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 المقدمة

ية إقتصادالعالمات الرئيسية التي تتميز بها الشركات التي تتمتع بصحة  ىحدإالحوكمة الرشيدة هي 

داللة على نيتها في الحفاظ على استمراريتها الشركات جميع ممارسة الحوكمة في عالية. ولقد أصبحت 

وإتاحة وبقائها قادرة على النجاح، كما اتسعت لتشمل مسؤولية الشركة تجاه البيئة والمجتمع بجميع فئاته 

الخدمات المصرفية اإلسالمية لكافة تلك الشرائح حتى ذوي الدخل المحدود وتذليل العقبات أمام 

 الحفاظ على حقوقهم.بوالمختلفة  حتياجاتاإلاألشخاص ذوي 

 

يعتمد البنك النسخة المعدلة من نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن 

« مبادئ الحوكمة في البنوك» باإلضافة إلى كتيب م،9/3/2014هيئة قطر لألسواق المالية بتاريخ 

هذه ويسعى البنك جاهداً لإللتزام بجميع  .م2015يوليو  26بتاريخ مصرف قطر المركزي الصادر عن 

  ها.بإصدار التقارير بحسب المتطلبات المذكورة فيالتوجيهات والمبادئ و
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 ملكية مصرف الريان

 م:29/12/2016حملة أسهم لمصرف الريان كما في  10فيما يلي بيان أكبر 

 

 النسبة عدد األسهم الجنسية التصنيف االسم 

%11.91 89،300,000 قطر حكومي قطرالقابضةشركة  1  

2 
 ةستثمارات القوات المسلحإمحفظة 

 القوات المسلحة القطرية –وزارة الدفاع 
%9.31 69،857،478 قطر حكومي  

3 
 صندوق المعاشات 

 الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية
%2.69 20،159،691 قطر حكومي  

%2.18 16،357،778 قطر تجاري .و ش .ش شركة الطيبين للتجارة 4  

%1.87 14،030،793 قطر تجاري نشاء والتجارة ش.ش.وثمار لإلإشركة  5  

%1.86 13،950،000 قطر تجاري ةشركة بروق التجاري 6  

7 QFF 1.79 13،400،000 قطر حكومي%  

%1.79 13،400،000 قطر حكومي ةصندوق التعليم والصح 8  

%1.70 12،747،599 قطر تجاري 3 صندوق الوطني 9  

%1.67 12،550،000 قطر تجاري المرقاب كابيتال ةشرك 10  
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 م(29/12/2016أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم مصرف الريان ) كما في ملكية 
 

 

 

 الحالة * الجنسية الصفة اإلسم 

عدد األسهم 

 المجمدة

كما في 
 م31/12/2016

عدد األسهم 

 المتوفرة

كما في 
 م31/12/2016

األسهم عدد 

 المرهونة

كما في 
 م31/12/2016

1 

 سعادة الدكتور/ حسين علي العبدهللا

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 والعضو المنتدب
 غير مستقل قطري

 0 000,700 000,100 غير تنفيذي

2 
 الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية

 ويمثلها السيد/ تركي محمد الخاطر

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس اللجنة التنفيذية

 عضو لجنة المخاطر والسياسات

 غير مستقل قطري

 0 691,059,20 000,100 غير تنفيذي

3 
 «قطر القابضة » شركة 

 ويمثلها سعادة الشيخ / فيصل بن سعود آل ثاني
 عضو مجلس اإلدارة

 عضو اللجنة التنفيذية
 غيرمستقل قطري

 0 000,200,89 000,100 غير تنفيذي

4 
 القوات المسلحة القطرية –الدفاع وزارة 

 يمثلها السيد/ ناصر جار هللا سعيد جار هللا المري

 عضو مجلس اإلدارة

 رئيس لجنة المكافآت والتعويضات

 عضو لجنة المخاطر والسياسات

 عضو لجنة التدقيق واإللتزام

 غير مستقل قطري

 0 478,757,69 000,100 غير تنفيذي

5 
 بوزارة الداخليةصندوق قروض العاملين 

 يمثله السيد/ مناحي خالد محمد المظفري الهاجري

 عضو مجلس اإلدارة

 رئيس لجنة الترشيحات والحوكمة

 عضو اللجنة التنفيذية
 غير مستقل قطري

 0 000,50 000,100 غير تنفيذي

 الشيخ / ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني 6
 عضو مجلس اإلدارة

 عضو اللجنة التنفيذية

 المكافآت والتعويضات عضو لجنة
 *مستقل قطري

 0 0 000,100 غير تنفيذي

 السيد/ عبد هللا أحمد المالكي الجهني 7

 عضو مجلس اإلدارة

 عضو لجنة المكافآت والتعويضات

 عضو لجنة الترشيحات والحوكمة

 عضو لجنة التدقيق واإللتزام

 غير مستقل قطري

 0 492,211 000,100 غير تنفيذي

8 

 سلطان راشد سعيد الظاهريالسيد/ خلف 

 

 

 عضو مجلس اإلدارة

 رئيس لجنة التدقيق واإللتزام
 *مستقل إماراتي

 0 0 000,100 غير تنفيذي

9 
 شركة شاطئ النيل

 يمثلها السيد/ ناصر محمد العبد هللا

 عضو مجلس اإلدارة

 رئيس لجنة المخاطر والسياسات

 عضو لجنة الترشيحات والحوكمة

 واإللتزامعضو لجنة التدقيق 

 مستقلغير  قطري

 0 0 000,100 غير تنفيذي

 .اإلدارةأعضاء مجلس ستقاللية إ:  14صفحة  في الفقرة الخاصة بذلك اإلستقاللية * توضيح                                     
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 ميثاق المجلس

 

إلى توفير إطار من المسؤولية والتحكم في مصرف الريان باإلضافة  اإلدارةيهدف ميثاق حوكمة مجلس 

 .ذات الصلة القيم وفقا لما نصت عليه القوانين واألنظمةحترام إترتكز على منهجيتها إلى وجود إدارة 

 

الثقة مع  -على المدى البعيد  -راسخ بأن إتباع الميثاق سوف يعززعتقاد إإن لدى مصرف الريان 

مساهميه وعمالئه وموظفيه وأصحاب المصالح المختلفة باإلضافة إلى إرساء ودعم موقف مصرف 

  .الريان في سوق رأس المال

 

مسؤوالً عن  اإلدارةف الريان، ويعتبر مجلس يعتبر ميثاق المجلس ملزماً ألعضاء مجلس إدارة مصر

 .ضمان تنفيذ هذا الميثاق وتطبيقه من قبل جميع العاملين في مصرف الريان

 

م بالعمل بموجب ميثاقه، 2016كما في األعوام السابقة ، التزم مجلس إدارة مصرف الريان خالل عام و

الجديد في حينه  اإلدارةم حيث تم اعتماده من قبل مجلس 2014ولقد كان آخر تحديث للميثاق في عام 

نتخاب إالعمل به إلى حين يجري م، و21/7/2014الصادر بتاريخ « 8/4/2014»بموجب القرار رقم 

 جديدة.الميثاق للفترة العتماد إم والذي سوف يطلب منه 2019-م2017الجديد للفترة  اإلدارةمجلس 

 

مرتكزاً بذلك  اإلدارةبالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضاء مجلس الميثاق تضمن وقد 

 على أحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة في األسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية،

 .متاحاً للمساهمين والجمهورالموقع اإللكتروني لمصرف الريان ليكون  علىتم نشر هذا الميثاق لقد و
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  اإلدارةمجلس 

 

 ومسؤولياته مهمة المجلس 

 

البنك يدير مصرف الريان مجلس إدارة فعال، وهو مسؤول مسؤولية جماعية عن اإلشراف على إدارة 

 بالطريقة المناسبة.

 

تشمل  فإن مسؤوليات المجلس وباإلضافة إلى مسؤوليات المجلس المنصوص عليها في ميثاق المجلس،

 أيضاً ما يلي :
  

الموافقة على األهداف االستراتيجية للشركة وتعيين المدراء واستبدالهم وتحديد مكافآتهم  -

 التعاقب على إدارة المصرف .ووضمان التخطيط  اإلدارةومراجعة أداء 

، وبالعقد التأسيسي لمصرف الريان الصلةضمان تقيد مصرف الريان بالقوانين واللوائح ذات  -

وبنظامه األساسي، كما يتحمل المجلس مسؤولية حماية المصرف من األعمال والممارسات غير 

 غير المناسبة . أوالتعسفية  أوالقانونية 

وفي  ويحق للمجلس تفويض بعض صالحياته وتشكيل لجان خاصة بهدف إجراء عمليات محددة. -

التفويض وبشرط  أوطاء تعليمات خطية وواضحة تتعلق بالمهمة هذه الحالة يقوم المجلس بإع

وفي أي حال وحتى إذا فوض المجلس  .الحصول على موافقة المجلس المسبقة بشأن مسائل معينة

 السلطات التي فوضها. أوصالحياته، يبقى المجلس مسؤوالً عن جميع الصالحيات  أوأحد مهامه 
 

 

 

 ستئمانية اإل اإلدارةواجبات أعضاء مجلس 

 

لمصرف الريان بواجبات العناية واإلخالص والتقيد بالسلطة المؤسسية  اإلدارةيدين كل عضو في مجلس 

كما هي محددة في القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها نظام حوكمة الشركات المدرجة في األسواق التي 

 .اإلدارة مجلس تخضع لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية وميثاق

 

العمل دائماً على أساس معلومات واضحة وبحسن نية وبالعناية  اإلدارةويتعين على أعضاء مجلس 

 الالزمين ولمصلحة الشركة والمساهمين كافة.هتمام واإل

 

 بمسؤولياتهم تجاه مصرف الريان.لتزام لإلالعمل بفاعلية  اإلدارةكما يتعين على أعضاء مجلس 
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  اإلدارةواجبات رئيس مجلس 

 

بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك  اإلدارةمسؤول عن حسن سير عمل مجلس  اإلدارةإن رئيس مجلس 

 على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب. اإلدارةحصول أعضاء مجلس 

أن يكون عضواً في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عليها في  اإلدارةوال يجوز لرئيس مجلس 

 الشركات.نظام حوكمة 

 

على  ،فضالً عن تلك التي ينص عليها ميثاق المجلس، اإلدارةوتتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس 

 سبيل الذكر ال الحصر ما يلي:

 

 التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. -

مع األخذ بعين االعتبار أي  اإلدارةات مجلس إجتماعمن  إجتماعالموافقة على جدول أعمال كل  -

، ويجوز أن يفوض الرئيس هذه المهمة إلى  اإلدارةمسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس 

 عضو في المجلس، غير أن الرئيس يبقى مسؤوالً عن قيام عضو المجلس المذكور بهذه المهمة

 .ةطريقة مناسبب

اركة بشكل كلي وفعال في تصريف شؤون على المش اإلدارةتشجيع جميع أعضاء مجلس  -

 وحملة أسهمه. المجلس لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة مصرف الريان

 .اإلدارةضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس  -

السماح ألعضاء المجلس غير التنفيذيين بصورة خاصة بالمشاركة الفعالة وتشجيع العالقات  -

 أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.البناءة بين 

 ضمان إجراء تقييم سنوي ألداء المجلس. -
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  اإلدارةتشكيلة مجلس 

 

 عرررررام فررررري انتخابرررررات آخرررررر نرررررذ، مم2016 عرررررام خرررررالل اإلدارة مجلرررررس طررررررأ تغييرررررر علرررررى تشررررركيلة

 ممرررررثالً  بصرررررفته الكرررررواري ثررررراني/ الررررردكتور محرررررل هللا ناصررررررالجار/ السررررريد حرررررل   حيرررررث  ،م2014

 محمرررررررد تركررررررري/ السررررررريد نتخرررررررابإ وترررررررم القطريرررررررة، المسرررررررلحة القررررررروات - الررررررردفاع وزارة عرررررررن

 -: كاآلتي التشكيلة كانت وبذلك  اإلدارة، مجلس لرئيس نائباً  الخاطر

 
 السادة أعضاء مجلس إدارة مصرف الريان

 (م2016 -م 2014الفترة الثالثة )

 م16/5/6201إعتباراً من 

 

 
 الجنسية الصفة االسم

 الدكتور/ حسين علي العبدهللا سعادة 1
 اإلدارةرئيس مجلس 

 والعضو المنتدب
 قطري

2 
 يةجتماعالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإل

 *ويمثلها السيد/ تركي محمد الخاطر
 قطري نائب الرئيس

3 
 شركة " قطر القابضة "

 ويمثلها سعادة الشيخ / فيصل بن سعود آل ثاني
اإلدارةعضو مجلس   قطري 

4 
 القوات المسلحة القطرية –وزارة الدفاع 

 **يمثلها السيد/ ناصر جار هللا سعيد جار هللا المري
 قطري اإلدارةعضو مجلس 

5 
 صندوق قروض العاملين بوزارة الداخلية

 يمثله السيد/ مناحي خالد محمد المظفري الهاجري
 قطري اإلدارةعضو مجلس 

6 
 الشيخ / ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني

 
 قطري اإلدارةعضو مجلس 

7 
 السيد/ عبد هللا أحمد المالكي الجهني

 
 قطري اإلدارةعضو مجلس 

8 
 السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري

 
 إماراتي اإلدارةعضو مجلس 

9 
 شركة شاطئ النيل

 يمثلها السيد/ ناصر محمد العبد هللا
 قطري اإلدارةعضو مجلس 

 

( من النظام 26بما ورد في المادة رقم )لتزاماً إوم ، 2016مايو  16بتاريخ  3/3/2016رقم  اإلدارةبموجب قرار مجلس *

سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر  -السري قتراع باإل –األساسي لمصرف الريان ، انتخب مجلس إدارة مصرف الريان 

( ، حيث حاز على أغلبية  2016-2014وذلك للمدة المتبقية من الفترة الثالثة للمجلس )  «اإلدارةنائباً لرئيس مجلس »

 . األصوات

إعتباراً من  القوات المسلحة القطرية -انضم سعادة السيد/ ناصر جار هللا المري إلى المجلس ممثالً لوزارة الدفاع * *

بتعيين السيد/ ناصر جار هللا سعيد  م22/3/2016م، وذلك بناء على طلب وزارة الدفاع المؤرخ في 2016إبريل  14تاريخ 

العميد الدكتور ) مهندس ( / ثاني عبد الرحمن الكواري، بعد  عنجار هللا المري لعضوية مجلس إدارة مصرف الريان بدالً 

 م.2016مايو  25له بتاريخ  إجتماعأن وافق مصرف قطر المركزي على الطلب، وقد حضر أول 

 



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  11صفحة 

 اإلدارةنبذة عن أعضاء مجلس  

 

 حسين علي عبد الرحمن العبدهللا د.

 في اإلقتصاد ةدكتورا

 ماجستير في القانون الخاص

 

 :التالية ويشغل المناصب

 وزير دولة  -

 «جهاز قطر لإلستثمار»عضو مجلس إدارة  -

 ية قتصادعضو المجلس األعلى للشؤون اإل -

 مصرف الريان  -والعضو المنتدب  اإلدارةرئيس مجلس  -

 السعودية -والتقسيط  لإلستثمار شركة كرناف -رئيس مجلس إدارة  -

 الكويت - مؤسسة الخليج لإلستثمار -عضو مجلس إدارة  -

 ألمانيا  -شركة فولكس واجن  -عضو مجلس إدارة  -

 

  السيد/ تركي محمد خالد الخاطر

 يةجتماعالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإليمثل 

 يةإجتماعوعلوم  إقتصادبكالوريوس 

 

 :المناصب التاليةويشغل 

 نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان  -

 يةجتماعرئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإل  -

 شركة المتحدة للتنميةالرئيس مجلس إدارة  -

 « Ooredoo » عضو مجلس إدارة شركة      -

 

 السيد/ ناصر جار هللا سعيد جار هللا المري

 القوات المسلحة القطرية  -يمثل وزارة الدفاع 

 ماجستير في المحاسبة والعلوم المالية

 

 ويشغل المناصب التالية:

 عضو مجلس إدارة مصرف الريان 

  ستثمارالريان لإلرئيس مجلس إدارة 

 عضو مجلس إدارة فودافون 

  ات القوات المسلحة القطريةإستثماررئيس مجلس إدارة محفظة 

  التقاعد المدني والعسكريات إستثمارعضو مجلس إدارة لجنة 

 نائب رئيس مجلس إدارة قطر ستيل 

 عضو مجلس إدارة قطر للتنقيب 

  



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  12صفحة 

 مناحي خالد محمد المظفري الهاجري د.

 يمثل صندوق قروض العاملين بوزارة الداخلية 

 دكتوراة في التحكيم التجاري

 ماجستير في القانون الخاص 

 

 ويشغل المناصب التالية:

  الريان مصرف إدارة مجلس عضو

 

 

 

 

  الشيخ / ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني

 MBA ماجستير إدارة أعمال

 

 منصب:ويشغل 

  الريان مصرف إدارة مجلس عضو

 

 

 

 

 فيصل بن سعود آل ثاني  الشيخ /

  قطر القابضةيمثل شركة 

 بكالوريوس في المالية

 

 ويشغل المناصب التالية:

 الريان مصرف إدارة مجلس عضو

 ستثمارلإل الريان إدارة مجلس عضو

  ستثمارلإل قطر جهاز - باإلنابة الصناعية اتستثماراإل إدارة مدير

  القطرية والماء الكهرباء شركة إدارة مجلس عضو

 «مواصالت» إدارة مجلس عضو

 

  



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  13صفحة 

 السيد/ عبد هللا أحمد المالكي الجهني

 إقتصادبكالوريوس إدارة و

 

 :ةصب التالياويشغل المن

 الريان مصرف ادارة مجلس عضو

  قطر بغرفة التأمين لجنة رئيس نائب

 القطري األعمال مجلس عضو

 

 

  السيد/ خلف سلطان راشد سعيد الظاهري

 ةحاسبوبكالوريوس في المعمال األإدارة في ماجستير 

 محاسب قانوني

 

 ويشغل المناصب التالية:

  الريان مصرف إدارة مجلس عضو

 (المتحدة العربية اإلمارات) يالوطن أبوظبي نكب - للمجموعة العمليات ورئيس تنفيذي عام مدير

 (أدنيف) اإلسالمي للتمويل ةالوطني أبوظبي شركة إدارة مجلس رئيس نائب

 ستثمارلإل أبوظبي شركة إدارة مجلس عضو

 إنترناشونال سكل آند دريك شركة إدارة مجلس عضو

 والمالية المصرفية للدراسات ماراتاإل معهد إدارة مجلس عضو

 

 

  ناصر محمد العبد هللاالسيد/ 

  يمثل شركة شاطئ النيل

 تخصص في التسويق ب -بكالوريوس إدارة أعمال 

 

 ويشغل المناصب التالية:

  الريان مصرف إدارة مجلس عضو

 المالية للوساطة الريان إدارة عضومجلس

 

  



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  14صفحة 

 اإلدارةأعضاء مجلس ستقاللية إ

أواخرررر شرررهر يوليرررو فررري لمبرررادئ الحوكمرررة فررري البنررروك الصرررادر عرررن مصررررف قطرررر المركرررزي وفقررراً 

مرررن  اإلدارةمعظرررم أعضررراء مجلرررس إن فررر ،المرررذكور فيهرررا والسررريما تعريرررف العضرررو المسرررتقل ،م2015

النسرررخة المعدلرررة مرررع تعريرررف العضرررو المسرررتقل الررروارد فررري إال أن هرررذا التعريرررف ال يتوافرررق  ،المسرررتقلين

هيئررة قطررر لألسررواق الماليررة السرروق الرئيسررية الصررادر عررن ركات المدرجررة فرري نظررام حوكمررة الشررمررن 

فقرررد أجررررت هيئرررة قطرررر لألسرررواق الماليرررة تعرررديالً علرررى تعريرررف عضرررو  ،م9/3/2014 ة بتررراريخالمعتمرررد

المسرررتقل حيرررث يشرررترط التعريرررف أال تزيرررد نسررربة تملكررره فررري رأس مرررال الشرررركة عرررن  اإلدارةمجلرررس 

سررررتقاللية إلووفقرررراً للوضررررع الجديررررد  .اإلدارةعرررردد األسررررهم المطلوبررررة لضررررمان عضررررويته فرررري مجلررررس 

 اإلدارةالعضررررو الررررذي فرضرررره نظررررام حوكمررررة الشررررركات المشررررار إليرررره، فررررإن معظررررم أعضرررراء مجلررررس 

 . سيكونون من غير المستقلين

 

فليس هناك أي عضو تنفيذي في مجلس إدارة مصرف الريان ، مع  فيما يتعلق باألعضاء التنفيذيين ، أما

ال يمارس  «العضو المنتدب»أن سعادة الدكتور/ حسين علي العبد هللا الذي يشغل منصب عتبار باإلاألخذ 

التنفيذية، بينما  اإلدارةرأس  عمالً تنفيذياً يومياً ، حيث يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بأداء مهامه على

التنفيذية . وقد تم الفصل بين منصبي رئيس  اإلدارةو اإلدارةيعتبر العضو المنتدب صلة الربط بين مجلس 

ليس  اإلدارةوالرئيس التنفيذي )المدير العام( كما أن رئيس مجلس  «العضو المنتدب» اإلدارةمجلس 

لتتماشى مع  اإلدارةالحوكمة واجبات رئيس مجلس عضواً في أي من لجان المجلس. ويفصل ميثاق 

 من نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر لألسواق المالية. (8)متطلبات المادة 

 

 غير التنفيذيين  اإلدارةواجبات أعضاء مجلس 

 

 غير التنفيذيين على سبيل الذكر ال الحصر ما يلي : اإلدارةتتضمن واجبات أعضاء مجلس 
 

وإعطاء رأي مستقل حول المسائل االستراتيجية واألداء  اإلدارةات مجلس إجتماعالمشاركة في  -

 والمساءلة والموارد والتعيينات األساسية ومعايير العمل .

ضمان إعطاء األولوية لمصالح مصرف الريان والمساهمين في حال حصول أي تضارب  -

 للمصالح.

 .انالمشاركة في لجنة التدقيق في مصرف الري -

دائها أمراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها ومراجعة التقارير الخاصة ب -

 بما في ذلك التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية .

القواعد اإلجرائية الخاصة بحوكمة مصرف الريان لإلشراف على تطبيقها اإلشراف على تطوير  -

 بشكل يتوافق وتلك القواعد .

لجانه المختلفة  أو اإلدارةالمتنوعة ومؤهالتهم لمجلس ختصاصاتهم إوإتاحة مهاراتهم وخبراتهم  -

ات المجلس ومشاركتهم الفعالة في الجمعيات العمومية جتماعمن خالل حضورهم المنتظم إل

 .وفهمهم آلراء المساهمين بشكل متوازن وعادل

تشار مستقل على نفقة مصرف الريان ويجوز ألكثرية أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب مس -

 .البنكفيما يتعلق بأي مسألة تخص 
 

 



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  15صفحة 

 اإلدارةات مجلس إجتماع

 

 : في التواريخ التالية م2016ات خالل عام إجتماع سبعةعقد مجلس إدارة مصرف الريان 

 م18/1/2016    األول : جتماعاإل -

   م16/3/2016     الثاني : جتماعاإل -

   م16/5/2016    الثالث : جتماعاإل -

   م6/9/2016    الرابع : جتماعاإل -

   م17/10/2016    الخامس : جتماعاإل -

  م12/12/2016    السادس : جتماعاإل -

  م19/12/2016    اإلجتماع السابع  : -

 

ويمارس مجلس إدارة مصرف الريان صالحياته ومسؤولياته وفقاً لما ورد في النظام األساسي لمصرف 

كل من نظام حوكمة الشركات الريان وعقد تأسيسه، ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي مع مراعاة 

نوك الحوكمة في البومبادئ  المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية

ويعتبر المجلس مسؤوالً مسؤولية جماعية عن اإلشراف على إدارة  ،الصادرة عن مصرف قطر المركزي

باإلضافة إلى  ،اإلدارةمصرف الريان بالطريقة المناسبة مع االلتزام بما ورد في ميثاق أعضاء مجلس 

اسات التي تعتبر الضابط لعمل مصرف السيعتماد إوقيام المجلس بالموافقة على األهداف االستراتيجية 

 .الريان

 
  



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  16صفحة 

 

 أمين السر

 

 ،م2006منذ تأسيس مصرف الريان بداية عام « أمين سر المجلس»يشغل السيد/ غسان الريحاوي وظيفة 

خالل الفترة  وقد سبق أن شغل السيد/ ريحاوي وظيفة أمين سر مجلس غرفة تجارة وصناعة قطر

 .عاماً في دولة قطر 35تزيد عن  ، وله خبرة إداريةم2006 - م2002

 

ات المجلس، تحت إجتماعتسجيل وإعداد وحفظ جميع محاضر « أمين سر المجلس»ويتضمن عمل 

وبين المجلس  ،إشراف الرئيس، وتأمين حسن إيصال المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس

 .اإلدارةبما فيهم المساهمين و ،وأصحاب المصالح اآلخرين بمصرف الريان

 

ات إجتماععلى التأكد من إمكانية وصول أعضاء المجلس إلى كل محاضر « أمين سر المجلس»كما يقوم 

المجلس والمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بمصرف الريان بشكل كامل وسريع. ويكون أمين السر 

ساهمين وسجل أعضاء مسؤوالً عن تمكين المساهمين من الوصول إلى سجالت الملكية ونسخ سجل الم

حقوق على أصول  أومتيازات إوعقد التأسيس والنظام األساسي وأي مستندات ترتب  اإلدارةمجلس 

 .مصرف الريان وعقود األطراف ذات العالقة
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 46من  17صفحة 

 
 

 المجلس وواجباته األخرى اممه

إمكانية الوصول وبشكل كامل وفوري إلى  اإلدارةألعضاء مجلس تتاح الفرصة في مصرف الريان 

التنفيذية بمصرف الريان بتزويد المجلس  اإلدارةالمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالشركة، وتلتزم 

 ق والمعلومات المطلوبة.ئولجانه بجميع الوثا
 

الداخليين على حضور لجان التعيينات والمكافآت والتدقيق والمدققين  اإلدارةويحرص أعضاء مجلس 

 وممثلين عن المدققين الخارجيين الجمعية العامة.
 

، ويتم تحديث بياناته دورياً، لضمان تم وضعه  تعريفياً  وقد اعتمد مجلس إدارة مصرف الريان برنامجاً 

وإدراكهم لمسؤولياتهم  تمتع أعضاء المجلس عند انتخابهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها ،

 .تمام اإلدراك
 

مسؤولين عن اإلدراك الجيد لدورهم وواجباتهم وأن يثقفوا أنفسهم في  اإلدارةيعتبر أعضاء مجلس 

ألعضائه المجلس وفر ولهذه الغاية ي المسائل المالية والتجارية والصناعية وفي عمليات الشركة وعملها ،

 ومعرفتهم. اإلدارةات أعضاء مجلس ردورات تدريبية مناسبة ورسمية تهدف إلى تعزيز مهاعند الحاجة 

 

على إبقاء أعضائه مطلعين على الدوام على التطورات في مجال الحوكمة وأفضل  اإلدارةويعمل مجلس 

أي  أولجنة الحوكمة  أوالممارسات في هذه الخصوص، ويجوز للمجلس تفويض ذلك إلى لجنة التدقيق 

 جهة أخرى يراها مناسبة.

 

( إجراءات واضحة إلقالة أعضاء مجلس 32ساسي لمصرف الريان في مادته رقم )ويتضمن النظام األ

 ات المجلس.إجتماعفي حال تغيبهم عن  اإلدارة
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 46من  18صفحة 

 

 هيئة الرقابة الشرعية

م على تشكيلتها  المبينة أدناه، منذ موافقة الجمعية العامة 2016حافظت هيئة الرقابة الشرعية خالل عام 

م على تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمصرف 3/3/2014المنعقد بتاريخ   هاإجتماعلمصرف الريان في 

 :م ، وهي كاآلتي2016 -م 2014الريان للسنوات الثالث 

 

 رئيس هيئة الرقابة الشرعية   فضيلة الشيخ / د. وليد بن هادي 

 ضو هيئة الرقابة الشرعيةع   فضيلة الشيخ / د. عبد الستار أبو غدة

 عضو هيئة الرقابة الشرعية    محمد أحمينفضيلة الشيخ / د. 

 

يتضمن عمل هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان مراجعة العقود واإلجابة عن األسئلة الشرعية،  

ووضع الحلول للصعوبات التي قد تظهر عند التطبيق.  كما تقوم الهيئة باإلشراف المباشر على أعمال 

صحيح لما تقرره الهيئة، والتأكد من أن العمليات المصرفية قد على التطبيق الطمئنان واإلمصرف الريان 

 .تم تنفيذها وفقاً ألحكام الشريعة

 

ها إجتماعوتقوم هيئة الرقابة الشرعية بتقديم تقريرها عن كل سنة مالية إلى الجمعية العامة العادية في 

  .الدوري

 
  



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  19صفحة 

 اإلدارةلجان مجلس 

 ،م كما هو محدد لها في أطر عملها المعتمدة2016بأداء مهامها خالل عام  اإلدارةلجان مجلس قامت 

خالل  اإلدارةمجلس على تشكيلة التغيرات التي طرأت بما يتماشى مع  والتي جرى تحديث البعض منها

 تشكيلة اللجان كاآلتي:أصبحت حيث  ،م2016عام 

 
 : اللجنة التنفيذية

 رئيساً    السيد/ تركي محمد الخاطر -

 عضواً   السيد/ د. مناحي خالد الهاجري -

 عضواً   الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني  -

  عضواً   الشيخ / فيصل بن سعود آل ثاني -
 

 واإللتزام:لجنة التدقيق 
 

 رئيساً   السيد/ خلف سلطان الظاهري  -

 عضواً    السيد/ ناصر جار هللا المري -

 عضواً   السيد/ ناصر محمد العبد هللا -

 عضواً   السيد/ عبد هللا أحمد المالكي  -

 

 

 لجنة المكافآت والتعويضات :

 رئيساً    السيد/ ناصر جار هللا المري -

 عضواً   الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني -

 عضواً   السيد/ عبد هللا أحمد المالكي  -

 

 لجنة الترشيحات والحوكمة 

 رئيساً   مناحي خالد الهاجري د. السيد/  -

 عضواً   السيد/ عبد هللا أحمد المالكي  -

 عضواً   السيد/ ناصر محمد العبد هللا -

 

 لجنة المخاطر والسياسات 

 رئيساً   السيد/ ناصر محمد العبد هللا -

 عضواً    السيد/ ناصر جار هللا المري -

 عضواً    السيد/ تركي محمد الخاطر -

 

 للمجموعة  ستثمارلجنة اإل

 رئيساً         الشيخ / فيصل بن سعود آل ثاني -

 عضواً        الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني  -

 عضواً   السيد/ ناصر جار هللا المري -

 عضواً            السيد/ أحمد شيخ -

 عضواً    السيد/ هيثم قطرجي -
 

  



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  20صفحة 

 اللجنة التنفيذية
 

تعتبر اللجنة التنفيذية من أهم لجان المجلس حيث تساعد المجلس في مراجعة أنشطة مصرف الريان 

على  أووتتولى دراسة العديد من المسائل التي ستطرح على المجلس على صعيد العمليات االئتمانية 

 . وترفع توصياتها له بشأنها والتي تستلزم موافقة المجلس،بالبنك صعيد األنشطة الخاصة 

 

 :من أهم مسؤوليات اللجنة التنفيذية

 

 .اإلدارةمراجعة المهام الرئيسية لمجلس  -

تلك التي تطرأ بين  أو ئل التي تقع ضمن صالحيات مجلس اإلدارةجازة المساإمناقشة و -

 .ات المجلسإجتماع

 .وعند الطلب اإلدارةتقديم التقارير والتوصيات لمجلس  -

 .وفقاً لجدول الصالحياتجازة المسائل المالية إالتوصية و -

 .إجازة سياسة المخاطر -

 .ضافاتإ أوي تعديالت أ أوالتوصية بالموافقة على السياسات واللوائح  -

دخال إالتعامل مع الدول والبنوك الجديدة التي يتعامل معها البنك و التوصية بسقوف أوالموافقة  -

 .التعديالت الضرورية

 

 م:2016عام  ة فيات التاليجتماعوقد عقدت اللجنة اإل

 

 م17/01/2016   اإلجتماع األول: 

 م16/02/2016   جتماع الثاني:إلا 

 م09/03/2016   اإلجتماع الثالث: 

 م15/03/2016   اإلجتماع الرابع:

 م10/05/2016   اإلجتماع الخامس:

 م31/08/2016    اإلجتماع السادس:

 م16/10/2016    اإلجتماع السابع:

 م07/12/2016    اإلجتماع الثامن:

 

 
  



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  21صفحة 

 لجنة التدقيق واإللتزام
 

يشترط في هذه اللجنة أن يكون معظم أعضائها من المستقلين ويرأسها عضو مستقل، وتتولى المسؤوليات 

 : التالية

 سنوياً وإعتماد سياستهم للتعاقد. تعيين المدققين الخارجيين 

  ومناقشررتهم حررول طبيعررة الترردقيق المرردققين الخررارجيين وموضرروعيتهم سررتقالل إاإلشررراف ومتابعررة

 .وفعاليته ونطاقه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 مهمرة يطلبهرا  / مالحظراتمراجعة خطاب تعيين المردقق الخرارجي وخطرة عملره وأي استفسرارات

 .من اإلدارة العليا في المصرف وكذلك ردود اإلدارة التنفيذية

 ن التنسيق بين المدققين الداخليين والمدقق الخارجيضما. 

  الررداخليين المرردير المررالي فرري المصرررف أو الشررخص الررذي يتررولى مهامرره والمرردققين االجتمرراع مررع

 .قلالخارجيين مرة واحدة في السنة على األو

 دراسة أي مسائل مهمة وغير عادية تتضمنها أو سوف تتضمنها التقارير المالية. 

  جهاز التدقيق الداخلي أو إقالته واإلشراف على فعاليته.تعيين رئيس 

 وكرذلك مناقشرة وتوصرية الخطرة سرتقالليتهم إومتابعة إدارة التدقيق الرداخلي والتأكرد مرن شراف اإل

 السنوية والتدريب المناسب لهم. 

  وإعتماد تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للبنك. الرقابة الداخليةنظمة أمراجعة 

 بصورة سنوية.ميثاق التدقيق الداخلي  توصيةمراجعة و 

  م وتقردم االستشرارة وتراقرب وترفرع التقرارير يتحردد وتقراإلشراف على أعمرال إدارة اإللترزام التري

ذلك تحديررد وضررعها فرري كرر .حررول مخرراطر عرردم اإللتررزام بررالقوانين والتعليمررات والمعررايير المطبقررة

وتروفير المروارد الكافيرة . لية والفاعليرة الالزمرةالهيكل التنظيمري بالشركل الرذي يرؤمن لهرا االسرتقال

والقنرروات السررريعة والواضررحة لرفررع التقررارير للجنررة واإلدارة التنفيذيررة وتزويرردها بالصررالحيات 

 .الالزمة للوصول للمعلومات في اطار سياسة واضحة وكافية

 التي تعدها إدارة اإللتزام. الربعية مراجعة التقارير 

 مجلس اإلدارة يتمكن من خاللها العاملون بالبنك من التبليغ بسرية عن  وضع قواعد تجاز بواسطة

شكوكهم حرول أي مسرألة يحتمرل أن تثيرر الريبرة، وضرمان وجرود ترتيبرات مناسربة تسرمح برإجراء 

بللررغ السررية والحمايرة مرن أي  تحقيق مستقل وعادل حول هرذه المسرائل مرع ضرمان مرنح العامرل الم 

 ة حماية المبلغين(.ضرر أو رد فعل سلبي )سياس

 على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية، ومراجعة شراف اإل

 .تلك البيانات والتقارير الخاصة بالتقيد بمعايير المحاسبة واإلدارج في السوق واإلفصاح

  لتزامإلاالتأكد من أن تتضمن مهام التدقيق الداخلي مراجعة أنشطة مسؤول مراقبة. 

  الجديدة على مصرف الريان.التنظيمية تقييم مدى تأثير اللوائح 

 دراسة أي مسائل أخرى يحددها مجلس اإلدارة. 

 

 :م2016 عام في التالية اإلجتماعات اللجنة عقدت وقد

 م18/01/2016     االجتماع األول: -

 م16/05/2016      االجتماع الثاني: -

 م06/09/2016     االجتماع الثالث: -

 م12/12/2016    االجتماع الرابع : -
  

 



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  22صفحة 

 

 لجنة المكافآت والتعويضات

 

 : تتولى اللجنة المسؤوليات التالية

 

بما في ذلك المكافآت التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء البنك تحديد سياسة المكافآت في  -

 .التنفيذية العليا اإلدارةالمجلس و

 .كلما دعت الضرورة الى ذلكسنوياً والمكافآت والتعويضات الئحة تحديث  -

 :عتبار ما يليالتنفيذية، مع األخذ بعين اإل اإلدارةو اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس قتراح إ -

التنفيذية في المؤسسات المالية المحلية  اإلدارةو اإلدارةمجلس  ألعضاءقيمة المكافآت الممنوحة  -

 .المشابهةقليمية واإل

 .خالل السنة المالية ومقارنتها بنتائج السنوات السابقةالبنك نجازات التي حققها رباح واإلاأل -

 .ية والمالية خالل السنة الماليةقتصادالظروف اإل -

 .التنفيذية العليا اإلدارةعضاء المجلس وأمسؤوليات ونطاق مهام  -

العالقة في النظام ات والمواد ذ اإلدارةعضاء مجلس أمراعاة القوانين التي تحدد قيمة مكافآت  -

 .ساسي لمصرف الرياناأل

 .سس التي تحدد المكافآت السنوية للموظفينإقتراح األ -

عرض سياسة ومبادي المكافآت على المساهمين في جمعية عامة للموافقة عليها وإعالنها  -

 .للجمهور

 

 م.12/01/2016 لها بتاريخاً إجتماعوقد عقدت اللجنة 
 

  



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  23صفحة 

 

 المخاطر والسياساتلجنة 

 

 : ت التاليةتتولى اللجنة المسؤوليا
 

 إدارة المخاطر

 

 المخاطر التشغيلية .أ 

 .مراجعة مدى فعالية إدارة المخاطر على مستوى البنك ككل .1

 .تقييم المخاطر الجوهرية الجديدة التي تؤثر على البنك .2

تحديد المخاطر االستراتيجية الحديثة بما في ذلك من أمور مؤسسية مثل األطر الرقابية  .3

 وتطوير األعمال وما شابه ذلك.

وتحديد األمور التي يجب  (Key Risk Indicators)مراجعة المؤشرات الرئيسية للمخاطر  .4

 بشكل ربع سنوي اإلدارةأن تسترعي اهتمام مجلس 

 مراجعة الخسائر التشغيلية المؤثرة  .5

 مراجعة جميع سياسات المخاطر بصورة سنوية .6

 

 مخاطر اإلئتمان .ب 

 اإلئتمانية بصورة سنويةمراجعة السياسات  .1

 تأسيس ومراجعة صالحيات التأمين عند اللزوم وعلى األقل مرة سنوياً  .2

اعتماد ومراجعة الحدود القصوى للتعامالت مع البنوك األخرى والحدود القصوى للتعامالت  .3

 في الدول األخرى عند اللزوم وعلى األقل مرة سنوياً 

 وصية بالمخصصات المناسبة لذلكمراجعة المتأخرات والحسابات المتعثرة والت .4

 اإلعادة إلى الربحية مقابل مستويات التخصيص أوتقييم الشطب  .5

 مراجعة ومراقبة الدعاوي المرفوعة وعمليات التحصيل .6

 

 مراقبة مخاطر السمعة وجميع المخاطر التي لم تتم تغطيتها أعاله .ج 

 

 السياسات .د 

 

 اإلدارةدراسة وتطوير وتحديث السياسات التي تحتاج موافقة مجلس  .1

 

 :م2016 عام في التالية اإلجتماعات اللجنة عقدت وقد

 م2016 /03/ 09   األول:  جتماعاإل -

 م2016/ 09/ 01    الثاني: جتماعاإل -

 م2016 /12/ 07    الثالث: جتماعاإل -

 

  



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  24صفحة 

 

 لجنة الترشيحات والحوكمة

 

 : المسؤوليات التاليةتتولى اللجنة 

 .ودورهاعتماد ونشر إطار عمل اللجنة بشكل يبين سلطتها إ -

ودراسة الطلبات  اإلشراف على تنفيذ الخطوات الخاصة بالدعوة للترشح إلى عضوية المجلس ، -

 . المستلمة للتأكد من مطابقة المتقدمين لشروط العضوية

 .ستقالليةاإللوبة لعضوية المجلس، بما فيها تحديد المؤهالت المط -

التأكد من قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس  -

  . باإلضافة إلى مهاراتهم ومعرفتهم وخبرتهم ومؤهالتهم المهنية والتقنية واألكاديمية وشخصيتهم

الصادرة  اإلدارةتعيين أعضاء مجلس  أونتخاب إ أومتطلبات تتعلق بترشيح  أومراعاة أي شروط  -

 .أخرىأي سلطة  أومن مصرف قطر المركزي 

 . التنفيذية العليا، ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس اإلدارةتقييم طلبات المرشحين لوظائف  -

 .المجلسذاتي سنوي ألداء  إجراء تقييم -

 .المجلسمتابعة التقييمات الذاتية للجان  -

 .اإلشراف على هيكلية المجلس، وتشكيلة لجانه -

 من المجلس.عتماده إب، والتوصية مراجعة تقرير الحوكمة السنوي لمصرف الريان -

 .الحاجةبرامج تدريبية لهم عند قتراح إو الجدد،وضع برنامج تعريفي لألعضاء  -

 

 م:2016ة في عام وقد عقدت اللجنة اإلجتماعات التالي

 م12/01/2016   : اإلجتماع األول

 م09/2016/ 01   :الثانياإلجتماع 

 م11/12/2016   :لثالثااإلجتماع 

 

 

 

 

 

 
  



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  25صفحة 

 

 للمجموعة ستثمارلجنة اإل

 

 : تتولى اللجنة المسؤوليات التالية

وتحديد  ستثمارللمجموعة والتي تتضمن الخطوط العريضة لإل ستثماروضع وتعديل سياسات اإل -

  .المحظورةات ستثماروتحديد مجاالت اإل األصول،

 أوللصفقة الواحدة  ستثمارووضع حدود لإل للمجموعة،ية ستثمارالعمليات اإلعتماد إومراجعة  -

  .ستثماراإللمجموع الصفقات على مدار العام وفقاً لما هو وارد في سياسة 

 .ستثماراإلللمجموعة للتأكد من االلتزام بما ورد في سياسة  ستثمارمراقبة إدارة محفظة اإل -

مع  مقارنتهباإلضافة إلى  المتوقع،ائد الحقيقي بالعائد اعتماداً على مقارنة الع ستثمارتقييم أداء اإل -

لتزام إمدى عتبار اإلالتقييم في  ويأخذ .اإلدارةالمؤشرات األخرى المعتمدة من قبل مجلس 

 .المخاطروالتوجهات ودرجة  مع السياسات ستثماراإل

 . اإلدارةمراجعة التحاليل الدورية والتقارير التي تقدمها  -

  . في كل قطاع ستثماراإل الموافقة على حدود -

  . الخاصة بالبلدان ستثمارالموافقة على حدود اإل -

  .ات االستراتيجية كلما دعت الحاجةستثمارمراجعة اإل -

 . القيام بواجبات اخرى وتحمل مسؤوليات والتمتع بصالحيات وفقاً لتكليف المجلس -

 اتخذت،ية التي تثمارسعلى القرارات اإل الطالعهإعداد التقارير وتقديمها إلى المجلس  -

 .اتستثماراإلوالسياسات وأداء 

 أو اإلدارةلتغييرات في سياسة مجلس لوفقاً  ذلك،كلما تطلب األمر  أخرى،القيام بواجبات  -

 .السوقتبعاً لتطورات  أووهيئة قطر لألسواق المالية أتعليمات مصرف قطر المركزي 

بالصفقات ذات  ورفع التوصياتية وفقاً لألسقف المحددة للجنة ستثمارالموافقة على الصفقات اإل -

 .المجلسالسقوف األعلى للموافقة عليها من قبل 

 . ات اللجنة لتقديم الرأي في المجاالت ذات االختصاصجتماعدعوة األشخاص المعنيين إل -
 

 

 م:2016خالل عام  ةالتاليات جتماعاإلوقد عقدت اللجنة 

 م09/03/2016    األول : جتماعاإل -

 م08/2016/ 31   الثاني :  جتماعاإل -

 م07/12/2016    : الثالث جتماعاإل -
  



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  26صفحة 

 

 اإلدارةمكافآت مجلس 

 

 اإلدارةو اإلدارةتناقش لجنة المكافآت والتعويضات سنوياً موضوع المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس 

كما تربط اللجنة المكافآت  التنفيذية العليا، وتطلع اللجنة على ما هو متبع في البنوك والمؤسسات المشابهة،

 . باألرباح واإلنجازات التي حققها البنك خالل السنة المالية، وتقوم بمقارنتها مع نتائج السنوات السابقة

 

سؤوليات ونطاق مهام خالل السنة المالية، ومية والمالية قتصادعتبار الظروف اإلوتأخذ اللجنة في اإل

، على أن تكون المكافآت ضمن المصرح به في النظام األساسي التنفيذية العليا اإلدارةأعضاء المجلس، و

 مات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.، والتعليةالعالق والقوانين ذات

 

 

 الئحة مكافآت وأتعاب وبدالت أعضاء مجلس إدارة مصرف الريان

 

من قبل لجنة الترشيحات  اإلدارةيتم سنوياً تحديث الئحة مكافآت وأتعاب وبدالت أعضاء مجلس 

 . حيث يتم إدخال بعض التعليمات الخاصة بهذه المكافآت الصادرة عن الجهات اإلشرافية ،والحوكمة

 

عرضها  تم قدفم 2016لعام  مكافآت وأتعاب وبدالت أعضاء مجلس إدارة مصرف الريانلالئحة وبالنسبة 

التي أوصت بالموافقة عليها، كما تم عرضها على  م12/1/2016 ها المنعقد بتاريخإجتماعفي لجنة على ال

إلقرارها قبل عرضها على الجمعية العامة العادية  م18/1/2016ه المنعقد بتاريخ إجتماعفي المجلس 

 .م23/2/2016 بتاريخالذي انعقد  جتماعلمصرف الريان العتمادها في اإل

 

 ،بهذا الخصوص اإلدارةقرارات مجلس وتتضمن الالئحة عرضاً للتعليمات التي استندت إليها الالئحة، و

، العليا لمصرف الريان اإلدارةو اإلدارةواألسس التي يرتكز عليها تحديد مكافآت أعضاء مجلس 

 .وتعليمات مصرف قطر المركزي السابقة بهذا الشأن 
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 السياسات

مجموعة معتمدة من السياسات تحدد أطر وضوابط عمله في كافة تباع إبيلتزم مصرف الريان في عمله 

السياسات بشكل دوري وعند الحاجة بتحديث المخاطر واألنشطة، ويقوم مصرف الريان من خالل لجنة 

 .عتمادهاإلومن ثم تعرض على المجلس هذه السياسات، 

 

 اآلتي:تضم  السياسات،لمحدثة من مجموعة كبيرة من ا حالياً النسخويتبع مصرف الريان 

 

 سياسة التدقيق الداخلي  

 ة اإللتزامسياس 

 ستثمارسياسة اإل  

 السياسة المالية  

 سياسة الحوكمة  

  اإلرهابتمويل غسل األموال ومكافحة سياسة  

 سياسة االئتمان  

 الئحة شؤون العاملين بمصرف الريان  

 سياسة حماية المبلغين 

  قبول العمالءسياسة 

 سياسة اإلحالل  

 السياسة الشرعية 

 المخاطرسة مراقبة سيا  

 الضغط اختباراتياسة س 

 سياسة إدارة مخاطر السيولة 

 خطة تمويل الطوارئ للسيولة 

  سياسة عملية تقييم رأس المال الداخلية(ICAAP) 

  تقنية المعلوماتإدارة 

 قواعد السلوك المهني 
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  بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوقمصرف الريان تقيد 

تجاه حملة األسهم وفي كل ما يتعلق إبيلتزم مجلس إدارة مصرف الريان بمبدأ الشفافية في عمله وواجباته 

حركة سعر سهمه، فمعلومات  أوبمتطلبات اإلفصاح العام عن كل ما قد يؤثر على األداء المالي للمصرف 

قد تم تزويد هيئة قطر لألسواق المالية بها باإلضافة إلى بورصة قطر، مع بيان  اإلدارةأعضاء مجلس 

رقم المساهم لكل منهم والتي يمكن من خاللها االطالع على ملكيتهم لألسهم، كما أن ميثاق المجلس قد 

ل مسؤوليات المجلس ولجانه.  فص 

ات المالية واإليضاحات كما حددتها ومن جهة أخرى يحرص المجلس على تزويد بورصة قطر بالبيان

وفقاً لما ورد في قانون  اإلدارةعتمادها من قبل مجلس إبورصة قطر، كما يقوم بنشر بياناته المالية فور 

الشركات التجارية وتعليمات مصرف قطر المركزي والئحة بورصة قطر وتعليمات هيئة قطر لألسواق 

  .المالية

بتقرير مدقق الحسابات الخارجي، الذي يؤكد في تقريره أن التقارير وتصدر البيانات المالية مشفوعة 

والبيانات المالية لمصرف الريان قد جاءت مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية. وأنه قد حصل على 

 .عملهكافة البيانات والمعلومات الضرورية ألداء 

رجي على موقع بورصة قطر وفي الصحف المحلية ويتم نشر البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات الخا

وفي بعض صحف دول الخليج العربية وفقاً لما ورد في النظام األساسي لمصرف الريان وقانون 

 م.2015( لسنة 11الشركات التجارية رقم )

 

 بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتهامصرف الريان تقيد 

نتباهررراً خاصررراً لوضرررع أنظمرررة الرقابرررة الداخليرررة بتحديرررد واضرررح لمسرررئولياتها بمرررا إ اإلدارةمجلرررس يرررولي 

دارات والوظررائف بالشرركل الررذي يررؤمن لهررا إلفرري ذلررك وضررعها فرري الهيكررل التنظيمرري وعالقتهررا ببقيررة ا

سرررررتقاللية والفاعليرررررة الالزمرررررة وتررررروفير المررررروارد الكافيرررررة والقنررررروات السرررررريعة والواضرررررحة لرفرررررع إلا

التنفيذيررررة وتزويرررردها بالصررررالحيات الالزمررررة للوصررررول للمعلومررررات  اإلدارة أو إلدارةاالتقررررارير لمجلررررس 

جررراء مراجعرررة سرررنوية لهررذه السياسرررة والتأكرررد إطرررار سياسررة واضرررحة وكافيرررة ودليررل لإلجرررراءات وإفرري 

 اإلدارةلترررزام. كمرررا تقررروم إلنشرررطة مسرررؤول مراقبرررة اأمرررن أن تتضرررمن مهرررام التررردقيق الرررداخلي مراجعرررة 

والتأديبيرررة جرررراءات التصرررحيحية إلخررراذ اإتلترررزام وإلتعررراون والتنسررريق مرررع مسرررؤول مراقبرررة االتنفيذيرررة بال

حررررول المواضرررريع  اإلدارةالالزمررررة فرررري حررررال اكتشرررراف أيررررة مخالفررررات ورفررررع تقررررارير دوريررررة لمجلررررس 

 .جراءات اإللتزام بما يساعد على تطويرهاوإالمتعلقة بسياسة 
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  ات وإدارة المخاطرستثمارالشؤون المالية واإلالرقابة الداخلية بما في ذلك اإلشراف على 

ستخدمها لمتابعة تالتي  اإلدارةلتزام المستوى األول من أدوات إليشكل كل من مسؤولي الرقابة الداخلية وا

إلى كل  -متى ما لزم  -حيث أنه يرفع كل منهما التقارير مباشرة  متثال للتوجيهات من الهيئات الرقابية،إلا

طالع كامل على نتائج إعلى  اإلدارةوبذلك يكون مجلس عبر لجانه  اإلدارةمجلس  أوالتنفيذية  اإلدارةمن 

 -:أعمال الرقابة الداخلية. ويعني ذلك أن

 

 ئتمان إلمنح وتقييم ا -

  ستثماراإل -

 السيولة  -

 مخاطر السوق  -

 مخاطر كفاية رأس المال  -

 مخاطر التركزات  -

 مخاطر الصرف األجنبي  -

 مخاطر أسعار الفائدة  -

 التسعير  -

 الربحية والموازنات   -

 مكافحة غسل األموال -

 التأمين على األصول  -

 األطراف ذات العالقة والمصالح المتداخلة -

لتزام بالقوانين والقواعد والتعليمات إلا -

 اإلشرافية 

 التدقيق الداخلي والخارجي  -

 تقييم األداء  -

 فصاحات لجميع الجهات المعنية إلا -

 مخاطر العمليات والمحاسبة  -

 المخاطر القانونية -

 

باإلضافة إلى السياسات الخاصة بشؤون العاملين التي تنظم تعيينهم وتكلفتهم وتضع أنظمة للحوافز 

كلها تتم مراجعتها وتطوير وتنمية المهارات وتنمية سلوكيات وأخالقيات العمل )وغيرها من السياسات( 

لتزام بأفضل الممارسات واإللتزام بمتطلبات الجهات الرقابية في ذلك. ومن ثم تقوم إدارة اإللضمان 

واإللتزام التدقيق الداخلي بمراجعة ألداء كل من مسؤولي المخاطر واإللتزام لتقديم تأكيد للجنة التدقيق 

وللتنويه بأي أمور بأن تلك المهام يتم أداؤها على مستوى معقول من الكفاءة  اإلدارةالتابعة لمجلس 

تسترعي االهتمام فيما يتعلق بذلك. كما أن أنشطة مصرف الريان تخضع بكاملها إلى ضوابط تحددها 

والتي ورد ذكرها أعاله ) بند السياسات(. وكذلك تقييم أداء المجلس  اإلدارةالسياسات التي يعتمدها مجلس 

ي ذلك عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما ف اإلدارةو

 رقابية )بما في ذلك إدارة المخاطر( والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل .

 

عتيادية تعامل معها كل من مسؤول إلم تطرأ عن نتائج أعمال الرقابة الداخلية سوى مسائل رقابية و

 .السياسات المتبعة بما لم يتطلب تدخل المجلسحسب باإللتزام ومسؤول المخاطر بشكل روتيني 

 

مواطن  أوفي تطبيق الرقابة الداخلية محتمل خفاق كتشاف أي إإلستمرار إوتسعى اإلدارات الرقابية ب

هي المسؤولة ولمصرف الريان حاالت الطوارئ التي قد تؤثر على األداء المالي  أوالضعف في تطبيقها 

 .الشركة في معالجة اإلخفاقا تأخذهي تال اتاإلجراءعن متابعة 

 

فحص دائم وشامل  جراءإبقوم تمن  يه احيث أنهموزعة ما بين اإلدارات الرقابية أعمال الرقابة الداخلية 

جراءات التصحيحية إلتخاذ اإلالتنفيذية حول المالحظات والمخالفات  لإلدارةستمرار إورفع التقارير ب

 .بنكمن المحتمل أن تؤثر على األداء المالي لل أوالالزمة، ولم تظهر أي حالة طارئة تؤثر 
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 عمليات إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة

التنفيذية  اإلدارةتقع على مجلس إدارة مصرف الريان مسؤولية إدارة المخاطر، ولقد منح المجلس بدوره 

تخاذ القرارات الالزمة للرقابة اليومية على المخاطر وإلدارتها عبر ضوابط شمولية على إصالحية 

السليمة للمخاطر عبر  اإلدارة. ولقد قام البنك بوضع ضوابط إلدارة المخاطر لتأكيد اإلدارةمستوى مجلس 

 البنك.

 

وتدار على مستوى األقسام، ويتم ذلك عبر  اإلدارةالرقابة الرشيدة على إدارة المخاطر تنبع من مجلس 

عدة وسائل منها التقارير اإلدارية األسبوعية والشهرية وتقرير مؤشرات المخاطر الرئيسية وسجالت 

مخاطر البنك، كما تقوم اإلدارات بوضع معايير للحفاظ على المخاطر عند الحدود المقبولة. تلك الحدود 

من قبل كل من  أولتناسب مستوى تقبل المخاطر ومدى أهميتها،  رةاإلدايتم تحديدها إما من قبل مجلس 

األقسام المعنية لتقدم خدمة ذات جودة. ولقد قام البنك بتشكيل هيكل مالئم من اللجان ذات مستويات مناسبة 

 مستوى اإلدارات. على على مستوى المجلس وحتى

 

« ثالثة خطوط دفاعية»عتمد على يتبع مصرف الريان نموذج إدارة مخاطر على مستوى المنظومة ي

حيث تكمن الصالحيات والمسؤوليات المناسبة في كل خط من الخطوط الدفاعية وتقوم لجان البنك بشتى 

نفسه ومروراً باللجان التابعة لمجلس  اإلدارةمستوياتها بحسب ما فوضت به من أعلى مستوى عند مجلس 

 الموظفين.التنفيذية و اإلدارةمباشرةً وحتى لجان  اإلدارة

 

ورئيس دارات مستقلة يرأسها خبراء مثل الرئيس التنفيذي الدارة المخاطر إيتم إدارة المخاطر عبر 

يم االستشارة وتُراقب وترفع يم وتقدقيد وتيتحددارات بإلورئيس التدقيق الداخلي. حيث تقوم تلك التزام اإل

 .والمعايير المطبقةبالقوانين والتعليمات لتزام اإلالتقارير حول مخاطر عدم 

 

 ستخدام الموارد المتاحة،إوالرقابة على  وتتمثل أهداف الرقابة الداخلية في حماية أصول المصرف،

سياسة واضحة في تباع إووتحديد السلطات والمسؤوليات والتقيد بها،  والتأكد من دقة البيانات المحاسبية ،

 . ختيار الموظفين على مختلف األصعدة اإلداريةإ
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 اإلجراءات التي يتبعها البنك لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر

 

  ختبارات الضغطإ
 

قياس ورصد ومراقبة شتى أنواع المخاطر أمر حيوي لضمان صحة المؤسسات المصرفية والنظام المالي 

الضغط بشكل واسع من قبل المؤسسات المالية الدولية فضالً عن ختبارات إككل. وفي هذا السياق تستخدم 

الجهات التنظيمية خاصة في اآلونة األخيرة للتأكد من قدرة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية على 

ختبارات الضغط هذه في تقييم تأثير أحداث إالصمود أمام مختلف عوامل المخاطر. وتكمن الفكرة وراء 

ستثنائية ولكن معقولة على الموقف المالي للبنوك والكيانات المالية األخرى. حيث تم وضع مجموعة من إ

 ختبارات السيناريو.إختبارات الحساسية وإاألساليب الفنية الكمية التي يمكن تقسيمها إلى فئتين: 

 

بازل يقوم البنك  إمتثاال للتعليمات الرقابية من قبل مصرف قطر المركزي و الخاصة بموضوع لجنة

ختبارات الضغط لتغطية كافة المخاطر التي تؤثر على البنك بشكل منفرد                           إ بإجراء

(Firm Specific Scenarios)  والتي تشمل المخاطر اإلئتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق

  قتصادتغطية المخاطر التي تؤثر على اإلختبارات الضغط لإومخاطر التشغيل، وأيضا يقوم البنك بإجراء 

 .(Macro-economic Scenarios)بشكل عام والنظام المالي ككل  

 

ختبارات التي تجريها إدارة المخاطر بهدف قياس قدرة البنك على تحمل الخسائر المستقبلية إلإن هذه ا

ة في المستقبل تبدأ بما يقتصادالتي يمكن أن يتعرض لها في ظل سيناريوهات محددة حول األوضاع اإل

ستمرار األوضاع الحالية على ما هي عليه، وعدة سيناريوهات إسيناريو  أويسمى بالسيناريو األساسي، 

بديلة تختلف في درجة حدة الفروض القائمة عليها. وبصفة خاصة تحاول هذه االختبارات التأكد من أن 

لخسائر التي يمكن أن تتعرض لها في حال تحقق البنك سوف تكون لديه موارد رأسمالية كافية لمواجهة ا

السيناريو األسوأ من بين هذه السيناريوهات. وهكذا يتمكن البنك من تقديم تصور واقعي عن مدى 

، إذا ما تطورت األوضاع قتصادحساسيته وقدرته على مواجهة الصدمات المحتمل حدوثها في اإل

ستيعاب الصدمات المختلفة الناجمة عن مخاطر إى ية على النحو األسوأ، وتقييم قدرته علقتصاداإل

و البيانات   ختبارات على كل البنك بناء على البيانات المالية الحاليةإلئتمان واألسواق، وتجرى هذه اإلا

المالية المتوقعة للخمسة سنوات القادمة والمعلومات التي يتم تجميعها من قبل إدارة الرقابة على المخاطر 

 نك. التي تحيط بالب

 

ختبارات الضغط المصرفي تساعد على اتخاذ اإلجراءات المناسبة وتحدد إذا ما كان وضع البنك متين، إ

فتراض، إلتزاماته وتغطية خسائره المستقبلية في أسوأ إوذلك عبر التأكد من أن أصول البنك كافية لتمويل 

مدى حاجته إلى مساعدة  أوومن ثم تمكنه من أن يستمر في دوره كوسيط مالي، وبدون مساعدة حكومية، 

حتياجه إلى المساعدة الحكومية من خالل تقديم أموال لمساندته، إمن الحكومة لكي يستمر في العمل، أي 

حتمال دفعه نحو إك أن يسعى للبحث عن مصادر للتمويل في سوق التمويل الخاص، بما في ذل أو

ط وتوفير خيارات مدروسة في حال  اإلدارةندماج. وهي كلها فرضيات تعزز من قدرة إلا على التحوُّ

 تطور أي أحداث سلبية.

 

بتقديم البنك لتزم إكما ختبارات الضغط، إولقد التزم البنك بجميع تعليمات المصرف المركزي المتعلقة ب

 .التقارير المطلوبة لذلك
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 المخاطر اإلئتمانية

 

ال يتجزأ من العمل المصرفي خصوصاً في ظل زيادة حدة المنافسة وحجم  اً تعتبر المخاطرة جزء

المعامالت المصرفية والتطور التقني والحاجة إلى بنوك ذات أحجام كبيرة. فالبنوك اليوم أصبحت تواجه 

مخاطر مصرفية متنوعة تتفاوت في درجة خطورتها من بنك آلخر، وعليه فان إدارة مجمل المخاطر 

ر من العوامل المساعدة على نجاح البنك وضمان استمراريته في السوق المصرفية مما يعود المحتملة تعتب

 .بعوائد مرضية ومخاطر قليلة

ئتمان. لذا يحرص البنك على إلئتمانية التي يضعها البنك محور عملية إدارة مخاطر اإلتعتبر السياسات ا 

طار الذي يتضمن مجموعة إلتمانية شاملة تمثل ائإئتمان، وذلك بوضع سياسة إلتطوير آلية شاملة لتقييم ا

ئتمان المختصة لضمان المعالجة الموحدة إلمن المعايير والشروط اإلرشادية التي تزود بها إدارة منح ا

 .وتوفير المرونة الكافية

ئتمانية بناءاً على نظام تقييم داخلي قياسي يعتمد على مجموعة من الشروط إليتم منح التسهيالت ا

وجود مصادر سداد كافية ومعتمدة، ، تناسب شروط وابط من بينها خبرة العميل وكفاءته المالية والضو

التمويل مع الغرض من التمويل، تحديد وتقييم مخاطر التمويل، ووجود ضمانات كافية تكفل للبنك 

 بدون أية خسائر.  -توقف العميل عن السداد أوفي حال تعثر  -سترداد حقوقهإ

ئتمان في البنك والتي تتكون من أربعة لجان إلن اانح االئتمان المصرفي عن طريق موافقة لجكما أنه يتم م

 :حسب حجم التسهيالت المطلوبة كما يليب

 مليون لاير قطري( 15لجنة إئتمان التجزئة )الموافقة لحد أقصى:  -

 مليون لاير قطري( 150لجنة إئتمان المجموعة )الموافقة لحد أقصى:  -

 مليون لاير قطري( 300التنفيذية )الموافقة لحد أقصى: اللجنة  -

 مليون لاير قطري( 300)موافقة على حدود أكثر من  اإلدارةمجلس  -

 .شخصيالوبالتالي ليست هناك صالحيات فردية للتمويل غير 

 

  



 م2016للعام  في مصرف الريان الحوكمة حول اإلدارة مجلس تقرير

 

 

 46من  33صفحة 

  ئتمانإلإدارة مخاطر ا

 

تحديد وقياس ومتابعة ومراقبة جراءات يتم من خاللها إئتمان بمصرف الريان بعدة إلتقوم إدارة مخاطر ا 

 :المخاطر االئتمانية وذلك من خالل

 

 ئتمانيةإلمعايير إدارة المخاطر ا
 

 تم وضع معايير إئتمانية تتضمن ما يلي:
 

 ية(.قتصادئتمان الممكن منحه للعمالء حسب القطاعات )اإلإلتحديد نوع ا -1

 .ئتمانإلوأسس تسعير ائتمانية الواحدة إلوضع حدود قصوى لمنح االئتمان المجموعة ا -2

ئتمان وقيمة إلمها والعالقة بين حجم ايتحديد نوعية الضمانات وكيفية تقييمها والجهة التي تقي -3

 .ضماناتلجراءات التحوطية للحفاظ عليها مثل التأمين والتقييم الدوري لإلتخاذ اإالضمانات و

ات والمستندات وضع قواعد الموافقة على منح االئتمان وقواعد الحصول على المعلوم -4

الواجب توافرها لمنح االئتمان وصالحيات منح اإلئتمان ووضع قواعد المراجعة المستقلة 

 .ئتمان وقواعد تصنيفه وتكوين المخصصاتإلل

 ./البنك على الدخول فيها أثناء عملية التمويلاإلدارةتحديد درجة المخاطر التي يوافق مجلس  -5

 .(Business Units) توصيات وحدات العملئتمانية مستقلة عن إعداد توصيات إ -6

ئتمانية بكل شفافية حتى يتسنى لها ؟إلاالفصاح عن كل المعلومات الخاصة بالعميل للجنة ا -7

 .تخاذ القرار االئتماني الصحيحإ

ئتمان لمتابعة اكتمال كل الوثائق والضمانات المطلوبة إلتطوير دور وحدة إدارة ومراقبة ا -8

 .انية لتفعيل الحدود في نظام للبنكئتمإلحسب توصية اللجنة ا

تباع نظام تصنيف داخلي يعتمد على المعايير المالية والنوعية للعميل ووضعه في السوق إ -9

 ئتماني الصحيح.إلخاذ القرار اإتوالضمانات المقدمة، ويساعد في 

 ختبار الضغط على التسهيالت اإلئتمانية لتعزيز عملية تحديد وضبط المخاطرإتباع إجراء إ -10

وتوفير أدوات مكملة ألدوات إدارة المخاطر األخرى وذلك بهدف الوصول إلى التقييم الشامل 

 للمخاطر اإلئتمانية.

 
 

 ئتمـانإلتطبيق إجراءات سليمة لتحديد مخاطر ا
 

 :يتم تطبيق اإلجراءات السليمة لمنح االئتمان وتتضمن اآلتي
 

 .المفوض بالتوقيع أووجود طلب تمويل موقع من العميل  -1

الحصول على المعلومات والمستندات الكاملة إلجراء تقييم ومراجعة شاملة للعميل ولنوعية  -2

ئتمانيا وفقا لنظام التصنيف الداخلي إئتمان وإمكانية تصنيفه إلالمخاطر المرتبطة بطلب ا

 للبنك

القطاع ضمن ئتمان وسمعة العميل وخبرته ومركزه في السوق )إلمعرفة الغرض من ا -3

 .ي(قتصاداإل

ية قتصاددراسة المخاطر الحالية والمستقبلية للعميل وللقطاع، ومدى الحساسية للتطورات اإل -4

 .والعالقة بين المخاطر والربحية

 لتزاماته السابقة.إلتزام العميل بسداد إتقييم مصادر السداد ومدى  -5
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 .ستيفاء الضمانات المطلوبة وتقييمهاإ -6

 .حديثة ومدققة تحليل الوضع المالي للعميل من خالل ميزانيات -7

ئتمانية للعميل إلاإلستعانة بتقارير مركز قطر للمعلومات اإلئتمانية لتقييم كفاءة والجدارة ا -8

لتزاماته وتقرير مصرف قطر المركزي لمعرفة حجم مديونية العميل مع البنوك إبه ئوفاو

 .االخرى

على درجة  ستناداً إية والمناطق/الدول قتصادئتمانية حسب القطاعات اإلإتحديد سقوف  -9

 .ئتماني للدولةإلالتصنيف ا

ئتماني الممكن منحه إلى نسبة حقوق الملكية على إلقصى من نسبة السقف األمراعاة الحد ا -10

المجموعة وإجمالي العمالء وذوي العالقة وذوي المصالح  أومستوى العميل الواحد 

 .المتداخلة مع البنك

 مويل.مراعات تعليمات مصرف قطر المركزي بخصوص منح الت -11

الموافقة على اإلطار الختبارات الضغط يتناول السياسة والهيكل والمنهجية لضمان التعريف  -12

والتحديد المناسب للعوامل المتصلة بالمخاطر اإلئتمانية وتحديد المسؤوليات المتصلة بها 

 تخاذ القرارات.إونتائجها وعرضها على اللجان المختصة للمساعدة في 

 
 

 للتعامـل مع االئتمان ومتابعتـهتوافر إجراءات  
 

 إجراءات التعامل مع اإلئتمان ومتابعته تشمل ما يلي:
 

 .ئتمانية والمستندات المرفقة وتحديث بياناتها بشكل دوريإلوجود ملفات لحفظ الموافقات ا -1

ئتمانية المختصة والتأكد من مدى إلئتمان حسب موافقة وتوصيات اللجنة اإلمتابعة تنفيذ ا -2

بالسياسات واإلجراءات والقوانين والتعليمات الرقابية و توافر/كفاية الضمانات  لتزامإلا

 .المطلوبة

ستخدام العمالء للحدود االئتمانية الممنوحة وذلك برفع تقارير بشكل دوري عن كامل إمتابعة  -3

 .ئتمانإلمحفظة ا

جودته، تحديد ئتمان ومتابعة إلئتمان داخلياً والذي يساعد على منح وتسعير اإلتصنيف ا -4

ئتمانيــة، وتحديد القروض المتعثرة ومدى كفاية إلخصائص المحفظة االئتمانية والتركزات ا

 .المخصصات

 .جراءات الالزمةإلتخاذ اإلصدار تقارير على القطاعات المتعثرة لوحدة العمل إ -5

 .بكل ما يلزم اإلدارةاصدار التقارير الدورية وافادة وحدات العمل و -6

ئتمان، وتتمثل مهامها في إلئتمان وحدة مستقلة عن وحدة مراجعة اإلارة اتعتبر وحدة إد -7

ستكمالها قبل منح التسهيالت، بما في ذلك متابعة إمراجعة الضمانات والشروط والعقود و

 .ستخدامها وإصدار التقاريرالالزمةإوتحديثها وكذلك جميع الحدود الممنوحة على النظام 
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 للرقابة على مخاطر االئتمانتوافر إجراءات كافية 
 

 -:تتضمن هذه اإلجراءات ما يلي

 

ئتمانية/اإلجراءات إلستثناءات في السياسات اإلوجود رقابة داخلية للتأكد من اإلبالغ عن ا -1

 .التعليمات الرقابية أوئتمانية، و/إلئتمانية، الحدود اإلا

تخاذ االجراءات المالئمة إكتشاف التسهيالت االئتمانية المتعثرة وإلوجود وحدة التحصيل  -2

لمعالجتها في وقت مبكر حيث يتم اعداد تقرير بشكل دوري عن وضع الحسابات المتعثرة 

  .وإفادة الجهة المسؤولة باتخاذ الالزم

 .ئتمان ووثائقهإلالمراجعة الدورية لصالحيات المفوضين بالتوقيع على ا -3

كل المستجدات والمتغيرات بهدف  ئتمانية بشكل دوري للبنك لتتماشى معإلتطوير السياسة ا -4

 .تحسين ادارة المخاطر

ئتمانية الممنوحة ومراقبة أداء إليقوم البنك وبشكل منتظم بمراجعة جميع التسهيالت ا -5

القطاعات و حدود التركزات المالية لكل قطاع. كما يقوم البنك بمتابعة كافة التسهيالت 

على اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الوقت كتمالها، والعمل إوالزيادات ومتابعة الضمانات و

إن -المالئم. من ناحية أخرى يقوم البنك بمراجعة التسهيالت غير المستغلة، ورفع التوصيات 

 .إلى الجهات المعنية -وجدت 

دارة المخاطر ووحدات العمل ذات العالقة لتبادل المعلومات إمشتركة بين  خلق ارضية -6

 .ستراتيجية البنك إلدارة المخاطرإئتمانية مستمدة من إلونشر الثقافة ا

 ك.أنشطة إدارة المخاطر تكون مستمرة ودائمة التطور وترتبط باستراتيجية البن -7

ستخدام أنظمة لتقييم مخاطر العمالء وبمايتوافق مع متطلبات بازل وتعليمات مصرف إتبني و -8

 قطر المركزي.
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 مخاطر السوق
 

البنك في التعامل مع مخاطر السوق ألنه يعتمد على رصد مخاطر السوق لم يتغير جوهر أسلوب 

ستخدام أحدث األسس المصرفية  معتمداً  على توجيهات مصرف قطر المركزي ومبادئ بازل إب

 ومستخدماً خبرات موظفين ذوي خبرات وكفاءات عالية وعالمية.

 

نويع نشاطاته في مختلف البلدان ومن أجل معالجة وتقليل هذه المخاطر بشكل عام يقوم البنك بت

 .ستباقية إلدارة هذه المخاطرإوالقطاعات والمنتجات وشرائح العمالء والقيام باتخاذ خطوات 

 

الصرف  أسعاركما يقوم الموظفون المعنيون بمراقبة مجموعة من المخاطر المرتبطة بالسوق مثل مخاطر

ات العامة، ستثماراألجنبي، مخاطر أسعار الربحية، مخاطر التسعير، مخاطر السيولة، مخاطر اإل

ومراقبة النسب المصرفية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي من نسب سيولة و نسب كفاية رأس 

ف الريان المال، باإلضافة الى مراقبة نسب اإلستقرار و التركزات في ودائع العمالء، ويصدر مصر

تقارير داخلية يومية وأسبوعية وشهرية لإلدارة لتساعدها على اتخاذ القرارات السليمة ومراقبة مخاطر 

 السوق. ويتم التعامل مع المستجدات حسب ما يلزم.

 

وتقريراً نذار المبكر لمخاطر السوق و السيولة، إلكتقرير مؤشرات ا ،تشمل هذه التقارير تقارير يومية

خزينة، باإلضافة إلى التقرير الشهري للجنة األصول والخصوم الذي يوضح وضع الميزانية، يوميا ًعن ال

لجنة ختبارات الضغط على الميزانية، وتحليل الفجوات في األصول والخصوم، وتقوم إالنسب المصرفية و

تخاذ ومتابعة إها الشهري وإجتماعالعليا بمناقشة هذا التقرير في  اإلدارةاألصول والخصوم المتكونة من 

 .القرارات

 

 

 ئتمانية الممنوحة للبنوك والدولإلالحدود ا

 

ئتمانية إلئتمانية، يتم تحديث الحدود اإللتزاماً بتعليمات مصرف قطر المركزي وضمن سياسة البنك اإ

. ئتمانية للدول التي تقع فيها هذه البنوك حسب تصنيفهاإلللبنوك التي يجري التعامل معها، وكذلك الحدود ا

ية السائدة قتصادويعتمد المجلس هذه الحدود بعد دراستها حسب المقتضيات التي تفرضها األوضاع اإل

 عتمادها إلى مصرف قطر المركزي.إوتقدم بعد 
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 مخاطر التشغيل

 

 

عتماد إحتماالت الخسائر من المخاطر التشغيلية ، قام مصرف الريان بإسعياً من مصرف الريان لتقليل 

سياسات وإجراءات منهجية لتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة األنظمة والتبليغ عن نقاط الضعف فيها. وتطبيق 

وتشمل ضوابط تلك السياسات واإلجراءات الفصل بين الواجبات بشكل فعال، وتقييد صالحيات الدخول 

لمستمر للموظفين جراء التسويات، والتعليم اإعلى النظام ، واعتماد إجراءات فعالة لتفويض الصالحيات و

والتقييم المستمر لألداء، كما يستخدم مصرف الريان  نظاماً متخصصاً  إلدارة جميع مؤشرات مخاطر 

 .التشغيل، بما في ذلك مخاطر قواعد البيانات والخسارة

 

 

 الحد من مخاطر التشغيل

 

 

تباع أفضل إمصرف الريان مهتم جدا بالجهود المبذولة للحد من مخاطر التشغيل وإدارتها ويشجع 

الممارسات في مجال إدارة المخاطر. وفي مصرف الريان يتم تطبيق البرامج والضوابط التي لها القدرة 

الريان مدى خطورته؛ ويتم اختبار ضوابط مصرف  أوتكراره  أوعلى الحد من التعرض لحدث معين، 

أنها تحّول التعرض من ناحية معينة  أومن أجل معرفة ما إذا كانت هذه الضوابط تحد فعال من المخاطر، 

 .من مخاطر التشغيل إلى قطاع أعمال آخر

 

 

 أفضل التطبيقات المتبعة للحد من المخاطر التشغيلية والمتعلقة باألنظمة

 

لترررررزام إلاعبرررررر العالميرررررة فررررري إدارة اسرررررتمرارية العمرررررل  ISO22301 عرررررل شرررررهادةالحفررررراظ  -

 الممارسات الدولية.فضل أب

مررررررررررن أدارة إنظررررررررررام بتجديررررررررررد  ألمررررررررررن المعلومررررررررررات ISO27001شررررررررررهادة الحفرررررررررراظ علررررررررررى  -

 .(ISMS) المعلومات

إلدارة المخررررراطر التشرررررغيلية: إلدارة جميرررررع  SAS لكترونررررري متخصرررررصإنظرررررام  أسرررررتخدام -

تتبررررررررع وتحليررررررررل الحرررررررروادث والخسررررررررائر مؤشرررررررررات مخرررررررراطر التشررررررررغيل، بمررررررررا فرررررررري ذلررررررررك 

  .التشغيلية
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نظرررررام تصرررررفية حركرررررات غسررررريل األمررررروال المشررررركوك فيهرررررا فررررري الوقرررررت الحقيقررررري.  سرررررتخدامإ -

لكررررري يعتررررررض أيرررررة حركرررررة لغسررررريل االمررررروال  SWIFT دمرررررج هرررررذا النظرررررام مرررررع نظرررررام

 .مشكوك فيها في نفس وقت تنفيذ الحركات

حررررراالت اإلحتيرررررال علرررررى نحرررررو اسرررررتباقي لمنرررررع أي معرررررامالت مشررررربوهة: حيرررررث تعمرررررل  رصرررررد -

 7سررررراعة فررررري اليررررروم و 24علرررررى رصرررررد حررررراالت االحتيرررررال علرررررى مررررردار  ة متخصصرررررةوحرررررد

حتيرررررال علرررررى بطاقرررررات االئتمررررران والصرررررراف إلأيرررررام فررررري األسررررربوع لكشرررررف ومنرررررع عمليرررررات ا

 اآللي.

من أي حاالت طوارئ، وذلك بتوفير مركز  اً ستباقي تحوطإبيانات البنك الهامة على نحو  حماية -

حتفاظ بنسخة إلللتعافي من الكوارث عبر شركة ميزة في واحة العلوم والتكنولوجيا بقطر، وا

 .مركز قطر للبيانات وأخرى في مدينة نيس بفرنسا حتياطية من البيانات الهامة فيإ

 . Malware prevention Systemنظام متطور جديد لمنع محاوالت التصيد  ستخدامإ -

 على أنظمة تكنولوجيا المعلومات.  Vulnerability Testsمنية ألختراقات اإلختبارات اإجراء إ -

الذي تم   Cyber Security Drill بنجاح في التدريب على مكافحة حوادث أمن المعلومات  المشاركة -

 . Ministry of Transport & Communication تنظيمه من قبل وزارة المواصالت واالتصاالت

دارتي عمليات الفروع و مخاطر االئتمان إ تمكينزيادة قاعدة مستخدمي نظام المخاطر التشغيلية و   -

وذلك إلدارة المستندات الغير مستلمة   Issues and Action Plans ـستخدام الجزء الخاص بإمن 

 وعدم فوات موعد تسليمها. ها لضمان عدم نسيان

وذلك  CRCMP نضباطإلفضل برامج المخاطر واأطر التشغيليه على أحد تدريب موظفي قسم المخا -

 لرفع االداء وتطوير العمل. 

 حداث أمن المعلومات. تطوير نظام مراقبة أ -

 تغطية المخاطر التي ال يمكن قبولها عبر التأمين. -
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 ئتماني لمصرف الريانإلالتصنيف ا

رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية تصنيفات اإلصدارات م 2016في نهاية أغسطس 

كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر  .A1لتصبح  A2بمصرف الريان لإلصدار طويل األجل للبنك من 

، وعدلت نظرتها المستقبلية لإلصدار طويل A1(cr) عوضاً عن  Aa3(cr) األطراف المقابلة لتصبح 

 «.مستقرة» األجل للبنك من إيجابية إلى

 

لمصرف الريان بأن « والعضو المنتدب اإلدارةرئيس مجلس »وقد أشار سعادة الدكتور/ حسين العبد هللا 

هذه الترقية ما هي إال تأكيد على نجاح االستراتيجية المحافظة والحكيمة التي يتبعها مصرف الريان، 

القوي  قتصادمالي قوي تم تحقيقه بدعم من اإلوالمالءة المالية القوية التي يتمتع بها ، باإلضافة إلى أداء 

 . لدولة قطر، وتوفر إشراف جيد على القطاع المالي

 

ستمرارية جودة وقوة أصول مصرف الريان وأدائه منذ تأسيسه إعتبار إلوقد أخذ تصنيف وكالة موديز با

 التمويالت.% مقابل مجموع 0.10م، و تدني نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 2006عام

 

م، بينما كانت 2011% منذ عام2.5كذلك حافظ مصرف الريان على عائد قوي على األصول نسبته 

م، مقارنة مع معدل وسطي بالنسبة للبنوك في 2016% لفترة األشهر الستة األولى من عام2.4النسبة 

 . %1.68قطر يبلغ 

 

مال مقابل الموجودات المرجحة كما حافظ مصرف الريان على الدوام على معدالت قوية لرأس ال

م، مقارنة مع معدل متوسط بالنسبة للبنوك المحلية 2015% كما في ديسمبر 21بالمخاطر بلغت نسبتها 

 .Baa2% بالنسبة للبنوك ذات التصنيف االئتماني 13% ، ونسبة 17يبلغ 
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 «المدقق الخارجي»مراقب الحسابات 

على تعيين  م23/2/2016ها المنعقد بتاريخ إجتماعان في الجمعية العامة العادية لمصرف الريوافقت 

ليتولى أعمال مراقبة حسابات مصرف الريان للعام المالي  «KPMG» مراقب الحسابات كي بي أم جي

ختيار عرضهم من قبل لجنة التدقيق الداخلي ، والحصول إبعد  اإلدارةم، وذلك بتوصية من مجلس 2016

 بهذا الشأن.على موافقة مصرف قطر المركزي 

بناء على تطبيقهم أفضل المعايير المهنية وعلى حفاظهم « KPMG»ختيار السادة كي بي أم جي إولقد تم 

متناع عن أي عالقات فيها تضارب في المصالح. ويقوم المدقق الخارجي بحضور إلستقالليتهم واإعلى 

جدير بالذكر أن السادة كي بي أم ستفسارات. والإلالجمعية العامة حيث يقدم تقريره السنوي ويرد على ا

ختيارهم في العام السابق أيضاً وأن اختيارهم مجدداً هو بمراعاة أن الحد األقصى إتم « KPMG»جي 

سنوات، بحسب تعليمات كل من مصرف قطر المركزي وهيئة  5للتعاقد مع نفس مراقب الحسابات هو 

م مسموح به التعاقد مع السادة كي بي أم جي م هو آخر عا2016قطر لألسواق المالية؛ وبذلك يكون عام 

«KPMG » م.2017وأنه سيتحتم اختيار مراقب حسابات آخر للعام 

 

 

 مهام المدقق الخارجي 

 

يتم تعيينه بناء على توصية لجنة التدقيق  -مدقق خارجي مستقل ومؤهل  -يقوم مراقب الحسابات 

وعلى قرار الجمعية العامة للشركة بإجراء تدقيق خارجي مستقل سنوي  اإلدارةالمرفوعة إلى مجلس 

والمساهمين بتأكيد موضوعي  اإلدارة. ويهدف التدقيق المذكور إلى تزويد مجلس ومراجعات ربع سنوية

أن البيانات المالية تعد وفقاً لنظام الحوكمة وللقوانين واللوائح ذات الصلة والمعايير الدولية التي تحكم 

 داد المعلومات المالية وأنها تمثل تماماً المركز المالي وأداءها من جميع النواحي الجوهرية.إع

ويتعين على المدققين الخارجيين التقيد بأفضل المعايير المهنية، ويلتزم مصرف الريان بعدم التعاقد معهم 

المدققون الخارجيون خدمات قد ينتج عنها تضارب في المصالح، ولذا يعتبر  أوستشارات إلتقديم أي 

مستقلين تماماً عن مصرف الريان ومجلس إدارته، وليس لديهم إطالقاً أي تضارب في المصالح في 

 عالقاتهم مع مصرف الريان.

ويعتبر المدققون الخارجيون مسؤولين أمام المساهمين ويدينون لمصرف الريان بواجب بذل العناية 

كما يتوجب على المدققين الخارجيين إبالغ الهيئة وأي هيئات رقابية المهنية المطلوبة عند القيام بالتدقيق، 

أخرى في حال عدم اتخاذ المجلس اإلجراء المناسب فيما يتعلق بالمسائل المثيرة للشبهة التي أثارها 

 حددوها. أوالمدققون 
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  حقوق المساهمين

وفقاً لما هو محدد في القوانين واللوائح  ف الريان على حماية حقوق مساهميهيحرص مجلس إدارة مصر

الذي نص على أن كل سهم يخول صاحبه الحق في ووالنظام األساسي لمصرف الريان،  ذات الصلة

حصة معادلة لحصة غيره من األسهم بال تمييز في ملكية موجودات المصرف وفي األرباح المقسمة على 

 .تعمال حقهم في التصويت بالوكالةسإالوجه المبين في النظام. كما يسمح للمساهمين 
 

 سجل المساهمين

ونظراً  تحتفظ شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بسجالت المساهمين في الشركات المدرجة،

لمرة تقوم الشركة بتوفير المعلومات للبنك  لتغير بيانات المساهمين لحظة بلحظة مع تداوالت السوق

 الحاالت التالية: شهرياً، وفيواحدة 

 الغير عادية أوعند انعقاد الجمعية العامة العادية  -1

 عند توزيع األرباح -2

 ستحواذإلا أوندماج إلعند عمليات ا -3

 كتتابإلعند زيادة رأس المال من خالل ا -4

 عند تحول الشركة إلى صفة قانونية أخرى -5

 أي حاالت أخرى تقررها هيئة قطر لألسواق المالية -6

 

مثل هذه الحاالت، فعلى ويطلب مصرف الريان بيانات المساهمين من الشركة المذكورة عند الحاجة وفي 

تعتمد أنها غير العادية، حيث  أونعقاد الجمعية العامة العادية إيوم سبيل المثال ال الحصريتم طلب البيانات 

 .وكذلك لتوزيع األرباح على المساهمين ؛تلك البيانات لتسجيل الحضور

 

يراعي مصرف الريان حق المساهم في الحصول على نسخة من المستندات التالية : سجل أعضاء كما 

حقوق  أو، والعقد التأسيسي للشركة ونظامها األساسي ، والمستندات التي ترتب امتيازات اإلدارةمجلس 

 ،قت آلخرعلى أصول الشركة وعقود األطراف ذات العالقة وأي مستند آخر تنص عليه الهيئة من و

 . وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده الهيئة

 

 الحصول على المعلومات

شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق يضع مصرف الريان بيانات المساهمين التي تم الحصول عليها من 

الصلة طالع عليها تنفيذاً لما ورد في القوانين واللوائح ذات إلأمام من يطلبها من المساهمين ل المالية

  والنظام األساسي لمصرف الريان وإرشادات الحوكمة.

كافة البيانات www.alrayan.com  الموقع االلكتروني لمصرف الريان على الشبكة وفي نفس الوقت يتيح

والمعلومات الخاصة بمصرف الريان والتي تسهل االطالع على مجموعة كبيرة من المعلومات المهمة 

 .وأصحاب المصالح األخرى والعمالءين التي تهم المساهم
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 تضارب المصالح وتعامالت األشخاص الباطنيين 

يلتزم مصرف الريان باعتماد وإعالن قواعد وإجراءات عامة تحكم دخوله في أي صفقة تجارية مع 

. وفي مطلق األحوال اإلدارةكل من سياسة الحوكمة وميثاق مجلس  طرف ذي عالقة، وذلك مذكور ضمن

التعاقد معه، إال مع  أويمتنع مصرف الريان عن الدخول في أي صفقة تجارية مع طرف ذي عالقة، 

المراعاة التامة لسياسة الشركة المتعلقة باألطراف ذات العالقة. ويجب أن تضمن هذه السياسة مبادئ 

مع طرف ذي عالقة من قبل أكثرية الشفافية واإلنصاف واإلفصاح، وأن تشترط الموافقة على أي صفقة 

 أصوات المساهمين على أن ال يشارك الطرف المعني ذو العالقة في التصويت.

 

 أوصفقة تجارية بين مصرف الريان وأحد أعضاء المجلس  أووفي حال طرح أي مسألة تضارب مصالح 

لموضوع في غياب المجلس، تتم مناقشة ا إجتماعخالل  -له عالقة بهذا العضو  -أي طرف ذي عالقة 

العضو المعني والذي ال يحق له مطلقاً المشاركة في التصويت على الصفقة. وبأي حال يجب أن تتم 

الصفقة وفقاً ألسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ويجب أال تتضمن شروطاً تخالف مصلحة 

 الشركة.

 

 المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت

ويمثل  األساسي لمصرف الريان على أن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة،ينص النظام 

عتبارية األشخاص إلعنهم قانوناً في حين يمثل األشخاص االنواب المساهمين القصر والمحجور عليهم 

 .المفوضين من قبلها بموجب تفويض خطي منظم وفقاً لألصول القانونية

 

الجمعية العامة في مناقشة الموضوعات  إجتماعالمساهم الذي يحضر كما نص النظام األساسي على حق 

ويتعين على المجلس الرد على  المدرجة على جدول األعمال وتوجيه األسئلة إلى مراقبي الحسابات ،

أن الرد  وإذا رأى المساهم للضرر، البنكستفساراتهم بالقدر الذي ال يعرض مصلحة إأسئلة المساهمين و

 . إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذغير كاف احتكم 

 

 م عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه.كما نص النظام األساسي لمصرف الريان على أن لكل مساه
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  اإلدارةنتخاب أعضاء مجلس إحقوق المساهمين فيما يتعلق ب

 

مصرف الريان على تطبيق مبدأ إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس يحرص 

بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهالتهم  نتخابات،إلقبل ا اإلدارة

 .األخرى

 

وبناًء على  م23/02/2016ووفقاً لتعليمات وزارة اإلقتصاد والتجارة الواردة في تعميمها المنشور بتاريخ 

 مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة اتفإن التصويت في إنتخاب ؛قرار هيئة قطر لألسواق المالية

( من قانون الشركات التجارية الصادر 96)رقم في المادة سيكون على النحو الوارد المالي في السوق 

 م:2015لسنة  (11بالقانون رقم )

صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة، يكون  للسهم الواحد »

صوت السهم الواحد ألكثر من بين أكثر من مرشح، وال يجوز أن ي هويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهم

 .«مرشح

 

 ححقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع األربا

 

  في نهاية كل عام ، حققها مصرف الريانيتائج المالية التي رتباطاً كامالً بالنإيرتبط توزيع األرباح 

لتزام بالقوانين والتعليمات ذات الصلة وخاصة تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة إلباإلضافة إلى ا

ويقوم مجلس  عادلة (القيمة الحتياطي إ - حتياطي المخاطرإ -حتياطي القانوني إلحتياطيات بأشكالها ) اإلبا

يختار أفضلها ويعرضه على الجمعية العامة العادية بشكل  سنوياً بدراسة عدة سيناريوهات ، اإلدارة

وللجمعية العامة كل الحق في الموافقة على مقترح  تفصيلي مع بيان مجموع األرباح المحققة وتوزيعاتها ،

  . تعديله أو اإلدارةمجلس 
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 هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى

 

يرتكز عمل البنوك بصفة أساسية على عمليات التمويل لألفراد والشركات ، ويصدر مصرف قطر 

مجموع  أوئتمانية من جهة الصفقة الواحدة إلالمركزي تعليماته بخصوص الحدود القصوى للتركزات ا

   . القطاع الواحد أوصفقات العميل الواحد 

 

 حقوق أصحاب المصالح اآلخرين

 

حترام الكامل لكافة األطراف التي يجري إلالحوكمة التي ينتهجها مصرف الريان وجوب اتتضمن سياسة 

، بينما ترسي الئحة شؤون العاملين مبادىء العدل نياآلخر التعامل معها ومنها أصحاب المصالح

يص سنوياً بتخص اإلدارة وتقوم .الدين أوالجنس  أووالمساواة بين الموظفين دون تمييز على أساس العرق 

وفقاً لتقييم منهجي  مكافآت للموظفين تتناسب مع األرباح المحققة والجهد واألداء الخاص بكل موظف

 . مدروس

 

الفرصة ألي موظف كان أن  اإلدارةعتمدها مجلس إالتي حماية المبلغين تتيح سياسة   وفي نفس الوقت،

التأثير عليه مع الحفاظ الكامل على حقوقه. بينما يلتزم  أودون التعرض له  اإلدارةيوصل شكواه إلى 

) التي يوقعها كل موظف ( والتي تتضمن المبادئ المهني موظفو مصرف الريان بقواعد السلوك 

 . األساسية ألخالق المهنة
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 والبيئة مسؤولية مصرف الريان نحو المجتمع

 

المجمتع والبيئة مرتبطة بمستوى الحوكمة الرشيدة لها، تجاه ية للشركات جتماعمبادئ المسؤولية اإلباتت 

والجهات الوطنية يحرص مصرف الريان على  المساهمة في تنمية المجتمع  من خالل دعم األفراد  و

مصرف الريان بأهمية مسؤوليته . ويتجلى ذلك في إيمان لتمارس دورها في بناء مجتمع أفضل

مجتمع أفضل ويشجع على حماية الموارد الطبيعية وتجنب  مساهماته في بناء ية ويحرص علىجتماعاإل

إلحاق األذى بالبيئة، كما يشجع على الممارسات الصحية ويدعم األنشطة الرياضية وشتى األعمال 

 .الخيرية والتي تصب في مصلحة المجتمع وتحقيق األهداف الوطنية

 

 :م2016م العاخالل وفيما يلي بعض األنشطة التي ساهم مصرف الريان فيها 

 دعم أنشطة الهالل األحمر الخيرية  -

 لخويانادي دعم األنشطة الرياضية لكل من نادي الجيش و -

 دعم أنشطة الهيئة العامة لشؤون القاصرين -

 المشاركة في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي -

 رعاية بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لتنس الرجال -

 المشاركة في دوري البنوك لكرة القدم الذي نظمه مصرف قطر المركزي  -

تدريب موظفي ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز الشمول المصرفي لذوي اإلعاقات قام البنك ب -

شارة األساسية العربية الموحدة للصم، إلخدمة العمالء بالفروع واإلدارات األخرى  على لغة ا

 ى للصمجتماعى القطرى اإلبالتعاون مع المركز الثقاف

تنفيذ برنامجاً تدريبياً متكامالً للتعامل مع العمالء والموظفين من ذوي اإلعاقة بالتعاون مع مركز  -

 (يجتماعللعمل اإل ةالقطري ةللمؤسس ةحد المراكز التابعأالشفلح )

)معسكر  ستضافة مجموعتين من منتسبي مركز شباب العزيزية، التابع لوزارة الثقافة والرياضةإ -

خطّط لمستقبلك( وذلك ضمن مشاركة البنك الفعالة في مجال بناء الشباب القطري كجزء من 

 نحو المجتمع. همسؤوليت

  

)والتي قام مصرف الريان بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية بتنظيم حملته الميدانية للتبرع بالدم كما 

قام الريان وتجدر اإلشارة إلى أن مصرف  .الطبيةبرامج المؤسسة أصبحت نشاطاً سنوياً( كجزء من دعم 
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التي من ( وسابقاً )تشمل ما ذكر التعليمية والمهنية المحلية والدولية وعدد من المحافل بالمشاركة في أيضاً 

ورشة خاصة بمجلس النقد في أيضاً المشاركة و، هم في تطوير جيل المستقبل وروادهشأنها أن تسا

تحاد النقدي لبنى األساسية المطلوبة لقيام اإلأساسية إلى تهيئة وتجهيز ا ةالخليجي الذي يهدف وبصف

التوصية و وإرساء قدراته التحليلية والتشغيليةالخليجي وعلى األخص إنشاء البنك المركزي الخليجي 

وإصدار العملة الخليجي وإنشاء البنك المركزي الخليجي تحاد النقدي إلبشأن التشريعات الالزمة لقيام ا

 الموحدة.الخليجية 

 

 

 

 

 

 

  د. حسين العبد هللا     
  والعضو المنتدب اإلدارةئيس مجلس ر       
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)٤المرفق رقم (
الحوكمةنموذج تقریر 

عدم االلتزامرقم البندرقم المادة
االلتزام

ال 
ینطبق

تطبیقات 
تبریر عدم االلتزامالحوكمة

):٣المادة (
وجوب التزام الشركة 

الحوكمةبمبادئ 

١-٣ :
المجلس التأكد من التزام الشركات المدرجة على

بالسوق الرئیسیة بالمبادئ المنصوص علیھا بھذا 
النظام. 



٢-٣:
على المجلس أن یراجع ویحدث تطبیقات 

التي یعتمدھا وأن یراجعھا بصورة الحوكمة
منتظمة.  



: على المجلس أن یراجع ویطور باستمرار، ٣-٣
یم الشركة ققواعد السلوك المھني التي تجسد 

والسیاسات واإلجراءات الداخلیة األخرى التي 
یجب على أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي 
ومستشاري الشركة االلتزام بھا (یجوز أن 
تتضمن قواعد السلوك المھني ھذه على سبیل 

مجلس اإلدارة ومواثیق الذكر ال الحصر میثاق 
لجنة  التدقیق وأنظمة الشركة وسیاسة تعامالت 
األطراف ذات العالقة وقواعد تداول األشخاص 

نیین)،  وعلي المجلس مراجعة مبادئ طالبا
السلوك المھني بصورة دوریة بغیة أن یضمن 
أنھا تعكس أفضل الممارسات وتلبي حاجات 

الشركة. 
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):٤المادة (
میثاق المجلس 

على المجلس أن یعتمد میثاقا لمجلسھ یحدد 
المیثاق بالتفصیل مھام المجلس ومسؤولیاتھ 

ه التي یجب أن یتقیدوا بھا تقیدا ءوواجبات أعضا
تاما. ویجب أن یصاغ المیثاق المذكور وفقا 
ألحكام ھذا النظام وطبقا للنموذج االسترشادي

المرفق بھذا النظام وأن یؤخذ بعین االعتبار عند 
مراجعة المیثاق إلى التعدیالت التي یمكن أن 
تجریھا الھیئة من وقت ألخر و یجب نشر میثاق 
مجلس اإلدارة على موقع الشركة اإللكتروني 

وجعلھ متوافرا للجمھور. 



):٥المادة (
مھمة المجلس 

ومسؤولیاتھ 

١-٥ :
یتولى المجلس إدارة الشركة بشكل فعال ویكون 
مسئوال مسؤولیة جماعیة عن اإلشراف على 

بالطریقة المناسبة.إدارة الشركة 



٢-٥ :
باإلضافة إلى مھام المجلس ومسؤولیاتھ 
المنصوص علیھا في میثاق مجلس إدارة 

الشركة، یتولى المجلس المھام التالیة. 



١-٢-٥:
الموافقة على األھداف اإلستراتیجیة للشركة، 
تعیین المدراء، تحدید مكافأ تھم وكیفیة استبدالھم 
ومراجعة أداء اإلدارة وضمان وضع خطط 

successionالتعاقب على إدارة الشركة (
planning.(



٢-٢-٥ :
التأكد من تقید الشركة بالقوانین واللوائح ذات 
الصلة وبالعقد التأسیسي للشركة وبنظامھا 
األساسي كما یتحمل المجلس مسؤولیة حمایة 
الشركة من األعمال والممارسات غیر القانونیة 

أو التعسفیة أو غیر المناسبة. 
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٣-٥:
یحق للمجلس تفویض بعض صالحیاتھ إلى لجان 
خاصة في الشركة وتشكیل تلك اللجان خاصة 
بھدف إجراء عملیات محددة، وتمارس عملھا 
وفقا لتعلیمات خطیة وواضحة تتعلق بطبیعة 
المھمة وفي جمیع األحوال، یبقى المجلس مسئوال 

التي فوضھا عن جمیع الصالحیات أو السلطات
وعن أعمال تلك اللجان. 



):٦المادة (
أعضاء مجلس واجبات 

اإلدارة االئتمانیة

١-٦:
یمثل مجلس اإلدارة كافة المساھمین، وعلیھ بذل 

والتقید بالسلطة الشركة العنایة الالزمة في إدارة 
المؤسسة، كما ھي محددة في القوانین واللوائح 

ذات الصلة بما فیھا ھذا النظام ومیثاق المجلس.



٢-٦:
یجب على أعضاء مجلس اإلدارة العمل دائما 
على أساس معلومات واضحة وبحسن نیة 
وبالعنایة واالھتمام الالزمین ولمصلحة الشركة 

والمساھمین كافة. 



٣-٦ :
یجب على أعضاء مجلس اإلدارة العمل بفاعلیة 

لاللتزام بمسؤولیاتھم تجاه الشركة. 


):٧المادة (
فصل منصبي رئیس 

اإلدارةمجلس 
والرئیس التنفیذي 

١-٧:
منصب رئیس مجلس اإلدارة ینال یجوز الجمع ب

ومنصب الرئیس التنفیذي أو أي منصب تنفیذي 
آخر في الشركة. 



٢-٧:
كون لشخص واحد یفي جمیع األحوال، یجب اال

قة التخاذ القرارات. في الشركة سلطة مطل
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):٨المادة (
واجبات رئیس مجلس 

اإلدارة 

١-٨:
یكون رئیس مجلس اإلدارة مسئوال عن حسن 
سیر عمل مجلس اإلدارة بطریقة مناسبة وفعالة 
بما في ذلك حصول أعضاء مجلس اإلدارة على 
المعلومات الكاملة والصحیحة في الوقت 

المناسب. 



٢-٨:
وز لرئیس مجلس اإلدارة أن یكون عضوا جال ی

في أي لجنة من لجان المجس المنصوص عنھا 
في ھذا النظام. 



٣-٨:
تتضمن واجبات ومسؤولیات رئیس مجلس 
اإلدارة، فضال عن تلك التي ینص علیھا میثاق 

المجلس على سبیل الذكر ال الحصر، ما یلي: 

التأكد من قیام المجلس مناقشة جمیع .١
المسائل األساسیة بشكل فعال و في 

الوقت المناسب. 


الموافقة على جدول أعمال كل اجتماع .٢
من اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ 
بعین االعتبار أي مسألة یطرحھا أي 
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، 

إلى ویجزأن یفوض الرئیس ھذه المھمة 
عضو في المجلس غیر أن الرئیس یبقى 

المفوض  أفعال قیام العضوعنمسئوال
بھذه المھمة



تشجیع جمیع أعضاء المجلس على .٣
المشاركة بشكل كلي وفعال في تصریف 
شؤون المجلس لضمان قیام المجلس بما 

فیھ مصلحة الشركة. 
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ضمان وجود قنوات التواصل الفعلي مع .٤
المساھمین وإیصال آرائھم إلى مجلس 

اإلدارة. 



إفساح المجال ألعضاء المجلس غیر .٥
التنفیذیین، بصورة خاصة، بالمشاركة 
الفعالة وتشجیع العالقات البناءة المجلس 

التنفیذیین وغیر التنفیذیین. 



المجلس. ألداءتقییم سنوي إجراءضمان .٦

):٩المادة (
تشكیل مجلس اإلدارة 

١-٩:
یحدد تشكیل المجلس في نظام الشركة األساسي 
ویجب أن یتضمن المجلس أعضاء تنفیذیین 
وأعضاء غیر تنفیذیین وأعضاء مستقلین وذلك 
بھدف ضمان عدم تحكم شخص واحد أو 

قرارات ي مجموعة صغیرة من األشخاص ف
المجلس. 



٢-٩:
یجب أن یكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على 

ضاء مستقلین ویجب أن تكون أكثریة عاألقل أ
األعضاء أعضاء غیر تنفیذیین. 


بحسب تعریف أعضاء مجلس 

اإلدارة في نظام الحوكمة للھیئة بأن 
مالرأسفيتملكھمنسبةتزیدال

المطلوبةاألسھمعددعنالشركة
مجلسفيعضویتھملضمان

عضاء المستقلیناألاإلدارة، فإن
أقل من الثلث (عضوان فقط من 

تسعة).
٣-٩:

یجب أن یكون عضو مجلس اإلدارة مؤھال 
ویتمتع بقدر كاف من المعرفة باألمور اإلداریة 
والخبرة لتأدیة مھامھ بصورة فعالة لما فیھ 

علیھ تخصیص كما یتعین مصلحة الشركة، 
في للقیام بعملھ بكل نزاھة وشفافیة بما الوقت الكا

یحقق مصلحة الشركة وأھدافھا وغایاتھا . 
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٤-٩:
یجب على المرشح لمنصب عضو مجلس اإلدارة 
المستقل أن ال تزید نسبة تملكھ من رأس مال 
الشركة عن عدد األسھم المطلوبة لضمان 

تھ في مجلس إدارة الشركة. یعضو

 سیتم اإللتزام بھذا البند عند الدعوة
للترشح لعضویة مجلس اإلدارة عن 

الفترة القادمة.

):١٠المادة (
أعضاء مجلس اإلدارة 

غیر التنفیذیین 

١-١٠:
تتضمن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غیر 

التنفیذیین على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: 

١-١-١٠:
المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة وإعطاء رأي 

والسیاسة واألداء اإلستراتیجیةمستقل حول المسائل 
اسیة ومعاییر ساألوالمساءلة والموارد والتعیینات 

ل. العم



٢-١-١٠:
ضمان إعطاء األولویة لمصالح الشركة 
والمساھمین في حال حصول أي تضارب 

للمصالح. 



٣-١-١٠:
. ةیق في الشركقالمشاركة في لجنة التد

٤-١-١٠:
مراقبة أداء الشركة في تحقیق غایاتھا وأھدافھا 
المتفق علیھا ومراجعة التقاریر الخاصة بأدائھا 
بما فیھا التقاریر السنویة ونصف السنویة 

والربعیة. 



٥-١-١٠:
اإلشراف على تطویر القواعد اإلجرائیة الخاصة 

الشركة لإلشراف على تطبیقھا بشكل مةوكبح
یتوافق وتلك القواعد. 
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٦-١-١٠:
إتاحة مھاراتھم وخبراتھم واختصاصاتھم 
المتنوعة ومؤھالتھم لمجلس اإلدارة أو لجانھ 
المختلفة من خالل حضورھم المنتظم الجتماعات 

ومشاركتھم الفعالة في الجمعیات المجلس 
متوازن العمومیة وفھمھم آلراء المساھمین بشكل

وعادل. 



٢-١٠:
یجوز ألكثریة أعضاء المجلس غیر التنفیذیین 

ر خارجي مستقل على نفقة اطلب رأي مستش
الشركة، فیما یتعلق بأي مسألة تخص الشركة. 



):١١المادة (
اجتماعات المجلس 

١-١١:
یجب أن یعقد المجلس اجتماعات بشكل منتظم بما 
یؤمن القیام بمھام المجلس بصورة فعالة ، ویجب 
أن یعقد المجلس ست اجتماعات في السنة 
الواحدة على األقل وما ال یقل عن اجتماع واحد 

كل شھرین. 



٢-١١:
یجتمع المجلس بناء على دعوة رئیسھ أو بناء 
على طلب یقدمھ عضوان من أعضائھ ویجب 
إرسال الدعوة الجتماع المجلس لكل عضو من 
أعضاء المجلس قبل أسبوع على األقل من تاریخ 
االجتماع مع جدول أعمال االجتماع، علما أنھ 
یحق لكل عضو في مجلس اإلدارة إضافة أي بند 

. على جدول األعمال
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):١٢المادة (
أمین سر المجلس 

١-١٢:
ن المجلس أمین سر للمجلس یتولى تدوین محاضر ییع

اجتماعاتھ وقراراتھ في سجل خاص مرقم بصورة 
رین وأي تحفظات ضمسلسلة وبیان األعضاء الحا

یبدونھا كما یتولى حفظ جمیع محاضر اجتماعات 
المجلس وسجالتھ ودفاتره والتقاریر التي ترفع من 
المجلس وإلیھ، ویجب على أمین سر المجلس وتحت 
إشراف الرئیس، تأمین حسن إیصال وتوزیع أوراق 

وجدول األعمال عمل االجتماع والوثائق والمعلومات 
المجلس وبین المجلس ضاء أعین التنسیق فیما بو

وأصحاب المصالح اآلخرین بالشركة بما فیھم 
المساھمین واإلدارة والموظفین. 



٢-١٢:
على أمین سر المجلس أن یتأكد من أن أعضاء 
المجلس یمكنھم الوصول بشكل كامل وسریع إلى 
كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات 

والوثائق والسجالت المتعلقة بالشركة. 



٣-١٢:
یجب أن یتمكن جمیع أعضاء مجلس اإلدارة من 
االستفادة من خدمات أمین سر المجلس 

ومشورتھ.  



٤-١٢:
ال یجوز تعیین أمین سر المجلس أو فصلھ إال 

بموجب قرار صادر عن مجلس اإلدارة. 
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٥-١٢:
یفضل أن یكون أمین سر المجلس عضوا في 

معترف بھا أو عضوا ھیئة  محاسبین محترفین 
) charteredفي ھیئة أمناء سر شركات معتمدة (

معترف بھا أو محامیا أو یحمل شھادة من جامعة 
معترف بھا، أو ما یعادلھا وأن تكون لھ خبرة 
ثالث سنوات على األقل في تولي شؤون شركة 

عامة مدرجة أسھمھا في السوق. 



):١٣المادة (
تضارب المصالح 

وتعامالت األشخاص 
الباطنیین 

١-١٣
علي الشركة أن تعتمد وتعلن عن قواعدھا 
وإجراءاتھا العامة والتي تتعلق بإبرام الشركة 
ألیة صفقة تجاریة مع طرف أو إطراف ذي 
عالقة (وھو ما یعرف بسیاسة الشركة العامة فیما 

ف ذات العالقة). وفي جمیع ایتعلق باألطر
ة إبرام أیة صفقة یجوز للشركالاألحوال، 

المراعاة إال مع تجاریة مع طرف ذي عالقة 
التامة لسیاسة الشركة المتعلقة باألطراف ذات 
العالقة، ویحب أن تضمن تلك السیاسة مبادئ 
الشفافیة واإلنصاف واإلفصاح، وأن تتطلب 
الموافقة على أیة صفقة مع طرف ذي عالقة من 

. قبل الجمعیة العامة للشركة



٢-١٣:
في حال طرح أیة مسالة تتعلق بتضارب مصالح أو 
أي صفقة تجاریة بین الشركة وأحد أعضاء مجلس 
إدارتھا أو أي طرف ذي عالقة ه بأعضاء مجلس 
اإلدارة، خالل اجتماع المجلس، فإنھ یجب مناقشة 

ال یحق لھ الذي الموضوع في غیاب العضو المعني 
مطلقا المشاركة في التصویت علي الصفقة، وبأي 
حال یجب أن تتم الصفقة وفقا ألسعار السوق وعلى 
أساس تجاري بحت، ویجب أن ال تتضمن شروطا 

تخالف مصلحة الشركة. 
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٣-١٣:
وفي جمیع األحوال، یجب اإلفصاح عن ھذه 
الصفقات في التقریر السنوي للشركة ویجب أن یشار 
إلیھا بالتحدید في الجمعیة العامة التي تلي ھذه 

الصفقات التجاریة. 



٤-١٣:
یجب اإلفصاح عن تداول أعضاء المجلس في أسھم 
الشركة وبأوراقھا المالیة األخرى ویجب أن تعتمد 
الشركة قواعد وإجراءات واضحة تحكم تداول 
أعضاء مجلس اإلدارة والموظفین في أسھم الشركة. 



):١٤المادة (
مھمات المجلس 

وواجباتھ األخرى 

١-١٤:
شركة ألعضاء مجلس اإلدارة الیجب أن توفر 

كافة المعلومات والبیانات والسجالت الخاصة 
بالشركة بما یمكنھم القیام بأعمالھم واإللمام بكافة 
الجوانب المتعلقة بالعمل ویجب على اإلدارة 
التنفیذیة للشركة تزوید المجلس ولجانھ بجمیع 

الوثائق والمعلومات المطلوبة. 



٢-١٤:
على أعضاء مجلس اإلدارة ضمان حضور 
أعضاء لجان التعیینات والمكافآت والتدقیق 
وممثلین عن المدققین الخارجیین، اجتماع 

الجمعیة العمومیة.  



٣-١٤:
على المجلس أن یضع برنامج تدریبي ألعضاء 
مجلس اإلدارة المنضمین حدیثا لضمان تمتع 

بفھم مناسب لسیر أعضاء المجلس عند انتخابھم 
تھم كة وعملیاتھا، وإدراكھم لمسؤولیعمل الشر

اإلدراك. متما
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٤-١٤:
على أعضاء مجلس اإلدارة اإلدراك الجید 

سھم في المسائل فوا أنفلدورھم وواجباتھم وأن یثق
المالیة والتجاریة والصناعیة وفي عملیات 
الشركة وعملھا، ولھذه الغایة، یجب على المجلس 
اعتماد أو إتباع دورات تدریبیة مناسبة ورسمیة 
تھدف إلى تعزیز مھارات أعضاء مجلس اإلدارة 

ومعر فتھم. 



ه ءمجلس اإلدارة أن یبقي أعضاىعل:٥-١٤
مطلعین على التطورات في مجال على الدوام 

ارسات في ھذا الخصوص، ممة وأفضل المكوالح
ویض ذلك إلى لجنة التدقیق أو فویجوز للمجلس ت

أو أي جھة أخرى یراھا مناسبة. الحوكمةلجنة 



٦-١٤:
أن یتضمن نظام الشركة األساسي إجراءات 
واضحة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة في حالة 

تغیبھم عن اجتماعات المجلس. 



):١٥المادة (
لجان مجلس اإلدارة  

یقوم مجلس اإلدارة بتقییم مزایا إنشاء لجان 
مخصصة تابعة لھ لإلشراف على سیر الوظائف 

جان التي سیقع الللمھمة، وعند البت في شأن ا
خذ مجلس اإلدارة اللجان لیھا االختیار، یأع

المذكورة في ھذا النظام بعین االعتبار. 



):١٦المادة (
ستعیین أعضاء مجل

لجنة -اإلدارة
اتالترشیح

١-١٦:
یجب أن یتم ترشیح وتعیین أعضاء مجلس 
اإلدارة وفقا إلجراءات رسمیة وصارمة وشفافة. 
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٢-١٦:
مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة ترشیحات یقومینبغي أن 

یرأسھا عضو مستقل من أعضاء المجلس وتتألف من 
أعضاء مستقلین من أعضاء المجلس یقترحون تعیین 
أعضاء المجلس وإعادة ترشیحھم لالنتخاب بواسطة  
الجمعیة العامة (إلزالة االلتباس، ال یعني الترشیح 

حقھ بواسطة اللجنة حرمان أي مساھم في الشركة من
في أن یرشح أو یترشح). 


بحسب تعریف أعضاء مجلس 

اإلدارة في نظام الحوكمة للھیئة بأن 
مالرأسفيتملكھمنسبةتزیدال

المطلوبةاألسھمعددعنالشركة
مجلسفيعضویتھملضمان

رئیس اللجنة العضو اإلدارة، فإن
.مستقلغیر

٣-١٦:
بار، من بین تاالعیجب أن تأخذ الترشیحات بعین 

أمور أخرى، قدرة المرشحین على إعطاء الوقت 
مجلس الكافي للقیام بواجباتھم كأعضاء في ال

فتھم وخبرتھم باإلضافة إلى مھاراتھم ومعر
ومؤھالتھم المھنیة والتقنیة واألكادیمیة وشخصیتھم 
ویمكن أن ترتكز على "المبادئ اإلرشادیة المناسبة 

رة" المرفقة بھذا النظام لترشیح أعضاء مجلس اإلدا
لھا الھیئة من وقت ألخر. دوالتي قد تع



٤-١٦:
یتعین على لجنة الترشیحات عند تشكیلھا، اعتماد 

ونشر إطار عملھا بشكل یبین سلطتھا ودورھا. 


٥-١٦:
كما یجب أن یتضمن دور لجنة الترشیحات إجراء 

تقییم ذاتي سنوي ألداء المجلس. 


٦-١٦:
على المصارف وغیرھا من الشركات مراعاة أي 
شروط أو متطلبات تتعلق بترشیح أو انتخاب أو 
تعیین أعضاء مجلس اإلدارة صادرة من مصرف 

قطر المركزي أو أیة سلطة أخرى. 
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):١٧المادة (
مكافأة أعضاء مجلس 

لجنة –اإلدارة 
المكافآت 

١-١٧:
على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة مكافآت تتألف من 
ثالثة أعضاء على األقل غیر تنفیذیین یكون غالبیتھم 

من المستقلین. 


بحسب تعریف أعضاء مجلس 

اإلدارة في نظام الحوكمة للھیئة بأن 
مالرأسفيتملكھمنسبةتزیدال

المطلوبةاألسھمعددعنالشركة
مجلسفيعضویتھملضمان

اللجنة أعضاءمعظماإلدارة، فإن
.المستقلینغیرمن

٢-١٧:
یتعین على لجنة المكافآت عند تشكیلھا، اعتماد ونشر 
إطار عملھا بشكل یبین دورھا ومسؤولیاتھا 

األساسیة. 



٣-١٧:
یجب أن یتضمن دور لجنة المكافآت األساسي تحدید 
سیاسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة التي 
یتقاضاھا الرئیس وكل أعضاء المجلس واإلدارة 

التنفیذیة العلیا. 



٤-١٧:
یجب اإلفصاح عن سیاسة ومبادئ المكافآت ألعضاء 

مجلس اإلدارة  في التقریر السنوي للشركة. 


٥-١٧:
یجب أن تأخذ لجنة المكافآت بعین االعتبار 
مسؤولیات ونطاق مھام أعضاء المجلس وأعضاء 
اإلدارة التنفیذیة العلیا وكذلك أداء الشركة. ویجوز أن 
تتضمن المكافآت قسما ثابتا وقسما مرتبطا باألداء، 
وتجدر اإلشارة إلى أن القسم المرتبط باألداء یجب أن 

المدى الطویل.  یرتكز على أداء الشركة على
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) :١٨المادة (
لجنة التدقیق 

١-١٨:
على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة تدقیق تتكون من 
ثالثة أعضاء على األقل، ویجب أن یكون غالبیتھم 
أعضاء مستقلین، ویجب أن تتضمن لجنة التدقیق 
عضوا واحدا على األقل یتمتع بخبرة مالیة في مجال 
التدقیق، و في حالة كان عدد أعضاء المجلس 

ة لجنة المستقلین المتوفرین غیر كاف لتشكیل عضوی
التدقیق، یجوز للشركة أن تعین أعضاء في اللجنة من 
غیر األعضاء المستقلین على أن یكون رئیس اللجنة 

مستقال.  


بحسب تعریف أعضاء مجلس 

اإلدارة في نظام الحوكمة للھیئة بأن 
مالرأسفيتملكھمنسبةتزیدال

المطلوبةاألسھمعددعنالشركة
مجلسفيعضویتھملضمان

اللجنة أعضاءمعظماإلدارة، فإن
.المستقلینغیرمن

٢-١٨:
ي شخص یعمل وفي جمیع األحوال ال یجوز أل

حالیا أو كان یعمل في السابق لدى المدققین 
الخارجیین للشركة خالل السنتین الماضیتین، أن 

یكون عضوا في لجنة التدقیق. 



٣-١٨:
یجوز للجنة التدقیق أن تستشیر على نفقة الشركة 

أي خبیر أو مستشار مستقل. 


٤-١٨:
على لجنة التدقیق أن تجتمع عند االقتضاء 
وبصورة منتظمة مرة على األقل كل ثالثة أشھر 

كما علیھا تدوین محاضر اجتماعاتھا. 



٥-١٨:
في حالة حصول أي تعارض بین توصیات لجنة 
التدقیق وقرارات مجلس اإلدارة، بما في ذلك، 
عندما یرفض المجلس إتباع توصیات اللجنة فیما 
یتعلق بالمدقق الخارجي، یتعین على المجلس أن 

ھذه حوضو، بیاناً یفّصل بالحوكمةیضمن تقریر 
التوصیات والسبب أو األسباب وراء قرار مجلس 

رة عدم التقید بھا. اإلدا
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٦-١٨:
یتعین على لجنة التدقیق عند تشكیلھا، اعتماد 
ونشر إطار عملھا بشكل یبین دورھا 
ومسؤولیاتھا األساسیة على شكل میثاق للجنة 
التدقیق، وتتضمن ھذه المسؤولیات بصورة 

خاصة ما یلي: 
اعتماد سیاسة للتعاقد مع المدققین أ.

الخارجیین على أن ترفع إلى مجلس 
اإلدارة جمیع المسائل التي تتطلب برأي 
اللجنة اتخاذ تدابیر معینة وإعطاء 
توصیات حول التدابیر أو الخطوات 

الواجب اتخاذھا. 



اإلشراف على متابعة استقالل المدققین ب.
ومناقشتھم الخارجیین وموضوعیتھم

حول طبیعة التدقیق وفعالیتھ ونطاقھ وفقا 
لمعاییر التدقیق الدولیة والمعاییر الدولیة 

إلعداد التقاریر المالیة. 



اإلشراف على دقة وصحة البیانات ج.
المالیة والتقاریر السنویة والنصف سنویة 

راجعة تلك البیانات والربعیة، وم
في ھذا الصدد التركیز والتقاریر، و

بصورة خاصة على: 



أي تغییرات في السیاسات .١
والتطبیقات / الممارسات المتعلقة 

بالمحاسبة. 



النواحي الخاضعة ألحكام تقدیریة .٢
بواسطة اإلدارة التنفیذیة العلیا. 



التعدیالت األساسیة الناتجة عن .٣
التدقیق. 



وجود استمرار الشركة في ال.٤
ومواصلة النشاط بنجاح. 
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التقید بمعاییر المحاسبة حیث .٥
تضعھا الھیئة. 



التقید بقواعد اإلدراج في السوق. .٦
التقید بقواعد اإلفصاح والمتطلبات .٧

األخرى المتعلقة بإعداد التقاریر 
المالیة. 



التنسیق مع مجلس اإلدارة واإلدارة د.
التنفیذیة العلیا والمدیر المالي في الشركة 
أو الشخص الذي یتولى مھامھ، 
واالجتماع بالمدققین الخارجین مرة 

واحدة في السنة على األقل.  



ل مھمة وغیر عادیة ئدراسة أي مساه.
تتضمنھا أو سوف تتضمنھا التقاریر 

والحسابات والبحث بدقة بأي المالیة 
مسائل یثیرھا المدیر المالي في الشركة 
أو الشخص الذي یتولى مھامھ أو مسئول 
االمتثال في الشركة أو المدققون 

ون. یالخارج



مراجعة أنظمة الرقابة المالیة والداخلیة  و.
مع وإدارة المخاطر. 



مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع اإلدارة ز.
وضمان أداء اإلدارة واجباتھا نحو تطویر 

؛رقابة داخلیة فعالنظام 



النظر في نتائج التحقیقات األساسیة في ح.
مسائل الرقابة الداخلیة الموكلة إلیھا من 
مجلس اإلدارة والمنفذة بمبادرة من اللجنة 

وبموافقة المجلس



ضمان التنسیق بین المدققین الداخلیین ط.
رد المواوتوفروالمدقق الخارجي 

ئة یالضروریة والتحقق من فعالیة ھ
الرقابة الداخلیة واإلشراف علیھا ،
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مراجعة السیاسات واإلجراءات المالیة ي.
والمحاسبیة للشركة ؛



جي رق الخاقین المدیمراجعة خطاب تعك.
عملھ وأي استفسارات مھمة وخطة 

یا في الشركة لیطلبھا من اإلدارة الع
لمحاسبة والحسابات وتتعلق بسجالت ا

بة وكذلك ردود مة الرقاظالمالیة أو أن
و ؛اإلدارة التنفیذیة



تأمین الرد السریع لمجلس اإلدارة على ل.
االستفسارات والمسائل التي تتضمنھا 

أو تقاریرھم ؛الخارجیینرسائل المدققین 



وضع قواعد یتمكن من خاللھا العاملون م.
بالشركة أن یبلغوا بسریة شكوكھم حول 
أي مسائل یحتمل أن تثیر الریبة في 
التقاریر المالیة أو الرقابة الداخلیة أو 
حول أي مسائل أخرى وضمان وجود 
الترتیبات المناسبة التي تسمح بإجراء 

وعادل حول ھذه المسائل تحقیق مستقل
مع ضمان منح العامل السریة الحمایة من 
أي رد فعل سلبي أو ضرر، واقتراح تلك 

.القواعد على مجلس اإلدارة العتمادھا



اإلشراف على تقید الشركة بقواعد ن.
السلوك المھني 



التأكد من أن قواعد العمل المتعلقة بھذه س.
كما فوضھا بھا والصالحیاتالمھام 
تطبق بالطریقة المناسبةاإلدارةمجلس 



إلى مجلس اإلدارة حول رفع تقریرع.
؛ائل المنصوص علیھا في ھذه المادةالمس



سة أي مسائل أخرى یحدھا مجلس ادرف.
اإلدارة
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) : التقید ١٩المادة (
باألنظمة والرقابة 

والمدقق الداخلیة 
الداخلي

١-١٩:
یوافق على الشركة أن تعتمد نظام رقابة داخلیة،

علیھ المجلس حسب األصول ، لتقدیم األسالیب 
واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبیق 

الذي تعتمده الشركة والتقید الحوكمةنظام 
بالقوانین واللوائح ذات الصلة ویجب أن یضع 
نظام الرقابة الداخلیة معاییر واضحة للمسؤولیة 

في أقسام الشركة كلھا



٢-١٩:
یجب أن تتضمن عملیات الرقابة الداخلیة إنشاء 
وحدات فعالیة ومستقلة لتقدیم وإدارة المخاطر 

، كما یجب الخارجيفضال عن وحدات للتدقیق 
أن یضمن نظام الرقابة الداخلیة أن كل تعامالت 
األطراف ذات العالقة تتم وفقا للضوابط الخاصة 

بھا.



١٩-٣:
للشركة وحدة تدقیق داخلي تتمتع یجب أن تكون 

بدور ومھام محددة تحدیدا واضحا ، وبصورة 
خاصة یتعین على وحدة التدقیق الداخلي أن :



تدقق في نظام الرقابة الداخلیة وتشرف .١
على تطبیقھ؛



ومستقل تدار من قبل فریق عمل كفؤ.٢
تشغیلیا ومدرب تدریبیا مناسبا ؛ و



ترفع لمجلس اإلدارة تقاریرھا إما بصورة .٣
مباشرة أو غیر مباشرة من خالل لجنة 
التدقیق التابعة للمجلس ، وتكون مسؤولة 

وأمامھ؛



شطة نیكون لھا إمكانیة الوصول إلى كل أ.٤
الشركة ؛ و
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تكون مستقلة بما في ذلك عدم القیام بالعمل .٥
العادي للشركة ویجب تعزیز الیومي 

استقاللھا مثال من خالل تحدید مكافآت 
أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.



٤-١٩:
تتكون وحدة التدقیق الداخلي من مدقق داخلي 
على األقل یعینھ مجلس اإلدارة ، ویكون المدقق 

أمام المجلس .مسئوالالداخلي 



٥-١٩:
المدقق الداخلي أن یعد ویرفع إلى لجنة یتعین على 

التدقیق ومجلس اإلدارة تقریر تدقیق داخلي یتضمن 
مراجعة وتقییما لنظام الرقابة الداخلیة في الشركة 
ویحدد نطاق التقریر باالتفاق بین المجلس(بناء على 
توصیة لجنة التدقیق ) والمدقق الداخلي ،على أن 

:یتضمن التقریر بصورة خاصة ما یلي 



إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون -
المالیة واالستثمارات وإدارة المخاطر .

مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة -
واألنظمة الموجودة لمواجھة التغیرات 

الجذریة أو غیر المتوقعة في السوق


قالعلیا في تطبیتقدیم أداء المجلس واإلدارة -
نظام الرقابة الداخلیة بما في ذلك تحدید عدد 
المرات التي أخطر فیھا المجلس بمسائل 
رقابیة (بما في ذلك إدارة المخاطر ) 
والطریقة التي عالج بھا المجلس ھذه 

المسائل
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فاق في تطبیق الرقابة الداخلیة أوخاإل-
مواطن الضعف في تطبیقھا أو حاالت 
الطوارئ التي أثرت أوقد تؤثر على األداء 
المالي للشركة ، واإلجراء الذي اتبعتھ 
الشركة في معالجة اإلخفاق في تطبیق 
الرقابة الداخلیة ( السیما المشاكل المفصح 
عنھا في التقاریر السنویة للشركة وبیاناتھا 

المالیة



تقید الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم -
اإلفصاح واإلدراج في السوق



الشركة بأنظمة الرقابة الداخلیة عند تقید-
تحدید المخاطر وإدارتھا



كل المعلومات ذات الصلة التي تصف -
عملیات إدارة المخاطر في الشركة



٦-١٩:
یعد تقریر التدقیق الداخلي كل ثالثة شھور

: ) ٢٠المادة (
اإلفصاح

١-٢٠:
مدقق خارجي) مستقل بات (یقوم مراقب حسا

ومؤھل ویتم تعیینھ بناء على توصیة لجنة 
التدقیق المرفوعة إلى مجلس اإلدارة وعلى 
قرار الجمعیة العامة للشركة ، بإجراء تدقیق 
خارجي مستقل سنوي وإجراء مراجعة نصف 
سنویة للبیانات وبھدف التدقیق المذكور إلى 
تزوید مجلس اإلدارة والمساھمین بتأكید 

أن البیانات المالیة تعد وفقا لنظام موضوعي
ھذا وللقوانین واللوائح ذات الصلة الحوكمة

والمعاییر الدولیة التي تحكم إعداد المعلومات 
المالیة وأنھا تمثل تماما مركز الشركة المالي 

وأداؤھا من جمیع النواحي الجوھریة .
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٢-٢٠:
بأفضل یتعین على المدققین الخارجیین التقید 

یجوز للشركة أن تتعاقد المعاییر المھنیة وال
معھم لتقدیم أي استشارة أو خدمات غیر 
إجراء التدقیق المالي للشركة ، ویجب أن 

مستقلین تماما عن الخارجونیكون المدققون 
الشركة ومجلس إدارتھا ویجب أال یكون 
لدیھم إطالقا أي تضارب في المصالح في 

عالقاتھم بالشركة .



٣-٢٠:
جیین للشركة ریتعین على المدققین الخا

حضور الجمعیة العامة العادیة للشركة حیث 
یقدمون تقریرھم السنوي والرد على 

تااالستفسار



٢٠-٤:
أمام مسئولینالخارجونیكون المدققون 

المساھمین ویدینون للشركة بواجب بذل 
العنایة المھنیة المطلوبة عند القیام بالتدقیق 

جیین إبالغ ركما یتوجب على المدققین الخا
الھیئة وأي ھیئات رقابیة أخرى في حال عدم 
اتخاذ المجلس اإلجراء المناسب فیما یتعلق 
بالمسائل المثیرة للشبھة التي أثارھا المدققون 

وھا.أو حدد



٥-٢٠:
یتعین على جمیع الشركات المدرجة أسھمھا 
في السوق تغییر مدققیھا الخارجیین كل خمس 

سنوات كحد أقصى .
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) :٢١المادة (
اإلفصاح 

١-٢١:
بجمیع متطلبات اإلفصاح دعلى الشركة التقی

بما في ذلك تقدیم التقاریر المالیة واإلفصاح 
عن عدد أسھم أعضاء مجلس اإلدارة 

التنفیذیین وكبار المساھمین أووالمسئولین
المساھمین المسیطرین كما یتعین على 
الشركة اإلفصاح عن معلومات تتعلق 
بأعضاء مجلس إدارتھا بما في ذلك السیرة 

حد منھم تبین مستواه التعلیمي الذاتیة لكل وا
ومھنتھ وعضویتھ في مجالس إدارة أخرى ( 
إن وجدت ) كما یجب اإلفصاح عن أسماء 
أعضاء اللجان المختلفة المشكلة من قبل 

) مع تباین تشكیلھا.٥/٣المجلس وفقا للمادة (



٢-٢١:
على المجلس أن یتأكد أن جمیع عملیات 

الشركة تتیح معلومات اإلفصاح التي تقوم بھا
دقیقة وصحیحة وغیر مضللة.



٣-٢١:
یجب أن تكون التقاریر المالیة للشركة مطابقة 

IFRS/IASلمعاییر المحاسبة والتدقیق الدولیة 
ومتطلباتھا ، ویجب أن یتضمن تقریر ISAو

المدققین الخارجیین إشارة صریحة عما إذا كانوا 
قد حصلوا على كل المعلومات الضروریة ویجب 
أن یذكر ھذا التقریر ما إذا كانت الشركة تتقید 

وما إذا كان التدقیق قد IFRS/IASبمعاییر  
.IASأجري وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة 



٤-٢١:
یجب توزیع التقاریر المالیة المدققة للشركة 

على جمیع المساھمین .
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) :٢٢المادة (
الحقوق العامة 

للمساھمین وعناصر 
الملكیة األساسیة

یتمتع المساھمون بجمیع الحقوق الممنوحة 
لھم بموجب القوانین واللوائح ذات الصلة بما 

األساسي ، فیھا ھذا النظام ونظام الشركة 
ویتعین على المجلس أن یضمن احترام حقوق 

المساھمین بما یحقق العدالة والمساواة .



) سجالت ٢٣المادة (
الملكیة

١-٢٣:
یتعین على الشركة أن تحتفظ بسجالت 

.لكیة األسھمصحیحة ودقیقة وحدیثة توضح م


قطرشركة
المركزيلإلیداع

المالیة لألوراق
الجھة التي ھي 

تحتفظ بسجالت 
ملكیة األسھم

ویحصل البنك 
على تلك 

المعلومات بشكل 
دوري.

٢-٢٣:
یحق للمساھم االطالع على سجل المساھمین 
في الشركة والوصول إلیھ مجانا خالل 
ساعات العمل الرسمیة للشركة أو وفقا لما ھو 
محدد في إجراءات الحصول على المعلومات 

.التي تضعھا الشركة 

 یحق للمساھم في
وذلك حینھا 

بحسب آخر 
معلومات تم 

الحصول علیھا 
قطرشركةمن 

المركزيلإلیداع
المالیةلألوراق
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٣-٢٣:
یحق للمساھم الحصول على نسخة من 
المستندات التالیة : سجل أعضاء مجلس 
اإلدارة والعقد التأسیسي للشركة ونظامھا 

ترتب امتیازات أو األساسي والمستندات التي 
لى أصول الشركة وعقود األطراف حقوق ع

العالقة وأي مستند آخر تنص علیھ الھیئة تذا
من وقت آلخر وذلك مقابل دفع الرسم الذي 

تحدده الھیئة



)٢٤المادة (
الحصول على 

المعلومات 

١-٢٤:
على الشركة أن تضمن عقدھا التأسیسي 
ونظامھا األساسي إجراءات الحصول على 
المعلومات بشكل یحفظ حق المساھمین في 
الحصول على وثائق الشركة والمعلومات 
المتعلقة بھا في الوقت المناسب وبشكل منتظم 
ویجب أن تكون إجراءات الحصول على 

واضحة ومفصلة على أن تتضمن المعلومات
:



معلومات الشركة التي یمكن الحصول )١(
علیھا بما فیھا نوع المعلومات التي یتاح 
الحصول علیھا بصورة مستمرة 
للمساھمین األفراد أو للمساھمین الذین 
یمثلون نسبة مئویة دنیا من رأس مال 

الشركة ؛ و 
اإلجراء الواضح والصریح للحصول )٢(

على ھذه المعلومات،
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٢-٢٤:
على الشركة أن یكون لھا موقع إلكتروني 
تنشر فیھ جمیع اإلفصاحات والمعلومات ذات 
الصلة والمعلومات العامة وتتضمن ھذه 
المعلومات كافة المعلومات التي یجب 
اإلعالن عنھا بموجب ھذا النظام وبموجب 

أي قوانین ولوائح ذات صلة.



حقوق ) : ٢٥المادة (
االمساھمین فیم

یتعلق بجمعیات 
المساھمین

یجب أن یتضمن العقد التأسیسي للشركة 
ونظامھا األساسي أحكاما تضمن حق 
المساھمین الفعلي في الدعوة إلى جمعیة عامة 
وعقدھا في وقت مناسب وحق إدراج بنود 
على جدول األعمال ومناقشة البنود المدرجة 

وتلقي ول األعمال وطرح أسئلة على جد
وبة علیھا وحق اتخاذ قرارات وھم على جاأل

اطالع تام بالمسائل المطروحة .



) المعاملة ٢٦المادة (
المنصفة للمساھمین 

وممارسة حق 
تیالتصو

١-٢٦:
یكون لكل األسھم من الفئة ذاتھا الحقوق 

عینھا المتعلقة بھا


٢-٢٦:
وفقا للقوانین ت بالوكالة مسموح بھ یالتصو

واللوائح ذات الصلة .
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): حقوق ٢٧المادة(
المساھمین فیما 
یتعلق بانتخاب 
أعضاء مجلس 

اإلدارة

١-٢٧:
یجب أن یتضمن عقد الشركة التأسیسي 
ونظامھا األساسي أحكاما تضمن إعطاء 
المساھمین معلومات عن المرشحین إلى 

بما عضویة مجلس اإلدارة قبل االنتخابات ، 
في ذلك وصف مھارات المرشحین المھنیة 

والتقنیة وخبرتھم ومؤھالتھم األخرى.



٢-٢٧:
یجب أن یكون للمساھمین الحق بانتخاب 
أعضاء مجلس اإلدارة عن طریق التصویت 

التراكمي


یتم اإللتزام 

بالتعلیمات وذلك 
تحت رقابة 

وزارة االقتصاد 
والتجارة

) حقوق ٢٨(المادة 
المساھمین فیما 

یتعلق بتوزیع األرباح

على مجلس اإلدارة أن یقدم إلى الجمعیة 
العامة سیاسة واضحة تحكم توزیع األرباح 
ویجب أن یتضمن ھذا التقدیم شرحا عن ھذه 
السیاسة انطالقا من خدمة مصلحة الشركة 

والمساھمین على حد سواء .



) ھیكل ٢٩المادة (
المال وحقوق رأس 

المساھمین 
والصفقات الكبرى

١-٢٩:
یجب اإلفصاح عن ھیكل رأس المال ، 
ویتعین على الشركات تحدید نوع اتفاقات 

المساھمین التي یجب اإلفصاح عنھا.



٢-٢٩:
ینبغي أن تقوم الشركات على تضمین عقدھا 
التأسیسي و/ أو نظامھا األساسي أحكاما 

فقة على ااألقلیة في حال المولحمایة مساھمي 
صفقات كبیرة كان مساھمو األقلیة قد صوتوا 

ضدھا .


تعدیل النظام األساسي لمصرف تم 

الریان لیتوافق مع أحكام قانون 
) لسنة ١١الشركات التجاریة رقم (

م الجدید٢٠١٥
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٣-٢٩:
ینبغي أن تقوم الشركات على تضمین عقدھا 

نظامھا األساسي آلیة تضمن التأسیسي و/أو
إطالق عرض بیع للجمھور أو تضمن 
ممارسة حقوق المساواة في بیع األسھم في 
حال حدوث تغییر في ملكیة رأسمال الشركة 
یتخطى نسبة مئویة محددة ( السقف) ، ویجب 
أن تأخذ بعین االعتبار لدى تحدیدھا سقف 
األسھم التي یملكھا طرف ثالث ولكنھا تحت 

مساھم المفصح ، بما فیھا األسھم سیطرة ال
المعینة باتفاقات مساھمین والتي یجب أیضا 

اإلفصاح عنھا.


تم تعدیل النظام األساسي لمصرف 

الریان لیتوافق مع أحكام قانون 
) لسنة ١١الشركات التجاریة رقم (

م الجدید٢٠١٥

حقوق ) ٣٠المادة (
المصالح أصحاب 
اآلخرین

١-٣٠:
ب االشركة احترام حقوق أصحیجب على 
وفي الحاالت التي یشارك فیھا المصالح، 

یجب أن الحوكمةأصحاب المصالح في 
یتمكنوا من الحصول على معلومات موثوق 
بھا وكافیة وذات صلة وذات في الوقت 

المناسب وبشكل منتظم .



٢-٣٠:
اإلدارة أن یضمن معاملة على مجلس

الموظفین وفقا لمبادئ العدل والمساواة وبدون 
أي تمییز على أساس العرق أو الجنس أو 

الدین .
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٣-٣٠:
على المجلس أن یضع سیاسة للمكافآت لمنح 
حوافز للعاملین إلدارة الشركة للعمل دائما بما 
یخدم مصلحة الشركة ویجب أن تأخذ ھذه 

بعین االعتبار أداء الشركة على السیاسة 
المدى الطویل.



٤-٣٠:
على المجلس اعتماد آلیة تسمح للعاملین 
بالشركة إبالغ المجلس بالتصرفات المثیرة 
للریبة في الشركة عندما تكون ھذه التصرفات 
غیر قویمة أو غیر قانونیة أو مضرة بالشركة 
، وعلى المجلس أن یضمن للعامل الذي 
یتوجھ إلى المجلس السریة والحمایة من أي 
أذى أو ردة فعل سلبیة من موظفین آخرین أو 

من رؤسائھ



٥-٣٠:
على الشركة االلتزام التام بأحكام ھذه المادة ، 

فھي مستثناة من مبدأ التقید أو تعلیل عدم التقید .


) تقریر ٣١المادة (
الحوكمة

١-٣١:
یتعین على المجلس إعداد تقریر سنوي یوقعھ 

الرئیس.


٢-٣١:
إلى الھیئة سنویا وفي الحوكمةیجب رفع تقریر 

أي وقت تطلبھ الھیئة ، ویكون مرفق بالتقریر 
السنوي الذي تعده الشركة التزاما بواجب 

اإلفصاح الدوري.



٣-٣١:
بجداول أعمال الحوكمةیجب تضمین بند تقریر 

الجمعیة العامة العادیة للشركة وتوزیع نسخة منھ 
للمساھمین خالل االجتماع .
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٤-٣١:
كل المعلومات الحوكمةویجب أن یتضمن تقریر 

المتعلقة بتطبیق أحكام ھذا النظام، وعلى سبیل 
-:المثال ال الحصر



بھذااإلجراءات التي اتبعتھا الشركة .١
؛الخصوص

اإلفصاح عن أي مخالفات ارتكبت .٢
خالل السنة المالیة وبیان أسبابھا 
وطریقة معالجتھا وسبل تفادیھا في 

المستقبل؛



اإلفصاح عن األعضاء الذین یتألف .٣
منھم مجلس اإلدارة ولجانھ ومسؤولیاتھم 
ونشاطاتھم خالل السنة ، وفقا لفئات 

األعضاء وصالحیاتھم، فضال ھؤالء
عن طریقة تحدید مكافآت أعضاء 
المجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا في 

الشركة .



اإلفصاح عن إجراءات الرقابة الداخلیة .٤
بما في ذلك اإلشراف على الشؤون 

المالیة واالستثمارات وإدارة المخاطر


التي تتبعھا اإلفصاح عن اإلجراءات .٥
الشركة لتحدید المخاطر الكبیرة التي قد 
توجھھا وطرق تقییمھا وإدارتھا ، 
وتحلیل مقارن لعوامل المخاطر التي 
تواجھھا الشركة ، ومناقشة األنظمة 
المعتمدة لمواجھة التغییرات الجذریة أو 

غیر المتوقعة في السوق.
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واإلدارة یم أداء المجلس یاإلفصاح عن تق.٦
یا في تطبیق نظام الرقابة الداخلیة بما لالع

في ذلك تحدید عداد المرات التي أخطر فیھا 
المجلس بمسائل رقابیة ( بما في ذلك إدارة 
المخاطر ) والطریقة التي عالج بھا المجلس 

ھذه المسائل .



اإلفصاح عن اإلخالل في تطبیق الرقابة .٧
جزئیا أو حاالت الطوارئ الداخلیة كلیا أو 

التي أثرت أو قد تؤثر على األداء المالي 
للشركة واإلجراءات التي اتبعتھا الشركة 
في معالجة اإلخفاق في تطبیق الرقابة 
الداخلیة( السیما المشاكل المفصح عنھا في 

التقاریر السنویة للشركة وبیاناتھا المالیة)



بالقواعد اإلفصاح عن تقید الشركة.٨
والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج 

في السوق .


اإلفصاح عن تقید الشركة بأنظمة الرقابة .٩
الداخلیة عند تحدید المخاطر وإدارتھا .

ت الصلة التي تصف اكل المعلومات ذ.١٠
عملیات إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة 

الداخلیة في الشركة .




2016م دیسمبر في المنتھي للعام اإلدارة مجلس لجان عن الریان مصرف بیانات

الریان1 البیانمصرف

الحالي2 اإلدارة مجلس تعیین أو انتخاب 3مارس2014متاریخ

الحالي3 اإلدارة مجلس مدة انتھاء - 2017تاریخ - ابریل مارس

اإلدارة4 مجلس أعضاء عدد 9إجمالي

المستقلین5 اإلدارة مجلس أعضاء 2عدد

التنفیذیین6 اإلدارة مجلس أعضاء NILعدد

التنفیذیین7 غیر اإلدارة مجلس أعضاء 9عدد

المستقلین8 غیر اإلدارة مجلس أعضاء 7عدد

الحوكمة9 تقریر محل السنة خالل عقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات 7عدد

التدقیق10 لجنة أعضاء 4عدد

المستقلین11 التدقیق لجنة أعضاء 1عدد

المستقلین12 غیر التدقیق لجنة أعضاء 3عدد

التنفیذیین13 التدقیق لجنة أعضاء NILعدد

التنفیذیین14 غیر التدقیق لجنة أعضاء 4عدد

المجلس15 خارج من التدقیق لجنة أعضاء NILعدد

المكافآت16 لجنة أعضاء 3عدد

المستقلین17 المكافآت لجنة أعضاء 1عدد

المستقلین18 غیر المكافآت لجنة أعضاء 2عدد

التنفیذیین19 المكافآت لجنة أعضاء NILعدد

التنفیذیین20 غیر المكافآت لجنة أعضاء 3عدد

المجلس21 خارج من المكافآت لجنة أعضاء NILعدد

الترشیحات22 لجنة أعضاء 3عدد

المستقلین23 الترشیحات لجنة أعضاء NILعدد

المستقلین24 غیر الترشیحات لجنة أعضاء 3عدد

التنفیذیین25 الترشیحات لجنة أعضاء NILعدد

التنفیذیین26 غیر الترشیحات لجنة أعضاء 3عدد

المجلس27 خارج من الترشیحات لجنة أعضاء NILعدد

العضویة28 ضمان أسھم 100,000عدد

السابق29* المالي العام نھایة حتى اإلدارة مجلس ألعضاء المملوكة األسھم 181,033,195إجمالي

السابق30 المالي العام نھایة حتى الشركة أسھم 750,000,000إجمالي

السابق31 المالي العام نھایة حتى عادیة غیر العامة الجمعیة اجتماع لعقد الدعوة مرات 1عدد

*:29 رقم إیضاح
مجمدة 900,000 و متوفرة 179,978,661 اإلدارة مجلس أعضاء یملكھا التي األسھم

متوفرة 1,066,026 اإلدارة مجلس أعضاء ممثلي یملكھا التي األسھم
181,033,195 وممثلیھم اإلدارة مجلس أعضاء یملكھا التي األسھم إجمالي

٢٠١٦ دیسمبر تاریخ: ٢٩ في كما
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