

بيان االلتزام )أ( 
.)”IASB“( الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )”IFRS“( أعدت البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية  

تقـوم المجموعـة بعـرض بيـان مركزهـا المالـي الموحـد عمومـا وفقـا لمراكـز السـيولة. تحليـل الموجـودات / المطلوبـات التـى سـوف تسـترد أو المسـددة   
خالل 12 شهر بعد تاريخ نهاية التقرير )“المتداولة”( وخالل أكثر من 12 شهر بعد تاريخ التقرير )“غير المتداولة”( قد تم بيانه في االيضاح 4 )ج( )3(.
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أساس اإلعداد )تابع(  -2

أساس القياس )ب( 
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا الموجودات والمطلوبات والتي تم قياسها بالقيمة العادلة:  

األدوات المالية المشتقة؛  •  
االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )“FVTPL”(؛  •  

الموجودات المالية األخرى المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )“FVTPL”(؛  •  
االستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )“FVOCI”(؛  •  

األراضي والمباني ؛ و  •  
القيـم الدفتريـة للموجـودات والمطلوبـات المدرجـة كبنـود متحـوط لهـا فـي عالقـات تحـوط القيمـة العادلـة، ومـا غيـر ذلـك يتـم تحقيقـه باسـتخدام   •  

التكلفة المطفأة، ويتم تعديلها لتعكس التغييرات فى القيمة العادلة المتعلقة بالمخاطر المتحوط عليها.

العملة الوظيفية وعملة العرض ج( 
تـم عـرض هـذه البيانـات الماليـة الموحـدة بالريـال القطـري، وهـو العملـة الوظيفيـة وعملـة العـرض للبنـك. فيمـا عدا ما تمـت اإلشـارة إليه بخـالف ذلك، تم   

تقريب المعلومات المالية المعروضة بالريال القطري إلى أقرب ألف ريال قطري.

استخدام التقديرات واألحكام )د( 
إن إعـداد البيانـات الماليـة الموحـدة بموجـب المعايير الدولية للتقارير الماليـة وتعليمات مصرف قطر المركزي يتطلب من اإلدارة اسـتخدام أحكام وتقديرات   
وافتراضـات تؤثـر علـى تطبيـق السياسـات المحاسـبية والمبالـغ الصـادر عنهـا التقريـر للموجـودات والمطلوبات واإليـرادات والمصروفـات. قد تختلـف النتائج 

الفعلية عن هذه التقديرات.

تتـم مراجعـة التقديـرات واالفتراضـات الهامـة بصـورة مسـتمرة. يتـم إدراج التعديـالت علـى التقديـرات المحاسـبية فـي السـنة التـي تتـم فيهـا مراجعـة   
التقديرات أو في أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك.

المعلومـات حـول المجـاالت الهامـة لعـدم اليقيـن حـول التقديـرات واألحـكام الهامـة فـي تطبيـق السياسـات المحاسـبية والتـي لهـا األثـر األهـم علـى   
المبالغ الواردة في البيانات المالية الموحدة تم بيانها في اإليضاح 5.

السياسات المحاسبية الهامة  -3
السياسـات المحاسـبية المبينـة أدنـاه تم تطبيقها بشـكل متسـق على جميع الفتـرات المعروضة في هـذه البيانات المالية الموحـدة، وكذلك تم تطبيقها   

بشكل متسق من قبل شركات المجموعة.

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات )أ ( 

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات سارية اعتبارا من 1 يناير 2022:  
المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية، والتي أصبحت سارية اعتباًرا من 1 يناير 2022، هي معايير ذات صلة بعمليات المجموعة:  

المعيار  
امتيازات اإليجار المتعلقة بـ COVID-19 لما بعد 30 يونيو 2021 )تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16(  

العقود المحملة باألعباء - تكاليف إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37(  
التحسينات السنوية على معاييرIFRS لـ 2018 - 2020  

العقارات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16(  
الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3(  
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  -3

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات )تابع( )أ ( 

المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد  
يتـم إصـدار عـدد مـن المعاييـر والتعديـالت ولكنهـا لـم تصبـح سـارية المفعـول بعـد، ولـم تقـم المجموعـة بتطبيقهـا فـي إعـداد هـذه البيانـات الماليـة   
الموحـدة. قـد يكـون للمعاييـر التاليـة تأثيـر هـام علـى البيانـات الماليـة الموحـدة للمجموعـة، وبرغـم ذلـك فـإن المجموعة تقـوم حالًيـا بتقييم أثـر تطبيق هذه 

المعايير الجديدة. ستقوم المجموعة بتطبيق هذه المعايير الجديدة في تاريخ سريان كل منها.

تاريخ التطبيق المعيار   
1 يناير 2023 تعديالت معيار المحاسبة الدولي 1: تصنيف المطلوبات كـ متداولة أو غير متداولة   
1 يناير 2023 تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 17 عقود التأمين   
1 يناير 2023 تعريف التقديرات المحاسبية - تعديالت معيار المحاسبة الدولي 8   
1 يناير 2023 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية - تعديالت معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان الممارسة 2   
1 يناير 2023 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 12 - الضرائب المؤجلة المتعلقة باالصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة   

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 10 ومعيار المحاسبة الدولي 28 - بيع أو المساهمة في   
مؤجل إلى أجل غير مسمى الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك 

اعتماد معيار المحاسبة الدولي 29 - محاسبة التضخم  
معيـار المحاسـبة الدولـي 29 “التقاريـر الماليـة فـي االقتصـاد ذات التضخـم المرتفـع” يتطلـب أن يتـم عـرض البيانـات الماليـة للمنشـأة التـي تكـون عملتهـا   
الوظيفيـة هـي عملـة االقتصـاد ذو التضخـم المرتفـع بعملـة وحـدة القيـاس فـي نهايـة فتـرة التقريـر. يوفـر معيـار المحاسـبة الدولـي 29 إرشـادات نوعيـة 
وكميـة معينـة لتحديـد وجـود اقتصـاد مفـرط التضخـم. وفًقـا لذلك، يُعتبر التضخـم مفرطا عندما يقتـرب التضخم التراكمي للسـنوات الثالث األخيـرة أو يتجاوز 

.%100

اعتبـاًرا مـن 30 يونيـو 2022، يعتبـر االقتصـاد التركـي متضخًمـا بصـورة مفرطـة وفًقـا للمعاييـر الـواردة فـي معيـار المحاسـبة الدولـي رقـم 29. وهـذا يتطلـب   
تعديـل القـوة الشـرائية للقيـم الدفتريـة للموجـودات والمطلوبـات غيـر النقديـة والبنـود الموجـودة فـي البيـان الموحـد مـن الدخـل الشـامل فيمـا يتعلـق 

بالشركات التابعة للمجموعة العاملة في تركيا.

عنـد تطبيـق معيـار المحاسـبة الدولـي رقـم 29، اسـتخدم البنـك معامـل التحويـل المشـتق مـن مؤشـر أسـعار المسـتهلك )“CPI”( فـي تركيـا. بـدأت   
مؤشرات أسعار المستهلكين وعوامل التحويل المقابلة لها منذ عام 2005 عندما توقف اعتبار تركيا سابًقا كدولة ذات تضخم مفرط.

المؤشر وعوامل التحويل المقابلة كما يلي:  

)CPI( عوامل التحويلمؤشر أسعار المستهلك

31686.951.64 ديسمبر 2021

30977.901.15 يونيو 2022

311,128.451.00 ديسمبر 2022

ال يتـم تعديـل الموجـودات والمطلوبـات النقديـة ألنـه يتـم عرضهـا بالفعـل بحسـب الوحـدة النقديـة الجاريـة. يتـم تعديـل الموجـودات والمطلوبـات غيـر   
النقديـة مـن خـالل تطبيـق المؤشـر ذي الصلـة مـن تاريـخ االسـتحواذ أو التسـجيل المبدئـي وتخضـع لتقييـم انخفـاض القيمـة مـع التوجيهـات االرشـادية 
الـواردة فـي المعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة ذات الصلـة. يتـم تعديـل مكونـات حقـوق المسـاهمين مـن خالل تطبيق مؤشـر األسـعار العام السـاري من 

التواريخ التي تم فيها المساهمة بها أو نشأت بطريقة أخرى.
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  -3

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات )تابع( )أ ( 

اعتماد معيار المحاسبة الدولي 29 - محاسبة التضخم )تابع(  
يتـم تعديـل كافـة البنـود الـواردة فـي بيـان الدخـل من خالل تطبيق عوامـل التحويل ذات الصلة، باسـتثناء تعديل بعـض بنود بيان الدخـل المحددة التي   

تنشأ من تعديل الموجودات والمطلوبات غير النقدية، مثل اإلطفاء واألرباح أو الخسائر من بيع الموجودات الثابتة.

إن الربـح أو الخسـارة مـن صافـي المركـز النقـدي هـو نتيجـة لتأثيـر التضخـم العام، وهـو يمثل الفـرق الناتج عن تعديـل الموجـودات غير النقديـة والمطلوبات   
وحقوق المساهمين وبنود بيان الدخل. يتم تضمين الربح أو الخسارة من صافي المركز النقدي في بيان الدخل.

وفًقـا لمعيـار المحاسـبة الدولـي رقـم 21 “آثـار التغيـرات فـي أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة”، لـم يقـم البنـك كمجموعـة بتعديـل أرقـام المقارنـة، حيث أن   
التقارير السابقة كانت معروضة بالفعل بعملة مستقرة.

بلـغ األثـر التراكمـي لتعديـل القيـم الدفتريـة التاريخية للموجـودات غير النقدية والمطلوبـات وبنود حقوق الملكية المختلفة للسـنوات السـابقة 1.2 مليار ريال   
قطري وتنعكس من خالل الدخل الشامل اآلخر.

أساس توحيد البيانات المالية )ب( 

تجميع األعمال  )1(  
تطبـق المجموعـة طريقـة االسـتحواذ للمحاسـبة عـن اندمـاج األعمـال. المقابـل المحـول لشـراء شـركة تابعـة هـو القيمـة العادلـة للموجـودات    
المحولـة والمطلوبـات المتكبـدة للمالكيـن السـابقين للشـركة المقتنـاة وحقـوق الملكيـة الصـادرة عـن المجموعـة. يتضمـن المقابـل المحـول القيمـة 
العادلـة ألي أصـل أو التـزام ناتـج عـن ترتيـب مقابـل محتمـل. يتـم قيـاس الموجـودات والمطلوبـات القابلة للتحديـد والمطلوبـات المحتملـة المفترضة 

في اندماج األعمال مبدئًيا بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ.

فـي حالـة تحقيـق تجميـع األعمـال فـي مراحـل فـإن القيمـة الدفتريـة للمسـاهمة فـي الشـركة المسـتحوذ عليهـا المحتفـظ بهـا سـابقا مـن قبـل    
الشـركة المسـتحوذة يعـاد قياسـها إلـى القيمـة العادلـة فـي تاريخ االسـتحواذ. يتم تحقيق أي ربح أو خسـائر ناشـئة مـن إعادة القياس فـي الربح أو 

الخسارة.

يتـم تحقيـق أي مقابـل مسـتحق مـن المجموعـة بالقيمة العادلة في تاريخ االسـتحواذ. التغييـرات الالحقة على القيمة العادلة فـي المقابل المحتمل    
فـي التـي تعتبـر علـى أنهـا أصـل أو التـزام يتـم تحقيقهـا وفقـا لمعيـار المحاسـبة الدولـي 9 إمـا فـي الربـح أو الخسـارة أو علـى أنهـا تغييـر فـي الدخـل 

الشامل اآلخر. أما المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية فال يعاد قياسه عندها ويتم احتساب التسوية الالحقة له ضمن حقوق الملكية.

يتـم تسـجيل الزيـادة فـي المقابـل المحـول أليـة حقـوق غيـر مسـيطرة والقيمـة العادلـة فـي تاريـخ االسـتحواذ ألي حصة ملكية سـابقة علـى القيمة    
العادلـة لصافـي الموجـودات القابلـة للتحديـد المقتنـاة كشـهرة. إذا كان إجمالـي المقابـل المحـول ، والحصـة غيـر المسـيطرة المعتـرف بهـا والحصـة 
المحتفـظ بهـا سـابقًا أقـل مـن القيمـة العادلـة لصافـي موجـودات الشـركة التابعـة المقتنـاة في حالـة صفقة الشـراء ، يتـم االعتراف بالفرق مباشـرة 

في بيان الدخل الموحد .

يتم تسجيل تكاليف المعامالت عند تكبدها، باستثناء أنها تتعلق بمسألة الديون بعد التمديد األوراق المالية.   
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أساس توحيد البيانات المالية )تابع( )ب( 

المساهمات غير المسيطرة  )2(  
وفقـا للمعيـار الدولـي للتقاريـر الماليـة 3)ر( المعـدل، يجـوز عنـد كل تجميـع أعمـال أن يقـوم المسـتحوذ فـي تاريـخ االسـتحواذ بقيـاس مكونـات    
المسـاهمات غيـر المسـيطرة فـي الكيـان المسـتحوذ عليـه الـذي يقـدم مسـاهمات ملكيـة وتخـول أصحابهـا لحصـة تناسـبية في صافـي موجودات 

المنشأة في حال التصفية بأي من:

القيمة العادلة كما في تاريخ االستحقاق . )أ(    
الحصة التناسبية ألدوات الملكية الحالية في المبالغ المحققة لصافي الموجودات القابلة للتحديد للكيان المستحوذ عليه. )ب(    

يتـم قيـاس المسـاهمات غيـر المسـيطرة فقـط عنـد التحقيـق المبدئـي. تقيـس المجموعـة المسـاهمة غيـر المسـيطرة بالقيمـة العادلـة، متضمنـة    
حصتها في الشهرة

الشركات التابعة  )3(  
الشـركات التابعة هي الشـركات التي تسـيطر عليها المجموعة. تقوم المجموعة بـ “السـيطرة” على الشـركة المسـتثمر فيها لو كانت معرضة إلى    
أو لديهـا الحقـوق فـي العائـدات المتغيـرة مـن مشـاركتها فـي الشـركة المسـتثمر فيهـا ولديهـا المقـدرة علـى التأثيـر علـى تلـك العائـدات من خالل 
سـلطتها علـى الشـركة المسـتثمر فيهـا. يتـم إدراج البيانـات الماليـة للشـركات التابعـة فـي البيانـات الماليـة الموحـدة مـن تاريـخ بدايـة السـيطرة وإلى 

تاريخ توقف تلك السيطرة.

إن السياسات المحاسبية للشركات التابعة تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.   

المعامالت المستبعدة عند التوحيد  )4(  
يتم استبعاد األرصدة واإليرادات والمصروفات الناشئة من التعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.   

الشركات الزميلة والترتيب المشترك  )5(  
الشـركات الزميلـة والترتيـب المشـترك هـي الشـركات التـي يوجـد لـدى المجموعـة نفـوذا هامـا وليسـت سـيطرة عليهـا وعمومـا فهـي مصاحبـة    

للمساهمة التي تتراوح ما بين 20% إلى 50% من حقوق التصويت.

يتـم احتسـاب االسـتثمارات فـي الشـركات الزميلـة والترتيـب المشـترك بطريقـة حقـوق الملكيـة، ويتـم تحقيقهـا مبدئيـا بالتكلفـة )متضمنـة تكاليـف    
المعاملـة التـي تتعلـق بصـورة مباشـرة باالسـتحواذ علـى االسـتثمار فـي الشـركة الزميلـة( والترتيـب المشـترك. يتضمـن اسـتثمار المجموعـة فـي 

الشركات الزميلة والترتيب المشترك الشهرة )بعد خصم أية خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة( التي يتم تحديدها عند االستحواذ.

يتـم تحقيـق حصـة المجموعـة فـي األربـاح أو الخسـائر الالحقـة لالسـتحواذ علـى الشـركات الزميلـة والترتيـب المشـترك في بيـان الدخل الموحـد بينما    
يتـم تحقيـق التغيـرات فـي االحتياطـي فـي حصتهـا لالسـتحواذ فـي االحتياطيـات. تتـم تسـوية التغيـرات التراكميـة الالحقـة لالسـتحواذ فـي مقابـل 
القيمـة الدفتريـة لالسـتثمار. عندمـا تعـادل حصـة المجموعـة فـي خسـائر الشـركة الزميلـة والترتيـب المشـترك أو تزيـد عـن مسـاهمتها فـي الشـركة 
الزميلـة والترتيـب المشـترك، متضمنـة أيـة ذمـم مدينـة بـدون ضمانـات، ال تقـوم المجموعـة باالعتراف بأية خسـائر أخرى ما لـم يكن لديهـا التزامات أو 

قامت بسداد مدفوعات بالنيابة عن الشركة الزميلة والترتيب المشترك.

يقـوم البنـك بإجـراء تقييـم انخفـاض قيمـة االسـتثمار فـي الشـركات الزميلـة علـى أسـاس سـنوي. ويتضمـن اختبـار اضمحـالل القيمـة على حسـاب    
القيمـة المسـتخدمة )VIU( عـن طريـق تقديـر القيـم الحاليـة للتدفقـات النقديـة فـي المسـتقبل اسـتنادا إلـى تقديـرات اإلدارة لألربـاح المسـتقبلية 
المتاحـة للمسـاهمين العادييـن ومدخـالت السـوق التـي يمكـن مالحظتهـا. وفـي الحـاالت التـي يتجـاوز فيهـا المبلـغ الدفتـري القيمـة المسـتخدمة، 

يُعترف باضمحالل القيمة في بيان الدخل الموحد ويخفض المبلغ الدفتري.



87

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

التقرير السنوي 2022
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الشركات الزميلة والترتيب المشترك )تابع(  )5(  
يتـم اسـتبعاد األربـاح فيمـا بيـن شـركات المجموعـة الناتجة من التعامـالت بين المجموعة وشـركاتها الزميلة والترتيب المشـترك إلى حد مسـاهمة    
المجموعـة فـي الشـركة الزميلـة. كمـا يتـم أيضـا اسـتبعاد الخسـائر فيمـا بيـن شـركات المجموعـة وشـركاتها الزميلـة والترتيـب المشـترك ما لـم توفر 

المعاملة دليال على وجود خسارة انخفاض في قيمة الموجود المحول.

يتم إعداد البيانات المالية للشركات الزميلة باستخدام نفس السياسات المحاسبية والفترة المنتهية للشركة األم.   

إدارة األموال  )6(  
تديـر المجموعـة موجـودات محتفـظ بهـا فـي وحـدة ائتمـان وأدوات اسـتثمار أخـرى بالنيابـة عـن المسـتثمرين. ال يتـم إدراج البيانـات الماليـة لهـذه    
األمـوال  إدارة  المعلومـات حـول  المؤسسـة.  المجموعـة علـى  الموحـدة فيمـا عـدا فـي حالـة سـيطرة  الماليـة  البيانـات  المؤسسـات فـي هـذه 

بالمجموعة واردة باإليضاح رقم 38.

العمالت األجنبية )ج( 

المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية )أ(   
يتـم تحويـل المعامـالت بالعمـالت األجنبيـة أو تلـك التـي تتطلب سـدادا بعملـة أجنبية إلى العمـالت الوظيفية المعنيـة للعمليات بمعـدالت الصرف    

الحالية في تواريخ المعامالت.

يتـم تحويـل الموجـودات والمطلوبـات النقديـة بعمـالت أجنبيـة فـي تاريـخ التقرير إلـى العملة الوظيفية باسـتخدام معـدالت الصرف الحالية السـائدة.    
يعـاد تحويـل الموجـودات والمطلوبـات غيـر النقديـة بالعمـالت األجنبيـة التـي تقاس بالقيمـة العادلة إلـى العملة الوظيفية بسـعر الصـرف اآلني في 
ذلـك التاريـخ الـذي يتـم فيـه تحديـد القيمة العادلـة. يتم تحويل الموجـودات والمطلوبات غيـر النقدية التي تقاس مـن حيث التكلفـة التاريخية بالعملة 

األجنبية باستخدام معدل الصرف في تاريخ المعاملة.

يتـم االعتـراف بفـروق صـرف العمـالت األجنبيـة الناتجـة من سـداد المعامـالت بالعمـالت األجنبية والناشـئة عن التحويل بأسـعار الصـرف في نهاية    
الفترة للموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في الربح أو الخسارة.

العمليات األجنبية )ب(   
النتائج والمركز المالي لجميع شركات المجموعة التي لديها عملة وظيفية مختلفة عن عملة العرض يتم تحويلها إلى عملة العرض كما يلي:   

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في تاريخ التقرير؛  -   
إيـرادات ومصروفـات كل بيـان دخـل يتـم تحويلهـا بمتوسـط أسـعار الصـرف )مـا لـم يكـن هذا المتوسـط مقـارب غير معقـول لألثـر؛ التراكمي   -   

للمعدالت السائدة في تواريخ المعامالت ففي هذه الحالة يتم تحويل اإليرادات والمصروفات في تواريخ المعامالت(؛ و
يتم االعتراف بجميع فروق صرف العملة في الدخل الشامل اآلخر.  -   

يتـم االعتـراف بفـروق صـرف العمـالت األجنبيـة فـي الدخـل الشـامل اآلخـر وإدراجه فـي حقـوق الملكية والمسـاهمات غير المسـيطرة فـي احتياطي    
تحويـل العمـالت األجنبيـة )احتياطـي التحويـل(. عنـد اسـتبعاد المجموعـة العمليـة األجنبيـة أو اسـتبعاد جـزء منهـا يتـم االعتـراف بفـروق صـرف 
العمـالت هـذه فـي بيـان الدخـل الموحـد كجـزء مـن ربـح أو خسـارة البيـع. تتـم معاملة الشـهرة وتسـويات القيمـة العادلة الناشـئة عن االسـتحواذ 

على كيان أجنبي على أنها موجودات ومطلوبات الكيان األجنبية ويتم تحويلها بمعدل صرف اإلقفال.
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العمليات األجنبية )تابع( )ب(   
إذا كان سـداد بنـد نقـدي مسـتحق الدفـع مـن أو إلـى عمليـة أجنبيـة غيـر مخطـط لـه وغير محتمـل في المسـتقبل القريـب عندها فإن فـروق صرف    
العمـالت األجنبيـة الناشـئة مـن البنـد ستشـكل جـزءا مـن صافـي االسـتثمار فـي العمليـة األجنبيـة ويتـم االعتـراف بهـا فـي الدخـل الشـامل اآلخـر 

وتجميعها في احتياطي التحويل ضمن حقوق الملكية.

الموجودات المالية والمطلوبات المالية )د( 

االعتراف والقياس المبدئي  )1(  
تعتـرف المجموعـة مبدئيـا القـروض والسـلف للعمـالء واألرصـدة لـدى/ مـن بنـوك وودائـع العمـالء وسـندات الدين المصـدرة وقـروض أخرى في    
التاريـخ الـذي تنشـأ فيـه. جميـع الموجـودات والمطلوبـات الماليـة االخـرى يتم االعتراف بهـا مبدئيا فـي تاريخ المتاجرة الـذي تصبح فيـه المجموعة طرفا 

في النصوص التعاقدية لألداة.

التصنيف  )2(  

الموجودات المالية   
عنـد التحقيـق المبدئـي، يتـم تصنيـف األصـل المالـي باعتبـار قياسـه: بالتكلفـة المطفـأة، أو بالقيمـة العادلة مـن خالل الدخل الشـامل اآلخـر أو بالقيمة    

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشروط التالية ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:   

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  •   
أن تنشـأ عـن الشـروط التعاقديـة لألصـل المالـي تدفقـات نقديـة فـى تواريـخ محـددة التـي هـي فقـط مدفوعـات أصل الديـن والفائـدة على   •   

المبلغ األصلي غير المسدد.

يتـم قيـاس أداة الديـن بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الدخـل الشـامل اآلخر فقـط في حال اسـتوفى الشـروط التالية ولم يتـم تصنيفه بالقيمـة العادلة    
من خالل الربح أو الخسارة:

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و  •   
أن تنشـأ عـن الشـروط التعاقديـة لألصـل المالـي تدفقـات نقديـة فـى تواريـخ محـددة التـي هـي فقـط مدفوعـات أصل الديـن والفائـدة على   •   

المبلغ األصلي غير المسدد.

عنـد التحقيـق المبدئـي لالسـتثمارات فـي حقـوق الملكيـة غيـر المحتفـظ بهـا للمتاجـرة، يجـوز للمجموعـة بشـكل غيـر قابـل لإللغـاء أن تختـار عـرض    
التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل اآلخر. وهذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة.

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.   

باالضافـة الـى ذلـك، عنـد التحقيـق المبدئـي، يجـوز للمجموعـة أن تقـوم بتصنيف أصل مالي بشـكل غيـر قابل لإللغـاء والذي يلبي متطلبات قياسـها    
بالتكلفـة المطفـأة أو بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الدخـل الشـامل اآلخـر وذلـك بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الربـح أو الخسـارة إذا كان ذلك من شـأنه 

أن يزيل أو يقلل بشكل جوهري عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشا بخالف ذلك.
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التصنيف )تابع(  )2(  

تقييم نموذج األعمال   
تقـوم المجموعـة بتقييـم الهـدف مـن نمـوذج األعمـال الـذي يتـم االحتفـاظ مـن خاللـه باألصـل المالـي علـى مسـتوى محفظـة األعمـال ألن هـذه    
الطريقـة تعكـس بشـكل أفضـل كيفيـة إدارة األعمـال وطريقـة تقديم المعلومات الخاصـة بذلك إلى اإلدارة. وتشـمل المعلومات قيد الدراسـة ما 

يلي:

السياسات واألهداف المحددة لمحفظة األعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات؛  •   
كيفية تقييم أداء المحفظة وإعداد تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة؛  •   

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ذلك( وكيفية إدارة تلك المخاطر؛  •   
كيفية مكافأة مدراء األعمال.  •   

إن وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات، وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل.  •   

يتـم قيـاس الموجـودات الماليـة المحتفـظ بهـا للمتاجـرة أو المـدارة والتـي يتـم تقييـم أدائهـا على أسـاس القيمـة العادلة وذلـك بالقيمـة العادلة من    
خـالل الربـح أو الخسـارة ألنـه ال يتـم االحتفـاظ بهـا لتحصيـل التدفقـات النقديـة التعاقديـة أو غيـر محتفـظ بهـا سـواء لتحصيـل التدفقـات النقديـة 

التعاقدية ولبيع الموجودات المالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تمثل دفعات أصل الدين والفائدة فقط   
ألغـراض هـذا التقييـم، يتـم تعريـف “أصـل الديـن” علـى أنـه القيمـة العادلـة لألصـل المالـي عنـد التحقيـق المبدئـي. ويتـم تعريـف “الفائـدة” علـى أنهـا    
الثمـن المقابـل للقیمـة الزمنیـة للنقـود والمخاطـر االئتمانيـة المرتبطـة بأصـل الديـن القائـم وذلـك خـالل مـدة معينـة مـن الزمـن ولمخاطـر وتكاليـف 

اإلقراض األساسیة األخرى )مثل مخاطر السیولة والتكاليف اإلداریة( وكذلك هامش الربح.

عنـد تقييـم مـا إذا كانـت التدفقـات النقديـة التعاقديـة هـي مدفوعـات مقصـورة علـى أصـل الديـن والفائـدة، تأخـذ المجموعة فـي االعتبار الشـروط    
التعاقديـة لـألدوات. ويتضمـن ذلـك تقييـم مـا إذا كانت الموجـودات المالية تحتوي على شـرط تعاقدي قد يغير توقيت أو مقـدار التدفقات النقدية 
التعاقديـة نتيجـة لعـدم تحقيقهـا لهـذا الشـرط. عنـد إجـراء التقييـم، تأخـذ المجموعـة فـي االعتبـار األحـداث الطارئـة التـي مـن شـأنها تغييـر مبلـغ 
التـي تحـد مـن مطالبـة المجموعـة بالتدفقـات النقديـة مـن  وتوقيـت التدفقـات النقديـة والمبالـغ المدفوعـة مقدمـا وأحـكام التمديـد واألحـكام 

موجودات وميزات محددة والتي تعمل على تعديل المقابل للقيمة الزمنية للنقود.

إعادة التصنيف   
ال يتـم إعـادة تصنيـف الموجـودات الماليـة بعـد التحقيـق المبدئـي لهـا إال فـي الفتـرة التـي تتبـع تغييـر المجموعـة لنمـوذج أعمالهـا الخـاص بـإدارة    

الموجودات المالية. تتم إعادة التصنيف من بداية الفترة المالية األولى التي تتبع التغيير.

المطلوبات المالية   
تقوم المجموعة بتصنيف وقياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.   
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إلغاء التحقيق  )3(  
تقـوم المجموعـة بإلغـاء تحقيـق موجـود مالـي عنـد انتهـاء الحقـوق التعاقديـة فـي التدفقـات النقديـة مـن الموجـود المالـي أو عند قيامهـا بتحويل    
الموجـود المالـي فـي معاملـة يتـم فيهـا تحويـل جميـع مخاطـر وحوافـز ملكية الموجـود المالي أو فـي الحالة التي ال تحتفـظ فيها المجموعـة وال تحول 
جـزء كبيـرا مـن مخاطـر وعوائـد الملكيـة كمـا أنهـا ال تحتفظ بالسـيطرة علـى الموجود المالـي. يتم تحقيق أيـة مصلحة فـي الموجودات الماليـة المحولة 
والتـي تؤهـل إللغـاء التحقيـق والتـي يتـم خلقهـا أو االحتفـاظ بهـا مـن جانـب المجموعة كموجـود أو مطلوب مالـي منفصل فـي بيان المركـز المالي. 
عنـد إلغـاء تحقيـق موجـود مالـي يتـم تحقيـق الفـرق بيـن القيمـة الدفتريـة للموجـود )أو القيمـة الدفتريـة المخصصـة لجـزء مـن الموجـود المحـول( 

والمقابل المستلم )متضمنا أي موجود جديد يتم الحصول عليه ناقصا أي مطلوب جديد يتم تحمله( في الربح أو الخسارة.

لـم يتـم تحقيـق أي أربـاح/ خسـائر متراكمـة تـم تحقيقها في الدخل الشـامل اآلخر فيما يتعلق باالسـتثمار فـي أوراق حقوق الملكيـة المصنفة بالقيمة    
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في بيان الدخل الموحد عند الغاء تحقيق هذه األوراق المالية.

يلغى تحقيق أصل مالي )كليًا أو جزئيًا( عندما:   

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات.  -   
قيـام المجموعـة بتحويـل حقوقهـا السـتالم تدفقـات نقديـة مـن الموجـودات أو قـد تعهـدت بدفع المبالـغ المسـتلمة بالكامـل ودون تأخير   -   
كبيـر إلـى طـرف ثالـث بموجـب ترتيبـات للتمريـر، و )أ( إما أن تكـون المجموعة قد قامت فعليـًا بتحويل كافة مخاطر ومنافـع الموجودات أو )ب( 

لم تقم فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على الموجودات.

تدخـل المجموعـة فـي معامـالت بحيـث تقـوم بتحويـل موجـودات مدرجـة فـي بيـان مركزهـا المالـي ولكنهـا تحتفـظ إمـا بجميـع أو بجـزء كبيـر مـن    
المخاطـر والعوائـد للموجـودات الماليـة أو لجـزء منهـا. فـي حـال االحتفـاظ بجميـع أو بجـزء كبيـر مـن المخاطـر والعوائـد، عندهـا ال يتـم إلغـاء تحقيـق 
الموجـودات المحولـة. يتضمـن تحويـل الموجـودات مـع االحتفـاظ بجميع أو بجـزء كبير من المخاطر والعوائـد، مثل إقـراض األوراق المالية ومعامالت 

إعادة الشراء.

تلغي المجموعة تحقيق مطلوب مالي في حال دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام التعاقدي.   

تعديل الموجودات والمطلوبات المالية  )4(  

الموجودات المالية   
إذا تـم تعديـل شـروط أصـل مالـي، تقـوم المجموعـة بتقييـم مـا إذا كانـت التدفقـات النقديـة لألصـل المعـدل مختلفـة بشـكل أساسـي. فـي حال    
كانـت التدفقـات النقديـة مختلفـة بشـكل كبيـر، يتـم عندهـا اعتبار الحقـوق التعاقدية في التدفقـات النقدية من األصـل المالي األصلـي أنها منتهية. 
وفـي هـذه الحالـة، يتـم إلغـاء تحقيـق األصـل المالـي األصلـي ويتم إثبات األصـل المالـي الجديد بالقيمـة العادلة ويعاد احتسـاب معـدل فائدة فعلي 
جديـد لألصـل. وبالتالـي يعتبـر تاريـخ إعـادة التفـاوض هـو تاريـخ التحقيق المبدئي لغرض احتسـاب انخفـاض القيمة، بما فـي ذلك لغـرض تحديد ما إذا 

حدثت زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية.

إذا لـم تكـن التدفقـات النقديـة للموجـودات المعدلـة المدرجـة بالتكلفـة المطفأة مختلفة بشـكل جوهري، فـإن التعديل لن يؤدي إلـى إلغاء تحقيق    
الموجـودات الماليـة. وفـي هـذه الحالـة، تعيـد المجموعـة احتسـاب القيمـة الدفتريـة اإلجماليـة لألصـل المالـي بنـاًء علـى التدفقـات النقديـة المعدلـة 
للموجـودات الماليـة وتـدرج المبلـغ الناتـج عـن تعديـل القيمـة الدفتريـة اإلجمالية كربح أو خسـارة تعديل في بيـان الدخل الموحد. إذا تـم تطبيق مثل 
هـذا التعديـل بسـبب صعوبـات ماليـة يواجههـا المقتـرض، فسـيتم عـرض الربـح أو الخسـارة مـع خسـائر انخفـاض القيمـة، وفـي حـاالت أخـرى يتـم 

عرضها كإيرادات فوائد.
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المطلوبات المالية   
تقـوم المجموعـة بإلغـاء تحقيـق المطلوبـات الماليـة عندمـا يتـم تعديـل شـروطها وتكـون التدفقـات النقديـة للمطلوبـات المعدلـة مختلفـة بصـورة    
جوهريـة. فـي هـذه الحالـة، يتـم تحقيـق التـزام مالـي جديـد اسـتنادا إلـى الشـروط المعدلـة وذلـك بالقيمـة العادلـة. ويتـم تحقيـق الفـرق بيـن القيمـة 

الدفترية لاللتزام المالي المطفأ وااللتزام المالي الجديد بالشروط المعدلة وذلك في بيان الدخل الموحد.

المقاصة  )5(  
يتـم إجـراء مقاصـة الموجـودات والمطلوبـات الماليـة ويتـم عـرض صافـي المبلـغ فـي بيـان المركز المالـي الموحـد، فقط عندمـا يكون لـدى المجموعة    

الحق القانوني في مقاصة المبالغ المحققة ورغبتها إما في السداد على أساس الصافي أو تحقيق الموجود وسداد األصل في نفس الوقت.

يتـم عـرض اإليـرادات والمصروفـات علـى أسـاس الصافـي فقط عندمـا يكون ذلك مسـموحا به بموجـب المعايير الدوليـة للتقارير المالية أو بالنسـبة    
لألرباح والخسائر الناشئة من مجموعة من معامالت مماثلة مثلما يحدث ذلك في األنشطة التجارية للمجموعة.

مبادئ القياس  )6(  

قياس التكلفة المطفأة  •   
التكلفـة المطفـأة للموجـود أو المطلـوب المالـي هـي المبلـغ الـذي يقـاس به الموجـود أو المطلـوب المالي عنـد التحقيق المبدئـي، مخصوما منه     
مدفوعـات السـداد األصليـة، مضافـا إليـه أو مخصومـا منـه اإلطفـاء المتراكـم باسـتخدام طريقـة معـدل الفائـدة الفعلـي ألي فـرق بيـن المبلـغ 
المبدئـي المـدرج ومبلـغ االسـتحقاق، ناقصـا أي تخفيـض لخسـارة االنخفـاض فـي القيمـة. يتضمـن احتسـاب معـدل الفائـدة الفعلـي جميـع 

الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء متممَا لمعدل الفائدة الفعلي.

قياس القيمة العادلة  •   
القيمـة العادلـة هـي السـعر الـذي يمكن اسـتالمه لبيـع أصل أو دفعه للتنـازل عن التزام في معاملة نظامية بين مشـاركين في السـوق في     
تاريـخ القيـاس األصلـي أو فـي حـال غيابـه، أكثـر األسـواق مالئمـة يمكن للمجموعـة الوصول إليها فـي ذلك التاريـخ. القيمة العادلـة للمطلوبات 

تعكس مخاطر عدم الوفاء به.

عنـد توفـر ذلـك تقـوم المجموعـة بقيـاس القيمـة العادلـة ألداة باسـتخدام السـعر المـدرج فـي سـوق نشـطة لتلـك األداة. يعتبـر السـوق     
نشطًا لو كانت المعامالت للموجودات أو مطلوبات تجري علي وتيرة وحجم كاف لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر.

فـي حـال عـدم وجـود سـعر مـدرج فـي سـوق نشـط، تعتـرف المجموعة بـأي تغيير فـي القيمـة العادلـة عندما يكون لهـا مؤشـرات موثوقة     
لدعـم مثـل هـذا التغييـر. فـي مثـل هذه الحاالت ، قد تسـتخدم المجموعة تقنيـات التقييم التي تزيد من اسـتخدام المدخـالت الملحوظة ذات 
الصلـة وتقليـل اسـتخدام المدخـالت غيـر القابلـة للرصـد. تتضمـن تقنيـة التقييـم المختـارة جميـع العوامـل التي قـد يأخذهـا المتداولون بالسـوق 

في االعتبار عند تسعير أي معاملة.

يتـم قيـاس القيمـة العادلـة لالسـتثمارات فـي الصناديق المشـتركة والمحافظ التـي تكون وحداتها غيـر مدرجة بصافي قيمـة األصول المعدلة     
لخصائص السوق المدرجة كما في نهاية فترة التقرير.
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قياس القيمة العادلة )تابع(  •   
يكـون أفضـل دليـل للقيمـة العادلـة ألداة ماليـة عنـد التحقيق المبدئـي في العادة هو سـعر المعاملة، أي القيمـة العادلة للمقابـل المدفوع أو     
المسـتلم. فـي الحالـة التـي تحـدد فيهـا المجموعـة أن القيمـة العادلـة عنـد التحقيـق المبدئـي تختلـف عـن سـعر المعاملـة ويتـم إثبـات القيمـة 
العادلـة مـن غيـر السـعر المـدرج فـي سـوق نشـطة ألصـل أو التزام مطابق وال تسـتند إلـى تقنيـات التقييم التي تسـتخدم فقـط البيانات من 
أسـواق يمكـن مالحظتهـا، عندهـا يتـم مبدئيـا قيـاس األداة بالقيمـة العادلـة وتسـويتها لتأجيـل الفـروق بيـن القيمـة العادلـة عنـد التحقيـق 
المبدئـي وسـعر المعاملـة. فـي وقـت الحـق يتـم تحقيـق ذلـك الفـرق فـي الربـح أو الخسـارة بطريقـة مناسـبة علـى مـدى عمـر األداة ولكنـه ال 

يتأخر بما يتجاوز الوقت الذي يمكن فيه دعم التقييم بالكامل بواسطة بيانات سوق يمكن مالحظتها أو موعد إقفال المعاملة.

لـو كان لألصـل أو االلتـزام المقـاس بالقيمـة العادلـة سـعر عرض وسـعر طلب، تقـوم المجموعة بقياس الموجـودات بالمراكز الطويلة بسـعر     
العرض وااللتزامات بالمراكز القصيرة بسعر الطلب.

يتـم قيـاس محافـظ الموجـودات الماليـة والمطلوبـات الماليـة المعرضـة لمخاطر السـوق ومخاطر االئتمان التـي تديرها المجموعة على أسـاس     
صافـي المخاطـر إمـا بالنسـبة لمخاطـر السـوق أو االئتمان على أسـاس السـعر الذي يمكن اسـتالمه مقابـل بيع صافي مركز طويـل )أو دفعه 
لنقـل صافـي مركـز قصيـر( بالنسـبة لمخاطـر معينـة. يتـم تخصيـص التسـويات على مسـتوى تلـك المحفظـة للموجـودات والمطلوبـات الفردية 

على أساس تسوية المخاطر ذي الصلة لكل أداة من األدوات الفردية للمحفظة.

ال تقـل القيمـة العادلـة للوديعـة عنـد الطلـب عـن المبلـغ المسـتحق الدفع عند الطلـب، مخصوما من اليـوم األول الذي قد يكـون مطلوبا فيه     
دفع المبلغ.

تدرج المجموعة التحويالت بين مستويات تدرج القيمة العادلة كما في تاريخ نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير.    

الخسائر االئتمانية المتوقعة / انخفاض القيمة  )7  
تعتـرف المجموعـة بمخصصـات الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة علـى األدوات الماليـة التاليـة التـي لـم يتـم قياسـها بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الربـح أو    

الخسارة:

الموجودات المالية التي تعتبر أدوات دين؛ و  -   
التزامات القروض وعقود الضمانات المالية.  -   

ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على استثمارات حقوق الملكية   

تقـوم المجموعـة بقيـاس مخصصـات الخسـائر بمبلـغ يعـادل الخسـارة االئتمانيـة المتوقعـة لكامـل عمـر الديـن، باسـتثناء ما يلـي حيث يتم قياسـها    
على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرا:

استثمارات أوراق الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير؛ و  -   
أدوات مالية أخرى لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ التحقيق المبدئي.  -   

وتعـد الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة لفتـرة 12 شـهرا هـي الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة التـي تنتـج من أحـداث عـدم االنتظـام المحتملة لـألداة المالية    
في غضون 12 شهرا بعد تاريخ التقرير.
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الخسائر االئتمانية المتوقعة / انخفاض القيمة )تابع(  )7  
تقـوم المجموعـة بتطبيـق منهـج مكـون مـن ثـالث مراحل لقياس الخسـائر االئتمانيـة المتوقعة مـن الموجودات الماليـة المدرجة بالتكلفـة المطفأة،    
وأدوات الديـن المصنفـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الدخـل الشـامل اآلخر. تنتقـل الموجودات من خـالل المراحل الثـالث التالية بناء علـى التغير في 

الجودة االئتمانيّة منذ التحقيق المبدئي.

المرحلة 1: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا -غير منخفضة القيمة االئتمانية   
المرحلـة األولـى تتضمـن الموجـودات الماليـة عنـد التحقيـق المبدئـي التي لم تشـهد زيـادة كبيرة في مخاطـر االئتمان منـذ التحقيق المبدئي. بالنسـبة    
لهـذه الموجـودات، يتـم تحقيـق الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة فـي القيمـة الدفتريـة اإلجماليـة لألصـل بنـاًء علـى الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة الناتجة 
عـن أحـداث التعثـر فـي السـداد والمحتمـل وقوعهـا فـي غضـون 12 شـهرا بعـد تاريـخ التقريـر. يتـم احتسـاب الفائدة علـى القيمـة الدفتريـة اإلجمالية 

لألصل.

المرحلة 2: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر الدين -غير منخفضة القيمة االئتمانية
المرحلـة الثانيـة تتضمـن الموجـودات الماليـة التـي شـهدت زيـادة كبيـرة فـي المخاطـر االئتمانيـة منـذ التحقيـق المبدئـي دون وجـود دليـل موضوعـي    
علـى انخفـاض قيمتهـا. وبالنسـبة لهـذه الموجـودات، يتـم تحقيق الخسـائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر الدين وتحتسـب إيـرادات الفائدة على 
القيمـة الدفتريـة االجماليـة للموجـودات. والخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة علـى مـدار عمـر الدين هي الخسـائر االئتمانيـة المتوقعة التي تنتـج عن جميع 

أحداث التعثر في السداد المحتمل وقوعها على مدار العمر المتوقع لألداة المالية.

المرحلة 3: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين - منخفضة القيمة االئتمانية
المرحلـة الثالثـة: تتضمـن الموجـودات الماليـة التـي يوجـد دليل موضوعي علـى انخفاض قيمتها فـي تاريخ التقرير المالي. وبالنسـبة لهـذه الموجودات،    

يتم تحقيق الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة   
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي التقدير القائم على الوزن المرجح الحتماالت الخسائر االئتمانية. وهي تقاس على النحو التالي:   

الموجـودات الماليـة التـي ال تعتبـر منخفضـة القيمـة االئتمانيـة فـي تاريـخ التقرير: باعتبارهـا القيمـة الحالية لجميع حـاالت العجز النقـدي )أي الفرق   -   
بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(؛

الموجـودات الماليـة التـي تعتبـر منخفضـة القيمـة االئتمانيـة فـي تاريـخ التقريـر: باعتبارهـا الفـرق بيـن القيمـة الدفتريـة االجماليـة والقيمـة الحاليـة   -   
للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية؛

مطلوبـات القـروض غيـر المسـحوبة: باعتبارهـا القيمـة الحاليـة للفـرق بين التدفقـات النقديـة التعاقدية المسـتحقة للمجموعة في حالة سـحب   -   
االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها؛ و

عقود الضمان المالي: المدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها ناقًصا أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.  -   

إعادة هيكلة الموجودات المالية   
فـي حـال تمـت إعـادة التفـاوض حـول شـروط األصـل المالـي أو تـم تعديلهـا أو تـم اسـتبدال أصـل مالـي حالـي بآخـر جديـد بسـبب صعوبـات ماليـة    

تواجه المقترض، عندئذ يتم تقييم ما إذا كان يجب إلغاء تحقيق األصل المالي، ويتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كالتالي:

إذا لـم ينتـج عـن إعـادة الهيكلـة المتوقعـة إلغـاء تحقيـق األصـل الحالـي، فإن التدفقـات النقدية المتوقعـة الناتجة عـن األصل المالـي المعدل   -   
يتم إدراجها في حساب العجز النقدي من األصل الحالي.

إذا نتـج عـن إعـادة الهيكلـة المتوقعـة إلغـاء تحقيـق األصـل الحالـي، فإن التدفقـات النقدية المتوقعـة الناتجة عـن األصل الجديد يتـم التعامل   -   
معهـا كتدفقـات نقديـة نهائيـة ناتجـة مـن األصـل المالـي الموجـود حاليـا فـي تاريـخ إلغـاء تحقيقـه. ويتـم ادراج هـذا المبلـغ فـي حسـاب العجـز 
النقـدي مـن األصـل المالـي الحالـي والـذي يتـم خصمـه بـدءا مـن التاريـخ المتوقـع إللغـاء تحقيقـه حتـى تاريخ التقريـر باسـتخدام معـدل الفائدة 

الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي.



94

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

cbq.qa

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  -3

الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تابع( )د( 

الخسائر االئتمانية المتوقعة / انخفاض القيمة )تابع(  )7  

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية   
فـي تاريـخ كل تقريـر، تقـوم المجموعـة بتقييـم مـا إذا كانـت الموجـودات الماليـة المدرجـة بالتكلفـة المطفـأة والموجـودات الماليـة للديـون المدرجـة    
بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الدخـل الشـامل اآلخـر تعتبـر منخفضـة القيمـة االئتمانيـة. يعـد األصـل المالـي “منخفـض القيمـة االئتمانيـة” عندمـا يقـع 

حدث واحد أو أكثر يكون له أثر سلبي على التدفقات النقدية التقديرية لألصل المالي.

تتضمن األدلة على انخفاض القيمة االئتمانية لألصل المالي ما يلي من البيانات القابلة لاليضاح:   

الصعوبات المالية الهامة التي يعاني منها المقترض أو الجهة المصدرة؛  -   
خرق شروط العقد، مثل العجز أو التأخر عن السداد؛  -   

إعادة هيكلة قرض أو سلفة من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك؛  -   
يصبح من المحتمل أن يقوم المقترض بإشهار إفالسه أو إعادة الهيكلة المالية؛ أو  -   

اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتيجة الصعوبات المالية  -   

عقود الضمان المالي المحتفظ بها   
تقـوم المجموعـة بتقييـم مـا إذا كان عقـد الضمـان المالـي المحتفـظ بـه هـو جـزء ال يتجـزأ مـن األصـل المالي الـذي يتم المحاسـبة عنه كأحـد مكونات    
تلـك األداة أو أنـه عقـد يتـم المحاسـبة عنـه بشـكل منفصـل. إذا قـررت المجموعـة أن الضمـان هـو جـزء ال يتجـزأ من األصـل المالي ، فـإن المجموعة 

تأخذ في االعتبار تأثير الضمان عند قياس القيمة العادلة لألصل المالي وعند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

النقد وما فى حكمه )ه( 
يتضمـن النقـد ومـا فـى حكمـه أوراقـا نقديـة وعمـالت معدنيـة بالصنـدوق، وأرصـدة غير مقيـدة محتفظ بهـا لدى مصـارف مركزيـة، وموجودات ماليـة عالية   
السـيولة ذات فتـرات اسـتحقاق لثالثـة أشـهر أو أقـل مـن تاريـخ االسـتحواذ والتـي تخضـع لمخاطـر غيـر هامـة مـن التغييـرات فـي قيمتهـا العادلـة ويتـم 
اسـتخدامها مـن جانـب المجموعـة فـي إدارة التزاماتهـا قصيـرة األجـل. يتضمـن النقد وما فى حكمـه أرصدة لدى البنـوك ذات تاريخ اسـتحقاق أولى 90 يوم 

أو أقل. يتم تسجيل النقد وما في حكمه بالنكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد.

القروض والسلف للعمالء )و( 
القـروض والسـلف للعمـالء هـي موجـودات ماليـة غيـر مشـتقة ذات دفعـات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سـوق نشـطة وال ترغـب المجموعة   

في بيعها على الفور أو في المستقبل القريب.

يتـم القيـاس المبدئـي للقـروض والسـلف للعمـالء بسـعر المعاملـة وهـو القيمـة العادلـة زائـدَا تكاليـف المعاملة المباشـرة اإلضافيـة، والحقًا يتم قياسـها   
بتكلفتهـا المطفـأة باسـتخدام طريقـة معـدل الفائـدة الفعلـي، باسـتثناء الموجـودات الماليـة التـي يتـم تصنيفهـا إلـى الفئـة المقاسـة بالقيمـة العادلـة من 

خالل الربح والخسارة، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات مباشرة في بيان الدخل الموحد.
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االستثمارات المالية )ز( 
تتضمن االستثمارات في األوراق المالية ما يلي:  

االسـتثمار فـي أوراق الديـن المقاسـة بالتكلفـة المطفـأة؛ يتـم قياسـها مبدئًيـا بالقيمـة العادلـة زائـدًا تكاليـف المعاملـة اإلضافيـة المباشـرة، ويتـم   -  
قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛

االسـتثمارات فـي أوراق الديـن وحقـوق الملكيـة التـي يتـم قياسـها إلزاميـا بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الربـح أو الخسـارة أو المصنفـة بالقيمـة العادلـة   -  
من خالل الربح أو الخسارة؛ يتم قياسها بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات مباشرة في الربح أو الخسارة؛

االستثمارات في أوراق الدين؛ يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل االدخل الشامل اآلخر؛ و  -  
االستثمارات في حقوق الملكية؛ يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  -  

بالنسـبة ألوراق الديـن المقاسـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الدخـل الشـامل اآلخـر، يتـم تحقيـق الربـح أو الخسـارة فـي الدخـل الشـامل اآلخـر، باسـتثناء ما   
يلي، وتدرج في الربح أو الخسارة بالطريقة نفسها المطبقة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة:

إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي؛  -  
الخسائر االئتمانية المتوقعة وحاالت عكسها؛ و  -  

أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية.  -  

عندمـا يتـم إلغـاء تحقيـق أوراق الديـن المقاسـة بالقيمـة العادلـة من خـالل الدخل الشـامل اآلخر، يتم إعـادة تصنيف الربح أو الخسـارة المتراكمة المسـجلة   
سابقا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى بيان الدخل الموحد.

تختـار المجموعـة أن تعـرض فـي الدخـل الشـامل اآلخـر التغيـرات فـي القيمـة العادلـة لبعـض االسـتثمارات فـي حقـوق الملكيـة. يتـم إجـراء االختيـار علـى   
أسـاس كل أداة علـى حـده عنـد التحقيـق المبدئـي ويكـون غيـر قابـل لإللغـاء. والحقـا ال يعـاد أبـدا تصنيـف األربـاح والخسـائر مـن أدوات حقـوق الملكيـة 
هـذه إلـى بيـان الدخـل الموحـد، بمـا في ذلك عند اسـتبعادها. ال يتـم اإلفصاح عن خسـائر االنخفاض في القيمة )وعكس خسـائر االنخفـاض في القيمة( 
بشـكل منفصـل عـن التغيـرات األخـرى فـي القيمـة العادلـة. توزيعـات األربـاح، عندمـا تمثـل عائـًدا علـى هـذه االسـتثمارات، يسـتمر تحقيقهـا فـي بيـان 
الدخـل الموحـد مـا لـم تمثـل بوضـوح اسـتردادا لجـزء مـن تكلفـة االسـتثمار، وفـي هـذه الحالـة يتـم تحقيقهـا في الدخـل الشـامل اآلخر. يتـم تحويـل األرباح 

والخسائر المتراكمة المسجلة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المدورة عند استبعاد االستثمار.

المشتقات )ح( 

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط  )1(  
تتضمـن المشـتقات التـي يتـم االحتفـاظ بهـا ألغـراض إدارة المخاطـر جميع الموجـودات والمطلوبات المشـتقة التي لـم يتم تصنيفهـا كموجودات أو    
مطلوبـات للمتاجـرة. تقـاس المشـتقات التـي يحتفـظ بهـا ألغـراض إدارة المخاطر بالقيمة العادلـة في بيان المركـز المالي. تقـوم المجموعة بتخصيص 
بعـض المشـتقات المحتفـظ بهـا ألغـراض إدارة المخاطـر إضافـة إلـى بعـض األدوات الماليـة غيـر المشـتقة كأدوات تحـوط فـي العالقـات المؤهلـة 

للتحوط.

المتطلبـات المحاسـبية العامـة للتحـوط فـي معيـار التقارير المالية رقـم 9 تحتفظ باألنواع الثالثة لآلليات محاسـبة التحوط في معيار المحاسـبة الدولي    
39 . ومـع ذلـك ، تـم إدخـال المزيـد مـن المرونـة علـي أنـواع المعامـالت المؤهلـة لمحاسـبة التحـوط، وتحديـدا توسـيع أنـواع الصكـوك التـي تعتبـر 
أدوات التحـوط وأنـواع مكونـات المخاطـر مـن البنـود غيـر الماليـة التـي هـي مؤهـل للمحاسـبة التحـوط. باالضافه إلـى ذلك ، تم إصـالح اختبـار الفعالية 

واستعيض عنه بمبدا “”العالقة االقتصادية””. لم يعد التقييم باثر رجعي لفعالية التحوط مطلوبا.

وقـد اختـارت المجموعـة أيضـا مواصلـه تطبيـق متطلبـات محاسـبة التحـوط وفقـا لمعيار المحاسـبة الدولـى39 مع بدايـة تطبيق معيـار التقاريـر المالية    
الدولى 9.
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المشتقات )تابع( )ح( 

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط )تابع(  )1(  

تحوطات القيمة العادلة   
عندمـا يتـم تخصيـص مشـتقة كأداة تحـوط فـي تحـوط للتغيـر فـي القيمـة العادلـة لموجـود أو مطلـوب مـدرج أو ارتبـاط مؤكـد قـد يؤثر علـى الربح أو    
الخسـارة، يتـم تحقيـق التغيـر فـي القيمـة العادلـة لألداة المشـتقة مباشـرة فـي الربح أو الخسـارة بجانب التغيـرات في القيمـة العادلة للبنـد المتحوط 
لـه التـي تنسـب إلـى الخطـر المتحـوط لـه. فـي حالـة انتهـاء أو بيـع أو إنهـاء أو ممارسـة مشـتقة التحـوط أو عندمـا ينتفـي اسـتيفاء التحـوط لمعاييـر 
محاسـبة التحـوط بالقيمـة العادلـة أو إلغـاء تخصيـص التحـوط، عندئـذ يتـم إيقـاف محاسـبة التحـوط بأثر مسـتقبلي. يتم إطفـاء أية تسـوية حتى تلك 
النقطـة علـى البنـد المتحـوط لـه والـذي يتـم اسـتخدام طريقـة معـدل الفائـدة الفعلي فـي الربح أو الخسـارة كجـزء من معـدل الفائدة الفعلـي للبند 

على مدى عمره المتبقي.

تحوطات التدفق النقدي   
عندمـا يتـم تخصيـص أداة مشـتقة علـى أنهـا أداة تحـوط فـي معاملـة تحـوط مـن التغيـر في التدفقـات النقديـة المنسـوبة إلى خطـر مصاحب ألصل    
أو التـزام مـدرج أو معاملـة محتملـة يرجـح علـى نحـو كبير أنها سـتؤثر علـى بيان الدخل، فـإن الجزء الفعال في التغيـرات في القيمة العادلة للمشـتقة 
يتـم تحقيقـه فـي الدخـل الشـامل اآلخـر فـي احتياطي التحوط. المبلـغ المعترف به في االدخل الشـامل اآلخر يعـاد تصنيفه إلى بيان الدخل كتسـوية 
إعـادة تصنيـف فـي نفـس الفتـرة التـي تؤثـر فيهـا التدفقـات النقديـة المتحـوط لها على بيـان الدخل وفي نفـس البند فـي بيان الدخل الشـامل. يتم 
تحقيـق أي جـزء غيـر فعـال فـي تغيـرات القيمـة العادلة للمشـتقة مباشـرة في بيـان الدخل. في حالـة انتهاء مشـتقة التحوط أو بيعهـا أو إنهائها أو 
ممارسـتها أو أصبـح التحـوط ال يسـتوفي معاييـر محاسـبة التحـوط للتدفق النقدي، أو تم إلغـاء تخصيص التحوط، عندها يتم إيقاف محاسـبة التحوط 
بصـورة مسـتقبلية. بالنسـبة للتحـوط الـذي يتـم إيقافـه لمعاملـة متوقعـة فـإن المبلـغ التراكمـي المـدرج فـي الدخـل الشـامل اآلخـر مـن الفتـرة التـي 
يصبـح فيهـا التحـوط فعـاال يعـاد تصنيفـه مـن حقـوق الملكية إلى بيـان الدخل كتسـوية إعادة تصنيـف عندما تحـدث المعاملة المتوقعـة وتؤثر على 
بيـان الدخـل. فـي حالـة عـدم توقـع حـدوث المعاملة المتوقعـة عندها تتم إعـادة تصنيف الرصيد في الدخل الشـامل اآلخر مباشـرة إلـى بيان الدخل 

كتسوية إعادة تصنيف.

المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة  )2(  
تتضمـن األدوات المشـتقة للمتاجـرة عقـود صـرف عمـالت أجنبيـة آجلـة وعقـود تبـادل أسـعار الفائـدة. تقـوم المجموعـة ببيـع هـذه المشـتقات    
لعمـالء بغـرض تمكينهـم مـن تحويـل أو تعديـل أو تخفيـف المخاطـر الحاليـة والمسـتقبلية. يتم تقييم هـذه األدوات المشـتقة بالقيمـة العادلة كما 

في نهاية فترة التقرير ويتم أخذ التغيرات ذات الصلة بها في القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد .

يتـم قيـاس الموجـودات الماليـة المحتفـظ بهـا للمتاجـرة أو المـدارة والتـي يتـم تقييـم أدائهـا على أسـاس القيمـة العادلة وذلـك بالقيمـة العادلة من    
خـالل الربـح أو الخسـارة ألنـه ال يتـم االحتفـاظ بهـا لتحصيـل التدفقـات النقديـة التعاقديـة أو غيـر محتفـظ بهـا سـواء لتحصيـل التدفقـات النقديـة 

التعاقدية ولبيع الموجودات المالية.

العقارات والمعدات )ط( 

التحقيق والقياس  )1(  
يتـم قيـاس بنـود الممتلـكات والمعـدات مبدئًيـا بالتكلفـة والحقـًا بالتكلفـة ناقًصـا االسـتهالك المتراكـم وخسـائر انخفـاض القيمـة المتراكمـة، إن    
وجـدت، باسـتثناء األراضـي والمبانـي حيـث يتـم قياسـها الحًقـا بالقيمـة العادلـة. يتـم إثبـات األعمـال الرأسـمالية قيـد التنفيـذ بالتكلفـة ناقًصا خسـائر 

انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت.
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العقارات والمعدات )تابع( )ط( 

التحقيق والقياس )تابع(  )1(  
يجـري تقييـم ألراضـي الفضـاء والمبانـي ذات الملكيـة الحـرة مـن قبل مقيم مسـتقل. وتقيد صافـي الفوائض الناتجـة عن إعادة التقييـم إلى احتياطي    
رأس المـال، إال أنـه يتـم احتسـاب زيـادة رفـع قيمـة العملـة كدخـل إلى الحد الـذي يعكس انخفاضـا إلعادة تقييم نفـس األصل الذي سـبق تحقيقه 
كمصـروف. يتـم إدراج االنخفـاض الناتـج عـن اعـادة التقييـم كمصـروف، إال انـه يتـم تحميـل االنخفـاض علـى أي فائـض إعـادة التقييـم إلى حـد أن هذا 
االنخفـاض ال يتجـاوز المبلـغ المحتفـظ بـه فـي فائـض اعـادة التقييـم بالنسـبة لنفـس األصـل. عند بيـع أو اسـتبعاد األصل، يتـم تحميل فائـض إعادة 

التقييم إلى األرباح المدورة.

تتضمـن التكلفـة المصروفـات المرتبطـة بصورة مباشـرة باقتنـاء الموجود. تتضمن تكلفة الموجـودات المطورة داخليا تكلفة المواد والعمالة المباشـرة    
وأيـة تكاليـف مرتبطـة مباشـرة بجعـل الموجـودات فـي حالـة عمل وفقـا ألغـراض االسـتخدام المطلوبة منهـا وتكاليف حـل وإزالة المعـدات وإرجاع 

الموقع الكائنة عليه إلى وضعه السابق وتكاليف االقتراض المرسملة.

تتم رسملة برنامج الحاسوب المشترى الذي يمثل جزءا مكمال لعمل المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات.   

عندما يكون ألجزاء بند العقارات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة )مكونات رئيسية( للعقارات والمعدات.   

الربـح أو الخسـارة الناتجـة عـن اسـتبعاد أحـد بنـود العقـارات والمعـدات يتـم تحديدهـا بمقارنـة متحصـالت البيـع مـع القيمـة الدفتريـة للعقـارات    
والمعدات ويتم تحقيقها بالصافي في اإليرادات اآلخرى / المصروفات اآلخرى في الربح أو الخسارة.

التكاليف الالحقة  )2(  
يتـم تحقيـق تكلفـة اسـتبدال أحـد مكونـات العقـارات والمعـدات فـي القيمـة الدفتريـة للبنـد إذا كان مـن المحتمـل تدفـق المنافـع االقتصاديـة    
للجـزء  الدفتريـة  القيمـة  إلغـاء تحقيـق  إلـى المجموعـة مـع إمكانيـة قيـاس تكلفتهـا بصـورة موثوقـه. يتـم  البنـد  المسـتقبلية المضمنـة فـي ذلـك 

المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في بيان الدخل الموحد عند تكبدها.

االستهالك  )3(  
المبلـغ القابـل لالسـتهالك هـو تكلفـة الممتلـكات والمعـدات أو أي مبلغ بديل عـن التكلفة ناقصا قيمتهـا المتبقية. يتم االعتراف باالسـتهالك في    
بيـان الدخـل الموحـد بطريقـة القسـط الثابـت علـى مـدى األعمـار اإلنتاجيـة المقدرة لكل جـزء من بنـد الممتلكات والمعـدات، حيث نظـرا النها أفضل 
طريقـة تعكـس النمـط المتوقـع السـتهالك المنافـع االقتصاديـة المسـتقبلية المضمنـة فـي الموجـودات كمـا انهـا تسـتند إلـى تكلفـة الموجودات 

ناقصا قيمته المتبقية التقديرية. ال يتم احتساب استهالك على األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

تعرض األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنة المقارنة كالتالي:   

20- 30 سنة المباني    
6 - 10 سنوات التحسينات على المباني المؤجرة    

3 - 8 سنوات األثاث والمعدات    
5 سنوات السيارات    
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موجودات حق االستخدام )اإليجارات(  )4(  
تقـوم المجموعـة بتقييـم مـا إذا كان العقـد هـو، أو يتضمـن ، عقد إيجـار. أي إذا كان العقد يمنح الحق في التحكم في اسـتخدام األصل المحدد لفترة    

من الوقت في مقابل مادي.

تطبـق المجموعـة نهًجـا واحـدًا لتحقيـق وقيـاس جميـع عقـود اإليجـار، باسـتثناء عقـود اإليجـار قصيـرة األجـل التـي تقـل عـن 12 شـهًرا وعقـود إيجـار    
للموجـودات منخفضـة القيمـة )5000 دوالر أمريكـي أو أقـل(. تقـوم المجموعـة بتحقيـق مطلوبات اإليجار لتسـديد مدفوعات اإليجـار وموجودات حق 

االستخدام التي تمثل حق استخدام األصول الهامة.

تقـوم المجموعـة بتحقيـق الموجـودات حـق االسـتخدام فـي تاريـخ بدايـة عقـد اإليجـار )أي ، تاريـخ توافـر األصـل الهـام لالسـتخدام(. يتـم قيـاس    
موجـودات حـق االسـتخدام بالتكلفـة، مطروًحـا منهـا أي خسـائر متراكمـة مـن انخفـاض القيمـة واإلهـالك، وتعديلهـا ألي إعـادة تقييـم مطلوبـات 
اإليجـار. تشـتمل تكلفـة موجـودات حق االسـتخدام على قيمة مطلوبـات اإليجار المدرجة، والتكاليف المباشـرة األولية المتكبـدة ، ومدفوعات اإليجار 
التـي تمـت فـي أو قبـل تاريـخ البـدء فـي عقـد اإليجـار، مطروًحـا منهـا أي حوافـز تأجيـر مسـتلمة. يتـم اسـتهالك موجـودات حـق االسـتخدام علـى 

أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار والعمر اإلنتاجي المقدر للموجودات، أيهما أقرب، على النحو التالي:

2 - 40 سنة المباني    

فـي تاريـخ نشـوء عقـد اإليجـار تـدرج المجموعـة مطلوبـات اإليجـار مقاسـة بالقيمـة الحاليـة لمدفوعـات اإليجار التـي يتعين سـدادها على مـدى فترة    
اإليجـار. عنـد احتسـاب القيمـة الحاليـة لمدفوعـات اإليجـار، تسـتخدم المجموعـة معـدل الفائـدة علـى االقتـراض اإلضافـي فـي تاريـخ نشـوء عقـد 

اإليجار. تخضع موجودات حق االستخدام النخفاض القيمة وفقًا لسياسة انخفاض قيمة الموجودات غير المالية.

يعـاد قيـاس القيمـة الدفتريـة لمطلوبـات اإليجـار إذا كان هنـاك تعديـل أو تغييـر فـي مـدة اإليجار أو تغييـر في مدفوعـات اإليجار أو تغييـر في تقييم    
خيار شراء األصل األساسي.

انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة )ك( 

الشهرة  )1(  
تنشـأ الشـهرة مـن االسـتحواذ علـى شـركة تابعـة، وتمثل الفائض فـي المبلغ المحول عن مسـاهمة المجموعة فـي صافي القيمـة العادلة لصافي    
الموجـودات القابلـة للتحديـد، والمطلوبـات وااللتزامات المحتملة للشـركة المسـتحوذ عليها والقيمة العادلة للمسـاهمة غير المسـيطرة في الشـركة 

المستحوذ عليها.

تتـم مراجعـة الشـهرة لتبيـان االنخفـاض فـي القيمـة بشـكل سـنوي أو أكثـر تكراريـة فـي حـال أشـارت األحـداث أو التغيـرات فـي الظـروف إلـى أن    
القيمـة الدفتريـة قـد تكـون انخفضـت فـي القيمـة. تتـم مقارنـة القيمـة الدفتريـة للشـهرة مـع المبلـغ القابل لالسـترداد وهـو القيمة قيد االسـتخدام 

والقيمة العادلة ناقص تكاليف االستبعاد، أيهما أعلى. يتم تحقيق أي انخفاض في القيمة مباشرة كمصروف وال يتم عكسها الحقا.

الموجودات غير الملموسة  )2(  
تكلفـة الموجـودات غيـر الملموسـة المسـتحوذ عليهـا من دمج األعمال هـي القيمة العادلة كما في تاريخ االسـتحواذ. الحقًا بعـد التحقيق المبدئي،    

يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وأية خسائر انخفاض متراكمة.

ال تتم رسـملة الموجودات غير الملموسـة المطورة داخليا، باسـتثناء تكاليف التطوير المرسـملة، ويتم تسـجيل الموجودات غير الملموسـة بالتكلفة    
ناقص أي إطفاء متراكم وأية خسائر انخفاض متراكمة.
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انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة )ك( 

الموجودات غير الملموسة  )2(  
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة على أنها محددة المدة أو غير محددة المدة.   

يتـم إطفـاء الموجـودات غيـر الملموسـة ذات األعمـار المحـددة علـى مدى العمـر االقتصادي ويتـم تقييمها لتبيـان انخفاض القيمة متى توفر مؤشـر    
علـى أن الموجـود غيـر الملمـوس قـد انخفضـت قيمتـه. تتـم مراجعـة فتـرة اإلطفـاء وطريقـة اإلطفـاء للموجـودات غيـر الملموسـة ذات األعمـال 
اإلنتاجيـة المحـدد مـرة واحـدة علـى األقـل فـي نهايـة كل سـنة مالية. تتـم المحاسـبة عن التغييـرات في العمـر اإلنتاجـي المتوقع أو النمـط المتوقع 
السـتهالك المنافـع االقتصاديـة المسـتقبلية المضمنـة فـي الموجـود بتغييـر فتـرة أو طريقـة اإلطفـاء، حسـب مقتضـى الحـال، وتتـم معاملتهـا على 
أنهـا تغييـرات فـي التقديـرات المحاسـبية. مصـروف اإلطفـاء بالنسـبة للموجـودات غيـر الملموسـة ذات األعمـار المحـددة يتـم تحقيقـه فـي بيـان 

الدخل الموحد في فئة المصروف التي يتماشى مع وظيفة الموجود غير الملموس.

العمـر االنتاجـي المتوقـع للموجـودات غيـر الملموسـة ذات العمـر المحـدد هـي : العالمـة التجاريـة 18 إلـى 19 سـنة ، العالقـة مـع العميل مـن 11 إلى 12    
سنة ، اإليداع األساسي من 13 إلى 16 سنة والبرامج المطورة داخلًيا وغيرها 5 سنوات.

ال يتـم إطفـاء الموجـودات غيـر الملموسـة ذات األعمـار اإلنتاجيـة غيـر المحـددة، ولكـن يتـم اختبارهـا لتحديـد انخفاض القيمة سـنوًيا، سـواء بشـكل    
فـردي أو علـى مسـتوى الوحـدات المولـدة للنقـد. تتـم مراجعـة تقييـم األعمار اإلنتاجيـة غير المحددة سـنوًيا لتحديد مـا إذا كانت األعمـار اإلنتاجية غير 
المحـددة ال تـزال قابلـة للدعـم. إذا لـم يكـن األمر كذلـك، فإن التغيير في العمر اإلنتاجي من غير المحدود إلى المحدود يتم على أسـاس مسـتقبلي. 
األربـاح والخسـائر الناتجـة عـن إلغـاء تحقيـق األصـل غيـر الملمـوس يتـم قياسـها علـى أنهـا الفـرق بين صافـي عائـدات االسـتبعاد والقيمـة الدفترية 

لألصل ويتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد عند إلغاء تحقيق األصل.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )ل( 
الموجـودات غيـر الماليـة هـي الموجـودات التـي ليـس لهـا عمـر إنتاجـي محـدد، وال تخضـع لإلطفـاء، يتـم فحصهـا بشـكل سـنوي للتحقـق مـن انخفـاض   
القيمـة. يتـم احتسـاب خسـارة انخفـاض فـي القيمـة للمبلغ الـذي تتجاوز به القيمـة الدفترية لألصل قيمتـه الممكن اسـتردادها. القيمة الممكن اسـتردادها 
هـي القيمـة العادلـة لألصـل ناقصـًا تكاليـف البيـع أو القيمة قيد االسـتخدام، أيهما أعلى. انـه ولغرض تقدير االنخفـاض فى القيمة، يتم تجميـع الموجودات 
الـى الحـد االدنـى التـى يمكـن ان تتحـق عنـده تدفقـات نقديـة يمكـن تحديدهـا منفـردة )الوحـدات المدرة للنقـد(. الموجـودات غيـر المالية بخالف الشـهرة 

والتى تعانى من انخفاض فى القيمة يتم اعادة تقييمها فى نهاية كل فترة مالية لغرض إلغاء تلك الخسارة.

المخصصات )م( 
يتـم تحقيـق مخصـص عندمـا يكـون لـدى المجموعـة التـزام قانونـي أو حكمـي حالـي نتيجة لحدث سـابق يمكن قياسـه بصـورة موثوقه ومـن المحتمل أن   
يتطلـب تدفـق خـارج للمنافـع االقتصاديـة لسـداد ذلـك االلتـزام. يتـم تحديـد المخصصـات عـن طريـق خصـم التدفقـات النقديـة المسـتقبلية المتوقعـة 

بمعدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، إن كان ذلك مالئما.

عقود الضمانات المالية والتزامات العقود )ن( 
الضمانـات الماليـة هـي عقـود تتطلـب مـن المجموعـة أن تقـوم بسـداد مدفوعـات محـددة لصرفهـا لحاملهـا مقابـل خسـارة يتكبدهـا بسـبب عجـز مدين   
محـدد عـن الدفـع عنـد حلـول موعـد اسـتحقاقه وفقا لبنـود أداة الدين. يتم تحقيـق مطلوبات الضمانـة المالية مبدئيا بقيمتهـا العادلة ويتـم إطفاء القيمة 
العادلـة المبدئيـة علـى مـدى عمـر الضمـان المالـي. فـي أعقـاب ذلـك يتـم تسـجيل مطلـوب الضمـان المالـي بمبلغـه المطفـأ والقيمـة الحاليـة أليـة دفعـة 

متوقعة عندما يصبح الدفع بموجب الضمان محتمال، أيهما أكثر. يتم إدراج الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى.
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)س( منافع الموظفين

خطة المساهمات المحددة  
تحتسـب المجموعـة مخصـص لالشـتراكات فـي صنـدوق التقاعـد الـذي تديـره الدولـة بالنسـبة للموظفيـن القطرييـن وفقـا لقانـون التقاعـد ويتـم إدراج   
المصـروف الناتـج عـن ذلـك ضمـن تكلفـة الموظفيـن تحـت المصروفـات العموميـة واإلداريـة فـي بيـان الدخـل الموحد. ليـس لـدى المجموعة أيـة التزامات 

دفع أخرى بمجرد دفع المساهمة. يتم تحقيق المساهمات عند حلول موعد استحقاقها.

خطة المكافأت المحددة  
تقـوم المجموعـة برصـد مخصـص لمكافـآت نهايـة الخدمـة مسـتحقة األداء لموظفيهـا األجانـب علـى أسـاس فتـرة خدمـة الموظـف وفقـًا لسياسـة   
التوظيـف فـي المجموعـة وأحـكام قانـون العمـل القطـري. يتـم إدراج هـذا المخصـص ضمـن بنـد مخصصـات أخـرى كجـزء مـن المطلوبـات األخرى فـي بيان 

المركز المالي الموحد. يتم تحقيق التكاليف المتوقعة لهذه المكافأت على مدى خدمة الموظفين.

يطلـب مـن الترناتيـف بنـك بموجـب قانـون العمـل التركـي أن يدفـع مكافآت نهايـة خدمة لكل موظف أكمل سـنة واحـدة على األقل مـن الخدمة ويتم   
إنهـاء خدماتـه بـدون سـبب مقبـول أو يتم اسـتدعاؤه للخدمة العسـكرية أو بوفاته أو ببلوغة سـن التقاعد. هناك بعض النصـوص االحترازية ذات الصلة 
بطـول فتـرة الخدمـة السـابقة للتقاعـد. يشـتمل المبلـغ المسـتحق الدفـع راتب شـهر واحد بـدون اإلخالل بالحد األقصـى لكل موظف عن كل سـنة من 
الخدمـة. ليسـت هنـاك اتفاقيـات بالتزامـات تقاعـد بخـالف المتطلبـات القانونيـة المشـار إليهـا أعـاله. هـذا االلتـزام غيـر ممـول حيـث أنـه ليسـت هنـاك 

متطلبات تمويل.

منافع الموظفين قصيرة األجل  
تقـاس مكافـآت نهايـة الخدمـة قصيـرة األجـل للموظفيـن علـى األسـاس غيـر المخصـوم ويتـم دفعهـا عنـد تقديـم الخدمـة ذات الصلـة. يتـم تحقيـق   
المطلـوب للمبلـغ المتوقـع دفعـه بموجـب خطـط الحافـز النقـدي قصيـرة األجـل أو خطـط مشـاركة الربـح إذا كان لـدى المجموعـة التـزام قانونـي أو حكمـي 

بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها من جانب الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوقة.

المدفوعات على أساس األسهم  
يتلقـى الموظفـون )بمـا فـي ذلـك اإلدارة العليـا للبنـك( مكافآت في شـكل مدفوعات على أسـاس األسـهم، حيث يتـم منح الموظفيـن مكافأة مقابل   

ارتفاع األسهم ويتم تسويتها نقًدا )معامالت التسوية بالنقد(.

معامالت التسوية بالنقد   
إن تكلفـة معامـالت التسـوية بالنقـد يتـم قياسـها بالقيمـة العادلـة فـي تاريـخ المنـح باسـتخدام نمـوذج )Black Scholes(، وقـد ورد ذلـك تفصيـاًل فـي   
االيضـاح 20. تقـاس القيمـة العادلـة مبدئيـا وفـي تاريـخ كل تقريـر حتـى وكمـا فـي تاريخ التسـوية، ويتم تسـجيل التغيـرات في القيمـة العادلة فـي مصروف 

منافع الموظفين، إيضاح 31. تحتسب القيمة العادلة على مدى الفترة حتى تاريخ االستحقاق، ويتم تسجيل مطلوبات مقابلة. “

رأس المال واالحتياطيات )ع( 

تكاليف رأس المال  )1(  
يتم خصم تكاليف الزيادة العائدة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكية من القياس المبدئي ألدوات حقوق الملكية.   

توزيعات األرباح عن األسهم العادية  )2(  
تدرج توزيعات األرباح عن األسهم العادية في حقوق الملكية للفترة التي يتم اعتمادها فيها من جانب مساهمي البنك.   
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إيرادات ومصروفات الفائدة )ف( 
تـدرج إيـرادات ومصروفـات الفوائـد فـي بيـان الدخـل الموحد باسـتخدام طريقـة معدل الفائـدة الفعلي. معدل الفائـدة الفعلي هو المعـدل الذي يخصم   
بالضبـط المدفوعـات والمقبوضـات النقديـة المسـتقبلية المقـدرة خـالل فتـرة العمـر اإلنتاجـي المتوقـع للموجـود أو المطلـوب المالـي )أو، إن كان ذلـك 
مالئمـا، لفتـرة أقصـر( إلـى القيمـة الدفتريـة للموجـود أو المطلـوب المالي. عند احتسـاب معدل الفائـدة الفعلي تقـوم المجموعة بتقدير التدفقـات النقدية 

المستقبلية باألخذ في االعتبار جميع األحكام التعاقدية لألداة المالية، ولكن ليس للخسائر االئتمانية المستقبلية.

بالنسـبة للموجـودات الماليـة التـي أصبحـت ذات قيمـة ائتمانيـة منخفضـة بعـد التحقيـق المبدئـي، يتم احتسـاب إيـرادات الفوائد من خـالل تطبيق معدل   
الفائـدة الفعلـي علـى التكلفـة المطفـأة )أي صافـي مخصـص الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة(. إذا لم يعـد األصـل منخفض القيمـة االئتمانية، فان احتسـاب 
إيـرادات الفوائـد يعـود إلـى األسـاس اإلجمالـي. يتضمـن احتسـاب معدل الفائـدة الفعلي جميـع تكاليـف المعامالت والرسـوم المدفوعة أو المسـتلمة 

التي تشكل جزءا متمما لمعدل الفائدة الفعلي.

تتضمن تكاليف المعامالت التكاليف اإلضافية التي تنسب مباشرة إلى االستحواذ على أو إصدار الموجود المالي أو المطلوب المالي.  

تتضمن إيرادات ومصروفات الفوائد:  

الفائدة على الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة المحتسبة على أساس معدل الفائدة الفعلي؛  -  
الجـزء الفعـال مـن تغيـرات القيمـة العادلـة فـي مشـتقات التحـوط المؤهلـة والمصنفـة فـي تحوطـات التدفقـات النقديـة للتغيـر فـي التدفقـات   -  

النقدية للفائدة، في نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتحوط لها على إيرادات / مصروفات الفوائد؛
الجـزء غيـر الفعـال مـن تغيـرات القيمـة العادلـة في مشـتقات التحـوط المؤهلـة والمصنفة فـي تحوطات التدفقـات النقديـة لمخاطر سـعر الفائدة؛   -  

و
التغيـرات فـي القيمـة العادلـة للمشـتقات المؤهلـة، بمـا فـي ذلـك عـدم فعاليـة التحـوط والبنـود المتحـوط لهـا ذات الصلـة فـي تحوطـات القيمـة   -  

العادلة لمخاطر سعر الفائدة.

تحتسـب إيـرادات الفوائـد علـى االسـتثمار فـي أوراق ماليـة )أدوات الديـن( المقاسـة بالقيمـة العادلة من خـالل الدخل الشـامل اآلخر والمقاسـة بالتكلفة   
المطفأة والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وكذلك تدرج في إيرادات الفوائد

إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت )ص( 
يتـم إدراج إيـرادات ومصروفـات الرسـوم والعمـوالت التـي تعتبـر جـزء متممـا لمعـدل الفائـدة الفعلـي علـى الموجـود أو المطلـوب المالـي عنـد قيـاس   

طريقة معدل الفائدة الفعلي.

يتـم تحقيـق إيـرادات الرسـوم والعمـوالت األخـرى متضمنـة رسـوم خدمـة الحسـابات ورسـوم إدارة االسـتثمار وعمـوالت المبيعـات ورسـوم اإليـداع   
ورسـوم المشـاركة فـي القـرض عنـد أداء الخدمـات ذات الصلـة بهـا. عندما يكون من غيـر المتوقع أن ينتج مـن التزام قرض أن يتم سـحب القرض، يتم 
تحقيـق الرسـوم ذات الصلـة بالتـزام القـرض علـى أسـاس القسـط الثابت على مـدى فترة االلتـزام. تتعلق مصروفات الرسـوم والعمـوالت األخرى بصفة 

أساسية بالمعاملة ورسوم الخدمة ويتم سدادها عند تلقي الخدمة.

اإليرادات من االستثمارات المالية )ق( 
تـدرج أربـاح أو خسـائر بيـع واسـتبعاد االسـتثمارات الماليـة في الربح أو الخسـارة وذلك عن الفـرق بين القيمة العادلـة للمقابل المسـتلم والقيمة الدفترية   

لالستثمار.

األربـاح أو الخسـائر غيـر المحققـة مـن تغيـرات القيمـة العادلـة عند إعـادة قياس االسـتثمارات الماليـة المصنفة على أنهـا محتفظ بها للمتاجـرة أو مخصصة   
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد.

أي ربـح / خسـارة متراكمـة معتـرف بهـا فـي الدخـل الشـامل اآلخـر فيمـا يتعلـق باسـتثمارات حقـوق الملكيـة المصنفـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الدخل   
الشامل اآلخر ال يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد عند إلغاء االعتراف بهذه األوراق المالية.
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إيرادات توزيعات األرباح )ر( 
يتم تحقيق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم تلك اإليرادات.  

مصروفات الضريبة على الدخل )ش( 
تتـم المحاسـبة عـن الضرائـب اسـتنادا إلـى قوانين ولوائـح الضرائب في البلدان األخـرى التي تعمل فيهـا المجموعة. يتم تكوين مخصص للضريبة اسـتنادا   
إلـى تقييـم االلتـزام الضريبـي المتوقـع. ضريبـة الدخـل والضريبـة المؤجلة الناتجة أساًسـا عن العمليـات الترناتيف بنـك.ال تخضع عمليات الشـركة األم داخل 
قطـر لضريبـة الدخـل باسـتثناء بعـض عمليات الشـركات التابعـة ، والتي تخضع للضريبـة وفًقا للوائح الضريبية لهيئـة الضرائب العامة ولوائـح هيئة مركز قطر 

للمال. 

يتـم االعتـراف بالضريبـة المؤجلـة فيمـا يتعلـق بالفـروق المؤقتة بين القيـم الدفترية للموجـودات والمطلوبات ألغـراض التقارير المالية والمبالغ المسـتخدمة   
ألغـراض الضرائـب. يتـم قيـاس الضريبيـة المؤجلـة بإسـتخدام المعـدالت الضريبيـة التـي يتوقـع تطبيقهـا علـى الفتـرة التـي يتـم فيهـا االعتـراف باألصـل أو 

تسوية االلتزام على أساس القوانين التي تم سنها في تاريخ التقرير.

العائد على السهم )ت( 
يقـوم البنـك بعـرض بيانـات العائـد األساسـي والمخفـف للسـهم فيما يتعلق بأسـهمها العادية. يحتسـب العائد األساسـي للسـهم بقسـمة الربح أو   
الخسـارة المنسـوبة لحاملـي األسـهم العاديـة بالبنـك، معـّدل بالتوزيعـات علـى األدوات الماليـة ضمـن الشـريحة األولـى مـن رأس المـال اإلضافـي، إن 
وجـدت، علـى عـدد المتوسـط المرجـح لألسـهم القائمـة خـالل الفتـرة. يتـم تحديـد العائـدات المخففـة للسـهم بتسـوية الربـح أو الخسـارة المنسـوبة إلى 

حاملي األسهم العادية وعدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة بأثر جميع األسهم العادية المخففة المحتملة.

تقارير القطاعات )ث( 
تعـرض بيانـات قطـاع التشـغيل بطريقـة تنسـجم مـع التقاريـر الداخليـة التـي تقدم الى المسـؤول عـن اتخاذ قرارات التشـغيل. ان المسـؤؤل عـن اتخاذ   
قـرارات التشـغيل هـو شـخص أو مجموعـة أشـخاص تقـوم بتخصيـص الموارد علـى قطاعات التشـغيل وتقييم اآلداء فيهـا. لقد حـددت المجموعة أن 

يكون الرئيس التنفيذي للبنك هو الشخص المسؤول عن اتخاذ القرارات.

تتـم جميـع المعامـالت بيـن قطاعـات التشـغيل علـى أسـاس األسـعار الحـرة بالسـوق، مـع اسـتبعاد االيـرادات والتكاليـف فيمـا بيـن القطاعـات فـي   
المركز الرئيسي. تستخدم االيرادات والمصاريف المتعلقة مباشرة بكل قطاع في تحديد أداء قطاعات التشغيل.

أنشطة الوكالة )خ( 
تتولـى المجموعـة إدارة صناديـق ولديهـا صالحيـات وكالـة تتضمـن االحتفـاظ بموجـودات أو إيداعهـا بالنيابـة عن أفراد وشـركات ومؤسسـات أخرى. يتم   
الماليـة الموحـدة وال يتـم اعتبارهـا ضمـن موجـودات  البيانـات  الناتجـة مـن تلـك األنشـطة مـن هـذه  اسـتبعاد هـذه الموجـودات واإليـرادات األخـرى 

المجموعة.

الضمان المعاد حيازته )ذ( 
تـدرج الضمانـات المعـاد حيازتهـا مقابـل سـداد ديـون العمـالء ضمـن بيـان المركـز المالـي الموحـد تحـت بنـد “موجـودات أخـرى” بقيمـة الحيـازة. وفقـا   
لتعليمـات مصـرف قطـر المركـزي، يجـب علـى المجموعـة أن تسـتبعد أي أرض أو عقارات مسـتحوذ عليها في مقابل سـداد الديون خالل فتـرة ال تتجاوز 

ثالث سنوات من تاريخ االستحواذ، ويمكن تمديد هذه الفترة بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.

التوزيعات على األدوات المالية ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي )ض( 
تم معاملة التوزيعات على األدوات المالية ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي كتوزيعات أرباح.  

أرقام المقارنة )ظ( 
فيما عدا الحاالت التي يسمح فيها معيار أو تفسير أو يقتضي خالف ذلك، يجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جميع المبالغ مقترنة بمعلومات المقارنة.  
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إدارة المخاطر المالية  -4

مقدمة ولمحة عامة )أ( 
تشـتمل أعمـال المجموعـة علـى تحمـل مخاطـر بالصورة المسـتهدفة وإدارتها بصـورة مهنية. الوظائـف األساسـية إلدارة المخاطر بالمجموعـة هي تحديد   
جميـع المخاطـر الرئيسـية للمجموعـة وقيـاس تلـك المخاطـر وإدارة مراكز الخطر وتحديـد المخصصات الرأسـمالية. تقوم المجموعة دوريًا بمراجعة سياسـات 

وأنظمة المخاطر لديها لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات بالسوق.

إن هـدف المجموعـة هـو تحقيـق تـوازن مناسـب بيـن الخطـر والعائـد وتقليـص اآلثـار السـلبية المحتملـة علـى األداء المالـي للمجموعـة. تعـرف المجموعـة   
المخاطر على أنها احتمال الخسائر أو ضياع األرباح والتي يمكن تعزى لعوامل داخلية أو خارجية.

األدوات المالية  
تتمثـل األدوات الماليـة للمجموعـة فـي الموجـودات والمطلوبـات الماليـة، وتتضمـن الموجـودات الماليـة نقـد وأرصـدة لـدى بنـوك مركزيـة وأرصـدة لـدى   
البنـوك، وقـروض وسـلف، واسـتثمارات ماليـة، وموجـودات المشـتقات الماليـة وبعض الموجـودات األخـرى. والمطلوبات المالية تشـمل ودائـع العمالء 
وقـروض بموجـب اتفاقيـات إعـادة الشـراء وأرصـدة لـدى بنوك وسـندات ديـن مصدرة ومبالـغ مقترضة أخـرى ومطلوبات المشـتقات الماليـة ومطلوبات 

معينة أخرى، كما تتضمن األدوات المالية الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بنود خارج بيان المركز المالي.

يشـرح اإليضـاح رقـم 3 )ج( السياسـات المحاسـبية المتبعـة مـن قبـل المجموعـة بشـأن أسـس التحقيق والقيـاس ألهـم األدوات المالية ومـا يرتبط بها   
من إيرادات ومصروفات.

ادارة المخاطر  
تسـتمد المجموعـة عائداتهـا مـن تولـي وإدارة مخاطـر العمـالء بغـرض الربـح. ومـن خـالل هيـكل اداري قـوي يتـم تقييـم المخاطـر والعائـد إلنتـاج عائـدات   
مناسـبة ومسـتمرة والتقليـل مـن الدخـل المتقلـب وزيـادة حقـوق المسـاهمين. ان اهـم انـواع المخاطـر هـى مخاطـر االئتمـان، ومخاطـر السـيولة، ومخاطـر 
السـوق، والمخاطـر التشـغيلية. مخاطـر االئتمـان هـي عـدم تمكـن العميـل مـن الوفـاء بالتزاماتـه. مخاطر الســوق، والتي تشـمل مخاطر العمـالت األجنبية 
ومخاطـر أسـعار الفائـدة ومخاطـر األسـعار األخـرى، هـي مخاطـر تذبـذب قيمـة الموجـودات والسـلع نتيجـة للتغيـرات بأسـعار السـوق والعوائـد. مخاطـر 
السـوق  بأسـعار  التعاقديـة  بااللتزامـات  الوفـاء  أو  الموجـودات  نمـو  أو تمويـل  التمكـن مـن سـداد االسـتحقاقات والسـحوبات  السـيولة هـي عـدم 
المناسـبة. تتمثل المخاطر التشـغيلية في إحتمالية الخسـارة الناتجة عن أحداث يتسـبب فيها أشـخاص أو إجراءات أو مسـائل تكنولوجية أو أمور قانونية 

أو أحداث خارجية أو إجراءات تنفيذية أو تنظيمية.

لجان المخاطر واللجان األخرى  
يبـدأ الهيـكل االداري للمجموعـة مـن مجلـس االدارة. يقيّـم أعضـاء مجلـس االدارة االخطـار مـن خـالل الرئيـس التنفيـذي للمجموعـة واللجـان المنبثقة من   

مجلس االدارة واللجان االدارية التالية:

لجنـة المخاطـر واالمتثـال )BRCC(، وهـي المسـؤولة عـن جميـع جوانـب إدارة مخاطـر المجموعـة بمـا فـي ذلـك علـى سـبيل المثـال ال الحصـر مخاطـر   )1  
المسـائل  بجميـع  المعتمـدة  السياسـة  بوضـع   BRCC لجنـة تقـوم  السـيبراني.  األمـن  التشـغيلية ومخاطـر  والمخاطـر  السـوق  االئتمـان ومخاطـر 
المتعلقـة بالمخاطـر، كمـا تقـوم باإلشـراف علـى المخاطـر عبـر المجموعـة عـن طريـق لجنـة إدارة المخاطـر)MRC(، والرئيـس التنفيـذي للمجموعـة، 
ومكتـب العالقـات العامـة،و تقـوم أيضـا إدارة المخاطـر بقديـم توجيهـات مـن خـالل الرئيـس التنفيـذي للمجموعـة ومسـؤول العمليـات الرئيسـي. 
عـالوة علـى ذلـك ، فـإن لجنـة BRCC مسـؤولة عـن تحديـد متطلبات االمتثال ومكافحة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب )AML / CFT( ومعايير 

وآليات الرقابة لجميع األنشطة التي تنطوي على مخاطر ذات صلة على مستوى البنك .

لجنـة التدقيـق ، تابعـة لمجلـس اإلدارة وهـي المسـؤولة عن االشـراف على جـودة ونزاهة ممارسـات المحاسـبة والتدقيق والرقابـة الداخلية وإعداد   )2  
التقارير المالية للبنك.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مقدمة ولمحة عامة )تابع( )أ( 

لجان المخاطر واللجان األخرى )تابع(  
لجنـة اإلدارة التنفيذيـة )BEC(، تعمـل كهيئـة استشـارية لمجلـس اإلدارة، وهـي تتولـى المسـائل التـي تتطلـب مراجعـة المجلـس والتـي قـد تنشـأ   )3  
خـالل اجتماعاتهـم، وهـي المسـؤولة عـن مراجعـة التسـهيالت االئتمانيـة واالسـتثمارات الرئيسـية )ضمـن الحـدود المصـرح بهـا وفقـًا لإلرشـادات 
التوجيهيـة الصـادرة عـن مصـرف قطـر المركـزي ومجلـس اإلدارة( والتي لم تتم مناقشـتها بإسـهاب في اجتماعـات مجلس اإلدارة. كمـا تم تفويض 
BEC بحضـور القضايـا المتعلقـة بميثـاق لجـان مجلس إدارة الخزانة والموافقة على جميع االسـتراتيجيات والخطط والميزانية / األهداف والسياسـات 

واإلجراءات واألنظمة باإلضافة إلى مراجعة أداء البنك فيما يتعلق بكل مما سبق.

البنـك ألعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة  لجنـة المكافـآت والترشـيحات والحوكمـة )BRNGC(، وهـي المسـؤولة عـن وضـع إطـار عمـل مكافـآت   )4  
والموظفيـن. تعـد BRNGC مسـؤولة عـن التوصيـة بتعييـن أعضاء مجلـس اإلدارة وإعادة ترشـيحهم لالنتخاب من قبل الجمعيـة العامة باإلضافة 

إلى إجراء التقييم الذاتي السنوي ألداء مجلس اإلدارة.

لجنـة إدارة االئتمـان )MCC(، وهـي ثالـث أهـم اإلدارات العليـا المعنيـة بـإدارة المخاطـر االئتمانيـة لألطـراف المقابلـة بعـد مجلـس اإلدارة واللجنـة   )5  
التنفيذيـة. وتتولـى اإلدارة أيضـًا رصـد ومتابعـة الموجـودات غيـر العاملـة لغـرض تقليـص المخاطـر ومنـع الخسـائر وتعزيز عمليـات االسـترداد والحفاظ 
علـى األربـاح مـن خـالل إعـادة التأهيـل والهيكلـة وعمليـات االحتسـاب والتحصيـل أو اتخاذ اإلجـراءات القانونيـة. تمـارس اللجنة الصالحيـات المنوطة 

إليها بموجب تفويض بالصالحيات من قبل مجلس اإلدارة.

لجنـة إدارة المخاطـر، وهـي لجنـة إداريـة تتمتـع بأعلـى الصالحيـات اإلداريـة للقيـام بكافـة األمـور المتعلقـة بالمخاطـر فـي المجموعـة وشـركاتها التابعة   )6  
والزميلة والمؤسسـات التي تملك فيها اسـتثمارات اسـتراتيجية. كما تقوم هذه اللجنة بتقديم توصيات على جميع سياسـات المخاطر ومشـاكل 

المحفظة للجنة المخاطر.

لجنـة األصـول و االلتزامـات )ALCO(، وهـي لجنـة تتولـى اتخـاذ القـرارات ووضـع السياسـات الخاصـة بـإدارة الموجـودات وااللتزامـات )مثـل هيـكل   )7  
الميزانيـة العموميـة والتمويـل والتسـعير والتحـوط ووضـع الحـدود وخالفـه(. وفي إطـار إدارة المخاطـر، تعتبر لجنة األصـول وااللتزامات عنصرا رئيسـيا 

في إدارة المخاطر داخل البنك.

لجنـة االسـتثمار )ICO(، وهـي اللجنـة التـي تتولـى اتخـاذ القـرارات بشـأن األنشـطة االسـتثمارية المملوكـة للبنـك التجـاري، بهـدف تعظيـم العائـدات   )8  
وضمان توفر السيولة الكافية في دفتر االستثمارات للتخفيف من مخاطر السوق المصاحبة لطبيعة االستثمارات المستهدفة.

لجنـة إدارة األزمـات )CMC(، وهـي اللجنـة المختصـة بـإدارة األزمـات ومـن ثـم الوقايـة منهـا والقيـام بأعمـال التخطيـط والفحـص والتقييـم والمتابعـة   )9  
بهدف التخفيف والتقليل من عواقب األزمات.

تشرف لجنة أمن المعلومات )ISC( على إدارة المخاطر اإللكترونية بما يتماشى مع درجة تقبل المخاطر والتفويضات التنظيمية والحكومية.  )10  

سـتقوم لجنـة مخاطـر تقنيـة المعلومـات )TRC( باإلشـراف علـى تنفيـذ ودعم إطـار إدارة المخاطـر اإللكترونية في البنـك التجاري. يتم استشـعار تأثير   )11  
المخاطـر اإللكترونيـة بشـكل عـام مـن خـالل أكثـر مـن وحـدة فـي البنـك، وبالتالـي يلـزم وجـود فريـق متعـدد الوظائـف لمعالجـة هـذه المشـكالت 

بشكل فعال.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مقدمة ولمحة عامة )تابع( )أ( 

لجان المخاطر واللجان األخرى )تابع(  
لجنـة االسـتدامة هـي المسـؤولة عـن اسـتراتيجية البنـك البيئيـة واالجتماعيـة والحوكمـة )ESG( واألداء وإعـداد التقاريـر. تشـرف هـذه اللجنـة علـى   )12  

مبادرات البنك لغرض التنفيذ وتقييم المخاطر والفرص ذات الصلة.

مخاطر االئتمان )ب( 
تعـرف مخاطـر االئتمـان بأنهـا احتماليـة عجـز المقتـرض أو الطـرف المقابل عـن الوفاء بالتزاماتـه وفًقا للشـروط التعاقديـة المتفق عليها. يتمثـل الهدف من   
إدارة مخاطـر االئتمـان فـي تعظيـم معـدل العائـد المعـدل بحسـب المخاطـر للمجموعـة مـن خـالل الحفـاظ علـى التعـرض لمخاطـر االئتمـان ضمـن معايير 
القـروض والسـلف أكبـر مصـادر مخاطـر االئتمـان للمجموعـة. توجـد مصـادر أخـرى لمخاطـر االئتمـان بجميـع أنشـطة المجموعـة تشـمل  مقبولـة. تمثـل 
االسـتثمارات فـي دفاتـر االدخـار ومحافـظ األسـهم. تواجـه المجموعـة أيًضـا مخاطـر ائتمانيـة )أو مخاطـر الطـرف المقابـل( مـن أدوات ماليـة أخـرى بخـالف 
التجـاري، معامـالت الصـرف األجنبـي، األدوات المشـتقة، تمديـدات  البنـوك، التمويـل  القـروض، بمـا فـي ذلـك: الكمبيـاالت المقبولـة، المعامـالت بيـن 
االلتزامـات والضمانـات، وتسـويات المعامـالت. لـدى المجموعـة سياسـات وإجـراءات موثقـة ومحـررة بشـكل جيـد لتحديـد مخاطـر االئتمـان وقياسـها 
ومراقبتهـا والتحكـم فيهـا، وهـي تنظـم أنشـطة منـح االئتمـان وفقـًا لدرجـة قبـول المخاطـرة والحـدود التي يعيّنهـا مجلـس اإلدارة. تجرى جميـع معامالت 
تمديـد االئتمـان علـى أسـاس تجـاري بحـت وفًقـا لعمليـة اعتماد وقبول منـح االئتمان المتبعة لـدى المجموعة، والتـي يقوم بها مجموعة مـن الموظفين 
أو فـرق عمـل أو لجـان االئتمـان المخولـة بذلـك، اسـتنادا علـى حجـم وطبيعـة المعاملـة االئتمانيـة، وهـم لديهـم مـن الخبـرة والمعرفـة والدرايـة مـا يكفـي 

لممارسة الحكم الحصيف والتقدير المهني عند تقييم واعتماد وإدارة مخاطر االئتمان.

قياس مخاطر االئتمان  )1(  

القروض والسلف للعمالء أ-    
تهـدف المجموعـة للحفـاظ علـى محفظـة موجـودات سـليمة وصحيـة من خـالل تنويع القـروض، وذلك من خـالل تنفيذ اسـتراتيجية للحد من     
التعـرض للعمـالء بمجـاالت التمويـل غيـر األساسـية مـع االسـتهداف االنتقائـي للقطاعـات االقتصاديـة التـي تعتبـر جوهريـة السـتراتيجية 
العمـل الشـاملة. باإلضافـة إلـى ذلـك ، تعتـزم المجموعـة تنويـع المخاطـر مـن خـالل زيـادة حجـم محفظـة العمـالء المكونـة مـن القـروض 
الشـخصية وقـروض السـيارات والبطاقـات االئتمانيـة وقـروض الرهـن العقـارى والتـى سـجلت معـدالت خسـائر منخفضـة. عنـد قيـاس خطـر 
االئتمـان للقـروض والسـلفيات الممنوحـه للعمـالء والبنـوك المناظـرة فـان المجموعـة تعكـس ثالثـة مكونـات )1( احتمـال عـدم الوفـاء مـن 
قبـل العميـل او الطـرف المقابـل اللتزاماتـه التعاقديـة، )2( المخاطـر التـى يتعـرض لهـا الطـرف االخـر واحتمـال اسـتردادها مسـتقبال، والتـى مـن 

بينها تعرض المجموعة لمخاطر عدم االنتظام، )3( نسبة االسترداد المحتملة لاللتزامات غير المنتظمة )“الخسارة بافتراض عدم االنتظام”(.

تقـوم المجموعـة بتقييـم احتمـال عـدم وفـاء الطرف المقابل باسـتخدام وسـائل التصنيف الداخليـة المصممة للفئـات المختلفة من تلك   )1    
االطـراف. وقـد تـم تطويـر هـذه الوسـائل داخليـا، وتتضمـن التحليـل االحصائـي وممارسـة الحكـم الشـخصى مـن قبـل موظـف االئتمـان، 
ويتـم التحقـق منـه، حسـب الضـرورة، بالمقارنـة مـع البيانـات الخارجيـة المتاحة. يصنف عمـالء المجموعة وفقا لعشـرة نقـاط )22 نقطة بما 
فيهـا المتغيـرات( لمحفظـة الشـركات ونقـاط التطبيـق القائمـة على منتجات محفظـة بيع التجزئـة. ان تدرج التقييم المسـتخدم من قبل 
المجموعـة يعكـس مـدى احتماليـة عـدم االنتظام لكل مسـتوى من التدرج علـى حده، بما يعنى أن تدرج المخاطر بين تلك المسـتويات 

وفقا للتغير فى تقدير احتمالية عدم االنتظام. ان أدوات التقييم يتم مراجعتها وتعديلها كلما لزم االمر.

يتـم ربـط تقييـم وكالـة التصنيـف مـع تـدرج التقييـم المسـتخدم مـن قبـل المجموعـة وفقـا للمتوسـط طويـل المـدى لمعـدالت عـدم      
الوفـاء لـكل مسـتوى خارجـى. تسـتخدم المجموعـة التقييـم الخارجـى كلمـا كان متاحا لتقييم التـدرج الداخلـي لمخاطر االئتمـان. إن مخاطر 

عدم االنتظام التي يتم مالحظتها يختلف تقييمها من سنة ألخرى، السيما خالل الدورة اقتصادية.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

قياس مخاطر االئتمان )تابع(  )1(  

القروض والسلف للعمالء )تابع( أ-    

يعتمـد التعـرض عنـد عـدم االنتظـام علـى المبالـغ التـي تتوقـع المجموعـة اسـتحقاقها فـي وقـت التخلـف عـن السـداد. علـى سـبيل   )2    
المثـال، بالنسـبة للقـرض يتـم تقييمـه وفقـًا للقيمـة االسـمية التـي تـم منحـه بهـا، وبالنسـبة لإللتـزام فـإن المجموعـة تـدرج أي مبلـغ تـم 
سـحبه بالفعـل زائـد أي مبلـغ إضافـي يمكـن سـحبه وقـت التخلف عن السـداد، إن حدث. بالنسـبة للتسـهيالت غير المسـحوبة ، تطبق 

المجموعة معامالت تحويل االئتمان التي يحددها مصرف قطر المركزي والتي تتوافق مع إرشادات بنك التسويات الدولية.

الخسـارة بافتـراض عـدم االنتظـام، أو درجـة الخسـارة، تمثـل توقـع المجموعـة لمسـتوى الخسـارة مـن المطالبـة فـي حـال التخلـف عـن   )3    
سـدادها، وتـدرج كنسـبة مئويـة للخسـارة عـن كل وحـدة تعـرض وعـادة مـا تختلـف باختـالف نـوع الطـرف المقابـل ونـوع وأقدميـة 

المطالبة ومدى توافر الضمانات أو وسائل التخفيف االئتماني األخرى.

السندات المالية المدينة والسندات األخرى ب-    
بالنسـبة لسـندات الديـن والسـندات األخـرى، تسـتخدم إدارة الخزينة بالمجموعـة تقييمات خارجية لغـرض إدارة مخاطر االئتمـان. يتم النظر في     
االسـتثمار فـي تلـك السـندات الماليـة والسـندات األخـرى كوسـيلة لتحقيـق مسـتويات جـودة ائتمانيـة متميـزة، وفـي نفـس الوقـت الحفـاظ 

على مصادر متاحة لتلبية متطلبات التمويل.

الرقابة على حدود المخاطر وسياسات مواجهتها  )2(  

تنويع المحفظة   
إن تنويـع المحفظـة هـو مبـدأ تحّوطـي إضافـي، ولذلـك فـإن السياسـات االئتمانيـة يتـم تنظيمهـا لضمـان عـدم تعـرض المجموعـة لالئتمـان ال يترّكز    
لـدى عميـل معيّـن أو قطـاع صناعـي أو منطقـة جغرافيـة واحـدة. ولتفـادى الخسـارة الماديـة فـي حـال عـدم قـدرة أي طـرف مقابـل علـى الوفـاء 
بسـداد التزاماتـه، تـم تحديـد السـقوف االئتمانيـة العاليـة وفًقـا للسياسـة االئتمانيـة بموجـب القوانيـن المحليـة. كمـا توجـد حـدود إلدارة التعرضـات 

االئتمانية لقطاع أو بلد معين. تتم مراقبة هذه المخاطر بصورة مستمرة، وتتم مراجعتها بشكل سنوي أو بصورة أكثر تكرارية حسب الضرورة.

الضمانات   
لغرض االستجابة بشكل استباقي للتدهور االئتماني، تستخدم المجموعة بعض السياسات والممارسات للتخفيف من مخاطر االئتمان.   

وتعـد السياسـة األكثـر شـيوعًا بيـن تلـك السياسـات هـي أخـذ الضمانـات علـى مبالـغ السـلف التـي يتـم منحهـا، وهـي أكثـر الممارسـات شـيوعًا.    
تطبـق المجموعـة إرشـادات توجيهيـة بشـأن مقبوليـة فئـات معينـة مـن الضمانـات أو وسـائل تخفيـف ائتمانيـة. إن أنـواع الضمانـات األساسـية 

للقروض والسلف هي كالتالي:

الرهون على العقارات السكنية؛  •   
اإلقراض مقابل الودائع المحددة باالمتياز ؛  •   

الرسوم على موجودات تجارية، مثل المبانى والمخزون والحسابات المدينة؛  •   
الرسوم على األدوات المالية، مثل سندات الدين وأسهم حقوق الملكية.  •   
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الرقابة على حدود المخاطر وسياسات مواجهتها )تابع(  )2(  

الضمانات )تابع(   
التمويـل طويـل األجـل واالقـراض إلـى الشـركات تكـون مضمونـه عمومـا، فـي حيـن أن التسـهيالت االئتمانيـة لـرأس المـال العامـل تكـون غيـر    
مضمونـه عمومـا. وباالضافـة الـى ذلـك، لغـرض تقليل حد الخسـائر االئتمانية، تسـعى المجموعة للحصول علـى ضمانات إضافية مـن الطرف المقابل 

بمجرد مالحظة أية مؤشرات النخفاض قيمة القروض والسلف لألفراد.

الضمانـات المحتفـظ بهـا كضمـان لموجـودات ماليـة بخـالف القـروض والسـلف يتـم تحديدها وفقـا لطبيعـة األداة المالية. سـندات الدين وسـندات    
الخزانـة األخـرى والسـندات االخـرى تكـون عمومـا غيـر مضمونـه، فيمـا عـدا االوراق الماليـة المدعومـه بالموجـودات والصكـوك المماثلـة حيـث يتـم 

ضمانها من خالل محفظة األدوات المالية.

المطلوبات ذات الصلة باالئتمان   
الغـرض الرئيسـي مـن هـذه األدوات هـو ضمـان توفـر األمـوال للعميـل علـى النحـو المطلـوب. خطابـات الضمـان وخطابـات االعتمـاد تحمـل نفـس    
المخاطـر االئتمانيـه مثـل القـروض. الوثائـق وخطابـات االعتمـاد التجاريـة التـي هـي تعهـدات خطيـة مـن قبـل المجموعـة عـن العميـل كبديـل عنـه 
لترخـص لطـرف ثالـث اسـتخالص تعهـدات علـى المجموعـة يصـل الـى المبلـغ المنصوص عليـه بموجب االحـكام والشـروط المحددة ، هـي مضمونه 

بشحنات البضائع ذات الصله وبالتالي تحمل مخاطر أقل من تلك المرتبطة بالقرض المباشر.

التزامـات تمديـد االئتمـان تمثـل االجـزاء غيـر المسـتغلة مـن السـماح بتقديم االئتمان في شـكل قـروض او خطابات ضمـان او خطابـات اعتماد. ان    
مخاطـر االئتمـان علـى المطلوبـات لتمديـد االئتمـان مـن المحتمـل ان تعـرض المجموعة لخسـارة بمبلغ يسـاوي مجمـوع المطلوبات غير المسـتغله. 
ومـع ذلـك، فإنـه مـن المرجـح ان يكـون مبلـغ الخسـارة اقـل مـن مجمـوع المطلوبـات غيـر المسـتغلة، كمـا ان معظـم التزامـات تمديد االئتمـان تتم 
للعمـالء ذوي الجـدارة االئتمانيـة. تقـوم المجموعـة بمراقبـة المـدة أجـل اسـتحقاق االلتزامـات االئتمانيـة، حيـث أن االلتزامـات طويلـة األجـل تنطـوي 

عموًما على درجة أكبر من المخاطر االئتمانية مقارنة بااللتزامات قصيرة األجل.

إن مخاطـر اإلئتمـان الناشـئة عن أدوات المشـتقات الماليـة تكـون، فـي أي وقت، مقتصـرة علـى المشـتقات ذات القيمـة العادلة الموجبـة، كما في    
تاريـخ التقديـر. ومـع المشـتقات التـي تسـدد باالجمالي، تكون المجموعـة معرضة أيضا لمخاطر السـداد وهي أن تقوم المجموعة بسـداد مطلوباتها 

ولكن يفشل الطرف األخر في تسليم القيمة المقابلة.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان المحتفظ به أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى  )3(  

20222021

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مسجلة في بيان المركز المالي 
الموحد كما يلي:

5,349,03511,558,894أرصدة لدى البنوك المركزية

20,843,79810,942,011أرصدة لدى بنوك

98,016,18298,003,163قروض وسلف للعمالء

28,162,16626,243,426استثمارات مالية – دين

2,013,0921,559,522موجودات أخرى

154,384,273148,307,016اإلجمالي كما في 31 ديسمبر

التعرض لمخاطر االئتمان األخرى كما يلي:

17,631,60218,178,171ضمانات

3,034,3423,044,915خطابات اعتمادات

3,855,4172,433,180تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

24,521,36123,656,266اإلجمالي كما في 31 ديسمبر

178,905,634171,963,282

يمثـل الجـدول أعـاله سـيناريو أسـوأ الحـاالت لتعـرض المجموعـة لمخاطـر االئتمـان، بـدون األخـذ فـي االعتبـار أي ضمـان محتفـظ بـه للتعزيـزات    
االئتمانية األخرى المرفقة.

تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان  )4(  

القطاعات الجغرافية   
يحلـل الجـدول التالـي مخاطـر ائتمـان المجموعـة بقيمهـا الدفتريـة )بـدون األخـذ فـي االعتبـار أي ضمـان يتـم االحتفـاظ بـه أو أي دعـم ائتمانـي آخـر(،   

حسب المناطق الجغرافية. في هذا الجدول قامت المجموعة بتوزيع التعرض للمخاطر على المناطق استنادا إلى مقر إقامة أطرافها المقابلة.

قطر2022

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 

األخرى

دول الشرق 
األوسط 

األخرى
باقي دول 

اإلجماليالعالم

5,349,035-1,295,737-4,053,298أرصدة لدى البنوك المركزية

3,100,7931,393,8792,570,56513,778,56120,843,798أرصدة لدى بنوك

83,654,3631,452,5559,911,8802,997,38498,016,182قروض وسلف للعمالء

22,016,9561,721,1962,780,8811,643,13328,162,166استثمارات مالية - دين

2,013,092-171,056-1,842,036موجودات أخرى

114,667,4464,567,63016,730,11918,419,078154,384,273
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تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان )تابع(  )4(  

القطاعات الجغرافية   

قطر2021

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
دول الشرق 

األوسط األخرى
باقي دول 

اإلجماليالعالم

11,558,894-1,859,353-9,699,541أرصدة لدى البنوك المركزية

1,109,795157,6683,864,5115,810,03710,942,011أرصدة لدى بنوك

80,729,4961,162,50910,832,9555,278,20398,003,163قروض وسلف للعمالء

20,108,9181,530,2803,005,0821,599,14626,243,426استثمارات مالية - دين

1,559,522-362,165-1,197,357موجودات أخرى

112,845,1072,850,45719,924,06612,687,386148,307,016

قطر2022

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 

األخرى

دول الشرق 
األوسط 

األخرى
باقي دول 

اإلجماليالعالم

9,687,293725,0931,211,7606,007,45617,631,602ضمانات

1,597,481509,600147,131780,1303,034,342خطابات اعتمادات

3,448,308100,123158,420148,5663,855,417تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

14,733,0821,334,8161,517,3116,936,15224,521,361

قطر2021

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
دول الشرق 

األوسط األخرى
باقي دول 

اإلجماليالعالم

8,523,198597,432869,2178,188,32418,178,171ضمانات

506,049832,2233,044,915-1,706,643خطابات اعتمادات

1,980,687100,132198,960153,4012,433,180تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

12,210,528697,5641,574,2269,173,94823,656,266
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تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان )تابع(  )4(  

قطاعات الصناعة   
يحلـل الجـدول التالـي مخاطـر ائتمـان المجموعـة بقيمهـا الدفتريـة قبـل األخـذ فـي االعتبـار الضمانـات أو دعـم ائتمانـي آخـر مصنفـة حسـب قطاعـات    

الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعة.

اجمالي المخاطر 
2022

اجمالي المخاطر
2021

القطاعات الممولة

36,844,30144,309,991الحكومة

7,396,2176,605,118الهيئات الحكومية

8,629,2128,185,946الصناعة

17,783,58818,208,579التجارة

52,688,11543,153,829الخدمات

2,919,3132,618,631المقاوالت

19,137,07718,206,163العقارات

5,703,9193,653,631األفراد

3,282,5313,365,128قطاعات أخرى

154,384,273148,307,016اجمالي القطاعات الممولة

القطاعات غير الممولة

4,305,4332,471,536مؤسسات حكومية وشبه حكومية

7,688,9548,968,904الخدمات

12,526,97412,215,826التجاري وغيره

24,521,36123,656,266اجمالي القطاعات غير الممولة

178,905,634171,963,282اإلجمالي
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جودة االئتمان  )5(  
تـدار جـودة اإلئتمـان بالنسـبة للموجـودات الماليـة مـن قبـل المجموعـة باسـتخدام تصنيفـات إئتمـان داخليـة وخارجيـة. تتبـع المجموعـة آليـة داخليـة    
لتضييـق مخاطـر المدينيـن وعالقاتهـا عبـر محفظـة اإلئتمـان. تسـتخدم المجموعـة نظـام تصنيف مكون مـن 10 نقاط بمؤشـرات إيجابية وسـلبية مما 
يعطـي إجمالـي مـدى مـن 22 درجـة منهـا 19 )ذات مؤشـرات إيجابيـة وسـلبية( تتعلـق بالحسـابات العاملـة وثالثـة منهـا متعلقـة بالحسـابات غيـر 
العاملـة. ضمـن قائمـة اإلئتمـان المنتظـم، فـإن تصنيفـات مخاطـر المديـن مـن 1 إلى -4 تمثـل درجة االسـتثمارات عالية الجـودة بينما تصنيفـات مخاطر 
المديـن مـن +5 إلـى +7 تمثـل درجـة االسـتثمار الثانويـة ومـن 7 إلـى -7 تمثـل القائمـة تحـت المراقبـة. تمثـل تصنيفـات مخاطـر المديـن مـن 8 إلـى 10 
الحسـابات دون المسـتوى والمشـكوك فـي تحصيلهـا والخسـارة علـى التوالي. يسـند إلى جميع حـاالت اإلئتمان تصنيفـا وفقا للمعاييـر الموضوعة. 
تسـعى المجموعة إلى التحسـين المسـتمر لمناهج تصنيف مخاطر اإلئتمان الداخلي وسياسـات وممارسـات إدارة مخاطر اإلئتمان لتعكس مخاطر 
اإلئتمـان األساسـية الحقيقيـة للمحفظـة وثقافـة اإلئتمـان لـدى المجموعة. تتم مراجعـة جميع عالقات اإلقـراض مرة واحدة في السـنة على األقل 

ولمرات أكثر في حالة الموجودات غير العاملة.

يعرض الجدول التالي معلومات حول الجودة االئتمانية للموجودات المالية وااللتزامات والضمانات المالية.   

2022
النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية )باستبعاد 

اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1النقد في الصندوق( واألرصدة لدى البنوك

19,611,014--19,611,014الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى 4
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين من 

6,651,719-54,672,8821,978,837 إلى 7

----دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

----مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

----خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

26,262,733-24,283,8961,978,837اإلجمالي - المجموع

)80,505(-)41,472()39,033(مخصص الخسارة

24,244,8631,937,365-26,182,228

10,605الفوائد المستحقة

26,192,833القيمة الدفترية
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

جودة االئتمان )تابع(  )5(  

2022
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1قروض وسلف للعمالء

40,183,190-39,999,326183,864الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى 4
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين من 

5 إلى 7
39,434,51917,853,236-57,287,755

213,462213,462--دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

1,037,6351,037,635--مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

3,794,5053,794,505--خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

79,433,84518,037,1005,045,602102,516,547اإلجمالي - المجموع

)5,320,560()3,578,370()1,565,009()177,181(مخصص الخسارة

79,256,66416,472,0911,467,23297,195,987

820,195الفوائد المستحقة

98,016,182القيمة الدفترية

2022
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1استثمارات في أوراق مالية - الدين

23,708,413-23,476,359232,054الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى 4
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين من 

5 إلى 7
4,004,588105,794-4,110,382

----دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

----مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

----خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

27,818,795-27,480,947337,848اإلجمالي - المجموع

)62,990(-)6,997()55,993(مخصص الخسارة

27,424,954330,851-27,755,805

406,361الفوائد المستحقة

28,162,166القيمة الدفترية
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

جودة االئتمان )تابع(  )5(  

2022
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1التزامات القروض والضمانات المالية

11,704,645-11,565,111139,534الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى 4
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين من 

5 إلى 7
10,157,2912,405,288-12,562,579

29,49729,497--دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

264264--مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

224,376224,376--خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

21,722,4022,544,822254,13724,521,361اإلجمالي - المجموع

)318,353()220,833()26,415()71,105(مخصص الخسارة

21,651,2972,518,40733,30424,203,008القيمة الدفترية

2021
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

15,201,053-15,193,4697,584الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى 4
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين من 

7,374,972-54,868,8172,506,155 إلى 7

----دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

----مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

----خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

22,576,025-20,062,2862,513,739اإلجمالي - المجموع

)82,242(-)58,673()23,569(مخصص الخسارة

20,038,7172,455,066-22,493,783

7,122الفوائد المستحقة

22,500,905القيمة الدفترية
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جودة االئتمان )تابع(  )5(  

2021
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1قروض وسلف للعمالء

47,505,236-46,168,6231,336,613الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى 4
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين من 5 

إلى 7
34,375,17614,840,441-49,215,617

633,746633,746--دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

1,915,2441,915,244--مشكوك في تحصيلها -تتصنيف مخاطر المدين 9

2,236,5362,236,536--خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

80,543,79916,177,0544,785,526101,506,379اإلجمالي - المجموع

)4,662,053()2,989,970()1,450,367()221,716(مخصص الخسارة

80,322,08314,726,6871,795,55696,844,326

1,158,837الفوائد المستحقة

98,003,163القيمة الدفترية

2021
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1استثمارات في أوراق مالية - الدين

21,658,521-21,397,483261,038الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى 4
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين من 5 

إلى 7
4,228,153111,720-4,339,873

----دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

----مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

----خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

25,998,394-25,625,636372,758اإلجمالي - المجموع

)51,606(-)13,122()38,484(مخصص الخسارة

25,587,152359,636-25,946,788

296,638الفوائد المستحقة

26,243,426القيمة الدفترية
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التقرير السنوي 2022

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

جودة االئتمان )تابع(  )5(  

2021
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1التزامات القروض والضمانات المالية

5,735,819-5,636,26699,553الدرجة االستثمارية -تصنيف مخاطر المدين من 1 إلى 4
الدرجة االستثمارية الفرعية - تصنيف مخاطر المدين من 5 

إلى 7
13,863,0193,544,442-17,407,461

1,6701,670--دون المستوى - تصنيف مخاطر المدين 8

292,724292,724--مشكوك في تحصيلها -تصنيف مخاطر المدين 9

218,592218,592--خسارة - تصنيف مخاطر المدين 10

19,499,2853,643,995512,98623,656,266اإلجمالي - المجموع

)167,593()26,433()54,375()86,785(مخصص الخسارة

19,412,5003,589,620486,55323,488,673القيمة الدفترية

القروض والسلف للعمالء المعاد جدولتها   
تتضمن أنشـطة إعادة الجدولة ترتيبات دفع ممنوحة وخطط إدارة خارجية معتمدة وتصحيح وتأجيل المدفوعات. تسـتند سياسـات وممارسـات    
إعـادة الجدولـة إلـى مؤشـرات أو معاييـر، حسـب تقديـر اإلدارة المحلية، تشـير إلى أنه مـن المرجح جدا اسـتمرار الدفع. تتم مراجعة هذه السياسـات 
علـى نحـو مسـتمر. بعـد إعـادة الجدولـة يتـم معاملة حسـابات العمـالء المتأخرة كحسـابات عادية ويتـم إدارتها مع الحسـابات المماثلة كحسـابات 

غير منخفضة القيمة. الحسابات التي تمت إعادة هيكلتها ألسباب ائتمانية في األشهر الـ 12 الماضية ستكون مصنفة تحت المرحلة 2.

الضمانات   
يستند تحديد أهلية وقيمة الضمان إلى لوائح مصرف قطر المركزي ويتم تقييمهما بالرجوع إلى سعر السوق أو المؤشرات لموجودات مماثلة.   

لـدى المجموعـة ضمانـات علـى شـكل وديعـة محتجـزة أو رهـن على أسـهم أو رهن قانوني مقابـل القروض والسـلف للعمالء. إجمالـي الضمانات    
للمرحلـة األولـى كمـا فـي 31 ديسـمبر 2022 هـي 56,455 مليـون ريـال قطـري )2021: 58,352 مليـون ريـال قطـري( و المرحلـة 2 هـي 17,978 مليـون 

ريال قطري )2021: 16,544 مليون ريال قطري( و المرحلة 3 هي 2,387 مليون ريال قطري )2021: 2,281 مليون ريال قطري(.

الضمان المعادة حيازته  )6(  
خـالل السـنة، حصلـت المجموعـة علـى أرض ومبنـى عن طريق الحيـازة على ضمان يحتفظ به كرهـن بمبلغ 40 مليون ريال قطـري )2021: 529 مليون    

ريال قطري(.

يتـم بيـع العقـارات المعـاد حيازتهـا فـي أقـرب وقـت ممكـن مـع اسـتخدام المتحصالت لتخفيـض المديونيـة القائمـة. يتم تصنيـف العقـارات المعاد    
حيازتها في بيان المركز المالي الموحد ضمن الموجودات األخرى.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

)7( سياسة الشطب  
يتـم القيـام بهـذا التحديـد بعـد األخـذ فـي االعتبـار معلومـات مثـل حـدوث تغييـرات كبيـرة فـي المركـز المالـي للمقتـرض/ المصـدر، مثل عـدم قدرة    
المقتـرض/ المصـدر علـى سـداد االلتـزام أو عـدم كفايـة متحصالت الضمان اإلضافي لسـداد المبلـغ بكامله. بالنسـبة للقروض العاديـة ذات المبالغ 
الصغيـرة، تسـتند قـرارات الشـطب عمومـا علـى حالـة تجـاوز المنتـج المحـدد لموعـد اسـتحقاقه. كان المبلـغ الـذي تـم شـطبه خالل السـنة هو 459 

مليون ريال قطري )2021: 838 مليون ريال قطري(.

المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة  )8(  

الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية   
عنـد تحديـد مـا إذا كانـت مخاطـر عـدم االنتظـام بالنسـبة ألداة ماليـة قـد زادت بشـكل كبيـر منـذ التحقيـق المبدئـي وعند تقديـر الخسـارة االئتمانية    
المتوقعـة، تقـوم المجموعـة باألخـذ فـي االعتبـار المعلومـات المعقولـة والداعمـة ذات الصلـة والمتوفرة بدون تكلفـة أو جهد كبير. ويشـمل ذلك 
المعلومـات الكميـة والنوعيـة علـى حـد سـواء، بمـا فـي ذلـك نظـام تصنيـف المخاطـر االئتمانيـة الداخليـة وتصنيفـات المخاطـر الخارجيـة، فـي حـال 
توفرهـا، وحالـة التأخـر فـي سـداد الحسـابات وممارسـة الحكـم االئتماني والخبـرة التاريخيـة ذات الصلة، حيثما أمكن ذلـك. قد تقـرر المجموعة أيضا أن 
التعـرض يخضـع فـي المخاطـر االئتمانيـة لزيـادة مادية اسـتنادًا إلـى مؤشرات نوعية ترى المجموعة أنها مؤشـرات تدل علـى ذلك وقد ال ينعكس 

أثرها بشكل كامل في التحليل الكمي لها في الوقت المناسب.

عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت بشكل كبير منذ التحقيق المبدئي، يتم األخذ في االعتبار المعايير التالية:   

انخفـاض درجتيـن “مطلقـة” للتصنيفـات افضـل مـن التصنيف درجة 5 في وقت نشـأتها وانخفاض درجـة واحدة “مطلقة” للعمـالء المصنفين   )1(   
اآلخرين.

إعادة هيكلة التسهيالت خالل الشهور االثني عشر السابقة.  )2(   
التسـهيالت متأخـرة السـداد لــ 30 يومـا كمـا فـي تاريخ التقارير المالية فـي حالة الخدمات المصرفية لالفراد و متأخرة السـداد لــ 60 يوما في حالة   )3(   

العمالء من الشركات.

درجات مخاطر االئتمان   
يتـم تعريـف درجـات مخاطـر االئتمـان باسـتخدام عوامـل نوعيـة وكميـة تشـير إلـى مخاطـر عـدم االنتظـام. تتفـاوت هـذه العوامـل تبعـا لطبيعـة    
التعـرض للمخاطـر ونـوع المقتـرض. تخضـع حـاالت التعـرض للمخاطـر للمراجعة المسـتمرة، مما قـد يؤدي إلى نقل التعـرض إلى درجة مخاطـر ائتمانية 

مختلفة.

)PD( إنشاء هيكل األجل الحتمالية عدم االنتظام   
 )PD( االنتظـام احتماليـة عـدم  لنمذجـة تقديـرات  السـداد  انتظـام  المتعلقـة بعـدم  بهـا  الخاصـة  التاريخيـة  البيانـات  المجموعـة قاعـدة  تسـتخدم    
للتصنيفـات ذات الصلـة المسـتخدمة التخـاذ القـرارات االئتمانيـة. يتم تطويـر مصفوفات االنتقال السـنوية لتبيان ترحيل التصنيفـات للمقترضين ويتم 
احتسـاب احتماليـات عـدم االنتظـام السـنوية علـى مـدى 5 سـنوات للتوصـل إلـى احتماليـة عـدم االنتظـام خـالل الـدورة )TTC(. ولغـرض تحويـل 
احتماليـة عـدم االنتظـام خـالل الـدورة )TTC PD( إلـى احتماليـة عـدم االنتظـام فـي نقطـة زمنيـة محـددة )PiT PD(، يتـم حسـاب مؤشـر االئتمـان 
للسـنوات الخمـس الماضيـة السـابقة علـى أسـاس تقليـص مجموع الفـروق التربيعية بين عناصـر المصفوفة الخاصـة باحتمالية عـدم االنتظام خالل 
الـدورة )TTC PD( واحتماليـة عـدم االنتظـام فـي نقطـة زمنيـة محـددة )PiT PD(. يتضمن هذا التحليل تحديـد ومعايرة العالقات بيـن التغيرات في 

معدالت عدم االنتظام والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي الهامة بالمناطق الجغرافية المختلفة التي تعرضت فيها المجموعة للمخاطر.
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المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة )تابع(  )8(  

موجودات مالية معاد التفاوض بشأنها   
يجـوز تعديـل الشـروط التعاقديـة للقـرض لعـدد مـن األسـباب، بمـا فـي ذلك تغييـر ظروف السـوق واالحتفـاظ بالعمـالء وعوامل أخـرى ال تتعلق    
بتدهـور االئتمـان الحالـي أو المحتمـل للعميـل. قد يتـم إلغـاء تحقيـق القـرض القائـم الـذي تـم تعديـل شـروطه ويتـم تحقيـق القـرض الـذي أعيـد 
التفـاوض بشـأنه كقـرض جديـد بالقيمـة العادلـة. وحيثما أمكـن، تسعى المجموعة إلى إعادة هيكلـة القروض بدال من االسـتحواذ على الضمانات، 
إذا كان ذلـك متاحـا. قـد يشـمل ذلـك تمديـد ترتيبـات السـداد وتوثيـق اتفاقيـة شـروط القـرض الجديـد. تقـوم اإلدارة بمراجعـة القـروض المعـاد 
التفـاوض بشـأنها للتأكـد مـن تلبيـة جميـع المعاييـر وأن مـن المرجـح حـدوث دفعـات مسـتقبلية. سـيتم تصنيـف الحسـابات التـي تمـت إعـادة 

هيكلتها ألسباب االئتمان في األشهر الـ 12 الماضية في المرحلة الثانية.

تعريف التعثر   
تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر عندما:   

ال يكـون مـن المرجـح أن يقـوم المقتـرض بسـداد التزاماتـه االئتمانيـة للمجموعـة بالكامـل، دون أن يكـون للمجموعـة حق الرجوع عليـه باتخاذ   -   
إجراءات مثل تحقيق ورقة مالية )في حال االحتفاظ بأي منها(؛ أو

تأخر المقترض في السداد لفترة تتجاوز 90 يوما فيما يتعلق بأي التزام ائتماني مادي للمجموعة؛ أو  -   
تصنيف المقترض في الفئة 9 )مشكوك فيه( أو 10 )خسارة(.  -   

عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة عدم انتظام، تأخذ المجموعة في االعتبار أيًضا المؤشرات التالية:   

مؤشرات كمية - مثال وضع التأخر في السداد، وعدم سداد التزام آخر لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة؛ و  -   
مؤشرات تتم بناءًا على البيانات المطورة داخلًيا ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية.  -   

المدخـالت المسـتخدمة فـي تقييـم مـا إذا كانـت إحـدى األدوات الماليـة فـي حالـة عـدم انتظـام وأهميتهـا قـد تتغيـر مـع مـرور الوقـت لتعكـس    
التغيـرات فـي الظـروف. يتـوافق تعريـف عـدم االنتظـام إلـى حد كبيـر مـع التعريـف المسـتخدم مـن قبـل المجموعـة ألغـراض الرقابـة علـى رأس 

المال.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة   
تمثل المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هيكل اآلجال للمتغيرات التالية:   

احتمالية عدم االنتظام )PD(؛  -   
نسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام )LGD( و؛  -   

.)EAD( التعرض عند عدم االنتظام  -   

تُسـتمد هـذه المؤشـرات عمومـا مـن النمـاذج اإلحصائيـة المطورة داخليـا والبيانـات التاريخية األخـرى. ويتم تعديلهـا لتعكس معلومات مسـتقبلية    
كما هو موضح أعاله.

تقديـرات احتماليـة عـدم االنتظـام هـي تقديـرات فـي تاريـخ معيـن، ويتـم حسـابها على أسـاس نمـاذج التصنيـف اإلحصائية. وتسـتند هـذه النماذج    
اإلحصائية في المقام األول إلى البيانات المجمعة داخلًيا والتي تشتمل على عوامل كمية ونوعية على حد سواء
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المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة )تابع(  )8(  

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع(   
الخسـارة بافتـراض عـدم االنتظـام )LGD( هـي حجـم الخسـارة المحتملـة فـي حـال حـدوث عـدم انتظـام فـي السـداد. طبقـت المجموعـة عوامـل    
الخسـارة بافتـراض عـدم االنتظـام بنـاًء علـى نـوع الضمانـات المتاحة واسـتخدمت الحـدود الدنيا للخسـارة بافتراض عـدم االنتظام التـي ينص عليها 

مصرف قطر المركزي لبعض أنواع الضمانات. 

يتضمن تقدير الخسارة بافتراض عدم االنتظام ما يلي:    

معدل التعافي: وهو نسبة الحسابات الرديئة التي تمكنت من االرتداد عكسيًا مرة أخرى إلى الحسابات العاملة.   )1(   
معـدل االسـترداد: وهـو نسـبة قيمـة تصفيـة الضمـان ذي الصلـة إلـى قيمتـه السـوقية عند العجز عـن السـداد، ويمكن أيًضا حسـاب معدل   )2(   

االسترداد المتوقع من مطالبة عامة بموجودات الفرد عن الجزء غير المضمون من التعرض. 
معدل الخصم: وهو تكلفة استرداد القيمة غير المحققة في تاريخ العجز عن السداد وتعديلها مقابل القيمة الزمنية للنقد.  )3(   

القـرض المعـرض للتعثـر يمثـل التعـرض المتوقـع فـي حالـة عـدم انتظـام القرض. تسـتخرج المجموعـة القـرض المعرض للتعثـر من التعـرض الحالي    
لمقتـرض والتغيـرات المحتملـة علـى المبلـغ الحالي المسـموح به بموجـب العقد متضمنا االطفاء. القـرض المعرض للتعثر بالنسـبة لموجودات مالية 

هو اجمالي قيمته الدفترية.

بالنسـبة اللتزامـات اإلقـراض والضمانـات الماليـة، يتضمـن القـرض المعـرض للتعثـر المبلـغ المسـحوب إضافة إلـى المبالـغ المسـتقبلية المحتملة التي    
قد يتم منحها بموجب العقد والتي تقدر استنادا الى المالحظات التاريخية والتوقعات المستقبلية.

دمج المعلومات االستشرافية   
إن دمـج المعلومـات االستشـرافية يـؤدي إلـى زيـادة درجـة الحكـم المسـتخدم فيما يتعلـق بمدى تأثيـر التغيرات فـي عوامل االقتصـاد الكلي على    
الخسـارة االئتمانية المتوقعة )ECL( المنطبقة على تعرضات المرحلة 1 والمرحلة 2 والتي تعتبر أدوات عاملة. يتم بشـكل دوري مراجعة المنهجيات 

واالفتراضات ذات الصلة، بما في ذلك أي توقعات حول الظروف االقتصادية المستقبلية.

إن تقييـم الزيـادة الكبيـرة فـي المخاطـر االئتمانيـة )SICR( وحسـاب الخسـارة االئتمانيـة المتوقعـة تنطويـان علـى معلومـات استشـرافية. قامـت    
المجموعـة بإجـراء تحليـل تاريخـي وحـددت المتغيـرات االقتصاديـة الهامـة التـي تؤثـر علـى مخاطـر االئتمـان والخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة لـكل 

محفظة.  

تسـتخدم المجموعـة نمـاذج إحصائيـة لدمـج عوامـل االقتصـاد الكلـي فـي معـدالت عـدم االنتظـام التاريخيـة. فـي حـال لـم يكـن أي مـن معاييـر    
االقتصـاد الكلـي دال إحصائيـًا أو كانـت نتائـج احتماليـات عـدم االنتظـام )PDs( المتوقعـة مختلفـة بشـكل كبيـر عـن التوقعـات الحاليـة للظـروف 

االقتصادية، يتم حينئذ استخدام تراكبات احتمالية عدم االنتظام النوعية من قبل اإلدارة بناًء على تحليل المحفظة.

إن هـذه المتغيـرات االقتصاديـة ومـا يرتبـط بهـا مـن أثـر علـى احتماليـة عـدم االنتظـام )PD( والتعرضـات عنـد عـدم االنتظـام )EAD( والخسـارة    
بافتـراض عـدم االنتظـام )LGD( تختلـف بحسـب األداة الماليـة. تـم أيًضـا اسـتخدام أحـكام مـن قبـل خبـراء عنـد القيـام بهـذه العمليـة. وتسـتند 
التوقعـات بشـأن هـذه المتغيـرات االقتصاديـة )“السـيناريو االقتصـادي األساسـي”( إلى المعلومات المتاحة، وتشـمل أسـاليب العائد المتوسـط 
)Mean Reversion( لتوقعـات المـدى الطويـل. إن تأثيـر تلـك المتغيرات االقتصادية على احتمالية عدم االنتظـام، والتعرضات عند عدم االنتظام، 

.)Statistical Regression( والخسارة بافتراض عدم االنتظام قد تم تحديده بإجراء تحليل االنحدار اإلحصائي
 .
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دمج المعلومات االستشرافية )تابع(   
باإلضافـة إلـى السـيناريو االقتصـادي األساسـي، يتـم أيًضـا تقديـم سـيناريوهات محتملـة أخـرى إلـى جانـب سـيناريوهات الترجيـح. يتـم تحديـد عـدد    
السـيناريوهات األخـرى المسـتخدمة اسـتنادا إلـى تحليـل كل نـوع مـن أنـواع المنتجـات الرئيسـية، لضمـان الكشـف عـن االختالفـات. كمـا فـي 31 
ديسـمبر 2021، خلصت المجموعة إلى أن ثالثة سـيناريوهات قد رصدت بشـكل مناسـب االختالفات في جميع المحافظ. يتم تحديد سـيناريوهات 
الترجيـح مـن خـالل مزيـج مـن التحليـل اإلحصائـي واسـتخدام الحكـم االئتمانـي مـن قبـل الخبـراء، مـع األخذ فـي االعتبار نطـاق النتائـج المحتملـة التي 
يمثلهـا كل سـيناريو مختـار. يتـم تقييـم الزيـادة الكبيـرة فـي المخاطـر االئتمانيـة )SICR( باسـتخدام احتماليـة عـدم االنتظـام )PD( لكامـل عمـر األداة 
وفق كل سـيناريو أساسـي، والسـيناريوهات األخرى وضربه في السـيناريو المرجح ذي الصلة، إلى جانب المؤشـرات النوعية والمؤشـرات الداعمة. 
ويحـدد ذلـك مـا إذا كانـت األداة الماليـة بأكملهـا مصنفـة بالمرحلـة 1 أو المرحلـة 2 أو المرحلـة 3، وبالتالـي مـا إذا كان يجـب تسـجيل خسـائر ائتمانيـة 
متوقعـة لمـدة 12 شـهًرا أو لمـدى العمـر. والحقـًا بعـد القيـام بهـذا التقييـم، تقـوم المجموعـة بقيـاس الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة إمـا بسـيناريو 

مرجح لمدة 12 شهًرا )المرحلة 1( أو بسيناريو مرجح لكامل العمر )المرحلة 2 والمرحلة 3(.

يتـم تحديـد سـيناريوهات ترجيـح الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة هـذه باسـتخدام كل سـيناريو مـن خـالل نمـوذج الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة ذو    
الصلـة وضربـه فـي سـيناريو الترجيـح المناسـب )علـى عكـس السـيناريو الترجيحـي للمدخـالت(. وكمـا هـو الحـال مـع أي تنبـؤات اقتصاديـة، تنطـوي 
التوقعـات واحتمـاالت حدوثهـا علـى درجـة عاليـة مـن عـدم اليقيـن، وبالتالـي قد تختلـف النتائج الفعلية بشـكل جوهري عـن تلك التوقعـات. تعتبر 

المجموعة أن هذه التوقعات تمثل أفضل تقدير للنتائج المحتملة.  

يتـم تحديـد هـذه الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة مرجحـة االحتمـال عـن طريق تشـغيل كل سـيناريو من خـالل نموذج الخسـائر االئتمانيـة المتوقعة    
ذات الصلـة وضربهـا فـي ترجيـح السـيناريو المناسـب )علـى عكـس وزن المدخـالت(. كمـا هـو الحـال مـع أي تنبـؤات اقتصاديـة ، تخضـع التوقعـات 
واحتمـاالت حدوثهـا إلـى درجـة عاليـة مـن عـدم اليقيـن المتأصـل وبالتالـي قـد تختلـف النتائـج الفعليـة بشـكل كبيـر عـن تلـك المتوقعـة. تعتبـر 

المجموعة أن هذه التوقعات تمثل أفضل تقدير للنتائج المحتملة.

االئتمانيـة  الخسـائر  لتحديـد  المسـتخدمة  المدخـالت واالفتراضـات  بتحديـث  المجموعـة  2021، قامـت  31 ديسـمبر  المنتهيـة فـي  للسـنة  بالنسـبة    
المتوقعـة اسـتجابًة لحـاالت عـدم اليقيـن الناجمـة عـن جائحـة كوفيـد-19. تـم تقديـر الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة بناًء علـى مجموعة مـن الظروف 
االقتصاديـة المتوقعـة كمـا فـي ذلـك التاريـخ. أخـذت المجموعـة فـي االعتبـار تأثيـر التقلبـات الهامـة فـي العوامـل التطلعيـة لالقتصـاد الكلـي عنـد 

تحديد شدة ومدى احتمالية السيناريوهات االقتصادية لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقع، وسوف تستمر في المراجعة لفترات التقارير المقبلة.

تـم تحديـث نمـاذج الخسـائر االئتمانيـة المتوقعة من خالل تعديل طرق إنشـاء السـيناريو واألوزان ذات الصلة المخصصة لهذه السـيناريوهات. يتم    
تحديـد العامـل التطلعـي )فـي هـذه الحالـة مؤشـر االئتمـان( المسـتخدم مـن معـدالت التخلـف عـن السـداد التاريخيـة المرصـودة لمحافـظ معينـة. 

يُستخدم مؤشر االئتمان للتنبؤ باحتماالت التعثر المتوقعة في حينه لمحفظة االئتمان الخاصة بالبنك.

لغرض تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم استخدام االفتراضات التالية:   

20222021

73 دوالر أمريكي للبرميل81 دوالر أمريكي للبرميلمتوسط أسعار النفط

3.6%3.3%الزيادة في الناتج المحلي
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة )تابع(  )8(  

يواصـل البنـك أيضـًا مراجعـة افتراضـات الخسـارة بافتـراض التخلـف عـن السـداد وقـام بإجـراء التعديـالت عليهـا. تـم ادخـال القيـم المذكـورة أعـاله    
لعوامل االقتصاد الكلي من خالل تطبيق ترجيح السيناريو المتحفظ على النحو التالي:

20222021

0%15%السيناريو الصعودي

65%70%سيناريو الحالة األساسية

35%15%السيناريو الهبوطي

مع استمرار تطور الوضع المرتبط بجائحة كوفيد-19، فإنه يجوز إعادة تقييم هذه التقديرات وتعديلها في المستقبل.   

تـم أيضـًا النظـر فـي اعتبـارات استشـرافية أخـرى لـم تـدرج ضمـن السـيناريوهات المذكـورة أعـاله، مثـل تأثيـر أي تغييـرات تنظيميـة أو تشـريعية أو    
سياسـية، إال أنـه ليـس لتلـك االعتبـارات تأثيـر مـادي، ولذلـك لـم يتـم إجـراء أي تعديل علـى الخسـائر االئتمانيـة المتوقعة تبعـًا لهـذه العوامل. تتم 

مراجعة ومراقبة هذه االعتبارات بصورة دورية على أساس ربع سنوي ، لتبيان درجة مالءمتها.

يوضـح الجـدول أدنـاه مخصـص الخسـارة علـى القـروض والسـلف للعمـالء بإفتـراض أن معـدل الترجيـح لـكل مـن السـيناريوهات المسـتقبلية )أي    
األساسي، المتفائل والمتشائم( يبلغ 100% بدال من تطبيق الوزن اإلحتمالي للسيناريو من خالل السيناريوهات الثالثة.

20222021

)66,510()35,144(100% السيناريو األساسي – الزيادة / )النقص( في مخصص الخسائر

)134,101()201,373(100% السيناريو الصعودي – الزيادة / )النقص( في مخصص الخسائر

100365,377123,790% السيناريو الهبوطي – الزيادة / )النقص( في مخصص الخسائر

تستند هذه التقديرات على مقارنات تمت في 31 ديسمبر.   
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة )تابع(  )8(  

2022
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة

الرصيد االفتتاحي كما في 1 يناير 2022

82,242-23,56958,673أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

221,7161,450,3672,989,9704,662,053قروض وسلف للعمالء

51,606-38,48413,122استثمارات في أوراق مالية )الدين(

86,78554,37526,433167,593التزامات القروض والضمانات المالية

370,5541,576,5373,016,4034,963,494
 مصروف الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل

الفترة )بالصافي(
)1,582(-)17,201(15,619أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

126,4611,130,4161,208,753)48,124(قروض وسلف للعمالء

11,422-)6,125(17,547استثمارات في أوراق مالية )الدين(

197,081150,237)31,637()15,207(التزامات القروض والضمانات المالية

)30,165(71,4981,327,4971,368,830

شطب / تحويل

----أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

)458,600()458,600(--قروض وسلف للعمالء

----استثمارات في أوراق مالية )الدين(

----التزامات القروض والضمانات المالية

--)458,600()458,600(

فروق أسعار الصرف

)155(--)155(أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

)91,646()83,416()11,819(3,589قروض وسلف للعمالء

)38(--)38(استثمارات في أوراق مالية )الدين(

523)2,681(3,677)473(التزامات القروض والضمانات المالية

2,923)8,142()86,097()91,316(

الرصيد الختامي - كما في 31 ديسمبر 2022

80,505-39,03341,472أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

177,1811,565,0093,578,3705,320,560قروض وسلف للعمالء

62,990-55,9936,997استثمارات في أوراق مالية )الدين(

71,10526,415220,833318,353التزامات القروض والضمانات المالية

343,3121,639,8933,799,2035,782,408

* يشمل مخصص انخفاض القروض والسلف للعمالء 638 مليون ريال قطري من الفوائد المعلقة )2021: 611 مليون ريال قطري(.   
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر االئتمان )تابع( )ب( 

المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة )تابع(  )8(  

2021
اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة

الرصيد االفتتاحي كما في 1 يناير 2021

87,485-23,96163,524أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

281,0491,239,9052,875,6684,396,622قروض وسلف للعمالء

49,278-35,16614,112استثمارات في أوراق مالية )الدين(

89,66547,67323,545160,883التزامات القروض والضمانات المالية

429,8411,365,2142,899,2134,694,268

مصروف الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل الفترة )بالصافي(

)5,027(-)4,851()176(أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

271,9071,073,3471,278,812)66,442(قروض وسلف للعمالء

2,377-)990(3,367استثمارات في أوراق مالية )الدين(

)17,458(5,049)24,388(1,881التزامات القروض والضمانات المالية

)61,370(241,6781,078,3961,258,704

شطب / تحويل

----أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

)837,654()837,654(--قروض وسلف للعمالء

----استثمارات في أوراق مالية )الدين(

----التزامات القروض والضمانات المالية

--)837,654()837,654(

فروق أسعار الصرف

)216(--)216(أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

)175,727()121,391()61,445(7,109قروض وسلف للعمالء

)49(--)49(استثمارات في أوراق مالية )الدين(

24,168)2,161(31,090)4,761(التزامات القروض والضمانات المالية

2,083)30,355()123,552()151,824(

الرصيد الختامي - كما في 31 ديسمبر 2021

82,242-23,56958,673أرصدة من البنوك وأرصدة لدى البنوك المركزية

221,7161,450,3672,989,9704,662,053قروض وسلف للعمالء

51,606-38,48413,122استثمارات في أوراق مالية )الدين(

86,78554,37526,433167,593التزامات القروض والضمانات المالية

370,5541,576,5373,016,4034,963,494
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السيولة )ج( 
مخاطـر السـيولة هـي المخاطـر المتمثلـة فـي عـدم تمكـن المجموعـة مـن مقابلـة متطلباتهـا التمويليـة عنـد حلـول موعـد اسـتحقاقها، كمثـال ذلـك، نتيجة   
لسـحب ودائع عميل أو متطلبات النقد من االلتزامات التعاقدية أو التدفقات النقدية الخارجة األخرى مثل اسـتحقاقات الدين أو الهوامش المسـتدعاة 
بالنسـبة للمشـتقات وخالفهـا. سـتؤدي هـذه التدفقـات الخارجـة إلـى نضـوب المـوارد المالية المتاحـة إلقراض العمـالء وأنشـطة المتاجرة واالسـتثمارات. 
فـي ظـل الظـروف القاسـية قـد ينتـج عـن عـدم توفر السـيولة تخفيضات فـي بيان المركـز المالـي الموحد وبيـع الموجـودات أو احتمال عـدم المقدرة على 
الوفـاء بالتزامـات اإلقـراض. إن المخاطـر التـي ال يمكـن للمجموعـة أن تقـوم بمعالجتهـا متأصلـة فـي جميـع العمليات التشـغيلية المصرفية ويمكـن أن تتأثر 
بمجموعـة مـن األحـداث المحـددة الخاصـة بالمؤسسـة وأحـداث علـى مسـتوى السـوق بأكملهـا ويتضمـن ذلـك ولكنـه ال يقتصـر علـى، أحـداث ائتمـان 

واندماج واستحواذ والصدمات المنتظمة والكوارث الطبيعية.

إدارة مخاطر السيولة  )1(  
تخضـع إدارة مخاطـر السـيولة لسياسـة المجموعـة الخاصـة بالسـيولة. والهـدف االول إلدارة مخاطـر السـيولة، التـى تتابـع أعمالهـا لجنـة األصـول    
وااللتزامـات، هـو إيجـاد خطـة آليـة للتغيـرات غيـر المتوقعـة حيـن الطلـب أو االحتيـاج للسـيولة الناتجـة مـن سـلوك العمـالء أو حـاالت السـوق غيـر 
الطبيعيـة. تشـدد لجنـة األصـول وااللتزامـات علـى بلـوغ الحـد االقصـى مـن ودائـع العمـالء ومصـادر االمـوال االخـرى والحفـاظ عليهـا. وتراقـب لجنة 
األصول وااللتزامات أسـعار الودائع والمسـتويات واالتجاهات والتغيرات الكبيرة وخطط تسـويق الودائع التي تراجع باسـتمرار للتأكد من اتسـاقها 
مـع متطلبـات سياسـة السـيولة. أيضـًا لـدى لجنـة األصـول وااللتزامات خطة طـوارىء تتـم مراجعتها بشـكل دوري. إن قدرة المجموعـة على جذب 

تمويالت ضخمة أو طويلة األجل بأسعار منافسة يؤثر فيها بشكل مباشر التصنيف االئتماني للبنك مبيّن فيما يلي:

وكالة موديز : A3 على المدى الطويل، P2 على المدى القصير، وتصنيف قوة المركز المالي Ba1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.   
وكالة فيتش: A على المدى الطويل، F1 على المدى القصير، وقوة المركز المالي bb+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.   

وكالة ستاندرد آند بورز: BBB+ على المدى الطويل، A-2 على المدى القصير، قوة المركز المالية عند bb+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.   

التعرض لمخاطر السيولة  )2(  
إن المعيـار الرئيسـي الـذي تسـتخدمه المجموعـة إلدارة مخاطـر السـيولة هـو معـدل صافـي الموجـودات السـائلة إلى ودائـع العمالء. لهـذا الغرض    
يعتبـر صافـي الموجـودات السـائلة متضمنـًا للنقـد ومـا فـى حكمـه وسـندات الدين في درجة االسـتثمار والتي يوجد لها سـوق نشـط ناقصـا الودائع 
مـن البنـوك وسـندات الديـن المصـدرة والقـروض األخرى وااللتزامات التي تسـتحق خالل الشـهر التالي. يتم اسـتخدام احتسـاب مماثـل، ولكنه غير 
مطابـق، لقيـاس التـزام المجموعـة بحـدود السـيولة الموضوعـة مـن جانـب الجهـة الرقابيـة الرئيسـية للمجموعـة، وهـى مصـرف قطـر المركـزى، تحـت 
عنـوان “نسـبة كفايـة السـيولة” )LCR(. متوسـط معـدل تغطيـة السـيولة الـذي تحتفـظ بـه المجموعـة كمـا فـي 31 ديسـمبر 2022 هـو 172.78 % 
)2021: 420.95%( ، مقابـل الحـد األدنـى مـن المتطلبـات البالـغ 100% للسـنة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2022 )100% فـي 31 ديسـمبر 2021( وفقـا ألنظمـة 

مصرف قطر المركزي.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

تحليل االستحقاق  )3(  
يوضـح الجـدول التالـي بيـان اسـتحقاق موجـودات ومطلوبـات المجموعـة. تـم تحديـد االسـتحقاقات التعاقديـة للموجـودات والمطلوبـات علـى    
أسـاس الفتـرة المتبقيـة فـي 31 ديسـمبر حتـى تاريخ االسـتحقاق التعاقدي، وال تأخـذ في االعتبار االسـتحقاقات الفعلية المبينة في سـجل احتفاظ 

المجموعة بالودائع وتوافر األموال السائلة. تراقب اإلدارة سجل االستحقاقات لضمان االحتفاظ بسيولة كافية.

القيمة 
الدفترية

تحت الطلب/ 
1-3 أشهرأقل من شهر

3 أشهر 
إلى سنة

اإلجمالي 
1-5 سنواتخالل السنة

أكثر من 5 
سنوات

بدون 
استحقاق

2022
نقد وأرصدة لدى 

مصارف مركزية
8,030,3341,427,954--1,427,954--6,602,380

--20,843,79814,583,077661,7915,343,72720,588,595255,203أرصدة لدى بنوك

قروض وسلف 
للعمالء

98,016,1829,407,7183,469,04511,662,47024,539,23318,602,98654,873,963-

29,835,26072,355490,3472,665,3573,228,05915,527,9899,406,1181,673,094استثمارات مالية

استثمار في شركات 
زميلة وترتيب مشترك

3,101,753------3,101,753

عقارات ومعدات 
وموجودات أخرى

9,293,2562,059,795275,983-2,335,7783,358,678-3,598,800

169,120,58327,550,8994,897,16619,671,55452,119,61937,744,85664,280,08114,976,027اإلجمالي

5,962-24,054,0147,863,0345,676,6645,487,09219,026,7905,021,262أرصدة لبنوك

1,964-83,167,49252,551,02516,188,89911,899,11780,639,0412,526,487ودائع عمالء

10,714,31645,21256,3823,271,4523,373,0466,184,0981,157,027145أوراق دين

28,346-15,941,527244,2461,890,1563,706,6795,841,08110,072,100قروض أخرى

70,877-9,723,9044,598,0211,775,3912,542,5158,915,927737,100مطلوبات أخرى

143,601,25365,301,53825,587,49226,906,855117,795,88524,541,0471,157,027107,294اإلجمالي

13,203,80963,123,05414,868,733)65,676,266()7,235,301()20,690,326()37,750,639(25,519,330الفرق
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التقرير السنوي 2022

إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

تحليل االستحقاق )تابع(  )3(  

القيمة الدفترية
تحت الطلب/ 
1-3 أشهرأقل من شهر

3 أشهر إلى 
سنة

اإلجمالي خالل 
1-5 سنواتالسنة

أكثر من 5 
سنوات

بدون 
استحقاق

2021
نقد وأرصدة لدى مصارف 

مركزية
17,915,3858,215,244--8,215,244--9,700,141

--10,942,0116,214,797681,5623,812,94810,709,307232,704أرصدة لدى بنوك

-98,003,16311,412,2862,328,06412,012,60625,752,95620,662,22651,587,981قروض وسلف للعمالء

26,722,69122,757104,0942,099,2122,226,06314,938,6898,788,160769,779استثمارات مالية

استثمار في شركات 
زميلة والترتيب المشترك

2,961,240------2,961,240

عقارات ومعدات 
والموجودات األخرى

8,919,6911,292,567775,16736,8882,104,6223,363,269-3,451,800

165,464,18127,157,6513,888,88717,961,65449,008,19239,196,88860,376,14116,882,960اإلجمالي

1,023-17,776,9045,940,0422,935,5372,602,94111,478,5206,297,361أرصدة من بنوك

1,584-81,958,48443,941,10714,975,25417,626,30976,542,6705,414,230ودائع عمالء

15,285,78885,7341,863,2982,625,2124,574,2449,551,2401,159,2221,082أوراق دين

8,912-15,718,753398,9711,432,4745,420,0257,251,4708,458,371قروض أخرى

62,639-10,651,0304,295,0861,426,4484,153,6409,875,174713,217مطلوبات أخرى

141,390,95954,660,94022,633,01132,428,127109,722,07830,434,4191,159,22275,240اإلجمالي

8,762,46959,216,91916,807,720)60,713,886()14,466,473()18,744,124()27,503,289(24,073,222الفرق
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

تحليل االستحقاق )متضمنا جميع المطلوبات والمشتقات(  )4(  
الجدول التالي يلخص استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في 31 ديسمبر استنادا إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.   

2022
القيمة 

الدفترية

إجمالي 
التدفقات 

النقدية غير 
المخصومة

أقل من 
1-3 أشهرشهر واحد

3 أشهر 
1-5 سنوات- سنة

أكثر من 5 
سنوات

مطلوبات مالية غير 
مشتقة

-24,054,01424,941,1137,948,3436,253,5685,529,4305,209,772أرصدة من بنوك

-83,167,49284,283,97149,382,45815,056,11611,658,4378,186,960ودائع العمالء

10,714,31611,220,38291,72558,9383,617,0346,515,696936,989سندات دين

-15,941,52716,956,107226,2211,773,4033,776,06411,180,419قروض أخرى

133,877,349137,401,57357,648,74723,142,02524,580,96531,092,847936,989إجمالي المطلوبات

القيمة الدفترية2021

إجمالي التدفقات 
النقدية غير 

المخصومة
أقل من شهر 

1-5 سنوات3 أشهر - سنة1-3 أشهرواحد
أكثر من 5 

سنوات

مطلوبات مالية غير 
مشتقة

17,776,90418,627,3586,051,1402,934,8253,286,9966,298,34956,048أرصدة من بنوك

-81,958,48485,046,41045,498,15816,070,55217,961,7945,515,906ودائع العمالء

15,285,78817,249,4085,9351,902,4233,831,13110,397,1521,112,767سندات دين

-15,718,75317,746,486274,3291,842,0366,441,8109,188,311قروض أخرى

130,739,929138,669,66251,829,56222,749,83631,521,73131,399,7181,168,815إجمالي المطلوبات
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

تحليل االستحقاق )متضمنا جميع المطلوبات والمشتقات( )تابع(  )4(  

أدوات المشتقات المالية:   
بصفـة عامـة، تتـم تسـوية عقـود صـرف العمـالت األجنبيـة اآلجلـة علـى أسـاس اإلجمالـي وتتـم تسـوية عقـود تبـادل أسـعار الفائدة على أسـاس    

الصافي.

1-3 شهوراجمالي2022
3 شهور حتى 

1-5 سنوات1سنة
أكثر من 5 

سنوات

المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:
عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

)1,012,238()4,531,608()8,638,362()8,098,044()22,280,252(تدفقات مدفوعة

20,846,1628,016,1987,420,5214,249,1841,160,259تدفقات مستلمة

عقود تبادل أسعار الفائدة :

)17,000()114,814()487,955()80,145()699,914(تدفقات مدفوعة

706,50080,517489,109119,20017,674تدفقات مستلمة
المشتقات المحتفظ بها حسب القيمة 

العادلة:
عقود تبادل أسعار الفائدة :

)152,041()90,821()22,800()3,902()269,564(تدفقات مدفوعة

298,8276,67525,475105,273161,404تدفقات مستلمة
المشتقات المحتفظ بها كتحوط 

للتدفقات النقدية :
عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

)189,901()3,941,058()94,296(-)4,225,255(تدفقات مدفوعة

49,8193,773,669185,282-4,008,770تدفقات مستلمة

عقود تبادل أسعار الفائدة :

-)328,789()694,836()116,737()1,140,362(تدفقات مدفوعة

-1,156,218116,737701,664337,817تدفقات مستلمة

)1,371,180()9,007,090()9,938,249()8,298,828()28,615,347(اجمالي التدفقات المدفوعة

27,016,4778,220,1278,686,5888,585,1431,524,619اجمالي التدفقات المستلمة
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

تحليل االستحقاق )متضمنا جميع المطلوبات والمشتقات( )تابع(  )4(  

1-3 شهوراجمالي2021
3 شهور حتى 

1-5 سنوات 1سنة
أكثر من 5 

سنوات

المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة:
عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

)606,291()13,301,230()11,683,342()2,545,089()28,135,952(تدفقات مدفوعة

26,550,6812,569,70010,380,80112,988,104612,076تدفقات مستلمة

عقود تبادل أسعار الفائدة :

)7,548()35,928()50,594()3,365()97,435(تدفقات مدفوعة

108,6745,05454,71040,3198,591تدفقات مستلمة
المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للقيمة 

العادلة:
عقود تبادل أسعار الفائدة :

)171,768()97,796()18,899()3,902()292,365(تدفقات مدفوعة

19,5923691,2616,86411,098تدفقات مستلمة
المشتقات المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات 

النقدية:
عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

)193,965()3,650,056()468,787(-)4,312,808(تدفقات مدفوعة

77,9233,914,032187,017-4,178,972تدفقات مستلمة

عقود تبادل أسعار الفائدة :

)123,286()766,004()1,046,939()364,051()2,300,280(تدفقات مدفوعة

2,297,201364,0511,045,190764,674123,286تدفقات مستلمة

)1,102,858()17,851,014()13,268,561()2,916,407()35,138,840(اجمالي التدفقات المدفوعة

33,155,1202,939,17411,559,88517,713,993942,068اجمالي التدفقات المستلمة
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السيولة )تابع( )ج( 

بنود خارج بيان المركز المالي  )5(  
يلخص الجدول أدناه تواريخ انتهاء الصالحية التعاقدية لبنود خارج بيان المركز المالي للمجموعة:   

اجماليأكثر من 1 سنةأقل من 1 سنة2022

3,284,861570,5563,855,417التزامات القروض

11,261,5879,404,35720,665,944الضمانات والتسهيالت المالية االخرى

211,837-211,837مطلوبات رأس المال

14,758,2859,974,91324,733,198اجمالي المطلوبات

اجماليأكثر من 1 سنةأقل من 1 سنة2021

1,326,6161,106,5642,433,180التزامات القروض

10,401,57510,821,51121,223,086الضمانات والتسهيالت المالية االخرى

315,200-315,200مطلوبات رأس المال

12,043,39111,928,07523,971,466اجمالي المطلوبات

مخاطر السوق )د( 
تتعـرض المجموعـة لمخاطـر السـوق وهـي مخاطـر تقلـب القيمـة العادلـة أو التدفقـات النقديـة ألداة ماليـة بسـبب التغيـرات فـي أسـعار السـوق. تنجـم   
مخاطر السـوق من مراكز مفتوحة في أسـعار الفائدة ومؤشـرات العمالت واألسـهم وكل ما يتعرض لتغيرات عامة أو محددة في السـوق والتغيرات 
فـي مسـتوى التغيـرات فـي معـدالت أو أسـعار السـوق مثـل أسـعار الفائـدة وهامـش االئتمـان وأسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة وأسـعار األسـهم. 

تقوم المجموعة بفصل تعرضها لمخاطر السوق إلى محافظ المتاجرة أو غير المتاجرة وبنوع المنتج.

مخاطـر السـوق الناجمـة عـن أنشـطة المتاجـرة وغيـر المتاجـرة تتركـز فـي خزينـة المجموعـة وتتـم مراقبتهـا مـن قبـل فريقيـن منفصليـن. يتـم رفـع تقاريـر   
منتظمة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء كل وحدة عمل.

تتضمن محفظة المتاجرة تلك المراكز الناجمة من تعامالت تتم في السوق حيث تقوم المجموعة بدور الطرف األصيل مع العمالء أو السوق.  

تنشـأ المحافـظ غيـر التجاريـة بشـكل أساسـي مـن إدارة أسـعار الفائدة للموجـودات والمطلوبـات المصرفية لألفـراد والخدمـات المصرفية التجاريـة. تتكون   
المحافظ غير التجارية أيًضا من استثمارات في العمالت األجنبية والسندات ذات الصلة.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السوق )تابع( )د( 

إدارة مخاطر السوق  )1(  
إن لجنـة األصـول وااللتزامـات مخولـة بصالحيـات شـاملة حـول مخاطـر السـوق. إدارة مخاطر السـوق في المجموعة مسـؤولة عن وضع سياسـات    

إدارة مخاطر مفصلة )تخضع لمراجعة وموافقة لجنة األصول وااللتزامات( وعن المراجعة اليومية لتطبيقها.

تخضـع االسـتثمارات لصالـح المجموعـة لسياسـة االسـتثمار الداخليـة للمجموعـة الموافـق عليها من قبل مجلـس االدارة والمعدة حسـب تعليمات    
للتوجيهـات  األنشـطة  وتخضـع  واالسـتثمارات،  الخزينـة  قسـم  قبـل  مـن  المجموعـة  فـي  المتاجـرة  بأنشـطة  القيـام  يتـم  المركـزي.  قطـر  مصـرف 
والسياسـات الخاصـة بمجـال العمـل المحـدد. تسـتخدم المجموعـة أسـاليب متعـددة لقيـاس ومراقبـة األنشـطة، بما فـي ذلك تحليل الحساسـية 

والحدود االئتمانية لكل مركز.

يتـم الموافقـة علـى قـرارات االسـتثمار مـن قبـل لجنة االسـتثمار وتكون القـرارات موّجهة وفقًا السـتراتيجية االسـتثمار، ويتم إتخاذهـا مجال العمل    
تحت إشراف لجنة األصول وااللتزامات وبموافقة مجلس اإلدارة.

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة - محافظ لغير أغراض المتاجرة  )2(  
المخاطـر الرئيسـية التـي تتعـرض لهـا المحافـظ لغيـر أغـراض المتاجـرة هـي مخاطـر الخسـارة مـن تقلبـات فـي التدفقـات النقديـة المسـتقبلية أو القيم    
العادلـة لـألدوات الماليـة بسـبب تغيـر فـي أسـعار الفائـدة في السـوق. تتـم إدارة مخاطر أسـعار الفائدة بشـكل رئيسـي من خـالل مراقبة فجوات 
أسـعار الفائـدة والحصـول علـى حـدود موافـق عليها مسـبقا لنطاقـات إعادة التسـعير. لجنة األصـول وااللتزامات هـي الجهة المراقبـة لاللتزام بهذه 

الحدود ويساندها قسم الخزينة بالمجموعة خالل أنشطة الرقابة اليومية.

تتعـرض المجموعـة آلثـار التقلبات في المسـتويات السـائده ألسـعار الفائده بالسـوق في كل من القيمـه العادله ومخاطر التدفـق النقدي. قد تزيد    
هوامـش الفائـده نتيجـة لهـذه التغيـرات ولكـن قـد يقلـل مـن الخسـائر حـال ان تنشـأ حركات غيـر متوقعة. مجلـس االدارة يضـع المحـددات الالزمة 

على مستويات تضارب اعادة تسعير الفائده التي يمكن االضطالع بها، والتي ترصد يوميا عن طريق ادارة النقد والخزانة بالمجموعة.

إدارة الموجـودات والمطلوبـات التابعـة مـن قبـل لجنـة األصـول وااللتزامات، تدير مخاطر سـعر الفائدة المرتبطة بـاألدوات المالية غيـر التجارية. وتعتبر    
مخاطر سعر الفائدة من أكثر مخاطر السوق المعرض لها البنك في أدواته المالية غير التجارية .

إن هـدف المجموعـة هـو إدارة حساسـية سـعر الفائـدة بحيث أن التغيرات في أسـعار الفائدة ال تنعكس سـلبًا على دخل الفائـدة الصافي. مخاطر    
سـعر الفائـدة تقـاس بأنهـا المؤثـرات المحتملـة على دخل الفائدة الصافي بسـبب تغيرات أسـعار الفائدة بالسـوق كالعادة تقـوم المجموعة بإدارة 
مخاطـر سـعر الفائـدة الخـاص بـأدوات المشـتقات الماليـة غيـر التجاريـة بفصـل هـذه الموجـودات والمطلوبـات إلـى محفظتيـن كبيرتيـن: غيـر إختيارية 
وإختياريـة. تحتـوي المحفظـة غيـر اإلختياريـة على القـروض والودائع الخاصة بعمـالء المجموعة والضمانـات الالزمة لدعم المتطلبـات الرقابية المطلوبة 
لكـي تتمكـن المجموعـة مـن إدارة حساسـية سـعر الفائـدة بالمحفظـة غيـر االختياريـة، تسـتعمل المجموعـة محفظـة أوراق ماليـة إختياريـة، وودائـع 
طويلـة األجـل، واإليداعـات واإلقراض بين البنوك والمشـتقات المالية عند الحاجة إسـتراتيجيًا بواسـطة وضع المحفظـة اإلختيارية تتمكن المجموعة 

بشكل واسع من إدارة حساسية سعر الفائدة في المحفظة غير اإلختيارية.

الجـدول التالـي يلخـص موقـف حساسـية الفائـدة أو الربـح، بالرجـوع إلـى فتـرة إعـادة تسـعير موجـودات المجموعـة والمطلوبـات والتعـرض خـارج    
الميزانية العمومية.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

مخاطر السوق )تابع( )د( 

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة - محافظ لغير أغراض المتاجرة )تابع(  )2(  
فيما يلي ملخص لمركز الفجوة في سعر الفائدة على المحافظ لغير أغراض المتاجرة للمجموعة:   

معدل إعادة التسعير في:
الفائدة 

الفعلي% القيمة الدفترية2022
أقل من 3 

1-5 سنوات3-12 شهرأشهر
أكثر من 

خمس سنوات
غير حساسة 

للفائدة

نقد وأرصدة لدى البنوك 
6,655,883---8,030,3341,374,451المركزية

2.45%5,525--20,843,79816,059,7374,778,536أرصدة لدى بنوك

5.82%98,016,18242,628,39748,291,9322,685,535105,1934,305,125قروض وسلف للعمالء

4.91%29,835,2601,314,6743,876,07713,842,0769,129,3391,673,094استثمارات مالية
استثمار في شركات 

زميلة والترتيب 
المشترك

3,101,753----3,101,753

عقارات ومعدات 
9,293,256268,68593,18662,4806,2788,862,627وموجودات أخرى

169,120,58361,645,94457,039,73116,590,0919,240,81024,604,007-

2.00%)5,962(-)854()9,962,362()14,084,836()24,054,014(أرصدة لدى بنوك

2.84%)18,088,783(-)2,526,487()11,899,116()50,653,106()83,167,492(ودائع العمالء

2.64%)4,097()884,027()6,184,098()3,530,638()111,456()10,714,316(أوراق دين

3.42%-)77,411()9,973,905()3,911,158()1,979,053()15,941,527(قروض أخرى

)9,500,047()805()43,071()56,192()123,789()9,723,904(مطلوبات أخرى

)25,519,330(----)25,519,330(حقوق الملكية

)169,120,583()66,952,240()29,359,466()18,728,415()962,243()53,118,219(-
فجوة حساسية 

-)28,514,212(8,278,567)2,138,324(27,680,265)5,306,296(-سعر الفائدة

فجوة حساسية 
سعر الفائدة 

المتراكمة
-)5,306,296(22,373,96920,235,64528,514,212--
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فيما يلي ملخص لمركز الفجوة في سعر الفائدة على المحافظ لغير أغراض المتاجرة للمجموعة:   

إعادة التسعير في:
معدل الفائدة 

الفعلي% 1-5 سنوات3-12 شهرأقل من 3 أشهرالقيمة الدفترية2021
أكثر من خمس 

سنوات
غير حساسة 

للفائدة

نقد وأرصدة لدى 
9,859,955---17,915,3858,055,430البنوك المركزية

1.69%6,880--10,942,0116,861,4114,073,720أرصدة لدى بنوك
قروض وسلف 

4.72%98,003,16335,337,58453,010,4463,399,940879,7935,375,400للعمالء

4.85%26,722,6911,240,3682,599,23413,480,7368,627,507774,846استثمارات مالية
استثمار في شركات 

زميلة والترتيب 
المشترك

2,961,240----2,961,240

عقارات ومعدات 
8,919,691----8,919,691والموجودات االخرى

165,464,18151,494,79359,683,40016,880,6769,507,30027,898,012-

1.01%---)8,901,325()8,875,579()17,776,904(أرصدة لدى بنوك

2.25%)16,517,645(-)5,414,230()17,626,309()42,400,300()81,958,484(ودائع العمالء

2.70%-)1,159,728()9,550,932()2,625,214()1,949,914()15,285,788(أوراق دين

1.69%--)8,280,215()4,982,466()2,456,072()15,718,753(قروض أخرى

)10,651,030(----)10,651,030(مطلوبات أخرى

)24,073,222(----)24,073,222(حقوق الملكية

)165,464,181()55,681,865()34,135,314()23,245,377()1,159,728()51,241,897(-
فجوة حساسية سعر 

-)23,343,885(8,347,572)6,364,701(25,548,086)4,187,072(-الفائدة

فجوة حساسية سعر 
--21,361,01414,996,31323,343,885)4,187,072(-الفائدة المتراكمة
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تحليل الحساسية   
إن إدارة مخاطـر أسـعار الفائـدة مقابـل حـدود فجـوة سـعر الفائـدة تكـون مدعومـة بمراقبة حساسـية الموجـودات والمطلوبات الماليـة للمجموعة    
لمختلـف السـيناريوهات المعياريـة وغيـر المعياريـة ألسـعار الفائـدة. إن السـيناريوهات المعياريـة التي تؤخذ في االعتبار بشـكل شـهري تتضمن 25 
نقطـة أسـاس لهبـوط أو صعـود متقابـل فـي كافـة منحنيـات العائدات حول العالم و25 نقطة أسـاس صعـودا أو هبوطا في أكبـر من جزء االثني 
عشـر شـهرا فـي كافـة منحنيـات العائـدات. فيمـا يلـي تحليـل لحساسـية المجموعـة لزيـادة أو نقصـان فـي أسـعار فائـدة السـوق بافتـراض عـدم 

وجود حركة غير متماثلة في منحنيات العائدات ومركز مالي ثابت:

الحساسية لصافي إيراد الفائدة
زيادة متناظرة 25 

نقطة أساس
نقص متناظر25 

نقطة أساس

2022

)62,644(62,644في 31 ديسمبر

)51,971(51,971المتوسط للسنة

2021

)39,239(39,239في 31 ديسمبر

)61,972(61,972المتوسط للسنة

حساسية األسهم الصادر عنها التقرير لتغيرات أسعار الفائدة
زيادة متناظرة 25 

نقطة أساس
نقص متناظر25 

نقطة أساس

2022

)757(757في 31 ديسمبر

)464(464المتوسط للسنة

2021

)471(471في 31 ديسمبر

)614(614المتوسط للسنة

تؤثر تغيرات أسعار الفائدة على األسهم الصادر عنها التقرير بالطرق التالية:   

األربـاح المـدورة الناجمـة عـن االرتفاعـات أو االنخفاضـات فـي صافـي إيـراد الفوائـد وتغيـرات القيمـة العادلـة الصـادر عنهـا التقريـر فـي الربـح أو   •   
الخسارة. و

احتياطيـات القيمـة العادلـة الناشـئة عـن الزيـادة أو النقـص فـي القيمـة العادلـة لسـندات الديـن يتـم تسـجيلها مباشـرة فـي الدخـل الشـامل   •   
اآلخر.

تـدار المراكـز الشـاملة لمخاطـر سـعر الفائـدة لغيـر المتاجـرة مـن قبـل إدارة الخزينـة بالمجموعـة، والتـي تسـتخدم االسـتثمارات الماليـة والدفعـات    
المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات مشتقة إلدارة المركز الشامل الناشئ عن أنشطة المجموعة لغير المتاجرة.
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)IBORs( اصالحات أسعار بين البنوك – آيبور   
يجـري تنفيـذ إصـالح أساسـي لمعاييـر أسـعار الفائـدة الرئيسـية علـى مسـتوى العالـم، بما فـي ذلك اسـتبدال بعض أسـعار العرض بيـن البنوك –    
آيبـور )IBORs( بمعـدالت بديلـة شـبه خاليـة من المخاطر )يشـار إليها باسـم “إصالح أسـعار العرض بيـن البنوك - آيبور”( تتعـرض المجموعة لمخاطر 

أسعار آيبور )IBOR( على أدواتها المالية التي تم استبدالها أو إصالحها كجزء من هذه المبادرات على مستوى السوق.

سـيتم إيقاف العمل بمعظم أسـعار ليبور وأسـعار العروض األخرى بين البنوك بعد 31 ديسـمبر 2021 واسـتبدالها بأسـعار معيارية بديلة محددة،    
باستثناء بعض معدالت الليبور بالدوالر األمريكي حيث يتم تأخير ايقافها حتى 30 يونيو 2023.

تتعـرض المجموعـة لمخاطـر أسـعار ليبـور علـى أدواتهـا الماليـة التـي تـم اسـتبدالها أو إصالحهـا كجـزء مـن هـذه المبـادرات علـى مسـتوى السـوق.    
شـّكل البنـك لجنـة توجيهيـة متعـددة الوظائـف لتكـون مسـؤولة عن سـعر العرض بيـن البنـوك )IBOR( برعايـة اإلدارة التنفيذية، وهي مسـؤولة 
عـن تقييـم التعرضـات المتعلقـة بسـعر العـرض بيـن البنـوك، وإدارة أنشـطة االنتقـال إلـى المعـدالت المعياريـة البديلـة، والمشـاركة مـع مختلـف 

أصحاب المصلحة لدعم انتقال منظم والتخفيف من المخاطر الناتجة عن االنتقال. يقع المشروع تحت مسؤولية مدير إدارة المخاطر.

تشـرف اللجنـة التوجيهيـة ألسـعار آيبـور )IBOR( علـى عملية انتقـال آيبور بالكامل، بما فـي ذلك تطوير المنتجـات، واالعتبارات القانونية، وتحسـينات    
النظام، واالستعداد التشغيلي، وتوعية الموظفين، والتواصل مع العمالء.

المشتقات   
تحتفـظ المجموعـة بمقايضـات أسـعار الفائـدة ألغـراض إدارة المخاطـر المحـددة في عالقـات التحـوط للتدفقات النقدية. تشـتمل مقايضات أسـعار    
الفائـدة علـى عقـود بمعـدالت متغيـرة مربوطـة بشـكل أساسـي بأسـعار العـرض بيـن البنـوك )ليبـور(. األدوات المشـتقة للمجموعـة تحكمهـا 

.)ISDA( عقود تستند إلى االتفاقيات الرئيسية لمؤسسة المقايضات والمشتقات الدولية

محاسبة التحوط   
قامـت المجموعـة بتقييـم مـدى خضـوع عالقـات التحـوط الخاصـة بالتدفقـات النقديـة إلـى حالـة عـدم التأكـد مدفوعـة بإصـالح IBOR كمـا فـي 31    
ديسـمبر 2022. وال تزال بنود التحوط وأدوات التحوط الخاصة بالمجموعة ُمؤّشـرة بشـكل أساسـي على ليبور. يتم تسـعير هذه األسـعار المعيارية 
 LIBOR مـع األطـراف المقابلـة كالمعتـاد. تمتـد عالقـات التحـوط الخاصـة بالتدفـق النقـدي لــ IBOR كل يـوم ويتـم تبـادل التدفقـات النقديـة لــ

.LIBOR للمجموعة إلى ما بعد تاريخ التوقف المتوقع لـ

إجمالي مبالغ العقود التي لم يتم إصالحها ، بما في ذلك العقود التي تحتوي على شرط احتياطي مناسب   
تراقـب المجموعـة التقـدم المحـرز فـي االنتقـال مـن معدالت IBOR إلـى معدالت معياريـة جديدة من خالل مراجعـة المبالغ اإلجماليـة للعقود التي    
لـم تنتقـل بعـد إلـى معـدل معيـاري بديـل ومبالـغ هـذه العقـود التي تتضمـن بنًدا احتياطًيا مناسـًبا. سـيتم اسـتحقاق مبلـغ 810 مليون ريـال قطري 

قبل تاريخ االنتقال في 30 يونيو 2022 و 19.3 مليار ريال قطري بعد تاريخ التحول.
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خاضعة ألسعار الفائدة القیاسیة بین البنوك “إیبور” بدون بنود بديلة

غیر خاضعة ألسعار 
الفائدة القیاسیة 

بین البنوك “إیبور” 
أو خاضعة لسعر 

فائدة مرجعي 
بدیل

أسعار الفائدة 
القیاسیة بین 

البنوك “إیبور” 
بالدوالر 

األمريكي 
- مستحقة قبل 

تاريخ التحويل

أسعار الفائدة 
القیاسیة بین 

البنوك “إیبور” 
بالدوالر 

األمريكي 
- مستحقة بعد 

اإلجماليتاريخ التحويل

الموجودات

8,030,3348,030,334نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

20,843,79820,843,798أرصدة لدى بنوك

84,783,217607,31612,625,64998,016,182قروض وسلف للعمالء

29,835,26029,835,260استثمارات مالية

3,101,7533,101,753استثمارات في شركات زميلة والترتيب المشترك

3,050,3603,050,360عقارات ومعدات

66,04066,040موجودات غير ملموسة

6,176,8566,176,856موجودات أخرى

155,887,618607,31612,625,649169,120,583إجمالي الموجودات

المطلوبات

23,850,966203,04824,054,014أرصدة من بنوك

83,167,49283,167,492ودائع عمالء

10,546,876167,44010,714,316سندات دين

8,714,1267,227,40115,941,527قروض أخرى

9,723,9049,723,904مطلوبات أخرى

136,003,364203,0487,394,841143,601,253إجمالي المطلوبات

4,154,30362,040,420-57,886,117المشتقات

57,886,117-4,154,30362,040,420
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التعامالت بالعمالت األجنبية   
تقـوم المجموعـة بمراقبـة أيـة مخاطـر للتركـزات فيمـا يتعلق بأيـة عملة فرديـة بخصوص تحويل تعامـالت العملـة األجنبية والموجـودات والمطلوبات    
النقديـة. يوضـح الجـدول اآلتـي صافـي التعـرض للعمـالت األجنبيـة المهمـة فـي تاريـخ بيـان المركـز المالـي مـع حساسـية التغيـر فـى سـعر صـرف 

العملة.

20222021صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية:

36,406)22,525(جنيه إسترليني

1,231,417)172,571(يورو

)35,972,238()35,650,200(دوالر أمريكي

941,442853,839ليرة تركية

2,863,4013,341,967عمالت أخرى

الزيادة )النقص( في الربح 
والخسارة

الزيادة )النقص( في احتياطي 
القيمة العادلة

52022202120222021% زيادة في سعر صرف العملة

--1,820)1,126(جنيه إسترليني

--61,571)8,629(يورو

--)1,798,612()1,782,510(دوالر أمريكي

47,07242,6924,03119,402ليرة تركية

--143,710167,098عمالت أخرى
 

إن مراكـز النقـد المفتوحـة فـي العمـالت األخـرى تمثـل اسـتثمار المجموعـة فـي الشـركات التابعـة والزميلـة والترتيـب المشـترك بالريـال العمانـي    
والدرهم اإلماراتي.

مخاطر سعر السهم   
مخاطـر سـعر السـهم هـي مخاطـر انخفـاض القيمـة العادلـة للسـهم نتيجـة للتغيـرات في مؤشـرات األسـهم واألسـهم الفرديـة. التعـرض لمخاطر    
سـعر السـهم لغيـر أغـراض المتاجـرة ينشـأ مـن أسـهم حقـوق الملكيـة المصنفـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الدخل الشـامل اآلخـر. إن نسـبة زيادة 
10% فـي مؤشـر سـوق بورصـة قطـر فـي 31 ديسـمبر 2022 كانـت سـتزيد حقـوق الملكيـة بمبلـغ 123 ريـال قطـري )2021: 1 مليـون ريال قطـري(، وكان 

انخفاض معادل سيؤدي لتأثير مكافئ ولكن عكسي.
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مخاطر سعر السهم )تابع(   
تتعرض المجموعة أيضا لمخاطر سعر السهم، وفيما يلي تحليل الحساسية لتلك المخاطر:   

20222021

الزيادة / )النقص( في الدخل الشامل اآلخر

17,2678بورصة قطر

تـم إعـداد التحليـل أعـاله علـى افتـراض بقـاء كافـة المتغيـرات األخـرى ثابتـة مثل أسـعار الفائدة وأسـعار صـرف العمالت األجنبيـة الخ. ويسـتند إلى    
االرتبـاط التاريخـي ألسـهم حقـوق الملكيـة بالمؤشـر ذي الصلـة. قـد تكـون التغيـرات الفعلية مختلفة عـن المعروضة أعـاله ويخضع لتقييـم انخفاض 

القيمة في نهاية كل فترة مالية.

المخاطر التشغيلية ه( 
المخاطـر التشـغيلية هـي مخاطـر الخسـارة المباشـرة أو غيـر المباشـرة التـي تنشـأ من أسـباب مختلفـة عديدة مرافقـة الرتبـاط المجموعة بـاألدوات المالية،   
بمـا فـي ذلـك العمليـات واألشـخاص والتكنولوجيـا والبنيـة التحتيـة ومن عوامـل خارجية بخالف مخاطر االئتمان والسـوق والسـيولة كتلك التي تنشـأ من 

المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما لسلوك الشركات.

إن هـدف المجموعـة هـو إدارة المخاطـر التشـغيلية مـن أجـل تجنـب الخسـائر الماليـة واإلضـرار بسـمعة المجموعـة مـع الفاعليـة الكليـة مـن حيـث التكلفـة   
ومن أجل تجنب إجراءات الرقابة التي تحد من المبادرة واإلبداع.

تسـند المسـؤولية الرئيسـية عـن وضـع وتطبيـق الضوابـط لمعالجـة المخاطـر التشـغيلية إلـى اإلدارة العليـا ضمـن كل وحـدة أعمـال. هـذه المسـؤولية   
مدعمة بوضع المعايير الكلية للمجموعة إلدارة المخاطر التشغيلية في النواحي التالية:

متطلبات للفصل المناسب بين المهام متضمنة االعتماد المستقل للمعامالت.  •  
متطلبات تسوية المعامالت ومراقبتها.  •  

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى.  •  
توثيق الضوابط واإلجراءات.  •  

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر التي يتم تحديدها.  •  
متطلبات اإلبالغ عن الخسائر المالية واإلجراء التصحيحي المقترح.  •  

وضع خطط الطوارئ.  •  
التدريب والتطوير المهني.  •  

المعايير األخالقية والعملية. و  •  
تخفيف المخاطر بما في ذلك التأمين أينما كان قابال للتطبيق.  •  
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

إدارة رأس المال و( 

رأس المال التنظيمي  
تتمثـل سياسـة المجموعـة فـي الحفـاظ علـى قاعـدة رأسـمالية قويـة لضمـان اسـتمرار ثقـة المسـتثمرين والدائنيـن والسـوق ودعـم التطـور المسـتقبلي   
لألعمـال. تتـم مراقبـة كفايـة رأس مـال المجموعة باسـتخدام، من بين إجـراءات أخرى، القواعد والنسـب التي وضعتها لجنة بازل بشـأن الرقابة المصرفية 

والتي اعتمدها مصرف قطر المركزي في اإلشراف على المجموعة.

تتمثـل األهـداف األساسـية إلدارة رأس مـال المجموعـة فـي ضمـان امتثـال المجموعـة لمتطلبـات رأس المـال المفروضة خارجًيـا وبـأن المجموعة تحتفظ   
بتصنيفـات ائتمانيـة قويـة ونسـب رأسـمالية جيـدة من أجـل دعم أعمالها وزيادة قيمة حقوق المسـاهمين ألقصـى حد. لقد التزمـت المجموعة وعملياتها 
المنظمـة بشـكل فـردي خـالل الفتـرة بمتطلبـات رأس المـال المفروضـة خارجيـا. يتـم احتسـاب معـدل كفايـة رأس المـال وفقـا إلرشـادات لجنـة بـازل 

المعتمدة من قبل مصرف قطر المركزي. اعتبارا من 1 يناير 2014 اعتمد مصرف قطر المركزي متطلبات بازل 3 لحساب نسبة كفاية رأس المال.

كان مركز رأس المال التنظيمي للمجموعة بموجب بازل 3 وتعليمات مصرف قطر المركزي كما في 31 ديسمبر كالتالي:  

بازل 3
2022

بازل 3
2021

14,534,84913,631,019رأس المال األساسي العام

4,983,5284,983,528رأس المال األساسي االضافي

19,518,37718,614,547رأس المال األساسي )1(

2,171,2512,418,374رأس المال المساعد )2(

21,689,62821,032,921اجمالي رأس المال النظامي

115,460,043106,974,791موجودات مرجحة وفق مخاطر االئتمان

1,901,2911,453,281موجودات مرجحة وفق مخاطر السوق

8,114,0317,488,468موجودات مرجحة وفق مخاطر التشغيل

125,475,365115,916,540اجمالي الموجودات وفق أوزان المخاطر

18.1%17.3%اجمالي نسبة كفاية رأس المال
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  -4

إدارة رأس المال )تابع( و( 

رأس المال 
األساسي 

بدون هامش 
األمان 

المتحفظ

رأس المال 
األساسي 

متضمن 
هامش األمان 

المتحفظ

شريحة نسبة 
رأس المال 

األولي متضمن 
هامش األمان 

المتحفظ

شريحة نسبة 
رأس المال 

األولي والثانية 
متضمن هامش 
األمان المتحفظ

اجمالي رأس 
المال التنظيمي 
متضمن هامش 

األمان المتحفظ 
وهامش البنك 

ذات التأثير 
الهام

اجمالي رأس المال 
متضمن هامش 

األمان المتحفظ 
وهامش البنك ذات 
التأثير الهام وتكلفة 

رأس المال من 
الركيزة الثانية وفقا 

لعملية التقييم 
الداخلي لكفاية 

رأس المال

2022

17.3%17.3%17.3%15.6%11.6%11.6%الفعلي
الحد األدنى تماشيا مع مصرف 

قطر المركزي
%6.0%8.5%10.5%12.5%13.0%14.0

2021

18.1%18.1%18.1%16.0%11.7%11.7%الفعلي
الحد األدنى تماشيا مع مصرف 

قطر المركزي
%6.0%8.5%10.5%12.5%13.0%14.0

استخدام التقديرات واألحكام  -5

المصادر الرئيسية للشك في التقديرات )أ( 
تقـوم المجموعـة باسـتخدام تقديـرات وافتراضـات تؤثـر علـى مبالـغ الموجـودات والمطلوبـات الصـادر عنهـا التقريـر. يتـم إجـراء تقييـم مسـتمر للتقديـرات   

واألحكام المستخدمة، وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث مستقبلية يعتقد أنها معقولة بالنظر إلى الظروف.

مبدأ االستمرارية  )1(  
قامـت إدارة المجموعـة بتقييـم قـدرة المجموعـة علـى االسـتمرار ومـا اذا كانت المجموعـة تمتلك الموارد الالزمة لإلسـتمرار في أعمالها المسـتقبلية    
، باإلضافـة إلـى ذلـك فـإن إدارة المجموعـة ليسـت علـى علـم بـأي مشـكالت قـد تلقـى بالشـك حـول اسـتمرارية المجموعـة. وعليـه تقـوم اإلدارة 

بإعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

مخصصات الخسائر االئتمانية  )2(  
تقييـم مـا إذا كانـت مخاطـر االئتمـان علـى الموجـودات المالية قد زادت بشـكل كبيـر منذ التحقيق المبدئـي وإدراج معلومات مسـتقبلية في قياس    

الخسائر االئتمانية المتوقعة، يرجى اإلطالع على اإليضاح 4 )ب( )8(.

تحديد القيم العادلة  )3(  
إن تحديـد القيمـة العادلـة للموجـودات والمطلوبـات المالية التي ليس لها سـعر سـوق ملحوظ يتطلب اسـتخدام أسـاليب التقييـم التي تم تفصيلها    
فـي السياسـة المحاسـبية. بالنسـبة لـألدوات الماليـة التـي تتـم المتاجـرة بهـا بشـكل غيـر متكـرر ولها شـفافية سـعر ضئيلة، فـإن القيمـة العادلة لها 
تكـون أقـل موضوعيـة وتتطلـب درجـات متفاوتـة مـن األحـكام تبعـًا لمخاطـر السـيولة والتركيز والشـك حـول عوامل السـوق وافتراضات التسـعير 

ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتها.
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استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  -5

المصادر الرئيسية للشك في التقديرات )تابع( )أ( 

تحديد القيم العادلة )تابع(  )3(  
عندمـا ال يمكـن أخـذ القيـم العادلـة للموجـودات الماليـة والمطلوبـات المالية المدرجة في بيان المركز المالي من األسـواق النشـطة، يتـم تحديد هذه    
القيـم باسـتخدام أنـواع مـن تقنيـات التقييـم والتـي تشـمل نمادج حسـابية. تؤخد المعطيـات لهذه النماذج من األسـواق النشـطة إن أمكن، وفي 
حـال عـدم جدواهـا يجـب اتخـاد قـرار لتحديـد القيمـة العادلـة. تتضمـن القـرارات اعتبـارات السـيولة ومعطيـات النمـودج الحسـابي مثـل التداخـل 

والتقلبات للمشتقات طويلة األجل.

انخفاض قيمة الشهرة  )4(  
يتـم فحـص الشـهرة النخفـاض القيمـة سـنويا، ويتـم تجميـع الموجـودات معـا فـي مجموعات موجـودات صغيـرة ينتج عنهـا تدفقات نقديـة داخلة    
مـن االسـتخدام المسـتمر بصـورة مسـتقلة علـى نحـو كبيـر مـن التدفقـات النقديـة الداخلـة للموجـودات األخـرى أو الوحـدات المنتجة للنقد. الشـهرة 

الناشئة عن تجميع األعمال يتم تخصيصها للوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع لها أن تستفيد من تالزمات الدمج.

يكـون “المبلـغ القابـل لالسـترداد” لموجـود أو لوحـدة منتجـة للنقـد هـو قيمتـه عنـد االسـتخدام أو قيمتـه العادلـة ناقصـا تكاليـف البيـع، أيهمـا أعلـى.    
تسـتند “القيمـة عنـد االسـتخدام” علـى التدفقـات النقديـة المسـتقبلية المقـدرة مخصومـة بقيمتهـا الحاليـة باسـتخدام معـدالت خصـم مـا قبـل 

الضريبة التي تعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد.

يتم تحقيق خسارة االنخفاض في القيمة في حال زادت القيمة الدفترية للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمتها القابلة لالسترداد.   

يتـم تحقيـق خسـارة االنخفـاض فـي القيمـة في الربح أو الخسـارة. يتـم تخصيصها أوال لتخفيـض القيمة الدفترية ألية شـهرة مخصصة للوحـدة المنتجة    
للنقد ومن ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات أو للوحدة المنتجة للنقد األخرى على أساس النسبة والتناسب.

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )ب( 
كان لتفشـي وبـاء فيـروس كورونـا المسـتجد )كوفيـد 19( تأثيـرًا جوهريـًا علـى مختلـف االقتصـادات العالميـة، حيـث تسـبب فـي توقـف األنشـطة التجارية   
واالقتصاديـة ممـا أدى إلـى حـدوث تباطـؤ فـي االقتصـاد العالمي في ظل اسـتمرار عدم اليقين بشـأن البيئة االقتصادية. كما شـهدت أسـواق األسـهم 
العالميـة تقلبـات خطيـرة وصـارت تعانـي مـن ضعـف كبيـر. وفـي المقابل، تدخلـت الحكومات والبنـوك المركزيـة بمجموعة من اإلجـراءات النقديـة والمالية 

لتحقيق االستقرار في األوضاع االقتصادية. 

تراقـب المجموعـة عـن كثـب آخـر التطـورات والمسـتجدات فـي هـذا الشـأن، وقـد قـام البنـك بتفعيل خطـة السـتمرارية األعمـال وغيرها من ممارسـات   
إدارة المخاطر األخرى بهدف إدارة أي توقف محتمل لألنشطة وتخفيف تأثيره على عمليات البنك وأدائه المالي. 

عنـد إعـداد البيانـات الماليـة المرحليـة المختصـرة الموحـدة، تأثـرت األحـكام الهامـة التـي اسـتخدمتها اإلدارة فـي تطبيـق السياسـات المحاسـبية للمجموعة   
والمصـادر الرئيسـية لعـدم اليقيـن حـول التقديـرات باآلثـار المحتملة للتقلبـات االقتصادية الحاليـة، حيث تأثر تحديد المبالغ المسـجلة للموجـودات المالية وغير 
الماليـة للمجموعـة. تنطـوي هـذه التقديـرات علـى أفضـل تقييمـات لـإلدارة بنـاًء علـى المعلومـات المتاحـة والملحوظـة، إال أن السـوق اليـزال غيـر مسـتقر 

وستظل المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات بالسوق.
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استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  -5

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع( )ب( 

تقييم األدوات المالية  )1(  
إن السياسـة المحاسـبية المطبقـة مـن قبـل المجموعـة فيمـا يتعلـق بقيـاس القيمـة العادلـة قـد تـم تفصيلهـا فـي قسـم السياسـات المحاسـبية    

الهامة

تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة وفقًا لتدرج القيمة العادلة التالي، والذي يعكس المدخالت الهامة المستخدمة في إجراء القياس.   

المستوى 1: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألدوات مطابقة.  •   

المسـتوى 2: مدخـالت بخـالف األسـعار المتداولـة فـي المسـتوى 1 والتي تقيم باسـتخدام مدخالت يمكن مالحظتها سـواء بشـكل مباشـر   •   
)مثل األسـعار( أو غير مباشـر )مثل المشـتقات من األسـعار(. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها باسـتخدام: أسـعار سـوق مدرجة في 
أسـواق نشـطة ألدوات مماثلـة أو أسـعار مدرجـة ألدوات مطابقـة أو مماثلـة فـي أسـواق تعتبـر أقـل نشـاطا أو أسـاليب تقييـم أخـرى حيـث 

يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق.

المسـتوى 3: أسـاليب تقييـم باسـتخدام مدخـالت هامـة ال يمكـن مالحظتهـا. تتضمـن هـذه الفئـة كافـة األدوات حيـث يتضمـن أسـلوب   •   
التقييـم مدخـالت ال تسـتند إلـى بيانـات يمكـن مالحظتها ويكـون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتهـا أثر هام على تقييـم األداة. تتضمن هذه 
الفئـة أدوات تـم تقييمهـا اسـتنادا إلـى أسـعار مدرجـة ألدوات مماثلـة حيث تكـون التعديـالت أو االفتراضـات الهامة التي ال يمكـن مالحظتها 

مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات.

تسـتند القيـم العادلـة للموجـودات والمطلوبـات الماليـة المدرجـة فـي سـوق نشـطة إلـى أسـعار السـوق أو عـروض أسـعار المتعامليـن بالسـوق.    
تقـوم المجموعـة بالنسـبة لكافـة األدوات الماليـة األخـرى بتحديـد القيم العادلة باسـتخدام أسـاليب التقييم. تتضمن أسـاليب التقييـم صافي القيمة 

الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار السوق التي يمكن مالحظتها .
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استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  -5

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع( )ب( 

تقييم األدوات المالية )تابع(  )1(  
يقـدم الجـدول أدنـاه تحليـل لـألدوات الماليـة المقاسـة بالقيمـة العادلـة فـي نهاية فترة التقرير حسـب تـدرج القيمـة العادلة الذي يصنـف فيه قياس    

القيمة العادلة:

القيمة الدفتريةالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

2022

936,075-936,075-موجودات مشتقة
3,181,4595,560,47079,7898,821,718استثمارات مالية

3,181,4596,496,54579,7899,757,793
826,234-826,234-مطلوبات مشتقة

-826,234-826,234

القيمة الدفتريةالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

2021

873,873-873,873-موجودات مشتقة

2,228,2656,485,57223,7168,737,553استثمارات مالية

2,228,2657,359,44523,7169,611,426

710,720-710,720-مطلوبات مشتقة

-710,720-710,720

لم تكن هناك عمليات تحويل بين المستوى 1 والمستوى 2   

تسوية اإلستثمارات في المستوى 3 على النحو التالي:   
20222021

23,71636,320الرصيد في 1 يناير

57,0681,092حركة التكلفة

)13,696()995(حركة الربح والخسارة

79,78923,716الرصيد في 31 ديسمبر



143

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

التقرير السنوي 2022

استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  -5

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع( )ب( 

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  )2(  
تقييـم نمـوذج األعمـال الـذي يحتفـظ فيـه بالموجودات وتقييـم ما إذا كانت األحـكام التعاقدية للموجـودات المالية هي فقط لدفـع المبلغ األصلي    

والفائدة على المبلغ األصلي القائم. راجع االيضاح 3)د()2( للمزيد من المعلومات.

عالقات التحوط المؤهلة  )3(  
عنـد تسـجيل األدوات الماليـة فـي عالقـات تحـوط مؤهلـة أوضحت المجموعة أنهـا تتوقع أن تكون التحوطـات ذات فاعلية عاليـة على مدى فترة    

التحوط.

انخفاض قيمة االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين  )4(  
يتـم تقييـم مـا إذا كانـت مخاطـر االئتمـان علـى الموجـودات الماليـة قـد زادت بشـكل كبيـر منـذ التحقيق المبدئـي ويتـم إدراج معلومات مسـتقبلية    
فـي قيـاس الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة، راجـع اإليضـاح 4)ب()8( للمدخـالت واالفتراضـات واألسـاليب المسـتخدمة لتقديـر االنخفـاض فـي قيمة 

الموجودات المالية للمزيد من المعلومات.

العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة  )5(  
تحـدد إدارة المجموعـة العمـر اإلنتاجـي المقـدر لموجوداتهـا غير الملموسـة بغرض احتسـاب اإلطفاء. يتـم تحديد هذا التقدير بعـد االخذ في االعتبار    

المنافع االقتصادية المتوقعة من استخدام الموجودات غير الملموسة.

القيمة العادلة لألرض والمباني  )6(  
يتـم تحديـد القيمـة العادلـة لـألرض والمبنـى بإجـراء تقييمـات مـن قبـل مثمن عقـارات مهنـي خارجي باسـتخدام تقنيـات ومبـادئ التقييـم المدرجة    

في المعيار الدولي للتقارير المالية 13 “قياس القيمة العادلة”.

عقود اإليجار - تقدير معدل االقتراض التدريجي  )7(  
تسـتخدم المجموعـة معـدل االقتـراض اإلضافـي لقيـاس مطلوبـات عقـد اإليجـار. إن معـدل االقتـراض اإلضافـي هو معـدل الفائدة الـذي يتعين    
علـى المجموعـة دفعـه لالقتـراض علـى مـدة مماثلـة ، مـع ضمـان مماثـل ، األمـوال الالزمـة للحصـول علـى أصـل ذي قيمـة مماثلـة ألصـل حـق 
االسـتخدام فـي بيئـة مماثلـة. لذلـك يعكـس معـدل االقتـراض اإلضافـي مـا “يتعيـن علـى المجموعـة سـداده”، والـذي يتطلـب إجـراء التقديـر عند 
عـدم توفـر أسـعار يمكـن مالحظتهـا أو عندمـا تحتـاج إلـى تعديل لتعكس شـروط وأحكام عقـد اإليجار. تقـوم المجموعة بتقدير معـدل االقتراض 

اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدة في السوق(.
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القطاعات التشغيلية  -6
ألغراض االدارة، تنقسم المجموعة الى أربع قطاعات تشغيل على أساس أقسام األعمال والشركات الزميلة والترتيب المشترك كالتالي:  

العمليات داخل دولة قطر:  

العمليـات البنكيـة للشـركات وتقـدم نطـاق واسـع مـن التسـهيالت التقليديـة الممولـة وغيـر الممولـة، وخدمـات الودائـع تحـت الطلـب واألجلـة، و   .1  
التمويـل  المشـتركة وخدمـات  االخـرى، والقـروض  التجاريـة  الفائـدة والمشـتقات  األجنبيـة وخدمـات عقـود مبادلـة أسـعار  العمـالت  تسـهيالت 

للشركات التجارية والمتعددة الجنسيات. كما يقوم هذا القطاع بادارة صناديق أسواق المال والمحافظ االستثمارية.

العمليـات البنكيـة لألفـراد وتقـدم خدمـات الحسـابات الشـخصية الجاريـة والتوفيـر واآلجلـة والحسـابات االسـتثمارية، وخدمـات بطاقـات الإلئتمـان   .2  
والخصـم، والقـروض االسـتهالكية وقـروض السـيارات وخدمـات الرهـون العقاريـة وخدمات الحيـازة لألفراد وخدمات الوسـاطة المقدمـة من البنك 

التجاري للخدمات المالية ذ.م.م.، ويوفر خدمات الوساطة في دولة قطر.

أخرى تشمل الشركات التابعة والترتيب المشترك العاملة في دولة قطر.  .3  

العمليات الدولية:  

الترناتيـف بنـك: وهـي شـركة تابعـة توفـر الخدمـات المصرفيـة من خالل شـبكة فروعها في تركيـا. الترناتيف بنك لديـه أيضا شـركاته التابعة. وتقدم   .4  
المجموعة النتائج الخاصة بمجموعة الترناتيف تحت القطاع التشغيلي

الشـركات الزميلـة والترتيـب المشـترك – تشـمل االسـتثمارات االسـتراتيجية للمجموعـة فـي البنـك الوطنـي العمانـي فـي سـلطنة عمـان والبنـك   .5  
العربي المتحد في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

جميع الشركات الزميلة والترتيب المشترك يتم احتسابهم بطريقة حقوق الملكية.  

الموجـودات والمطلوبـات وااليـرادات غيـر الموزعـة تتعلـق ببعـض األنشـطة المركزيـة والعمليات غير البنكية األساسـية )مثـل المقر الرئيسـي للمجموعة   
وسـكن الموظفيـن والعقـارات والمعـدات المشـتركة وإدارات النقـد ومشـاريع التطويـر والمدفوعـات المتعلقـة بهـا، بعـد اسـتبعاد المعامـالت بيـن 

شركات المجموعة(.

تراقـب االدارة النتائـج التشـغيلية لقطاعـات التشـغيل بصـورة منفصلـة التخـاذ القـرارات حـول تخصيص المـوارد وتقييـم األداء. تكون أسـعار التحويل بين   
قطاعات التشغيل على أساس أسعار السوق الحر.
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القطاعات التشغيلية )تابع(  -6

حسب قطاع التشغيل )أ( 
التشـغيل، وتنسـب االيـرادات  التـي تـدار مـن قبـل قطـاع  التشـغيلية  القطـاع مـن موجـودات ومطلوبـات العمليـات  تتكـون موجـودات ومطلوبـات   

أوالمصاريف وفقا لموجودات ومطلوبات المساهمين. الجدول أدناه يوضح ملخص أداء القطاعات التشغيلة:

العمليات داخل دولة قطر2022

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

أخرىلألفراد
العمليات 

الدولية

المعامالت 
غير المخصصة 

والمعامالت 
الداخلية 

المجموعللمجموعة

4,106,009)8,790(2,762,038935,2021,291416,268صافي ايرادات الفوائد
صافي رسوم وعموالت وايرادات 

أخرى
275,508662,85644,347138,57966,7001,187,990

3,037,5461,598,05845,638554,84757,9105,293,999ايراد القطاع
صافي خسائر انخفاض في قيمة 

استثمارات مالية
)11,480(--58-)11,422(

صافي خسائر انخفاض في قيمة 
القروض والسلف للعمالء 
والموجودات المالية االخرى

)1,049,102()94,733(-7,572-)1,136,263(

31,464393,9782,588,812)173,294(1,318,7911,017,873أرباح القطاع
انخفاض في قيمة االستثمار في 

شركة زميلة
------

حصة في نتائج الشركات الزميلة 
والترتيب المشترك

--1,916220,380-222,296

251,844393,9782,811,108)171,378(1,318,7911,017,873ربح السنة

معلومات أخرى

98,016,182-7,077,994-81,135,1679,803,021قروض وسلف للعمالء
استثمارات في شركات زميلة 

والترتيب المشترك
--7,3583,094,395-3,101,753

56,799,1321,833,908314,5804,057,0574,997,97168,002,648موجود )بخالف ما سبق(

169,120,583

83,167,492)634,676(6,169,806-51,612,80226,019,560ودائع عمالء

53,356,0682,054,379319,0013,983,249721,06460,433,761مطلوبات )بخالف ما سبق(

143,601,253

24,521,361-18,925,6611,742,615560,0003,293,085المطلوبات المحتملة

تـم اسـتبعاد المعامـالت بيـن شـركات المجموعـة مـن هـذه البيانـات القطاعيـة )الموجـودات: 4,717 مليـون ريال قطـري، المطلوبـات: 2,219 مليـون ريال   
قطري(.
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القطاعات التشغيلية )تابع(  -6

حسب قطاع التشغيل )تابع( )أ( 

العمليات داخل دولة قطر2021

الخدمات 
المصرفية 

التجارية
الخدمات 

أخرىالمصرفية لألفراد
العمليات 

الدولية

المعامالت غير 
المخصصة 

والمعامالت 
الداخلية 

المجموعللمجموعة

3,701,529)5,981(2,681,775789,829781235,125صافي ايرادات الفوائد
صافي رسوم وعموالت وايرادات 

أخرى
597,316588,82544,853105,21262,9751,399,181

3,279,0911,378,65445,634340,33756,9945,100,710ايراد القطاع
صافي خسائر انخفاض في قيمة 

استثمارات مالية
)2,335(--)42(-)2,377(

صافي خسائر انخفاض في قيمة 
القروض والسلف للعمالء 
والموجودات المالية االخرى

)928,302()80,258(-)68,374(-)1,076,934(

2,466,000)10,713(23,727)22,266(1,663,715811,537أرباح القطاع
انخفاض في قيمة االستثمار في 

شركة زميلة
---)291,000(-)291,000(

حصة في نتائج الشركات الزميلة 
والترتيب المشترك

--1,491127,763-129,254

2,304,254)10,713()139,510()20,775(1,663,715811,537ربح السنة

معلومات أخرى

98,003,163-7,670,355-78,543,87511,788,933قروض وسلف للعمالء
استثمارات في شركات زميلة 

والترتيب المشترك
--6,9432,954,297-2,961,240

48,707,9371,481,502348,8255,190,1458,771,36964,499,778موجود )بخالف ما سبق(

165,464,181

81,958,484)656,989(7,038,209-50,004,42925,572,835ودائع عمالء

51,195,3421,989,379298,3995,110,185839,17059,432,475مطلوبات )بخالف ما سبق(

141,390,959

23,656,266-18,808,826219,448560,0004,067,992المطلوبات المحتملة

تـم اسـتبعاد المعامـالت بيـن شـركات المجموعـة مـن هـذه البيانـات القطاعية )الموجـودات : 2,725 مليـون ريال قطـري، المطلوبـات : 2,109 مليون ريال   
قطري(.
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القطاعات التشغيلية )تابع(  -6

حسب القطاع الجغرافي )ب( 

بيان المركز المالي 
قطرالموحد

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 

االخرى

دول الشرق 
األوسط 

أوروبااالخرى
أمريكا 

الشمالية
بقية دول 

اإلجماليالعالم
2022

نقد وأرصدة لدى البنوك 
المركزية

6,681,125-1,349,209---8,030,334

3,100,7991,393,8792,570,5657,648,3011,193,6004,936,65420,843,798أرصدة مستحقة من البنوك

83,654,3631,452,5559,911,879892,727535,3771,569,28198,016,182قروض وسلف للعمالء

25,165,9411,725,7601,220,757234,565166,6371,321,60029,835,260استثمارات مالية
استثمارات في شركات زميلة 

والترتيب المشترك
7,3593,094,394----3,101,753

عقارات ومعدات وموجودات 
اخرى

8,510,786-782,470---9,293,256

127,120,3737,666,58815,834,8808,775,5931,895,6147,827,535169,120,583إجمالي الموجودات

1,612,8131,583,5154,085,0549,849,93166,5426,856,15924,054,014أرصدة من بنوك

65,587,9261,603,4595,974,7373,679,476669,1465,652,74883,167,492ودائع عمالء

10,714,316--816,8279,897,489--سندات دين

1,878,7614,654,475526,7852,132,8453,166,5683,582,09315,941,527قروض اخرى

1,0629,723,904--534,344-9,188,498مطلوبات اخرى

25,519,330---969,323-24,550,007حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات 

وحقوق الملكية
102,818,0057,841,44912,907,07025,559,7413,902,25616,092,062169,120,583
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القطاعات التشغيلية )تابع(  -6

حسب القطاع الجغرافي )تابع( )ب( 

قطربيان الدخل الموحد

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 

االخرى

دول الشرق 
األوسط 

أوروبااالخرى
أمريكا 

الشمالية
بقية دول 

اإلجماليالعالم
 للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2022
4,106,009)188,165()13,227()406,632(3,966,87241,665705,496صافي ايرادات الفوائد

صافي رسوم وعموالت 
1,187,990)25,690()527()77,229(174,787)23,350(1,139,999وايرادات أخرى

5,293,999)213,855()13,754()483,861(5,106,87118,315880,283صافي االيرادات التشغيلية

)595,181(---)100,422(-)494,759(تكاليف الموظفين

)232,897(---)23,712(-)209,185(االستهالك

)69,285(---)23,017(-)46,268(اطفاء الموجودات غير ملموسة
صافي خسائر انخفاض في قيمة 

)11,422(---58-)11,480(االستثمارات المالية

صافي خسائر انخفاض في قيمة 
)987,609(---2,668-)990,277(القروض والسلف

صافي خسائر االنخفاض في 
)148,654(---4,905-)153,559(قيمة موجودات مالية أخرى

)115,696(---)44,486(-)71,210(مخصصات أخرى

)240,718()98(--)37,778(-)202,842(مصاريف أخرى
الربح قبل حصة نتائج الشركات 

2,892,537)213,953()13,754()483,861(2,927,29118,315658,499الزميلة والترتيب المشترك

صافي الخسائر النقدية الناتجة 
)189,380(---)189,380(--من التضخم المفرط

الحصة من نتائج الشركات الزميلة 
222,296----1,915220,381والترتيب المشترك

2,925,453)213,953()13,754()483,861(2,929,206238,696469,119ربح السنة قبل الضريبة

)114,345()8(--)112,218(-)2,119(مصروف ضريبة الدخل

2,811,108)213,961()13,754()483,861(2,927,087238,696356,901صافي ربح السنة
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

التقرير السنوي 2022

القطاعات التشغيلية )تابع(  -6

حسب القطاع الجغرافي )تابع( )ب( 

قطربيان المركز المالي الموحد

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 

االخرى

دول الشرق 
األوسط 

أوروبااالخرى
أمريكا 

الشمالية
بقية دول 

اإلجماليالعالم
2021

17,915,385---2,013,620-15,901,765نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

1,109,795157,6683,864,5123,211,8931,676,459921,68410,942,011أرصدة مستحقة من البنوك

80,729,4961,162,50910,832,9551,761,993443,5773,072,63398,003,163قروض وسلف للعمالء

20,445,2071,542,5693,117,500125,50511,9151,479,99526,722,691استثمارات مالية
استثمارات في شركات زميلة 

والترتيب المشترك
6,9432,954,297----2,961,240

عقارات ومعدات وموجودات 
8,919,691---839,967-8,079,724أخرى

126,272,9305,817,04320,668,5545,099,3912,131,9515,474,312165,464,181إجمالي الموجودات

4,076,931568,5152,648,7987,091,097457,1912,934,37217,776,904أرصدة من بنوك

57,532,032570,3476,977,1037,294,1931,843,4827,741,32781,958,484ودائع العمالء

15,285,788--954,79214,330,996--سندات دين

2,420,4043,280,9011,930,2851,559,2783,359,8343,168,05115,718,753قروض أخرى

1,06110,651,030--718,072-9,931,897مطلوبات أخرى

24,073,222---712,111-23,361,111حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق 

الملكية
97,322,3754,419,76313,941,16130,275,5645,660,50713,844,811165,464,181
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

cbq.qa

القطاعات التشغيلية )تابع(  -6

حسب القطاع الجغرافي )تابع( )ب( 

قطربيان الدخل الموحد

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي االخرى
دول الشرق 

أمريكا الشماليةأوروبااألوسط االخرى
بقية دول 

اإلجماليالعالم
 للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2021
49,2163,701,529)22,018()441,772(3,545,88968,801501,413صافي ايرادات الفوائد

صافي رسوم وعمالت 
وايرادات أخرى

1,252,4044,861132,4147,8821,2663541,399,181

49,5705,100,710)20,752()433,890(4,798,29373,662633,827صافي االيرادات التشغيلية

)947,021(---)103,067(-)843,954(تكاليف الموظفين

)213,354(---)18,200(-)195,154(االستهالك
اطفاء الموجودات غير 

الملموسة
)46,269(-)12,581(---)58,850(

صافي خسائر انخفاض في 
قيمة االستثمارات المالية

)2,335(-)42(---)2,377(

صافي خسائر انخفاض في 
قيمة القروض والسلف للعمالء

)1,009,889(-)89,530(---)1,099,419(

صافي خسائر االنخفاض في 
قيمة موجودات مالية أخرى

1,329-21,156---22,485

انخفاض في قيمة االستثمار 
في الشركات الزميلة

-)291,000(----)291,000(

)67,226(---)45,529(-)21,697(مخصصات أخرى

)260,343()101(--)61,224(-)199,018(مصاريف أخرى
الربح قبل حصة نتائج الشركات 

الزميلة والترتيب المشترك
2,481,306)217,338(324,810)433,890()20,752(49,4692,183,605

الحصة من نتائج الشركات 
الزميلة والترتيب المشترك

1,490127,764----129,254

49,4692,312,859)20,752()433,890(324,810)89,574(2,482,796ربح السنة قبل الضريبة

)8,605()5(--)7,592(-)1,008(مصروف ضريبة الدخل

49,4642,304,254)20,752()433,890(317,218)89,574(2,481,788صافي ربح السنة
 



151

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

التقرير السنوي 2022

الموجودات والمطلوبات المالية  -7

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة  
يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:  

بيان المركز المالي الموحد
القيمة العادلة من خالل 

الربح والخسارة
القيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل االخر

2022
أدوات 

الدين

أدوات 
حقوق 

الملكية
أدوات 

الدين

أدوات 
حقوق 

الملكية
التكلفة 
المطفأة

إجمالي 
القيمة 

القيمة العادلةالدفترية

نقد وأرصدة لدى البنوك 
المركزية

----8,030,3348,030,3348,030,334

20,843,79820,843,79820,843,798----أرصدة لدى بنوك

98,016,18298,016,18298,016,182----قروض وسلف للعمالء

2,407,398118,2494,910,3911,554,84420,844,37829,835,26029,526,146استثمارات مالية

2,407,398118,2494,910,3911,554,844147,734,692156,725,574156,416,460

24,054,01424,054,01424,054,014----أرصدة من بنوك

83,167,49283,167,49283,167,492----ودائع العمالء

10,714,31610,714,31610,524,757----أوراق دين

15,941,52715,941,52715,941,527----قروض أخرى

----133,877,349133,877,349133,687,790



152

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

cbq.qa

الموجودات والمطلوبات المالية )تابع(  -7

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة )تابع(  
يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:  

بيان المركز المالي الموحد
القيمة العادلة من خالل الربح 

والخسارة
القيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل االخر

أدوات الدين2021

أدوات 
حقوق 
أدوات الدينالملكية

أدوات 
حقوق 
الملكية

التكلفة 
المطفأة

القيمة  إجمالـي 
القيمة العادلةالدفترية

نقد وأرصدة لدى البنوك 
المركزية

----17,915,38517,915,38517,915,385

10,942,01110,942,01110,942,011----أرصدة لدى بنوك

98,003,16398,003,16398,003,163----قروض وسلف للعمالء

2,713,48868,2465,656,873411,02017,873,06426,722,69126,755,550استثمارات مالية:

2,713,48868,2465,656,873411,020144,733,623153,583,250153,616,109

17,776,90417,776,90417,776,904----أرصدة من بنوك

81,958,48481,958,48481,958,484----ودائع العمالء

15,285,78815,285,78815,633,017----أوراق دين

15,718,75315,718,75315,718,753----قروض أخرى

----130,739,929130,739,929131,087,158

النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية  -8
20222021

2,681,2996,356,491النقد

4,641,9194,483,446احتياطي نقدي لدى بنوك مركزية*

707,0857,069,901أرصدة أخرى لدى بنوك مركزية

8,030,30317,909,838

315,547الفائدة المستحقة

8,030,33417,915,385

*االحتياطي النقدي لدى البنوك المركزية هو احتياطي إلزامي وغير متاح لالستخدام في العمليات اليومية للمجموعة.  



153

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

التقرير السنوي 2022

أرصدة لدى بنوك  -9

20222021

10,755,2765,553,178حسابات جارية

5,790,1131,593,990ودائع

4,368,3403,875,510قروض لبنوك

20,913,72911,022,678

10,5741,575الفائدة المستحقة

)82,242()80,505(مخصص انخفاض في قيمة أرصدة لدى بنوك

20,843,79810,942,011

القروض والسلف للعمالء  -10

حسب النوع )أ( 
20222021

89,950,63085,370,349قروض

8,151,87610,692,164سحب على المكشوف

112,00472,395أوراق مخصومة

4,305,1255,375,400قبوالت بنكية

102,519,635101,510,308

)3,929()3,088(ربح مؤجل

102,516,547101,506,379

820,1951,158,837الفائدة المستحقة

)2,989,970()3,578,370(مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء**

)1,672,083()1,742,190(الخسائر االئتمانية المتوقعة في قيمة القروض والسلف للعمالء

98,016,18298,003,163صافي القروض والسلف للعمالء *

*كان إجمالـي القـروض والسـلف للعمـالء المتعثـرة 5,046 مليـون ريـال قطـري، ويمثـل 4.9% مـن إجمالي القـروض والسـلف للعمـالء )2021: 4,786 مليون   
ريال قطري 4.7% من إجمالي القروض والسلف للعمالء(.

** يتضمن مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء مبلغ 638 مليون ريال قطري من الفوائد المعلقة )2021: 611 مليون ريال قطري(.  

المعالجة المحاسبية لموجودات التمويل المعدلة  
سـمحت المجموعـة لبعـض عمالئهـا بتأخيـر سـداد أقسـاط القـروض امتثـااًل لتعليمـات مصرف قطـر المركزي للبنـوك المحلية فـي دولة قطر . إن الخسـارة   

الناشئة عن تعديل سداد هذه القروض ال تعتبر مادية للفترة.
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

cbq.qa

القروض والسلف للعمالء )تابع(  -10

حسب القطاع )ب( 

قروض2022
سحوبات على 

اإلجماليقبوالت بنكيةأوراق مخصومةالمكشوف

15,779,838--11,642,6004,137,238الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها
1,414,616---1,414,616مؤسسات مالية غير بنكية

9,7038,107,926-8,095,0013,222صناعة
14,376,515329,2716,8062,821,77717,534,369تجارة

24,547,1601,763,73536,3921,003,46627,350,753خدمات
2,894,044590,97168,806390,3963,944,217مقاوالت

20,863,980--20,781,05982,921عقارات
6,175,299--4,951,2661,224,033شخصية

79,7831,348,637-1,248,36920,485أخرى
89,950,6308,151,876112,0044,305,125102,519,635

820,195الفائدة المستحقة
)3,088(يخصم: ربح مؤجل

)3,578,370(مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء
)1,742,190(الخسائر االئتمانية المتوقعة في قيمة القروض والسلف للعمالء

)4,503,453(
98,016,182صافي القروض والسلف للعمالء

قروض2021
سحوبات على 

اإلجماليقبوالت بنكيةأوراق مخصومةالمكشوف

18,135,091--11,543,0446,592,047الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها
430,246--428,4151,831مؤسسات مالية غير بنكية

8,515,3986,6123,9573,9838,529,950صناعة
13,931,294387,2897,1343,039,07017,364,787تجارة

25,629,5241,235,24935,6171,722,07928,622,469خدمات
2,822,900558,32325,687514,7893,921,699مقاوالت

18,759,606--18,435,242324,364عقارات
4,166,639--2,605,2361,561,403شخصية

95,4811,579,821-1,459,29425,046أخرى
85,370,34710,692,16472,3955,375,402101,510,308

1,158,837الفائدة المستحقة
)3,929(يخصم: ربح مؤجل

)2,989,970(مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء
)1,672,083(الخسائر االئتمانية المتوقعة في قيمة القروض والسلف للعمالء

)3,507,145(
98,003,163صافي القروض والسلف للعمالء
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

التقرير السنوي 2022

القروض والسلف للعمالء )تابع(  -10

الحركة في مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء )ج( 

20222021

4,662,0534,396,622الرصيد في 1 يناير

1,348,2141,792,893مخصصات مكونة خالل السنة

)514,081()139,461(استردادات / عكس خالل السنة

1,208,7531,278,812صافي مخصص انخفاض في القيمة خالل السنة *

)837,654()458,600(شطب / تحويل خالل السنة

)175,727()91,646(فروقات سعر الصرف

5,320,5604,662,053الرصيد في 31 ديسمبر

* يشـمل هـذا صافـي الفوائـد المعلقـة خـالل السـنة بمبلـغ 133.8 مليـون ريـال قطـري )2021: 139.9 مليـون ريـال قطـري(، وفقـا للوائـح مصـرف قطـر   
المركزي.

صافي خسائر انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء  
20222021

1,348,2141,792,893أحمالي مخصصات مكونة خالل السنة

)514,081()139,461(يخصم: استردادات / عكس خالل السنة

1,208,7531,278,812

)139,911()133,773(يخصم: الفوائد المعلقة خالل السنة 

)39,482()87,371(يخصم: المبالغ المستردة على القروض المشطوبة سابقا

987,6091,099,419
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

cbq.qa

القروض والسلف للعمالء )تابع(  -10

الحركة في مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء )تابع( )ج( 

الشركات التابعةالبنك التجاري

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد
اجمالي البنك 

الترناتيف بنكالتجاري

اجمالي 
الترناتيف 

اإلجماليأخرىبنك

4,662,053--135,88873,9771,225,592108,7981,409,1871,438,1144,391,55610,970115,977142,669269,616881الرصيد في 1 يناير 2022

---------------التسوية الناجمة عن إعادة التصنيف بين القطاعات

1,348,214--)26(60,9186,900)40,148()13,870(163,2243,385764,183444,7761,341,340)2,476()31,752(مخصصات مكونة خالل السنة

)139,461(-------)139,461()128,000()11,461(----استردادات / عكس خالل السنة

)458,600(-------)458,600()576,291(117,691----شطب / تحويل خالل السنة

)91,646(---)91,646()83,416()11,819(3,589-------فروقات سعر الصرف

5,320,560--104,13671,5011,388,816112,1832,279,6001,178,5995,134,83568964,010120,171184,870855الرصيد في 31 ديسمبر 2022

الشركات التابعةالبنك التجاري

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد
اجمالي البنك 

الترناتيف بنكالتجاري
اجمالي 

اإلجماليأخرىالترناتيف بنك

11,7994,396,622-204,40772,4441,008,74686,3531,311,3121,345,1534,028,4153,767144,806207,404355,977431الرصيد في 1 يناير 2021

---------------التسوية الناجمة عن إعادة التصنيف بين القطاعات

1,792,893--1,533216,84622,445871,194280,2521,323,7519432,616435,982468,692450)68,519(مخصصات مكونة خالل السنة

)514,081(---)379,326()379,326(--)134,755()124,929()9,826(----استردادات / عكس خالل السنة

)837,654()11,799(------)825,855()62,362()763,493(----شطب / تحويل خالل السنة

)175,727(---)175,727()121,391()61,445(7,109-------فروقات سعر الصرف

4,662,053--135,88873,9771,225,592108,7981,409,1871,438,1144,391,55610,970115,977142,669269,616881الرصيد في 31 ديسمبر 2021



157

اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

التقرير السنوي 2022

القروض والسلف للعمالء )تابع(  -10

الحركة في مخصص انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء )تابع( )ج( 

الشركات التابعةالبنك التجاري

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد
اجمالي البنك 

الترناتيف بنكالتجاري

اجمالي 
الترناتيف 

اإلجماليأخرىبنك

4,662,053--135,88873,9771,225,592108,7981,409,1871,438,1144,391,55610,970115,977142,669269,616881الرصيد في 1 يناير 2022

---------------التسوية الناجمة عن إعادة التصنيف بين القطاعات

1,348,214--)26(60,9186,900)40,148()13,870(163,2243,385764,183444,7761,341,340)2,476()31,752(مخصصات مكونة خالل السنة

)139,461(-------)139,461()128,000()11,461(----استردادات / عكس خالل السنة

)458,600(-------)458,600()576,291(117,691----شطب / تحويل خالل السنة

)91,646(---)91,646()83,416()11,819(3,589-------فروقات سعر الصرف

5,320,560--104,13671,5011,388,816112,1832,279,6001,178,5995,134,83568964,010120,171184,870855الرصيد في 31 ديسمبر 2022

الشركات التابعةالبنك التجاري

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد
اجمالي البنك 

الترناتيف بنكالتجاري
اجمالي 

اإلجماليأخرىالترناتيف بنك

11,7994,396,622-204,40772,4441,008,74686,3531,311,3121,345,1534,028,4153,767144,806207,404355,977431الرصيد في 1 يناير 2021

---------------التسوية الناجمة عن إعادة التصنيف بين القطاعات

1,792,893--1,533216,84622,445871,194280,2521,323,7519432,616435,982468,692450)68,519(مخصصات مكونة خالل السنة

)514,081(---)379,326()379,326(--)134,755()124,929()9,826(----استردادات / عكس خالل السنة

)837,654()11,799(------)825,855()62,362()763,493(----شطب / تحويل خالل السنة

)175,727(---)175,727()121,391()61,445(7,109-------فروقات سعر الصرف

4,662,053--135,88873,9771,225,592108,7981,409,1871,438,1144,391,55610,970115,977142,669269,616881الرصيد في 31 ديسمبر 2021
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

cbq.qa

االستثمارات المالية  -11

20222021

6,323,0955,983,964القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,498,6232,753,589القيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة

20,607,18117,688,500التكلفة المطفأة

29,428,89926,426,053

406,361296,638الفائدة المستحقة

29,835,26026,722,691

* كانت القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المرهونة بموجب اتفاقية اعادة شراء بمبلغ 10,317 مليون ريال قطري )2021: 8,123 مليون ريال قطري(.  

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أ( 

2022

اإلجماليغير مدرجةمدرجة

1,549,6465,1991,554,845أسهم
3,117,351-3,117,351سندات دين من حكومة دولة قطر

1,650,899-1,650,899سندات دين وسندات أخرى*

6,317,8965,1996,323,095اإلجمالي

2021
اإلجمالغير مدرجةمدرجة

405,8215,199411,020أسهم

3,829,751-3,829,751سندات دين من حكومة دولة قطر

1,743,193-1,743,193سندات دين وسندات أخرى*

5,978,7655,1995,983,964اإلجمالي
 

*بلغـت األوراق الماليـة ذات العائـد الثابـت وذات العائـد المتغيـر مبلـغ 1,387 مليـون ريـال قطـري و 264 مليـون ريـال قطـري علـى التوالـي )2021: 1,554   
مليون ريال قطري و 264 مليون ريال قطري على التوالي(.
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

التقرير السنوي 2022

االستثمارات المالية )تابع(  -11

القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة )ب( 

2022

اإلجماليغير مدرجةمدرجة

24,50969,07193,580أسهم

111,000-111,000سندات دين من حكومة دولة قطر

2,269,374-2,269,374سندات دين وسندات أخرى

8,26216,40724,669صناديق استثمار

2,413,14585,4782,498,623اإلجمالي

2021
اإلجماليغير مدرجةمدرجة

30,73511,89642,631أسهم

111,000-111,000سندات دين من حكومة دولة قطر

2,574,344-2,574,344سندات دين وسندات أخرى

8,82916,78525,614صناديق استثمار

2,724,90828,6812,753,589اإلجمالي

التكلفة المطفأة )ج( 

2022

اإلجماليغير مدرجةمدرجةحسب الُمصدر

16,749,599-16,749,599سندات دين من حكومة دولة قطر

3,788,48669,0963,857,582سندات دين وسندات أخرى

20,538,08569,09620,607,181اإلجمالي

2022

اإلجماليغير مدرجةمدرجةحسب سعر الفائدة

20,479,71669,09620,548,812أوراق مالية بعائد ثابت

58,369-58,369أوراق مالية بعائد متغير 

20,538,08569,09620,607,181اإلجمالي
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

cbq.qa

االستثمارات المالية )تابع(  -11

التكلفة المطفأة )تابع( )ج( 

2021

اإلجماليغير مدرجةمدرجةحسب الُمصدر

14,234,890-14,234,890سندات دين من حكومة دولة قطر 

3,428,35025,2603,453,610سندات دين وسندات أخرى*

17,663,24025,26017,688,500اإلجمالي

2021

اإلجماليغير مدرجةمدرجةحسب سعر الفائدة

17,688,500-17,688,500أوراق مالية بعائد ثابت

---أوراق مالية بعائد متغير

17,688,500-17,688,500اإلجمالي

االستثمارات في الشركات الزميلة والترتيب المشترك  -12
استثمارات المجموعة في شركات زميلة والترتيب المشترك هي كالتالي:  

20222021

2,961,2403,116,557الرصيد في 1 يناير

222,296129,254الحصة من النتائج – )ايضاح 21(

)2,500()21,346(توزيعات أرباح نقدية – )ايضاح 21(

8,929)60,437(تغيرات أخرى

)291,000(-انخفاض في قيمة االستثمار في شركة زميلة

3,101,7532,961,240الرصيد في 31 ديسمبر
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

التقرير السنوي 2022

االستثمارات في الشركات الزميلة والترتيب المشترك )تابع(  -12

نسبة الحصة المحتفظ بها 

 سعر السهم 
)بالريال القطري( التصنيفاسم الشركة

بلد 
التأسيس

أنشطة 
الشركة

2022
%

2021
%

الخدمات عمانزميلةالبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.
34.92.73%34.9%البنكية

الخدمات االماراتزميلةالبنك العربي المتحد ش.م.ق.
40.00.84%40.0%البنكية

قطرشراكةمصون لخدمات التأمين ذ.م.م
خدمات 
وساطة 
التأمين

غير مدرج%50.0%50.0

20222021

54,549,12153,613,728إجمالي الموجودات

16,087,30346,865,045إجمالي المطلوبات

1,620,3041,620,304اإليرادات التشغيلية

609,055355,897صافي الربح

459,236378,809إجمالي الدخل الشامل

220,380127,763الحصة من النتائج
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

cbq.qa

العقارات والمعدات  -13

أراضي 
ومباني

حق 
استخدام 

األصول

تحسينات 
المباني 
المؤجرة

أثاث 
سياراتومعدات

أعمال 
رأسمالية 

قيد 
اإلجماليالتنفيذ

التكلفة

2,408,211528,626116,5721,351,99915,427229,4014,650,236الرصيد في 1 يناير 2021

16,2904,49746071,13017,74473,111183,232إضافات/ تحويالت

)269,158(-----)269,158(إعادة تقييم األراضي والمباني

)23,457(-)5,292()618()2,233()15,213()101(استبعادات

)142,054(-)11,739()27,489()15,922()28,957()57,947(فروقات سعر الصرف

2,097,295488,95398,8771,395,02216,140302,5124,398,799الرصيد في 31 ديسمبر 2021

2,097,295488,95398,8771,395,02216,140302,5124,398,799الرصيد في 1 يناير 2022

14,29495,05373367,4172,539223,365403,401إضافات/ تحويالت

63,925-----63,925إعادة تقييم األراضي والمباني

)4,247(-)335(--)3,912(-استبعادات

38,766-9,05724,31813,865)1,224()7,250(فروقات سعر الصرف

2,168,264578,870108,6671,486,75732,209525,8774,900,644الرصيد في 31 ديسمبر 2022

االستهالك المتراكم

1,491,972-148,66958,592103,3451,176,8774,489الرصيد في 1 يناير 2021

213,354-32,053100,5063,07975,4522,264استهالك السنة

)6,750(-)1,994()457()1,211()3,088(-استبعادات

)53,116(-)1,337()15,304()12,054()22,033()2,388(فروقات سعر الصرف

1,645,460-178,334133,97793,1591,236,5683,422الرصيد في 31 ديسمبر 2021

1,645,460-178,334133,97793,1591,236,5683,422الرصيد في 1 يناير 2022

232,897-28,436106,1873,27390,6534,348استهالك السنة

)4,424(-)153(--)4,271(-استبعادات

)23,649(-)2,932()11,384()4,202()2,455()2,676(فروقات سعر الصرف

1,850,284-204,094233,43892,2301,315,8374,685الرصيد في 31 ديسمبر 2022

صافي القيمة الدفترية

1,918,961354,9765,718158,45412,718302,5122,753,339الرصيد في 31 ديسمبر 2021

1,964,170345,43216,437170,92027,524525,8773,050,360الرصيد في 31 ديسمبر 2022

20222021حق استخدام األصول يتعلق بما يلي:

345,432354,976أراضي ومباني
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

التقرير السنوي 2022

موجودات غير ملموسة  -14

الشهرة
العالمة 
التجارية

عالقات 
الودائعالعمالء

البرمجيات 
المطورة 

اإلجماليداخليا

التكلفة

128,83755,473302,58372,68247,635607,210الرصيد في 1 يناير 2021

18,18521,560--3,375-استحواذات

)89,847()25,714(15,768613)22,125()58,389(فروقات سعر الصرف

70,44836,723318,35173,29540,106538,923الرصيد في 31 ديسمبر 2021

70,44836,723318,35173,29540,106538,923الرصيد في 1 يناير 2022

22,94023,266--326-استحواذات

15,834)601(23,3575,603)1,882()10,643(فروقات سعر الصرف

59,80535,167341,70878,89862,445578,023الرصيد في 31 ديسمبر 2022

اإلطفاء وانخفاض القيمة

49,80035,200260,25658,26028,864432,380الرصيد في 1 يناير 2021

2,67536,8938,32310,95958,850-االطفاء خالل السنة

)27,682()14,487(1-)13,196(-فروقات سعر الصرف

49,80024,679297,14966,58425,336463,548الرصيد في 31 ديسمبر 2021

49,80024,679297,14966,58425,336463,548الرصيد في 1 يناير 2022

1,40336,8938,32322,66669,285-االطفاء خالل السنة

)20,850()16,085(1-)4,766(-فروقات سعر الصرف

49,80021,316334,04274,90831,917511,983الرصيد في 31 ديسمبر 2022

صافي القيمة الدفترية

20,64812,04421,2026,71114,77075,375الرصيد في 31 ديسمبر 2021

10,00513,8517,6663,99030,52866,040الرصيد في 31 ديسمبر 2022

فحص انخفاض القيمة للوحدة المنتجة للنقد التي تحتوي على شهرة  
لغـرض فحـص انخفـاض القيمـة، يتـم تخصيـص الشـهرة إلـى الوحـدة المنتجـة للنقـد بالمجموعـة، وهـي الترناتيـف بنـك. تـم اسـتخدام معـدل خصـم قـدره   

24.7% )2021: 24.7%( ومعدل نمو نهائي 2.5% )2021 : 2.5%( لتقدير المبلغ القابل لالسترداد اللترناتيف بنك.

النقديـة  التدفقـات  للنقـد بطريقـة “القيمـة عنـد االسـتخدام” وتـم تحديدهـا مـن خـالل خصـم  المنتجـة  القابلـة لالسـترداد للوحـدة  القيـم  تـم احتسـاب   
المسـتقبلية المتوقـع أن يتـم توليدهـا مـن االسـتخدام المسـتمر للوحـدة المنتجـة للنقـد. إن معـدل الخصـم هـو مقيـاس مـا قبـل الضريبـة علـى أسـاس 

السندات الحكومية بأجل 10 سنوات بالليرة التركية معدال لمخاطر أسعار السهم بالسوق وأسهم بيتا.
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اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تابع
ألف ريال قطري كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

cbq.qa

موجودات غير ملموسة )تابع(  -14
تـم إدراج تدفقـات نقديـة لخمـس سـنوات فـي نمـوذج الخصـم النقـدي. تـم تحديـد معـدل نمـو طويـل األجـل مسـتديم باعتبـاره القيمـة االسـمية للناتج   
المحلـي اإلجمالـي للبلـد الـذي تعمـل فيـه الوحـدة المنتجة للنقـد أو الربح المركب السـنوي للمدى الطويل قبل الضريبة واالسـتهالك واإلطفـاء، أيهما أقل. 

يتم تقدير معدل النمو من قبل اإلدارة. قد تتغير االفتراضات الرئيسية الوارد وصفها أعاله مع تغير الظروف االقتصادية وظروف السوق.

لـم يتـم تسـجيل خسـائر انخفـاض فـي القيمـة خـالل 2022 )2021 : ال شـئ(، حيـث تعتقـد اإلدارة أن القيمـة القابلـة لالسـترداد للوحـدة المنتجـة للنقـد أعلـى   
من القيمة الدفترية لها.

الموجودات األخرى  -15
20222021

20,78217,251فوائد مستحقة

78,58999,633مصاريف مدفوعة مسبقا

742,119479,321مبالغ مدينة

3,563,8083,523,860ضمانات معاد حيازتها *

936,075873,873قيمة عادلة موجبة للمشتقات )إيضاح 37(

334,897206,327شيكات تحت التسوية

19,25853,449أصول ضريبة مؤجلة )إيضاح 38(

481,328837,263أخرى

6,176,8566,090,977

* تمثـل قيمـة العقـارات المسـتحوذ عليهـا مقابـل تسـوية الديـون واإلضافـات الالحقـة، تـم إدراج هـذه العقـارات بصافـي القيمـة الدفتريـة بعـد خصـم اي   
مخصـص إلنخفـاض القيمـة وتعزيـز االئتمـان. ال تختلـف القيـم السـوقية المقـدرة لهـذه العقارات في نهايـة الفترة المشـمولة بالتقرير بشـكل جوهري عن 

قيمتها الدفترية.

أرصدة من بنوك  -16
20222021

961,5873,038,156أرصدة مستحقة لبنوك مركزية

463,275528,442حسابات جارية

13,297,6946,564,929ودائع لدى بنوك

9,264,6557,631,743اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك

66,80313,634الفائدة المستحقة

24,054,01417,776,904اإلجمالي
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ودائع العمالء  -17
20222021

26,003,19724,400,462ودائع جارية وتحت الطلب

5,948,2465,901,947ودائع توفير

50,732,36251,418,229ودائع ألجل

483,687237,846الفائدة المستحقة

83,167,49281,958,484اإلجمالي

20222021

6,212,4525,010,809الحكومة

17,031,68513,912,585مؤسسات حكومية وشبه حكومية

23,217,03123,028,915األفراد

28,545,96128,746,764الشركات

7,676,67611,021,565مؤسسات مالية غير بنكية

82,683,80581,720,638

483,687237,846الفائدة المستحقة

83,167,49281,958,484

سندات دين  -18
20222021

9,827,80210,469,133سندات EMTN- الرئيسية غير المضمونة *

111,456230,111سندات رئيسية *

727,437716,589سندات ثانوية *

3,816,156-أخرى **

47,62153,799الفائدة المستحقة

10,714,31615,285,788اإلجمالي

* يعرض الجدول أدناه تفاصيل سندات الدين كما في نهاية 31 ديسمبر 2022:  
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سندات دين )تابع(  -18

الكوبوناالستحقاقتاريخ اإلصدارالمبلغ المصدرالُمصدراألداة

-EMTN سندات
الرئيسية

فائدة ثابتة 5.00%مايو - 2023مايو - 5002018 مليون دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فبراير - 2024فبراير - 362019 مليون دوالر *سي بي كيو فاينانس ليمتد
فائدة عائمة ليبور+ 

%1.95
فائدة ثابتة 0.38%أكتوبر - 2023أكتوبر - 1502019 مليون فرنك سويسري*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فبراير - 2025فبراير - 102020 مليون دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتد
فائدة عائمة ليبور+ 

%1.24

أغسطس - 1712020 مليون يوان الصيني*سي بي كيو فاينانس ليمتد
أغسطس 

2023 -
فائدة ثابتة %4

فائدة ثابتة 2.06%أغسطس - 2025أغسطس - 6602020 مليون هونج كونج دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 2.06%سبتمبر - 2025سبتمبر - 5002020 مليون دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 0.60%سبتمبر - 2023سبتمبر - 12020 مليار ين ياباني*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 0.60%نوفمبر - 2023نوفمبر - 12020 مليار ين ياباني*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 0.65%نوفمبر - 2023نوفمبر - 1.52020 مليار ين ياباني*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 1.48%نوفمبر - 2023نوفمبر - 102020 مليون دوالر *سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 0.745%نوفمبر - 2024نوفمبر - 1852020 مليون فرنك سويسري*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 1.5%ديسمبر - 2023ديسمبر - 102020 مليون دوالر *سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 1.4%يوليو - 2023يناير - 13.42020 مليون دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 0.21%ابريل - 2024ابريل - 1502021 مليون فرنك سويسري*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 2%مايو - 2026مايو - 7002021 مليون دوالر*سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 1%يونيو - 2023يونيو - 1002021 مليون دوالر استرالي *سي بي كيو فاينانس ليمتد

فائدة ثابتة 3.22%يوليو -2023يوليو - 12021 مليار يوان الصيني*سي بي كيو فاينانس ليمتد

أغسطس - 2024أغسطس - 772021 مليون دوالر هونج كونج *سي بي كيو فاينانس ليمتد
فائدة عائمة ليبور+ 

%0.48

أغسطس - 2031أغسطس - 362021 مليون دوالر نيوزلندي*سي بي كيو فاينانس ليمتد
فائدة عائمة ليبور+ 

%1.38

سبتمبر - 2031سبتمبر - 322021 مليون دوالر نيوزلندي*سي بي كيو فاينانس ليمتد
فائدة عائمة ليبور+ 

%1.36
فائدة ثابتة 10.5%أبريل - 2026أبريل - 2002016 مليون دوالر أمريكيالترناتيف بنكسندات ثانوية

فائدة ثابتة 19.3%يناير - 2022سبتمبر - 712021 مليون ليرة تركيةالترناتيف بنكسندات رئيسية

فائدة ثابتة 20.5%يناير -2022سبتمبر - 1802021 مليون ليرة تركيةالترناتيف بنك

فائدة ثابتة 24.0%فبراير -2022أكتوبر - 2002021 مليون ليرة تركيةالترناتيف بنك

فائدة ثابتة 22.0%فبراير -2022ديسمبر - 1502021 مليون ليرة تركيةالترناتيف بنك

* مصدرة ومضمونة من قبل البنك.  
** البنود األخرى تشمل شهادات الودائع المصدرة من قبل البنك.  
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سندات دين )تابع(  -18
يتم تحليل الحركة في سندات الدين على النحو التالي:  

20222021

15,285,78813,107,134الرصيد في 1 يناير

1,050,1658,831,102اضافات

)6,642,025()5,342,627(مدفوعات مسددة

10,47212,637اطفاء الخصومات وتكاليف المعامالت

19,098)6,179(الفائدة المستحقة

)42,158()283,303(فروقات سعر الصرف

10,714,31615,285,788الرصيد في 31 ديسمبر

يعرض الجدول أدناه تحليل استحقاق سندات الدين كالتالي:  
20222021

3,646,1914,575,164حتى 1 سنة

1,486,6793,630,309من 1 ألى 3 سنوات

5,581,4467,080,315أكثر من 3 سنوات

10,714,31615,285,788اإلجمالي

قروض أخرى  -19

20222021

2,227,4001,434,285قروض ثنائية

8,365,0276,891,794قروض مشتركة

5,077,2807,300,406اخرى

271,82092,268الفائدة المستحقة

15,941,52715,718,753اإلجمالي

الحركة في القروض األخرى كما يلي:  
20222021

15,718,75314,125,676الرصيد في 1 يناير

8,151,78612,308,391اضافات

)9,841,975()7,374,297(مدفوعات مسددة

22,86723,484اطفاء الخصومات وتكاليف المعامالت

179,55340,864الفائدة المستحقة

)937,687()757,135(فروقات سعر الصرف

15,941,52715,718,753الرصيد في 31 ديسمبر
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قروض أخرى )تابع(  -19

يعرض الجدول أدناه تحليل استحقاق القروض االخرى كالتالي:  
20222021

5,785,7227,177,394حتى سنة واحدة

5,642,3312,233,117من 1 الى 3 سنوات

4,513,4746,308,242أكثر من 3 سنوات

15,941,52715,718,753اإلجمالي

مطلوبات أخرى  -20

20222021

181,791224,637مصاريف مستحقة دائنة
177,417182,902مخصصات أخرى )إيضاح أ(

826,234710,720قيمة عادلة سالبة للمشتقات )إيضاح 37(
188,426198,768إيرادات غير مستحقة

751,555770,276هوامش نقدية
634,388403,924ذمم دائنة

18,50018,500أجور أعضاء مجلس االدارة مكافآت وبدالت حضور االجتماعات
70,27857,606صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية )“دعم”( )ايضاح 23(

18,96519,602توزيعات أرباح مستحقة الدفع
65,687166,977الشيكات المصرفية وأوامر الدفع

14,38413,846أرصدة غير مطالب بها
4,305,1245,375,401أرصدة مستحقة تتعلق بالقبوالت البنكية
314-المطلوبات الضريبية المؤجلة )إيضاح 33(

366,704384,420إلتزامات اإليجار )إيضاح ب(
85,276376,965مطلوبات منافع الموظفين )ايضاح 31 وايضاح ج(

16,19112,118ضريبة الدخل المستحقة
1,684,3941,559,908أخرى

318,590174,146صافي خسائر انخفاض القيمة على مطلوبات القروض والضمانات المالية
9,723,90410,651,030اإلجمالي
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مطلوبات أخرى )تابع(  -20

مخصصات أخرى )أ( 
 صندوق

ادخار )1(
صندوق 

التقاعد )2(
إجمالي

2022
إجمالي

2021

179,7273,175182,902198,147الرصيد في 1 يناير
13,3388,11721,45522,447مخصصات مكونة خالل السنة )إيضاح 31(

4,8555,163-4,855عائدات الصندوق
4,0374,5098,5469,163صندوق االدخار - مساهمة الموظفين

)13,221()12,324()12,324(-المحول إلى صندوق هيئة التقاعد
)35,334()25,211()1()25,210(المبالغ المدفوعة خالل السنة

)3,463()2,806(-)2,806(فروقات سعر الصرف
173,9413,476177,417182,902الرصيد في 31 ديسمبر

يشـمل صنـدوق االدخـار مجموعـة مـن التزامـات المجموعـة الخاصـة بمكافـأة نهايـة الخدمـة للموظفيـن الوافديـن وفًقـا لقانـون العمـل القطـري   )1(  
وعقود العمل.

تُدفـع مسـاهمات صنـدوق المعاشـات التقاعديـة للموظفيـن القطرييـن إلـى صنـدوق التقاعـد بالدولة فـي نهاية كل شـهر. ال يوجـد أي التزام على   )2(  
المجموعة بعد دفع المساهمات. يتم تحقيق المساهمات عند استحقاقها.

التزامات االيجار )ب( 
يبين الجدول أدناه موجز آجال استحقاق التزامات اإليجار:  

20222021

137,568107,158حتى سنة واحدة

229,136277,262أكثر من سنة واحدة

366,704384,420اإلجمالي
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مطلوبات أخرى )تابع(  -20

مطلوبات منافع الموظفين )ج( 
منـح البنـك حقـوق أداء للموظفيـن، بمـا فـي ذلـك موظفـي اإلدارة العليـا. وتمثـل حقـوق األداء حـق طـارئ السـتالم دفعـة نقديـة اسـتنادا إلـى قيمـة   
سـهم البنـك فـي فتـرة زمنيـة محـددة. إن حـق األداء ال يتضمـن أي حـق السـتالم أسـهم حقـوق ملكيـة فـي البنـك أو حقـوق تصويـت أو توزيعـات أرباح 
مرتبطـة باألسـهم. يتـم تقديـر القيمـة العادلـة في تاريخ المنح باسـتخدام نمـوذج )Black Scholes(، مع مراعاة الشـروط واألحكام التي تـم بموجبها منح 

حقوق األداء. يتم تسوية حقوق األداء نقًدا. 

يلخص الجدول التالي المعلومات بشأن الخيارات في 31 ديسمبر 2022:  أ.   

الخيارات القائمةالسنة

20174,081,063
201729,596,518

20182,254,227

201811,185,615

2020100,850,617

202153,990,867

كانت الحركة خالل السنة كالتالي: ب.   

20222021

عدد الخيارات

المتوسط 
المرجح لسعر 

عدد الخياراتالتنفيذ
المتوسط المرجح 

لسعر التنفيذ

201,424,9074.44157,566,8603.58في 1 يناير

53,990,8677.48109,094,4135.02الممنوح خالل السنة

3.31)65,236,366(7.48)53,456,867(الممارسات خالل السنة

201,958,9075.38201,424,9074.44في 31 ديسمبر

20222021

الحد األدنىالحد األقصىالحد األدنىالحد األقصى

15.70%22.40%26.18%31.33%التقلبات المتوقعة )%(
2.28%8.39%7.29%10.40%عائدات األرباح )%(

1.16%2.19%3.90%4.61%سعر الفائدة خالي المخاطر )%(

3 سنوات3 سنواتمدة المنح 

56.75سعر السهم )بالريال القطري(
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حقوق الملكية  -21

رأس المال أ( 
يبلـغ رأس المـال المصـدر والمكتتـب فيـه والمدفـوع للبنـك 4,047,253,750 ريـال قطـري )2021: 4,047,253,750 ريـال قطري( موزع علـى 4,047,253,750   

سهمًا عاديًا )2021: 4,047,253,750 سهما( بقيمة اسمية 1 ريال قطري للسهم الواحد )2021: 1 ريال قطري للسهم الواحد(.

20222021

4,047,253,7504,047,253,750عدد األسهم المسموح بها

11القيمة االسمية للسهم العادي )ريال قطري(

4,047,2544,047,254رأس المال المصدر والمدفوع )باأللف ريال قطري(

في 31 ديسمبر 2022 ، كان رأس المال المصرح به يتكون من 4,047,254 ألف سهم عادي )2021: 4,047,254 ألف سهم(.  

يحـق لحاملـي األسـهم العاديـة اسـتالم توزيعـات األربـاح التـي يعلـن عنها من وقت آلخـر، ويحق لهـم التصويت بصوت واحد لكل سـهم فـي اجتماعات   
الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك.

احتياطي قانوني  )ب( 
يبلـغ االحتياطـي القانونـي للبنـك التجـاري والترناتيـف بنـك 9,764 مليـون ريـال قطـري )2021: 9,764 ريـال قطـري( و 105 مليون ريـال قطـري )2021: 104 مليون   

ريال قطري( على التوالي.

وفقـا لقانـون مصـرف قطـر المركـزي رقـم 13 لسـنة 2012، يجـب تحويـل 10% مـن صافـي الربـح السـنوي للمجموعـة إلـى رصيـد االحتياطـي القانونـي. عـالوة   
اإلصـدار المحصلـة مـن إصـدار أسـهم جديـدة وبيـع اسـهم الخزينـة يتـم تحويلهـا أيضا إلـى االحتياطـي القانونـي. ويجب االلتـزام باالسـتمرار فـي التحويل إلى 
االحتياطـي القانونـي إلـى أن يعـادل الرصيـد 100% مـن رأس المـال المدفـوع. إن رصيـد هذا االحتياطي غير متـاح للتوزيع إال في الظـروف المحددة في قانون 

الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015، ويخضع ذلك للموافقة المسبقة من قبل مصرف قطر المركزي.

وفقـا لقانـون الشـركات التجاريـة التركـي، يجـب علـى كل شـركة تحويل نسـبة 5% من صافـي الربح إلى االحتياطـي القانوني إلى أن يعادل نسـبة 20% من   
رأس المـال المصـدر والمدفـوع بالكامـل. تزيـد نسـبة التحويـل إلـى االحتياطي القانوني حتى نسـبة 10% من صافي الربح المخصص للتوزيع باسـتبعاد نسـبة 
5% مـن الربـح المخصـص. يتـم أيضـا تحويـل عـالوة إصـدار األسـهم ومتحصـالت األسـهم الملغـاة إن وجـدت بعـد خصـم المصروفـات ذات الصلـة، إلـى 

االحتياطي القانوني.

احتياطي عام )ج( 
وفقـا للنظـام األساسـي للبنـك، يجـوز اسـتخدام رصيـد االحتياطـي العـام بموجـب قـرار مـن الجمعيـة العموميـة بنـاء علـى توصيـة مجلـس اإلدارة وبعـد   

موافقة مصرف قطر المركزي.

احتياطي المخاطر )د( 
وفقـا للوائـح مصـرف قطـر المركـزي، يجـب تكويـن احتياطـي مخاطـر لتغطيـة االلتزامـات الطارئـة فـي الخاصـة باالصـول الماليـة للقطاعيـن العـام و الخـاص   
بنسـبة 2.50% كحـد أدنـى مـن إجمالـي قـروض وسـلف المجموعة داخل وخـارج قطر بعد اسـتبعاد المخصصات المحـددة والفوائد المعلقة. يتم اسـتبعاد 
التمويـل المقـدم أو المضمـون مـن وزارة الماليـة، أو التمويـل مقابـل ضمانـات نقديـة، مـن إجمالـي التمويـل المباشـر. خـالل العـام الحالـي، تـم تحويـل 143 

مليون ريال قطري )2021: 94.2 مليون ريال قطري( إلى حساب احتياطي المخاطر .
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حقوق الملكية )تابع(  -21

احتياطي القيمة العادلة )ه( 
ينشـأ احتياطـي القيمـة العادلـة مـن إعـادة تقييـم االسـتثمارات الماليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الدخـل الشـامل اآلخـر وتحوطـات التدفقـات النقديـة   

والتغير في احتياطي القيمة العادلة بعد االستحواذ على الشركات الزميلة والترتيب المشترك.

احتياطي القيمة العادلة
20222021

392,2301,000,301الرصيد كما في 1 يناير

)235,569(424,246- التأثير على األوراق المالية

)440,466()782,712(- التأثير على سندات الدين

)597()39(صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل

59,629)162,708(صافي الحركة في الجزء الفعال من تحوطات التدفقات النقدية 

8,932)60,437(صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في الشركات الزميلة

)608,071()581,650(صافي الحركة خالل السنة
محول إلى أرباح مدورة عند استبعاد استثمارات مالكي حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
)177,615(-

392,230)367,035(الرصيد كما في 31 ديسمبر

احتياطي تحويل العمالت األجنبية )و( 
يشمل احتياطي التحويل كافة فروق الصرف االجنبي الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات االجنبية .  

احتياطيات أخرى )ز( 
تمثـل االحتياطيـات األخـرى حصـة المجموعـة مـن صافـي الربـح مـن االسـتثمارات فـي شـركات زميلـة والترتيـب المشـترك والربـح غيـر القابـل للتوزيـع   

للشركات التابعة، بعد خصم توزيعات األرباح النقدية المستلمة، وفقًا ألحكام مصرف قطر المركزي، كالتالي:

20222021

684,027557,273الرصيد كما في 1 يناير

222,296129,254الحصة من نتائج الشركات الزميلة والترتيب المشترك )ايضاح 12(

)2,500()21,346(األرباح المستلمة من الشركات الزميلة )ايضاح 12(

200,950126,754صافي الحركة

884,977684,027الرصيد كما في 31 ديسمبر
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حقوق الملكية )تابع(  -21

األرباح المقترحة )ح( 
اقتـرح مجلـس اإلدارة توزيـع أربـاح نقديـة على المســـاهمين بنسـبة 25% عن عـام 2022 )2021: 16% اربـاح نقدية(. يخضع هذا المقترح لموافقة المسـاهمين   

خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية.

توزيعات األرباح )ط( 
تمـت الموافقـة علـى توزيـع أربـاح نقديـة بنسـبة 16 % عـن عـام 2021 )2020: 10% أربـاح نقديـة( خـالل االجتمـاع السـنوي للجمعيـة العموميـة بتاريـخ 16 مـارس   

2022 وتم توزيعها على المساهمين.

احتياطي اعادة التقييم  )ك( 
يمثـل هـذا الفائـض الناتـج عـن اعـادة تقييـم األراضـي والمبانـي المسـتخدمة فـي عمليـات المجموعـة، وهـو ليـس متـاح للتوزيـع إال عنـد اسـتخدام او بيـع   

االصل ذي الصلة.

األدوات المؤهلة لرأس المال االضافي  )ل( 
فـي ديسـمبر 2013، قـام البنـك برفـع رأس المـال التنظيمـي األساسـي بمبلـغ 2 مليـار ريـال قطـري مـن خـالل إصـدار سـندات ثابتـة غيـر مضمونـة وغيـر   
تراكميـة وغيـر مدرجـة مـن الفئـة األولـى. مدفوعـات الكوبونـات قابلـة للتقديـر وغيـر تراكميـة. فـي تاريـخ االسـتدعاء األول بتاريـخ 30 ديسـمبر 2019، تـم 
االتفـاق علـى أسـعار الفائـدة علـى السـندات بمعـدل 5.15% )المعدل السـابق 6%(، علـى أن يتم بعدها إعادة جدولتها بمعدل متوسـط التبادل السـائد 

على ست سنوات مضافا إليها هامش بعد كل ست سنوات في 30 ديسمبر 2025.

فـي فبرايـر 2016، قـام البنـك بإصـدار رأس مـال تنظيمـي إضافـي بمبلـغ 2 مليـار ريـال قطـري مـن خالل إصدار سـندات ثابتـة غير مضمونـة وغيـر تراكمية وغير   
مدرجـة مـن الفئـة األولـى. مدفوعـات الكوبونـات قابلة للتقدير وغير تراكمية، في تاريخ االسـتدعاء االول في 31 ديسـمبر 2021، تم االتفاق على تسـعيرها 
بمعدل ثابت قدره 4.941% )المعدل السـابق 6%(، على أن يتم بعدها إعادة جدولتها بمعدل متوسـط التبادل السـائد على سـت سـنوات مضافا إليها 

هامش بعد كل ست سنوات والتي ستكون في تاريخ 29 فبراير 2028 .

فـي مـارس 2021، قـام البنـك بجمـع رأس مـال تنظيمـي إضافـي مـن الفئـة األولـى بقيمـة 500 مليـون دوالر أمريكي )مـا يعـادل 1.82 مليار ريـال قطري( من   
خـالل إصـدار سـندات دائمـة مدرجـة غيـر مضمونـة وغيـر تراكميـة مـن الفئـة األولـى. تكـون مدفوعـات كوبونـات األربـاح تقديريـة وغيـر تراكميـة ويتـم 
تسـعيرها بمعـدل ثابـت قـدره 4.5% سـنوًيا، وتدفـع نصـف سـنوًيا حتى تاريخ إعـادة التعيين األول والحقًا يتم إعادة تعيينها كل خمس سـنوات بسـعر 
إعـادة التعييـن المرجعـي ذي الصلـة باإلضافـة للهامـش المحّول من معدل سـنوي إلى معدل نصف سـنوي وفًقا لظروف السـوق. تاريـخ إعادة التعيين 

األول هو 3 مارس 2026.

تتمركـز الورقـة كثانويـة بالنسـبة لمطلوبـات البنـك الحاليـة غيـر المسـاندة متضمنـة ديـن مسـاند ومودعيـن، بالتناسـب علـى كافـة المطلوبـات الحاليـة   
والمستقبلية المساندة، ورئيسية بالنسبة لألسهم العادية المصدرة من قبل البنك.

ليـس للورقـة تاريـخ اسـترداد ثابـت ويمكـن للبنـك اسـتردادها فقـط فـي الظـروف المحـدودة المذكـورة فـي نشـرة الشـروط واألحـكام، وهـي الظـروف   
التنظيميـة / ظـروف اسـترداد الضريبـة وظـروف االسـترداد العامـة األخرى ، حسـب التقدير الحصري للبنـك. قد يكون مطلوبا من البنك شـطب إصدار رأس 
المـال المقتـرح فـي حـال وقـوع حـدث “تحّمـل خسـارة” ولـم يكـن للبنـك التـزام غيـر تقديـري لتسـليم نقـد أو موجـودات ماليـة. تـم تصنيـف تلك السـندات 

في حقوق الملكية.
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الدخل الشامل األخر  -22
20222021

صافي تغير القيمة العادلة إلستثمارات في أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر )المعيار الدولي للتقارير المالية 9(:

32638,001التغير اإليجابي في القيمة العادلة

)478,467()783,038(التغير السلبي في القيمة العادلة

)440,466()782,712(صافي التغير في القيمة العادلة

)597()39(صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة*

)610,104()2,135,828(فروقات تحويل العمالت األجنبية لعملية أجنبية

)6,309()64,370(حصة الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزميلة والترتيب المشترك

59,629)162,708(صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

)3,145,657()997,847(
صافي تغير القيمة العادلة لالستثمارات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

)المعيار الدولي للتقارير المالية 9(:
)235,569(424,246صافي تغير القيمة العادلة لالستثمارات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

3,93315,241حصة الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والترتيب المشترك

)269,158(63,925إعادة تقييم األراضي والمباني

-2,290,119تأثير التضخم المفرط

)1,487,333()363,434(إجمالي الخسائر الشاملة األخرى

*صافـي المبلـغ المحـول الـى الربـح والخسـارة يتضمـن التغيـر اإليجابـي للقيمـة العادلة بمبلـغ 48 مليون ريـال قطـري )2021 : 597 مليون ريال قطـري( و تغير   
في القيمة السالبة للقيمة العادلة بمبلغ 9 آالف ريال قطري )2021 : الشيء(.

المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية  -23
اسـتنادا الـى القانـون رقـم 13 لسـنة 2008، خصـص البنـك مبلـغ 70.3 مليـون ريـال قطـري )2021: 57.6 مليـون ريـال قطـري( مـن األربـاح المـدورة مـن أجـل   
المسـاهمة فـي صنـدوق دعـم األنشـطة االجتماعيـة والرياضيـة فـي دولـة قطـر. يشـكل مبلـغ المسـاهمة مـا نسـبته 2.5% مـن صافـي أربـاح المجموعـة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

ايرادات الفوائد  -24
20222021

5,546,2144,528,471قروض وسلف للعمالء

1,370,7651,240,153سندات دين

487,229184,504مبالغ مودعة لدى بنوك

68,74959,320مبالغ مودعة لدى بنوك مركزية

7,472,9576,012,448

تتضمـن المبالـغ المذكـورة أعـاله إيراد فوائد محتسـبة باسـتخدام طريقة الفائـدة الفعلية، بالتكلفة المطفـأة بمبلغ 7,028 مليون ريال قطـري )2021: 5,536   
مليون ريال قطري( وبقيمة عادلة قدرها 445 مليون ريال قطري )2021: 476 مليون ريال قطري(.
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مصروف الفوائد  -25
20222021

2,020,1401,513,679ودائع عمالء

301,009337,807سندات دين

596,130318,648قروض أخرى

2,7573,127مصروفات الفائدة علي التزامات اإليجار

446,912137,658مبالغ مودعة من بنوك مركزية وبنوك اخرى

3,366,9482,310,919

تتضمن المبالغ المدرجة أعاله مصاريف فوائد محسوبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، على المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.  

إيراد الرسوم والعموالت  -26
20222021

267,090275,014قروض وسلف للعمالء

615,178484,935رسوم بطاقات ائتمان وبطاقات خصم

157,483125,946تسهيالت إئتمانية غير مباشرة

301,595437,083عمليات بنكية وعمليات اخرى

1,341,3461,322,978

مصروف الرسوم والعموالت  -27
20222021

443,334305,511رسوم بطاقات االئتمان والخصم

84,49041,750خدمات الوساطة

23,56247,926أخرى

551,386395,187

صافي ربح صرف عمالت أجنبية  -28
20222021

415,341309,362التداول بالعمالت األجنبية وإعادة تقييم الموجودات الفورية
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صافي )الخسارة( / الربح من استثمارات مالية  -29
20222021

50,62610,745صافي الربح من استبعاد استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

4,553)229,790(صافي تغير القيمة العادلة لالستثمارات المالية

37,8299,609توزيعات أرباح

)141,335(24,907

إيرادات أخرى  -30
20222021

124,024137,121تأجير وايرادات اخرى

31- تكاليف الموظفين
20222021

559,029910,700رواتب وبدالت )ايضاح(

13,52613,264رعاية صحية ومصاريف تأمين صحي

21,45522,447مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومساهمات صندوق التقاعد )ايضاح )20 )أ((

1,171610تدريب وتعليم

595,181947,021

ايضـاح: الرواتـب والبـدالت تشـمل تكلفـة بمبلـغ 67 مليـون ريـال قطـري )2021 : تكلفـة بمبلـغ 329 مليـون ريـال قطـري( تتعلـق بحقـوق األداء نتيجـة   
النخفاض القيمة السوقية.

32- مصاريف أخرى
20222021

32,52735,306دعاية وتسويق

18,43423,413أتعاب مهنية

46,98651,711اتصاالت وخدمات وتأمين

18,50018,500مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

59,67947,863إشغال وصيانة وتكاليف كمبيوتر وتقنية المعلومات

1,057331تكاليف سفر وأخرى

4,9164,573مطبوعات وقرطاسية

22,84624,147تكاليف استعانة بخدمات خارجية

35,77354,499أخرى

240,718260,343
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مصروف ضريبة الدخل  -33
فيما يلي مكونات مصروف ضريبة الدخل للعامين المنتهيين في 31 ديسمبر 2022 و 2021:  

20222021

77,1729,615ضريبة الدخل الحالية
)1,010(37,173)منفعة( / مصروف الضريبة المؤجلة

114,3458,605

2,925,4532,312,859الربح قبل احتساب الضرائب

)2,164,207()2,453,401(يخصم: الربح غير الخاضع للضريبة
472,052148,652الربح الخاضع للضريبة

5.79%24.22%معدل الضريبة الفعلي

114,3458,603الضريبة المحتسبة بناًء على معدل الضريبة الحالي )المعدل الفعلي(
54,684611,526الدخل غير الخاضع للضرائب

)455,292()85,923(المصاريف غير القابلة للخصم للضريبة
)156,232(31,239تعديالت متعلقة بالسنوات السابقة

114,3458,605مصروف ضريبة الدخل

الحركة في أرصدة الضريبة المؤجلة  

الضريبة المؤجلةالمسجلة في

31 ديسمبر 2022
صافي األرصدة 

بيان الدخلفي 1 يناير

الدخل 
الشامل 

االلتزاماألصلالصافيفرق الصرفاالخر

-)17,021()17,021()1,415(-)22,751(7,145الممتلكات والمعدات

-41,55341,553)70,757(-56,92855,382المخصصات

المشتقات واألوراق المالية 
االستثمارية

)33,951(15,940)5,129(31,6858,5458,545-

-2,2822,282)4,782(-3,9663,098أرباح غير محققة

--1)20,717(-17,6443,074الخسائر الضريبية المرّحلة

-)16,101()16,102(65-)17,570(1,403أخرى

53,13537,173)5,129()65,921(19,25819,258-
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مصروف ضريبة الدخل )تابع(  -33

الضريبة المؤجلةالمسجلة في

31 ديسمبر 2021
صافي األرصدة في 

بيان الدخل1 يناير
الدخل 

االلتزاماألصلالصافيفرق الصرفالشامل االخر

-7,1457,145)4,411(-2,5948,962الممتلكات والمعدات

-56,92856,928)40,624(60,17236,998382المخصصات

المشتقات واألوراق المالية 
االستثمارية

16,022)74,416(4,84419,599)33,951()33,951(-

-3,9663,966)3,042(-5,5511,457أرباح غير محققة

-17,64417,644)9,969(-2627,587الخسائر الضريبية المرّحلة

)314(1,4031,717)1,090(-2,071422أخرى

86,4361,0105,226)39,537(53,13553,449)314(
   

العائد على السهم  -34
يتـم احتسـاب العائـد علـى سـهم البنـك بتقسـيم ربـح السـنة المنسـوب إلـى حاملـي أسـهم البنـك علـى متوسـط العـدد المرجـح لألسـهم العاديـة   

المصدرة خالل السنة:

20222021

األساسي والمخفف
2,811,1082,304,253ربح السنة العائد الى حاملي أسهم البنك

)263,950()283,720(يخصم: توزيعات األرباح على االستثمارات المؤهلة للحصول على رأس مال اضافي

2,527,3882,040,303حساب الربح العائد على السهم

4,047,2544,047,254المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة باأللف سهم )االيضاح 21 )أ((

0.620.50العائدات االساسية والمخففة للسهم )بالريال القطري(
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المطلوبات المحتملة ومطلوبات رأس المال األخرى  -35
20222021

المطلوبات المحتملة )أ( 
تسهيالت ائتمانية غير مستغلة  3,855,4172,433,180

خطابات ضمانات  17,631,60218,178,171

خطابات اعتماد  3,034,3423,044,915

اإلجمالي  24,521,36123,656,266

مطلوبات رأس المال 211,837315,200)ب( 

تسهيالت غير مستغلة  
تمثـل اإللتزامـات بتقديـم اإلئتمـان المطلوبـات التعاقديـة لمنـح قـروض وتسـهيالت ائتمانيـة مـدورة. بمـا أن االلتزامات قـد تنتهي دون أن يتم السـحب   

بموجبها، فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال يمثل بالضرورة التزامات نقدية مستقبلية. 

ضمانات وخطابات اعتماد  
إن الضمانـات وخطابـات االعتمـاد تلـزم المجموعـة بالدفـع بالنيابـة عـن عمـالء عند وقـوع حدث محـدد. خطابات الضمـان وخطابات االعتمـاد تحمل ذات   

المخاطر االئتمانية التي تحملها القروض.

36- النقد وما في حكمه
20222021

3,388,38412,760,381نقد وأرصـدة لدى بنوك مركزية*

10,911,9806,200,703أرصدة مستحقة من البنوك حتى 90 يوما

14,300,36418,961,084

* ال يشتمل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية على االحتياطي النقدي االلزامي.  
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37- المشتقات
قيمة 

عادلة 
موجبة

قيمة عادلة 
قيمة اسميةسالبة

خالل 3 
1-5 سنوات3-12 شهرأشهر

أكثر من 5 
سنوات

في 31 ديسمبر 2022:
مشتقات محتفظ بها 

للمتاجرة:
424,538301,60431,101,8235,204,48314,174,9109,306,8422,415,588عقود تبادل أسعار الفائدة

عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية 
وغيرها

415,901407,08824,669,7679,781,8988,566,8025,864,490456,577

مشتقات محتفظ بها 
كتحوطات للقيمة العادلة:

946,400---946,400-94,367عقود تبادل أسعار الفائدة
المشتقات المحتفظ بها 
لتغطية التحوط النقدي:

عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية 
وغيرها

-97,5124,359,346-1,359,6352,471,589528,122

-1,26920,030963,084116,737690,697155,650عقود تبادل أسعار الفائدة

936,075826,23462,040,42015,103,11824,792,04417,798,5714,346,687اإلجمالي

في 31 ديسمبر 2021 :

مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:

538,434421,78314,032,962103,798484,3564,385,7239,059,085عقود تبادل أسعار الفائدة
عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية 

وغيرها
309,966173,87046,444,2849,675,69415,017,20321,322,186429,201

مشتقات محتفظ بها كتحوطات 
للقيمة العادلة:

1,892,800---114,4161,892,800-عقود تبادل أسعار الفائدة
المشتقات المحتفظ بها لتغطية 

التحوط النقدي:
عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية 

وغيرها
1,646-9,317,620-767,5287,872,492677,600

-23,8276514,081,789409,4043,429,407242,978عقود تبادل أسعار الفائدة

873,873710,72075,769,45510,188,89619,698,49433,823,37912,058,686اإلجمالي

يطبـق البنـك قيـود رقابيـة مشـددة علـى صافـي مراكـز المشـتقات المالية المفتوحـة، وهو ما يمثل الفـرق بين عقود الشـراء والبيع، فيما يتعلق بـكل من مبالغ 
وفتـرات العقـود. ففـي أي وقـت يتـم تقييـد المبلـغ الخاضـع لمخاطـر االئتمـان بالقيمـة العادلـة الحالية لـألدوات الماليـة االيجابية للبنـك )أي الموجـودات( والتي ال 
تمثـل بالنسـبة للمشـتقات الماليـة سـوى جـزء بسـيط مـن العقـد، أو بالقيـم االسـمية المسـتخدمة للتعبيـر عـن حجـم األدوات القائمة. تتـم ادارة هـذه المخاطر 
االئتمانيـة، بوصفهـا جـزءا مـن القيـود االئتمانيـة العامـة مـع العمـالء، جنبـا إلـى جنـب مـع المخاطـر المحتملـة مـن تغيـرات السـوق. وعـادة ال يتـم الحصـول علـى 

كفاالت أو ضمانات اخرى للمخاطر االئتمانية المتعلقة بهذه األدوات، بإستثناء الحاالت التي يتطلب فيها البنك ودائع ضامنة من األطراف المقابلة.
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37- المشتقات )تابع(
في 31 ديسمبر 2022، احتفظت المجموعة بالمشتقات التالية كأدوات تحوط:  

أداة التحوط

تحوطات التدفقات 
النقدية:

البند 
العملةالوصفالمتحوط له

القيمة اإلسمية 
للعملة

المعدل 
المتوسط

22.5%2,350,000,000ليرة تركيةمتغيرة مقابل الثابتةاالقتراضاتعقود تبادل أسعار الفائدة

5.0%6,685,100دوالر أمريكيليرة تركية إلى دوالر أمريكي

23.0%125,000,000ليرة تركية

2.8%146,000,000دوالر أمريكيمتغيرة مقابل الثابتةاصدار سندات

2.7%513,682,109دوالر أمريكيفرنك سويسري إلى دوالر أمريكياصدار سنداتعقود تبادل العمالت المختلفة

1.1%485,000,000فرنك سويسري

1.1%179,033,979دوالر أمريكييوان صيني إلى دوالر أمريكي

3.3%1,171,000,000يوان صيني

1.9%95,053,138دوالر أمريكيدوالر هونج كونج إلى دوالر أمريكي

2.4%737,000,000دوالر هونج كونج

1.2%33,957,809دوالر أمريكيين ياباني إلى دوالر أمريكي

0.6%3,500,000,000ين ياباني

1.1%77,510,000دوالر أمريكيدوالر استرالي إلى دوالر أمريكي

1.0%100,000,000دوالر أسترالي

1.1%48,043,480دوالر أمريكيدوالر نيوزلندي إلى دوالر أمريكي

4.5%68,000,000دوالر نيوزلندي

5.9%155,074,752دوالر أمريكيين ياباني إلى دوالر أمريكيقروض

0.3%16,700,000,000ين ياباني

أداة التحوط

 تحوطات القيمة
العادلة:

البند 
العملةالوصفالمتحوط له

القيمة اإلسمية 
للعملة

المعدل 
المتوسط

عقود تبادل أسعار الفائدة
سندات 
حكومية

2.79%260,000,000دوالر أمريكيالثابتة مقابل متغيرة

38- إدارة الصناديق المالية
كمـا فـي نهايـة الفتـرة المشـمولة بالتقريـر، تحتفـظ المجموعـة باسـتثمارات ماليـة دوليـة قيمتهـا 452 مليـون ريـال قطـري )2021: 706 مليـون ريـال قطـري(   
بالنيابـة عـن عمالئهـا. يشـمل ذلـك اسـتثمارات ماليـة قيمتهـا 452 مليـون ريال قطـري )2021: 644 مليون ريال قطـري( مثل عقد مع كل مؤسسـة مالية 

وفقًا لسياسة كل منها في إدارة المخاطر.
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39- األطراف ذات العالقة
تعتبـر األطـراف ذات عالقـة إذا كان ألحـد الطرفيـن القـدرة علـى السـيطرة علـى الطـرف اآلخـر أو كان لـه تأثيـر كبيـر علـى الطـرف اآلخـر فـي اتخـاذ القـرارات   
الماليـة أو التشـغيلية. تشـمل األطـراف ذات العالقـة فـي المجموعـة أعضـاء مجلـس اإلدارة ، وأفـراد العائلـة ألعضـاء مجلـس اإلدارة، والشـركات التـي 
تخضـع لسـيطرة أعضـاء مجلـس اإلدارة، والشـركات التابعـة، والشـركات الزميلـة، والمشـروعات المشـتركة، وكبـار موظفـي اإلدارة العليـا بالمجموعـة أو 
الكيانـات التـي تخضـع لسـيطرة مشـتركة أو تتأثـر بهـا بشـكل جوهـري. يتكون كبار موظفـي اإلدارة العليا مـن أعضاء اللجنـة التنفيذيـة )EXCO( للمجموعة 
الذيـن يشـاركون فـي التخطيـط االسـتراتيجي واتخـاذ القـرارات والسـيطرة علـى أنشـطة المجموعـة بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر. تتـم الموافقـة علـى 

شروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة ويتم إجراؤها وفًقا للشروط المتفق عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة.

جـزء كبيـر مـن رصيـد القـروض والسـلفيات والتمويـل فـي 31 ديسـمبر 2022 و 31 ديسـمبر 2021 مـع أعضـاء مجلـس اإلدارة والشـركات التي لهـم تأثير كبير   
فيهـا مضمـون مقابـل ضمانـات ملموسـة أو ضمانـات شـخصية. عـالوة علـى ذلـك ، فـإن أنشـطة القـروض والسـلف والتمويل تؤدي بشـكل مـرٍض إلى 

الوفاء بجميع االلتزامات.

20222021

أعضاء مجلس إدارة البنك
1,523,8641,639,417- قروض وسلف وأنشطة التمويل )أ(

789,3911,620,662- الودائع

13,8092,653- مطلوبات محتملة و إلتزامات أخرى

122,39656,413- ايرادات الفوائد واألتعاب

29,3259,925- الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس االدارة

18,50018,500- مكافآت

الشركات الزميلة والترتيب المشترك

145,600145,600أرصدة لدى بنوك

51,98022,087أرصدة من بنوك

5,9956,660الودائع

10,07313,849مطلوبات محتملة

1,29797- الفوائد المدفوعة الى الشركات الزميلة

مكافأة اإلدارة العليا للبنك

47,11541,698أجور ومنافع أخرى *

7,5224,747قروض وسلف

* باإلضافـة إلـى المكافـآت والمزايـا األخـرى المذكـورة أعـاله ، تم منـح موظفي البنك بما في ذلـك اإلدارة العليا حقوق األداء. في 31 ديسـمبر 2022 ، بلغت   
تكلفة حقوق األداء لإلدارة العليا 43.3 مليون ريال قطري )2021: تكلفة 170.7 مليون ريال قطري(.
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البيانات المالية للبنك األم

)أ( بيان المركز المالي للبنك األم
ألف ريال قطري

20222021كما في 31 ديسمبر

الموجودات

6,681,12515,901,765نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

20,570,16010,921,498أرصدة لدى بنوك

91,144,07290,021,904قروض وسلف للعمالء

27,655,88724,369,757استثمارات مالية

5,858,5574,109,786استثمارات في شركات زميلة والترتيب المشترك وشركات تابعة

2,536,6272,359,247عقارات ومعدات

5,655,1815,423,227موجودات أخرى

160,101,609153,107,184إجمالي الموجودات

المطلوبات

23,950,00917,684,588أرصدة من بنوك

77,632,36175,569,974ودائع عمالء

9,871,31714,330,996سندات دين

13,439,62612,373,748قروض أخرى

8,876,5819,627,419مطلوبات أخرى

133,769,894129,586,725إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

4,047,2544,047,254رأس المال

9,763,4299,763,429احتياطي قانوني

26,50026,500احتياطي عام

2,340,3322,197,217احتياطي مخاطر

417,617)371,263(احتياطيات القيمة العادلة

)3,136,032()1,481,504(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

834,978634,027احتياطيات أخرى

995,636995,636احتياطي اعادة التقييم

4,356,3532,754,811أرباح مدورة

20,511,71517,700,459إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مالكي حقوق الملكية في البنك

5,820,0005,820,000األدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي من الفئة األولى

26,331,71523,520,459إجمالي حقوق الملكية

160,101,609153,107,184إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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)ب( بيان الدخل للبنك األم
ألف ريال قطري

20222021كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

5,857,9914,698,985إيرادات الفوائد

)1,236,765()2,186,287(مصروفات الفوائد

3,671,7043,462,220صافي إيرادات الفوائد

1,131,9561,177,422إيرادات رسوم وعموالت

)353,292()466,892(مصروفات رسوم وعموالت

665,064824,130صافي إيرادات رسوم وعموالت

371,060304,928صافي أرباح صرف عمالت أجنبية

15,814)149,015(صافي ايرادات من استثمارات مالية

79,25878,808إيرادات تشغيلية أخرى

4,638,0714,685,900صافي اإليرادات التشغيلية

)736,870()358,950(تكاليف الموظفين

)115,568()121,877(االستهالك

)46,268()46,268(اطفاء وانخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة

)2,335()11,480(صافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية

)1,009,438()990,317(صافى خسائر انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء

1,329)153,478(صافي خسائر انخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى

)291,000(-انخفاض في قيمة االستثمار في شركة زميلة

)21,697()71,210(مخصصات أخرى

)299,846()337,238(مصروفات أخرى

2,547,2532,164,207الربح للسنة

البيانات المالية للبنك األم تابع
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