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نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات 
القانونيــة المدرجــة 2017

ترســخه  لمــا  الشــركات  إدارة  نظــم  أهــم  مــن  الحوكمــة  تعــد 
والمســؤوليات  المهــام  وتحديــد  الرشــيدة  اإلدارة  مبــادئ  مــن 
بالمصــرف،  والعامليــن  العليــا  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  لمجلــس 
المنتجــة  والرقابــة  المصالــح،  أصحــاب  بيــن  والمســاواة  والعــدل 
ــاب  ــوق أصح ــم حق ــاح، وتنظي ــفافية واالفص ــر، والش وإدارة المخاط
ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــه؛ األم ــوض ب ــع والنه ــة المجتم ــح، وتنمي المصال
ــق  ــى تحقي ــً إل ــي حتم ــة، وينته ــة عام ــرف بصف ــين أداء المص تحس
ومصلحــة  العامــة،  المصلحــة  إعــاء  لمبــدأ  الحقيقــي  المعنــى 
ــرى. ــة أخ ــى أي مصلح ــا عل ــح وتقديمه ــاب المصال ــرف وأصح المص

إرساء المبادئ اآلتية:

• مبــدأ الشــفافية: ذلــك المبــدأ القائــم علــى حســن النيــة، وتحــري 
والنزاهــة،  الذاتيــة  الرقابــة  قيــم  وإعــاء  والمصارحــة،  الصــدق 
وتوخــي الحــرص والرعايــة الفائقــة واألمانــة فــي أداء المهــام 
والوظائــف الموكلــة إلــى كل مســؤول وعامــل بالمصــرف متمثــًا 
فــي رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا إلــى 
جميــع العامليــن وغيرهــم مــن االطــراف ذات العاقــة بالمصــرف، 
ويعمــل علــى تجنــب تضــارب المصالــح والحــد منهــا وتحقيــق 
ــوق. ــي الس ــه ف ــتثمار النزي ــوم االس ــل مفه ــي ظ ــام ف ــع الع النف

ــد  ــى تحدي ــدف إل ــا: ويه ــرار به ــؤولية واإلق ــل المس ــدأ تحم • مب
الحقــوق والواجبــات والمســؤوليات فــي المصــرف، ووضــع آليــة 
رقابــة مناســبة تعمــل علــى محاســبة كل مســؤول عــن عملــه 
وتقييــم أداءه، وتقييــم أداء المصــرف بشــكل عــام وفقــً ألفضــل 
المعاييــر الدوليــة ، كمــا يهــدف إلــى إقــرار المســؤول بمســؤوليته 
و بيــان المســؤولية االجتماعيــة للمصــرف ودورهــا تجــاه المجتمــع 

ــة. ــى البيئ ــة عل ــه والمحافظ ــه ورخائ ــى تنميت ــل عل والعم

• مبــدأ العدالــة والمســاواة: أصحــاب المصالــح وعلــى رأســهم 
المســاهمين متســاوين فــي الحقــوق، ويحظــر التمييــز بينهــم علــى 
أســاس العــرق أو الجنــس أو الديــن ولهــم كافــة الحقــوق المترتبــة 

علــى ملكيــة الســهم أو صفتهــم بالمصــرف ســواًء بســواء. 

نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها

المادة )2(
نطاق التطبيق

والكيانــات  الشــركات،  علــى  النظــام  هــذا  وأحــكام  مبــادئ  تســري 
القانونيــة المدرجــة ببورصــة قطــر، ويفصح المصــرف في التقريرالســنوي 

ــام. ــذا النظ ــكام ه ــادئ وأح ــق مب ــه بتطبي ــدى التزام ــن م ع

 المادة )3(
االلتزام بمبادئ الحوكمة

يقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة وتحديــث تطبيقــات الحوكمــة بصورة 
مســتمرة ومنتظمــة، وااللتــزام بتطبيــق أفضــل مبــادئ الحوكمة. 

المادة )4(
تقرير الحوكمة

يتضمــن تقريــر الحوكمــة إفصــاح المصــرف عــن االلتــزام بتطبيــق 
بتطبيــق  المتعلقــة  المعلومــات  جميــع  النظــام،  هــذا  أحــكام 

مبادئــه وأحكامــه منــه:
أحــكام  تطبيــق  بشــأن  المصــرف  اتبعهــا  التــي  اإلجــراءات   -1

النظــام. هــذا 
2- اإلفصــاح عــن المخالفــات والجــزاءات خــال الســنة: فرضــت غرامــات 
ــة  ــة وأربع ــط ثمانمائ ــري  )فق ــال قط ــا 884,400 ري ــغ مجموعه بل
ــرف  ــتوى المص ــى مس ــري( عل ــال قط ــة ري ــف وأربعمائ ــون أل وثمان
وذلــك  المركــزي  قطــر  مصــرف  قبــل  مــن   2017/12/31 حتــى 
ــرف  ــات مص ــح وتعليم ــة بلوائ ــات المتعلق ــض المخالف ــة لبع نتيج

ــزي.   ــر المرك قط
ــه،  ــس ولجان ــاء المجل ــة بأعض ــات الخاص ــن المعلوم ــاح ع 3- اإلفص

واإلدارة التنفيذيــة العليــا بالمصــرف. 
4- اإلفصاح عن إجراءات إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية. 

5- أعمال اللجان وعدد اجتماعاتها.
6- تحديد المخاطر.

7- تقييم أداء المجلس.
8- اإلفصاح عن أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخلية.

ــي  ــروط الت ــد والش ــرف بالقواع ــزام المص ــدى الت ــن م ــاح ع 9- اإلفص
ــوق. ــي الس ــاح واإلدراج ف ــم اإلفص تحك

10- بلغ عدد قضايا التحكيم والدعاوى القضائية 565 حالة
ــرف  ــا المص ــي تبرمه ــات الت ــات والصفق ــن التعام ــاح ع 11- اإلفص

ــة«. ــرف ذي عاق ــع أي »ط م
12- بلــغ عــدد التظلمــات والشــكاوي والمقترحــات والباغــات 3424 
ــودة  ــة الج ــق إدارة مراقب ــن طري ــا ع ــل معه ــم التعام ــث ت حي

ــرف .  ــة للمص ــع اإلدارة التنفيذي ــيق م بالتنس

المجلس

المادة )5(
الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس 

يجــب أن يكــون عضــو المجلــس مؤهــًا، ويتمتــع بقــدر كاٍف مــن 
المعرفــة باألمــور اإلداريــة والخبــرة المناســبة لتأديــة مهامــه بصــورة 

ــة ، ويشــترط فــي عضــو المجلــس مــا يلــي: فعال
1- أال يقــل عمــره عــن واحــد وعشــرين عامــً، وأن يكــون متمتعــً 

باألهليــة الكاملــة.
فــي  أو  جنائيــة  بعقوبــة  عليــه  الحكــم  ســبق  قــد  يكــون  أال   -2

األمانــة. أو  بالشــرف  مخلــة  جريمــة 
ــً  ــن يوم ــال ثاثي ــه أو خ ــد انتخاب ــكً عن ــاهمً، ومال ــون مس 3- أن يك
مــن تاريــخ انتخابــه لعــدد مــن أســهم المصــرف يحــدده النظــام 

األساســي.

المادة )6(
تشكيل المجلس

يشــكل المجلــس وفقــً للقانــون والنظــام األساســي للمصــرف، 
علــى أن يكــون ثلــث أعضــاء المجلــس علــى األقــل مــن المســتقلين، 
ــر التنفيذييــن، ويجــوز  وأن تكــون أغلبيــة األعضــاء بالمجلــس مــن غي
ــة،  ــل األقلي ــس لتمثي ــد المجل ــن مقاع ــر م ــد أو اكث ــص مقع تخصي

ــرف. ــن بالمص ــل العاملي ــر لتمثي وآخ
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الهيكل التنظيمي

لجنة
التعويضات والمزايا

لجنة
السياسات واالجراءات

لجنة
الحوكمة

لجنة
ا�دارة التنفيذية

مجلس إدارة المصرف 
رئيس المجلس 

لجنة الزكاةلجنة التدقيق والمخاطر

هيئة
الرقابة الشرعية

الرئيس التنفيذي لمجموعة 
مصرف قطر ا�سالمي 

قطاع التطابق وااللتزامقطاع التدقيق الشرعي

الرئيس التنفيذي - بيت
التمويل ا�سيوي (ماليزيا)

مدير عام المصرف
- السودان

مدير عام المصرف - لبنان

قطاع التدقيق الداخلي

مدير عام المجموعة
 ا	ستراتجية وتطوير االعمال 

مدير عام
مجموعة المخاطر 

مدير عام مجموعة
الموارد البشرية

مدير عام
المجموعة المالية

مدير عام مجموعة العمليات
  وتقنية المعلومات

مدير عام
مجموعة الشركات

مدير عام مجموعة
خدمات االفراد

تخطيط ا�عمال
مخاطر  السوقو ا�داء المؤسسي

مخاطر  االئتمان

إدارة مخاطر  التشغيل

التعليم والتطوير

عمليات الموارد البشرية 

التوظيف

العالقات الحكومية

االصول والخصوم 
والتمويل

المحاسبة والرقابة المالية 

تقارير الموازنة الدورية

عالقات المستثمرين
ووكاالت التصنيف

العمليات

تقنية المعلومات 

التحكم الداخلي

خدمات االعمال

المباني والمشاريع

تمويل خدمات الشركات

المعامالت المصرفية
 والتسويق

المؤسسات المالية

الخزينة

االستثمارات االستراتيجية

التطوير التنظيمي
و إدارة االداء

االصول الخاصة

الشؤون القانونية

التسويق والبحوث

االتصال والعالقات العامة
 وضمان الجودة

تمويل خدمات الشركات

تمويل خدمات الشركات

الفروع

منتجات االفراد

القنوات البديلة

اجراءات الفروع التشغيلية

 الخدمات المصرفية
 الخاصة

خدمات التميز

الرئيس التنفيذي للمصرف
- بريطانيا

مجلس إدارة المصرف

كما في  31 ديسمبر 2017 ، فإن مجلس إدارة المصرف يتألف من األعضاء التالية أسماؤهم:      

عددصفةصفة العضويةاإلسـم
نسبة من رأس 

مال المصرف

الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم  بن جبر
آل ثاني ويمثل شركة المرقاب كابيتال

4.60%10,867,109تنفيذي - غير مستقلرئيس مجلس اإلدارة

السيد/ عبد اللطيف بن عبد اهلل آل محمود 
ويمثل مجموعة دار الشرق

0.14%325,000غير تنفيذي - غير مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارة

0.11%250,000غير تنفيذي - غير مستقلعضو مجلس اإلدارةالسيد/ محمد بن عيسى المهندي

السيد /عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني
آل عبدالغني

0.11%250,636غير تنفيذي - غير مستقلعضو مجلس اإلدارة

0.16%385,388غير تنفيذي - غير مستقلعضو مجلس اإلدارةالسيد/ منصور محمد عبد الفتاح المصلح

السيد/ عبد اهلل بن سعيد العيدة ويمثل 
شركة الزبارة التجارية

0.58%1,366,205غير تنفيذي - غير مستقلعضو مجلس اإلدارة

السيد/ ناصر راشد سريع الكعبي ويمثل
آل سريع القابضة

0.11%250,000غير تنفيذي - غير مستقلعضو مجلس اإلدارة

الشيخ/ علي بن غانم بن علي آل ثاني
 ويمثل مجموعة علي بن غانم آل ثاني

0.11%250,000غير تنفيذي - غير مستقلعضو مجلس اإلدارة

الشيخ /عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني 
ويمثل شركة النائرة لإلستثمار 

0.11%250,000غير تنفيذي - غير مستقلعضو مجلس اإلدارة
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الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
رئيس مجلس اإلدارة 

ــً  ــح رئيس ــذ 2004/6/22، وأصب ــرف من ــس إدارة المص ــي مجل ــو ف عض
للمجلــس منــذ أبريــل 2005، ورئيســً للجنــة التنفيذيــة، تخــرج مــن كلية 
ســاند هيرســت العســكرية الملكيــة فــي المملكــة المتحــدة، وتلقــى 
يــرأس  القيــادة،  فــي  العاليــة  التدريــب  مســتويات  مــن  مجموعــة 
مجلــس إدارة QInvest أول مصــرف اســتثماري اســامي فــي قطــر، 
ورئيــس لمجلــس إدارة شــركة الضمــان للتأميــن اإلســامي، كمــا إنــه 
ــركات  ــات والش ــن المؤسس ــدد م ــس إدارات ع ــة مجال ــغل عضوي يش

ــن. ــر للتأمي ــة، وقط ــر للماح ــل قط ــتثمارية مث ــة واالس المالي

السيد/ عبد اللطيف بن عبد اهلل آل محمود
نائب رئيس مجلس اإلدارة

وعضــوًا   ،1996 أبريــل  منــذ  المصــرف  إدارة  مجلــس  فــي  عضــو 
فــي عــدة لجــان تابعــة للمجلــس. نــال درجــة البكالوريــوس فــي 
ــات  ــيفيك بالوالي ــياتل باس ــة س ــن جامع ــال م ــاد وإدارة األعم االقتص
ــة  ــف قيادي ــدة وظائ ــي ع ــدرج ف ــام 1982، ت ــة ع ــدة األمريكي المتح
فــي قطــر للبتــرول منــذ تخرجــه حتــى عــام 2002، شــغل عضويــة 
ــى  ــا حت ــً له ــً تنفيذي ــل ورئيس ــرة للتموي ــركة الجزي ــس إدارة ش مجل
2008، وتــرأس لجنــة التدقيــق بالمصــرف فــي الفتــرة مــن 2001 حتــى 
2005، شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات والملتقيـــات العلميــة في 
ــل  ــة بالعمـ ــات المتصل ــى الموضوع ــة إل ــة، إضاف ــاج الطاق ــال إنت مج
المصرفــي اإلســامي، ويشــغل حاليــً موقــع الرئيــس التنفيــذي لــدار 
الشــرق للطباعــة والنشــر والتوزيــع، كمــا رأس تحريــر صحيفــة الشــرق 

ــام 2010.  ــى ع ــام 2003 وحت ــن ع ــرة م ــال الفت خ

السيد/ محمد بن عيسى المهندي 
عضو مجلس اإلدارة 

ــة  ــس لجن ــام 1996، ورئي ــذ ع ــرف من ــس إدارة المص ــي مجل ــو ف عض
والمزايــا  الترشــيحات  لجنــة  فــي   وعضــوًا   ، والمخاطــر  التدقيــق 
درجــة  نــال  المصــرف.  فــي  الحوكمــة  ولجنــة  والتعويضــات 
البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة القاهــرة عــام 1977، 
ســياتل  جامعــة  مــن  اإلدارة  فــي  الماجســتير  درجــة  اجتــاز  كمــا 
مناصــب  عــدة  تقلــد   ،1983 عــام  األمريكيــة  المتحــدة  بالواليــات 
إداريــة بالديــوان األميــري بدولــة قطــر، وأصبــح وزيــرًا لشــؤون مجلــس 
الــوزراء فــي الفتــرة مــن عــام 2002 حتــى 2005 حيــث تفــرغ ألعمالــه 
ــرف  ــي المص ــؤولياته ف ــى مس ــة إل ــً باإلضاف ــغل حالي ــة، يش الخاص

عضويــة مجلــس إدارة شــركة أوريــدو. 

السيد/ عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني آل عبدالغني
عضو مجلس اإلدارة 

ــي  ــوًا ف ــل 1996، وعض ــذ أبري ــرف من ــس إدارة المص ــي مجل ــو ف عض
اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة السياســات ولجنــة الــزكاة  بالمصــرف، نــال 
درجــة البكالوريــوس بمرتبــة الشــرف مــن جامعــة بوســطن بالواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، شــغل عضويــة مجالــس إدارات عــدة شــركات 
وطنيــة منهــا القطريــة للصناعــات التحويليــة وشــركة المتحــدة 
فــي  عاليــة  وكفــاءة  خبــرة  الســيد/عبدالغني  ويمتلــك  للتنميــة، 
مجــال إدارة األعمــال واالســتثمارات المتنوعــة، و يــرأس مجلــس إدارة 
مجموعــة شــركات عبــداهلل عبدالغنــي وأوالده للتجــارة والمقــاوالت. 

السيد/ منصور محمد عبد الفتاح المصلح
عضو مجلس اإلدارة

عضــو فــي مجلــس إدارة المصــرف منــذ أبريــل 1996، وعضــوًا فــي عــدة 
لجــان منهــا اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة الــزكاة بالمصــرف، حاصــل علــى 
ــغل  ــر، ش ــة قط ــن جامع ــاع م ــم االجتم ــي عل ــوس ف ــة البكالوري درج
إلــى  عــدة مناصــب فــي وزارتــي الداخليــة والدفــاع وانتقــل حاليــً 
ــطة  ــن األنش ــد م ــه العدي ــوزراء ول ــس ال ــة مجل ــة لرئاس ــة العام األمان
واألعمــال االســتثمارية فــي مجــال العقــارات كمــا ســبق لــه إن شــغل 
رئيــس مجلــس ادارة شــركة عقــار وعضويــة العديــد مــن مجالــس 
اإلدارة، يشــغل حاليــً عضويــة مجلــس إدارة شــركة الجزيــرة للتمويــل.

السيد/ عبد اهلل بن سعيد العيدة 
عضو مجلس اإلدارة

عضــو فــي مجلــس إدارة المصــرف منــذ أبريــل 2005، ورئيســً للجنــة 
الحوكمــة، وعضــوًا فــي لجنــة التدقيــق ولجنــة المزايــا والتعويضات، 
لــه خبــرة طويلــة فــي اإلدارة والتنظيــم، تلقــى تدريبــً مطــواًل وبرامــج 
متعــددة فــي اإلدارة فــي مراكــز متخصصــة فــي بريطانيــا، يشــغل 
ــارب  ــه تج ــتثمار ول ــروق لاس ــركة ب ــام لش ــر الع ــب المدي ــً منص حالي
وممارســات متعــددة فــي النشــاط االســتثماري والعقــاري، وإضافــة 

إلــى هــذه األنشــطة فهــو رئيــس مجلــس إدارة نــادي الســيلية. 

السيد/ ناصر راشد سريع الكعبي 
عضو مجلس اإلدارة

ويشــغل   ،2008 مــارس  منــذ  المصــرف  إدارة  مجلــس  فــي  عضــو 
عضويــة عــدة لجــان فيــه منهــا اللجنــة التنفيذيــة ويــرأس لجنــة 
الترشــيحات والمزايــا والتعويضــات، صاحــب تجربــة واســعة وخبــرة 
مطلــع  منــذ  الشــركات  وتأســيس  األعمــال  مجــال  فــي  عاليــة 
الســبعينات مــن القــرن الماضــي، وهــو المؤســس والمالــك لمجموعة 
تخصصــات  فــي  شــركات  عــدة  تضــم  التــي  القابضــة  ســريع  آل 
مختلفــة، عضــوًا فــي مجلــس الشــورى منــذ عــام 1995، وعضــوًا فــي 
الهيئــة االستشــارية للمجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليج 
ــه إن شــغل عضويــة العديــد  العربيــة، فضــًا عــن ذلــك فقــد ســبق ل
مــن مجالــس اإلدارة  ) منهــا شــركة عقــار(  واللجــان المتخصصــة ذات 

ــاري. ــر العق ــال والتطوي ــال األعم ــي مج ــاطه ف ــة بنش العاق
        

الشيخ/ علي بن غانم بن علي آل ثاني           
 عضو مجلس اإلدارة

حاصــل علــى ماجســتير إدارة مــن جامعــة كامبــردج، رئيــس مجلــس 
إدارة مجموعــه علــي بــن غانــم آل ثانــي ونائــب رئيــس مجلــس إدارة 
غانــم القابضــة وعضــو مجلــس إدارة ثــاث شــركات مســاهمة هــي: 
الســام القابضــة والدوحــة للتأميــن إضافــة إلــى المصــرف الــذي 
انضــم إليــه فــي فبرايــر 2014، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة 
للتنميــة  المتحــدة  إدارة  مجلــس  وعضــو  الخليجيــة  االســتثمارات 
ســابقً، وعضــو مــؤازر فــي مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ولــه 

ــدارات.  ــدة إص ــة وع ــدة الراي ــورة  بجري ــاالت منش مق

الشيخ/ عبداهلل بن خالد بن ثاني  آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

عضــو مجلــس اإلدارة منــذ فبرايــر 2017، ممثــًا عــن شــركة النائــرة 
لاســتثمار ، حاصــل علــى مؤهــل إدارة األعمــال، عضــو مجلــس 
ــة  ــس إدارة المجموع ــو مجل ــة، وعض ــة إزدان القابض إدارة مجموع

ــة. ــة الطبي للرعاي
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كما يتألف فريق االدارة التنفيذية من: 
مجموعــة مــن األشــخاص ذوي المســؤولية التشــغيلية فــي المصرف 
والمعينيــن مــن قبــل مجلــس اإلدارة ، اإلدارة التنفيذيــة مســؤولة عــن 
ــون  ــة تك ــة واإلدارة التنفيذي ــرف اليومي ــطة المص ــات وأنش إدارة عملي
ــن  ــرة م ــة وخب ــق ذو حنك ــى فري ــة إل ــذي باإلضاف ــس التنفي ــن الرئي م
اإلدارة التنفيذيــة وتقــدم اإلدارة التنفيذيــة تقاريرهــا مباشــرة إلــى 

الرئيــس التنفيــذي وكبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي المصــرف.

اإلدارة التنفيذية لمجموعة المصرف كالتالي:

فريق اإلدارة التنفيذية 
للمصرف

المنصب

الرئيس التنفيذي لمجموعة السيد/ باسل جمال
المصرف

المدير العام لمجموعة الخدمات السيد/ طارق فوزي
المصرفية للشركات

المدير العام لمجموعة المخاطرالسيد/ راكيش سنجافي

المدير العام للمجموعة الماليةالسيد/ جورانج هيماني

السيد/ كونستاتنيوس 
دينوس كونستانتينيديس

المدير العام للمجموعة 
االستراتيجية

رئيس مجموعة الموارد البشريةالسيد/ خليفة المسلم

المدير العام لمجموعة الخدمات السيد/ دوري أنــانــــد
المصرفية لألفراد

رئيس التدقيق الداخليالسيد/ عاطف عبدالخالق

رئيس االمتثالالسيد/ سمير الغندور

السيد /باسـل جمـال
الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف

يشــغل الســيد باســل جمــال منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
المصــرف منــذ فبرايــر 2013 حيــث يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 22 ســنة 
وكفــاءة مصرفيــة معروفــة فــي أســواق المــال والمصــارف، بــدأت فــي 
البنــك التجــاري الدولــي )بنــك تشــيس األهلــي ســابقً( فــي مصــر عــام 

ــنوات. ــر س ــدار عش ــى م ــتمرت عل 1990 واس

ــذ  ــن من ــة البحري ــد بمملك ــي المتح ــك األهل ــة البن ــق بمجموع التح
عــام 2001 وشــغل عــددًا مــن المناصــب المرموقــة فــي المجموعــة 
وعمــل كنائــب رئيــس تنفيــذي للبنــك األهلــي - قطــر ثــم رئيســً 
تنفيذيــً للبنــك خــال الفتــرة مــن 2004 الــى 2009. وكان آخــر منصــب 
شــغله هنــاك هــو النائــب األول للرئيــس التنفيــذي لمجموعــة األهلي 

المتحــد  - المجموعــة المصرفيــة.

السيد/ طارق يوسف فوزي
المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات

الخبــرة  مــن  عامــا   32 مــن  اكثــر  يحمــل  مصرفــي  تنفيــذي  مديــر 
المصرفيــة، 25 عامــً منهــا فــي دول الخليــج )الكويــت، عمــان، االمارات 
والســعودية( وخاصــًة فــي مجــال تمويــل الشــركات حيــث عمــل مــع 
العديــد مــن البنــوك المرموقــة عالميــً ومحليــً، ويحمــل شــهادة 
الجامعــة  األعمــال مــن  االقتصــاد وإدارة  بكالوريــوس فــي مجــال 

العربــي  البنــك  مــع  المهنيــة  مســيرته  بــدأ  بالقاهــرة.  األمريكيــة 
األفريقــي الدولــي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة وتابــع مســيرته 
المهنيــة مــع العديــد مــن البنــوك الرائــدة مثــل بنــك تشــيس الدولــي 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وبنــك مصــر أمريــكا الدولــي، بنــك  بدول
برقــان بدولــة الكويــت، البنــك الوطنــي العمانــي بســلطنة عمــان، 
وبنــك المشــرق بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وكانــت اخــر مهمــة 
لــه قبــل انضمامــه إلــى المصــرف هــي الرئيــس تنفيــذي والمديــر 

اإلقليمــي لفــروع بنــك المشــرق بجمهوريــة مصــر العربيــة.

السيد/ راكيش سانجافي
المدير العام لمجموعة المخاطر

المحاســبين  معهــد  فــي  زميــل  قانونــي  محاســب  هــو  راكيــش 
القانونييــن الهنــدي وحاصــل علــى شــهادة مدقــق نظــم معلومــات 
ــش بـــ  ــع راكي ــة. يتمت ــدة األمريكي ــات المتح ــن الوالي ــد )CISA( م معتم
29 عامــً مــن الخبــرة الواســعة فــي العمــل لــدى شــركات المحاســبة 
»األربعــة الكبــار« )Big 4( وغيرهــا مــن البنــوك فــي المنطقــة، في مجال 
إدارة المخاطــر والخدمــات المصرفيــة للشــركات وتمويــل الشــركات. 
ــد  ــت آن ــركة إرنس ــدى ش ــارة ل ــق واالستش ــال التدقي ــي مج ــل ف وعم
يونــغ فــي البحريــن. وقبــل انتقالــه للعمــل فــي المصــرف عــام 2013، 
كان يشــغل منصــب مديــر إدارة المخاطــر فــي البنــك األهلــي المتحــد 
فــي البحريــن، حيــث قــاد وحــدة تمويــل الشــركات. وأمضــى أكثــر مــن 
ــركات  ــة للش ــات المصرفي ــال الخدم ــي مج ــل ف ــي العم ــوام ف 10 أع
ــل  ــر تعام ــي قط ــي ف ــك األهل ــدى البن ــه ل ــي عمل ــن. وف ــي البحري ف

راكيــش مــع مجموعــة واســعة مــن العمــاء وقطاعــات األعمــال.

السيد/ جورانج هيماني
المدير العام للمجموعة المالية

ــي  ــبة ف ــة والمحاس ــال المالي ــي مج ــرة ف ــن الخب ــنة م ــك 22 س يمتل
بنــوك عالميــة ومــع شــركات تدقيــق رائــدة. بــدأ الســيد/ جورانــج 
ــل  ــم انتق ــن ث ــد وم ــر - الهن ــاوس كووب ــر ه ــس وت ــع براي ــه م مهنت
إلــى بنــك ســتاندرد تشــارترد- الهنــد ثــم إلــى البنــك الســعودي 
الفرنســي فــي المملكــة العربيــة الســعودية حيــث عمــل لمــدة 15 
ــب  ــوم، مكت ــول والخص ــا إدارة األص ــب منه ــدة مناص ــي ع ــً وف عام
الخزينــة، التخطيــط المالــي. آخــر تكليــف لــه قبــل انضمامــه لمصــرف 
قطــر اإلســامي مــع البنــك الســعودي الفرنســي كان نائــب الرئيــس 
مديــر  معتمــد،  مالــي  محلــل  وهــو  الماليــة.  للشــؤون  التنفيــذي 

ــد. ــي الهن ــد ف ــي معتم ــب قانون ــد ومحاس ــة معتم ــر مالي مخاط

السيد/ كونستانتينوس كونستانتينيدس
المدير العام للمجموعة االستراتيجية

)دينــوس(  كونســتانتينيدس  كونســتانتينوس  الســيد/  اســتلم 
منصــب المديــر العــام للمجموعــة لوضــع االســتراتيجيات ليقــود 
برنامــج تغييــر المصــرف. قبــل ذلــك تولــى الســيد دينــوس عــدة 
الســنوات  مــدى  علــى  الراجحــي  مصــرف  فــي  عليــا  مناصــب 
ــم  ــام لقس ــر الع ــح المدي ــام 2007، أصب ــذ الع ــة. من ــة الماضي الثماني
االســتراتيجية فــي مصــرف الراجحــي ومســؤواًل عــن تطويــر العمــل 
ــام  ــر الع ــب المدي ــك، كان نائ ــل ذل ــي. قب ــع اإلقليم ــاري والتوس التج
ــي  ــاري إداري ف ــه استش ــراد. وبصفت ــة لألف ــات المصرفي ــي الخدم ف
للبنــوك  اســتراتيجية  بمبــادرات  قــام  أعــوام   7 لمــدة  أكسنتشــر 
فــي  ماجســتير  شــهادة  لديــه  الماليــة.  والمؤسســات  األوربيــة 

بيرمنغهــام. جامعــة  مــن  الدولــي  االســتراتيجي  التخطيــط 
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السيد/ خليفة المسلم
رئيس مجموعة الموارد البشرية

ــي  ــل ف ــث عم ــة، حي ــات المصرفي ــي الخدم ــً ف ــة 17 عام ــه قراب لدي
عــدة إدارات كالخدمــات المصرفيــة لألفــراد وإدارة المــوارد البشــرية 
ــدأ  ــد ب ــة. وق ــة واإلقليمي ــة الدولي ــات المصرفي ــرى المؤسس ــي كب ف
مســيرته المهنيــة فــي المجــال المصرفــي مــع HSBC قطــر فــي 
قطــاع الخدمــات المصرفيــة لألفــراد قبــل أن يتولــى عــددًا مــن 
الفــروع  العمــاء، وشــبكة  المختلفــة فــي قســم خدمــة  األدوار 
وجــودة الخدمــة فــي المــوارد البشــرية. ثــم انتقــل إلــى قطــاع 
الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي البنــك التجــاري وكان آخــر منصــب 
شــغله قبــل االنضمــام إلــى المصــرف مديــر التوظيــف للمجموعــة 
فــي البنــك الخليجــي. انضــم إلــى المصــرف فــي عــام 2011 كرئيــس 
مجموعــة  ضمــن  العاملــة  القــوى  وتخطيــط  التوظيــف  قطــاع 

ــي. ــه الحال ــى منصب ــل إل ــه انتق ــرية، ومن ــوارد البش الم

السيد/ دوري اناند
المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد

لــدى الســيد/ أنانــد مــا يزيــد عــن عشــرين عامــً مــن الخبــرة فــي 
المجــال المصرفــي خصوصــً فــي تمويــل وخدمــات األفــراد وخدمــة 
العمــاء والعمليــات. كمــا تقلــد الســيد/ أنانــد العديــد مــن المناصــب 
اإلداريــة الرفيعــة خــال عملــه فــُي بنــوك تقليديــة وإســامية رائــدة. 
وعلــى الرغــم مــن أن ُجــّل خبرتــه فــي ســيتي بنــك إال أنــه قضــى آخــر 
ثمانيــة أعــوام مــع مصــرف الراجحــي بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
وكان آخــر منصــب شــغله قبــل التحاقــه بالمصــرف كان مديــر عــام 

مجموعــة تمويــل وخدمــات األفــراد بمصــرف الراجحــي.

المادة )7(
حظر الجمع بين المناصب

مجلــس إدارة المصــرف يطبــق قواعــد حظــر الجمــع بيــن المناصــب،  بما 
ــخصه  ــد بش ــوز ألح ــأن، ال يج ــذا الش ــي ه ــون ف ــكام القان ــف أح ال يخال
ــن  ــر م ــي أكث ــس ف ــً للرئي ــس أو نائب ــً للمجل ــون رئيس ــه أن يك أو بصفت
ــوًا  ــون عض ــة، وال أن يك ــي الدول ــي ف ــا الرئيس ــع مركزيهم ــركتين يق ش
ــية  ــا الرئيس ــع مراكزه ــركات تق ــاث ش ــن ث ــر م ــس إدارة أكث ــي مجل ف
فــي الدولــة، وال أن يكــون عضــوًا منتدبــً لــإلدارة فــي أكثــر مــن شــركة 
عضويــة  بيــن  يجمــع  أن  وال  الدولــة،  فــي  الرئيــس  مركزهــا  واحــدة 
مجلســي إدارة شــركتين تمارســان نشــاطً متجانســً، ويحظــر الجمــع 

ــرف.  ــذي بالمص ــب تنفي ــس وأي منص ــة المجل ــن رئاس بي

المادة )8(
الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس

قــام المجلــس بإعــداد ميثاقــا يســمى »ميثــاق المجلــس« حيــث 
ــاء  ــس واألعض ــات الرئي ــوق وواجب ــس، وحق ــام المجل ــه مه ــدد في ح
ومســؤولياتهم، وفقــً ألحــكام القانــون وهــذا النظــام، وتــم نشــره 

ــرف. ــي للمص ــع اإللكترون ــى الموق عل

المادة )9(
مسؤوليات المجلس

ــة  ــة الازم ــذل العناي ــه ب ــاهمين، وعلي ــة المس ــس كاف ــل المجل يمث
فــي إدارة المصــرف بطريقــة فعالــة ومنتجــة بمــا يحقــق مصلحــة 
المصــرف والشــركاء والمســاهمين، وأصحــاب المصالــح، ويحقــق 
النفــع العــام وتنميــة االســتثمار فــي الدولــة، وتنميــة المجتمــع 

طبقــً للنظــام األساســي للمصــرف. 

المادة )10(
تفويض المهام

بمــا ال يخــل باختصاصــات الجمعيــة العامــة، يتولــى المجلــس جميــع 
الصاحيــات والســلطات الازمــة إلداراتهــا؛ ويجــوز لــه تفويــض لجانــه 
فــي ممارســة بعــض صاحياتــه، ولــه تشــكيل لجنــة خاصــة أو أكثــر 
ــى  ــكيلها عل ــرار تش ــي ق ــص ف ــى أن ين ــددة عل ــام مح ــام بمه للقي

طبيعــة تلــك المهــام.
وإن  المجلــس  علــى  المصــرف  عــن  النهائيــة  المســؤولية  وتظــل 
ــض  ــام ببع ــن للقي ــخاصً آخري ــات أو اش ــوض جه ــً أو ف ــكل لجان ش
أعمالــه، وعلــى المجلــس تجنــب إصــدار تفويضــات عامــة أو غيــر 

محــددة المــدة.
المادة )11(

واجبات الرئيس
الرئيــس هــو رئيــس مجلــس اإلدارة المصــرف ويمثلهــا لــدى الغيــر 
الشــركة  إدارة  حســن  عــن  األول  المســؤول  وهــو  القضــاء،  وأمــام 
ــركة  ــة الش ــق مصلح ــى تحقي ــل عل ــة والعم ــة ومنتج ــة فعال بطريق
والشــركاء والمســاهمين وســائر أصحــاب المصالــح، ويجــب أن يتضمن 
»ميثــاق المجلــس« مهــام ومســؤوليات الرئيــس والمتضمــن مــا يأتــي:
• التأكــد مــن قيــام المجلــس بمناقشــة جميــع المســائل األساســية 

بشــكل فعــال وفــي الوقــت المناســب.
ــار  • الموافقــة علــى جــدول أعمــال اجتماعــه مــع األخــذ بعيــن االعتب

أيــة مســألة يطرحهــا أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس.
جماعــي  بشــكل  المشــاركة  علــى  المجلــس  أعضــاء  تشــجيع   •
ــس  ــام المجل ــان قي ــس، لضم ــؤون المجل ــف ش ــي تصري ــال ف وفع

الشــركة. مصلحــة  يحقــق  بمــا  بمســؤولياته 
والمســتندات  والوثائــق  والمعلومــات  البيانــات  كافــة  إتاحــة   •
ألعضــاء  ولجانــه  وبالمجلــس  بالشــركة  الخاصــة  والســجات 

. لمجلــس ا
• إيجــاد قنــوات التواصــل الفعلــي بالمســاهمين والعمــل علــى ايصــال 

آرائهــم إلــى المجلس.
المجلــس  أعضــاء  بيــن  البنــاءة  العاقــات  وتشــجيع  إفســاح   •

التنفيذييــن. وغيــر  التنفيذييــن 
• إبقــاء األعضــاء علــى اطــاع دائــم بشــأن تنفيــذ أحــكام هــذا النظام، 

ويجــوز للرئيــس تفويــض لجنــة التدقيــق أو غيرهــا فــي ذلك.
ــس أن  ــوز للرئي ــه، ويج ــد غياب ــس عن ــل الرئي ــس مح ــب الرئي ــل نائ • يح

ــه. ــض صاحيات ــي بع ــس ف ــاء المجل ــن أعض ــره م ــوض غي يف

المادة )12(
التزامات أعضاء  المجلس

يلتزم أعضاء المجلس بما يلي:
1. االنتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.

2. إعاء مصلحة المصرف والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح .
3. إبداء الرأي بشأن المسائل االستراتيجية للمصرف وسياسته .

4. مراقبة أداء المصرف في تحقيق أغراضه وأهدافه .
5. اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بالحوكمة. 

6. إدارة المصرف بطريقة فعالة ومنتجة .
7. المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للمصرف.

إذن  دون  معلومــات  أو  بيانــات  أو  تصريحــات  بأيــة  اإلدالء  عــدم   .8
كتابــي مســبق مــن الرئيــس أو مــن يفوضــه فــي ذلــك، علمــً بــأن 
ــدث  ــو المتح ــال ه ــتراتيجية وتطويراألعم ــة اإلس ــر مجموع مدي

ــرف .  ــم المص ــمي بإس الرس
9. اإلفصاح عن العاقات المالية والتجارية .
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المادة )13(
الدعوة لالجتماع

ينــص عليــه  لمــا  رئيســه، ووفًقــا  بدعــوة مــن  المجلــس  يجتمــع 
النظــام األساســي للشــركة، وعلــى الرئيــس أن يدعــو المجلــس إلــى 
االجتمــاع متــى طلــب ذلــك اثنــان مــن األعضــاء علــى األقــل، وتوجــه 
التاريــخ  قبــل  األعمــال  بجــدول  مصحوبــة  عضــوة  لــكل  الدعــوى 
المحــدد النعقــاده بأســبوع علــى األقــل، ويجــوز ألي عضــو طلــب 

ــال. ــدول األعم ــى ج ــر إل ــد أو أكث ــة بن إضاف

المادة )14(
اجتماعات المجلس 

ــب  ــة حس ــة منتظم ــورة دوري ــس اإلدارة بص ــات مجل ــد اجتماع تعق
مــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام األساســي للمصــرف وقانــون 
الشــركات التجاريــة وذلــك بنــاًء علــى دعــوة ســعادة رئيــس مجلــس 
اإلدارة ، أو اســتجابة لطلــب اثنيــن مــن األعضــاء وقــد عقــد المجلــس 
رئيــس  ســعادة  برئاســة  اجتماعــات  تســعة   2017 عــام  خــال 
مجلــس اإلدارة، حيــث حضــر رئيــس المجلــس وتولــى رئاســة جميــع 
الجلســات. ويبيــن الجــدول أدنــاه عــدد االجتماعــات التــي عقدهــا 

ــرة: ــك الفت ــي تل ــه ف ــس ولجان المجل

المجلس واللجان
المنبثقة عنه

عدد اإلجتماعات المنعقدة 
خالل عام 2017

9مجلس اإلدارة

-اللجنة التنفيذية

5لجنة التدقيق والمخاطر

1لجنة السياسات واإلجراءات

1لجنة المزايا والتعويضات

6لجنة الزكاة

3لجنة الحوكمة

المادة )15(
قرارات المجلس

 تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن والممثليــن، 
وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس االجتمــاع.

المادة )16(
أمين السر

ــي  ــيد/ عل ــن الس ــرارًا بتعيي ــام 1996 ق ــي ع ــس اإلدارة ف ــد مجل اعتم
ــر(. ــن الس ــس اإلدارة ) أمي ــكرتيرًا لمجل ــدي س ــوم أحم ــداهلل غل عب

المادة )17(
مهام وواجبات أمين السر

يقــوم أميــن الســر بمعاونــة الرئيــس وكافــة أعضــاء المجلــس 
فيمــا يقومــون بــه مــن مهــام، ويلتــزم بتســيير كافــة أعمــال 

ومنهــا: المجلــس 
1. تحرير محاضر اجتماعات المجلس 

2. قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض.
3. قيد االجتماعات التي يعقدها المجلس  .

4. حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته .
5. إرسال الدعوة ألعضاء المجلس  .

6. التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس .

7. تمكيــن الرئيــس واألعضــاء مــن الوصــول الســريع إلــى جميــع 
وثائــق ومســتندات المصــرف، وكذلــك المعلومــات والبيانــات 

الخاصــة بهــا.
8. حفــظ  إقــرار أعضــاء المجلــس بعــدم الجمــع بيــن المناصــب 
المحظــور عليهــم الجمــع بينهــا وفًقــا للقانــون وأحــكام هــذا 

النظــام.

المادة )18(
لجان المجلس

ــام  ــى القي ــه عل ــان متخصصةتعين ــت  لج ــس اإلدارة س ــكل مجل ش
بواجباتــه و ترفــع تقاريرهــا مباشــرة إليــه ، وتقــوم بالمهــام نيابــة عنه 

لدعــم ممارســات اإلدارة الفعالــة. وهــذه اللجــان هـــي: 

1. اللجنة التنفيذية   
ــارك  ــس ويش ــاء المجل ــن أعض ــة م ــن خمس ــة م ــذه اللجن ــف ه تتأل
فــي حضــور اجتماعاتهــا الرئيــس التنفيــذي باإلضافــة إلــى كبــار 
المســؤولين عــن تــداول المعلومــات والبيانــات المطروحــة للنقــاش 
رأس  ويأتــي علــى  المؤسســة  أعمــال  لتنســيق  أداة  بمثابــة  وهــي 
مهامهــا ومســؤولياتها، تزويــد المجلــس بــكل مــا يســتجد مــن 
الطبيعــة  ذات  والمعامــات  التجاريــة  التطــورات  عــن  معلومــات 
الخاصــة، والمراجعــة المنتظمــة ألداء وأعمــال مختلــف القطاعــات، 
ــتراتيجية،  ــرارات اإلس ــي الق ــس ف ــرأي للمجل ــداء ال ــع / إب ــاور م والتش
وإعــداد قــرارات منــح االئتمــان التــي تكــون ضمــن صاحياتهــا، كمــا 
المصــرف،  عمــل  خطــط  مقترحــات  وضــع  علــى  اللجنــة  تعمــل 

تمهيــدا لعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.

2.  لجنة التدقيـق والمخاطر
علــى  مســاعدة  هــو  اللجنــة  هــذه  لعمــل  الرئيســي  الهــدف  إن 
بأنشــطة  يتصــل  فيمــا  العــام  اإلشــراف  بمســؤوليات  النهــوض 
ــة  ــام الرقاب ــة، ونظ ــر المالي ــم التقاري ــك تقدي ــمل ذل ــرف، ويش المص
الداخلــي  التدقيــق  ومهــام  الفعليــة   المخاطــر  وإدارة  الداخليــة، 
بالقوانيــن  التقيــد  مــدى  لرصــد  المتبعــة  واإلجــراءات  والخارجــي 
ــه  ــة بوج ــمل دور اللجن ــا يش ــوك. كم ــل البن ــة لعم ــم المنظم والنظ
ــات  ــورة والتوصي ــم المش ــس وتقدي ــى المجل ــر إل ــع تقاري ــاص رف خ
ــال  ــن أعم ــا م ــوم به ــا تق ــة بم ــائل ذات الصل ــأن المس ــبة بش المناس
ــاذ  ــهيل اتخ ــل تس ــن أج ــر م ــة المخاط ــل لجن ــاق عم ــق  وبميث التدقي

القــرارات مــن قبــل المجلــس. 
كذلــك فــإن اللجنــة مخولــة مــن قبــل المجلــس بالتحقيــق فــي أي 
نشــاط يدخــل فــي نطــاق اختصاصاتهــا، ويحــق لهــا طلــب للحصــول 
جميــع  توجيــه  ويتــم  موظــف،  أي  مــن  معلومــات  أيــة  علــى 
اللجنــة فــي  أيــة طلبــات تتقــدم بهــا  الموظفيــن للتعــاون مــع 
هــذا الخصــوص. وللجنــة أيضــا صاحيــة طلــب استشــارات قانونيــة 
أو مهنيــة مــن جهــات خارجيــة مســتقلة واالســتعانة بأطــراف مــن 
خــارج المؤسســة مــن ذوي الخبــرة والدرايــة إذا مــا رأت ذلــك ضروريــً 

ــس.  ــس المجل ــع رئي ــاور م ــد التش ــط بع ــن فق ولك
وتتمتــع اللجنــة بصاحيــات مفتوحــة لإلتصــال بمدققــي الحســابات 
أنشــئت  وقــد  للمصــرف  العليــا  واإلدارة  والخارجييــن  الداخلييــن 
ــات  ــم توصي ــم وتقدي ــة وتقيي ــس لمراجع ــل المجل ــن قب ــة م اللجن
إلــى المجلــس فيمــا يتعلــق بالمخاطــر بوجــه عــام والمحاســبة، 
الماليــة  والتقاريــر  والرقابــة   المخاطــر  وبيئــة  الداخليــة،  والرقابــة 

والتدقيــق الداخلــي والتدقيــق الخارجــي واالمتثــال. 



تقرير الحوكمة 2017

7

تقــوم الجهــات الرقابيــة فــي المصــرف ) التدقيــق الداخلــي ، قطــاع 
ــة كل  ــة تفصيلي ــر دوري ــع تقاري ــر ( برف ــة المخاط ــال ومجموع اإلمتث
ثاثــة شــهور للجنــة التدقيــق التــي تقــوم بالفحــص وتقييــم ورفــع 

تقريــر تفصيلــي لمجلــس اإلدارة بتصويــب الــازم . 

3. لجنة السياسات واإلجراءات:
إن الهــدف الرئيســي لعمــل هــذه اللجنــة هــو دراســة وإعــداد وتطويــر 
أدلــة  وإجــراءات  ونظــم  والسياســات  واألهــداف  االســتراتيجيات 
ــرف  ــات المص ــات وممارس ــير سياس ــأن تس ــة ب ــل اللجن ــل وتتكف العم
وفقــً للمعاييــر المســتقرة للعمــل المصرفــي، كمــا تقــوم بمراجعــة 
كفــاءة التشــغيل لــكل واحــدة مــن تلــك المهــام، والتحقــق مــن أن 

ــة.  ــات المؤسس ــداف وعملي ــع أه ــة م ــة متوائم ــراءات الوظيفي اإلج
ومــن مســؤوليات اللجنــة أيضــا مراقبــة أداء المصــرف الفصلــي علــى 
ــمل  ــدة. ويش ــات المعتم ــتراتيجية والموازن ــل االس ــة العم ــوء خط ض
ذلــك مراجعــة وتعزيــز تطويــر األعمــال، ومواءمــة المنتجــات، وتوزيــع 
المــوارد لمختلــف قطاعــات العمــل بالمصــرف. وتتولــى اللجنة كذلك 
تســليط الضــوء علــى مظاهــر وحــاالت اإلنحــراف عــن السياســات 
واإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المعايير القياســية ورفعهــا إلدارة 
المصــرف مــن حيــن آلخــر التخــاذ الخطــوات التصحيحيــة الازمــة 
ــة  ــؤولية االجتماعي ــة المس ــم سياس ــن رس ــا ع ــؤولة أيض ــي مس وه

للمؤسســة علــى ضــوء مــا يرفعــه المصــرف مــن قيــم وشــعارات.

4. لجنة الحوكمة:
إدارة  مجلــس  عــن  منبثقــة  مســتقلة  لجنــة  هــي  الحوكمــة  لجنــة 
للتواصــل   الرســمي  التمثيــل  هــي  اللجنــة  هــذه  ومهمــة  المصــرف. 
الخاصــة  واألمــور  القضايــا  فــي  المصــرف  وإدارة  اإلدارة  مجلــس  بيــن 
بالحوكمــة، حيــث تتولــى اللجنــة باألصالــة عــن المجلــس مســؤولية 
ــات  ــات وممارس ــاديء وتوجيه ــة لمب ــة الوجب ــام والماحظ ــراف الع اإلش
حوكمــة الشــركات فــي المصرف.كمــا تتولــى مهمــة اإلشــراف ومتابعــة 
تطبيــق هــذه المبــاديء فــي جميــع أعمــال وأنشــطة المصــرف بمــا فــي 
ذلــك مراجعــة اإلطــار العــام للحوكمــة وامتثــال المصــرف رقابيــً لمبادئه.

5. لجنة الترشيحات والتعويضات والمزايا: 
وهــذه اللجنــة مســؤولة عــن دراســة وتقييــم المرشــحين للوظائــف 
ــس اإلدارة  ــة مجل ــحين لعضوي ــى المرش ــة إل ــا إضاف ــة العلي التنفيذي
ــن  ــذب الموظفي ــور لج ــة األج ــع سياس ــن وض ــؤولة ع ــا مس ــا أنه كم
ــن  ــة ومم ــاءات العالي ــن ذوي الكف ــم، م ــاء عليه ــم واالبق وتحفيزه
لديهــم المهــارات الازمــة لتحقيــق أهــداف البنــك علــى مــدار العــام 
بيــن مصالــح  الموازنــة  التأكــد مــن  أيضــً عــن  واللجنــة مســؤولة 
تطلــب  كلمــا  اللجنــة  وتجتمــع  وموظفيــه،  والبنــك  المســاهمين 
األمــر مــع تطبيــق سياســة صارمــة بعــدم الســماح  ألي مــن العامليــن 
بالحضــور عنــد مناقشــة مــا يخصــه مــن مكافــأة أو ترتيبــات تعاقدية. 

6. لجنة الزكــاة
تتولــى اللجنــة مســؤولية تعزيــز روابــط التعــاون والتكافــل بيــن أفــراد 
المجتمــع المســلم مــن خــال توجيــه أمــوال الــزكاة لمســتحقيها. 
ــوال  ــك األم ــاق تل ــرعية إلنف ــوات الش ــرز القن ــة أب ــددت اللجن ــد ح وق
ــن  ــا م ــة وغيره ــة العام ــانية، والتنمي ــاعدات اإلنس ــه المس ــي أوج ف

ــزكاة.  القنــوات التــي يجــوز أن تنفــق فيهــا أمــوال ال

واللجنــة مســؤولة كذلــك عــن تطويــر عاقات جيــدة مــع الجمعيات 
والمنظمــات الخيريــة، وجماعــات المســاعدات االنســانية التــي تقــدم 
مســاعدات فــي مجــاالت التنميــة العامــة وذلــك بغــرض تقييــم 
الجهــات التــي تتلقــى تلــك األمــوال. وهــي مســؤولة أيضــا عــن 
وضــع سياســات المصــرف لجمــع الــزكاة وصرفهــا، ومراقبــة أرصــدة 
مخصصــات الــزكاة الشــرعية والمســاءلة عــن أوجــه صرفهــا، فضــًا 
عــن احتســاب حصيلــة أمــوال الــزكاة وتوزيعهــا وفقــً للقواعــد 

ــا. ــة له ــرعية المنظم ــكام الش واألح

المادة )19(
عمل اللجان

ــدد  ــة، ويح ــاء كل لجن ــس وأعض ــمية رئي ــراًرا بتس ــس ق ــدر المجل اص
فيــه اختصاصاتهــا وواجباتهــا وأحــكام وإجــراءات عملهــا، وتنفيــذا 

ــنة. ــي الس ــات ف ــتة اجتماع ــد س ــيتم عق ــادة فس ــص الم لن
ــكلها  ــي يش ــان الت ــن اللج ــة م ــن لجن ــر م ــة أكث ــي رئاس ــر تول ويحظ
المجلــس، وال يجــوز الجمــع بيــن رئاســة لجنــة التدقيــق وعضويــة 
ــة  ــي لجن ــآت ف ــيحات والمكاف ــي الترش ــج لجنت ــوز دم ــة، ويج أي لجن

ــآت«. ــيحات والمكاف ــة الترش ــمى »لجن ــدة تس واح
وأغلبيــة  رئيســها  بحضــور  إال  صحيًحــا  اللجنــة  انعقــاد  يكــون  وال 
أعضاءهــا، ويحــرر محضــر لــكل اجتمــاع، يبيــن فيــه مــا دار باالجتمــاع، 

ــة. ــس اللجن ــن رئي ــع م ويوق

أعمال الرقابة بالمصرف
المادة )20(

الرقابة الداخلية
ــة  ــة الداخلي ــام الرقاب ــق بنظ ــة التدقي ــرح لجن ــس مقت ــد المجل اعتم
للمصــرف والــذي يتضمــن آليــة  الرقابــة، وتحديد مهــام واختصاصات 
إدارات وأقســام المصــرف، وأحــكام وإجــراءات المســؤولية بشــأنها، 
ــة الذاتيــة وأعمــال  ــة الرقاب وبرامــج توعيــة وتثقيــف العامليــن بأهمي

الرقابــة الداخليــة وخطــة المصــرف إلدارة المخاطــر.

المادة )21(
وحدة الرقابة الداخلية

يشــتمل نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة علــى إ نشــاء وحــدات 
مســتقلة فــي عملهــا وفعالــة لتقييــم وإدارة المخاطــر، والتدقيــق 
بالتعامــات  الخاصــة  بالضوابــط  الشــركة  التــزام  ورقابــة  المالــي 
ــق  ــا مدق ــى أعماله ــة، ويتول ــرف ذي عاق ــع أي ط ــة م ــة خاص المالي
داخلــي أو أكثــر مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي أعمــال التدقيــق 
ــة  ــول كاف ــه بدخ ــمح ل ــر، ويس ــم األداء وإدارة المخاط ــي وتقيي المال
إدارات الشــركة ومتابعــة أعمالهــا، ويصــدر بتعيينــه وتحديــد مهامــه 

ــه. ــؤواًل أمام ــون مس ــس، ويك ــن المجل ــراًرا م ــه ق ومكافآت
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- التدقيق الداخلي: 

يوجــد نظــام رقابــة داخليــة  للمصــرف يقــوم بمراجعــة األعمــال 
ورفــع التقاريــر والتوصيــات للتصويــب وذلــك طبقــً للتالــي:

1- نظام رقابة داخلية معتمد.
ــى  ــة إل ــي باإلضاف ــق المال ــر والتدقي ــم وإدارة المخاط ــم تقيي 2- يت

ــي. ــق الخارج التدقي
3- تتمتع إدارة التدقيق الداخلي بدور ومهام محددة كاآلتي:

• تشرف على تطبيق وتدقيق نظام الرقابة الداخلية.
ــدرب  ــغليً وم ــتقل تش ــؤ ومس ــل كف ــق عم ــل فري ــن قب ــدار م • ت

ــبً. ــً مناس تدريب
ــس  ــة لمجل ــق التابع ــة التدقي ــى لجن ــرة إل ــر مباش ــع التقاري • ترف

اإلدارة.
• لها إمكانية الوصول إلى كل أنشطة المصرف.

ال  الرقابيــة  اإلدارات  وكباقــي  مســتقلة  إدارة  التدقيــق  إدارة   •
التدقيــق. للجنــة  ســوى  تخضــع 

• يتكــون فريــق التدقيــق الداخلــي مــن مديــر مســؤول وعــدد مــن 
الموظفيــن المتخصصيــن.

ــة  ــر الدوري ــع التقاري ــداد ورف ــي بإع ــق الداخل ــوم إدارة التدقي • تق
ــؤون  ــى الش ــراف عل ــة واإلش ــراءات الرقاب ــن إج ــهور( ع )كل 3 ش
ــة  ــم الرقاب ــق نظ ــر وتطبي ــتثمارات وإدارة المخاط ــة واالس المالي
ـــُف  الداخليــة ال تنَفـــك وظيفــة التدقيــق الداخلــي بالمصــرف تكيِّ
منهجيتهــا فــي تدقيــق الحســابات بمــا يكفـــل لهــا االســتجابة 
بفاعليــة لتوســع حجــم أعمــال المصــرف، والنهــوض بالتزاماتهــا 
ــي  ــق الداخل ــال التدقيـ ــي مج ــة ف ــر المخطط ــة وغي المخطط
لتعزيــز  إدخالهــا  الواجــب  بالتغييــرات  التوصيــة  أجــل  مــن 
الحوكمــة/ نهــج اإلدارة، وإدارة المخاطـــر والضوابــط الداخليــة 
واالمتثــال. وهكــذا اســتحال دور التدقيــق علــى مــدار العــام 
مــن كونــه وظيفــة يســتعان فيهــا بمصــادر خارجيــة إلــى جهـــاز 
لــه المقــدرة الكامــل علــى النهــوض بنفســه بجميــع مهــام 

التدقيـــق الداخـــلي للمصــرف. 
ــدراء  ــم م ــق بدع ــق التدقيــ ــوم فري ــة، يق ــة العملي ــن الوجه وم
مختلــف وحــدات العمــل مــن خــال التحليــل االعتيــادي لتقاريــر 
تدقيــق الحســابات ورصــد مواضــع الضعــف ويتــم تعزيــز هــذه 
العمليــة مــع تنفيــذ قائمــة التقييــم الذاتــي بنظام التأشــير على 
ــن  ــوع الموظفي ــادي وق ــأنها تف ــن ش ــي م ــم، والت ــاط التقيي نق
هــذا  تعزيــز  عــن  فضــًا  النفــس،  تقديــر  فــي  المبالغــة  فــي 
اإلجــراء بحيــث ال تشــوبه شــائبة وســيكون شــأن هــذه العمليــة 
الحــد مــن األخطــاء التــي تقــع عــادة، كمــا ســيتم توســيعه 

لتطويــر أدوات تدريــب مناســبة للموظفيــن فــي المســتقبل. 
ــراء  ــي إث ــً ف ــهاما قيم ــدم إس ــي تق ــق الداخل ــة التدقي إن وظيف
الخدمــات  وجــودة  اإلجــراءات،  ونظــم  الداخليــة،  الضوابــط 
وتقديــم المشــورة حــول كيفيــة إثـــراء مناهــج التدريــب وخطــط 
التنميــة بالمصــرف بمــا يســمح بالتركيـــز علــى اإلجــراءات والتدابير 

ــرف.  ــا المص ــي يواجهه ــر الت ــبة للمخاط ــة المناس الوقائي

- قطاع اإلمتثال

يرفــع فريــق العامليــن بقطــاع االمتثــال تقاريــره مباشــرة إلــى لجنــة 
التدقيــق والمخاطــر ويتكفل نهــج اإلدارة الخــاص بالمصرف لهــذا الفريق 
المســؤولين  الخبــرة ودعــم  أهــل  آراء  باإلفــادة بشــكل مكثــف مــن 
المكلفيــن بمهــام االمتثــال بمــا يكفــل االســتيثاق مــن االلتــزام الكامــل 
ــة،  ــة والدولي ــة المحلي ــريعية والنظامي ــات التش ــات الجه ــة متطلب لكاف
ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر متطلبــات المصــرف المركــزي، لجنة 
بــازل، وتوصيــات مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط 
ــل  ــة غسـ ــة بمكافح ــات الخاص ــا )MENA FATF( والتوصي ــمال افريقي وش
األمــوال وتمويـــل اإلرهــاب )AML/CTF( وغيرهــا مــن المعاييـــر الدوليــة 

ــركات.  ــج اإلدارة للش ــة/ نهـ ــة بالحوكم المتعلق
ــات  ــة السياس ــي مراجع ــطً ف ــرف دورًا نش ــال بالمص ــق االمتث ــؤدي فري ي
التقيــد  لضمــان  اإلدارة  مجلــس  واختصاصــات  المرجعيــة  والقوانيــن 
الكامــل بمتطلبــات مصــرف قطر المركزي وهيئـــة قطــر لألســواق المال.
ــارات  ــى استفس ــتمرار عل ــال باس ــة االمتث ــرد مجموع ــرى ت ــة أخ ــن جه م
القواعــد  بشــأن  إيضاحــات  علــى  للحصــول  المصــرف  إدارات  جميــع 
الخدمــات  مــن  واســعً  نطاقــً  وتقــدم  بهــا،  المعمــول  والمعاييــر 
االستشــارية التــي تشــمل التعليمــات والقوانيــن والتشــريعات المهيمنــة 

علــى انشــطة المصــرف. 

- هيئة الرقابة الشرعية

هيئــة الرقابــة الشــرعية هــي المســؤولة بالدرجــة األولــى عــن مراقبة 
مــدى توافــق اعمــال المصــرف مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية 
ــل  ــات. وتعم ــات والمنتج ــن العملي ــا م ــرض عليه ــا يع ــة م ومراجع
الهيئــة بشــكل مســتقل بعضويــة نخبــة مــن العلمــاء المتخصصيــن 
فــي فقــه المعامــات التجاريــة والمصرفيــة. والهيئــة مســؤولة 

أيضــا عــن مــا يلــي :
إدارة  طلــب  علــى  بنــاء  اإلســامي  والتوجيــه  المشــورة  تقديــم   •

المصــرف.
الشــريعة  قواعــد  مــع  الحســابات  مدققــي  تقاريــر  اســتعراض   •

الشــأن. إلــى األعضــاء بهــذا  اإلســامية وتقديــم تقريــر 
التــي  والصفقــات  والمعامــات  العقــود  كانــت  إذا  مــا  تحديــد   •

اإلســامية. الشــريعة  مــع  متوافقــة  عليهــا  عرضــت 
• مراجعة ما عرض عليها من المواد التسويقية للمصرف.

الدخــل  بالوســائل الممكنــة مــن توجيــه كافــة مــوارد  التأكــد   •
واإليــرادات التــي تتحقــق مــن مصــادر غيــر متوافقــة مــع الشــريعة 

ــر. ــه الخي ــى أوج ــامية ال اإلس

صفة العضويةأعضاء هيئة الرقابة الشرعية

الرئيسفضيلة الشيخ / وليد بن هادي

عضواألستاذ الدكتور/ عبد الستار أبو غدة

عضو إداريالدكتور / محمد أحمين
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المادة )22(
تقارير الرقابة 

يتــم رفــع تقاريــر الجهــات الرقابيــة إلــى لجنــة التدقيــق، عــن أعمــال 
ــة  ــى توصي ــاء عل ــس – بن ــدد المجل ــرف، ويح ــة بالمص ــة الداخلي الرقاب
لجنــة التدقيــق – البيانــات التــي يجــب أن يتضمنهــا التقاريــر علــى أن 

تتضمــن – علــى األقــل – مــا يأتــي:
ــتثمارات  ــة واالس ــؤون المالي ــى الش ــراف عل ــة واإلش ــراءات الرقاب 1. إج

وإدارة المخاطــر.
2. مراجعــة تطــور عوامــل المخاطــر فــي المصــرف ومــدى ماءمــة 
ــة  ــي مواجه ــرف ف ــي المص ــا ف ــول به ــة المعم ــة االنظم وفاعلي

ــوق. ــي الس ــة ف ــر المتوقع ــة أو غي ــرات الجذري التغيي
بتطبيــق نظــام  االلتــزام  بشــأن  المصــرف  تقييــم شــامل ألداء   .3

الداخليــة. الرقابــة 
4. مــدى التــزام المصــرف بالقواعــد والشــروط التــي تحكــم اإلفصــاح 

واإلدراج فــي الســوق.
5. مــدى التــزام المصــرف بأنظمــة الرقابــة الداخليــة عنــد تحديــد 

المخاطــر وإدارتهــا.
6. المخاطــر التــي تعــرض لهــا المصــرف وأنواعهــا وأســبابها ومــا تــم 

. نها بشأ
أســباب  وإزالــة  المخالفــات  بتصويــب  الخاصــة  المقترحــات   .7

. طــر لمخا ا

المادة )23(
الرقابة الخارجية

ــة  ــوم بمراجع ــرف يق ــد للمص ــي معتم ــابات خارج ــب حس ــد مراق يوج
يجــوز  وال  للتصويــب  والتوصيــات  التقاريــر  ورفــع  المصــرف  أعمــال 
ــى  ــنوات عل ــس س ــال خم ــره خ ــب تغيي ــد ويج ــرة التعاق ــي فت ــه ف عزل
األكثــر وال يجــوز تعيينــه مــرة أخــرى قبــل مــرور عاميــن علــى آخــر 
تعييــن لــه، حيــث يقــوم المدقــق الخارجــي بتقديــم تقريــرًا عــن نتائــج 
هــذه المراجعــة إلــى مجلــس اإلدارة وتقديــم رأي المراجعــة علــى 
البيانــات الماليــة لمصــرف قطــر اإلســامي. وعــاوة علــى ذلــك، يقــوم 
المدقــق الخارجــي أيضــً بإعــداد تقريــرًا عــن فعاليــة الرقابــة الداخليــة 
ــور  ــي بحض ــق الخارج ــق التدقي ــوم فري ــا يق ــة كم ــر المالي ــى التقاري عل
اجتماعــات لجنــة التدقيــق وإجتمــاع الجمعيــة العمومية للمســاهمين.

الجديــر بالذكــر أنــه وبعــد مــدة أقصاهــا خمــس ســنوات مــن إســناد 
عمليــة التدقيــق الخارجــي ألحــد بيــوت الخبــرة ومكاتــب التدقيــق 
محلهــا  ليحــل  التدقيــق  شــركة  تغييــر  يتــم  أن  القانــون  يفــرض 
شــركة أخــرى للقيــام بنفــس المهمــة وقــد يتــم اســتجواب مدققــي 
الحســابات الخارجييــن فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي 
بخصــوص إبــداء رأيهــم عــن القوائــم الماليــة الســنوية، ولذلــك يتعيــن 
ــاع.  ــذا االجتم ــال ه ــي خ ــق الخارج ــل التدقي ــور لتمثي ــم الحض عليه

وقــد يقــوم مدققــي الحســابات الخارجييــن بتقديــم الخدمــات 
بعــد  غيــره  أو  الخارجــي  التدقيــق  نطــاق  علــى  ســواء  للمصــرف 
ــوم  ــي تق ــر والت ــق والمخاط ــة التدقي ــة لجن ــى موافق ــول عل الحص
ســواء  الخدمــات  مــن  معينــة  أنــواع  علــى  الحصــول  بإعتمــاد 
المرتبطــة بنطــاق التدقيــق الخارجــي بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة 
أو خدمــات ال عاقــة لهــا بنطــاق التدقيــق الخارجــي وذلــك علــى 
ــات  ــم الخدم ــي بتقدي ــق الخارج ــزم المدق ــا يلت ــنوي، كم ــاس س أس

ــي  ــك الت ــر أو تل ــق والمخاط ــة التدقي ــل لجن ــن قب ــا م ــق عليه المواف
المصــرف  العليــا فــي  يتــم رفــع توصيــات بهــا مــن قبــل اإلدارة 
ــة  ــوم لجن ــة وتق ــل اللجن ــن قب ــا م ــول عليه ــاد الحص ــدًا إلعتم تمهي
ــى  ــد األقص ــقف للح ــع س ــد ووض ــً بتحدي ــر أيض ــق والمخاط التدقي
الســنوي الــذي يمكــن إنفاقــه مقابــل الحصــول علــى الخدمــات 
الموافــق عليهــا والمعتمــدة وعلــى مــدار العــام وبالرقابــة علــى 
المبالــغ المصروفــة مقابــل الحصــول علــى الخدمــات المتنوعــة 
التــي تــم  والمقدمــة مــن المدقــق الخارجــي مقابــل الســقوف 

إعتمادهــا مقابــل الحصــول علــى تلــك الخدمــات.

المادة )24(
مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات

خطــر  بــأي   – كتابــة   – المجلــس  إبــاغ  الحســابات  مراقــب  علــى 
تتعــرض لــه أو يتوقــع أن تتعــرض لــه المصــرف، وبــكل مــا يكتشــفه 
مــن مخالفــات فــور علمــه بهــا، ويرســل نســخة مــن ذلــك البــاغ إلــى 
الهيئــة، ولــه فــي ذلــك حــق دعــوة الجمعيــة العامــة لانعقــاد وفًقــا 

ألحــكام القانــون فــي هــذا الشــأن علــى أن يخطــر الهيئــة بذلــك.
ــة  ــًدا للجمعي ــر واح ــدد – تقري ــابات – وإن تع ــب الحس ــدم مراق ويق
ــون  ــة، ويك ــى الهيئ ــه إل ــخة من ــل نس ــا، ويرس ــوه عليه ــة ويتل العام
مســؤوال عــن صحــة البيانــات الــواردة فيــه، ولــكل عضــو بالجمعيــة 
وأن  بالتقريــر  مســالة  أي  فــي  المراقــب  مناقشــة  حــق  العامــة 
يســتوضحه عمــا ورد فيــه والــذي يتضمــن كل مايرتبــط بأعمــال 

الرقابــة الماليــة وتقييــم األداء. 

المادة )25(
اإلفصاح

المصــرف ملتــزم بمتطلبــات اإلفصــاح بمــا فيهــا التقاريــر الماليــة، 
وعــدد األســهم التــي يمتلكهــا كل مــن رئيــس وأعضــاء المجلــس، 
المســاهمين  أو  المســاهمين  وكبــار  العليــا،  التنفيذيــة  واإلدارة 
ــس  ــة برئي ــات الخاص ــن المعلوم ــاح ع ــك اإلفص ــيطرين، وكذل المس
مــن  والعمليــة  العلميــة  وخبراتهــم  ولجانــه  المجلــس  وأعضــاء 

واقــع ســيرهم الذاتيــة.
 وقــد حــدد المصــرف سياســة التعامــل مــع الشــائعات عــن طريــق 
فحصهــا مــن اإلدارة التننفيذيــة والتســويق ومجلــس اإلدارة لتحديــد 
كيفيــة التعامــل معهــا طبقــً لمصلحــة المصــرف وحمايــة حقــوق 

المســاهمين  
يقــوم المصــرف باإلفصــاح لبورصــة قطــر هيئــة قطــر لألســواق 
الماليــة باإلضافــة إلــى مصــرف قطــر المركــزي بشــأن المســائل 
والتطــورات التــي قــد تؤثــر علــى أداء ســعر ســهم المصــرف المــدرج 
ــاح  ــفافية واإلفص ــي الش ــن مبدئ ــرف م ــذ المص ــة ويتخ ــي البورص ف
الكامــل كحجــر األســاس عنــد اإلتصــال ســواء مــع الجهــات الرقابيــة 

ــح ــاب المصال ــن أصح ــرى م ــات أخ ــة جه أو أي

 المادة )26(
تضارب المصالح

ــس  ــزم المجل ــأن، يلت ــذا الش ــي ه ــون ف ــكام القان ــف أح ــا ال يخال بم
بمبــادئ هــذا النظــام، وباإلفصــاح عــن التعامــات والصفقــات التــي 
ــا  ــر فيه ــون لألخي ــة« ويك ــرف ذي عاق ــع أي »ط ــرف م ــا المص تبرمه

ــرف. ــة المص ــع مصلح ــارض م ــد تتع ــة ق مصلح
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ويجــب علــى المجلــس قبــل أســبوع علــى األقــل مــن التاريــخ المحــدد 
إلنعقــاد الجمعيــة العامــة التــي تدعــي للنظــر فــي ميزانيــة المصــرف 
كشــًفا  المســاهمين  تصــرف  تحــت  يضــع  أن  المجلــس  وتقريــر 
تفصيلًيــا بالتعامــات والصفقــات المشــار إليهــا فــي الفقرة الســابقة، 

كمــا يجــب عليــه اإلفصــاح عنهــا بالتقريــر الســنوي للمصــرف.
وفــي جميــع األحــوال، ال يجــوز للمصــرف القيــام بإبــرام أيــة صفقــة 
كبيــرة مــع أي »طــرف ذي عاقــة« إال بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة 
للمصــرف، ويجــب أن يتضمنهــا جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة 

التاليــة إلتمــام إجــراءات إبرامهــا.

المادة )27(
الشفافية وإعالء مصلحة المصرف

ــة أو  ــة بعملي ــه صل ــا أو ل ــون طرًف ــة« يك ــرف ذي عاق ــوز ألي »ط ال يج
ــس  ــاع المجل ــور اجتم ــرف حض ــع المص ــا م ــة يبرمه ــة أو صفق عاق
ــه  ــق ل ــة، وال يح ــة أو الصفق ــة أو العاق ــك العملي ــته تل ــاء مناقش أثن

ــأنها. ــرارات بش ــن ق ــس م ــدره المجل ــا يص ــى م ــت عل التصوي

المادة )28(
اإلفصاح عن عمليات التداول

يلتــزم أعضــاء المجلــس، واإلدارة التنفيذيــة العليــا وجميــع األشــخاص 
المطلعيــن وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر باإلفصــاح عــن عمليــات التداول 
التــي يقومــون بهــا علــى أســهم المصــرف وســائر أوراقهــا الماليــة 
األخــرى، وقــد اعتمــد المجلــس قواعــد وإجــراءات واضحــة تضــم تــداول 

ــرف. ــا المص ــي يصدره ــة الت ــى األوراق المالي ــن عل ــخاص المطلعي األش

حقوق أصحاب المصالح
المادة )29(

المساواة بين المساهمين في الحقوق
المســاهمون متســاوون ولهــم كافــة الحقــوق المترتبــة علــى ملكية 

الســهم وفًقــا ألحــكام القانــون واللوائــح والقــرارات ذات الصلة.

المادة )30(
مراجعة سجل المساهمين

يتقــدم المصــرف شــهرًيا بطلــب لجهــة اإليــداع للحصــول علــى 
نســخة محدثــة مــن ســجل المســاهمين واالحتفــاظ بــه.

المادة )31(
حق المساهم في الحصول على المعلومات

يجــب أن يتضمــن النظــام األساســي للمصــرف ولوائحهــا الداخليــة 
إجــراءات وصــول المســاهم إلــى المعلومــات التــي تمكنــه مــن 
ممارســة حقوقــه كاملــة بمــا ال يخــل بحقــوق ســائر المســاهمين أو 

ــرف. ــح المص ــر بمصال يض

المادة )32(
حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة

يتضمــن النظــام األساســي للمصــرف، تنظيــم حقــوق المســاهمين 
المتعلقــة بإجتمــاع الجمعيــة العامــة والتــي منهــا:

ــن )%10(  ــل ع ــا ال يق ــن م ــاهمين المالكي ــاهم أو المس ــق المس 1. ح
مــن رأس مــال المصــرف، وألســباب جديــة طلــب دعــوة الجمعيــة 
ــن  ــون )25%( م ــن يمثل ــاهمين الذي ــق المس ــاد، وح ــة لإلنعق العام
ــة  ــة العام ــوة الجمعي ــب دع ــل طل ــى األق ــرف عل ــال المص رأس م

ــاد . ــة لانعق ــر العادي غي
أعمــال  جــدول  فــي  معينــة  مســائل  إدراج  طلــب  فــي  الحــق   .2

العامــة. الجمعيــة 
3. حق حضور اجتماع الجمعية العامة.

4. حــق المســاهم فــي أن يــوكل عنــه بموجــب توكيــل خــاص، 
مســاهًما آخــر مــن غيــر أعضــاء المجلــس فــي حضــور اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة، علــى أال يزيــد عــدد األســهم التــي يحوزهــا 
ــرف. ــال المص ــهم رأس م ــن أس ــى )5%( م ــفة عل ــذه الس ــل به الوكي
5. حــق المســاهمين القصــر والمحجــور عليهــم فــي حضــور اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة، ويمثلهــم فــي الحضــور النائبــون عنهــم قانوًنــا.
المجلــس  أعضــاء  إلــى  األســئلة  توجيــه  فــي  المســاهم  حــق   .6

. عليهــا  باإلجابــة  والتزامهــم 
7. الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة .

8. حق المساهم في االعتراض على أي قرار  .

المادة )33(
تيسير سبل المشاركة الفعالة في الجمعية العامة

يتــم اختيــار أنســب األماكــن والمواعيــد النعقــاد الجمعيــة العامــة، 
وللمصــرف اســتخدام  وســائل التقنيــة الحديثــة فــي التواصــل مــع 
المســاهمين تيســيًرا لمشــاركة أكبــر عــدد منهــم فــي اجتمــاع 

ــة. ــاركة فعال ــة مش ــة العام الجمعي
ويقــوم المصــرف بتمكيــن المســاهمين مــن العلــم بالموضوعــات 
المدرجــة بجــدول األعمــال ومــا يســتجد منهــا مصحوبــة بمعلومــات 
ــن  ــم م ــك تمكينه ــم وكذل ــاذ قراراته ــن اتخ ــم م ــة تمكنه كافي
االطــاع علــى محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة، وعليهــا اإلفصــاح 
عــن نتائــج الجمعيــة العامــة فــور انتهائهــا، وإيــداع نســخة مــن 

ــاده. ــور اعتم ــة ف ــدى الهيئ ــاع ل ــر االجتم محض

المادة )34(
حقوق المساهمين المتعلقة بالتصويت

التصويــت حــق المســاهم – يمارســه بنفســه أو عــن طريــق مــن 
يمثلــه قانوًنــا – ال يجــوز التنــازل عنــه وال يمكــن إلغــاؤه.

المادة )35(
حقوق المساهمين المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس

تنتخــب الجمعيــة العامــة أعضــاء المجلــس باالقتــراع الســري ووفًقــا 
ألســلوب التصويــت التراكمــي.

المادة )36(
حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع األرباح

يحــدد النظــام األساســي للمصــرف – بمــا ال يخــل بقدرته علــى الوفاء 
ــة  ــاح الصافي ــن األرب ــى م ــد األدن ــبة الح ــر – نس ــاه الغي ــا تج بالتزاماته
التــي يجــب توزيعهــا علــى المســاهمين، وعلــى المجلــس وضــع 
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سياســة واضحــة لتوزيــع تلــك  األربــاح بمــا يحقــق مصالــح المصــرف 
والمســاهمين، ويجــب إطــاع المســاهمين علــى هــذه السياســة فــي 

ــس. ــر المجل ــي تقري ــا ف ــارة إليه ــة، واإلش ــة العام ــاع الجمعي اجتم
وتكــون األحقيــة فــي الحصــول علــى األربــاح التــي أقــر الجمعيــة 
توزيعهــا ســواء كانــت نقديــة أو اســمها مجانيــة لمالكــي االســهم 
المســجلين بســجل المســاهمين لــدى جهــة اإليــداع فــي نهايــة 

ــة. ــة العام ــاد الجمعي ــوم انعق ــداول ي ت

المادة )37(
حقوق المساهمين المتعلقة بالصفقات الكبرى

يجــب أن يتضمــن النظــام األساســي للمصــرف آليــة محــددة لحمايــة 
حقــوق المســاهمين بصفــة عامــة واألقليــة بصفــة خاصــة حــال 
إبــرام المصــرف صفقــات كبيــرة قــد تضــر بمصالحهــم أو تخــل 

ــرف. ــال المص ــة رأس م بملكي

المادة )38(
حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين

تلتــزم المصــرف بالمحافظة على حقــوق أصحاب المصالــح واحترامها 
وعلــى المجلــس أن يضــع آليــة مكتوبــة تحــدد إجــراءات تقديــم تظلــم 
أصحــاب المصالــح من قــرارات وتصرفات المســؤولين بالمصــرف وأخرى 

لتلقــي وفحص شــكاواهم ومقترحاتهــم وباغاتهم.

المادة )39(
حق الجميع

بــه،  والنهــوض  المجتمــع  تنميــة  فــي  بــدوره  يقــوم  المصــرف 
ــادة  ــة والج ــاركة الفعال ــال المش ــن خ ــة م ــى البيئ ــة عل والمحافظ
بمنظومــة المســؤولية االجتماعيــة للمصــرف والسياســات الصحيــة .

المسؤولية اإلجتماعية للمصرف

المســؤولية  بمبــدأ  يؤمــن  مســؤولة  وطنيــة  كمنشــآة  المصــرف 
االجتماعيــة تجــاه المجتمــع الــذي يعمــل ضمنــه ويلتــزم المصــرف 
الحيــاة  وحفــظ  وحمايــة  دائــم  بشــكل  التنميــة  قيــم  بتعزيــز 
اإلنســانية والصحــة والمــوارد الطبيعيــة والبيئــة، كمــا يحــرص علــى 
إضافــة قيمــة إلــى المجتمــع الــذي يعمــل فيــه ويتضمــن ذلــك وعــي 
المصــرف التــام بأهميــة اإللتــزام ســواء عــن طريــق المســاهمات 
للمصــرف  التابعــة  الــزكاة  لجنــة  وتقــوم  الماليــة،  وغيــر  الماليــة 
بالصــرف فــي أبــواب المســتحقين للــزكاة باإلضافــة إلــى المســاهمة 
فــي بعــض المبالــغ لتســوية ديــون المعســرين أو المتوفيــن مــع 
صنــدوق الــزكاة التابــع لــوزارة األوقــاف مــن خــال اســقاط أو تســوية 
مديونيــات تخصهــم وللمصــرف مســاهمات أخــرى عديــدة تشــمل 
التربيــة  قطاعــات  فــي  المســتفيدين  مــن  واســعة  مجموعــة 
والرعايــة الصحيــة واألنشــطة الثقافيــة باإلضافــة إلــى دعــم النــوادي 
ــة، وقــد  ــة، الجمعيــات الخيري الرياضيــة وذوي اإلحتياجــات اإلجتماعي
ــة  ــي رعاي ــاهم ف ــية وس ــح الدراس ــن المن ــد م ــرف العدي ــدم المص ق
خــال  الرياضيــة  واألحــداث  والمعــارض  المؤتمــرات  مــن  العديــد 

الســنوات الماضيــة.

السياسات البيئية
ــات  ــراءات والتعليم ــات واإلج ــق السياس ــي تطبي ــرف ف ــزم المص ويلت
كفــاءة  ذو  بشــكل  الداخليــة  العمليــات  إنجــاز  لضمــان  الداخليــة 
ــً  ــرف دوم ــعى المص ــة، يس ــك البيئ ــزام بتل ــع اإللت ــيً م ــة وتمش عالي

لضمــان إلتــزام كافــة الموظفيــن بالجوانــب التاليــة: 
ضمــن  والصاحيــات  المســؤوليات  وممارســة  األعمــال  إنجــاز   -1

المســائلة.  عنصــر 
2- االلتزام بكافة القوانين والتشريعات والتعليمات الموضوعة. 

3- تعزيــز مبــدأ االســتخدام الفعــال للمــوارد والحــد )حيثمــا ينطبــق( 
مــن حجــم المخلفــات مــن خــال إعــادة تدويــر النفايات والســعي 

إلــى إيجــاد الحلــول إلعــادة اســتخدام المخلفــات. 
4- إخطــار المجلــس بالقضايــا البيئيــة ذات الصلــة بأعمــال المصــرف 

ومــدى مســاهمة المصــرف فــي تلــك القضايــا.

السياسات الصحية

يؤمــن المصــرف بشــكل أساســي بــأن عناصــر الصحــة الجيــدة وإدارة 
ــرف  ــزم المص ــي يلت ــة، وبالتال ــة للمنظم ــد إيجابي ــامة ذات فوائ الس
بتوفيــر العــاج الصحــي والحفــاظ عليــه ضمــن بيئــة عمــل آمنــه 

ــا:  ــدات منه ــرف بمعتق ــزم المص ــا يلت ــن كم ــع العاملي لجمي
ــرف  ــي المص ــع موظف ــن لجمي ــامة واألم ــة والس ــان الصح 1- ضم

فــي بيئــة العمــل.
2- ضمــان ســامة زوار المصــرف مــن المخاطــر التــي تهــدد صحتهــم 

وسامتهم. 
3- تحديد وحصر المخاطر وتقييمها وإدارتها. 

ــق، إدارة  ــة الحري ــط مكافح ــع خط ــرف بوض ــام المص ــه ق ــاًء علي وبن
األزمــات والكــوارث والتأميــن الصحــي والســامة وتوفيــر الرعايــة 
الطبيــة الشــاملة والتأميــن الصحــي عــن طريــق شــركات تأميــن 

مرموقــة لصالــح جميــع الموظفيــن الدائميــن.

أحكام ختامية

المادة )40(
تراقــب الهيئــة مــدى التــزام المصــرف بتطبيــق مبــادئ وأحــكام هــذا 

النظام.

المادة )41(
علــى الســوق تضميــن مــا يصــدره مــن قواعــد  المبــادئ واألحــكام 

ــاح.  ــداول، واإلفص ــة بالت الخاص
ويلتزم السوق بنشر هذا النظام على موقعه االلكتروني.

المادة )42(
بهــذا  الــواردة  واألحــكام  المبــادئ  مــن  أي  مخالفــة  حالــة  فــي 
ــي  ــواردة ف ــراءات ال ــض اإلج ــاذ كل أو بع ــة اتخ ــوز للهيئ ــام يج النظ
ــر  ــة قط ــأن هيئ ــنة 2012 بش ــم )8( لس ــون رق ــن القان ــادة )35( م الم

لألســواق الماليــة.

متطلبــات  بجميــع  الكامــل  لإللتــزام   المصــرف  ســعي  اطــار  فــي   •
واجــراءات حوكمــة الشــركات فقــد تــم تطبيــق أغلــب النظــم والمعايير  
ــى  ــل عل ــاري العم ــة وج ــواق المالي ــر لاس ــة قط ــكام هيئ ــً الح طبق
توفيــق باقــي األوضــاع بالنظــام األساســي ونظــم الرقابــة الداخليــة 
االدارة  لمبــادئ  ترســيخآ  واجــراءات  سياســات  مــن  تتضمنــه  بمــا 
الرشــيدة وارســاء للتطبيــق الكامــل الجــراءات الحوكمــة بالمصــرف. 


