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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

  حمد  وعلى لل  وحبه  وسمم .....ل هللابسم هللا والصالة والسالم على رسو 

 السادة املساهمين الكرام،

 ,,,السالم عميكم ورحدة هللا وبركات 

خوة أعضاء حجمس الدارة يسرني أن أضع بين أي يكم التقرير ال باألصالة عن نفس ي وبالنيابة عن 
لتطهيق  2015لعام  68لمتعديم  حتثالا ام 2018السنوي عن البوكدة ببنك قطر ال ولي السالحي لعام 

لنظام حوكدة الشركات الصادر عن هيئة  تعميدات البوكدة الصادرة عن حصرف قطر املركزي وتطهيقاا 
 . ات البوكدة ال اخمية في الهنكولئمة وتعميد  2016( لعام 5رقم ) قطر لألسواق املالية

نمتزم في ال ولي السالحي بدهادئ البوكدة والعدل “ طريقة التوازن “املهنية على  رسالتناوانطالقا حن 
جاه ين لموصول إلى أعلى املستويات العاملية وتطهيق أفضل املعايير ال ولية في حجال البوكدة 

 .الجتداعيةواملسؤولية 

ل الهنك الرشي ة والتي تالئم أعدايتهنى ال ولي السالحي أعلى حعايير الفصاح والشفافية في إطار البوكدة و 
يثة وح  وحتكاحمة، حيث يمتزم الهنك بتق يم حعموحات دقيقة لمتطورات املميطة ب  وأنشطت  وفقاا 

 .بدا يتفق حع املتطمهات التشريعية والرقابية ضدن إطار عدل يعتد  على الشفافية ، لمدساهدين

بالقيم والضوابط والعهود والوفاء بها تجاه حساهدينا وعدالئنا  اللتزامإننا نعدل في ال ولي السالحي على 
ادئ بده واللتزاموحوظفينا وحوّردينا وجديع أحباب املصالح وتعزيز العالقة حعهم ورعاية حصالبهم 

لهنك بتاريخ ا عق ، وفي ظل استدرار الهنك في تطوير الهنية التشريعية الخاصة ب    الشفافية والفصاح
جدعية  عاحة غير عادية وقام بتع يل النظام األساس بدا يتوافق حع أح ث أنظدة  21/5/2018

 ات البوكدة والدارة السميدة والصادرة عن الجهات الرقابية .يدوتعم

 .للجديع  خير الن يوفقنا جديعاا ملا في  أونسال هللا 

 ,,,والسالم عميكم ورحدة هللا وبركات 

 ثانيخالد بن ثاني بن عبدهللا آل  د.
  العضو املنتدب -رئيس مجلس اإلدارة 
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 تمهيد

 ..عن الدولي االسالمي

م بفضل ال عم 1991لق  سجل ال ولي السالحي نجاحاا كهيراا حنذ ب ء نشاط  في األول حن يناير 
تهاع سياسات تشغيمية واستثدارية حكيدة وحتوازنة اواملسان ة حن قاع ة عدالئ  القوية وبفضل 

  .حجزية على استثدارات الودائع ورأس املالوتمقيق عوائ  

 خدماتنا…. 

يق م ال ولي السالحي خ حات حصرفية حتكاحمة وح يثة لمعدالء حن املؤسسات واألفراد حن خالل ع ة 
فرعاا حوزعة جغرافياا في حختمف أنماء قطر وشهكة  20قنوات تشدل شهكة فروع وصل ع دها إلى 

الجوال جهاز بالضافة لخ حات الهاتف املصرفي وخ حات  96أكثر حن أجهزة صراف للي وصل ع دها إلى 
 . “Internet Banking“وخ حة النترنت املصرفي  24/7الذي يق م خ حات  وحركز خ حة لمعدالء  املصرفي 

وتتديز خ حات األفراد ل ى ال ولي السالحي بالسرعة والكفاءة حيث ُتنفذ العدميات في فروع الهنك 
أح ث تقنيات التكنولوجيا املصرفية واملعاحالت اللكترونية التي ُتسّهل ربط العدالء بالهنك باستخ ام 

وتق يم خ حات حتديزة تتناسب حع احتياجاتهم، وتشدل هذه الخ حات الودائع والتدويل والهطاقات 
ن الخ حات ثير حالئتدانية وصناديق األحانات وخ حات الستثدار والتمويالت النق ية وته يل العدمة والك

األخرى، ويمرص ال ولي السالحي على تهني تطهيقات وسياسات ته ف إلى رفع حستوى رضا العدالء 
وتمقيق الجودة الشاحمة في حختمف األنشطة وتق يم باقة حتكاحمة حن الخ حات املصرفية السالحية 

   .لتمهية احتياجات حختمف القطاعات

 الرسالة والرؤية 

، نمتزم في ال ولي السالحي بالعدل جاه ين ”طريقة التوازن “نطالقا حن ثقافتنا املهنية على ا :الرسالة
 .الجتداعيةلموصول إلى أعلى املستويات العاملية في حجال البوكدة الدارية واملسؤولية 

ريعات توصمت إلي  تش أن يمقق ال ولي السالحي كشركة وطنية حساهدة عاحة أح ث حا :الرؤيـــــــة
الصادرة عن حصرف قطر املركزي وهيئة قطر لألسواق  السميدة وتعميدات البوكدة الدارة

 . املالية 
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 :  مبادئ الدولي اإلسالمي األساسية
 الهوية .1
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 أهداف البنك 

 مستدام أساس على األقص ى الحد إلى املساهمين حقوق  قيمة رفع. 

 السيولة ونسب املال رأس لكفاية عالية معدالت على الحفاظ. 
 الشركات لحوكمة رفيع مستوى  على الحفاظ. 
 الدولية املعايير مع التوافق مستويات أعلى على الحفاظ 

 للموّظفين ومحّفزة عادلة عمل بيئة تأمين. 
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 البنك بتطبيق قواعد الحوكمة  والتزامنطاق تطبيق الحوكمة 

يسعى ال ولي السالحي لتهني أفضل املعايير واملدارسات في حجال البوكدة وتطهيق تعميدات وإرشادات  
وص باملهادئ املنص واللتزامالبوكدة في الهنوك واملؤسسات املالية الصادرة حن حصرف قطر املركزي 

 5رقم  لألسواق املالية عميها في نظام حوكدة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية بقرار هيئة
 املهادئحع األخذ بعين العتهار  ولوائح البوكدة ال اخمية وقانون الشركات التجارية القطري،  2016لعام 

وفقاا لخصوصيات دولة قطر به ف تعزيز الثقافة  ال ولية لقواع  البوكدة  املعايير واملدارسات واألحكامو 
املؤسساتية وتطهيق قواع  الدارة السميدة في الهنك بالضافة إلى البرص على حراعاة تطهيق املعايير 
والقيم السالحية في جديع حعاحالت ال ولي السالحي وبذل الجه  لتطهيق ذلك حن خالل تهني ع د حن 

  .بر والتقوى والتي هي قيم عاملية ل اختالف حولهاالقيم على رأسها األحانة وال

 

تجاه  تناالتزاحاتتدثل أبرز حالحح حدارسات ال ولي السالحي بالعدل على الوفاء بدتطمهات البوكدة في 
حقوق املساهدين والعدالء واملوظفين وجديع أحباب املصالح وتعزيز العالقة حعهم ورعاية حصالبهم 

فية والفصاح وتفعيل دور حجمس الدارة والدارة التنفيذية وتم ي  حسؤولياتهم بدهادئ الشفا واللتزام
 .وت ريبهم بصفة حستدرة والتأك  حن وجود لليات لتعزيز فاعمية الرقابة ال اخمية وإدارة املخاطر
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 ملجمسا حواثيق  وحنها  بها اللتزام الجديع على يجب التي ال اخمية جراءاتال  ،الهنك وحواثيق سياسات
 .املطمعين األشخاص ت اول  وقواع  العالقة، ذات األطراف حع عاحالتامل وسياسة ، جانلوال

 تقرير الحوكمة

 خالل الدورية اتفصاحلل  استكماالا  يتضمن والذي السنوي  الحوكمة تقرير  اإلدارة مجلس يعد

 أحدث بتطبيق البنك التزام مدى توضيح بغية املساهمين السادة على عرضلل وذلك املالية السنة

  . السليمة واإلدارة الحوكمة قواعد
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 مجلس اإلدارة

 حن انتخابهم يتم  أعضاء (9) حن حكون  إدارة حجمس لمهنك األساس ي النظام حسب الهنك إدارة يتولى
 بحس سنوات ثالثة مل ة  التراكمي التصويت قواع  حسب السري  قتراعبال العادية العاحة الجدعية
  )الثمث( حستقمين أعضاء ثالثة  البالي الدارة حجمس ويضم ، األساس ي بالنظام عميها املنصوص الشروط

 يف والبوكدة الترشيمات لجنة توصية على بناء  اختيارهم تم وق  املساهدين غير   حن الخبرة ذوي  حن
 ضافةإ  عميهم املركزي  قطر  حصرف حوافقة بع  لمدساهدين العاحة الجدعية حن  ينهميتع عتداداو  الهنك

 . تنفيذين غير  املجمس أعضاء أغمهية أن الى

 

 كدا  املاليو  املصرفي القطاع في يرةكه وخبرات بدؤهالت السالحي ال ولي في الدارة حجمس أعضاء ويتدتع
 ل يهمو  فّعالة، بصورة حهاحهم لتأدية املناسهة والخبرة الدارية باألحور  املعرفة حن كاف   بق ر  يتدتعون 
 يمقق بدا ةوشفافي نزاهة بكل واللجان املجمس جتداعاتا وحضور  أعدالهم ملدارسة الكافي الوقت

 ينذوتنفي قمينتحس حن الدارة حجمس أعضاء هيكل تنوع أعطى وق  وغايات  وأه اف   الهنك حصلبة
 حظر  الدارة حجمس أعضاء ويراعي املجمس، قرارات في جهة أو  عضو  تمكم ع م ضدان تنفيذين وغير 

 البوكدة وأنظدة ولوائح   0152 لعام 11 رقم التجارية الشركات قانون  حسب املناصب بين الجديع
 . ال اخمية

 

 أن  إل  تنفيذي عضو  ويعتبر  الدارة ملجمس املنت ب العضو  هو  الدارة حجمس رئيس سعادة أن الى إضافة
  والبوكدة الترشيمات لجنة حن أّي  في عضواا  وليس ،الهنك في كدوظف تنفيذي حنصب أي ل  ليس

 . املخاطر  لجنة أو  املكافآت لجنة أو  الت قيق لجنة أو 

 

 واألعضاء الرئيس وواجهات وحقوق  املجمس، حهام ح د والذي املجمس" "حيثاق إع اد تم وق 
 نشرهو  2018 عام خالل تم يث  تم وق  السارية البوكدة وأنظدة القانون  ألحكام وفقا وحسؤولياتهم،

 بدا تدر حس بشكل وسياسات  أنظدت  تم يث على الدارة حجمس يعدلو  لمهنك اللكتروني املوقع على
 .  قطر  في  الشركات حوكدة وحدارسات تعميدات  حع يتناسب
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 أعضاء  مجلس إدارة  : 

 3/4/2017الجدعية العاحة لمدساهدين الذي عق  بتاريخ  اجتداعتم انتخاب أعضاء حجمس الدارة في 

بع  ص ور حوافقة  حصرف قطر املركزي على املرشبين بناء على دراسة حن قهل لجنة الترشيمات 

شروط الترشح بدا فيها  استيفاءتأك  حن حجمس الدارة لهذه التوصيات وعلى األخص بع  ال واعتداد

  : على النمو التالي  وأعضاء حجمس الدارة البالي  كدستقمينشرط الستقاللية لألعضاء املرشبين 
جمس رئيس ح - لل ثانيشركة دانة الصفاة التجارية يدثمها سعادة الشيخ/ خال  بن ثاني بن عه  هللا    (1

 تنفيذي  (   -) غير حستقل  –الدارة والعضو املنت ب 

 شركة التقى لمعقارات واملقاولت يدثمها سعادة الشيخ/ عه  هللا بن ثاني بن عه  هللا لل ثاني     (2)

 .تنفيذي  (  -حجمس الدارة  )غير حستقل  عضو  -

)غير  عضو حجمس إدارة –الشيخ / تركي بن خال  بن ثاني لل ثانيلمتجارة  يدثمها  سعادة  شركة اسيار    (3)

 غير تنفيذي(   -حستقل 

 ذي(تنفي -شركة فسيل لألعدال والعقارات يدثمها السي  / علي عه  الرحدن الهاشمي ) غير حستقل    ( 4)

 (  يذيتنفغير  -السالحية القطرية لمتأحين يدثمها السي / هشام حصطفى السبتري ) غير حستقل (5)

 .غير تنفيذي  (  -ي  ) غير حستقل السع  أحد  شركة حجدوعة الرعاية الطهية  يدثمها السي  / ولي  (6)

 حستقل (  –عضو حجمس إدارة  ) غير تنفيذي  -السي / حسن عه  هللا الذوادي  (7)

 حستقل (  -حجمس إدارة  ) غير تنفيذي  نائب رئيس –السي / راش   ناصر راش  سريع الكعبي  (8)

 حستقل (  -) غير تنفيذي  عضو حجمس إدارة  - د . يميى حد  بطي الجفالي النعيميالسي  /  (9)

لهنك ابطريقة فعالة وحنتجة بدا يمقق حصلبة الهنك سعى الى إدارة يحجمس الدارة  كافة املساهدين، و يدثل 

والشركاء واملساهدين، وأحباب املصالح، ويمقق النفع العام وتندية الستثدار في ال ولة، ولم يص ر عن  

 .أية أعدال أو قرارات تلبق ضررا بهم أو تعدل على التدييز بين املساهدين   

 بشكل املجمس حسؤوليات  جمس لمهنك علىوحيثاق امل 2018الذي ح ث عام  وينص النظام األساس ي 

 .  تفصيلي

  دةحوك حعايير  أح ث حع يتناسب بدا األساس ي النظام على التع يالت بعض إجراء تم 2018 عام وخالل 

 .  األساس ي النظام على  الدارة حجمس حسؤوليات إضافة خالل حن

 صةالخا السياسات ويراجع الهنك في والعميا التنفيذية لإلدارة حم دة صالحيات املجمس فوض وق 

  .  فترة كل الصالحيات ج ول  بتم يث ويقوم دوري بشكل  الدارة بعدل
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 الى إضافة املالية الصالحيات ج ول  وفق حم دة صالحيات  ةالتنفيذي الدارة جمسامل فوض وق 

 عن زاد اح وفي الهنك في املختمفة التدويل لجان خالل حن أو  شخصية كانت سواء الئتدانية صالحياتال

 . لعتدادها الدارة جمسمل رفعها  يتم املدنوحة الصالحيات

 السادة إطالع خالل  حن يتم الدارة حجمس أعضاء لمسادة ت ريبي ج ول  سنوياا  الدارة حجمس ويعتد 
 نكاله عدلل ي ر الضرو  والقانوني واملالي املصرفي العدل حستج ات حختمف على الدارة حجمس أعضاء
 .  الهنك بأعدال واملرتهط والقانوني واملالي املصرفي

 لقياما حن لتدكينهم املجمس أعضاء لجديع والهيانات املعموحات إيصال الدارة حجمس سر  أحين ويتولى
 .بكفاءة وحهاحهم بواجهاتهم

 امق وق   الهنك لدارة الالزحة والسمطات الصالحيات  جديع األساس ي النظام وفق الهنك إدارة  ملجمسو 
 . لجنة كل وحيثاق سياسة تضدنها حم دة حهام إليها ىوأول شكمها التي اللجان الى صالحيات  بعض بتفويض

ا نفس  بتقييم الترشيمات لجنة خالل حن  الدارة حجمس  يقومو   سنويةال النتائج توضح حيث ، سنويا
 عيتوز  و  الدارة حجمس عن املنبثقة واللجان  الدارة ملجمس السنوية البضور  وج اول  8201 لعام

 . الهنك حصالح بتمقيق أعضائ  زامالت  الدارة حجمس أعضاء بين املسؤوليات

 رئيس مجلس اإلدارة  في البنك ومهامه  : 
 انةد شركة حدثل ثاني لل هللا عه  بن ثاني بن خال  / الشيخ سعادة الهنك إدارة حجمس رئاسة يتولى

 الدارة حجمس رئيس نائب حنصب نيثا لل هللا عه  بن ثاني بن هللا عه  / الشيخ سعادة تولىو   الصفاة
 رئيس نائب الكعبي ناصر  راش  / السي  تعيين بدوجبها تم تع يالت إجراء تم  ثم 2018 عام خالل

 .  الدارة حجمس
  طويمة.  ةمل والتأحين املالية واملؤسسات الهنوك عدل في طويمة بخبرة الدارة حجمس رئيس سعادة عتويتد

 عضبه  تفويض تم حيث الدارة حجمس عن املنت ب العضو  حنصب الدارة حجمس رئيس أيضاا  يتولىو 
 في كدوظف  تنفيذية حسؤوليات أي ل  يكون  دون   الدارة حجمس صالحيات حن املم دة الصالحيات

  . الهنك
 رةإدا حسن عن األول  املسؤول وهو  ، الدارة وملجمس لمهنك القانوني املدثل هو   الدارة حجمس ورئيس
 . وحنتج فعال بشكل الهنك

 ج ول  عتدادا وحنها  الدارة حجمس رئيس وحسؤوليات حهام املم ث الدارة حجمس حيثاق تضدن وق  
 التواصل ويتم  .الدارة حجمس أعضاء يقترحها اضيعحو  أي إلى إضافة الدارة حجمس اجتداعات أعدال

 عاحةال الجدعيات خالل حن نهاحو يقتر  التي توصياتهم وحتابعة  لرائهم الى والستداع املساهدين حع
  .   لمدساهدين
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 التزامات أعضاء املجلس
 حصلبة ويضعون   الهنوك عدل حجال في وعدمية عمدية بخبرات جديعاا  الدارة حجمس أعضاء يتدتع
 واملسائل الهاحة املواضيع في فعال بشكل ويشاركون   بأولوياتهم املصالح أحباب و  واملساهدين  الهنك

 ّية،األساس توالتعيينا وحواردها، ،الهنك عدل وإجراءات سياسات حراجعة وفي لمشركة، الستراتيجية
 . الهنك في العدل وحعايير 
 أداء ةحراقه الى الدارة حجمس وحيثاق األساس ي النظام في سؤوليات مل  بالضافة الدارة حجمس ويعدل
 نويةس الربع  التقارير  فيها بدا  بأدائ الخاصة التقارير  وحراجعة ،وأه اف  أغراض  تمقيق في الهنك

 شكلبال تطهيقها  حن والتأك   السميدة والدارة البوكدة إجراءات وحتابعة  والسنوية سنوية والنصف
 . لمهنك السنوي  البوكدة تقرير  خالل حن األحثل

 لسي ا الدارة حجمس عين الهنك عن بالتصريح يفوض  حن أو  الدارة حجمس رئيس سعادة الى وبالضافة 
  غيةب وذلك الهنك باسم الرسمي املتم ث لمهنك يذيالتنف الرئيس – الشيبي أحد  الهاسط عه  /

.  الفصاح عدميات حتطمهات تمقيق
 

 مجلس اإلدارة  اجتماعات
 ،يامأ عشرةب تق يرية فترة قهل األعدال ج ول  ب  حرفقاا   الدارة حجمس رئيس حن ب عوة حجمس يجتدع
 القرارات اتخاذ ويتم األعدال ج ول  إلى أكثر  أو  بن   إضافة الدارة حجمس أعضاء حن عضو  ألي ويمق

 هذه عرض إعادة  يتم و   الضرورة عن  وذلك الدارة حجمس أعضاء جديع حن بالتدرير  املستعجمة
    . الدارة ملجمس لحق اجتداع  أول  في املواضيع

 
 بنهاية املرفق  البضور  ج ول  وفق  2018 عام خالل  الدارة ملجمس  اجتداعات  8 ع د عق  تم وق 

 التقرير.
 

 مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  : 
حن صافي  %1.5 ل تتجاوز رئيس وأعضاء حجمس الدارة  بنسهة   حكافآت تم صرف   2018خالل عام 

تسعة حاليين وأربعدائة وستون ألف ريال قطري  ( 9.460.000)حهمغ حنها   السابقةأرباح  السنة املالية 
إضافة الى ب لت حضور  2017عن عام السنة املالية حكافآت السادة رئيس وأعضاء حجمس الدارة 

ألف ريال  50ألف ريال لكل جمسة بم  أقص ى  10وهي  2018لعام جمسات اجتداعات حجمس الدارة 
وتعميدات حصرف قطر حسب لئمة ب لت أعضاء حجمس الدارة عن املجمس أو كل لجنة وذلك 

واله ل الشهري لسعادة العضو  املنت ب لإلشراف املهاشر على أعدال الهنك  اليوحية خالل املركزي 
 حن الجدعية العاحة لمدساهدين .  اعتدادهحسب حا تم  2018 عام 
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 التزامات أعضاء املجلس
 حصلبة ويضعون   الهنوك عدل حجال في وعدمية عمدية بخبرات جديعاا  الدارة حجمس أعضاء يتدتع
 واملسائل الهاحة املواضيع في فعال بشكل ويشاركون   بأولوياتهم املصالح أحباب و  واملساهدين  الهنك

 ّية،األساس توالتعيينا وحواردها، ،الهنك عدل وإجراءات سياسات حراجعة وفي لمشركة، الستراتيجية
 . الهنك في العدل وحعايير 
 أداء ةحراقه الى الدارة حجمس وحيثاق األساس ي النظام في سؤوليات مل  بالضافة الدارة حجمس ويعدل
 نويةس الربع  التقارير  فيها بدا  بأدائ الخاصة التقارير  وحراجعة ،وأه اف  أغراض  تمقيق في الهنك

 شكلبال تطهيقها  حن والتأك   السميدة والدارة البوكدة إجراءات وحتابعة  والسنوية سنوية والنصف
 . لمهنك السنوي  البوكدة تقرير  خالل حن األحثل

 لسي ا الدارة حجمس عين الهنك عن بالتصريح يفوض  حن أو  الدارة حجمس رئيس سعادة الى وبالضافة 
  غيةب وذلك الهنك باسم الرسمي املتم ث لمهنك يذيالتنف الرئيس – الشيبي أحد  الهاسط عه  /

.  الفصاح عدميات حتطمهات تمقيق
 

 مجلس اإلدارة  اجتماعات
 ،يامأ عشرةب تق يرية فترة قهل األعدال ج ول  ب  حرفقاا   الدارة حجمس رئيس حن ب عوة حجمس يجتدع
 القرارات اتخاذ ويتم األعدال ج ول  إلى أكثر  أو  بن   إضافة الدارة حجمس أعضاء حن عضو  ألي ويمق

 هذه عرض إعادة  يتم و   الضرورة عن  وذلك الدارة حجمس أعضاء جديع حن بالتدرير  املستعجمة
    . الدارة ملجمس لحق اجتداع  أول  في املواضيع

 
 بنهاية املرفق  البضور  ج ول  وفق  2018 عام خالل  الدارة ملجمس  اجتداعات  8 ع د عق  تم وق 

 التقرير.
 

 مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  : 
حن صافي  %1.5 ل تتجاوز رئيس وأعضاء حجمس الدارة  بنسهة   حكافآت تم صرف   2018خالل عام 

تسعة حاليين وأربعدائة وستون ألف ريال قطري  ( 9.460.000)حهمغ حنها   السابقةأرباح  السنة املالية 
إضافة الى ب لت حضور  2017عن عام السنة املالية حكافآت السادة رئيس وأعضاء حجمس الدارة 

ألف ريال  50ألف ريال لكل جمسة بم  أقص ى  10وهي  2018لعام جمسات اجتداعات حجمس الدارة 
وتعميدات حصرف قطر حسب لئمة ب لت أعضاء حجمس الدارة عن املجمس أو كل لجنة وذلك 

واله ل الشهري لسعادة العضو  املنت ب لإلشراف املهاشر على أعدال الهنك  اليوحية خالل املركزي 
 حن الجدعية العاحة لمدساهدين .  اعتدادهحسب حا تم  2018 عام 
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 الدارة حجمس في العضو  اركةحش ع د على البضور  به ل األخص وعلى املجمس حكافآت وتعتد 
 . حضرها التي واللجان الدارة حجمس اجتداعات

 أمين سر مجلس اإلدارة : 

 فترةل حساهدة شركة سر  نةأحا في خبرة ول ي  القانون  في شهادة يمدل  الدارة حجمس حن املكمف السر  أحين
 بدهام مقيامل الدارة حجمس حن تكميف  وتم . واملالي املصرفي العدل حجال في ت خبر  ىإل إضافة سنة 15 تقارب
 تسهل قةبطري وأرشفتها وحفظها  املجمس عن املنبثقة واللجان الدارة حجمس اجتداعات حماضر  كافة ت وين
 عدل.ال لهذا الوظيفي فصوالو  البوكدة لئمة حسب  حن املطموبة املسؤوليات الى إضافة  إليها الرجوع

 قارير والت ودفاتره وسجالت  املجمس اجتداعات حماضر  جديع وحفظ وتنسيق تسجيل السر  أحين حهام وحن
 وتوزيع إيصال حسن تأحينب الرئيس اشراف وتمت املجمس ر س أحين يقوم كدا وإلي . املجمس حن ترفع التي

 فيهم داب بالهنك اآلخرين حاملصال وأحباب املجمس وبين املجمس أعضاء بين فيدا والتنسيق املعموحات
 وسريع حلكا بشكل الوصول  يدكنهم املجمس أعضاء أن حن بالتأك  يقوم كدا واملوظفين والدارة املساهدين

 بالهنك. املتعمقة والسجالت والوثائق واملعموحات املجمس اجتداعات حماضر  كل إلى

 هيئة الرقابة الشرعية  

 تعينهم ميت األقل على أعضاء ثالثة حن  الهنك في شرعية رقابة هيئة تتكون  لمهنك األساس ي النظام حسب
 تعمقي فيدا الشرعية شورةامل على للبصول  الدارة حجمس قتراحا على بناء لمدساهدين العاحة الجدعية حن

 الخميجو  قطر  في الشريعة عمداء خيرة حن أعضاء ثالثة لمدساهدين حةالعا الجدعية  عينت وق   الهنك بأعدال
 األنشطةو  واألعدال والخ حات السالحية والشريعة الفق  أحكام وفي السالحي التدويل عمديات في وحختصين

  : وهم 7201 عام حن ب ءا  لمتج ي  قابمة سنوات ثالث مل ة  وذلك املالية

  الشرعية الرقابة هيئة رئيس  - هادي بن ولي  / ال كتور  الشيخ فضيمة .1

 الهيئة عضو  -   غ ة أبو  الستار  ال كتور/عه  الشيخ فضيمة .2

 الهيئة عضو  -   أحدين حمد  ال كتور/ الشيخ فضيمة .3

  لمدساهدين العاحة للجدعية السابقة السنة عن تقريرها 8201 عام خالل الشرعية الرقابة هيئة وق حت
 وأوراقها. وعقودها  الهنك أعدال على اطالعها بنتيجة سنوي  تقرير  اع اد  سنة كل جرى  كدا

 وتوجيهات تبتعميدا ويمتزم السالحية لمشريعة العاحة املهادئ أعدال  في راعيي الهنك أن على التقرير  أك  وق 
  .  الشرعية الرقابة هيئة
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 لجان مجلس اإلدارة  :

 : اللجنة التنفيذية

 حنهم أعضاء حجمس ثالثةس الدارة حن أربعة أعضاء تم تشكيل اللجنة بقرار حن حجم ل اللجنة :كيتش
الدارة وتم تسدية رئيس اللجنة حن  أعضاء حجمس الدارة  وتضم اللجنة  الرئيس التنفيذي عضوا 
رابعاا  وتقوم اللجنة بدساع ة حجمس الدارة في تنفيذ املسؤوليات املتعمقة بالعدل املصرفي والستثدار 

ية الصالحيات التي تزي  عن صالحية الدارة التنفيذ األحثل ملوارد الهنك وتسريع عدميات حنح الئتدان في
 والشراف على سياسات الهنك العاحة وعدمية تطوير أنظدة وبراحج الهنك .

 :   ما يليوفق وحالياا تشكل اللجنة التنفيذية 

 س الرئي -عه  هللا لل ثاني رئيس حجمس إدارة والعضو املنت ب  بن خال  بن ثاني / د.سعادة الشيخ (1)

 نائب الرئيس  -حجمس الدارة عضو   –عه  هللا لل ثاني  بن سعادة الشيخ / عه  هللا بن ثاني (2)

 عضو اللجنة  -عضو حجمس إدارة  -السي  / علي عه  الرحدن الهاشمي  (3)

 عضو اللجنة  -الرئيس التنفيذي  -السي / عه  الهاسط أحد  الشيبي  (4)

 

 مهام  ومسؤوليات اللجنة   :

املجمس في فترات حتقاربة وإيجاد عالقة حستدرة بين  انعقادالشراف على إدارة الهنك في حال ع م 
حجمس الدارة وإدارة الهنك وإص ار املوافقات على حنح التدويل اململي ضدن الصالحيات املخولة للجنة 

ة لم خول في حسب سياسة التدويل املعتد ة حن حجمس الدارة ورفع التوصيات الى حجمس الدار 
  أو صناديق دولية . حممية ودولية خارجية أو في عدميات تدويل دولية أو ال خول في صكوك استثدارات

إضافة الى الشراف على سياسة الهنك العاحة وتطوير أنظدة وبراحج الهنك وحراجعة الهيكل التنظيمي 
 ..... الخ  .  الطمبتوزيعات أرباح أحباب الودائع وحسابات التوفير تمت  اعتدادو وتوزيع الفروع 

لحق  داعاجتقراراتها وتوصياتها  في أول  ت ضدنتوحا   اجتداعاتهاوتقوم اللجنة بعرض تقارير وحماضر 
 . اللجنة اجتداعملجمس الدارة بع  

حسب الصالحيات املدنوحة للجنة  يتدويل الئتدانالحنح  اجتداعاتهاوتضدنت توصيات اللجنة خالل 
جمس الدارة  إضافة الى حواضيع تتعمق بالسياسات والتطوير وتوزيعات األرباح تمت البساب حن ح

 لمدودعين  .

 .     2018خالل عام  اجتماعات( 9اللجنة التنفيذية عدد ) اجتمعتوقد 
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 لجان مجلس اإلدارة  :

 : اللجنة التنفيذية

 حنهم أعضاء حجمس ثالثةس الدارة حن أربعة أعضاء تم تشكيل اللجنة بقرار حن حجم ل اللجنة :كيتش
الدارة وتم تسدية رئيس اللجنة حن  أعضاء حجمس الدارة  وتضم اللجنة  الرئيس التنفيذي عضوا 
رابعاا  وتقوم اللجنة بدساع ة حجمس الدارة في تنفيذ املسؤوليات املتعمقة بالعدل املصرفي والستثدار 

ية الصالحيات التي تزي  عن صالحية الدارة التنفيذ األحثل ملوارد الهنك وتسريع عدميات حنح الئتدان في
 والشراف على سياسات الهنك العاحة وعدمية تطوير أنظدة وبراحج الهنك .

 :   ما يليوفق وحالياا تشكل اللجنة التنفيذية 

 س الرئي -عه  هللا لل ثاني رئيس حجمس إدارة والعضو املنت ب  بن خال  بن ثاني / د.سعادة الشيخ (1)

 نائب الرئيس  -حجمس الدارة عضو   –عه  هللا لل ثاني  بن سعادة الشيخ / عه  هللا بن ثاني (2)

 عضو اللجنة  -عضو حجمس إدارة  -السي  / علي عه  الرحدن الهاشمي  (3)

 عضو اللجنة  -الرئيس التنفيذي  -السي / عه  الهاسط أحد  الشيبي  (4)

 

 مهام  ومسؤوليات اللجنة   :

املجمس في فترات حتقاربة وإيجاد عالقة حستدرة بين  انعقادالشراف على إدارة الهنك في حال ع م 
حجمس الدارة وإدارة الهنك وإص ار املوافقات على حنح التدويل اململي ضدن الصالحيات املخولة للجنة 

ة لم خول في حسب سياسة التدويل املعتد ة حن حجمس الدارة ورفع التوصيات الى حجمس الدار 
  أو صناديق دولية . حممية ودولية خارجية أو في عدميات تدويل دولية أو ال خول في صكوك استثدارات

إضافة الى الشراف على سياسة الهنك العاحة وتطوير أنظدة وبراحج الهنك وحراجعة الهيكل التنظيمي 
 ..... الخ  .  الطمبتوزيعات أرباح أحباب الودائع وحسابات التوفير تمت  اعتدادو وتوزيع الفروع 

لحق  داعاجتقراراتها وتوصياتها  في أول  ت ضدنتوحا   اجتداعاتهاوتقوم اللجنة بعرض تقارير وحماضر 
 . اللجنة اجتداعملجمس الدارة بع  

حسب الصالحيات املدنوحة للجنة  يتدويل الئتدانالحنح  اجتداعاتهاوتضدنت توصيات اللجنة خالل 
جمس الدارة  إضافة الى حواضيع تتعمق بالسياسات والتطوير وتوزيعات األرباح تمت البساب حن ح

 لمدودعين  .

 .     2018خالل عام  اجتماعات( 9اللجنة التنفيذية عدد ) اجتمعتوقد 
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 لجنة التدقيق :

 ،قهل املجمس بدا يضدن استقالليتهاتع  لجنة الت قيق في الهنك حن اللجان الرئيسية املشّكمة حن 
اجتداعات حع أفضمية أن تكون  ستةويجب أن ل يقل ع د اجتداعات اللجنة خالل السنة عن 

 ص حناجتداعاتها حتزاحنة حع املواعي  املنتظدة لجتداعات حجمس الدارة و يجوز للجنة دعوة أي شخ
 قق املي و رئيس قطاع الت قيق ال اخلي و غير األعضاء لبضور أي اجتداع بدا فيهم الرئيس التنفيذ

 الخارجي و أي حوظف لخر.

 الغرض من لجنة التدقيق: 

هو حساع ة حجمس الدارة ) أو السمطات الشرافية األخرى ( في تنفيذ املسؤوليات املتعمقة بالشراف 
 .الرقابة ال اخمية لمهنك بشكل عام، والتأك  حن فعالية نظام التقارير املاليةية إع اد و عرض على عدم

 تشكيل  لجنة التدقيق:  

تتكون لجنة الت قيق حن ثالثة أعضاء و أغمب أعضاء لجنة الت قيق حن أعضاء املجمس املستقمين وغير 
 التنفيذيين وأحباب خبرة بالشؤون املالية واملماسبية وحواضيع الت قيق، .

 وفق حايلي :  م2017خالل عام  وق  تم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة  بقرار حن حجمس الدارة 

 رئيس اللجنة - غير تنفيذي( -عضو حجمس إدارة )حستقل-السي / راش   ناصر راش  سريع الكعبي  ( 1)

 عضو اللجنة - غير تنفيذي(  -عضو حجمس إدارة )حستقل -السي / حسن عه  هللا الذوادي (2)
 عضو اللجنة  - غير تنفيذي( -عضو حجمس إدارة )غير حستقل –السي  / ولي  أحد   السع ي   (3)
 

  مسؤولية لجنة التدقيق :

 ل يها حسؤوليات حتع دة أهدها :  لجنة الت قيق ال اخلي

صادقة على القوائم املالية املرحمية و السنوية الختاحية لمهنك وحناقشتها حع الدارة ححراجعة و  الهيانات املالية:

وحراجعة التقارير املع ة حن قهل قطاع الت قيق ال اخلي لذلك التنفيذية و امل قق الخارجي و املوازنة املخصصة 

 ... الخ .  و امل قق الخارجي

حراجعة ح ى فعالية وكفاية نظام الرقابة ال اخمية ونظام التمكم و التموط لمدخاطر  الرقابة ال اخمية :

الكمية و نظام الرقابة املالية و املدارسات املماسبية و املالية لمهنك. وفعالية الرقابة ال اخمية في الهنك بشأن 

 ات املعموحات.اع اد الهيانات املالية السنوية و املرحمية ، ويشدل ذلك أحن و رقابة تقني
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كافة األحور املتعمقة بإدارة الت قيق ال اخلي حثل حراجعة و اعتداد  الت قيق ال اخلي تولى : الت قيق ال اخلي

الخطة السنوية لمت قيق ال اخلي و حراجعة فعالية الت قيق ال اخلي وتق يم التوصيات ملجمس الدارة باختيار 

 ل اخلي ، وتقييم ح ى كفاءة العاحمين في قطاع الت قيق.وتعيين وإنهاء خ حات رئيس قطاع الت قيق ا

 اللتزام باملعايير املهنية ملدارسة الت قيق ال اخلي.  وح ى  وحراجعة فعالية أعدال الت قيق ال اخلي

الت قيق الخارجي: حتابعة كافة األحور املتعمقة بامل قق الخارجي كالتوصية ملجمس الدارة بالترشيح 

ب، ونتائج الت قيق لمدهام التي تم تكميف  بها وحراجعة نطاق الت قيق والتأك  استقاللية والعزل، واألتعا

   رى يق حها امل قق الخارجي لمهنك.امل ققين ويشدل ذلك أي خ حات أخ

التقي  باألنظدة والقوانين: حراجعة فعالية نظام حراقهة اللتزام باألنظدة والقوانين ونتائج التمقيقات 

التي تجريها الدارة ) وتشدل الجراءات التأديبية ( بشأن حالت ع م اللتزام و نتائج واملتابعات 

الفموصات التي ق  تجريها األجهزة الشرافية والرقابية، ونتائج حالحظات امل ققين وحراجعة عدميات 

رية حن دو تهميغ قواع  السموك الى العاحمين في الهنك ، وحراقهة التقي  بها والبصول على تم يثات 

الدارة التنفيذية واملستشار القانوني وحسئول اللتزام لمهنك بشأن املسائل املتعمقة بالحتثال لمقوانين 

 و األنظدة.

الوصول الى املعموحات والسجالت: تتدتع لجنة الت قيق بإحكانية الوصول غير املقي  إلى أعضاء الدارة 

حعموحات حن املوظفين أو األطراف الخارجية بغية الوفاء التنفيذية واملوظفين، ولها سمطة طمب أي 

 بدسؤولياتها.

إص ار التقارير ملجمس الدارة بصورة دورية بشأن نشاطات اللجنة و -التهميغ و إص ار التقارير:

املوضوعات والتوصيات املتعمقة بها و حراجعة التقارير األخرى التي يص رها الهنك و املتعمقة بدسؤوليات 

 .اللجنة

لحق   في أول اجتداع  قراراتها وتوصياتها تضدنتوحا وتقوم اللجنة بعرض تقارير وحماضر اجتداعاتها 

 ملجمس الدارة بع  اجتداع اللجنة.

وفق كشف الحضور املرفق  اجتماعات( 6عدد  )   2018لجنة التدقيق خالل عام   اجتمعت
 . بنهاية التقرير 

وحراجعة تقارير الت قيق  الخارجي بتعين حراقب البساباتوق حت توصيات حختمفة كالتوصية 
 ال اخلي ورفع توصيات لإلدارة التنفيذية لتصبيح وتصويب أي حخالفات .
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كافة األحور املتعمقة بإدارة الت قيق ال اخلي حثل حراجعة و اعتداد  الت قيق ال اخلي تولى : الت قيق ال اخلي

الخطة السنوية لمت قيق ال اخلي و حراجعة فعالية الت قيق ال اخلي وتق يم التوصيات ملجمس الدارة باختيار 

 ل اخلي ، وتقييم ح ى كفاءة العاحمين في قطاع الت قيق.وتعيين وإنهاء خ حات رئيس قطاع الت قيق ا

 اللتزام باملعايير املهنية ملدارسة الت قيق ال اخلي.  وح ى  وحراجعة فعالية أعدال الت قيق ال اخلي

الت قيق الخارجي: حتابعة كافة األحور املتعمقة بامل قق الخارجي كالتوصية ملجمس الدارة بالترشيح 

ب، ونتائج الت قيق لمدهام التي تم تكميف  بها وحراجعة نطاق الت قيق والتأك  استقاللية والعزل، واألتعا

   رى يق حها امل قق الخارجي لمهنك.امل ققين ويشدل ذلك أي خ حات أخ

التقي  باألنظدة والقوانين: حراجعة فعالية نظام حراقهة اللتزام باألنظدة والقوانين ونتائج التمقيقات 

التي تجريها الدارة ) وتشدل الجراءات التأديبية ( بشأن حالت ع م اللتزام و نتائج واملتابعات 

الفموصات التي ق  تجريها األجهزة الشرافية والرقابية، ونتائج حالحظات امل ققين وحراجعة عدميات 

رية حن دو تهميغ قواع  السموك الى العاحمين في الهنك ، وحراقهة التقي  بها والبصول على تم يثات 

الدارة التنفيذية واملستشار القانوني وحسئول اللتزام لمهنك بشأن املسائل املتعمقة بالحتثال لمقوانين 

 و األنظدة.

الوصول الى املعموحات والسجالت: تتدتع لجنة الت قيق بإحكانية الوصول غير املقي  إلى أعضاء الدارة 

حعموحات حن املوظفين أو األطراف الخارجية بغية الوفاء التنفيذية واملوظفين، ولها سمطة طمب أي 

 بدسؤولياتها.

إص ار التقارير ملجمس الدارة بصورة دورية بشأن نشاطات اللجنة و -التهميغ و إص ار التقارير:

املوضوعات والتوصيات املتعمقة بها و حراجعة التقارير األخرى التي يص رها الهنك و املتعمقة بدسؤوليات 

 .اللجنة

لحق   في أول اجتداع  قراراتها وتوصياتها تضدنتوحا وتقوم اللجنة بعرض تقارير وحماضر اجتداعاتها 

 ملجمس الدارة بع  اجتداع اللجنة.

وفق كشف الحضور املرفق  اجتماعات( 6عدد  )   2018لجنة التدقيق خالل عام   اجتمعت
 . بنهاية التقرير 

وحراجعة تقارير الت قيق  الخارجي بتعين حراقب البساباتوق حت توصيات حختمفة كالتوصية 
 ال اخلي ورفع توصيات لإلدارة التنفيذية لتصبيح وتصويب أي حخالفات .
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 وااللتزام    لجنة املخاطر 

 الغرض من اللجنة : 

حساع ة حجمس الدارة و السمطات الشرافية األخرى  في تنفيذ املسؤوليات املتعمقة بالشراف على 
عدمية  تقميل حخاطر الهنك حن جديع الجوانب املالية والتشغيمية واملصرفية ، والتأك  حن فعالية نظام 

 غيميةية والقانونية والتشالهنك حن كافة النواحي واملالالعدل املصرفي والرقابة الثنائية وحصر حخاطر 
 حن خالل تمقيق بيئة أحن   لمهنك بشكل عام والشراف على قطاع املخاطر والدارات التابعة ل  .

تم تشكيل اللجنة بقرار حن حجمس الدارة عضوين حنهم  : وااللتزام  ل وأعضاء لجنة املخاطر كيتش
 ي .لى الرئيس التنفيذإالرئيس حن أعضاء حجمس الدارة إضافة 

 رئيس اللجنة  -سعادة الشيخ / عه  هللا بن ثاني بن عه  هللا لل ثاني  (1)

 عضو اللجنة  . -السي  / هشام حصطفى السبتري  (2)

 عضو اللجنة  . -الرئيس التنفيذي  -السي / عه  الهاسط أحد  الشيبي  (3)

 

 :وااللتزام   من مسؤوليات لجنة املخاطر  

 سهل أحن املعموحات في الهنك وتقميل حخاطر أحن املعموحات  التأك  حن تمقيق الهنك أفضل
 لبداية الهنك حن الختراقات التي ق  تسبب ضرر ألنظدة الهنك وللبفاظ على بيانات العدالء.

 استراتيجية  إدارة املخاطر ورسم الخطوط العريضة لدارة املخاطر بدا يمقق التوازن بين   اعتداد
القابمية لمدخاطر وتأثير ذلك على رأس املال املطموب حواجهتها . وبميث تكون السياسات شاحمة 
حالية وحستقهمية حول نوع وحستوى املخاطر املقهولة لكافة أنشطة الهنك واعتدادها حن حجمس 

 لدارة والعدل على حراجعتها وتطويرها بشكل دوري .ا

  سياسات ونظام عدل قطاع املخاطر والدارات التابعة لها بالهنك والبراحج واألدوات  واعتدادإقرار
 وتقييم فاعميتها بشكل دوري . الالزحة لدارة املخاطر 

 نظام واضح لقطاع التمقق حن وجود كادر حؤهل يعدل بشكل حستقل في قطاع املخاطر وذلك وفق 
 املخاطر .

  رفع تقارير دورية ملجمس الدارة حن خالل حماضر اللجنة تهين أوضاع املخاطر في الهنك وتتضدن
املخاطر التي يتعرض لها الهنك واي تجاوزات عن القوانين واألنظدة وحراقهة ح ى التزام الدارة 
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بالقوانين واألنظدة والطالع وحراجعة  االتزاحهالتنفيذية بسياسات إدارة املخاطر املعتد ة وح ى 
 التقارير الواردة حن دائرتي إدارة اللتزام وحكافمة غسل األحوال وتدويل الرهاب .

  التأك  حن وجود خطة طوارئ وسياسة حداية ل ى الهنك تنسجم وأه اف إدارة املخاطر  وحراجعة
ورفع التقارير والتوصيات الخاصة  مواللتزاتقارير حخاطر حكافمة غسل األحوال وتدويل الرهاب 

 باملخاطر الى حجمس الدارة .

 عة تقاريره ال ورية حتابعة أعدال إدارة اللتزام وحكافمة غسل األحوال وتدويل الرهاب و حراج
 .  الدارةع حا يتعمق بأعدال الربعية  وجدي

لحق  تداعاجقراراتها وتوصياتها  في أول  ت تضدنوحا   اجتداعاتهاوتقوم اللجنة بعرض تقارير وحماضر 
 . اللجنة اجتداعملجمس الدارة بع  

وفق كشف الحضور  اجتماعات( 4عدد  )   2018خالل عام  وااللتزام لجنة املخاطر   اجتمعت
 . املرفق بنهاية التقرير 

وق  راجعت اللجنة التقارير  الربع سنوية  الخاصة بدخاطر الئتدان والسوق وحخاطر التشغيل وتقارير 
 الهنك. لدارةاللتزام  وحكافمة غسل األحوال وتدويل الرهاب وق حت توصياتها املختمفة 

 لجنة الترشيحات والحوكمة

 الغرض من اللجنة : 

األعضاء املناسهين لعضوية حجمس الدارة حن  ختيار باتق يم حساع ة حجمس الدارة في التوصية 
الشروط املم دة  انطهاقالتمقق حن و املستقمين وحراجعة حؤهالت وشروط املرشبين ملجمس الدارة 

في  ةلعضوية حجمس الدارة أو لوظائف الهنك العميا والتأك  حن تطهيق الهنك ألفضل حعايير البوكد
 الهنك والدارة السميدة بدا يتناسب حع تعميدات حصرف قطر املركزي .

حن حجمس الدارة حن ثالثة أعضاء حن أعضاء حجمس الدارة    يتم تشكيل اللجنة بقرار  ل اللجنة :كيتش
 يلي :  وتعيين رئيس اللجنة وفق حا 2018تشكيل لجنة الترشيمات  والبوكدة خالل عام إعادة وق  تم 

 رئيس اللجنة-     عضو حجمس إدارة -السي  / علي عه  الرحدن الهاشمي  (1)

  الجنة عضو  –سعادة الشيخ / تركي بن خال  بن ثاني لل ثاني  (2)

   اللجنة عضو  -السي  / د . يميى حد  بطي الجفالي النعيمي  (3)
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بالقوانين واألنظدة والطالع وحراجعة  االتزاحهالتنفيذية بسياسات إدارة املخاطر املعتد ة وح ى 
 التقارير الواردة حن دائرتي إدارة اللتزام وحكافمة غسل األحوال وتدويل الرهاب .

  التأك  حن وجود خطة طوارئ وسياسة حداية ل ى الهنك تنسجم وأه اف إدارة املخاطر  وحراجعة
ورفع التقارير والتوصيات الخاصة  مواللتزاتقارير حخاطر حكافمة غسل األحوال وتدويل الرهاب 

 باملخاطر الى حجمس الدارة .

 عة تقاريره ال ورية حتابعة أعدال إدارة اللتزام وحكافمة غسل األحوال وتدويل الرهاب و حراج
 .  الدارةع حا يتعمق بأعدال الربعية  وجدي

لحق  تداعاجقراراتها وتوصياتها  في أول  ت تضدنوحا   اجتداعاتهاوتقوم اللجنة بعرض تقارير وحماضر 
 . اللجنة اجتداعملجمس الدارة بع  

وفق كشف الحضور  اجتماعات( 4عدد  )   2018خالل عام  وااللتزام لجنة املخاطر   اجتمعت
 . املرفق بنهاية التقرير 

وق  راجعت اللجنة التقارير  الربع سنوية  الخاصة بدخاطر الئتدان والسوق وحخاطر التشغيل وتقارير 
 الهنك. لدارةاللتزام  وحكافمة غسل األحوال وتدويل الرهاب وق حت توصياتها املختمفة 

 لجنة الترشيحات والحوكمة

 الغرض من اللجنة : 

األعضاء املناسهين لعضوية حجمس الدارة حن  ختيار باتق يم حساع ة حجمس الدارة في التوصية 
الشروط املم دة  انطهاقالتمقق حن و املستقمين وحراجعة حؤهالت وشروط املرشبين ملجمس الدارة 

في  ةلعضوية حجمس الدارة أو لوظائف الهنك العميا والتأك  حن تطهيق الهنك ألفضل حعايير البوكد
 الهنك والدارة السميدة بدا يتناسب حع تعميدات حصرف قطر املركزي .

حن حجمس الدارة حن ثالثة أعضاء حن أعضاء حجمس الدارة    يتم تشكيل اللجنة بقرار  ل اللجنة :كيتش
 يلي :  وتعيين رئيس اللجنة وفق حا 2018تشكيل لجنة الترشيمات  والبوكدة خالل عام إعادة وق  تم 

 رئيس اللجنة-     عضو حجمس إدارة -السي  / علي عه  الرحدن الهاشمي  (1)

  الجنة عضو  –سعادة الشيخ / تركي بن خال  بن ثاني لل ثاني  (2)

   اللجنة عضو  -السي  / د . يميى حد  بطي الجفالي النعيمي  (3)
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 بعض مهام  ومسؤوليات لجنة  الترشيحات والحوكمة :

  األشخاص املؤهمين لالنضدام الى عضوية حجمس الدارة حن املتق حين لمترشح لعضوية  اختيار
عضوية حجمس الدارة حن  ن  لمترشحاملستقميحجمس الدارة دون حرحان أح  حن األعضاء غير 

واختيار املسؤولين الرئيسين في الدارة التنفيذية بالهنك وفق املؤهالت لمدرشح واختيار الشخص 
 باملكان املناسب وحسب الشروط التي تضعها اللجنة لكل وظيفة .املناسب 

  وضع خطة حالئدة لحالل واسته ال أعضاء املجمس بدا يتداش ى حع النظام األساس ي لمهنك وقانون
 الشركات التجارية وتعميدات البوكدة الصادرة عن حصرف قطر املركزي .

 ن وجود خطة إحالل )تعاقب وظيفي( حراجعة سياسات املوارد البشرية بشكل عام  لمتأك  ح
 في الهنك . ينيالرئيس نلمدسؤولي

  تقييم ح ى فعالية حجمس الدارة ككل وفعالية كل عضو حن أعضاء حجمس الدارة بشكل حستقل
وفق األسس التي تضعها اللجنة لذلك وتقييم أداء املسؤولين الرئيسين في الدارة العميا والتنفيذية 

 تمقيقهم  لأله اف املطموبة ورفع هذا التقييم للجنة املكافآت وحجمس الدارة  .في الهنك وح ى 

  الشراف على إع اد دليل وسياسات البوكدة في الهنك وتم يث  وحراقهة تطهيق  وذلك بالعدل حع
الدارة التنفيذية ولجنة الت قيق وهيئة الرقابة الشرعية والدارة املختصة في الهنك والشراف على 

  ار تقرير البوكدة السنوية .إص

ع  لحق ي  اجتداعتتضدن قراراتها وتوصياتها  في أول   اجتداعاتهاوتقوم اللجنة بعرض تقارير وحماضر 
 اللجنة. اجتداعملجمس الدارة بع  

وفق كشف  اجتماع(  5عدد  )   2018لجنة الترشيحات والحوكمة   خالل عام   اجتمعت
 .  ير الحضور املرفق بنهاية التقر 

ق حت توصيات ع ي ة ملجمس الدارة أهدها تع يل النظام األساس ي لمهنك لمتوافق  اجتداعاتهاوخالل 
حع لئمة حوكدة الشركات امل رجة الصادر عن هيئة قطر ألسواق املالية وتع يل بعض سياسات 

 الهنك الخاصة بالبوكدة املواضيع املتعمقة بتوظيف الدارة العميا . 
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 والتعويضات املكافآتلجنة 

 الغرض من اللجنة :

التأك  حن تمقيق الع الة والستقاللية في حنح املكافآت والتعويضات والبوافز في الهنك حن خالل 
تم تق يد  لمهنك  وكان ل  ال ور اليجابي في تمقيق  سياسات وأسس سميدة وحوضوعية تعتد  على حا

 ندو بإيرادات الهنك باقل حخاطر حدكنة .

 

ثالثة أعضاء حن أعضاء حجمس الدارة  ، وق   تشكل اللجنة بقرار حجمس الدارة حن يل اللجنة :كتش
 يلي :  وفق حا   2017تم تعيين رئيس وأعضاء  لجنة املكافآت  والبوافز خالل عام 

  .رئيس اللجنة   - سعادة الشيخ / عه  هللا بن ثاني عه  هللا لل ثاني  ( 1)

  .عضو اللجنة   -   تركي بن خال  بن ثاني لل ثان خ /سعادة الشي ( 2)
 .عضو  اللجنة    - السي  / د . يميى حد  بطي الجفالي النعيمي  ( 3)

 بعض مسؤوليات وأهداف لجنة املكافآت والحوافز 

  الشراف على سياسات وحدارسات املكافآت والتعويضات واملزايا الخاصة بدجمس الدارة وبالدارة
والتنفيذية وجديع الوظائف املعتد ة وضدان حطابقتها لتعميدات الجهات الرقابية العميا 

والشرافية وحراعاة حصلبة الهنك واملساهدين وحوافقتها ألفضل املدارسات املصرفية والبوكدة  
بع  حراجعة عدميات التقييم التي تقوم بها لجنة الترشيمات ألداء أعضاء حجمس الدارة والدارة 

أن سياسات حنح املكافآت والبوافز املعتد ة حن قهل املجمس  حن والتنفيذية والتأك  العميا
تتداش ى حع التعميدات املنظدة وأفضل املدارسات املصرفية وال ولية بهذا الشأن والتأك  حن أن 
سياسة حنح املكافآت والبوافز تأخذ بعين العتهار كافة أنواع املخاطر التي يتعرض لها الهنك عن  
تم ي  املكافآت بميث تتم املوازنة بين األرباح املتمققة ودرجة املخاطر التي تتضدنها األنشطة 

 واألعدال املصرفية.

  املق حة بدوجب نظام حنح املكافآت املعتد  على تقييم   العدل حع لجنة املخاطر في تقييم البوافز
حوضوعي لقياس األداء يرتهط بإطار عدل إدارة على نظام املخاطر وأن املكافآت في الهنك  تعتد  

املخاطر وتطهيق الضوابط ال اخمية واملتطمهات التنظيدية حن أجل تقييم وقياس أداء املوظفين 
 بدختمف املستويات .



20تقريـــر احلوكمــة ال�سنــــوي 2018

  20-      
 

 والتعويضات املكافآتلجنة 

 الغرض من اللجنة :

التأك  حن تمقيق الع الة والستقاللية في حنح املكافآت والتعويضات والبوافز في الهنك حن خالل 
تم تق يد  لمهنك  وكان ل  ال ور اليجابي في تمقيق  سياسات وأسس سميدة وحوضوعية تعتد  على حا

 ندو بإيرادات الهنك باقل حخاطر حدكنة .

 

ثالثة أعضاء حن أعضاء حجمس الدارة  ، وق   تشكل اللجنة بقرار حجمس الدارة حن يل اللجنة :كتش
 يلي :  وفق حا   2017تم تعيين رئيس وأعضاء  لجنة املكافآت  والبوافز خالل عام 

  .رئيس اللجنة   - سعادة الشيخ / عه  هللا بن ثاني عه  هللا لل ثاني  ( 1)

  .عضو اللجنة   -   تركي بن خال  بن ثاني لل ثان خ /سعادة الشي ( 2)
 .عضو  اللجنة    - السي  / د . يميى حد  بطي الجفالي النعيمي  ( 3)

 بعض مسؤوليات وأهداف لجنة املكافآت والحوافز 

  الشراف على سياسات وحدارسات املكافآت والتعويضات واملزايا الخاصة بدجمس الدارة وبالدارة
والتنفيذية وجديع الوظائف املعتد ة وضدان حطابقتها لتعميدات الجهات الرقابية العميا 

والشرافية وحراعاة حصلبة الهنك واملساهدين وحوافقتها ألفضل املدارسات املصرفية والبوكدة  
بع  حراجعة عدميات التقييم التي تقوم بها لجنة الترشيمات ألداء أعضاء حجمس الدارة والدارة 

أن سياسات حنح املكافآت والبوافز املعتد ة حن قهل املجمس  حن والتنفيذية والتأك  العميا
تتداش ى حع التعميدات املنظدة وأفضل املدارسات املصرفية وال ولية بهذا الشأن والتأك  حن أن 
سياسة حنح املكافآت والبوافز تأخذ بعين العتهار كافة أنواع املخاطر التي يتعرض لها الهنك عن  
تم ي  املكافآت بميث تتم املوازنة بين األرباح املتمققة ودرجة املخاطر التي تتضدنها األنشطة 

 واألعدال املصرفية.

  املق حة بدوجب نظام حنح املكافآت املعتد  على تقييم   العدل حع لجنة املخاطر في تقييم البوافز
حوضوعي لقياس األداء يرتهط بإطار عدل إدارة على نظام املخاطر وأن املكافآت في الهنك  تعتد  

املخاطر وتطهيق الضوابط ال اخمية واملتطمهات التنظيدية حن أجل تقييم وقياس أداء املوظفين 
 بدختمف املستويات .
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ع  لحق ي  اجتداعتتضدن قراراتها وتوصياتها  في أول   اجتداعاتهاوتقوم اللجنة بعرض تقارير وحماضر 
ق م توصيات باملكافآت الخاصة بالعام  2018وخالل اجتداعها عام  اللجنة. اجتداعملجمس الدارة بع  

 الذي سهق  الى حجمس الدارة ووفق الصالحيات املدنوحة لها حن حجمس الدارة.

وفق كشف الحضور  اجتماع(  1عدد  )   2018لجنة املكافآت والحوافز    خالل عام   اجتمعت
 . املرفق بنهاية التقرير 

 
حن خالل والدارة التنفيذية تم إجراء تقييم  شاحل ألعضاء حجمس الدارة تقيم مجلس اإلدارة : 

اللجان وفق كشوف حضور الجتداعات والتي توضح أن  واجتداعات نتائج األعدال السنوية   حراجعة
أعضاء حجمس الدارة  ق  وزعوا املسؤوليات فيدا بينهم  وقاحوا ب ور فعال  في  إدارة الهنك  حن خالل  

ات تم تكميف لجنة الترشيم لجان   التي  نفذت أه اف الهنك .وبناء على تقييم حجمس الدارة لنفس  
إضافي ألعضاء حجمس الدارة والتأك  حن توزع املسؤوليات بين أعضاء حجمس  والبوكدة بدراجعة تقييم

 الدارة  وفق تشكيل لجان حجمس الدارة البالية .

 : اإلدارة التنفيذية العليا بالبنك

تطهيقاا ألفضل املدارسات املصرفية والبوكدة فق  تهنت إدارة الهنك تطهيق سياسة الفصل بين املهام 
بي / عه  الهاسط أحد  الشي س الدارة حيث تتولى الدارة التنفيذية على رأسها السي التنفيذية وحجم

هام الدارة اليوحية ألعدال الهنك ويساع ه في ذلك الدارة وهو  الرئيس التنفيذي لمهنك ويتولى ح
وق  زة ،يذوي املؤهالت والخبرات املتد حن أحباب الخبرات في األعدال املصرفية واملالية حن التنفيذية

لدارة الهنك حسب املستوى الداري حن خالل السمطات والصالحيات املالية  ةتم وضع صالحيات حم د
ي كدا يستعين الرئيس التنفيذي ف ،لمعدالء في الهنك ئتدان ن خالل الصالحيات بدنح وتع يل ال أو ح

حتخصصة تشدل حجالت وأعدال الهنك املختمفة تتشكل حن امل راء  بلجان إدارية  حهاحتنفيذ 
 : حنها   املتخصصين حن ذوي الكفاءات واملؤهالت املتديزة حيث تم تشكيل اللجان الدارية 

 ALCO  املوجودات واملطلوبات لجنة 

ن خالل ( ح واملطموباتوجودات األحوال في الهنك )املحراقهة حركة املوجودات واملطموبات تتولى اللجنة 
الجراءات التصبيمية الالزحة وحتابعة تنفيذ الدارة التنفيذية لتوصيات  واتخاذالتقارير املالية والرقابية 

رف بتعميدات حص اللتزاموقرارات اللجنة بدا يضدن تمقيق أعلى عائ  لمدودعين واملساهدين في ظل 
 قطر املركزي.  
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 لجنة التمويل
على عدميات التدويل بأنواع  املختمفة والتي تعرض عميها في ح ود  دراسة املوافقاتتتولى اللجنة 

الصالحيات املدنوحة للجنة وفقاا لسياسة صالحيات التدويل والستثدار واملعتد ة حن حجمس الدارة ، 
ن دوتقوم اللجنة بأداء خ حات التدويل بالسرعة املطموبة وفي إطار حه أ تفويض الصالحيات بدا يض

تمقيق حصلبة الهنك وأداء أفضل الخ حات لمعدالء ووفق املعايير املهنية الصبيمة في إطار اللتزام 
 بقواع  وحم دات وتعميدات الجهات الشرافية والرقابية. 

 
 لجنة املشتريات واملصروفات

تتولى اللجنة دراسة واملوافقة على النفقات الجارية والرأسدالية لمهنك في ح ود املوازنة التق يرية ووفقاا 
 لمصالحيات املدنوحة لها واملعتد ة حن حجمس الدارة .  

 
 لجنة املناقصات واملزايدات

صالحيات تق يرية ووفقاا لمتتولى اللجنة ال راسة واملوافقة على املناقصات واملزاي ات في ح ود املوازنة ال
 املدنوحة لها واملعتد ة حن حجمس الدارة .  

 : أعمال الحاسب اآللي سيير لجنة ت

تتولى اللجنة حسؤولية وضع املعايير املعتد ة لتكنولوجيا املعموحات والتنسيق بين حختمف األنشطة 
نفيذ تكنولوجيا املعموحات لتلتنفيذ خطط وأعدال الهنك ، كدا تعتد  اللجنة الستراتيجية السنوية ل

املشاريع والخ حات املتعمقة بتكنولوجيا املعموحات في ح ود املوازنة التق يرية ووفقاا لمصالحيات 
 املدنوحة لها واملعتد ة حن حجمس الدارة  

 : التوظيف  لجان 

ف املرشبين لمعدل بالهنك لموظائ واختيار حقابمة اللجنة حسب املستوى املشكمة على أساس  تتولى  
  الدارية وتعتد  قرارتها حن الجهة صاحهة الصالحية بالتعيين وفقاا لالئمة املوارد البشرية . 

 الرقابة الداخلية  في البنك

 تم د وإجراءات وحهادئ توجيهات حن حجدوعة في ويتدثل ال اخمية لمرقابة هيكل الهنك اعتد  
 هنكلم الرقابية الجهات بين تعاون  نتا  لتكون   ال اخمية بالرقابة خاصة سياسة ضدن الصالحيات

  في فقاوتو  انسجام تكفل عدل بيئة وخمق ال اخمية البوكدة حن ولمتأك  لمرقابة حعايير  أعلى وتمقيق
 أفضل حع ةالسياس هذه وتتوافق الرقابية القطاعات الى خاللها حن املسن ة الرئيسية واملسؤوليات املهام

 الشراف ولجنة (،COSO) ال اعدة املنظدات ولجنة ، (IIA) ال اخميين امل ققين حعه  حؤسسة حدارسات
 .(Basel)  املصرفي
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 لجنة التمويل
على عدميات التدويل بأنواع  املختمفة والتي تعرض عميها في ح ود  دراسة املوافقاتتتولى اللجنة 

الصالحيات املدنوحة للجنة وفقاا لسياسة صالحيات التدويل والستثدار واملعتد ة حن حجمس الدارة ، 
ن دوتقوم اللجنة بأداء خ حات التدويل بالسرعة املطموبة وفي إطار حه أ تفويض الصالحيات بدا يض

تمقيق حصلبة الهنك وأداء أفضل الخ حات لمعدالء ووفق املعايير املهنية الصبيمة في إطار اللتزام 
 بقواع  وحم دات وتعميدات الجهات الشرافية والرقابية. 

 
 لجنة املشتريات واملصروفات

تتولى اللجنة دراسة واملوافقة على النفقات الجارية والرأسدالية لمهنك في ح ود املوازنة التق يرية ووفقاا 
 لمصالحيات املدنوحة لها واملعتد ة حن حجمس الدارة .  

 
 لجنة املناقصات واملزايدات

صالحيات تق يرية ووفقاا لمتتولى اللجنة ال راسة واملوافقة على املناقصات واملزاي ات في ح ود املوازنة ال
 املدنوحة لها واملعتد ة حن حجمس الدارة .  

 : أعمال الحاسب اآللي سيير لجنة ت

تتولى اللجنة حسؤولية وضع املعايير املعتد ة لتكنولوجيا املعموحات والتنسيق بين حختمف األنشطة 
نفيذ تكنولوجيا املعموحات لتلتنفيذ خطط وأعدال الهنك ، كدا تعتد  اللجنة الستراتيجية السنوية ل

املشاريع والخ حات املتعمقة بتكنولوجيا املعموحات في ح ود املوازنة التق يرية ووفقاا لمصالحيات 
 املدنوحة لها واملعتد ة حن حجمس الدارة  

 : التوظيف  لجان 

ف املرشبين لمعدل بالهنك لموظائ واختيار حقابمة اللجنة حسب املستوى املشكمة على أساس  تتولى  
  الدارية وتعتد  قرارتها حن الجهة صاحهة الصالحية بالتعيين وفقاا لالئمة املوارد البشرية . 

 الرقابة الداخلية  في البنك

 تم د وإجراءات وحهادئ توجيهات حن حجدوعة في ويتدثل ال اخمية لمرقابة هيكل الهنك اعتد  
 هنكلم الرقابية الجهات بين تعاون  نتا  لتكون   ال اخمية بالرقابة خاصة سياسة ضدن الصالحيات

  في فقاوتو  انسجام تكفل عدل بيئة وخمق ال اخمية البوكدة حن ولمتأك  لمرقابة حعايير  أعلى وتمقيق
 أفضل حع ةالسياس هذه وتتوافق الرقابية القطاعات الى خاللها حن املسن ة الرئيسية واملسؤوليات املهام

 الشراف ولجنة (،COSO) ال اعدة املنظدات ولجنة ، (IIA) ال اخميين امل ققين حعه  حؤسسة حدارسات
 .(Basel)  املصرفي
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 مةحكاف حسئولية و"تدمك" األول( ال فاع )خط بدثابة مال ع و  التشغيل األعدال، إدارات اعتهار  تم وق 
 و  حسئولياتها تخصصها، داخل املوجود بالق ر  املخاطر  حن يخصها بدا حنها كل بها، الخاصة املخاطر 

 عن ملسؤولا وهو  فاعميتها حراقهة و  ل يها املطهقة الضوابط تقييم ذلك ويتضدن تزاولها. التي األنشطة
 .  اليوحية العدميات حن كجزء والرقابة املخاطر  حكافمة عناصر  توافر  حن التأك 

 عن ملسؤولةا تعتبر  والتي الثاني، ال فاع خط تعتبر  املالية، الرقابة و  املخاطر  كقطاع الرقابية القطاعات أحا
 بشكلو  ككل املؤسسة حستوى  على باملخاطر  التقارير  ورفع واملراقهة والقياس التم ي  عدميات حن حزي 

 األول(. ال فاع )خط حسئوليات عن ستقلح و  حنفصل

  وهو  الشرعية الرقابة و  ال اخلي الت قيق قطاع ووظائف حسؤوليات حن فهو  الثالث  ال فاع خط أحا
 لطدأن  عاحة وحراجعات ت قيق وعدميات ، املخاطر  أساس على الت قيق بأعدال القيام عن املسؤول
 ار الط ذلك في بدا ، الشاحمة للبكوحة العام الطار  ضدن يعدل الهنك بأن واملساهدين  الدارة حجمس

 . املخاطر  لبوكدة العام
 لجرائيةا الفجوات وملعالجة املخاطر  حن للب  األساسية املنهجية الطريقة هي ال اخمية الرقابة بيئة أن

 تونااملك تبرز السياسة هذه فان لذلك فاعمة، بصورة السالحي ال ولي قطر  بنك أه اف تمقيق ألجل
 . لمهنك ال اخمية لمرقابة العام الطار  حنها يتشكل التي والعواحل واملهادئ
 الب  ىإل ، لطهيعتها وفقا الهنك وح ات كل حسؤوليات بوضوح و  السياسة في التالية األقسام وتم د
 والرقابة. لمدخاطر  العام الطار  داخل حسئولياتها و  دورها كاحل وح ة كل في  تستوعب الذى

 واملسؤولياتاألدوار 

 مجموعة الدفــاع األولى : 
 اح تمقيق في الدارة وحجمس الهنك إدارة ملسان ة األول  ال فاع خط / األولى ال فاع حجدوعة أقيدت لق 

 هذا ولياتحسؤ  وت ار  لمرقابة. خاضعة تشغيمية بيئة ولتأحين حتديزة، وخ حة استراتيجيات حن يسته فان 
 واألفراد لمشركات املصرفية الخ حات ، األعدال خطوط وهم )  التشغيلو  األعدال قطاعات جانب حن الخط

 أه اف قتمقي تيسير  بإحكانها التي املخاطر  إدارة و/أو  خمق في أنشطتهم تتسم الذين ( وال عم  التشغيل ،
 . تمقيقها دون  البيمولة أو  املنظدة

 املنوطة وهى ،) Owners Risk ( بها الخاصة املخاطر  ت ير  و  تتمكم التي املجدوعة هي األولى لمدجدوعة
 الف (خ املدارسات، افضل -املركزي  قطر  حصرف ) النظاحية والجهات الهنك يضع  حا وتنفيذ بتصديم

 ملزدوجةا الرقابة حهام دلسـنا الجرائية املستن ات يشدل بدا املخاطر  تمك حع لمتعاحل رقابية وسائل حن
 دمياتهاع خالل تنفذها و  تتهعها التي الضوابط حن خالف  و  ، املصالح وتعارض ، املهام بين والفصل ،

 و  خ حات حن تعتد ه وحا أنظدة حن تستخ ح  ملا اختهارها و  اختيارها و  ، حنتجاتها تطوير  ، اليوحية
 خطط.
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 هيراك تفاوتا تتفاوت ( تخصص او  حسئولية لكل تهعا ) األولى ال فاع بدجدوعة األفراد حسؤوليات إن
  .  حخاطر  حن إدارت  على يقوم وحا حنهم فرد لكل املسن  العدل نطاق بمسب

 
 مجموعة الدفاع الثانية  : 

 ات،املدارس افضل و  رقابية خبرات حن املجدوعة تمك تق ح  بدا الهنك إدارة ل عم الثاني ال فاع خط أقيم
 املخاطر. وإدارة حراقهة فاعمية يكفل بدا األولى ال فاع حجدوعة بجانب املشورة يمتق  على والق رة
 ألول،ا ال فاع خط بها يقوم التي املخاطر  حراقهة أنشطة عن حستقل بشكل الثاني ال فاع خط حهام تدارس

 ة.الدار  ملجمس تابعة لجان حن يتهعها حا أو  و/ التنفيذية الدارة وتوجي  سيطرة تمت تهقى أنها غير 
 غسل حكافمة / اللتزام إدارات  تتولها السالحي ال ولي قطر  ببنك الثاني ال فاع بخط الخاصة املهام

 ةوالرقاب ( إدارة حجمس للجنة التابع )الخط التشغيل، السوق، )الئتدان، اطر املخ  البوكدة/ األحوال/
 .  السيبراني واألحن املالية

 مجموعة الدفاع الثالثة:

  : من تتألف والتي

 عح تتوافق والثاني األول  ال فاع خطى جهود أن حن لمتأك  حستقمة ضدانات يوفر  : ال اخلي الت قيــق
 ال اخمية. والرقابة البوكدة إجراءات وكفاية فاعمية بشان الدارة وحجمس الهنك إدارة حن كال  توقعات

 .التنظيمي واستقالل  حوضوعيت  لضدان الدارية باملهام بالقيام الثالث للخط بتاتا يسدح ول 

 حجدوعتي عدل نطاق يشدل بدا وأنشطت  الهنك عدميات أوج  كافة املجدوعة تمك عدل نطاق يشدل
 والثانية. األولى ال فاع

 جاتوحنت خ حات جديع ان لمتأكي  الشرعية الرقابة لهيئة حستقم  ضدانات يوفر  : الشـريعة امتثال
 . السالحية الشريعة وحهادئ أحكام حع تتداش ى الهنك

 املخاطر :    -نظام الرقابة ال اخمية 

 خاطر امل تمك لتقييم املم دة اآلليات حن الع ي  خالل حن الهنك بأنشطة املتعمقة املخاطر  إدارة يتم
 جمسح حن ابت اء حسهقاا  املم دة واملسؤوليات املهام على التركيز  اآلليات هذه اهم وحن بها، كموالتم
 حوظف لك إن حيث الهنك حوظفي وكافة التنفيذيين وامل راء املختمفة والدارات باللجان وحروراا  الدارة

 أهم  أح املخاطر  إدارة لوتدث بواجهات . القيام عن  املمتدمة املخاطر  حع التعاحل عن حسؤول الهنك في
 نوع وفق املخاطر  قطاع تقسيم تم وق  . والربمية الندو  تمقيق استدرار  لضدان لمهنك الهاحة العناصر 
  : وهي الهنك ل  يتعرض الذي املخاطر 
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 أنواع املخاطر  :

 وبالتالي الس اد على ق رتهم وع م العدالء بتعثر  تتدثل ائتدانية حخاطر  الهنك يواج   : االئتمان مخاطر  
 :يلي بدا الهنك يقوم وتخفيفها الئتدان حخاطر  وملواجهة ألحوال  الهنك استرداد ع م حخاطر 

 عديل لكل الئتدانية( )ال راسة الئتدان حذكرات عرض يتم حيث :عميل لكل الفردي املستوى  على
 وضاعأ دراسة بع  التوصية ويتم لمعديل التدويل حنح قهل الئتدان حخاطر  لتقييم املخاطر  إدارة على

 .العديل

 كاتلمشر  املصرفية الخ حات لقطاع تابع التدويل كان سواء : )التمويل( االئتمان محفظة مستوى  على
 لقطاع تابع أو  عقاري( تدويل حكوحي، وشه  حكوحي قطاع وحتوسطة، صغيرة شركات كبرى، )شركات

 ارير التق تمك ورفع سنوية ربع دورية تقارير  بإع اد املخاطر  إدارة تقوم (،  )التجزئة لألفراد املصرفية الخ حات
 :يلي حا املثال سبيل على التقرير  يتضدن حيث بشأنها قرارات لتخاذ املخاطر  لجنة إلى

 املتأخرات ةنسه / الندو  نسب / لمقطاع وفقاا  التركزات نسهة / التدويل لدارة وفقاا  التركزات نسبة تحديد
 التدويل صافى ونسهة ،LCR السيولة تغطية نسهة باملخاطر، املرجبة األصول  و  املال رأس كفاية حع ل /

 .Testing Stress الجهاد اختهارات ، NSFR  املستقر 

 معدالءل الثاني و  الشركات حن لمعدالء األول  العدالء، ملخاطر  ال اخلي لمتصنيف أنظدة تطوير  تم وق 
 كلل التصنيف إدخال يتم وبميث املختصة التدويل إدارة ِقَهل حن بياناتهدا ادخال ويتم األفراد حن

 بحس دورياا  التصنيف تم يث ويتم الئتدان حخاطر  ادارة خالل حن وحراجعت  الهنك نظام على عديل
، واح ة حرة أدنى وبم  للمعدي البالي الوضع  لعدالءا عن بيانات قاع ة بناء إلى الهنك يه ف حيث سنوياا

 حمتزحاا  حازال الهنك بأن عمداا  (،10 الى 1 )حن التصنيف درجات وتتراوح ال اخمية لتصنيفاتهم وفقاا 
 الئتدان. حخاطر  لقياس املركزي  قطر  حصرف حن املقرر  املعياري  امل خل بتطهيق

 املع لت أفضل حن وهو  %2.01 بدع ل املنتظدة غير  الئتدانية التسهيالت بدع ل هنكال يمتفظ كدا 
 القطري. السوق  في

 حع ل كفاية رأس املال 

 املخاطر  ملواجهة قوية حال رأس قاع ة وجود حن والتمقق املال رأس كفاية حع ل بدراقهة الهنك يقوم
 األحان هاحش حع املال رأس كفاية ملتطمهات األدنى الب  تفوق  وأنها املخاطر  بأوزان األصول  ترجيح بع 

 .  (٣ )بازل  وحقررات املركزي  قطر  حصرف تعميدات حسب املطموب
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 حخاطر السيولة 

 ، هااستمقاق حوع  حمول  عن  التزاحات  حقابمة حن الهنك تدكن ع م حخاطر  في السيولة حخاطر  تتدثل
 اريوهاتسين وعدل السيولة نسب على الجهاد اراتاخته واجراء السيولة حستويات بدتابعة الهنك ويقوم

 ظروف حواجهة أو  العادي التشغيلي لموضع وفقاا  السيولة حخاطر  وقياس لتقييم ج اا  حتمفظة
 اماللتز  ملتابعة وذلك حفاجئة ودائع بسبب داخمية تأثيرات أو  اقتصادية أزحة أو  خارجية اقتصادية
 دورية بصفة الختهارات تمك نتائج تق يم حع ، الشأن ذاه في املقررة املركزي  قطر  حصرف بتعميدات

  . الدارة حجمس عن املنبثقة املخاطر  للجنة
 الئتدانية والخسائر  القيدة "انخفاض 30 رقم املالي املماسهة حعيار " الجديد الدولي المعيار

 "باألعهاء املثقمة والرتهاطات

 1/1/2018 حن اعتهاراا  30 رقم  الج ي  السالحي املماسبي لمدعيار  الرسمي التطهيق به ء باللتزام الهنك قام
 ياسةس وضع إلى بالضافة هذا ، الشأن هذا في الصادرة وحتطمهات  املركزي  قطر  حصرف لتعميدات وفقاا 

  املرتهطة. الطراف ت ريب بجانب ، 30 رقم املعيار  لتطهيق  داخمية

 املخاطر التشغيمية  : 

 خالل حن بالهنك الرئيسية التشغيمية املخاطر  ودراسة رص  عدمية على التشغيمية املخاطر إدارة  تتولى
 حصرف توجيهات و  بازل  لجنة حدارسات افضل وفق التمميل انظدة و  ،ادوات السياسات حن حجدوعة

   . بشأنها والتوصيات الهاحة، املخاطر  عن بانتظام املخاطر لجنة ابالغ يتم  بميث املركزي  قطر 

 التقييدات ، تاريخية بيانات قواع  لتتضدن األساسية التشغيمية املخاطر إدارة عناصر استيفاء وتم
  راريةاستد لخطط دورية اختهارات و  خطط الى بالضافة الرئيسية املخاطر  حؤشرات ، لمدخاطر  الذاتية
 . الكوارث حالت في  التعافي و  األعدال

 دوذ ن تطهيق و  بالهنك ال اخمية الرقابة هيكل خالل حن ال اخمية الرقابة تعزيز تم سهق، حا إلى بالضافة
 املسؤولية ترسيخ حن يدكن  حا املؤسسة حخاطر  إدارة في” الخطوط ثالثي ال فاع “ واسموب  املخاطر  تقهل

 .الهنك داخل املستويات كافة على وتطهيقهدا ال فاع خطوط حن خط كل حستوى  على واملساءلة

 والستراتيجية املخاطر تمدل نداذ  إطار  في تعدل السالحي ال ولي قطر  بنك في التشغيل حخاطر  إدارة إن
 إدارة خالل حن عنها الناتجة والجراءات والسياسات الستراتيجية تطهيق ويتم. الدارة حجمس يضعها التي

 بالستقاللية املخاطر إدارة تتدتع حيث املخاطر  لجنة إلى حهاشرةا  تقاريرها ترفع والتي التشغيل  حخاطر
 الرقابية الجهات الى إضافة األخرى  التشغيل و  األعدال إدارات حع املستدر بالتنسيق وتعدل املطموبة

 .أنشطتها ملسان ة الهنك في  األخرى 
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 استدرارية األعدال : 

يواجهها  و أته ف إدارة استدرارية العدال الى تم ي  املخاطر الرئيسية والته ي ات التي يتعرض لها الهنك 
والتأثيرات املمتدمة واملترتهة على هذه الته ي ات والتي حن شأنها أن تعيق استدرارية العدال ل ى الهنك وق  

شأنها أن تؤثر على سدعة الهنك حيث تقوم بتق يم يترتب عميها خسائر حالية ، قانونية ، او ته ي ات حن 
اطار العدل الذي يوفر الق رة على الستجابة لمكوارث والزحات والته ي ات وبدا يضدن حصالح الهنك 
واصول  وعدالئ  وسدعت  وذلك حن خالل دراسة تمميل الثر املترتب على انقطاع العدال وتوفير اآلليات 

لق رة على الستجابة حع هذه البالت وبالتعاون حع حراكز العدل املختمفة والخطط والسياسات لضدان ا
لوضع الجراءات وحواقع العدل اله يمة والتأك  حن فاعميتها حن خالل اجراء الفموصات ال ورية الالزحة 
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 .2020  عام حتى حم ده استراتيجية دنض املعموحات

 قطاع التدقيق الداخلي

 لجنة وتقوم  الهنك في الرقابية القطاعات أهم حن  الثالث ال فاع خط – ال اخلي الت قيق قطاع يعتبر 
 حصرف ةحوافق بع  -  الت قيق قطاع رئيس بتعيين  حهاشرة الدارة ملجمس تتهع التي ال اخلي الت قيق

 وكل ، مخ حاته إنهاء أو  وترقياتهم وحكافآتهم رواتبهم وتم ي  ال اخلي الت قيق يوحوظف - املركزي  قطر 
 جمسح حن املعتد ة البشرية املوارد لسياسات وفقا حالية أو  إدارية أحور  حن املوظفين بهؤلء يتعمق حا
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 صيناملتخص حن ال اخميين وامل ققين ، ال اخلي الت قيق لدارة التاحة الستقاللية يمقق بدا  الدارة
 أداء   حستوى  تمسين في يسهم بدا  رفيعة وشخصية حهنية بدؤهالت ويتدتعون  الت قيق حسائل في

 الهنك.

  فعير  و  ،  ال اخمية لرقابةا عدميات  يتابع التي الدارة حجمس أدوات حن أداة ال اخلي الت قيق ويشكل
 حن مببالط الت قيق لجنة تقومو  الدارة ملجمس التابعة الت قيق لجنة إلى حهاشرة تقاريره الت قيق
 الت قيق لاتصا عن بتقارير  هاوتزوي  ، بالنتائج حهاشرة بالغهموا الواجهات بعض بأداء ال اخلي الت قيق
   التقرير. هذا بشأن السميم القرار  اتخاذ حن تدكنهم بالهنك األخرى  بالدارات ال اخلي

 الداخلية : الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة نتائج

 حن الكثير  جنه  ، والتطهيق التصديم حيث حن وفعال سميم  و  حتكاحل داخلي رقابة بنظام الهنك يتدتع
  تهين كمدا فاعميت  وزيادة تمسين  على والعدل حستدر بشكل النظام هذا تقييم ويتم املمتدمة املخاطر 

 والجراءات السياسات حيث حن سواء الهنك  ب  يتدتع ملا وذلك فرص وج ت أو رقابية فجوات وجود
 دوري بشكل والجراءات السياسات تمك وحراجعة تم يث على الهنك ويعدل العدل نظام تمكم التي

 تاالخ حو  واملالية املصرفية واملستج ات ياتالتقن ألح ث الهنك حتابعة أو  وحالئدت  كفايتها حن لمتمقق
 حن الع ي  خالل حن للي بشكل الهنك في العدميات حعظم تنفيذ  الى خالل حن يسعى والذي اللكترونية

 حتخصصة قطاعات الهنك ل ى  وأيضا الحتيال فرص ويقمل األخطاء حن يم  حدا اللكترونية األنظدة
 الت قيق لعدمية الفاعمية يعطي وحدا  املختمفة املخاطر وإدارة واللتزام ال اخمية املراجعة حجال في

  : الت اخلي

 يعزز  حدا والخارجيين ال اخميين املراجعين على تشرف الدارة حجمس حن حنبثقة فعالة ت قيق لجنة وجود  -
 املراجعة. حمل واألنشطة الوح ات عن تقارير وحنتظدة دورية بصفة لها ويق م استقالليتهم حن

 املراجعة حجدوعة قهل حن حستدر بشكل ال اخمية الرقابة نظام وفعالية كفاية ح ى حراجعة يتم -
 الرقابة جوانب بعض حراجعة يتم كدا الت قيق لجنة قهل حن حعتد ة سنوية لخطة وفقاا  ال اخمية
 حن تتم التي الفمص أعدال خالل حن وكذلك الخارجيين املراجعين قهل حن دوري بشكل ال اخمية

 املركزي. قطر  حصرف قهل

 كفاية ح ى في تتدثل والتي ال اخمية الرقابة نظام حراجعة لنتائج الكافية العناية الهنك إدارة  إيالء -
 التعاحل يتم بميث  إخفاق حالت هناك كانت اذا األخص وعلى ، الرقابية الجراءات بعض وفاعمية

 تكرارها بع م الكفيمة الضوابط ووضع تصويبها حتابعة على والعدل بج ية تتكشف حالحظات أية حع
 . الهنك إدارة خالل حن
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 اللتزام والحتثال املؤسس ي وحكافمة غسل األحوال وتدويل الرهاب

 كتم وتتوفر  التقنية، ح يثة وأنظدة حؤهمين حوظفين خالل حن  2018 لعام الفعال اللتزام نظام تمقق
 ال ولي طر ق بنك في الرهاب وتدويل األحوال غسل وحكافمة املؤسس ي والحتثال اللتزام إدارة في العناصر 

 وسميدة يةحب بيئة على املمافظة على تساع ه التي باملرونة الهنك في اللتزام نظام ويتدتع السالحي،
 دايةلب وذلك الرهاب وتدويل األحوال غسل ملكافمة وفعال رادع بقانون  واللتزام املؤسس ي لالحتثال

 تنشأ ق  تيال التكاليف تخفيض حع الهنك سدعة علي البفاظ إلى بالضافة املمتدمة. املخاطر  حن الهنك
 واجهاتها أداء حن املؤسس ي والحتثال اللتزام إدارة ولتدكين لمتعميدات. والحتثال اللتزام ع م حالة في

 هال أن كدا التجاوزات جديع حن والتمقق لمتعاحل الالزحة بالصالحيات الدارة تمظي وحسؤولياتها،
 الهنك. وعدميات واألفراد والسجالت لمدعموحات لموصول  حقي ة غير  صالحيات

 على افالشر  حسؤوليات الرهاب ويلوتد األحوال غسل وحكافمة املؤسس ي والحتثال اللتزام إدارة تتولى
 املركزي  قطر  حصرف حن الصادرة والتعميدات والتوجيهات التشريعات حن لكل والحتثال اللتزام

 أخرى  ةقضائي سمطة وأي قطر  دولة في الهنك عدل تنظم التي األخرى  املختصة السمطات إلى بالضافة
 ميداتلتع والحتثال اللتزام حن التأك  البصر  ل  املثال سبيل على الدارة واجهات وتشدل بها. حعدول 
 القطرية موائحوال بالقوانين التقي  إلى بالضافة ال ولية واملعايير  املدارسات وأفضل املركزي  قطر  حصرف
 الرهاب. وتدويل األحوال غسل ملكافمة

 حجال في دارساتامل أفضل لتهنى بنجاح واختهاره (CMAT) وحراقهت  اللتزام حتابعة نظام تطهيق تمو 
 دارساتامل ألفضل وفقاا  املعتد  العدل إطار  في وحراقهت  اللتزام حتابعة عدميات جديع وتجري  الهنوك.
 إجراء هايتهع حراجعة، عدمية كل قهل إص ارها يتم والتي العدل نطاق إطار  التقارير  هذه وتشدل العاملية.

 التشريعية. لمدتطمهات والحتثال اللتزام ح ى لتمميل إجرائها يتم التي واملي انية املكتبية الختهارات
 بها. املعدول  ر املخاط ملصفوفة وفقا ككل التقرير  تقييم يتم كدا لمدخاطر  وفقاا  النتائج تصنيف ويتم هذا

 حصرف إلى ةاملق ح ال ورية والهيانات املطهقة الحترازية الموائح حن عينات اختهار  يتم ذلك، إلى بالضافة
 املؤسس ي. والحتثال اللتزام حنظور  حن املركزي  قطر 

 

 إطار  تنفيذ في رئيس ي بشكل السالحي ال ولي قطر  بنك في املالية الجرائم حكافمة استراتيجية تتدثل
 وجيهيةالت لمدهادئ وفقا يعدل الهنك أن حن لمتأك  بنجاح الرهاب وتدويل األحوال غسل ملكافمة العدل

 الهنك. يف املساهدين ثقة على البفاظ وبالتالي وال ولية، املممية املعايير  أفضل واعتداد التعميدات /

 ،الهنك في الرهاب وتدويل األحوال غسل حكافمة أنظدة وتم يث حراجعة تتم وحستدر  دائم وبشكل
 ريوهاتالسينا حختمف تغطي التي التقنية واألنظدة راءاتوالج السياسات في العدل إطار  تشدل والتي
 ب . املشته  والسموك العادية الغير  األنشطة تم ي  أجل حن
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 والحتثال لتزامال ثقافة لتعزيز  املالية الجرائم حواضيع حن الع ي  على الهنك ملوظفي الت ريب تق يم يتم
 لتزامال اتجاه واجهاتهم وتنفيذ استيعاب حن كافي ق ر  على املوظفين جديع أن ولضدان الهنك، في

 العقوبات. وبرناحج قطر  في الرهاب وتدويل األحوال غسل حكافمة قانون  وحتطمهات بالتشريعات

 عن غالبال  يتم كدا الهنك، يواجها ق  حمتدمة حخاطر  أي حن والوقاية واملنع لمكشف أنظدة تطوير  تم 
 املالية. املعموحات وح ة إلى ب  شته امل وسموكهم العادية الغير  العدالء أنشطة

 هابالر  وتدويل األحوال غسل وحكافمة املؤسس ي والحتثال اللتزام إدارة فإن سهق، حا إلى بالضافة
 املالي. القطاع على املطهقة ال ولية املعايير  أفضل لتهني تاحة وجاهزية استع اد على دائداا 

 

 تدويلو  األحوال غسل وحكافمة  اللتزام إدارة واتهاع لمهنك التنظيمي الهيكل تع يل 2018 عام خالل وتم
 كإدارة هاأدائ جودة ورفع عدمها في استقاللية هابإعطائ الدارة حن رغهة واللتزام املخاطر  لجنة الى الرهاب

  اطر املخ إدارة وتقوم حنها املطموبة  التقارير  وإع اد اليوحية األعدال في دورها جانب الى رقابي دور  لها
  .  الدارة عدل عن سنوية ربع تقرير  بدراجعة واللتزام

 

 الرقابة الخارجية : 

 املركزي  ر قط حصرف حن واملعتد ين البسابات حراقبي حناقصات عروض في بالنظر   الت قيق لجنة تتولى
 الدارة سحجم الى توصية وترفع املالية لألسواق قطر  هيئة ل ى الخارجيين امل ققين بج ول  واملسجمين

  . كالهن عن خارجي كد قق لتعيين  ، لمدساهدين العاحة الجدعية الى التوصية هذه يرفع ب وره الذي

 صمةحت سنوات خدس أقص ى بم  حداثمة أخرى  ح د أو  مل ة لمتج ي  قابمة واح ة سنة  مل ة التعين ويتم
 ر قط حصرف حن واملعتد ة ال وحة في تعدل والتي ةيالعامل املكاتب إح ى اختيار  على الهنك واعتاد

 . والتجارة ادالقتص وزارة حن املعتد ين املماسهين وبج ول  املالية لألسواق قطر  وهيئة املركزي 

 8201 يةاملال لمسنة خارجي حسابات كدراقب األولى لمسنة كوبر  هاوس وتر  برايس حكتب تكميف تم وق 
 املالية الهيانات  ت قيق فيها بدا املركزي  قطر  حصرف حتطمهات استيفاء حع  العق  يشدل حيث و 

 هةنس املال, رأس كفاية , واملخصصات الئتدانية التسهيالت )  حراجعة وكذلك , واملرحمية السنوية
  املال, رأس كفاية لتقييم ال اخمية الجراءات ,تقرير  املستقر  التدويل صافي نسهة , السيولة

 اتعميدت تضدن  وحا سنوي  ربع بشكل وذلك ( الزحيمة والشركات والعقارية املالية الستثدارات تقرير 
 .  امل رجة الشركات حوكدة لئمة بخصوص املالية لألسواق قطر  هيئة
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 املالي. القطاع على املطهقة ال ولية املعايير  أفضل لتهني تاحة وجاهزية استع اد على دائداا 

 

 تدويلو  األحوال غسل وحكافمة  اللتزام إدارة واتهاع لمهنك التنظيمي الهيكل تع يل 2018 عام خالل وتم
 كإدارة هاأدائ جودة ورفع عدمها في استقاللية هابإعطائ الدارة حن رغهة واللتزام املخاطر  لجنة الى الرهاب

  اطر املخ إدارة وتقوم حنها املطموبة  التقارير  وإع اد اليوحية األعدال في دورها جانب الى رقابي دور  لها
  .  الدارة عدل عن سنوية ربع تقرير  بدراجعة واللتزام

 

 الرقابة الخارجية : 

 املركزي  ر قط حصرف حن واملعتد ين البسابات حراقبي حناقصات عروض في بالنظر   الت قيق لجنة تتولى
 الدارة سحجم الى توصية وترفع املالية لألسواق قطر  هيئة ل ى الخارجيين امل ققين بج ول  واملسجمين

  . كالهن عن خارجي كد قق لتعيين  ، لمدساهدين العاحة الجدعية الى التوصية هذه يرفع ب وره الذي

 صمةحت سنوات خدس أقص ى بم  حداثمة أخرى  ح د أو  مل ة لمتج ي  قابمة واح ة سنة  مل ة التعين ويتم
 ر قط حصرف حن واملعتد ة ال وحة في تعدل والتي ةيالعامل املكاتب إح ى اختيار  على الهنك واعتاد

 . والتجارة ادالقتص وزارة حن املعتد ين املماسهين وبج ول  املالية لألسواق قطر  وهيئة املركزي 

 8201 يةاملال لمسنة خارجي حسابات كدراقب األولى لمسنة كوبر  هاوس وتر  برايس حكتب تكميف تم وق 
 املالية الهيانات  ت قيق فيها بدا املركزي  قطر  حصرف حتطمهات استيفاء حع  العق  يشدل حيث و 

 هةنس املال, رأس كفاية , واملخصصات الئتدانية التسهيالت )  حراجعة وكذلك , واملرحمية السنوية
  املال, رأس كفاية لتقييم ال اخمية الجراءات ,تقرير  املستقر  التدويل صافي نسهة , السيولة

 اتعميدت تضدن  وحا سنوي  ربع بشكل وذلك ( الزحيمة والشركات والعقارية املالية الستثدارات تقرير 
 .  امل رجة الشركات حوكدة لئمة بخصوص املالية لألسواق قطر  هيئة
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 مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات

 للك واملراجعة ال ورية التقارير  خالل حن ، الهنك ل  يتعرض حا كل عن تقارير  البسابات حراقب يق م
 بملراق األساس ي النظام ووفق  الدارة ملجمس بها عمد  فور  حخالفات أي عرض ويتم  املالية الهيانات
 . الرقابية الجهات حع بالتنسيق  القانون  ألحكام وفقا لالنعقاد العاحة الجدعية دعوة حق  تاالبساب

 جدعيةال انعقاد أثناء بتالوت  يقوم  العادية العاحة للجدعية سنوية  تقريرا  البسابات حراقب ويرفع
 نظدةواأل  القوانين وفق الهنك في البسابات وحراقب الهيئة، إلى حن  نسخة ويرسل  السنوية العاحة

 النظام حسب البسابات حراقب  حهام وحن  عن  الصادر  التقرير  الواردة الهيانات حبة عن حسؤول
  : لمهنك األساس ي

  الفنيةو  العمدية وأصولها املهنة وحتطمهات املعتد ة الت قيق لقواع  وفقاا  الهنك حسابات ت قيق  -
 األساس ي والنظام القانون  تطهيق  حن والتأك  والخسائر األرباح وحساب الهنك حيزانية وفمص
 .  لمهنك

 ءحتهاحال حن والتأك  لها ال اخمية املالية املراقهة وأنظدة لمهنك والدارية املالية األنظدة فمص -
 . أحوالها على واملمافظة الهنك أعدال سير  لبسن

 هنكال على املترتهة اللتزاحات قانونية حن والتأك  لها وحمكيتها الهنك حوجودات حن التمقق  -
 . وحبتها

 . الهنك عن الصادرة والتعميدات الدارة حجمس قرارات على الطالع -
  التجارية الشركات قانون   بدوجب بها القيام البسابات حراقب على يتعين أخرى  واجهات أي  -

 اتاملؤسس وتنظيم املركزي  قطر  حصرف تأسيس وقانون  البسابات حراقهة حهنة تنظيم وقانون 
 الرئيسية السوق  في امل رجة الشركات حوكدة ولئمة املركزي  قطر  حصرف وتعميدات اليةامل

 . البسابات ت قيق في عميها املتعارف واألصول  العالقة ذات  واألنظدة والقوانين

 : الحسابات مراقب تقرير  يتضمن أن  ويجب

 عدم . ألداء ضرورية رلها التي واليضاحات والهيانات املعموحات على حصل ق  أن  -

. عميها املتعارف املماسهة لقواع  وفقاا  حنتظدة وسجالت حسابات يدسك الهنك أن  -  عاملياا

 لب اء عقولا ح أساساا  لتشكل رأي  في كافية تعتبر  الهنك لبسابات بها قام التي الت قيق إجراءات أن  -
 ملتعارفا الت قيق لقواع  وفقاا  لمشركة النق ية والت فقات األعدال ونتائج املالي املركز  حول  رأي 
 . عاملياا  عميها

 هنكال قيود حع تتفق العاحة للجدعية املوج  الدارة حجمس تقرير  في الواردة املالية الهيانات أن -
 . وسجالتها
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 . املرعية لألصول  وفقاا  أجري  ق  الجرد أن -

 السنة اللخ وقعت التي لمهنك األساس ي لمنظام أو  التجارية الشركات قانون  ألحكام املخالفات بيان -
 اتاملخالف هذه كانت إذا وحا املالي، ووضع  الهنك أعدال نتائج على جوهري  أثر  ولها الت قيق حمل

 . ل ي  توفرت التي املعموحات ح ود في وذلك قائدة، تزال ل 

 والشفافيةاالفصاح 

سواء ال ورية بدا يخص الهيانات املالية  الربعية والنصف سنوية ل ى الهنك إجراءات خاصة بالفصاح 
 .وتضدن النظام األساس ي لمهنك  حتطمهات خاصة بالفصاح وبيانات يتم توفيرها لمدساهدين  والسنوية

 الهنك. سياسات ضدن لالفصاح خاصة وقواع  سياسة اعتداد  تم وق 

 ق  التيو   املطموبة الهيانات جديعل املساهدين لمسادة  كاحل افصاح يتضدن السنوي  البوكدة تقرير و 
 ئيسيار  بن اا  كانت والتي الهنك في السميدة والدارة البوكدة تطهيق يخص بدا املساهم عنها يتساءل
 . بقةساال السنوات خالل املساهدين السادة على يعرض

 ملجمس،ا وأعضاء رئيس حن كل يدتمكها التي األسهم ع د التقرير  هذا في واملوضبة تالفصاحا هذه وحن
 ألعضاء يةالذات بالسيرة الخاصة والهيانات املسيطرين،  أو  املساهدين وكهار  العميا، التنفيذية والدارة
  . الدارة حجمس

 غيرهم و أ املستثدرين او  املساهدين الى إفصاح أي في الهنك حدثل الدارة حجمس رئيس سعادة الى وبالضافة
 هنكال باسم الرسمي  ثماملت التنفيذي الرئيس – الشيبي أحد  الهاسط عه  / السي  الدارة حجمس عين
  . ينثدر واملست املساهدين الى فصاحال  تتطمب حعموحات أو  بيانات اي عن حستدر  بشكل الفصاح بغية

 

 املصالحتضارب 

 تعتبر  والتي ، املركزي  قطر  حصرف وضوابط تعميدات حسب تتم والتي العتيادية التدويل عدميات باستثناء
 املوافقات أخذ يتم والتي ، حصالب  يمقق وبدا الهنك وسياسات أسس وفق الهنك حصلبة حن جديعها

 (لعدميةا على التصويت أو  املناقشة حضور  لمعضو  يجوز  )ل  التدويل عدمية صاحب العضو  غياب أثناء عميها
 ذي "طرف أي حع الهنك أبرحها  8201 عام خالل جوهرية صفقات أو   تعاحالت أي الهنك ل ى  يوج ل  ،

 أطراف  حع التعاحالت لسياسة تم يث إجراء  وتم  .الهنك حصلبة حع تتعارض ق  فيها حصلبة ل  عالقة"
 اتتعميد أح ث حع لتتناسب  2018 عام خالل  املصالح تضارب حن والب  حكدهم في وحن عالقة ذي

 تضمنت والتي العالقة ذات أطراف تعامالت عن إفصاح التقرير  نهاية في ومرفق  السميدة والدارة البوكدة
.   املركزي  قطر  مصرف تعليمات حسب تمويل عمليات فقط
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 . املرعية لألصول  وفقاا  أجري  ق  الجرد أن -

 السنة اللخ وقعت التي لمهنك األساس ي لمنظام أو  التجارية الشركات قانون  ألحكام املخالفات بيان -
 اتاملخالف هذه كانت إذا وحا املالي، ووضع  الهنك أعدال نتائج على جوهري  أثر  ولها الت قيق حمل

 . ل ي  توفرت التي املعموحات ح ود في وذلك قائدة، تزال ل 

 والشفافيةاالفصاح 

سواء ال ورية بدا يخص الهيانات املالية  الربعية والنصف سنوية ل ى الهنك إجراءات خاصة بالفصاح 
 .وتضدن النظام األساس ي لمهنك  حتطمهات خاصة بالفصاح وبيانات يتم توفيرها لمدساهدين  والسنوية

 الهنك. سياسات ضدن لالفصاح خاصة وقواع  سياسة اعتداد  تم وق 

 ق  التيو   املطموبة الهيانات جديعل املساهدين لمسادة  كاحل افصاح يتضدن السنوي  البوكدة تقرير و 
 ئيسيار  بن اا  كانت والتي الهنك في السميدة والدارة البوكدة تطهيق يخص بدا املساهم عنها يتساءل
 . بقةساال السنوات خالل املساهدين السادة على يعرض

 ملجمس،ا وأعضاء رئيس حن كل يدتمكها التي األسهم ع د التقرير  هذا في واملوضبة تالفصاحا هذه وحن
 ألعضاء يةالذات بالسيرة الخاصة والهيانات املسيطرين،  أو  املساهدين وكهار  العميا، التنفيذية والدارة
  . الدارة حجمس

 غيرهم و أ املستثدرين او  املساهدين الى إفصاح أي في الهنك حدثل الدارة حجمس رئيس سعادة الى وبالضافة
 هنكال باسم الرسمي  ثماملت التنفيذي الرئيس – الشيبي أحد  الهاسط عه  / السي  الدارة حجمس عين
  . ينثدر واملست املساهدين الى فصاحال  تتطمب حعموحات أو  بيانات اي عن حستدر  بشكل الفصاح بغية

 

 املصالحتضارب 

 تعتبر  والتي ، املركزي  قطر  حصرف وضوابط تعميدات حسب تتم والتي العتيادية التدويل عدميات باستثناء
 املوافقات أخذ يتم والتي ، حصالب  يمقق وبدا الهنك وسياسات أسس وفق الهنك حصلبة حن جديعها

 (لعدميةا على التصويت أو  املناقشة حضور  لمعضو  يجوز  )ل  التدويل عدمية صاحب العضو  غياب أثناء عميها
 ذي "طرف أي حع الهنك أبرحها  8201 عام خالل جوهرية صفقات أو   تعاحالت أي الهنك ل ى  يوج ل  ،

 أطراف  حع التعاحالت لسياسة تم يث إجراء  وتم  .الهنك حصلبة حع تتعارض ق  فيها حصلبة ل  عالقة"
 اتتعميد أح ث حع لتتناسب  2018 عام خالل  املصالح تضارب حن والب  حكدهم في وحن عالقة ذي

 تضمنت والتي العالقة ذات أطراف تعامالت عن إفصاح التقرير  نهاية في ومرفق  السميدة والدارة البوكدة
.   املركزي  قطر  مصرف تعليمات حسب تمويل عمليات فقط
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 اإلفصاح عن عمليات التداول 

 جديعو  العميا التنفيذية والدارة املجمس، أعضاء لمسادة الت اول  عدميات عن بالفصاح الهنك يقوم
 ركةش خالل حن األخرى  املالّية أوراقها وسائر   الهنك أسهم على بها يقوحون  التيو  املطمعين األشخاص

 التنفيذية والدارة الدارة مسحج بأعضاء إعالحهم خالل حن املالية ألوراقل املركزي   لي اع قطر 
 الفترات خالل الت اول  على البظر  فترات خالل الت اول  وقف خالل حن مإجراءاته تخاذل  واملطمعين

 . قطر  وبورصة املالية لألسواق قطر  هيئة حن املم د

 ت اول  تنظم وإجراءات سياسة تم يث لمهنك األساس ي النظام حع وتداشياا  2018 عام خالل وتم
 . الهنك أص رها التي املالية األوراق على املطمعين األشخاص

 املصالح أصحاب حقوق 

  :وحقوقهم مساهمي الدولي اإلسالمي  

 وبها عدول امل القوانين حسب وذلك  السهم حمكية على املترتهة البقوق  في املساهدين بين ساوى الهنك
 داب  املساهدين حن غيره عن  ملساهم  تديز  أي يوج  ل  حيث املم ث لمهنك األساس ي النظام وحسب

 صوت  حنح يتم حيث الدارة حجمس أعضاء لختيار  التصويت في أو  الجدعية قرارات على التصويت فيها
  املادة) األسهم حمكية بانتقال األسهم في التصرف حق على األساس ي النظام ونص ، الواح  لمسهم واح 

 املالية لألسواق قطر  هيئة وإجراءات قواع  حسب املساهدين لجديع حتاح    األساس ي( النظام حن 12
 حالك ألخر  ملالك األسهم أرباح حن املقرر  النصيب على البصول  حق وأن  قيود أي دون  قطر  وبورصة

 في والشتراك العاحة الجدعية حضور  حق أن الى إضافة ،( األساس ي النظام حن 20 )املادة  سهملم
 . ( األساس ي النظام حن 42 املادة ) حساهم لكل أساس ي حق قراراتها على والتصويت ح اولتها

 إلى الوصول   املساهدين لمسادة توفيرها الدارة حجمس  على يجب حعموحات على األساس ي النظام نصو  
 قهل لمدساهدين إتاحتها خالل حن 37 املادة األخص وعلى الهنك بدصالح يضر  ل  بدا وطمبها املعموحات

 اناتالهي نشر  الى إضافة حقوقهم حدارسة حن لتدكينهم لمدساهدين العاحة الجدعية اجتداع حن أسهوع
 .قطر ورصةب حوقع وفي الهنك حوقع ىوعل املممية الصبف في والسنوية سنوية والنصف الربعية املالية

تتضدن حق املساهم في  77   املادة وإضافة م 21/5/2018 بتاريخ لمهنك األساس ي النظام تم يث وتم
لكل حساهم البق في البصول على املعموحات التي تدكن  حن حدارسة حيث البصول على املعموحات 

عموحات تزم الهنك بتوفير املبدصالح الهنك  ويمحقوق  كاحمة بدا ل يخل بمقوق سائر املساهدين أو يضر 
ية ملدارسة هذه البقوق وعلى أن تتضدن هذه املعموحات والتي يجب إتاحتها على املوقع ر و الضر 

 اللكتروني لمهنك وتم يثها  والتي تهم املساهدين حايلي:
 ن عنها . واملعمالتقارير املالية امل ققة لمسنوات السابقة إضافة الى الفترات السابقة لمسنة  -
 تقارير البوكدة  لمسنوات املالية السابقة   .  -
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 السجل التجاري املم ث لمهنك .  -
 بيانات السادة رئيس وأعضاء حجمس الدارة وحناصبهم وإدارة الهنك العميا ووظائفهم.  -
 حيثاق حجمس الدارة  . -
 النظام األساس ي املم ث لمهنك .  -
 ات الجهات الرقابة والشرافية .يدعمنات املطموب نشرها بناء على تالهيا -

ن بدصالح الهنك ح ل يضر ولكل حساهم البق في طمب هذه الهيانات واملعموحات  ملدارسة حقوق   بدا 
 إدارة شؤون املساهدين في الهنك في حال ع م تدكن  حن الوصول إليها .   

 :  سجل املساهمين

 شركة قهل حن  شهرياا  عميها البصول  خالل حن املساهدين سجل حن حم ثة بنسخة الهنك يمتفظ
 عن  أو  الباجة عن  ح يثة نسخ على البصول  الى إضافة ،املالية ألوراقل املركزي  إلي اعل قطر 

  السداح (10 )املادة لمهنك األساس ي النظام ويتضدن ، لمدساهدين العدوحية الجدعيات اجتداعات
 ودعةامل الجهة خالل حن الهيانات في تصبيح أي وطمب املساهدين سجل على حجاناا  الطالع لمدساهدين

 . ذلك على الرقابية الهيئات قوانين اتيدتعم اي  وجود ع م حال في ذلك ينته اذا

 همت التي املعموحات كافة توفير و  ، ي اعال  ةجه حن الواردة املعموحات تم يث و  بدراجعة  الهنك يقومو 
 . لحثاأل  الوج  على حقوقهم حدارسة حن نهميتدك بغية لمهنك اللكتروني املوقع على املساهدين

 

 حقوق  املساهمين  في الجمعيات العامة : 

 الستداعل العاحة الجدعيات  في املشاركة على حثهم بغية لمدساهدين خاصة أهدية السالحي ال ولي يولي
 اجتداعب املتعمقة املساهدين حقوق  تنظيم  لمهنك  األساس ي النظام  تضدن وق  وتوصياتهم رائهمل الى

  : البقوق  هذه وحن  العاحة الجدعية

 ج ية وألسهاب الشركة، حال رأس حن (%10) عن يقل ل  حا املالكين املساهدين أو  املساهم حق  (1)
 خالل وذلك األساس ي النظام حن 39 املادة نص حسب  لالنعقاد، العاحة الجدعية دعوة طمب

  . الطمب تاريخ حن يوحاا  عشر  خدسة

 يدثمون  اهدينحس  طمب حتى العادية غير  العاحة الجدعية لنعقاد بال عوة الدارة حجمس التزام (2)
 .العادية غير  العاحة الجدعية  لنعقاد  عوةبال  حقهم حدارسة الهنك حال رأس حن (25%)

 أو  بن  أي إضافة طمب أقل أو  املال رأس حن % 10 يدمكون  الذين املساهدين أو  املساهم حق  (3)
 حن كان أو  إدراجها الدارة حجمس وعلى  العادية العاحة الجدعية  أعدال ج ول  على حعينة حسائل

 . املواضيع هذه حناقشة تقرر  أن الجدعية حق
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 السجل التجاري املم ث لمهنك .  -
 بيانات السادة رئيس وأعضاء حجمس الدارة وحناصبهم وإدارة الهنك العميا ووظائفهم.  -
 حيثاق حجمس الدارة  . -
 النظام األساس ي املم ث لمهنك .  -
 ات الجهات الرقابة والشرافية .يدعمنات املطموب نشرها بناء على تالهيا -

ن بدصالح الهنك ح ل يضر ولكل حساهم البق في طمب هذه الهيانات واملعموحات  ملدارسة حقوق   بدا 
 إدارة شؤون املساهدين في الهنك في حال ع م تدكن  حن الوصول إليها .   

 :  سجل املساهمين

 شركة قهل حن  شهرياا  عميها البصول  خالل حن املساهدين سجل حن حم ثة بنسخة الهنك يمتفظ
 عن  أو  الباجة عن  ح يثة نسخ على البصول  الى إضافة ،املالية ألوراقل املركزي  إلي اعل قطر 

  السداح (10 )املادة لمهنك األساس ي النظام ويتضدن ، لمدساهدين العدوحية الجدعيات اجتداعات
 ودعةامل الجهة خالل حن الهيانات في تصبيح أي وطمب املساهدين سجل على حجاناا  الطالع لمدساهدين

 . ذلك على الرقابية الهيئات قوانين اتيدتعم اي  وجود ع م حال في ذلك ينته اذا

 همت التي املعموحات كافة توفير و  ، ي اعال  ةجه حن الواردة املعموحات تم يث و  بدراجعة  الهنك يقومو 
 . لحثاأل  الوج  على حقوقهم حدارسة حن نهميتدك بغية لمهنك اللكتروني املوقع على املساهدين

 

 حقوق  املساهمين  في الجمعيات العامة : 

 الستداعل العاحة الجدعيات  في املشاركة على حثهم بغية لمدساهدين خاصة أهدية السالحي ال ولي يولي
 اجتداعب املتعمقة املساهدين حقوق  تنظيم  لمهنك  األساس ي النظام  تضدن وق  وتوصياتهم رائهمل الى

  : البقوق  هذه وحن  العاحة الجدعية

 ج ية وألسهاب الشركة، حال رأس حن (%10) عن يقل ل  حا املالكين املساهدين أو  املساهم حق  (1)
 خالل وذلك األساس ي النظام حن 39 املادة نص حسب  لالنعقاد، العاحة الجدعية دعوة طمب

  . الطمب تاريخ حن يوحاا  عشر  خدسة

 يدثمون  اهدينحس  طمب حتى العادية غير  العاحة الجدعية لنعقاد بال عوة الدارة حجمس التزام (2)
 .العادية غير  العاحة الجدعية  لنعقاد  عوةبال  حقهم حدارسة الهنك حال رأس حن (25%)

 أو  بن  أي إضافة طمب أقل أو  املال رأس حن % 10 يدمكون  الذين املساهدين أو  املساهم حق  (3)
 حن كان أو  إدراجها الدارة حجمس وعلى  العادية العاحة الجدعية  أعدال ج ول  على حعينة حسائل

 . املواضيع هذه حناقشة تقرر  أن الجدعية حق
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 الجتداع حمضر  حن نسخة إي اع يتمو  انتهائها، فور  العاحة الجدعية نتائج عن الفصاحب الهنك
 . يةاملال لألسواق قطر  وهيئة والتجارة القتصاد بوزارة املختصة الدارة حن كل ل ى العاحة للجدعيات

بتاريخ   م2017عن السنة املالية  م2018تم عق  الجدعية العاحة العادية لمدساهدين خالل عام 
حن  % 34تقريهاا  بنسهة حضور  األول  الجتداعالثاني لع م انعقاده في  الجتداعفي  م26/03/2017

 حجدوع  أسهم الهنك . 

 النظام يف يوج  ول  قانوناا  يدثم  حن طريق عن أو  فس بن يدارس  املساهم حق هو  الهنك في التصويتو 
 لىإ يؤدي ق  إجراء أو  قي  أي أيضا يوج  ول  إلغاؤه أو  عن  بالتنازل  يسدح حا القوانين في أو  األساس ي

 صويتالت  في  حق دارسةمل لمدساهم البق هذا اتاحة ويتم التصويت، في لبق  املساهم استخ ام إعاقة
 . إجراءات  وتيسير 

 انتخاب أعضاء املجلسحقوق املساهمين في 

 النظام ووفق ج د الدارة حجمس أعضاء انتخاب تم  2017 بعام العادية العاحة الجدعية اجتداع خالل
 القتراعب وذلك ندياملساه حن أعضاء وستة ( الثمث ) املستقمين حن أعضاء ثالثة اختيار  يتم األساس ي

 اتإجراء إتهاع بع  وذلك املالة ألسواق قطر  هيئة حن املعتد  التراكمي التصويت قواع  وفق السري 
 في املرشبين عن والعالن املرشبين على املركزي  قطر  حصرف حوافقة استيفاء فيها بدا لذلك  حم دة

 .  املرشبين عن  لمدساهدين حطموب توضيح اي وعرض لمدساهدين العاحة الجدعية

 املرشبين ع د ملساواة  نظراا   بالتزكية الدارة حجمس أعضاء تعيين  تم  املذكور  الجتداع خالل وحن
   . املطموبين الدارة حجمس أعضاء لع د

  . سنوات ثالثة كل يتم أن  حيث  2018 عام خالل الدارة حجمس ألعضاء اباتانتخ هناك يكن ولم

 :على املساهمين  وزيع األرباحت

 الصافية األرباح حن أدنى كم  %5 عن تقل ل  نسهة لمهنك األساس ي النظام حن (66)  املادة ذكرت
 ق  لهنكا أن عمداا   املساهدين على األرباح بتوزيع خاصة سياسة الهنك ول ى-  املساهدين على لتوزيعها

 صافي حن % 73 تقارب والتي  السهم على كعائ  املال رأس حن %40 تعادل املساهدين على أرباح وزع
    . م7201 ملعا  السنوية األرباح

 يف لمسهم كحال ألخر   األرباح على البصول  في األحقية أن أيضا األساس ي النظام حن 20 املادة وتنص
 . الهنك سجالت

 هيئة تم دها التي الضوابط حسب لمهنك األساس ي النظام وفق األرباح في حصت  املساهم ويستمق
 نهاية يف الي اع جهة ل ى املساهدين بسجل املسجمين لمدساهدين أي قطر  وبورصة املالية ألسواقل قطر 

 .العاحة الجدعية انعقاد يوم ت اول 

  35-      
 

 ع ا يشاء حن توكيل أو  العاحة، الجدعية اجتداعات حضور  (42) املادة حسب حساهم كل حق  (4)
 انيةوامليز  البسابات حراقبي وتقرير  الدارة حجمس تقرير  حناقشة ولمدساهم الدارة حجمس أعضاء

 لىإ األسئمة وتوجي  الدارة حجمس حناقشة توجي   ولمدساهم  والخسائر  األرباح وحساب السنوية
 اهمولمدس لمضرر   الهنك صلبةح يعّرض ل  الذي بالق ر  عميها بالجابة والتزاحهم املجمس أعضاء

 . األساس ي النظام حن (46) املادة حسب  العاحة الجدعية الى الحتكام

 الجدعية بانعقاد املساهم عمم لضدان ال عوة يبوأسال لطرق  أدنى ح  األساس ي النظام ح د  وق 
 .  األعدال وبج ول 

 أعضاء غير  حن لخر  حساهدا  كتابةا  خاص توكيل بدوجب أخر  حساهم توكيل في املساهم حق (5)
 التي األسهم ع د يزي  أل  أن يجب  (42) املادة ووفق العاحة، الجدعية اجتداع حضور  في املجمس
 القصر  املساهدين ويدثل  .الهنك حال رأس أسهم حن (%5) على الصفة بهذه الوكيل يموزها

 . قانوناا  عنهم النائهون   عميهم واملحجور 

  القرارات على املخالفة أو  العتراض أو  العاحة، الجدعية قرارات على صويتالت في  املساهم  قح  (6)
  . القرار  خالفت التي املساهدين اصوات بتسجيل (48) املادة أوجهت وق 

 
على أي قرار يرى أن  يص ر ملصلبة فئة حعينة حن  العتراضب 46حسب املادة  حق كل حساهم  (7(

ك ملصلبة الهن اعتهار املساهدين أو يضر بها أو يجمب نفعاا خاصاا ألعضاء حجمس الدارة أو غيرهم دون 
عترض عمي  حن قرارات وفقاا احتفاظ بمق  في إبطال حا حع ال جتداع ، إثهات ذلك في حمضر ال ل  و 

 . ألحكام القانون في هذا الشأن
 

 :  والتصويت على قرارات الجمعية العامةالعادية  العادية  وغير  الجمعية العامة اجتماعاتموعد ومكان 

 ارةز بو  املختصة الدارة حوافقة على بناء لمدساهدين العاحة الجدعيات اجتداع وزحان حكان تم ي  يتم
 نكاله حركز  وهو  ال وحة بد ينة لمهنك السنوي  الجتداع عق  على التعارف وتم ، والتجارة القتصاد
 يتمو  العاحة الجدعيات لبضور  املساهدين حن ع د ألكبر  الفرصة إتاحة بغية حسائية وبدواعي  الرئيس
 دلنعقا الالزحة والتقارير  والتوضيمات الهيانات كافة حع األعدال ج ول  بها حرفقاا  الجتداع ال عوة

 بع  ياللكترون الهنك حوقع على املممية الصبف في النشر  خالل حن وذلك عميها واملنصوص الجتداع
 الهورصة عحوق على الهيانات هذه بنشر  أيضاا  هي تقوم التي قطر  وبورصة املالية لألسواق قطر  هيئة إعالم
 . توزيع املم د املكان في الجدعية اجتداع وقهل أثناء توزيعها ويتم

 وعاتباملوض العمم الصبف في العالن عن أو  حهاشرة الهنك حوقع طريق عن سواء لحقاا  لمدساهم ويتاح
 قوموي قراراتهم، اتخاذ حن تدكنهم كافية بدعموحات حصبوبة حنها يستج  وحا األعدال بج ول  امل رجة
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 الجتداع حمضر  حن نسخة إي اع يتمو  انتهائها، فور  العاحة الجدعية نتائج عن الفصاحب الهنك
 . يةاملال لألسواق قطر  وهيئة والتجارة القتصاد بوزارة املختصة الدارة حن كل ل ى العاحة للجدعيات

بتاريخ   م2017عن السنة املالية  م2018تم عق  الجدعية العاحة العادية لمدساهدين خالل عام 
حن  % 34تقريهاا  بنسهة حضور  األول  الجتداعالثاني لع م انعقاده في  الجتداعفي  م26/03/2017

 حجدوع  أسهم الهنك . 

 النظام يف يوج  ول  قانوناا  يدثم  حن طريق عن أو  فس بن يدارس  املساهم حق هو  الهنك في التصويتو 
 لىإ يؤدي ق  إجراء أو  قي  أي أيضا يوج  ول  إلغاؤه أو  عن  بالتنازل  يسدح حا القوانين في أو  األساس ي

 صويتالت  في  حق دارسةمل لمدساهم البق هذا اتاحة ويتم التصويت، في لبق  املساهم استخ ام إعاقة
 . إجراءات  وتيسير 

 انتخاب أعضاء املجلسحقوق املساهمين في 

 النظام ووفق ج د الدارة حجمس أعضاء انتخاب تم  2017 بعام العادية العاحة الجدعية اجتداع خالل
 القتراعب وذلك ندياملساه حن أعضاء وستة ( الثمث ) املستقمين حن أعضاء ثالثة اختيار  يتم األساس ي

 اتإجراء إتهاع بع  وذلك املالة ألسواق قطر  هيئة حن املعتد  التراكمي التصويت قواع  وفق السري 
 في املرشبين عن والعالن املرشبين على املركزي  قطر  حصرف حوافقة استيفاء فيها بدا لذلك  حم دة

 .  املرشبين عن  لمدساهدين حطموب توضيح اي وعرض لمدساهدين العاحة الجدعية

 املرشبين ع د ملساواة  نظراا   بالتزكية الدارة حجمس أعضاء تعيين  تم  املذكور  الجتداع خالل وحن
   . املطموبين الدارة حجمس أعضاء لع د

  . سنوات ثالثة كل يتم أن  حيث  2018 عام خالل الدارة حجمس ألعضاء اباتانتخ هناك يكن ولم

 :على املساهمين  وزيع األرباحت

 الصافية األرباح حن أدنى كم  %5 عن تقل ل  نسهة لمهنك األساس ي النظام حن (66)  املادة ذكرت
 ق  لهنكا أن عمداا   املساهدين على األرباح بتوزيع خاصة سياسة الهنك ول ى-  املساهدين على لتوزيعها

 صافي حن % 73 تقارب والتي  السهم على كعائ  املال رأس حن %40 تعادل املساهدين على أرباح وزع
    . م7201 ملعا  السنوية األرباح

 يف لمسهم كحال ألخر   األرباح على البصول  في األحقية أن أيضا األساس ي النظام حن 20 املادة وتنص
 . الهنك سجالت

 هيئة تم دها التي الضوابط حسب لمهنك األساس ي النظام وفق األرباح في حصت  املساهم ويستمق
 نهاية يف الي اع جهة ل ى املساهدين بسجل املسجمين لمدساهدين أي قطر  وبورصة املالية ألسواقل قطر 

 .العاحة الجدعية انعقاد يوم ت اول 
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 ) حماية مساهمي األقلية ( حقوق املساهمين املتعلقة بالصفقات الكبرى 

 حساهمي وحداية املساهدين جديع بين واملساوة الع ل تمقيق تؤحن ال اخمية ولوائح الهنك إجراءات إن
 تساويةح حعموحات على املساهدين كل حصول  تضدن كدا حهاشر، غير  أو  حهاشر  بشكل الستغالل حن األقمية
 عدمية يف املشاركة فرص املساهدين صغار  و  لكهار  توفر  كدا ، التصويت عدمية تعرقل ق  عوائق وجود وع م

  إلزامو  ، غيرها أو  املالية بالقوائم بن  أي عن الستفسار  وحق صوت سهم لكل أعطى بميث التصويت
 عدمية أي في حادية حصلبة لهم كانت إذا عدا بالفصاح بالهنك الرئيسيين ولينواملسؤ  الدارة سحجم أعضاء

 عن زي ي بدا الكهار  املالكين وعن املال رأس هيكل عن أو  حهاشر  غير  أو  حهاشر  بشكل الهنك يدس حوضوع أو 
 . حرفق هو  حا وفق  حهاشر  غير  أو  حهاشر  بشكل سواء 5%

 إضافةو  للبنك األساس ي النظام تعديل تم يتعارض بما ممكنة حماية اكبر  لتحقيق البنك من وسعيا
  :  مايلي وفق الكبرى  بالصفقات األقلية لحماية  قواعد على تنص 78 املادة جديدة مادة

حقوق املساهدين بشكل عام وحقوق األقمية بشكل خاص حمدية بدوجب النظام األساس ي ول يجوز 
ات الكبرى التي حن شأنها تع يل هيكل رأس املال كمل الهنك أو تصفيتها أو تمولها الى نوع إبرام الصفق

أو بيع كل املشروع الذي قاحت حن أجم  الشركة أو   أخر أو ان حاجها في شركة أخرى أو الستمواذ عميها
 حن قهل األغمهية  إل حن خالل الجراءات التالية:  التصرف في  بأي وج  لخر

ة عاحة تعق  بصفة غير عادية يمضر فيها نسهة عيأتخاذ القرار بذلك حن  خالل جد مأن يت -
حن املساهدين  وبدوافقة نسهة لتقل عن أغمهية رأس حال على القرار املطموب  %75لتقل عن 

 املوافقة عمي .
 أن يسهق هذه الصفقات إفصاح عن التفاق املزحع ال خول في   . -
حوافقة الجهات الرقابية على الصفقة الكهيرة وإتهاع التعميدات الخاصة بذلك  استيفاء -

والصادرة عن هيئة قطر لألسواق املالية والسوق املالي مل رجة في  أسهم الهنك بدا يممي حقوق 
 األقمية. 

 حقوق أصحاب املصالح من غير املساهميناملحافظة على 

 بالهنك طةاملرته املصالح ألحباب القانونية البقوق  باحترام يةال اخم الهنك ونظم ولوائح إجراءات تمتزم
 الرقابة يف املشاركة لهم وتتيح تدثمهم جدعيات أو  هيئات وأي واملوردين ب  والعاحمين الهنك زبائن حثل
 ملناسبا الوقت في بدصالبهم صمة ذات عميها العتداد يدكن حعموحات على والبصول  الهنك أنشطة على

 أحباب تدكين عن واملسؤولة بالهنك البوكدة وح ة خالل حن حنتظم أساس وعلى افيالك وبالق ر 
 اهتداحهم عن لإلعراب الهنك سر  أحين خالل حن الدارة بدجمس التصال حن حماي  وبشكل املصالح
   . وجودها حال في أخالقية أو  قانونية غير  حدارسات أي بشأن
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 حاملصال أحباب تظمم تق يم إجراءات تم د حكتوبة للية تتضدن سياسة اعتداد 2018 عام خالل وتم
 الهنك في د ةاملعت اآللية جانب الى بها، العميا التنفيذية والدارة الهنكب املسؤولين وتصرفات قرارات حن

 كل شأنب وبالغاتهم حقترحاتهم لتق يم واملساهدين العدالء حن املصالح أحباب شكاوي  وفمص تمقيل
 . بذلك خاصة إجراءات حن وحضدون  سري   بشكل وذلك وأحوالها هنكال حصالح يدس حا
   

 املسؤولية االجتماعية  – الدولي اإلسالمي في خدمة املجتمـع

 عيض السالحي ال ولي فإن قطر  دولة نهضة في واملساهدة القطري  املجتدع تجاه واجه  حن انطالقا
 عن فضال  األنشطة هذه تق م أن أنشطت  حختمف في ويراعي أساسية كأولوية الجتداعية حسؤوليت 

 على: يمرص السالحي ال ولي فإن ولذلك القطري  لمدجتدع حضافة قيدة القتصادي الجانب

 .  الهنك كادر  الى والقطريات القطريين واستقطاب التقطير  عدمية في فعال بشكل املساهدة •

 وذلك لقطرياتا والشابات القطريين لمشهان والت ريب والتأهيل التعميم ةحسير  دعم في بفعالية املشاركة •
 ية.الصيف العطمة خالل والدارية املصرفية بالختصاصات الهنك فروع حختمف في ت ريبهم عبر 

 املجالت  حختمف في  الب اع حفاهيم وتطوير  لمعدل املؤسساتية املفاهيم ترسيخ إلى اآليمة الجهود دعم •
  ذلك على تمض التي واملؤتدرات تاواملماضر  الن وات في املشاركة عبر  وذلك

 لتيا الفعاليات حن ع د في الهنك حشاركة عبر  وذلك واألكاديدية التعميدية واملؤسسات امل ارس دعم •
 تطورها يف وتسهم التعميدية العدمية تغني نشاطات لقاحة حناسهة حوارد وتوفير  دعدها بغية بها تقوم
 ةلمدسؤولي قطر  شهكة قاحت ، املجتدع وخ حة الجتداعية املسؤولية حجال في الرائ  دوره إطار  وفي

 بجاحعة أقيم الذي البفل خالل تكريدها تم التي الجهات كأح  ، ال سالحي ال ولي باختيار  الجتداعية
 حمد  بن جاسم بن حد أ الشيخ سعادة حضره الذيو ،  الجتداعية املسؤولية حهادرات ميلتكر  قطر 

 ع دو  البكوحية وغير  البكوحية واملؤسسات الهيئات حدثلي نح نخهة ،و  والتجارة القتصاد وزير   ثاني لل
 . الشخصيات كهار و  السفراء حن

 ياضيةر  وفرق  أن ية أو  الرياضية كالهطولت حختمفة فعاليات برعاية الهنك يقوم حيث الرياضة دعم  •
 .املجتدعي التطوير  جوانب حن حهدا جانها تشكل التي الرياضة تطوير  في املشاركة به ف وذلك

 ركز ح باعتهارها واب اعاتها قطر  صورة على البيوية حن حزي اا  يضفي الذي النوعي الجه  في املشاركة  •
 املشاركة ىعل السالحي ال ولي ويمرص والنشاطات واملؤتدرات الفعاليات حن الكثير  في  يقام استقطاب

 . املؤتدرات هذه حن الكثير  ورعاية بفعالية
 قطر  بنك يدنمها والتي2018 لعام الضدين لبرناحج داعم بنك أفضل جائزة على السالحي ال ولي حصل •

 الصغيرة كاتبالشر  والخاص“ "الضدين املهاشر  غير  التدويل لبرناحج ال اعدة املممية الهنوك ألهم لمتندية
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 قيةالف التندية في ويسهم لمدجتدع كهيرة حضافة قيدة يق م جانب وهو  األعدال ورواد واملتوسطة
 القطري. لالقتصاد

 ؤسساتلمد املجتدعية واملسؤولية لمشراكة العالمي ؤتدر امل حنح فق  املجتدع خ حة في ل وره تق يرا •
 واملسؤولية الشراكة في التديز   جائزة 2018 عام ال وحة في عق  الذي ةالسالحي واملصارف املالية

 . املجتدعية
 األنشطة دعم لصن وق  تس د سنوياا  أرباح  صافي حن %2.5 نسهة السالحي ال ولي خصص وق  •

 .ال ولة في والثقافية الجتداعية
 

 املخالفات 
 التزاح  لع م عمي  وقعت  8201 عام خالل جزاءات أو  حخالفات أي السالحي ال ولي على يوج  ل 

 . البوكدة نظام أحكام أو  حهادئ حن أي بتطهيق
 التشغيمية األعدال خالل حن  والعتيادية  اليوحية األعدال نتيجة البسيطة املخالفات بعض باستثناء 

 لىع يوج  ل  الهنك أعدال على  فعلي أثر  أي لها ليس والتي   الهنك إدارة حن حعالجتها تدت والتي لمهنك
 .   8201 عام خالل جزاءات أو  حخالفات أي السالحي ال ولي

    العقوبات والجزاءات املفروضة على البنك
وحعظم حا ُفرض على   م  2018ل توج  غراحات ذات أثر جوهري ُفرضت على الهنك خالل العام املالي 

 وهي : الهنك في هذا الشأن، هو جزاءات ألعدال تشغيمية وق  تدت حعالجتها في حينها
 .تجاوز الب  املسدوح ب  لتوازن عدمة ال ولر األحريكي 
 .تصنيف غير حبيح لعديل ضدن األشخاص امل رجين في القوائم الوطنية 
 .تجاوز الب ود املسدوح بها لمتركز الئتداني لعديل 

 خاذ الجراءات التصبيمية الالزحة لتفادي ع م تكرار تمك املخالفات حستقهالا وق  تم بالفعل ات
 
 لتصنيفا

تأكي  التصنيف الئتداني لهنك قطر ب  2018خالل عام " Fitch "فيتش قاحت وكالة التصنيف ال ولية 
   حستقرة .حستقهمية ( حع نظرة Aال ولي السالحي عن  )

التصنيف الئتداني ب   2018خالل عام " Moody’s ratingتصنيف الئتداني " حوديز بتأكي كدا قاحت شركة 
 .   حستقرة حستقهمية  حع نظرة ( A2)لهنك قطر ال ولي السالحي عن  

  2018  خالل عام " Capital Intelligence ratingكدا قاحت شركة كابيتال انتميجنس لمتصنيف الئتداني "
 .  سمهية حع نظرة حستقهمية  (A)اعادة التصنيف الئتداني لهنك قطر ال ولي السالحي عن  ب
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طرفا فيها بما فيها التحكيم، والدعاوى القضائيةالبنك اإلفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون  . 

 ال عاوى  عن الهنك أفصح حستدر  بشكل ملساهدي  والشفافية لفصاحا لسالحيا ال ولي سعي إطار  في
 عام خالل الهنك على أخرى  دعاوى  أي هناك يكن ولم  8201 عام خالل فيها طرف كان التي واألحكام

 عدم  دوجبب فيها طرف الهنك والتي الق يدة القضائية والخالفات عاتاز نوال ذكره تم حا وبخالف ،  2018
 على وهريةج قضائية نزاعات يوج  ل   الس اد عن ينفاملتخم لمعدالء ال ورية هاتمطتاملك اليوحي التشغيلي

  .الهنك

 ."مع أي "طرف ذي عالقةالبنك اإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي تبرمها 

 يوج  ل   املركزي  قطر  حصرف وتعميدات ح ود ضدن التدويل عدميات في العادية التعاحالت باستثناء
 . 8201 عام خالل  عالقة ذات وأطراف الهنك بين  جوهرية وصفقات تعاحالت

 اإلسالمي الدولي قطر  لبنك القانوني لهيكلا
 قطر  حصرف وإشراف حظمة تمت تعدل عاحة حساهدة قطرية شركة السالحي ال ولي قطر  بنك

 طر ق حصرف قانون  وخاصة قطر دولة في الهنوك عدل تنظم التي واألحكام لمقوانين وتخضع املركزي 
 هيئة ولئمة 2015 لعام (11) رقم وتع يالت  التجارية الشركات وقانون  2012 لسنة 13 رقم املركزي 

 .قطر وبورصة املالية لألسواق قطر 
 . 13023  التجاري  السجل رقم السالحي والتدويل املصرفية الخ حات أنواع كافة تق يم الهنك عدل حجال
  14/1991م/ ر.     املركزي  قطر  ملصرف الترخيص  رقم
 . ر.ق1.513.687.490       ب  املصرح املال رأس
 . ر.ق1.513.687.490           امل فوع املال رأس
 . (لمسهم ريال 10 اسدية )بقيدة  سهم حميون 151.4     األسهم ع د

 
 معلومات عامة

  م 1990  : التأسيس سنة- 
  473  : املوظفين ع د- 

  ) ( فرع 2 ، )ب( فرع 18 ، )أ( الكهير  حد  شارع - الرئيس ي فرعال : الفروع ع د
  ثاني لل هللا عه  بن ثاني بن خال  د. الشيخ : الدارة حجمس رئيس- 
  الشيبي أحد  الهاسط عه  التنفيذي: الرئيس- 
 : http://www.qiib.com.qaاللكتروني املوقع- 
  قطر  - ال وحة العنوان:- 
  664 بري  صن وق - 
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اإلدارة مجـلــس ألعـضــاء الـذاتـيــة الســـيـرة ملخص

ثاني آل هللا عبد بن ثاني بن خالد د. الشيخ/
 التجارية الصفاة دانة شركة  عن ممثالا 
 املنت ب  والعضو   الدارة حجمس رئيس
 . م24/4/1996 : الدارة حجمس في تعيين أول  تاريخ
 .  م 2017 / 4 / 3    : البالية العضوية ب ء تاريخ

 :العلمية املؤهالت
.الحريكية املتم ة الوليات - لمدصانع والتكنولوجيا الدارة في بكالوريوس

: العضویة في مجالس اإلدارة الحالیة
القابضة إزدان حجدوعة - 

ثاني آل هللا عبد بن ثاني بن هللا عبد الشيخ/
  واملقاوالت للعقارات التقى شركة ممثل
 الدارة حجمس  عضو 
.م2002 /15/04 : الدارة حجمس في تعيين أول  تاريخ
.  م 2017 / 4 /  3    : البالية العضوية ب ء تاريخ

:العلمية املؤهالت
 أعدال إدارة بكالوريوس 

:   البالية الدارة حجالس في العضوية
الطهية الرعاية حجدوعة  / شركة  -
لمتأحين القطرية السالحية الشركة - 

ثاني آل ثاني بن خالد بن تركي الشيخ/
 للتجارة اسيار  شركة ممثل
 الدارة حجمس عضو 
.م11/3/2014 :   حرة أول  الدارة حجمس في التعيين تاريخ
      -42  .  م 2017 / 4 /  3    : البالية العضوية ب ء تاريخ
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  الهاشمي الرحمن عبد علي السيد/

 والعقارات لألعمال فسيل شركة ممثل
 الدارة حجمس عضو 
 .م 20/3/0820 : حرة أول  الدارة حجمس في التعيين تاريخ
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 .م2001 بريطانيا - أعدال إدارة حاجستير :   -

 :  الحالية الوظيفة
 .  حالي وحستشار  أعدال رجل -
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 .القابضة السالحية املجدوعة  شركة- 
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 :السابقة العملية الخبرات بعض
 . م 3/2014 وحتى م9/2007 حن القابضة حكين لشركة التنفيذي الرئيس- 
 .2006 - 2003 القاصرين لشؤون العاحة لمهيئة العام امل ير - 
 ..م2006 - 2002 العقاري  والستثدار  لمتطوير  عقار  شركة إدارة حجمس رئيس نائب- 
 (.فنار)السالحي الثقافي قطر  حركز  إدارة حجمس رئيس- 
 .اآلن حتى م2005 الزكاة صن وق  إدارة حجمس عضو - 

 
  للتأمين القطرية اإلسالمية الشركة

 السحتري  محمد مصطفى هشام السيد/ يمثلها
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 : العلمية املؤهالت
  األزهر  جاحعة – حعدارية هن سة بكالوريوس

 :  الحالية الوظيفة
 . القابضة صك حجدوعة التنفيذي الرئيس ،الن وحتى 2012 العام حن : التنفـيذي رئيـسال

 :الدارات حجالس في البالية العضوية
 .لمتأحين القطرية السالحية الشركة -
 القابضة إزدان حجدوعة شركة -

 :السابقة العدمية الخبرات بعض
 .لإلسكان عه هللا بن ثاني ملجدوعة عام ح ير  1999 عام حتى 1996 عام حن - عــام حـ يــر 
 شركة إدارة حجمس عضو  2011 عام حتى 1999 عام حن – التنفيذي والرئيس إدارة حجمس عضو 
 .العقارية إزدان

 
     الطبية الرعاية مجموعة شركة
   السعدي ابراهيم  أحمد وليد / السيد يمثلها
 .  م 2017 / 4 /  3 :  حرة أول  الدارة حجمس في التعيين تاريخ -
   م 2017 / 4 /  3    : البالية العضوية ب ء تاريخ -

 : العلمية املؤهالت
  وحالية حماسهة بكالوريوس

 :الدارات حجالس في البالية العضوية
 الطهية الرعاية حجدوعة  شركة .  
 القابضة إزدان حجدوعة  شركة .  

  : الحالية الوظيفة
 . املالية لالستشارات أف بي كي شركة في شريك -
  : السابقة الخبرات بعض
 .  م 2007 -2005 لمتندية املتم ة لشركة التنفيذي الرئيس -
 . م 2005-2003 القابضة فيصل لشركة التنفيذي الرئيس -
  . م 2003 -8419 يونغ أن  أرنست شركة وشريك ح ير  -
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   يالكعب سريع راشد ناصر   راشد السيد/

  اإلدارة مجلس رئيس نائب – مستقل  إدارة مجلس عضو 
 .  م 2017 / 4 /  3 :  حرة أول  الدارة حجمس في التعيين تاريخ -
 .  م 2017 / 4 /  3    : البالية العضوية ب ء تاريخ -

 :العلمية املؤهالت
  .  القانون  في بكالوريوس

 :اإلدارات مجالس في الحالية العضوية
 .لمتأحين القطرية السالحية الشركة -
   القابضة السالحية املجدوعة شركة -
  . لهنان عودة بنك -

  : الحالية الوظيفة
 القابضة سريع لل حجدوعة شركة األخص وعلى  الخاصة استثدارات  إدارةب يقوم عدالأ رجل -

 . والفن قي والسياحي والصناعي العقاري  املجال في حتع دة استثدارات ل يها والتي
 

 الذوادي حسن هللا عبد حسن السيد/

  مستقل إدارة مجلس عضو 
 .م 11/3/2014 :  حرة أول  الدارة حجمس في التعيين تاريخ

 .  م 2017 / 4 /  3    : البالية العضوية ب ء تاريخ

 :العلمية املؤهالت

 والفرنسية والنجميزية العربية لغات، 4 ويتقن بريطانيا في شيفيم  جاحعة حن القانون  في بكالوريوس- 
  ..والسهانية

 : الحالية الوظيفة
  والرث لمدشاريع العميا للجنة العام األحين- 

 : السابقة العدمية الخبرات بعض
 .2022 لقطر  العميا للجنة عام أحيـن- 
 .القابضة وقطر  لالستثدار  قطر  جهاز  في القانونية الشؤون إدارة ح ير - 
 .القانونية الشؤون إدارة - لمهترول قطر  حؤسسة- 
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  -النعيمي الجفالي بطي حمد يحيى . د / السيد

 مستقل إدارة مجلس عضو 
 .م 3/4/7201 :  حرة أول  الدارة حجمس في التعيين تاريخ
 .  م 2017 / 4 /  3    : البالية العضوية ب ء تاريخ

 :العلمية املؤهالت
 . حقارن  فق  وحاجستير  شريعة كالوريوسب -
 . ( وإسالحية وحصارف اقتصاد )  والتدويل القتصاد في اهدكتور  -

 : الحالية الوظيفة
  .  قطر  جاحعة في جاحعي أستاذ

  : السابقة الخبرات بعض
  السالحية والشؤون األوقاف بوزارة والرشاد ال عوة قسم رئيس حساع  -
 . قطر  جاحعة في  سابق حعي  -
  . والرشاد ال عوة قسم رئيس -
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   :  البنك في العليا التنفيذية  إلدارةا و  التنظيمي الهيكل
 

 وزع ثبحي العاملية واملالية املصرفية املعايير  أحدث وفق تنظيمي هيكل اإلسالمي الدولي اعتمد
 فيذيالتن الرئيس عن يتفرع حيث  التنفيذي الرئيس رأسها وعلى العليا اإلدارة بين املسؤوليات

 ريةالبش املوارد تضم والتي املساندة قطاعات  الى إضافة والتشغيل الدخل هما رئيسين قطاعين
 واألمن االرهاب وتمويل األموال غسل ومكافحة  االلتزام وإدارة  املالي القطاع و  العامة والخدمات
 بشكل ةاإلدار  مجلس للجان فرعية تبعية مع  التنفيذي الرئيس الى يتبعون  بدورهم وهم  السيبراني

 .مباشرة اإلدارة مجلس للجان فتتبع الداخلي والتدقيق املخاطر  قطاعي بخصوص أما . إشرافي
 

 التنفيذية العليا في البنك  اإلدارة
 

 التنفيذي الرئيس - الـشـــــيبي أحمـد الباســط عبـد . د السيد/
 . 1994 : بالهنك العدل ب ء تاريخ -

 :العلمية املؤهالت
 فرنسا - هورايزون جاحعة حن األعدال إدارة  في دكتوراه  -
 .املتم ة الوليات - كارولينا نورث جاحعة حن أعدال إدارة بكالوريوس -
 .املتم ة الوليات - بنسمفانيا جاحعة - لألعدال وارتون  - حن التنفيذية الدارة في بكالوريوس - 

 
  الجمال أحمد هللا عبد جمال /السيد
   املصرفي القطاع رئيس – التنفيذي الرئيس نائب
 1997  : بالهنك العدل ب ء تاريخ

  قطر  جاحعة – املماسهة في وسيبكالور  : العممي املؤهل
 

  املسيفري  حمد  علي   / السيد
 .  اإلدارية والشؤون البشرية املوارد قطاع رئيس – عام مدير 
 1992 : بالبنك العمل بدء تاريخ

 
    ثاني آل هللا عبد بن علي بن محمد  /  الشيخ
 واالستثمارات الخزينة  قطاع رئيس
 6120  : بالبنك العمل بدء تاريخ



46تقريـــر احلوكمــة ال�سنــــوي 2018

  46-      
 

   :  البنك في العليا التنفيذية  إلدارةا و  التنظيمي الهيكل
 

 وزع ثبحي العاملية واملالية املصرفية املعايير  أحدث وفق تنظيمي هيكل اإلسالمي الدولي اعتمد
 فيذيالتن الرئيس عن يتفرع حيث  التنفيذي الرئيس رأسها وعلى العليا اإلدارة بين املسؤوليات

 ريةالبش املوارد تضم والتي املساندة قطاعات  الى إضافة والتشغيل الدخل هما رئيسين قطاعين
 واألمن االرهاب وتمويل األموال غسل ومكافحة  االلتزام وإدارة  املالي القطاع و  العامة والخدمات
 بشكل ةاإلدار  مجلس للجان فرعية تبعية مع  التنفيذي الرئيس الى يتبعون  بدورهم وهم  السيبراني

 .مباشرة اإلدارة مجلس للجان فتتبع الداخلي والتدقيق املخاطر  قطاعي بخصوص أما . إشرافي
 

 التنفيذية العليا في البنك  اإلدارة
 

 التنفيذي الرئيس - الـشـــــيبي أحمـد الباســط عبـد . د السيد/
 . 1994 : بالهنك العدل ب ء تاريخ -

 :العلمية املؤهالت
 فرنسا - هورايزون جاحعة حن األعدال إدارة  في دكتوراه  -
 .املتم ة الوليات - كارولينا نورث جاحعة حن أعدال إدارة بكالوريوس -
 .املتم ة الوليات - بنسمفانيا جاحعة - لألعدال وارتون  - حن التنفيذية الدارة في بكالوريوس - 

 
  الجمال أحمد هللا عبد جمال /السيد
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  ثاني آل فيصل  بن هللا عبد بن العزيز  عبد / لشيخا
 للشركات املصرفية الخدمات قطاع رئيس
 1520 : بالبنك العمل بدء تاريخ

 
  األسمر  أحمد جمال . د  / السيد
   املخاطر قطاع رئيس
 1995  : بالبنك العمل بدء تاريخ

 
  برهومة  خير محمد  / السيد
  دقيقتال قطاع رئيس
 2015  : بالبنك العمل بدء تاريخ

 
  حبيقة  جورج  / السيد
  التشغيل قطاع رئيس
  2018  : بالبنك العمل بدء تاريخ

 
  خطاب  حسام  / السيد
  املالي القطاع رئيس
  2008  : بالبنك العمل بدء تاريخ

 
  املير   العزيز  عبد  عمر  / السيد
   األعمال تطوير  رئيس
  4200  : بالبنك العمل بدء تاريخ
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 نالرئيسيو المساهمون
 

 النسبة   عدد األسهم  االسم

 %16.96  25,668,563.00 شركة قطر القابضة

 %2.00  3,027,374.00    عبدهللا محمد شمسان الساده

 %2.00  3,027,374.00    مؤسسة بن شمسان للخدمات

 %1.47  2,229,354.00    عبدالرحمن مفتاح عبدالرحمن المفتاح

 %1.42  2,152,528.00    قطر للوقود

 %1.32  2,000,000.00    شركة القارة للتجارة ش .ش .و

 %1.32  2,000,000.00    االتقان للتجارة

 %1.32  2,000,000.00    شركة النماء ال عمال الصيانة .ش .و

 %1.32  2,000,000.00    شركة منازل للتجارة

 %1.32  2,000,000.00    الكرة الذهبية ش .ش .و

 %1.32  2,000,000.00    نشاء والتجارة ش .ش .وشركة اثمار لإل

 %1.32  2,000,000.00    شركة الطيبين للتجارة .ش .و

 %1.29  1,945,252.00    شركة بن شمسان للتجارة والمقاوالت 

 %1.19  1,796,481.00    صندوق المعاشات العسكري الهيئة العامة للتقاعد

BROOKDALE CAPITAL HOLDINGS LP    1,768,053.00  1.17% 

JURADALE CAPITAL HOLDINGS LP    1,658,785.00  1.10% 

 

 الشركات الزميلة

 بلد البنك
 قيمة البنك أنشطة التأسيس

 باأللف  املساهمة
 نسبة
 % امللكية

 49 % 272.859 عقاري  استثدار  قطر ()ش.م.خ القابضة  حكين شركة

 49 % 47.511 األقساط وبيع التجارة قطر )ذ.م.م( التسهيالت

 49 % 5.391 حقاولت قطر )ذ.م.م( املقاول  شركة

 04 % 61.881  إسالحي بنك  املغرب  بنك أحنية
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 اإلدارة مجلس أعضاء من البنك أسهم ملكية

 
 

 
 
 

  

 اسم املساهم عدد األسهم  ممثل الشركة

 لالستثدار الصفاة دانة شركة/ 200,000.00  ثاني لل هللا عه  ثاني بن خال  الشيخ/ سعادة

 ت واملقاولت لمعقارات التقى شرك / 200,000.00   انيث لل هللا عه   ثاني بن هللا عه  الشيخ/ سعادة

 لالستثدار اسيار  شركة/ 200,000.00  ثاني لل ثاني بن خال  بن تركي الشيخ/ سعادة

 والعقارات لألعدال فسيل شركة/ 200,000.00  الهاشمي الرحدن عه  علي السي /

 لمتأحين القطرية السالحية الشركة 500,000.00  ي السبتر  حصطفى هشام السي /

 .ق .م ش الطهية لمرعاية املجدوعة شركة/ 378,500.00   السع ي ولي  السي /

 الكعبي سريع راش  ناصر   راش  السي / ل  يوج  -----------------------------------------------

 الذوادي حسن هللا عه  حسن السي / ل  يوج  ----------------------------------------------

 النعيمي الجفالي بطي حد  يميى . د / السي  ل  يوج  ---------------------------------------------

  50-      
 

 

 أطراف ذات عالقةاالفصاح عن معامالت 
 

تعتبر األطراف بأنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألح  األطراف املق رة على السيطرة على الطرف اآلخر أو حدارسة تأثير 
عمي  عن  اتخاذ القرارات املالية والتشغيمية. تتضدن األطراف ذات العالقة املساهدين الذين ل يهم الق رة على هام 

السيطرة أو ل يهم نفوذ هام على املجدوعة، والشركات الزحيمة لمدجدوعة، والشركات التي تستطيع املجدوعة 
جدوعة( حدارسة نفوذ هام عميها أو على حساهديها، واملساهدين )الذين ل يهم الق رة على حدارسة نفوذهم على امل

 بالضافة إلى أعضاء حجمس الدارة وحوظفي الدارة التنفيذية لمدجدوعة.
 

بمغت األرص ة/ املعاحالت القائدة خالل السنة حع أعضاء حجمس الدارة أو الشركات التي يدمكون فيها حصصا جوهرية  
 كدا يلي:

 
 2018  2017 

 
 

  مجلس اإلدارة  شركات زميلة
املساهمون 

  وأخرون
 

  شركات زميلة
 مجلس

  اإلدارة 
املساهمون 

 وأخرون
 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  
            

            املوجودات
 3,249,739  615,487  13,568  2,469,672  783,488  11,224 حوجودات تدويل

 178,340  188,973  13,822  50,134  276,547  11,840 حقوق أحباب حسابات الستثدار

            بنود خارج بيان املركز املالي:
حطموبات حمتدمة وضدانات 

 38,436  3,896  1,161  23,305  11,821  1,230 وارتهاطات أخرى                               
                                                   

            بنود بيان الدخل املوحد:
 126,771  26,738  644  123,265  35,254    700 إيرادات حن حوجودات التدویل

 3,568  1,660  386   534   3,272   342 أرباح ودائع ح فوعة 
 -  12,260  -  -   12,720  - حكافآت أعضاء حجمس الدارة

     
 املعامالت مع كبار مسؤولي اإلدارة 

 فیدا یلي تعاحالت كهار حسؤولي الدارة وأقربائهم املهاشرین حع الهنك خالل السنة:
 

 2018  2017 
 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  
    

 3,549  2,592 تدویالت برهن عقاري وتدویالت حضدونة أخرى 
 57  118 بطاقات الئتدان

 2,710  3,606 
 

 بمغت حكافآت كهار حسؤولي الدارة خالل السنة كالتالي:
 2018  2017 
 ألف ريال قطري   ألف ريال قطري  
    

 12,162   13,584 حنافع قصيرة األجل
 785   847 حنافع طويمة األجل 

  14,431  12,947 
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 مجلس اإلدارة  ولجان مجلس اإلدارة اجتماعاتجدول حضور 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 عضو مجلس اإلدارة

 
خالل عام  اجتماعات املجلسعدد 

2018 

 
 التي حضرها االجتماعاتعدد 

 6 8 الشيخ / خال  بن ثاني عه  هللا لل ثاني
 6 8 الشيخ/ عه  هللا بن ثاني عه  هللا لل ثاني

 7 8 الشيخ / تركي بن خال  بن ثاني لل ثاني
 8 8 / علي  عه  الرحدن الهاشمي السي 

 8 8 السي  /  هشام حصطفى  السبتري 

 7 8 السي  / ولي  أحد  السع ي
 1 8 السي  / حسن عه  هللا الذوادي   

 7 8 السي  / راش  ناصر الكعبي 
 4 8 السيد / د . يحيى حمد النعيمي 

 
 عضو مجلس اإلدارة

 
خالل  اجتماعات لجنة التدقيقعدد 

2018عام   

 
 التي حضرها االجتماعاتعدد 

 6 6 السي  / راش  ناصر الكعبي  
 2 6 السي  / حسن عه  هللا الذوادي   

 6 6 السي  / ولي  أحد  السع ي

 
 عضو مجلس اإلدارة

 
 اجتماعات اللجنة التنفيذيةعدد 

2018خالل عام   

 
 التي حضرها االجتماعاتعدد 

 9 9 ثاني عه  هللا لل ثاني الشيخ / خال  بن
 8 9 الشيخ/ عه  هللا بن ثاني عه  هللا لل ثاني

 7 9 السي  / علي  عه  الرحدن الهاشمي
 8 9 عه  الهاسط أحد  الشيبي السي  / 

 
 عضو مجلس اإلدارة

 
اجتماعات املخاطر وااللتزام عدد 

2018خالل عام   

 
 التي حضرها االجتماعاتعدد 

 4 4 هللا بن ثاني عه  هللا لل ثانيالشيخ/ عه  
 4 4 السي  /  هشام حصطفى  السبتري 

 4 4 عه  الهاسط أحد  الشيبيالسي  / 
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 عضو مجلس اإلدارة

 
اجتماعات لجنة الترشيحات عدد 

2018خالل عام  والحوكمة   

 
 التي حضرها االجتماعاتعدد 

 5 5 الشيخ / تركي بن خال  بن ثاني لل ثاني
 5 5 السي  / علي  عه  الرحدن الهاشمي

 4 5 السي  / د . يميى حد  النعيمي 

 
 عضو مجلس اإلدارة

 
خالل  اجتماعات لجنة املكافآتعدد 

2018عام   

 
 التي حضرها االجتماعاتعدد 

 1 1 الشيخ/ عه  هللا بن ثاني عه  هللا لل ثاني
 1 1 الشيخ / تركي بن خال  بن ثاني لل ثاني

 1 1 السيد / د . يحيى حمد النعيمي 
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 عضو مجلس اإلدارة

 
اجتماعات لجنة الترشيحات عدد 

2018خالل عام  والحوكمة   

 
 التي حضرها االجتماعاتعدد 

 5 5 الشيخ / تركي بن خال  بن ثاني لل ثاني
 5 5 السي  / علي  عه  الرحدن الهاشمي

 4 5 السي  / د . يميى حد  النعيمي 

 
 عضو مجلس اإلدارة

 
خالل  اجتماعات لجنة املكافآتعدد 

2018عام   

 
 التي حضرها االجتماعاتعدد 

 1 1 الشيخ/ عه  هللا بن ثاني عه  هللا لل ثاني
 1 1 الشيخ / تركي بن خال  بن ثاني لل ثاني

 1 1 السيد / د . يحيى حمد النعيمي 


