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الـشـــركـــات
حـوكــمـة

وفقــاً للمــادة 24 مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة 
املدرجــة يف الســوق الرئيســية الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــة 
قطــر لألســواق املاليــة رقــم )5( لســنة 2016، فقــد قمنــا بتنفيــذ:

إدارة املجموعــة حــول  تأكيــد محــدود حــول تقريــر مجلــس   •
ــة  اإلمتثــال لتشــريعات هيئــة قطــر لألســواق املاليــة ذات الصل
مبــا فيهــا نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة املدرجة 
يف الســوق الرئيســية )»نظــام هيئــة قطــر لألســواق املاليــة«( 

كمــا يف 31 ديســمبر 2021.
مسؤوليات مجلس اإلدارة والقائمني على احلوكمة

تقريــر  إعــداد  عــن  املســؤول  هــو  املجموعــة  إدارة  مجلــس  إن 
ــل،  ــى األق ــذي يغطــي، عل ــق وال ــة الشــركات الســنوي املرف حوكم

متطلبــات املــادة رقــم )4( مــن النظــام.
يف فقــرة التمهيــد مــن تقريــر حوكمــة الشــركات الســنوي، يقــدم 
مجلــس اإلدارة تقريــره حــول اإلمتثــال بنظــام هيئــة قطر لألســواق 

املاليــة ذات الصلــة.

٦-١ تقرير املدقق املستقل حول احلوكمة
تقرير التأكيد املستقل ملساهمي مصرف الريان ش.م.ع.ق )البنك( حول تقرير مجلس اإلدارة عن 

اإلمتثال لتشريعات هيئة قطر لألسواق املالية ذات الصلة مبا فيها نظام حوكمة الشركات والكيانات 
القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية. 

مسؤولياتنا
إذا  تأكيــد محــدود فيمــا  إبــداء إســتنتاج  إن مســؤولياتنا هــي 
أتــى إلــى حــد علمنــا أي شــيء يجعلنــا نعتقــد أن تقريــر حوكمــة 
الشــركات الصــادر عــن مجلــس اإلدارة حــول اإلمتثــال لتشــريعات 
ونظــام هيئــة قطــر لألســواق املاليــة ذات الصلــة، املذكــورة يف 
فقــرة التمهيــد مــن تقريــر حوكمــة الشــركات الســنوي ال يقــدم 
صــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي اجلوهريــة، إلمتثــال املجموعــة 
لتشــريعات ونظــام هيئــة قطــر لألســواق املاليــة ذات الصلــة بنــاًء 

ــد محــدود. ــداء إســتنتاج تأكي ــا إلب ــى إجراءاتن عل
لقــد قمنــا بتنفيــذ أعمالنــا وفقــاً للمعيــار الدولــي إلرتباطــات 
التأكيــد 3000 )املعــدل( »إرتباطــات التأكيــد األخــرى بخــاف 
التاريخيــة«  املاليــة  املعلومــات  فحــص  أو  مراجعــة  عمليــات 
الصــادرة عــن املجلــس الدولــي ملعاييــر التدقيــق والتأكيــد الدوليــة 

 .)»IAASB«(
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أجــل  مــن  إجراءاتنــا  وتنفيــذ  تخطيــط  املعيــار  هــذا  يتطلــب 
احلصــول علــى تأكيــد محــدود حــول مــا إذا كان هنــاك أي شــيء 
قــد لفــت إنتباهنــا والــذي يجعلنــا نعتقــد أن تقريــر حوكمــة 
فقــرة  يف  اإلدارة  مجلــس  عــن  الصــادر  الســنوي  الشــركات 
التمهيــد، ككل، لــم يتــم إعــداده مــن جميــع النواحــي اجلوهريــة 
وفقــاً لنظــام هيئــة قطــر لألســواق املاليــة. إن نظــام هيئــة قطــر 
لألســواق املاليــة يتضمــن معاييــر يتــم مــن خالهــا تقييــم مــدى 

إمتثــال املجموعــة بهــدف إســتنتاج تأكيدنــا احملــدود.
تختلــف اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا يف مهــام التأكيــد احملــدود 
مــن حيــث طبيعتهــا وتوقيتهــا عــن مهــام التأكيــد املعقــول )بحيــث 
تكــون أقــل منهــا(. وبالتالــي، فــإن مســتوى التأكيــد الــذي مت 
احلصــول عليــه يف مهــام التأكيــد احملــدود هــو أقــل بكثيــر مــن 
التأكيــدات التــي كان مــن املمكــن احلصــول عليهــا إذا كان قــد مت 
القيــام مبهــام التأكيــد املعقــول. لــم نقــم بتقييــم مــدى اإلجــراءات 
اإلضافيــة التــي كان مــن املمكــن إجراؤهــا فيمــا لــو كانــت هــذه 

مهــام تأكيــد معقــول.
علــى  أساســي  بشــكل  احملــدود  تأكيدنــا  إجــراءات  تشــتمل 
واإلجــراءات  السياســات  ومراجعــة  اإلدارة  مــن  إستفســارات 
والوثائــق األخــرى لفهــم إجــراءات املجموعــة املتبعــة لتحديــد 
متطلبــات نظــام هيئــة قطــر لألســواق املاليــة )“املتطلبــات”( 
واإلجــراءات التــي تعتمدهــا اإلدارة لإلمتثــال بهــذه املتطلبــات 
لهــذه  اإلمتثــال  لتقييــم  اإلدارة  إعتمدتهــا  التــي  واملنهجيــة 
املتطلبــات. عنــد الضــرورة، قمنــا مبراجعــة األدلــة التــي جمعتهــا 

للمتطلبــات. اإلمتثــال  لتقييــم  اإلدارة 

القيود املتأصلة 
أكثــر  املتأصلــة  للقيــود  املاليــة  األداء غيــر  معلومــات  تخضــع 
والطــرق  املوضــوع  نظــراً خلصائــص  املاليــة،  املعلومــات  مــن 

املعلومــات. هــذه  لتحديــد  املســتخدمة 
بســبب القيــود الكامنــة يف تطبيــق تشــريعات ونظــام هيئــة قطــر 
ــا  ــي تتبعه ــن اإلجــراءات الت ــد م ــد العدي ــة، تعتم لألســواق املالي
املنشــأة يف تطبيــق احلوكمــة، علــى املوظفــن الذيــن يقومــون 
بتطبيــق تلــك اإلجــراءات وتفســيرهم ألهدافهــا وتقييمهــم ملــا إذا 
كان إجــراء اإلمتثــال مت تنفيــذه بفعاليــة، ويف بعــض احلــاالت ال 

يتــم االحتفــاظ بأثــر التدقيــق.

جودة الرقابة وإستقالليتنا
خــال قيامنــا بعملنــا، قمنــا بالتأكــد بإســتقاليتنا عــن املجموعــة 
وفقــاً ملعاييــر الســلوك الدوليــة ووفقــاً ملتطلبــات الســلوك األخرى 
ــس احملاســبن “قواعــد الســلوك احملاســبن  ذات العاقــة ملجل
للنزاهــة  األساســية  املبــادئ  علــى  تقــوم  والتــي  املهنيــن”، 
والســرية  الواجبــة  والعنايــة  املهنيــة  والكفــاءة  واملوضوعيــة 
العاقــة يف  ذات  املهنــي  الســلوك  وقواعــد  املهنــي  والســلوك 
دولــة قطــر. هــذا، وقــد إلتزمنــا مبســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى 
وفًقــا لهــذه املتطلبــات وإلتزامنــا باملســؤوليات األخاقيــة ووفقــاً 

ــة. ــر الســلوك الدولي ملعايي

تطبــق ديلويــت املعيــار الدولــي ملراقبــة اجلــودة )1(، وبالتالــي 
حتتفــظ بنظــام شــامل ملراقبــة اجلــودة مبــا يف ذلــك السياســات 
واإلجــراءات املوثقــة املتعلقــة باإلمتثــال بالقواعــد األخاقيــة 
حســب  والتنظيميــة  القانونيــة  واملتطلبــات  املهنيــة  واملعاييــر 

اإلقتضــاء.

معلومات أخرى
إن مجلــس اإلدارة هــو املســؤول عــن املعلومــات األخــرى. تتكــون 
)ولكــن ال  الســنوي  تقريــر احلوكمــة  مــن  األخــرى  املعلومــات 
يتضمــن تقريــر أعضــاء مجلــس اإلدارة حــول اإلمتثــال بنظــام 
هيئــة قطــر لألســواق املاليــة املذكــور يف فقــرة التمهيــد مــن 
تقريــر حوكمــة الشــركات الســنوي( )“بيــان أعضــاء مجلــس 

اإلدارة”( والتــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر.
اإلمتثــال  عــن  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  حــول  إســتنتاجنا  إن 
لتتشــريعات هيئــة قطــر لألســواق املاليــة مبــا فيهــا النظــام ال 
يتضمــن املعلومــات األخــرى، كمــا أننــا ال نقــّدم أي تأكيــد أو 

حولهــا. إســتنتاج 
فيمــا يتعلــق مبهامنــا حــول تقريــر مجلــس اإلدارة عــن اإلمتثــال 
لتشــريعات هيئــة قطــر لألســواق املاليــة مبــا فيهــا للنظــام، فــإن 
أعــاه،  احملــددة  األخــرى  املعلومــات  قــراءة  هــي  مســؤوليتنا 
وبذلــك، نقــوم بتحديــد فيمــا إذا كانــت هــذه املعلومــات األخــرى 
غيــر متوافقــة جوهريــاً مــع تقريــر مجلــس اإلدارة أو املعلومــات 
التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء قيامنــا بهــذه املهمــة تبــدو خاطئــة 

جوهريــاً.
علــى  بهــا  قمنــا  التــي  اإلجــراءات  علــى  بنــاءاً  لنــا  ثبــت  إذا 
قبــل  اإلدارة  مــن  عليهــا  حصلنــا  التــي  األخــرى  املعلومــات 
تاريــخ هــذا التقريــر، بوجــود أخطــاء جوهريــة، فإننــا مطالبــون 
باإلفصــاح عــن ذلــك. ليــس لدينــا مــا نبلــغ عنــه يف هــذا الصــدد.  
يف حــال إســتنتجنا أثنــاء قراءتنــا لتقريــر احلوكمة الســنوي وجود 
خطــأ جوهــري، فإننــا مطالبــون باإلبــاغ عــن تلــك املســائل إلــى 

األشــخاص القائمــن علــى احلوكمــة.

اإلستنتاج
ــة  ــا واألدل ــا به ــي قمن ــد احملــدود الت ــى إجــراءات التأكي ــاًء عل بن
ــا  ــا أي شــيء يجعلن التــي مت احلصــول عليهــا، لــم يلفــت إنتباهن
نعتقــد أن بيــان مجلــس اإلدارة يف فقــرة التمهيــد مــن تقريــر 
ــة قطــر  ــال بنظــام هيئ حوكمــة الشــركات الســنوي بشــأن اإلمتث
ــع النواحــي  ــة، مــن جمي ــة، ال يقــدم صــورة عادل لألســواق املالي

اجلوهريــة كمــا يف 31 ديســمبر 2021.

٦-٢ تقرير املدقق املستقل حول 
الرقابة الداخلية على التقارير 

املالية
ش.م.ع.ق  الريــان  مصــرف  ملســاهمي  املســتقل،  التأكيــد  تقريــر 
وتطبيــق  تصميــم  عــن  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  حــول  )»البنــك«( 
وفعاليــة تشــغيل أنظمــة الرقابــة الداخليــة حــول التقاريــر املاليــة

وفقًا للمادة ٢4 من نظام احلوكمة للشركات والكيانات القانونية 
املدرجــة يف الســوق الرئيســية الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــة 
،٢0١٦ لســنة   )5( رقــم   )”QFMA“( املاليــة  لألســواق   قطــر 

ــس اإلدارة  ــر مجل ــول حــول تقري ــد معق ــة تأكي ــذ مهم ــا بتنفي قمن
عــن تقييــم تصميــم وتطبيــق وفعاليــة تشــغيل أنظمــة الرقابــة 
الداخليــة حــول التقاريــر املاليــة )»تقريــر مجلــس اإلدارة حــول 
أنظمــة الرقابــة الداخليــة حــول التقاريــر املاليــة«( كمــا يف 31 
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علــى  والقائمــني  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مســؤوليات 
احلوكمــة

هــو  )»البنــك«(  ش.م.ق.ع  الريــان  مصــرف  إدارة  مجلــس  إن 
الداخليــة  الرقابــة  بأنظمــة  واإلحتفــاظ  تطبيــق  عــن  املســؤول 
املســؤولية:  هــذه  تشــمل  املاليــة.  بالتقاريــر  املتعلقــة  الفعالــة 
الداخليــة  الرقابــة  بأنظمــة  واإلحتفــاظ  والتطبيــق  التصميــم 
مــن  خاليــة  عادلــة  بصــورة  املاليــة  البيانــات  بإعــداد  املتعلقــة 
أو خطــأ  إحتيــال  عــن  ناجتــة  كانــت  أخطــاء جوهريــة، ســواء 
وكذلــك إختيــار وتطبيــق السياســات احملاســبية املناســبة؛ وإجــراء 
الظــروف.  مختلــف  يف  معقولــة  محاســبية  وأحــكام  تقديــرات 
أنشــطته  ويديــر  يعمــل  )»البنــك«(  ش.م.ع.ق  الريــان  مصــرف 
مــن خــال البنــك والشــركات التابعــة لــه والشــركات الزميلــة 
)»املكونــات«( )ويُشــار إليهــا معــاً باســم »املجموعــة«( يف دولــة 

وخارجهــا. قطــر 
قامــت املجموعــة بتقييــم تصميــم وتطبيــق وفعاليــة تشــغيل أنظمــة 
ــى  ــاًء عل ــة الداخليــة لديهــا كمــا يف 31 ديســمبر 2021، بن الرقاب
املعاييــر احملــددة يف الرقابــة الداخليــة - اإلطــار املتكامــل الصــادر 

 .)»COSO Framework«( عــن جلنــة رعايــة املنظمــات
تقــدم إدارة املجموعــة تقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة لديهــا إلــى 
مجلــس اإلدارة يف تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أنظمــة الرقابــة 

ــة، والــذي يتضمــن:   ــر املالي ــة حــول التقاري الداخلي
ــة  ــات الرقاب ــا داخــل مكون ــول به ــة املعم ــة الرقاب - وصــف أنظم
ــة  ــى النحــو احملــدد يف اإلطــار الصــادر عــن جلن ــة عل الداخلي

.)»COSO Framework“( املنظمــات  رعايــة 
- وصــف للنطــاق الــذي يغطــي العمليــات اجلوهريــة ألعمــال 
املجموعــة والكيانــات يف تقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة حــول 

ــة؛ ــر املالي التقاري
- وصف أهداف الرقابة 

- حتديد املخاطر التي تهدد حتقيق أهداف الرقابة 
الرقابــة  أنظمــة  تشــغيل  وفعاليــة  وتطبيــق  لتصميــم  تقييــم   -

و املاليــة؛  التقاريــر  حــول  الداخليــة 
ــة التشــغيل  ــق وفعالي ــم وتطبي ــم أوجــه القصــور يف تصمي - تقيي
يف أنظمــة الرقابــة، إن وجــدت، غيــر املعاجلــة، كمــا يف 31 
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مسؤوليتنا 
تتثمــل مســؤوليتنا يف إبــداء رأي تأكيــد معقــول عــن عدالــة عــرض 
»تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى 
البيانــات املاليــة« الــوارد يف القســم )8( مــن تقريــر احلوكمــة 
الصــادر عــن  الــواردة يف اإلطــار  املعاييــر  بنــاًء علــى  الســنوي 
والتــي   ،)»COSO Framework«( املنظمــات  رعايــة  جلنــة 
تشــمل اإلســتنتاج عــن فعاليــة تصميــم وتطبيــق وفعاليــة التشــغيل 
البيانــات املاليــة كمــا يف 31  ألنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى 
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لقــد قمنــا بتنفيــذ مهمتنــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة إلرتباطــات 
التأكيــد 3000 )املعّدلــة( »إرتباطــات التأكيــد بخــاف عمليــات 
التدقيــق أو مراجعــة املعلومــات املاليــة التاريخيــة« الصــادرة عــن 
مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي )“IAASB”(. يتطلــب 
هــذا املعيــار أن نخطــط وننفــذ إجراءاتنــا للحصــول علــى تأكيــد 
معقــول حــول مــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أنظمــة 
بصــورة  عرضــه  مت  املاليــة  البيانــات  علــى  الداخليــة  الرقابــة 
عادلــة. يشــتمل اإلطــار الصــادر عــن جلنــة رعايــة املنظمــات 
)»COSO Framework«( علــى املعاييــر التــي يتــم مبوجبهــا 
للمجموعــة  املاليــة  التقاريــر  حــول  الداخليــة  الرقابــة  تقييــم 

ألغــراض إبــداء رأي تأكيــد معقــول. 
تتطلــب مهمــة التأكيــد إلصــدار رأي معقــول حــول تقريــر مجلــس 
اإلدارة حــول أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى البيانــات املاليــة 
عــرض  عدالــة  حــول  أدلــة  علــى  للحصــول  إجــراءات  وتنفيــذ 
اإلدارة  بتقريــر مجلــس  املتعلقــة  إجراءاتنــا  التقريــر. تضمنــت 
ــي:  ــا يل ــة م ــات املالي ــى البيان ــة عل ــة الداخلي حــول أنظمــة الرقاب
- احلصــول علــى فهــم لعناصــر املجموعــة للرقابــة الداخليــة علــى 
النحــو احملــدد يف اإلطــار الصــادر عــن جلنــة رعايــة املنظمــات 
يف  ورد  مبــا  ذلــك  ومقارنــة   )»COSO Framework«(
تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى 

ــة.  ــات املالي البيان
- احلصــول علــى فهــم لنطــاق العمليــات والشــركات اجلوهريــة، 
ومقارنــة ذلــك مبــا ورد يف تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أنظمــة 

الرقابــة الداخليــة علــى البيانــات املاليــة؛
- إجــراء تقييــم للمخاطــر جلميــع أرصــدة احلســابات اجلوهريــة، 
املجموعــة  داخــل  واإلفصاحــات  املعامــات  وتصنيفــات 
للعمليــات والكيانــات اجلوهريــة، ومقارنــة ذلــك مبــا ورد يف 
تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى 

البيانــات املاليــة؛
- احلصــول علــى إختبــارات اإلدارة لتصميــم وتطبيــق وفعاليــة 
املاليــة،  التقاريــر  حــول  الداخلــي  الرقابــة  لنظــام  التشــغيل 
وتقييــم مــدى كفايــة إجــراءات اإلختبــار التــي تقــوم بهــا اإلدارة 
ودقــة إســتنتاجات اإلدارة التــي مت التوصــل إليهــا حــول كل 

وليد سليم  - شريـك
سجل مراقبي احلسابات رقم )319(
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نظــام رقابــة داخلــي مت إختبــاره؛
ــة  ــق وفعاليــة التشــغيل ألنظم ــم وتطبي - فحــص مســتقل لتصمي
املخاطــر اجلوهريــة لألخطــاء  تعالــج  التــي  الداخليــة  الرقابــة 
اإلدارة  إختبــارات  مــن  نســبة  تقييــم  بإعــادة  والقيــام  املاديــة 

املاديــة.  لألخطــاء  الطبيعيــة  للمخاطــر 
- تقييــم شــدة أوجــه القصــور يف الرقابــة الداخليــة غيــر املعاجلــة 
كمــا يف 31 ديســمبر 2021، ومقارنتهــا بالتقييــم الــوارد يف تقريــر 
مجلــس اإلدارة حــول أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى البيانــات 

املاليــة، حســب اإلقتضــاء. 
تتمثــل مكونــات الرقابــة الداخليــة كمــا ُعّرفــت يف اإلطــار الصــادر 
عــن جلنــة رعايــة املنظمــات )»COSO Framework«( مــن 
املعلومــات  الرقابــة،  أنشــطة  املخاطــر،  تقييــم  الرقابــة،  بيئــة 

واإلتصــال، واملراقبــة.
لقــد قمنــا بإجــراءات لإلســتنتاج حــول مخاطــر وجود أخطــاء جوهرية 
يف العمليــات اجلوهريــة مــع األخــذ يف اإلعتبــار طبيعــة وقيمــة رصيــد 

احلســاب أو تصنيــف املعاملــة أو اإلفصــاح ذات الصلة.
تعتبــر العمليــة جوهريــة إذا كان مــن املتوقــع بشــكل معقــول أن 
تؤثــر أي أخطــاء ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ يف ســير املعامــات 
أو مبالــغ البيانــات املاليــة، علــى قــرارات مســتخدمي البيانــات 
ــي مت حتديدهــا  ــات الت ــإن العملي ــة، ف ــة. لغــرض هــذه املهم املالي
علــى أنهــا جوهريــة هــي: أنظمــة الرقابــة علــى الشــركة ككل، 
إيــرادات، موجــودات التمويــل، اإلســتثمارات، اخلســائر االئتمانيــة 
املتوقعــة، إعــداد البيانــات املاليــة واالفصاحــات وأنظمــة الرقابــة 

ــا املعلومــات.   ــى تكنولوجي عل
التشــغيل  وفعاليــة  وتطبيــق  تصميــم  إختبــار  إجــراءات  تعتمــد 
تقييــم مخاطــر  ذلــك  ُحكمنــا مبــا يف  الداخليــة علــى  للرقابــة 
األخطــاء املاديــة التــي مت حتديدهــا والتــي تنطــوي علــى مزيــج مــن 

اإلستفســار والتحقــق وإعــادة التقييــم ومراجعــة األدلــة.
يف إعتقادنــا أن األدلــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة وماءمــة لتوفير 
ــس اإلدارة  ــر مجل ــة عــرض تقري أســاس إلســتنتاجنا بشــأن عدال

حــول أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى البيانــات املاليــة.

معنى الرقابة الداخلية حول التقارير املالية
إن الرقابــة الداخليــة للمنشــأة حــول التقاريــر املاليــة هــي عمليــة 
مصممــة لتوفيــر ضمــان معقــول فيمــا يتعلــق مبوثوقيــة التقاريــر 
املاليــة وإعــداد البيانــات املاليــة ألغــراض خارجيــة وفقــاً ملعاييــر 
احملاســبة املاليــة )FAS( الصــادرة عــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة 
للمؤسســات املاليــة اإلســامية كمــا هــو معــّدل مــن قبــل مصــرف 
ــة  ــر املالي ــة حــول التقاري ــة الداخلي ــزي. تشــمل الرقاب قطــر املرك

ألي منشــأة السياســات واإلجــراءات التــي:
- تتعلــق بحفــظ الســجات التــي، وبتفصيــل معقــول، تعكــس دقــة 

وعدالــة املعامــات والتصــرف يف موجــودات املنشــأة؛
- تقــدمي تأكيــد معقــول فيمــا يتعلــق بتســجيل املعامــات بالشــكل 
املطلــوب الــذي يســمح بإعــداد البيانــات املاليــة وفًقــا للمبــادئ 
احملاســبية املقبولــة قبــوالً عامــاً، وأن املبالــغ املســتلمة ونفقــات 

املنشــأة ال تتــم إال وفًقــا لصاحيــات إدارة املنشــأة، و
- تقــدمي تأكيــد معقــول فيمــا يتعلــق مبنــع أو اإلكتشــاف يف الوقــت 
الصحيــح، لإلســتحواذ غيــر املصــرح بــه أو إســتخدام أو التصــرف 
مبوجــودات املنشــأة بشــكل قــد يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى 
البيانــات املاليــة، والتــي مــن املتوقــع أن تؤثــر بشــكل معقــول علــى 

قــرارات مســتخدمي البيانــات املاليــة.

القيود املتأصلة
بســبب القيــود املتأصلــة يف الرقابــة الداخليــة حــول التقاريــر 
املاليــة، مبــا يف ذلــك إحتمــال التواطــؤ أو جتاوز اإلدارة بشــكل غير 
صحيــح للضوابــط الداخليــة، قــد حتــدث أخطــاء جوهريــة بســبب 
خطــأ أو إحتيــال وال ميكــن إكتشــافها. لذلــك، قــد ال متنــع الرقابــة 
الداخليــة حــول التقاريــر املاليــة أو تكشــف عــن جميــع األخطــاء أو 
اإلهمــال يف ســير املعامــات أو اإلبــاغ عنهــا، وبالتالــي ال ميكــن 

أن توفــر تأكيــداً مطلقــاً بتحقيــق أهــداف الرقابــة.
ــة  ــة الداخلي ــم للرقاب ــى ذلــك، فــإن توقعــات أي تقيي باإلضافــة إل
حــول التقاريــر املاليــة للفتــرات املســتقبلية عرضــة خلطــر أن 
ــة الداخليــة حــول التقاريــر املاليــة قــد تصبــح غيــر كافيــة  الرقاب
بســبب التغييــرات يف الظــروف، أو أن درجــة اإلمتثــال للسياســات 

أو اإلجــراءات قــد تكــون عرضــة للتدهــور. 

إستقالليتنا والرقابة على اجلودة
خــال قيامنــا بعملنــا، لقــد إلتزمنــا باإلســتقالية واملتطلبــات 
ملجلــس  الدوليــة  الســلوك  ملعاييــر  وفقــاً  األخــرى  األخاقيــة 
احملاســبن »قواعــد الســلوك للمحاســبن املهنيــن« الصــادرة عــن 
مجلــس معاييــر الســلوك الدولــي للمحاســبن، والتــي تســتند إلــى 
املبــادئ األساســية للنزاهــة واملوضوعيــة والكفــاءة املهنيــة والعنايــة 
ــة ذات  ــات األخاقي ــي واملتطلب ــة والســرية والســلوك املهن الواجب
إلتزمنــا مبســؤولياتنا األخاقيــة  لقــد  دولــة قطــر.  الصلــة يف 
األخــرى وفًقــا لهــذه املتطلبــات ومعاييــر الســلوك الدوليــة ملجلــس 

احملاســبن. 
تطبــق الشــركة املعيــار الدولــي علــى مراقبــة اجلــودة رقــم )1( 
وحتتفــظ وفًقــا لذلــك بنظــام شــامل ملراقبــة اجلــودة مبــا يف ذلــك 
السياســات واإلجــراءات املوّثقــة املتعلقــة باإلمتثــال للمتطلبــات 
األخاقيــة واملعاييــر املهنيــة واملتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة 

املعمــول بهــا.

الـــــرأي
يف رأينــا أن تقريــر مجلــس اإلدارة حــول أنظمــة الرقابــة الداخليــة 
حــول التقاريــر املاليــة يف القســم )8( من تقرير احلوكمة الســنوي، 
مت بيانــه بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي اجلوهريــة، بنــاًء على 
املعاييــر الــواردة يف اإلطــار الصــادر عــن جلنــة رعايــة املنظمــات 
)»COSO Framework«(، متضمنــاً إســتنتاج مجلــس اإلدارة 
عــن فعاليــة تصميــم وتطبيــق وفعاليــة تشــغيل الرقابــة الداخليــة 

حــول البيانــات املاليــة كمــا يف 31 ديســمبر 2021. 

٦-٣ تقرير احلوكمة السنوي للعام ٢0٢١
١- متهيد

شــهد العــام 2021م تغييــرات جوهريــة يف مصــرف الريــان، حيــث وافقــت اجلمعيــة العامــة حلملــة األســهم علــى مباشــرة اإلجــراءات الازمة 
للحصــول علــى املوافقــات الازمــة ومــن ثــم مباشــرة عمليــة اإلندمــاج مــع بنــك اخلليــج التجــاري. كمــا مت توقيــع اتفاقيــة اإلندمــاج يف 7 
ينايــر 2021م حيــث مت االتفــاق علــى أن يحتــوي مصــرف الريــان أنشــطة اخلليجــي ضمــن نشــاط الريــان، وأن يكــون مصــرف الريــان هــو 
الكيــان الباقــي والــذي سيســتمر يف العمــل وفقــاً ملبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية. وكان اليــوم القانونــي األول هــو 1 ديســمبر 2021م 
حيــث مت اســتكمال اإلندمــاج قانونيــاً وتتركــز جهــود اإلدارة علــى تســريع التكامــل التشــغيلي يف أســرع وقــت ممكــن، ولذلــك فــإن املعلومــات 
يف تقريــر احلوكمــة كمــا يف 31 ديســمبر 2021م مــع مراعــاة أن البنــك مــر بعــدد مــن التغيــرات منــذ بدايــة العــام 2021م واســتمرت حتــى 
مــن بعــد اليــوم القانونــي األول. ولقــد مت ذلــك عبــر ســنة اســتمرت فيهــا جائحــة كورونــا مــع متحوراتــه ممــا تســبب يف اســتمرار التأثيــر 

علــى األســواق املاليــة واالقتصــادات واحليــاة االجتماعيــة.
ويســتمر مصــرف الريــان  يف إلتزامــه مببــادئ احلوكمــة يف البنــوك الصــادرة عــن مصــرف قطــر املركــزي  مبوجــب التعميــم )2015/68(،  
ونظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة املدرجــة يف الســوق الرئيســية الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق املاليــة رقــم 
)5( لعــام 2016م، وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر مبوجــب القانــون رقــم 11 لعــام 2015م املعــدل بالقانــون رقم )8( لســنة 2021  
 )OECD( ــة باإلضافــة إلــى مبــادئ احلوكمــة التــي أرســتها كل مــن مجموعــة العشــرين )G20(  ومنّظمــة التعــاون والتنميــة االقتصادّي
الصــادرة ســنة 2015م - والتــي تضمنــت مبــادئ املنظمــة الدوليــة لهيئــات األســواق املاليــة )IOSCO( يف هــذا الشــأن - والشــبكة الدولّيــة 
للحوكمــة )ICGN(  الصــادرة يف ســنة 2014م، باإلضافــة إلــى التــزام البنــك باملبــادئ االسترشــادية املوحــدة حلوكمــة الشــركات املدرجــة 

يف األســواق املاليــة مبجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة الصــادرة ســنة 2012م، والقوانــن واللوائــح واألنظمــة األخــرى ذات الصلــة.
ــان انطاقــاً مــن قناعتــه مببــادئ احلوكمــة الرشــيدة إمنــا يؤكــد التزامــه بتطبيــق جميــع تعليمــات ونظــم احلوكمــة ومــا  إن مصــرف الري
تنطــوي عليــه مــن حتديــد ملهــام ومســؤوليات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا والعاملــن بالشــركة، والعــدل واملســاواة بــن أصحــاب 
املصالــح، والرقابــة وإدارة املخاطــر والشــفافية واالفصــاح، وتنظيــم حقــوق أصحــاب املصالــح، واملســاهمة يف تنميــة املجتمــع والنهــوض بــه، 
وذلــك مــن خــال فهمــه ألهميــة املبــادئ الرئيســية للحوكمــة والتــي ســتؤدي حتمــاً إلــى نتائــج إيجابيــة تقــع يف صالــح مســاهمي وعمــاء 

مصــرف الريــان. وتتمركــز هــذه املبــادئ حــول 3 محــاور رئيســية وهــي: 
أ- مبدأ الشفافية

ب- مبدأ حتمل املسؤولية واإلقرار بها
ج- مبدأ العدالة واملساواة

٢- هيكل ملكية مصرف الريان
عدد األسهم ومقدار رأس املال

رأس مــال مصــرف الريــان )9.300.000.000( تســعة مليــارات وثاثمائــة مليــون ريــال قطــري موزعــة علــى )9.300.000.000( 
ــارة  ــال قطــري واحــد، وعــي عب ــة، القيمــة اإلســمية للســهم الواحــد )1( ري ــا أســهم نقدي ــون ســهم جميعه ــة ملي ــارات وثاثمائ تســعة ملي
عــن رأس املــال األساســي وقــدره )7.500.000.000( ســبعة مليــارات وخمســمائة مليــون ريــال قطــري و )»رأس املــال اإلضــايف«( وقــدره 
)1.800.000.000( ريــال قطــري هــو عبــارة عــن نــاجت تقييــم بنــك اخلليــج التجــاري  )اخلليجــي( ش.م.ق.ع. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن رأس 
املــال مت تعديلــه إلــى مــا هــو عليــه مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة الغيــر عاديــة ملصــرف الريــان املنعقــدة بتاريــخ 5 أكتوبــر 2021م باملوافقــة 

علــى اإلندمــاج مــع بنــك اخلليــج التجــاري )اخلليجــي( ش.م.ق.ع.
بيان كبار املساهمن ممن ميلكون 5٪  فأكثر من أسهم مصرف الريان ) كما يف 2021/12/31م ( 

النسبة من رأس املال عدد األسهم  اجلنسية  التصنيف  اإلســـم 

٪14.67  1,363,862,390 قطر  حكومي  1- شركة قطرالقابضة 

٪7.55  701,874,781 قطر  حكومي  2- محفظة استثمارات القوات املسلحة 
٪5.52  513,589,825 قطر  حكومي  3- جهاز قطر لاستثمار 

٪5.26  489,186,657 قطر  حكومي  4- صندوق املعاشات- الهيئة العامة للتقاعد 

وليد سليم  - شريـك
سجل مراقبي احلسابات رقم )319(

سجل مدققي احلسابات لدى هيئة قطر لألسواق املالية رقم 
)120156(

الدوحة - قطر     عن ديلويت آند توش
فــــرع قطــــــر 6 أبريل 2022 



التـقــريــر
٢٠الـســنـوي ٢١
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 )2022-2020( اخلامســة  للفتــرة  املجلــس  تشــكيلة  يلــي  فيمــا 
وبيــان األســهم التــي ميلكونهــا أو التــي متتلكهــا اجلهــات التــي 

كمــا يف 31 ديســمبر 2021. املصــرف  ميثلونهــا يف 

٣- مجلس إدارة مصرف الريان
ميثاق املجلس

ميثــاق مجلــس  باســتخدام  العمــل  الريــان يف  اســتمر مصــرف 
اإلدارة عبــر العــام 2021م وحتــى اليــوم القانونــي األول للكيــان 
الدامــج. وعقــب االندمــاج، قــام مجلــس اإلدارة بوضــع ميثــاق 
ــة  ــن واألنظم ــات القوان ــاً ملتطلب ــه وفق ــد مت تصميم ــوب جدي مكت
ذات الصلــة املعمــول بهــا يف قطــر والنظــام األساســي املعــدل بعــد 
االندمــاج وأفضــل املمارســات يف مجــال احلوكمــة. يحــدد امليثــاق 
ورئيســه،  أعضائــه  واختيــار  املجلــس  تشــكيل  كيفيــة  اجلديــد 
تدريــب  وسياســة  االجتماعــات،  تنظيــم  آليــة  إلــى  باإلضافــة 
وتقييــم أعضــاء املجلــس وجلانــه، وحتديــد املكافــآت واملســؤوليات 
واالختصاصــات املناطــة باملجلــس ويضــع تفصيــًا دقيقــاً لوظائــف 
املجلــس وأنــواع املعامــات اجلوهريــة التــي حتتــاج ملوافقتــه نذكــر 
االســتراتيجيات  احلصــر حتديــد  ال  املثــال  ســبيل  علــى  منهــا 
ــف األصعــدة  ــى مختل ومســتويات املخاطــر ورســم السياســات عل
كمــا يضــم وصفــاً شــامًا للمســائل املطلــوب النظــر فيهــا مــن 
قبــل املجلــس واملســائل التــي تصــّب حتــت إطــار تضــارب املصالــح 

وفقــدان األهليــة.

تشكيل املجلس 
وفقــاً للنظــام األساســي ملصــرف الريــان، يتولــى إدارة مصــرف 
الريــان مجلــس إدارة مكــون مــن أحــد عشــر )11( عضــواً  يتــم 
تعيــن عضويــن )2( منهــم ممثلــن عــن جهــاز قطــر لاســتثمار 
مــن قبــل شــركة قطــر القابضــة أو أي كيــان يحــدده جهــاز قطــر 
ــًا عــن  ــم تعيــن عضــواً واحــداً )1( ممث ــه، ويت لاســتثمار لتمثيل
ــة، وعضــو واحــد  ــات االجتماعي ــة للتقاعــد والتأمين ــة العام الهيئ
وزارة  قبــل  مــن  اململوكــة  القابضــة  بــرزان  شــركة  لتمثيــل   )1(
ــة باقــي األعضــاء )7(  ــة العادي ــة العام ــاع. وتنتخــب اجلمعي الدف
ــى  ــس عل ــث أعضــاء املجل ــون ثل ــراع الســري. ويجــب أن يك باالقت
األقــل مــن املســتقلن، ويجــب أن تكــون أغلبيــة األعضــاء باملجلــس 
مــن غيــر التنفيذيــن، ويجــوز تخصيــص مقعــد أو أكثــر مــن مقاعد 
ــن بالشــركة. ويف  ــل العامل ــة، وآخــر لتمثي ــل األقلي ــس لتمثي املجل
ــم  ــس عــدم حتك ــن تشــكيل املجل ــع األحــوال، يجــب أن يضم جمي

ــرارات.  ــر يف إصــدار الق عضــو أو أكث

النسبة من رأس املال عدد األسهم  عدد حملة األسهم  اجلنسية 

٪95.38  8,870,293,639  60,912 قطر 

٪1.27  118,312,993  20,314 الكويت 

٪0.29  26,646,939  4,213 عمان 

٪0.45  41,967,538  17,307 البحرين 

٪1.47  136,506,643  61,488 السعودية 

٪0.61  56,332,571  25,635 اإلمارات 

٪0.54   49,939,677  53 أخرى 

٪100.00  9,300,000,000.00  189,922 اإلجمالي 

بيان ملكية أسهم مصرف الريان بحسب اجلنسيات ) كما يف 2021/12/31م (

• انضــم إلــى مجلــس اإلدارة بتاريــخ 17 نوفمبــر 2021 بتعيــن مــن 
جهــاز قطــر لاســتثمار/ شــركة قطــر القابضــة

ــراد  ــر مباشــر )أف ــة بشــكل مباشــر أو غي • عــدد األســهم اململوك
عائلتــه وشــركاتهم( كمــا يف 31 ديســمبر 2021: ال يوجــد

• عــدد األســهم اململوكــة مــن شــركة قطــر القابضة/جهــاز قطــر 
 :2021 ديســمبر   31 يف  كمــا  التابعــة  والكيانــات  لاســتثمار 

ســهماً  1.915.632.215

املناصب األخرى التي يشغلها: 
• وزير التجارة والصناعة- دولة قطر 

• عضو املجلس األعلى للشؤون االقتصادية واإلستثمار
• رئيس مجلس إدارة بورصة قطر

ترويــج  لوكالــة  اإلستشــاري  املجلــس  إدارة  مجلــس  رئيــس   •
ر اإلســتثما

• رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال
• عضو مجلس إدارة جهاز قطر لإلستثمار

• عضو مجلس إدارة قطر للطاقة

 سعادة الشيخ
محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة – قطري 
غير تنفيذي غير مستقل*

• انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 1 ديسمبر 2021 
• عدد األسهم اململوكة بشكل مباشر أو غير مباشر )أفراد 

عائلته وشركاتهم( كما يف 31 ديسمبر 2021: 35.939.753 
سهماً

املناصب األخرى التي يشغلها: 
• رئيس مجلس إدارة مجموعة املستثمرين القطرين

• رئيس مجلس إدارة شركة فودافون قطر 

• انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 1 ديسمبر 2021 ممثاُ 
جلهاز قطر لاستثمار/ شركة قطر القابضة

• عدد األسهم اململوكة بشكل مباشر أو غير مباشر )أفراد 
عائلته وشركاتهم( كما يف 31 ديسمبر 2021: 11.815.661 

سهماً
• عدد األسهم اململوكة من شركة قطر القابضة/جهاز قطر 

لاستثمار والكيانات التابعة كما يف 31 ديسمبر 2021: 
1.915.632.215 سهماً

املناصب األخرى التي يشغلها: 
• نائب رئيس مجلس اإلدارة، مجموعة املستثمرين القطرين

• عضو مجلس إدارة رابطة رجال األعمال القطرين
• عضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمن 

• عضو مجلس إدارة هيئة املناطق احلرة قطر 
• عضو مجلس إدارة شركة فودافون قطر

• انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 18 مارس 2020 بتعين 
من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية 
 • عدد األسهم اململوكة بشكل مباشر أو غير مباشر

)أفراد عائلته وشركاتهم( كما يف 31 ديسمبر 2021: 
436.760 سهماً

• عدد األسهم اململوكة من شركة الهيئة العامة للتقاعد 
والتأمينات اإلجتماعية كما يف 31 ديسمبر 2021: 

489.186.657 سهماً 
املناصب األخرى التي يشغلها: 

• رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية
• رئيس مجلس إدارة الشركة املتحدة للتنمية

»Ooredoo« عضو مجلس إدارة شركة •
• عضو مجلس إدارة صناعات قطر

• انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 18 مارس 2020 بتعين 
من القوات املسلحة القطرية )برزان القابضة(

 • عدد األسهم اململوكة بشكل مباشر أو غير مباشر
 )أفراد عائلته وشركاتهم( كما يف 31 ديسمبر 2021:

10.580 سهماً
• عدد األسهم اململوكة من القوات املسلحة القطرية )برزان 

القابضة( كما يف 31 ديسمبر 2021: 701.874.781

املناصب االخرى التي يشغلها: 
• رئيس هيئة الشوؤن املالية  بوزارة الدفاع

• عضو مجلس إدارة شركة  املتحدة  للتنمية 
• عضو مجلس إدارة فودافون

السيد/ عبد اهلل بن ناصر املسند
عضو مجلس إدارة - قطري 

عضو غير مستقل وغير تنفيذي*

سعادة الشيخ
حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة - قطري 
 رئيس اللجنة التنفيذية

عضو تنفيذي غير مستقل*

السيد
تركي محمد خالد اخلاطر 

عضو مجلس إدارة - قطري 
عضو تنفيذي غير مستقل* 

السيد/ ناصــر جــار اهلل
سـعيد جـار اهلل املــــــري

عضو مجلس إدارة - قطري 
عضو غير مستقل غير تنفيذي*
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• مت انتخابه لينضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 18 مارس 2020
• عدد األسهم اململوكة بشكل مباشر أو غير مباشر )أفراد عائلته 

وشركاتهم( كما يف 31 ديسمبر 2021: 1.000.000 سهماً
املناصب األخرى التي يشغلها: 

»Ooredoo« رئيس األعمال التجارية بشركة •

الشيخ علي  بن جاسم آل ثاني 
عضو مجلس إدارة - قطري 
عضو تنفيذي غير مستقل*

 السيد/ عبد اهلل أحمد
 املالكي اجلهني

عضو مجلس إدارة - قطري 
عضو غير مستقل غير تنفيذي*

السيد / محمد إبراهيم محمد 
العبد اهلل

عضو مجلس إدارة - قطري 
عضو مستقل غير تنفيذي*

 السيد/ د. عبدالرحمن
بن محمد اخليارين 

عضو مجلس إدارة - قطري 
عضو مستقل غير تنفيذي*

السيد/ طامي أحمد علي 
البنعلي 

عضو مجلس إدارة - قطري 
عضو مستقل غير تنفيذي*

 الشيخ / ناصر بن حمد
بن ناصر آل ثاني 

عضو مجلس إدارة - قطري 
عضو تنفيذي غير مستقل*

• مت انتخابه لينضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 18 مارس 2020
• عدد األسهم اململوكة بشكل مباشر أو غير مباشر )أفراد 

عائلته وشركاتهم( كما يف 31 ديسمبر 2021: 17.847.950 
سهماً

املناصب األخرى التي يشغلها: 
• عضو مجلس إدارة الشركة القطرية للتأمن وإعادة التأمن

• جهاز قطر لاستثمار، مستشار الرئيس التنفيذي

• مت انتخابه لينضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 18 مارس 2020
• عدد األسهم اململوكة بشكل مباشر أو غير مباشر )أفراد 

عائلته وشركاتهم( كما يف 31 ديسمبر 2021: 4.300.602 
سهماً

املناصب األخرى التي يشغلها: 
 • عضو مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمن

وإعادة التأمن 

• مت انتخابه لينضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 18 مارس 2020
• عدد األسهم اململوكة بشكل مباشر أو غير مباشر )أفراد 

عائلته وشركاتهم( كما يف 31 ديسمبر 2021: ال يوجد

املناصب األخرى التي يشغلها: 
• عضو مجلس إدارة شركة منتجات

• مت انتخابه لينضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 18 مارس 2020
• عدد األسهم اململوكة بشكل مباشر أو غير مباشر )أفراد 

عائلته وشركاتهم( كما يف 31 ديسمبر 2021: ال يوجد
املناصب األخرى التي يشغلها: 

• عضو مجلس إدارة شركة بروة العقارية 

• مت انتخابه لينضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 18 مارس 2020
• عدد األسهم اململوكة بشكل مباشر أو غير مباشر )أفراد 

عائلته وشركاتهم( كما يف 31 ديسمبر 2021: ال يوجد

املناصب األخرى التي يشغلها :
• مساعد الرئيس للخدمات املساندة - ديوان احملاسبة )وكيل 

وزارة مساعد(

* مت تعريــف العضــو التنفيــذي وفقــاً لتعليمــات احلوكمــة الصادرة 
عــن مصــرف قطــر املركــزي بالتعميــم رقــم 2015/68. مت تعريــف 
ــاً لتعليمــات احلوكمــة  ــون وفق األعضــاء املســتقلون وغيرالتنفيذي
الصــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق املاليــة بالقــرار رقــم 5 لســنة 
2016 وتعليمــات احلوكمــة الصــادرة عــن مصــرف قطــر املركــزي 
بالتعميــم رقــم 2015/68 وعنــد وجــود تعــارض يف التعريفــات مت 
تطبيــق التعريــف األكثــر صرامــة وفقــاً للمبــدأ املعتمــد يف صــدر 

النظــام األساســي للمصــرف.

مهام املجلس ومسؤولياته وواجباته األخرى
مهام املجلس :

)أ( اعتمــاد اخلطــة االســتراتيجية واألهــداف الرئيســية للبنــك 
ــك: ــى تنفيذهــا ومــن ذل واإلشــراف عل

العمــل  وخطــط  للبنــك  الشــاملة  االســتراتيجية  وضــع   -1
وتوجيههــا ومراجعتهــا  املخاطــر  إدارة  وسياســة  الرئيســة 
2- حتديــد الهيــكل الرأســمالي األمثــل للشــركة واســتراتيجيتها 

وأهدافهــا املاليــة وإقــرار امليزانيــات الســنوية
3- اإلشــراف علــى النفقــات الرأســمالية الرئيســية للبنــك، 

ومتلــك األصــول والتصــرف بهــا
4- حتديــد األهــداف ومراقبــة التنفيــذ واألداء الشــامل يف 

البنــك
5- املراجعــة الدوريــة للهيــاكل التنظيميــة يف البنــك واعتمادهــا 
مبــا يضمــن التوزيــع احملكــم للوظائــف واملهــام واملســؤوليات 

بالبنــك خاصــة وحــدات الرقابــة الداخليــة
وأهــداف  اســتراتيجية  تنفيــذ  إجــراءات  دليــل  اعتمــاد   -6
أن  علــى  العليــا  التنفيذيــة  اإلدارة  تعــده  والــذي  البنــك، 
يتضمــن حتديــد ســبل وأدوات االتصــال الســريع مــع الهيئــة 
وغيرهــا مــن اجلهــات الرقابيــة وســائر األطــراف املعنيــة 

باحلوكمــة ومــن بينهــا تســمية مســؤول اتصــال
7- اعتمــاد اخلطــة الســنوية للتدريــب والتثقيــف بالبنــك علــى 
أن تتضمــن برامــج للتعريــف بالبنــك وأنشــطتها وباحلوكمــة 

وفقــا لهــذا النظــام
)ب( وضــع أنظمــة وضوابــط الرقابــة الداخليــة واإلشــراف العــام 

عليهــا، ومــن ذلــك
1- وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم تعــارض املصالــح ومعاجلــة 
املجلــس  أعضــاء  مــن  لــكل  احملتملــة  التعــارض  حــاالت 
ــا واملســاهمن ويشــمل ذلــك إســاءة  ــة العلي واإلدارة التنفيذي
اســتخدام أصــول البنــك ومرافقــه، وإســاءة التصــرف النــاجت 

عــن التعامــات مــع األطــراف ذوي العاقــة
2- وضــع نظــام اإلفصــاح الكامل مبا يحقق العدالة والشــفافية 
ومينــع تعــارض املصالــح واســتغال املعلومــات التــي ال تتــاح 
ــك النظــام األســس الواجــب  ــى أن يتضمــن ذل للجمهــور، عل
إتباعهــا عنــد التعامــل يف األوراق املاليــة مــن قبــل األشــخاص 
ــداول هــؤالء يف األوراق  ــرات حظــر ت ــد فت املطلعــن، وحتدي
عــن  مــن مجموعتــه، فضــا  أي شــركة  أو  للبنــك  املاليــة 
وتزويــد  وحتديثهــا،  املطلعــن  باألشــخاص  قائمــة  إعــداد 
ــة والســوق بنســخة منهــا فــور اعتمادهــا أو حتديثهــا . الهيئ
3- التأكــد مــن ســامة األنظمــة املاليــة واحملاســبية، مبــا فيهــا 

األنظمــة ذات الصلــة بإعــداد التقاريــر املاليــة
4- التأكــد مــن تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة إلدارة املخاطــر، 
وذلــك مــن خــال حتديــد التصــور العــام عــن املخاطــر التــي 

قــد تواجــه البنــك وطرحهــا بشــفافية
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5- املراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة 
يف البنــك

)ج( وضــع نظــام حوكمــة خــاص بالبنــك يتفــق مــع أحــكام نظــام 
حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة املدرجــة يف الســوق 
الرئيســية لهيئــة قطــر لألســواق املاليــة واإلشــراف العــام 

عليــه ومراقبــة مــدى فاعليتــه وتعديلــه عنــد احلاجــة
)د( وضــع سياســات ومعاييــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة 
إقــرار  بعــد  التنفيــذ  موضــع  ووضعهــا  املجلــس  لعضويــة 

اجلمعيــة العامــة لهــا
بــن أصحــاب  العاقــة  تنظــم  )هـــ( وضــع سياســة مكتوبــة 
املصالــح مــن أجــل حمايتهــم وحفــظ حقوقهــم، وتغطــي هــذه 

السياســة اآلتــي :
1- آليــة تعويــض أصحــاب املصالــح يف حالــة انتهــاك حقوقهــم 

التــي تقرهــا األنظمــة وحتميهــا العقــود
2- آليــة تســوية الشــكاوى أو اخلافــات التــي قــد تنشــأ بــن 

البنــك وأصحــاب املصالــح
3- آليــة مناســبة إلقامــة عاقــات جيــدة مــع العمــاء واملوردين 

واحملافظــة علــى ســرية املعلومــات املتعلقــة بهم
والعاملــن  التنفيذيــة  لــإلدارة  املهنــي  الســلوك  قواعــد   -4
واألخاقيــة  املهنيــة  املعاييــر  مــع  تتوافــق  بحيــث  بالبنــك 
الســليمة وتنظــم العاقــة بينهــم وبــن أصحــاب املصالــح، 

وآليــات مراقبــة تطبيــق هــذه القواعــد وااللتــزام بهــا

)و( هيئة الرقابة الشرعية 
عــن مصــرف الريــان هيئــة مســتقلة للرقابــة الشــرعية مــن 
العلمــاء واخلبــراء املتخصصــن بفقــه املعامــات اإلســامية 
ومــن ذوي اخلبــرة بعمــل املؤسســات املاليــة اإلســامية. ومــن 
ضمــن مهــام مجلــس إدارة البنــك يف هــذا اخلصــوص مــا 

يلــي:
1- التوصيــة بتعيــن او عــزل أعضــاء هيئــة الرقابيــة الشــرعية 
يف البنــك حســب االجــراءات املتبعــة )وال يجــوز عــزل أو 
إقالــة هيئــة الرقابــة الشــرعية أو أي عضــو فيهــا إال إذا 
صــدرت بذلــك توصيــة مــن مجلــس إدارة البنــك وبقــرار مــن 

اجلمعيــة العامــة وعلــى أن يكــون القــرار مســبباً(
ــاء علــى تفويــض مــن  ــة بن 2- حتديــد واعتمــاد مكافــآت الهيئ

ــة العامــة  اجلمعي
3- اعتمــاد الئحــة عمــل هيئــة الرقابــة الشــرعية والتي تشــتمل 
ومســؤولياتها  واختصاصاتهــا  الهيئــة  عمــل  نظــام  علــى 
االدارة واالدارة  واســتقاليتها وتنظيــم عاقتهــا مبجلــس 
اعــداد  وآليــة  البنــك  واقســام  إدارات  وســائر  التنفيذيــة 

تقاريرهــا 
4- تلقــي ومناقشــة التقاريــر الرقابيــة التــي ترســلها الهيئــة 
للمجلــس فصليــاً أو ســنوياً والتــي تشــتمل علــى رؤيــة الهيئــة 
ملــدى التــزام البنــك بأحــكام الشــريعة يف جميــع أنشــطته 
ــة للشــريعة إن وجــدت  ــر حــول أي أنشــطة مخالف والتقري

5- التأكــد مــن أن جميــع أنشــطة البنــك تتــم وفقــا ألحــكام 
الشــريعة االســامية ويتــم تضمــن خطابــات تعيــن هيئــة 

التــزام مجلــس اإلدارة بذلــك. الــى  الرقابــة اإلشــارة 
)السياســة  االجتماعيــة  البنــك  ملســاهمة  سياســة  وضــع  )ز( 

عيــة( االجتما
)ح( وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن احتــرام البنــك 
املعلومــات  عــن  باإلفصــاح  والتزامــه  واللوائــح  لألنظمــة 

اآلخريــن املصالــح  وأصحــاب  والدائنــن  للمســاهمن 
اجتمــاع  املســاهمن حلضــور  جميــع  إلــى  الدعــوة  توجيــه  )ط( 
ــون، ويجــب أن  ــذي رســمه القان ــق ال ــة العامــة بالطري اجلمعي
تشــتمل الدعــوة واإلعــان علــى ملخــص واٍف عــن جــدول 
أعمــال اجلمعيــة العامــة متضمنــا البنــد اخلــاص مبناقشــة 

تقريــر احلوكمــة واعتمــاده
)ي( اعتمــاد الترشــيحات اخلاصــة بالتعيــن يف وظائــف اإلدارة 

التنفيذيــة العليــا، وخطــة التعاقــب علــى إدارتهــا .
)ك( وضــع آليــة للتعامــل والتعــاون مــع مقدمــي اخلدمــات املاليــة، 
والتحليــل املالــي، والتصنيــف االئتمانــي وغيرهــم مــن مقدمــي 
اخلدمــات وجهــات حتديــد معاييــر ومؤشــرات األســواق املاليــة 
لتقــدمي خدماتهــم بســرعة وأمانــة وشــفافية لكافــة املســاهمن

)ل( وضــع برامــج التوعيــة الازمــة لنشــر ثقافــة الرقابــة الذاتيــة 
ــك وإدارة املخاطــر بالبن

أســس وطريقــة  ومكتوبــة حتــدد  إعتمــاد سياســة واضحــة  )م( 
منــح مكافــآت أعضــاء املجلــس، وحوافــز ومكافــآت اإلدارة 
التنفيذيــة العليــا والعاملــن بالبنــك وفقــاً ملبــادئ نظــام حوكمــة 
الشــركات والكيانــات القانونيــة املدرجــة يف الســوق الرئيســية 
ــز  ــدون أّي متيي ــة وب ــة قطــر لألســواق املالي الصــادر عــن هيئ
علــى أســاس العــرق أو اجلنــس أو الديــن، وعرضهــا علــى 

ــة ســنويا إلقرارهــا ــة العام اجلمعي
ــة  ــع األطــراف ذي العاق ــد م  )ن( وضــع سياســة واضحــة للتعاق

ــح( ــارض املصال ــم تع )سياســة تنظي
)س( وضــع أســس ومعاييــر تقييــم أداء املجلــس واإلدارة التنفيذيــة 

لعليا ا

مسؤوليات املجلس:
املســؤوليات امللقــاة علــى عاتــق مجلــس اإلدارة  حيــث أن  املجلــس 
ميثــل كافــة املســاهمن، وعليــه بــذل العنايــة الازمــة يف إدارة البنك 
بطريقــة فعالــة ومنتجــة مبــا يحقــق مصلحــة البنــك والشــركاء 
واملســاهمن، وأصحــاب املصالــح، ويحقــق النفــع العــام وتنميــة 
االســتثمار يف الدولــة، وتنميــة املجتمــع، وعليــه أن يتحمــل مســؤولية 
حمايــة املســاهمن مــن األعمــال واملمارســات غيــر القانونيــة أو 
التعســفية أو أي أعمــال أو قــرارات قــد تلحــق ضــررا بهــم أو تعمــل 
علــى التمييــز بينهــم أو متكــن فئــة مــن أخــرى. وعلــى املجلــس )مبــا 
ال يخالــف أحــكام القانــون( أن يــؤدي وظائفــه ومهامــه، وأن يتحمــل 

مســؤوليته وفقــا لآلتــي:

1- يجــب أن يــؤدي املجلــس مهامــه مبســؤولية وحســن نيــة 
وجديــة واهتمــام، وأن تكــون قراراتــه مبنيــة علــى معلومــات 
وافيــة مــن اإلدارة التنفيذيــة، أو مــن أي مصــدر آخــر موثــوق 

بــه
2- ميثــل عضــو املجلــس جميــع املســاهمن، وعليــه أن يلتــزم 
مبــا يحقــق مصلحــة البنــك ال مصلحــة مــن ميثلــه أو مــن 

ــه باملجلــس ــه لتعيين صــوت ل
يفوضهــا  التــي  الصاحيــات  املجلــس  يحــدد  أن  يجــب   -3
ومــدة  القــرار  اتخــاذ  وإجــراءات  التنفيذيــة،  لــإلدارة 
التفويــض، كمــا يحــدد املوضوعــات التــي يحتفــظ بصاحيــة 
البــت فيهــا، وترفــع اإلدارة التنفيذيــة تقاريــر دوريــة عــن 

املفوضــة للصاحيــات  ممارســتها 
4- يجــب علــى املجلــس التأكــد مــن وضــع إجــراءات لتعريــف 
أعضــاء املجلــس اجلــدد بعمــل البنــك وبخاصــة اجلوانــب 

ــزم األمــر ــة فضــا عــن تدريبهــم إن ل ــة والقانوني املالي
ــك املعلومــات  ــس التأكــد مــن إتاحــة البن ــى املجل 5- يجــب عل
الكافيــة عــن شــؤونه جلميــع أعضــاء املجلــس بوجــه عــام 
وألعضــاء املجلــس غيــر التنفيذيــن بوجــه خــاص وذلــك مــن 

ــام بواجباتهــم ومهامهــم بكفــاءة . أجــل متكينهــم مــن القي
6- ال يجــوز للمجلــس إبــرام عقــود متويــات التــي تتجــاوز 
آجالهــا ثــاث ســنوات، أو بيــع عقــارات البنــك أو رهنهــا، أو 
إبــراء مدينــي البنــك مــن التزاماتهــم إال إذا كان مصرحــاً لهم 
بذلــك يف نظــام البنــك وبالشــروط الــواردة فيــه، وإذا تضمــن 
نظــام البنــك أحكامــاً يف هــذا الشــأن، فــا يجــوز للمجلــس 
القيــام بالتصرفــات املذكــورة إال بــإذن مــن اجلمعيــة العامــة، 
مــا لــم تكــن تلــك التصرفــات داخلــة يف أغــراض البنــك 

)بحكــم طبيعــة عمــل البنــك(.

أمور أخرى تخص املجلس:
اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  الريــان  مصــرف  يف  الفرصــة  تتــاح 
إمكانيــة الوصــول وبشــكل كامــل وفــوري إلــى املعلومــات والوثائــق 
التنفيذيــة  اإلدارة  وتلتــزم  بالشــركة،  املتعلقــة  والســجات 
الوثائــق  بجميــع  وجلانــه  املجلــس  بتزويــد  الريــان  مبصــرف 
واملعلومــات املطلوبــة ،  ويحــرص أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى 

العامــة. اجلمعيــات  حضــور 
وقــد اعتمــد مجلــس إدارة مصــرف الريــان برنامجــاً تعريفيــاً مت 
وضعــه ، ويتــم حتديــث بياناتــه دوريــاً، لضمــان متتــع أعضــاء 
الشــركة  بفهــم مناســب لســير عمــل  انتخابهــم  املجلــس عنــد 

وعملياتهــا ، وإدراكهــم ملســؤولياتهم متــام اإلدراك.
يعتبــر أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولن عــن اإلدراك اجليــد 
املســائل  أنفســهم يف  يثقفــوا  أن  وعليهــم  وواجباتهــم  لدورهــم 
وعملهــا  الشــركة  والصناعيــة ويف عمليــات  والتجاريــة  املاليــة 
، ولهــذه الغايــة يوفــر املجلــس ألعضائــه عنــد احلاجــة دورات 
ــارات أعضــاء  ــز مه ــى تعزي ــة مناســبة ورســمية تهــدف إل تدريبي

ومعرفتهــم. اإلدارة  مجلــس 

ويعمــل مجلــس اإلدارة علــى إبقــاء أعضائــه مطلعــن علــى الــدوام 
علــى التطــورات يف مجــال احلوكمــة وأفضــل املمارســات يف هــذه 
اخلصــوص، ويجــوز للمجلــس تفويــض ذلــك إلــى إلــى أي مــن 

جلانــه املتخصصــة .
ويتضمــن النظــام األساســي ملصــرف الريــان إجــراءات واضحــة 
حلــاالت خلــو منصــب عضــو مجلــس اإلدارة أو اإلقالــة )املــادة 

رقــم 28 مــن النظــام األساســي(.

مكافآت مجلس اإلدارة
يتقاضــى  األساســي؛  النظــام  مــن   )40( رقــم  املــادة  بحســب 
أعضــاء املجلــس تعويضــاً عــن حضورهــم اجتماعــات مجلــس 
حددتهــا  لضوابــط  وفقــاً  املجلــس  جلــان  واجتماعــات  اإلدارة 
الئحــة املكافــآت والتعويضــات اخلاصــة مبجلــس اإلدارة ،   التــي 
العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  وتقــوم   ، ســنوياً  املجلــس  يعتمدهــا 
باملوافقــة عليهــا ويتــم اإلفصــاح عــن هــذه التعويضــات ضمــن 

املاليــة. البيانــات 

رئيس مجلس اإلدارة 
رئيــس مجلــس اإلدارة هــو رئيــس البنــك وميثلــه لــدى الغيــر 
وأمــام القضــاء، وهــو املســؤول األول عــن حســن إدارة الشــركة 
بطريقــة فعالــة ومنتجــة والعمــل علــى حتقيــق مصلحــة البنــك 
كشــركة والشــركاء واملســاهمن وســائر أصحــاب املصالــح. ينــّص 
»ميثــاق املجلــس« علــى دور ومهــام الرئيــس بالتفصيــل وفيمــا يلــي 

أبــرز مــا ينــص عليــه امليثــاق:
1- التأكــد مــن قيــام املجلــس مبناقشــة جميــع املســائل األساســّية 

بشــكل فّعــال ويف الوقــت املناســب
2- املوافقــة علــى جــدول أعمــال اجتماعــه مــع األخــذ بعــن 
ــس ــن أعضــاء املجل ــا أي عضــو م ــة مســألة يطرحه ــار أّي االعتب

3- تشــجيع أعضــاء املجلــس علــى املشــاركة بشــكل جماعــي 
وفّعــال يف تصريــف شــؤون املجلــس، لضمــان قيــام املجلــس 

مبســؤولياته مبــا يحقــق مصلحــة الشــركة
واملســتندات  والوثائــق  واملعلومــات  البيانــات  كافــة  إتاحــة   -4
والســجات اخلاصــة بالشــركة وباملجلــس وجلانــه ألعضــاء 

املجلــس
5- إيجــاد قنــوات التواصــل الفعلــّي باملســاهمن والعمــل علــى 

ــس ــى املجل ــم إل إيصــال آرائه
ــن، بصــورة  ــر التنفيذي ــس غي 6- إفســاح املجــال ألعضــاء املجل
خاصــة، باملشــاركة الفّعالــة وتشــجيع العاقــات البّنــاءة بــن 

أعضــاء املجلــس التنفيذيــن وغيــر التنفيذيــن
 7- إبقــاء األعضــاء علــى اطــاع دائــم بشــأن تنفيــذ أحــكام هــذا 
النظــام، ويجــوز للرئيــس تفويــض جلنــة التدقيــق أو غيرهــا 

يف ذلــك
يحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه، ويجــوز للرئيــس 

أن يفــوض غيــره مــن أعضــاء املجلــس يف بعــض صاحياتــه. 
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مت تعيــن ســعادة الشــيخ / محمــد بــن حمــد بــن قاســم آل ثانــي 
يف مجلــس إدارة مصــرف الريــان يف نوفمبــر 2021م مــن قبــل 
جهــاز قطــر لاســتثمار ممثــًا بشــركة »قطــر القابضــة«. وبتاريــخ 
12 ديســمبر 2021 عقــب اليــوم القانونــي األول لاندمــاج، قــام 
مجلــس إدارة مصــرف الريــان بصفتــه الكيــان الدامــج بانتخــاب 
ــي رئيســاً  ــن قاســم آل ثان ــن حمــد ب ســعادة  الشــيخ / محمــد ب
ــن فيصــل  ــان الدامــج وســعادة الشــيخ حمــد ب ملجلــس إدارة الكي

بــن ثانــي آل ثانــي نائبــاً للرئيــس. 

إلتزامات أعضاء مجلس اإلدارة
فيمــا يلــي ملخــص عــن اإللتزامــات االساســية ألعضــاء مجلــس 

اإلدارة:
1- االنتظــام يف حضــور اجتماعــات املجلــس وجلانــه، وعــدم 
االنســحاب مــن املجلــس إال لضــرورة ويف الوقــت املناســب

وســائر  واملســاهمن  والشــركاء  البنــك  مصلحــة  إعــاء   -2
اخلاصــة املصلحــة  علــى  وتقدميهــا  املصالــح  أصحــاب 

3- إبــداء الــرأي بشــأن املســائل االســتراتيجية للبنــك، وسياســتها 
يف تنفيــذ مشــاريعها، ونظــم مســاءلة العاملــن بهــا، ومواردهــا، 

والتعيينــات األساســّية، ومعاييــر العمــل بهــا
4- مراقبــة أداء البنــك يف حتقيــق أغراضهــا وأهدافها، ومراجعة 
التقاريــر اخلاصــة بأدائهــا مبــا فيهــا التقاريــر الســنوّية ونصــف 

الســنوّية والربعّيــة )إعــداد القوائــم املاليــة للبنــك(
اخلاصــة  اإلجرائيــة  القواعــد  تطويــر  علــى  اإلشــراف   -5
باحلوكمــة، والعمــل علــى تطبيقهــا بالشــكل األمثــل وفقــا لهــذا 

النظــام
6- اســتغال مهاراتهــم وخبراتهــم املتنوعــة بتنــوع اختصاصاتهــم 
ومؤّهاتهــم يف إدارة البنــك بطريقــة فعالــة ومنتجــة، والعمــل 
ــك والشــركاء واملســاهمن وســائر  ــق مصلحــة البن ــى حتقي عل

أصحــاب املصالــح
للبنــك، وحتقيــق  العامــة  الفعالــة يف اجلمعيــات  7- املشــاركة 

مطالــب أعضائهــا بشــكل متــوازن وعــادل
8- عــدم اإلدالء بأيــة تصريحــات أو بيانــات أو معلومــات دون 
إذن كتابــي مســبق مــن الرئيــس أو مــن يفوضــه يف ذلــك، وعلــى 

املجلــس تســمية املتحــدث الرســمي باســم البنــك
والدعــاوى  والتجاريــة،  املاليــة  العاقــات  عــن  اإلفصــاح   -9
القضائيــة التــي قــد تؤثــر ســلبا علــى القيــام باملهــام والوظائــف 

ــم ــة إليه املوكل
ــب رأي مستشــار خارجــي مســتقل  ويجــوز ألعضــاء املجلــس طل

ــة مســألة تخــّص البنــك. ــق بأّي علــى نفقــة البنــك فيمــا يتعلّ

إلتزامات أعضاء املجلس اإلضافية: 
1- إدارة البنــك بواجبــات العنايــة واإلخــاص وإعطــاء االهتمــام 
بالســلطة  والتقيــد  إليهــم  املــوكل  للعمــل  الكافيــن  والوقــت 
واألنظمــة  القوانــن  يف  محــددة  هــي  كمــا  للبنــك  املؤسســية 

الصلــة. ذات  واللوائــح 

2- العمــل علــى أســاس معلومــات واضحــة وبحســن نيــة وبالعنايــة 
واالهتمــام الازمــن ملصلحــة البنــك واملســاهمن كافة.

العمل بفاعلية لالتزام مبسؤولياتهم جتاه البنك.
3- حمايــة مصالــح البنــك وااللتــزام بالســرية الكاملــة للمعلومــات 
واالمتنــاع عــن أي إجــراءات مــن شــانها ان تــؤدي إلــى أي نــوع 
مــن انــواع االفصــاح غيــر املســموح بــه أو اســتخدام أي معلومــات 

حتمــل طابــع الســرية.
4- املشــاركة يف االجتماعــات بشــكل منتظــم مبــا فيهــا اجتماعات 
مجلــس اإلدارة واجتماعــات اجلمعيــة العامــة واجتماعــات اللجان 
تلــك االجتماعــات مبناقشــاتهم  وإثــراء  املجلــس  املنبثقــة عــن 

وآرائهــم، واحملــاورة بفاعليــة واســتقالية.

إجتماعات مجلس اإلدارة
الدعوة لإلجتماع

مجلــس إدارة البنــك يجتمــع بنــاء علــى دعــوة مــن الرئيــس، ووفقــا 
ملــا ينــص عليــه النظــام األساســي للبنــك، وعلــى الرئيــس أن يدعــو 
املجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب ذلــك إثنــان مــن األعضــاء علــى 
ــة بجــدول األعمــال  ــكل عضــو مصحوب األقــل، وتوجــه الدعــوة ل
قبــل التاريــخ احملــدد النعقــاده بأســبوع علــى األقــل، ويجــوز ألي 

عضــو طلــب إضافــة بنــد أو أكثــر إلــى جــدول األعمــال.
ــى األقــل خــال  ــك يعقــد ســتة اجتماعــات عل ــس إدارة البن مجل
ــد  ــة أشــهر دون عق الســنة الواحــدة، وال يجــوز أن تنقضــي ثاث
اجتمــاع، وال يكــون اجتمــاع املجلــس صحيحــاً إال بحضــور أغلبيــة 
األعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائــب الرئيــس. 
وللعضــو الغائــب أن ينيــب عنــه كتابــة أحــد أعضــاء املجلــس 
لتمثيلــه يف احلضــور والتصويــت، علــى أنــه ال يجــوز أن ميثــل 
العضــو الواحــد أكثــر مــن عضــو، وإذا تغيــب عضــو املجلــس عــن 
حضــور ثاثــة اجتماعــات متتاليــة، أو أربعــة اجتماعــات غيــر 
ويجــوز  مســتقيًا.  أعتبــر  املجلــس  يقبلــه  عــذر  دون  متتاليــة 
املشــاركة يف اجتمــاع املجلــس بــأي وســيلة مؤمنــة مــن وســائل 
التقنيــة احلديثــة املتعــارف عليهــا، متكــن املشــارك مــن االســتماع 

واملشــاركة الفعالــة يف أعمــال املجلــس وإصــدار القــرارات.

إجتماعات مجلس اإلدارة يف ٢0٢١م
مــن اإلجتماعــات  عقــد مجلــس إدارة مصــرف الريــان عــدداً 

التاليــة : التواريــخ  العــام 2021م يف  خــال 
7 يناير 2021م - اإلجتماع األول : 

19 يناير 2021م  - اإلجتماع الثاني : 
19 أبريل 2021م - اإلجتماع الثالث : 
13 يوليو 2021م - اإلجتماع الرابع : 

28 نوفمبر 2021م - اإلجتماع اخلامس : 
12 ديسمبر 2021م - اإلجتماع السادس : 

قرارات املجلس
تصــدر قــرارات مجلــس إدارة مصــرف الريــان بأغلبيــة أصــوات 
احلاضريــن واملمثلــن، وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح اجلانــب 
الــذي منــه رئيــس االجتمــاع، ويحــرر محضــر لــكل اجتمــاع، يحــدد 
دار  مــا  ويبــن  والغائبــن،  احلاضريــن  األعضــاء  أســماء  فيــه 
باالجتمــاع، ويوقــع مــن رئيــس االجتمــاع وأمــن الســر، وللعضــو 
الــذي لــم يوافــق علــى أي قــرار اتخــذه املجلس أن يثبــت اعتراضه 
الضــرورة  للمجلــس، يف حالــة  ويجــوز  االجتمــاع.  يف محضــر 
ولدواعــي االســتعجال، إصــدار بعــض قراراتــه بالتمريــر بشــرط 
وعلــى  القــرارات،  تلــك  علــى  كتابــة  أعضائــه  جميــع  موافقــة 
أن تعــرض يف االجتمــاع التالــي للمجلــس، لتضمينهــا محضــر 

اجتماعــه.
ــات   ــرارات والتوصي ــن الق ــس اإلدارة عــدداً م ــد أصــدر مجل ولق
ومهامــه  املجلــس  أعمــال  ضمــن  تقــع  2021م   عــام  خــال 
ومســؤولياته، والتــي تصــب يف مصلحــة البنــك وكل مــن حملــة 

املصالــح. وأصحــاب  األســهم 
وميــارس مجلــس إدارة مصــرف الريــان صاحياتــه ومســؤولياته 
وعقــد  الريــان  ملصــرف  األساســي  النظــام  يف  ورد  ملــا  وفقــاً 
تأسيســه، ووفقــاً لتعليمــات مصــرف قطــر املركــزي مــع مراعــاة 
كل مــن نظــام حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة يف الســوق 
الرئيســية الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق املاليــة ومبــادئ 
املركــزي،  الصــادرة عــن مصــرف قطــر  البنــوك  احلوكمــة يف 
ويعتبــر املجلــس مســؤوالً مســؤولية جماعيــة عــن اإلشــراف علــى 
ــزام مبــا ورد  ــان بالطريقــة املناســبة مــع االلت إدارة مصــرف الري
يف ميثــاق أعضــاء مجلــس اإلدارة، باإلضافــة إلــى قيــام املجلــس 
باملوافقــة علــى األهــداف االســتراتيجية وإعتمــاد السياســات 

ــان ــل مصــرف الري ــط لعم ــر الضاب ــي تعتب الت

أمني سر مجلس اإلدارة
يصــدر مجلــس إدارة البنــك قــراراً بتســمية أمــن ســر املجلــس، 
وتكــون األولويــة للحاصلــن علــى شــهادة جامعيــة يف القانــون أو 
احملاســبة مــن جامعــة معتــرف بهــا أو مــا يعادلهــا، وملــن تكــون لــه 
خبــرة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات يف توّلــي شــؤون شــركة مدرجــة. 
وألمــن الســر بعــد موافقــة الرئيــس االســتعانة مبــن يــراه مــن 

العاملــن بالشــركة يف أداء مهــام عملــه. 
الدامــج  الكيــان  بصفتــه  الريــان  مصــرف  إدارة  مجلــس  عــّن 
ــخ 12 ديســمبر  ــم 2021/6/4 الصــادر بتاري ــرار رق مبوجــب الق
2021م الســيد طونــي مرهــج أمينــاً للســر الــذي يعمــل ضمــن 
وحــدة مســتقلة تتبــع مباشــرة ملجلــس اإلدارة.  كمــا قــام املجلــس 
باملصادقــة علــى امليثــاق اخلــاص بأعمال ومســؤوليات أمن الســّر 
واملهــام املناطــة بــدوره والتــي مت وضعهــا وفقــاً ملتطلبــات القوانــن 
واألنظمــة النافــذة والنظــام األساســي للبنــك. ويعمــل أمــن الســّر 
عــن كثــب مــع رئيــس املجلــس ورؤســاء جلــان املجلــس لإلعــداد 
دوراً  ويلعــب  كمــا  اللجــان  واجتماعــات  املجلــس  الجتماعــات 
أساســيا يف تســهيل االتصــاالت بــن أعضــاء املجلــس واإلدارة 
ــى أمــن الســّر يف املصــرف  ــك، يتول ــى ذل ــة إل ــا. وباإلضاف العلي

اإلشــراف علــى تنفيــذ إطــار احلوكمــة بالبنــك. يحمــل الســيد / 
مرهــج شــهادة ماجســتير يف األلســنية والترجمــة القانونيــة ومــن 
ــاً يف  ــد عــن 15 عام ــرة تزي ــه خب ــون ولدي ــا دراســات القان ضمنه

ــة. ــزام والشــؤون القانوني ــة االلت مجــال احلوكمــة ومتابع

جلان مجلس اإلدارة
فــّوض مجلــس اإلدارة جــزءاً مــن مســؤولياته وصاحياتــه إلــى 
عــدد مــن اللجــان وقــد مت إنشــاء جلــان املجلــس وفقــاً ملتطلبــات 
احلوكمــة املنصــوص عليهــا يف القوانــن واألنظمــة ذات الصلــة 
ومتطلبــات عمــل البنــوك. جميــع جلــان املجلــس تعمــل ضمــن 
مواثيــق مكتوبــة حتــدد كيفيــة تشــكيلها ومســؤولياتها وصاحياتهــا 
وقراراتهــا يف  اللجــان  اجتماعــات  توثــق جميــع  وآليــة عملهــا. 
محاضــر مكتوبــة يوقــع عليهــا رئيــس اللجنــة وأمــن الســّر وترفــع 
قــرارات اللجــان إلــى مجلــس اإلدارة مجتمعــاً للمصادقــة عليهــا. 
ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أن يكــون عضــواً يف اي جلنــة 
مــن جلــان املجلــس وال يجــوز ألعضــاء جلنــة التدقيــق أن يكونــوا 

ــس.  ــة أخــرى مــن جلــان املجل أعضــاء يف أي جلن

عقــب اليــوم القانونــي األول لاندمــاج بتاريــخ 1 ديســمبر 2021، 
قــام مجلــس اإلدارة بإعــادة هيكلــة شــاملة جلميــع جلانــه. يغطــي 
هــذا التقريــر تشــكيلة اللجــان وأعمالهــا قبــل وبعــد اليــوم القانوني 

األول لاندمــاج. 

كمــا يف 31 ديســمبر 2021 كانــت جلــان مجلــس اإلدارة علــى 
الشــكل اآلتــي: 

اللجنة التنفيذية
املسؤوليات الرئيسية للجنة قبل اليوم القانوني األول لاندماج:

• مراجعة املهام الرئيسية ملجلس اإلدارة.
• مناقشــة وإجــازة املســائل التــي تقــع ضمــن صاحيــات مجلــس 

اإلدارة أو تلــك التــي تطــرأ بــن إجتماعــات املجلــس.
• تقدمي التقارير والتوصيات ملجلس اإلدارة وعند الطلب.

• التوصية وإجازة املسائل املالية وفقاً جلدول الصاحيات.
• التوصيــة باملوافقــة علــى السياســات واللوائــح أو أي تعديــات 

أو إضافــات.
• املوافقــة أو التوصيــة بســقوف التعامــل مــع الــدول والبنــوك 
التعديــات  وإدخــال  البنــك  معهــا  يتعامــل  التــي  اجلديــدة 

الضروريــة.
عقدت اللجنة اإلجتماعات التالية  يف العام 2021 :

11 يناير 2021م  اإلجتماع األول:  
14 أبريل 2021م  اإلجتماع الثاني:  

5 يوليو 2021م  اإلجتماع الثالث:  
11 أكتوبر 2021م اإلجتماع الرابع:  
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أبرز أعمال وقرارات اللجنة يف العام ٢0٢١ :
يف كل اجتمــاع ملجلــس اإلدارة، يقــوم رئيــس اللجنــة بتقــدمي تقريــر 
عــن أنشــطة اللجنــة وعملهــا وأبــرز القــرارات الصــادرة عنهــا إلــى 
مجلــس اإلدارة مجتمعــاً. يف العــام 2021، صــادق مجلــس اإلدارة 

علــى جميــع توصيــات اللجنــة وقراراتهــا. ومــن أبرزهــا:
أو  عليهــا  واملوافقــة  التمويــل  عمليــات  مــن  عــدد  مناقشــة   •

عليهــا  باملوافقــة  اإلدارة  ملجلــس  التوصيــة 
• مراجعــة مختلــف أنشــطة البنــك وأعمالــه ورفــع التوصيــات 

ملجلــس اإلدارة وفــق املقتضــى
عضويــة اللجنــة قبــل اليــوم القانونــي األول )مــن 1 ينايــر 2021 

إلــى 30 نوفمبــر 2021(: 
رئيساً  • السيد/ تركي محمد اخلاطر 
عضواً • السيد/ عبد الرحمن اخليارين 
عضواً • الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني 
عضواً • الشيخ / علي بن جاسم آل ثاني 

إلــى 31   1 )مــن  األول  القانونــي  اليــوم  بعــد  اللجنــة  عضويــة 
 :)2021 ديســمبر 

رئيساً  • الشيخ/ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني  
عضواً   • السيد/ تركي محمد اخلاطر 
عضواً • الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني 
عضواً • الشيخ / علي بن جاسم آل ثاني 

ــى 31  ــدة مــن 1 إل ــرة املمت ــة أي اجتمــاع يف الفت ــد اللجن ــم تعق ل
ديســمبر 2021. مت تعديــل مهــام اللجنــة بعد اليوم القانوني األول 
لاندمــاج بنقــل صاحيــات ومهــام جلنــة االســتثمار للمجموعــة 

إليهــا باإلضافــة إلــى مســؤولياتها الرئيســية املذكــورة اعــاه.  

جلنة املخاطر والسياسات
األول  القانونــي  اليــوم  قبــل  للجنــة  الرئيســية  املســؤوليات 

لاندمــاج:
إدارة املخـاطــر

أ- املخاطر التشغيلية
1- مراجعة مدى فعالية إدارة املخاطر على مستوى البنك ككل

2- تقييم املخاطر اجلوهرية اجلديدة التي تؤثر على البنك
3- حتديد املخاطر االستراتيجية احلديثة مبا يف ذلك من أمور 
مؤسسية مثل األطر الرقابية وتطوير األعمال وما شابه ذلك

 Key Risk( 4- مراجعة املؤشرات الرئيسية للمخاطر
Indicators( وحتديد األمور التي يجب أن تسترعي 

اهتمام مجلس اإلدارة بشكل ربع سنوي
5- مراجعة اخلسائر التشغيلية املؤثرة

6- مراجعة جميع سياسات املخاطر بصورة سنوية
٢- مخاطر اإلئتمان

1- مراجعة السياسات اإلئتمانية بصورة سنوية

2- حتديــد ومراجعــة الضمانــات عنــد اللــزوم وعلــى األقــل مــرة 
ســنوياً

ــوك  ــة احلــدود القصــوى للتعامــات مــع البن 3- اعتمــاد ومراجع
األخــرى واحلــدود القصــوى للتعامــات يف الــدول األخــرى عنــد 

اللــزوم وعلــى األقــل مــرة ســنوياً
والتوصيــة  املتعثــرة  واحلســابات  املتأخــرات  مراجعــة   -4

لذلــك املناســبة  باملخصصــات 
5- تقييــم الشــطب أو اإلعــادة إلــى الربحيــة مقابــل مســتويات 

التخصيــص
6- مراجعة ومراقبة الدعاوي املرفوعة وعمليات التحصيل

ج - مراقبــة مخاطــر الســمعة وجميــع املخاطــر التــي لــم تتــم 
أعــاه تغطيتهــا 

د- سياســات البنــك: دراســة وتطويــر وحتديــث السياســات التــي 
حتتــاج موافقــة مجلــس اإلدارة

عقدت اللجنة اإلجتماعات التالية  يف العام 2021 :
15 أبريل 2021م اإلجتماع األول: 

5 يوليو 2021م اإلجتماع الثاني: 
4 أكتوبر 2021م اإلجتماع الثالث: 

أبرز أعمال وقرارات اللجنة يف العام ٢0٢١ :
يف كل اجتمــاع ملجلــس اإلدارة، يقــوم رئيــس اللجنــة بتقــدمي تقريــر 
عــن أنشــطة اللجنــة وعملهــا وأبــرز القــرارات الصــادرة عنهــا إلــى 
مجلــس اإلدارة مجتمعــاً. يف العــام 2021، صــادق مجلــس اإلدارة 

علــى جميــع توصيــات اللجنــة وقراراتهــا. ومــن أبرزهــا:
 ICAAP تقييم رأس املال الداخلي واملراجعة اإلشرافية •

• مراجعة واعتماد خطة التعايف  واختبارات الضغط 
• مناقشة واعتماد مختلف السياسات يف مصرف الريان 

اإلجــراءات  واتخــاذ  للمخاطــر  الدوريــة  التقاريــر  مناقشــة   •
املقتضــى بحســب  املناســبة 

ــر 2021  ــي األول )مــن 1 يناي ــوم القانون ــل الي ــة قب ــة اللجن عضوي
إلــى 30 نوفمبــر 2021(: 

رئيساً  السيد تركي محمد اخلاطر 
عضواً  السيد / ناصر جار اهلل املري 
عضواً السيد / عبد اهلل املالكي 

ــخ 1 ديســمبر 2021  ــي األول لاندمــاج بتاري ــوم القانون عقــب الي
تعديــل  ومت  جميــع جلانــه  هيكلــة  بإعــادة  اإلدارة  مجلــس  قــام 
مســؤوليات هــذه اللجنــة لتضــم جميــع املســائل اخلاصــة مبتابعــة 
االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال وفقــاً ملتطلبــات مصــرف قطــر 
املخاطــر  »جلنــة  لتصبــح  اللجنــة  مســمى  تغييــر  ومت  املركــزي 
إدارة  جميــع  عــن  حاليــاً  مســؤولة  اللجنــة  االلتــزام«.  ومتابعــة 
وفقــاً  األمــوال  غســل  ومكافحــة  االلتــزام  ومســائل  املخاطــر 
ملتطلبــات املصــرف املركــزي ووضــع سياســات املخاطــر وااللتــزام 
ومكافحــة غســل األمــوال. كمــا مت تعديــل عضويــة اللجنــة لتصبــح 

علــى الشــكل التالــي: 

 31 إلــى   1 )مــن  األول  القانونــي  اليــوم  بعــد  اللجنــة  عضويــة 
 :)2021 ديســمبر 

رئيساً  السيد تركي محمد اخلاطر 
عضواً  السيد عبد الرحمن اخليارين 
عضواً السيد محمد العبداهلل 

لــم تعقــد اللجنــة أي اجتمــاع يف الفتــرة املمتــدة مــن 1 إلــى 31 
 .2021 ديســمبر 

جلنة اإلستثمار للمجموعة
املسؤوليات الرئيسية للجنة قبل اليوم القانوني األول لاندماج:

والتــي  الريــان  • وضــع وتعديــل سياســات اإلســتثمار ملصــرف 
تتضمــن 1- سياســات مصــرف الريــان و2- حــدود املخاطــر 
حــدود  و3-  لإلســتثمار،  العريضــة  تتضمــن اخلطــوط  التــي 
اإلســتثمار يف كل قطــاع و حــدود اإلســتثمار اخلاصــة بالبلــدان 

و4- حتديــد مجــاالت اإلســتثمارات احملظــورة. 
• مراجعــة وإعتمــاد العمليــات اإلســتثمارية للمجموعــة، فيمــا 
يتوافــق مــع حــدود لإلســتثمار املوضوعــة للصفقــة الواحــدة 
ــا هــو وارد يف  ــاً مل ــام وفق ــى مــدار الع أو ملجمــوع الصفقــات عل

سياســة اإلســتثمار. 
مــن  للتأكــد  للمجموعــة  اإلســتثمار  محفظــة  إدارة  مراقبــة   •

اإلســتثمار. سياســة  يف  ورد  مبــا  االلتــزام 
• تقييــم أداء محفظــة إســتثمار مصــرف الريــان اعتمــاداً علــى 
إلــى  باإلضافــة  املتوقــع،  بالعائــد  احلقيقــي  العائــد  مقارنــة 
مقارنتــه مــع املؤشــرات األخــرى املعتمــدة مــن قبــل مجلــس 
اإلدارة. ويأخــذ التقييــم يف اإلعتبــار مــدى إلتــزام اإلســتثمار 

مــع التوجيهــات يف سياســة اإلســتثمار ملصــرف الريــان.
محافــظ  مــن  لــكل  والتقاريــر  الدوريــة  التحاليــل  مراجعــة   •

. اإلســتثمارية  املجموعــة 
كلمــا  الريــان  االســتراتيجية ملصــرف  اإلســتثمارات  • مراجعــة 

دعــت احلاجــة. 
• القيــام بواجبــات اخــرى وحتمــل مســؤوليات والتمتــع بصاحيات 

وفقــاً لتكليــف املجلس .
• إعــداد التقاريــر وتقدميهــا إلــى املجلــس الطاعــه على القرارات 

اإلســتثمارية التي اتخذت، والسياســات وأداء اإلستثمارات.
وفقــاً  ذلــك،  األمــر  تطلــب  كلمــا  أخــرى،  بواجبــات  القيــام   •
تعليمــات مصــرف  أو  للتغييــرات يف سياســة مجلــس اإلدارة 
قطــر املركــزي أوهيئــة قطــر لألســواق املاليــة أو تبعــاً لتطــورات 

الســوق.
• املوافقــة علــى الصفقــات اإلســتثمارية وفقــاً لألســقف احملــددة 
األعلــى  الســقوف  بالصفقــات ذات  التوصيــات  ورفــع  للجنــة 

ــس. ــل املجل ــا مــن قب للموافقــة عليه
ــرأي  ــة لتقــدمي ال • دعــوة األشــخاص املعنيــن إلجتماعــات اللجن

يف املجــاالت ذات االختصــاص.

عقدت اللجنة اإلجتماعات التالية  يف العام 2021
15 أبريل 2021م اإلجتماع األول :  

6 يوليو 2021م اإلجتماع الثاني : 
11 أكتوبر 2021م اإلجتماع الثالث :  

أبرز أعمال وقرارات اللجنة يف العام 2021:
• مناقشــة اســتثمارات مصــرف الريــان داخــل وخــارج قطــر ورفــع 

التوصيــات ملجلــس اإلدارة وفــق املقتضــى
عضويــة اللجنــة قبــل اليــوم القانونــي األول )مــن 1 ينايــر 2021 

إلــى 30 نوفمبــر 2021(: 
رئيساً  الشيخ علي بن جاسم آل ثاني  

عضواً   السيد محمد العبداهلل 
عضواً  الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني  
عضواً السيد ناصر جاراهلل املري  
عضواً  السيد أحمد الشيخ  
عضواً  السيد هيثم قاطرجي  

عقــب اليــوم القانونــي األول لاندمــاج بتاريــخ 1 ديســمبر 2021 
قــام مجلــس اإلدارة بإعــادة هيكلــة جميــع جلانــه ومت إلغــاء هــذه 
اللجنــة وضــّم صاحياتهــا ومســؤولياتها إلــى اللجنــة التنفيذيــة.  

جلنة التدقيق واإللتزام
األول  القانونــي  اليــوم  قبــل  للجنــة  الرئيســية  املســؤوليات 

لاندمــاج:
سياســتهم  وإعتمــاد  ســنوياً  اخلارجيــن  املدققــن  تعيــن   •

قــد. للتعا
اخلارجيــن  املدققــن  إســتقال  ومتابعــة  اإلشــراف   •
وموضوعيتهــم ومناقشــتهم حــول طبيعــة التدقيــق وفعاليتــه 
الدوليــة  واملعاييــر  الدوليــة  التدقيــق  ملعاييــر  وفقــاً  ونطاقــه 

املاليــة. التقاريــر  إلعــداد 
ــه وأي  ــق اخلارجــي وخطــة عمل ــن املدق ــة خطــاب تعي • مراجع
استفســارات أو ماحظــات مهمــة يطلبهــا مــن اإلدارة العليــا يف 

املصــرف وكذلــك ردود اإلدارة التنفيذيــة.
• تولــي كافــة األمــور املتعلقــة باملدقــق اخلارجــي ومثــال ذلــك 
التوصيــة ملجلــس اإلدارة بالترشــيح والعــزل، واالتعــاب، ونطــاق 

ونتائــج التدقيــق والتفتيــش للمهــام التــي مت تكليفــه بهــا.  
• ضمان التنسيق بن املدققن الداخلين واملدقق اخلارجي.

• االجتمــاع مــع املديــر املالــي يف املصــرف أو الشــخص الــذي 
يتولــى مهامــه واملدققــن الداخليــن واخلارجيــن مــرة واحــدة 

ــى األقــل. يف الســنة عل
• دراســة أي مســائل مهمــة وغيــر عاديــة تتضمنهــا أو ســوف 

تتضمنهــا التقاريــر املاليــة.
إقالتــه  أو  الداخلــي  التدقيــق  إدارة  جهــاز  رئيــس  تعيــن   •

فعاليتــه. علــى  واإلشــراف 
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• تعــن مســؤول اإلبــاغ عــن غســل األمــوال منوطــة بــه كافــة 
املهــام املرتبطــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. 
• اإلشــراف ومتابعــة إدارة التدقيــق الداخلــي وإدارة اإللتــزام 
ــة اخلطــة  ــك مناقشــة وتوصي والتأكــد مــن إســتقاليتهم وكذل

الســنوية والتدريــب املناســب لهــم. 
ــق  ــر التدقي ــة وإعتمــاد تقاري ــة الداخلي ــة أنظمــة الرقاب • مراجع
املخالفــات  تصويــب  ومتابعــة  للبنــك،  واخلارجــي  الداخلــي 
عــدم  لضمــان  الازمــة  الضوابــط  ووضــع  فيهــا  الــواردة 

تكرارهــا. 
• التنســيق مــع جلنــة إدارة املخاطــر حــول تقييــم أنظمــة إدارة 

املخاطــر والتحــوط لهــا.
ــاق وسياســات وإجــراءات العمــل إلدارة  ــة ميث ــة وتوصي • مراجع

ــزام بصــورة ســنوية. ــي وإلدارة اإللت ــق الداخل التدقي
وتقيــم  التــي حتــدد  اإللتــزام  إدارة  أعمــال  علــى  اإلشــراف   •
وتقــدم االستشــارة وتراقــب وترفــع التقاريــر حــول مخاطــر 
املطبقــة.  واملعاييــر  والتعليمــات  بالقوانــن  اإللتــزام  عــدم 
ــذي  ــي بالشــكل ال ــكل التنظيم ــا يف الهي ــد وضعه ــك حتدي كذل
يؤمــن لهــا االســتقالية والفاعليــة الازمــة. وتوفيــر املــوارد 
الكافيــة والقنــوات الســريعة والواضحــة لرفــع التقاريــر للجنــة 
واإلدارة التنفيذيــة وتزويدهــا بالصاحيــات الازمــة للوصــول 

للمعلومــات يف اطــار سياســة واضحــة وكافيــة.
ــة  • ضمــان وجــود سياســات واجــراءات وأنظمــة وضوابــط فعال
فيمــا يتعلــق مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وفقــاً 
ملتطلبــات قانــون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 
البنــك املركــزي ذات العاقــة الصــادرة يف مايــو  وتعليمــات 

للعــام 2020 م
• مراجعة التقارير الربعية التي تعدها إدارة اإللتزام.

مــن  يتمكــن  اإلدارة  مجلــس  بواســطة  جتــاز  قواعــد  وضــع   •
خالهــا العاملــون بالبنــك مــن التبليــغ بســرية عــن شــكوكهم 
وجــود  الريبــة، وضمــان  تثيــر  أن  يحتمــل  أي مســألة  حــول 
ترتيبــات مناســبة تســمح بإجــراء حتقيــق مســتقل وعــادل حــول 
هــذه املســائل مــع ضمــان منــح العامــل املٌبَلِّــغ الســرية واحلمايــة 
مــن أي ضــرر أو رد فعــل ســلبي )سياســة حمايــة املبلغــن(.

والتقاريــر  املاليــة  البيانــات  وصحــة  دقــة  علــى  اإلشــراف   •
الســنوية والنصــف ســنوية والربعيــة، ومراجعــة تلــك البيانــات 
والتقاريــر اخلاصــة بالتقيــد مبعاييــر احملاســبة واإلدارج يف 

واإلفصــاح. الســوق 
مراجعــة  الداخلــي  التدقيــق  مهــام  تتضمــن  أن  مــن  التأكــد   •

اإللتــزام. مراقبــة  مســؤول  أنشــطة 
• تقييــم مــدى تأثيــر اللوائــح التنظيميــة اجلديــدة علــى مصــرف 

الريــان.
• مراجعــة التقريــر الســنوي ملســؤول مكافحــة غســل األمــوال 

ومكافحــة متويــل اإلرهــاب.
دراسة أي مسائل أخرى يحددها مجلس اإلدارة.

عقدت اللجنة اإلجتماعات التالية  يف العام 2021 :
19 يناير 2021م اإلجتماع األول: 
13 أبريل 2021م اإلجتماع الثاني: 
19 أبريل 2021م اإلجتماع الثالث: 
13 يوليو 2021م اإلجتماع الرابع: 

14 سبتمبر 2021م اإلجتماع اخلامس: 
18 أكتوبر 2021م اإلجتماع السادس: 

أبرز أعمال وقرارات اللجنة يف العام 2021 :
• مراجعــة ومناقشــة تقريــر املدققــن املســتقلن بشــأن مراجعــة 
نظــام الرقابــة الداخليــة والبيانــات املاليــة املرحليــة وتقريــر 
تدقيــق البيانــات اخلتاميــة للعــام 2021 مبــا يف ذلــك كتــاب 

اإلدارة
• مراجعــة ومناقشــة البيانــات املاليــة املرحليــة واخلتاميــة للعــام 

2021 والتوصيــة ملجلــس اإلدارة باملوافقــة عليهــا
• مراجعة وتعزيز الرقابة الداخلية على التقارير املالية 

• مراجعــة ومناقشــة التقاريــر الدوريــة للتدقيــق الداخلــي عــن 
ــة الداخليــة ونظــام  ــي والرقاب أنشــطة ونتائــج التدقيــق الداخل
التحكــم باملخاطــر للعــام 2021 واتخــاذ اإلجــراءات املناســبة 

بحســب املقتضــى 
• املوافقــة علــى اســتراتيجية وخطــة التدقيــق الداخلــي للعــام 

2021
• مراجعــة عــروض شــركات التدقيــق والتوصيــة ملجلــس اإلدارة 

بترشــيح املدقــق اخلارجــي للعــام 2021 
• مراجعة ومناقشة التقارير الدورية حول االلتزام 

يف 12 ديســمبر 2021 وعقــب إمتــام االندمــاج مــع بنــك اخلليــج 
بإعــادة  اإلدارة  مجلــس  قــام  )اخلليجــي( ش.م.ق.ع.  التجــاري 
هيكلــة جميــع جلانــه ومت تعديــل مســؤوليات هــذه اللجنــة بحيــث 
ــزام ومكافحــة غســل األمــوال  مت فصــل مســؤوليات متابعــة االلت
البنــوك  عمــل  ملتطلبــات  وفقــاً  املخاطــر  جلنــة  إلــى  وضمهــا 

ومصــرف قطــر املركــزي.
عضويــة اللجنــة قبــل اليــوم القانونــي األول )مــن 1 ينايــر 2021 

ــر 2021(:  ــى 30 نوفمب إل
رئيساً  السيد/ طامي أحمد البنعلي 
عضواً السيد/ / عبد اهلل املالكي 
عضواً السيد/ ناصر جار اهلل املري 

عقــب اليــوم القانونــي األول لاندمــاج بتاريــخ 1 ديســمبر 2021 
بإعــادة هيكلــة جميــع جلانــه ومت تعديــل  قــام مجلــس اإلدارة 
ــة  ــل مســمى هــذه اللجن ــة بحيــث مت تعدي مســؤوليات هــذه اللجن
لتصبــح »جلنــة التدقيــق« ومت فصــل مســؤوليات متابعــة االلتــزام 
إلــى جلنــة املخاطــر وفقــاً  ومكافحــة غســل األمــوال وضمهــا 
يطــرأ  لــم  املركــزي.  قطــر  ومصــرف  البنــوك  ملتطلبــات عمــل 
تعديــل علــى أعضــاء هــذه اللجنــة بعــد االندمــاج. لــم تعقــد اللجنــة 
أي اجتمــاع يف الفتــرة املمتــدة مــن 1 إلــى 31 ديســمبر 2021. 

جلنة املكافآت والتعويضات
األول  القانونــي  اليــوم  قبــل  للجنــة  الرئيســية  املســؤوليات 

ج: لاندمــا
• حتديــد السياســة العامــة ملنــح املكافــآت يف البنــك ســنوياً، 
مبــا فيهــا طريقــة حتديــد مكافــآت رئيــس وأعضــاء املجلــس، 
علــى أال تزيــد املكافــأة الســنوية للمجلــس علــى 5٪ مــن الربــح 
واالســتقطاعات  االحتياطــات  خصــم  بعــد  للبنــك  الصــايف 
القانونيــة وتوزيــع األربــاح النقديــة والعينيــة علــى املســاهمن

• حتديــد أســس منــح البــدالت واحلوافــز بالبنــك لــإلدارة العليــا 
واملوظفــن ومنهــا إصــدار أســهم حتفيــز للعاملــن بهــا

• حتديــث الئحــة املكافــآت والتعويضــات ســنوياً وكلمــا دعــت 
الضــرورة إلــى ذلــك

• إقتــراح مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، 
ــي: ــار مــا يل مــع األخــذ بعــن اإلعتب

واإلدارة  اإلدارة  املمنوحــة ألعضــاء مجلــس  املكافــآت  قيمــة   •
التنفيذيــة بعــد مقارنتهــا مبــا هــو مقــدم يف املؤسســات املاليــة 

احملليــة واإلقليميــة املشــابهة
• األربــاح واإلجنــازات التــي حققهــا البنــك خــال الســنة املاليــة 

ومقارنتهــا بنتائــج الســنوات الســابقة
• الظروف اإلقتصادية واملالية خال السنة املالية

ــة  ــس واإلدارة التنفيذي ــام أعضــاء املجل • مســؤوليات ونطــاق مه
العليــا

• مراعــاة القوانــن التــي حتــدد قيمــة مكافــآت أعضــاء مجلــس 
النظــام األساســي ملصــرف  اإلدارة واملــواد ذات العاقــة يف 

ــان الري
• عــرض سياســة ومبــادئ املكافــآت علــى املســاهمن يف جمعيــة 

عامــة للموافقــة عليهــا وإعانهــا للجمهــور.

عقــدت جلنــة املكافــآت والتعويضــات إجتماعــاً واحــداً بتاريــخ 12 
ينايــر 2021م. 

أبرز أعمال وقرارات اللجنة يف العام 2021 :
• املراجعــة الســنوية لائحــة مكافــآت وأتعــاب وبــدالت أعضــاء 

مجلــس اإلدارة 
متهيــدا  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  مكافــآت  توصيــة   •

العامــة  اجلمعيــة  علــى  لعرضهــا 
• املراجعــة الســنوية للسياســة العامــة ملنــح املكافــآت  بالبنــك 

لــإلدارة العليــا واملوظفــن 
• توصيــة مجلــس اإلدارة فيمــا يخــص مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة 

واملوظفن 
• توصيــة مجلــس اإلدارة فيمــا يخــص مكافــآت هيئــة الرقابــة 

الشــرعية 

عضويــة اللجنــة قبــل اليــوم القانونــي األول )مــن 1 ينايــر 2021 
ــر 2021(:  ــى 30 نوفمب إل

رئيساً   السيد/ عبد اهلل أحمد املالكي  
عضواً  الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني  
عضواً السيد/ محمد إبراهيم العبد اهلل  

عقــب اليــوم القانونــي األول لاندمــاج بتاريــخ 1 ديســمبر 2021 
ــة جميــع جلانــه ومت ضــم هــذه  قــام مجلــس اإلدارة بإعــادة هيكل
واحــدة  جلنــة  يف  واحلوكمــة  الترشــيحات  جلنــة  إلــى  اللجنــة 
تســمى »جلنــة احلوكمــة والترشــيحات واملكافــآت«. أعضــاء جلنــة 
احلوكمــة والترشــيحات واملكافــآت بعــد اليــوم القانونــي األول 

ــي:  ــى الشــكل التال ــى 31 ديســمبر 2021( هــم عل ــن 1 إل )م
رئيساً   السيد/ عبد اهلل بن ناصر املسند  
عضواً  السيد / عبد الرحمن اخليارين  
عضواً السيد/ محمد العبد اهلل   

لــم تعقــد جلنــة احلوكمــة والترشــيحات واملكافــآت أي اجتمــاع يف 
الفتــرة املمتــدة مــن 1 إلــى 31 ديســمبر 2021. 

جلنة الترشيحات واحلوكمة
املسؤوليات الرئيسية للجنة قبل اليوم القانوني األول لاندماج:

اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  وانتخــاب  ترشــيح  سياســة  وضــع   -1
عليهــا  باملوافقــة  العامــة  للجمعيــة  والتصويــة 

2- تلقــي ودراســة طلبــات الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة ورفــع 
التوصيــة بهــذا الشــأن 

3- وضــع مشــروع خطــة التعاقــب علــى إدارة البنــك لضمــان 
ســرعة تعيــن البديــل املناســب لشــغل الوظائــف الشــاغرة بالبنــك
تــراه مناســبا لشــغل أي مــن وظائــف اإلدارة  4- ترشــيح مــن 

العليــا التنفيذيــة 
5- رفــع تقريــر ســنوي إلــى املجلــس يتضمــن حتليــا شــاما ألداء 
املجلــس محــددا نقــاط القــوة والضعــف واقتراحاتهــا يف هــذا 

الشــأن
6- مراجعــة تقريــر احلوكمــة الســنوي ملصــرف الريــان، والتوصيــة 

بإعتمــاده مــن املجلس.
7- وضــع برنامــج تعريفــي لألعضــاء اجلــدد، وإقتــراح برامــج 

تدريبيــة لهــم عنــد احلاجــة.
عقــدت جلنــة الترشــيحات واحلوكمــة إجتماعــاً واحــداً بتاريــخ 12 

يناير 2021م.
أبرز أعمال وقرارات اللجنة يف العام 2021 :

• مناقشــة  التقريــر الســنوي احلوكمــة والتوصيــة  ملجلــس اإلدارة 
باملوافقــة عليــه متهيــداً لعرضــه علــى اجلمعيــة العامــة إلقــراره 

• مراجعــة تقريــر املدقــق اخلارجــي حــوال التــزام مصــرف الريــان 
بتعليمــات احلوكمــة واتخــاذ اإلجــراءات املناســبة وفــق املقتضى 

• مراجعة البرنامج التعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة 
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ينايــر  القانونــي األول )مــن 1  اليــوم  اللجنــة قبــل  عضويــة 
 :)2021 نوفمبــر   30 إلــى   2021

رئيساً  السيد/ عبد الرحمن اخليارين 
عضواً السيد/  محمد إبراهيم العبد اهلل 
عضواً  السيد/ طامي أحمد البنعلي 

بتاريــخ 1 ديســمبر  القانونــي األول لاندمــاج  اليــوم  عقــب 
2021 قــام مجلــس اإلدارة بإعــادة هيكلــة جميــع جلانــه ومت 
ضــم هــذه اللجنــة إلــى جلنــة املكافــآت والتعويضــات يف جلنــة 
واحــدة تســمى »جلنــة احلوكمــة والترشــيحات واملكافــآت«. 
ــة احلوكمــة والترشــيحات واملكافــآت بعــد اليــوم  أعضــاء جلن
القانونــي األول )مــن 1 إلــى 31 ديســمبر 2021( هــم علــى 

ــي:  الشــكل التال
رئيساً السيد/ عبد اهلل بن ناصر املسند 

عضواً  السيد / عبد الرحمن اخليارين 
عضواً السيد/ محمد العبد اهلل 

لــم تعقــد جلنــة احلوكمــة والترشــيحات واملكافــآت أي اجتمــاع 
ــدة مــن 1 إلــى 31 ديســمبر 2021. ــرة املمت يف الفت

4- هيئة الرقابة الشرعية
يرجــى مراجعــة القســم رقــم )11( مــن التقريــر الســنوي الــذي 
هــذا  تقريــر احلوكمــة موضــوع  مــن  يتجــزأ  ال  يشــكل جــزءاً 

املســتند. 

5- اإلدارة العليا والهيكل التنظيمي 
مصــرف  ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  اإلدارة  مجلــس  يعــنَّ 
التابعــة  العليــا  اإلدارة  مناصــب  يف  املــدراء  وجميــع  الريــان 
مباشــرة إلــى الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة أو ملجلــس اإلدارة. 

ــان كمــا يف 31  ــا ملصــرف الري ــي طاقــم اإلدارة العلي وفيمــا يل
ديســمبر 2021م:

عدد األسهم اململوكة يف مصرف الريان بشكل مباشر وغير 
مباشر كما يف 31 يناير 2021: 10 آالف سهم

املناصب األخرى التي يشغلها حالياً: 
- عضو مجلس ادارة بنك الريان - بريطانيا

- عضو مجلس إدارة اخلليجي فرنسا
)QFBA( عضو مجلس إدارة أكادميية قطر للمال واألعمال -

عدد األسهم اململوكة يف مصرف الريان بشكل مباشر وغير 
مباشر كما يف 31 يناير 2021: ال يوجد 

املناصب األخرى التي يشغلها حالياً: ال يوجد 

عدد األسهم اململوكة يف مصرف الريان بشكل مباشر وغير 
مباشر كما يف 31 يناير 2021: ال يوجد 

املناصب األخرى التي يشغلها حالياً: ال يوجد 

عدد األسهم اململوكة يف مصرف الريان بشكل مباشر وغير 
مباشر كما يف 31 يناير 2021: 41360 سهماً  

املناصب األخرى التي يشغلها حالياً: 
 - عضو مجلس إدارة أكادميية قطر )مؤسسة قطر(

 - عضو مجلس ادارة شركة ضمان للتأمن اإلسامي )بيمة(
   ممثا عن مصرف الريان 

- عضو مجلس ادارة الريان لاستثمار ممثًا عن مصرف الريان 
- عضو جلنة البنوك واالستثمارات يف غرفة جتارة قطر 

عدد األسهم اململوكة يف مصرف الريان بشكل مباشر وغير 
مباشر كما يف 31 يناير 2021: ال يوجد 

املناصب األخرى التي يشغلها حالياً: ال يوجد 

عدد األسهم اململوكة يف مصرف الريان بشكل مباشر وغير 
مباشر كما يف 31 يناير 2021: ال يوجد 

املناصب األخرى التي يشغلها حالياً: ال يوجد 

فهد بن عبداهلل آل خليفة 
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

حمد الكبيسي 
رئيس قطاع املوارد البشرية للمجموعة

ورئيس قطاع العمليات بالوكالة 

طاهر بيرزاده 
 مساعد املدير العام، اخلزينة
واملؤسسات املالية للمجموعة 

محمد العمادي 
رئيس قطاع األعمال للمجموعة 

عمر العمادي 
رئيس قطاع املخاطر للمجموعة 

شابير بركات علي
 رئيس القطاع

املالي للمجموعة 

عدد األسهم اململوكة يف مصرف الريان بشكل مباشر وغير 
مباشر كما يف 31 يناير 2021: 834297 سهماً 

املناصب األخرى التي يشغلها حالياً: ال يوجد 

خالد فخرو 
مدير عام، اإلدارة الهندسية 

عدد األسهم اململوكة يف مصرف الريان بشكل مباشر وغير 
مباشر كما يف 31 يناير 2021: ال يوجد 

املناصب األخرى التي يشغلها حالياً: ال يوجد 

إميان النعيمي
رئيس عاقات الشركة
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عدد األسهم اململوكة يف مصرف الريان بشكل مباشر وغير 
مباشر كما يف 31 يناير 2021: ال يوجد 

املناصب األخرى التي يشغلها حالياً: ال يوجد 

عدد األسهم اململوكة يف مصرف الريان بشكل مباشر وغير 
مباشر كما يف 31 يناير 2021: ال يوجد 

املناصب األخرى التي يشغلها حالياً: ال يوجد 

معتز الدعنا 
 رئيس متابعة االلتزام ومكافحة

غسيل األموال للمجموعة

عادل عطية 
 مساعد املدير العام، التدقيق

الداخلي للمجموعة 

٦- سياسات الرقابة الداخلية يف مصرف الريان
 يلتــزم مصــرف الريــان يف عملــه بإتبــاع مجموعــة مــن السياســات 
التــي تشــكل اإلطــار الرقابــي علــى عمــل البنــك وكافــة أنشــطته 
، ويقــوم املصــرف بشــكل دوري -وعنــد احلاجــة- بتحديــث هــذه 
السياســات، ومــن ثــم عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة أو اللجنــة 
املختصــة إلعتمادهــا. وفيمــا يلــي السياســات املعتمــدة مبصــرف 

الريــان كمــا يف 31 ديســمبر 2021:
سياسة اإلئتمان   1

سياسة اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة   2
سياسة اإللتزام   3

إطارومنهجيات وسياسات وإرشادات  4
  مكافحة اجلرائم املالية

سياسة اإلسناد اخلارجي  5
سياسة تقييم مدى كفاية رأس املال  6

  الداخلية وإطار تنفيذها
سياسة احلفاظ على السيولة  7

التمويلية االحتياطية  
سياسة إدارة املخاطر املتعلقة بالسيولة  8

سياسة إدارة مخاطر السوق  9
سياسة التعايف من الكوارث  10

سياسة إدارة مخاطر العمليات  11
سياسة األمن السيبراني  12

إطار األمن السيبراني  13
سياسة حماية أمن املعلومات  14

سياسة احلفاظ على  15
استمرارية األعمال  

سياسة إطار عمل السويفت  16
سياسة تقنية املعلومات  17

فهد بن عبداهللا آل خليفة 

الرئيس التنفيذي
للمجموعة

الشركات التابعـة:
• الريــــان لالستثمار

• الريــــان بــارتــنـــــرز
• اخلليجي فـرنسـا

• الريــــان اململكة املتحدة

عـمـر العمـاديمحمد العمادي

إميان النعيمي رونان دودنسون خـالـد فخـرو

شابير بركات علي طاهر بيرزاده

رئيس قطاع األعمال
للمجموعة 

مساعد املدير العام، اخلزينة
واملؤسسات املالية للمجموعة 

مساعد املدير العام، الشؤون
القانونية للمجموعة

عبد املنعم احلسن 

رئيس قطاع
العمليات للمجموعة

رئيس قطاع املوارد البشرية للمجموعة 
ورئيس قطاع العمليات بالوكالة 

رئيس القطاع
املـالـي للمجمـوعة 

رئيس قطاع املخاطر
 للمجموعة 

حمد الكبيسي غير منطبق

املدير التنفيذي
التدقيق الشرعي

فـوزي صيـام

مساعد املدير العام، التدقيق
الداخلي للمجموعة 

عـادل عطية معتز الدعنا 

رئيس متابعة االلتزام ومكافحة
غسيل األموال للمجموعة

مـديـر عــــام
اإلدارة الهندسية 

رئيس
عـالقات الشـركة مكتب الرئيس التنفيذي

فيما يلي الهيكل التنظيمي ملجموعة مصرف الريان كما يف 31 ديسمبر 2021: 

إجراءات البنية التحتية وإصدار  18
األنظمة الرقمية  

معايير تغيير اإلدارة  19
معايير إدارة األنظمة الرقمية للمشاريع  20

معايير تطوير التطبيقات  21
منهجية إختبار األنظمة الرقمية   22

سياسة قواعد السلوك املهني  23
سياسة املوارد البشرية  24

سياسة إدارة اخلصوم واألصول واخلزينة  25
سياسة التدقيق الداخلي  26

سياسة اإلستثمار  27
سياسة الشريعة  28

إطار نظام  احلوكمة  29
سياسة إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد  30

سياسة عمليات الفروع  31
السياسة املالية  32

السياسة االجتماعية    33
سياسة االفصاح والتعامل مع   34 

الشائعات وعاقات املستثمرين  
سياسة التعاقد مع األطراف ذات العاقة  35

سياسة تنظيم  تعارض املصالح  36
سياسة تنظيم العاقة مع اصحاب املصالح  37

سياسة توزيع األرباح  38
سياسة تفويض الصاحيات  39

سياسة املوافقة على منح التمويات  40

عدد األسهم اململوكة يف مصرف الريان بشكل مباشر وغير 
مباشر كما يف 31 يناير 2021: ال يوجد 

املناصب األخرى التي يشغلها حالياً: ال يوجد 

عبد املنعم احلسن 
 مساعد املدير العام، الشؤون

القانونية للمجموعة

عدد األسهم اململوكة يف مصرف الريان بشكل مباشر وغير 
مباشر كما يف 31 يناير 2021: ال يوجد 

املناصب األخرى التي يشغلها حالياً: ال يوجد 

فوزي صيام 
املدير التنفيذي - التدقيق الشرعي
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ملكافحــة  تنظيمــي  إطــار  واعتمــاد  بتطويــر  البنــك  قــام  كمــا 
اجلرائــم املاليــة وخصــص عــدد مــن السياســات واإلرشــادات 

بذلــك: املتعلقــة 
سياسات وإرشادات مكافحة اجلرائم املالية للعام ٢0٢١م

حوكمة اإللتزام مبكافحة اجلرائم املالية  1
إطار مكافحة اجلرائم املالية  2

إطار تأكيد مكافحة اجلرائم املالية ورصدها  3
منهجية تقييم مخاطر غسل األموال الشاملة للبنك  4

منهجية تصنيف مخاطر العماء  5
منوذج تقييم مخاطر العماء  6

مدى رغبة البنك يف تقبل مخاطر اجلرائم املالية  7
تصنيف مخاطر قطاع العمل  8

تصنيف مخاطر الدولة )أو النطاق اجلغرايف/دائرة   9 
االختصاص(  

تقييم املخاطر املتأصلة لعملية غسل االموال  10 
الشمولية يف البنك  

التقييم التنازلي ملخاطر البنك  11
التقييم التصاعدي ملخاطر البنك  12

سياسة مكافحة غسل االموال ومكافحة متويل اإلرهاب  13
سياسة الوقاية ضد اجلرائم املالية  14

سياسة قبول العماء  15
سياسة األشخاص السياسين ممثلو املخاطر  16
سياسة التعامل مع العقوبات وقوائم احلظر  17

سياسة مكافحة غسل األموال عبر التمويل التجاري  18
سياسة التعامل مع البنوك املراسلة  19

سياسة مكافحة الرشوة والفساد  20
سياسة مكافحة االحتيال  21

سياسة حماية املبلغن  22
سياسة التعامل مع احلسابات اجلامدة  23 

واملبالغ الغير مطالب بها  
سياسة إعتماد املنتجات واخلدمات اجلديدة  24

السياسة العامة حلماية البيانات البنكية  25
سياسة مكافحة اجلرائم اإللكترونية  26

سياسة الشفافية الضريبية و اإللتزام باإلفصاح  27 
   الضريبي بحسب متطلبات اجلهات الرقابية

واالتفاقيات الدولية  
سياسة تعامل البنك مع استغال املعلومات  28 

الباطنية عن السوق وتداوالت املطلعن يف البنك  
إرشادات النهج القائم على املخاطر  29

إرشادات اعرف عميلك، العناية الواجبة، والعناية  30 
الواجبة املشددة  

إرشادات التعرف على املستفيد الفعلي  31

اإلرشادات اخلاصة باألشخاص السياسين  32 
ممثلي املخاطر  

إرشادات التعامل مع املوردين ومزودي اخلدمات  33
إرشادات التعامل مع جتار املعادن الثمينة  34 

واألحجار الكرمية و الذهب  
اإلرشادات اخلاصة باملعامات النقدية الكبيرة  35

إرشادات التحقق من وجود األسماء على قوائم العقوبات  36
إرشادات اإلباغ عن العمليات املشبوهة  37

إرشادات مكافحة غسل األموال عبر التمويل التجاري  38
إرشادات التعامل مع البنوك املراسلة  39

إرشادات مراقبة عمليات العماء  40
إرشادات مراقبة عمليات املوظفن  41

إرشادات التحقق من االخبار السلبية  42
إرشادات مكافحة الرشوة والفساد  43

إرشادات العقوبات ورفض احلسابات  44
إرشادات التعامل مع استغال املعلومات الباطنية  45 

عن السوق وتداوالت املطلعن يف البنك  
إرشادات حفظ الوثائق والسجات  46

جدول تفويض الصاحيات املتعلقة مبكافحة  47 
اجلرائم املالية  

إرشادات التعامل مع املوردين ومزودي  48 
اخلدمات ضمن إطار مكافحة اجلرائم املالية  

التــي  والشــروط  بالقواعــد  الريــان  مصــرف  تقيــد   -7
الســوق  يف  واإلدراج  اإلفصــاح  حتكــم 

يفصــح مصــرف الريــان عــن تقاريــره املاليــة املرحليــة والســنوية 
وفقــاً للقوانــن واألنظمــة املنطبقــة كذلــك يتــم اإلفصــاح عــن 
اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  برئيــس  اخلاصــة  املعلومــات  كافــة 
واللجــان واإلدارة العليــا وحتديثهــا دوريــاً مبــا يف ذلــك عــدد 
األســهم التــي ميلكونهــا وكبــار املســاهمن الذيــن ميلكــون بشــكل 
ــى  ــك عل ــن رأســمال البن ــر م ــر مباشــر 5% أو أكث مباشــر أو غي

املوقــع اإللكترونــي للبنــك ويف التقريــر الســنوي للحوكمــة. 
عــاوة علــى ذلــك، قــام املجلــس باعتمــاد سياســة لإلفصــاح 
والشــفافية وفقــاً لقواعــد بورصــة قطــر املتعلقــة باإلفصــاح عــن 
املعلومــات احلساســة للمســاهمن والســوق ولضمــان اإلفصــاح 
تلــك السياســة  الوقــت املناســب وتعالــج  بدقــة وشــفافية ويف 
ــوم املصــرف باإلفصــاح عــن  ــع الشــائعات ويق ــة التعامــل م كيفي
جــدول أعمــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة، وجميــع القرارات ذات 
الطبيعــة احلساســة مــن ضمنهــا التقاريــر املاليــة لبورصــة قطــر 
قبــل وبعــد كل اجتمــاع مــن اجتماعــات املجلــس. وباإلضافــة إلــى 
ــع الســادة املســاهمن  ــى إبقــاء جمي ــك، يحــرص املصــرف عل ذل
واملســتثمرين والعمــاء وجميــع أصحــاب املصالــح اآلخريــن علــى 
علــم بجميــع أنشــطته وخدماتــه وأعمالــه اجلديــدة وذلــك مــن 
خــال نشــر البيانــات الصحفيــة بصــورة دوريــة  يف الصحــف 
احملليــة وعلــى املوقــع اإللكترونــي للبنــك وإبــاغ صــورة منهــا إلــى 

الســوق واجلهــات الرقابيــة املعنيــة. وخــال اجتماعــات اجلمعيــة 
العامــة العاديــة وغيــر العاديــة، يحــرص املصــرف علــى إعطــاء 
املســاهمن الفرصــة ملمارســة حقهــم يف طــرح أي ســؤال حــول 

ــه.  وضــع البنــك وأعمال
يقــوم مجلــس اإلدارة باإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة املرحليــة 
أو اخلتاميــة بعــد إجــراء املراجعــات الازمــة وبنــاء علــى تقريــر 
بــأن  العليــا  واإلدارة  التدقيــق  وتوصيــة جلنــة  املســتقل  املدقــق 
املعلومــات املفصــح عنهــا هــي معلومــات دقيقــة وصحيحــة وغيــر 
مضللــة مــن كافــة النواحــي اجلوهريــة. أمــا بالنســبة إلــى عمليــات 
تخضــع  فإنهــا  ماليــة  غيــر  معلومــات  ألي  االخــرى  اإلفصــاح 
لسياســة اإلفصــاح والشــفافية املعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة والتــي 
تضــع إجــراءات محــددة ملراجعــة أي معلومــات أو بيانــات صحفيــة 
ــر مــن طــرف واحــد  ــة أكث ــب موافق ــور وتتطل ــل نشــرها للجمه قب
مــن بينهــا إدارة االلتــزام والشــؤون القانونيــة، بحســب األحــوال، 
وموافقــة الرئيــس التنفيــذي و/أو رئيــس مجلــس اإلدارة وذلــك 

ــا.     ــا ودقته ــد مــن صحته للتأك
هــذا وتــوزع التقاريــر املاليــة املدققــة علــى جميــع املســاهمن ضمــن 
التقريــر الســنوي الــذي يتــم إعــداده وتوزيعــه علــى املســاهمن يف 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة الســنوية كمــا تنشــر البيانــات املاليــة 
املوقــع  علــى  دائــم  بشــكل  متوفــرة  وهــي  احملليــة  الصحــف  يف 
اإللكترونــي للبنــك ولــدى بورصــة قطــر. كمــا يفصــح املصــرف 
عــن مكافــآت مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا يف التقاريــر الســنوية 
املدققــة ويفصــح عــن أعمــال وأنشــطة وإجنــازات مجلــس اإلدارة 
عــن كل عــام يف تقريــر مجلــس اإلدارة الــذي يعــرض علــى اجلمعيــة 
العامــة الســنوية ويتــم اإلفصــاح كذلــك عــن أعمــال اإلدارة العليــا  
مــن خــال عــرض نبــذة عــن إجنــازات كافــة إدارات وأقســام البنــك 
ــة  ــى املســاهمن يف كل جمعي ــوزع عل ــذي ي ــر الســنوي ال يف التقري

عامــة ســنوية.   
حتــى 31 ديســمبر 2021 قــام البنــك بجميــع اإلفصاحــات املطلوبــة 
يف القوانــن واألنظمــة املنطبقــة ســواء علــى موقعــه اإللكترونــي أو 
الصحــف ومواقــع التواصــل اإلجتماعــي التابعــة لــه أو يف التقريــر 
الســنوي. ملزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى مراجعــة املوقــع اإللكترونــي 
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8- تقيــد مصــرف الريــان بأنظمــة الرقابــة الداخليــة عنــد 
حتديــد املخاطــر وإدارتهــا

يولــي مجلــس اإلدارة اهتمامــا خاصــاً بالرقابــة الداخليــة بتحديــد 
واضــح ملســئوليات إدارات الرقابــة الداخليــة مبــا يف ذلــك وضعهــا 
يف الهيــكل التنظيمــي وعاقتهــا ببقية اإلدارات والوظائف بالشــكل 
الــذي يؤمــن لهــا اإلســتقالية والفاعليــة الازمــة وتوفيــر املــوارد 
الكافيــة والقنــوات الســريعة والواضحــة لرفــع التقاريــر ملجلــس 
الازمــة  بالصاحيــات  وتزويدهــا  التنفيذيــة  اإلدارة  أو  اإلدارة 
للوصــول للمعلومــات ملمارســة مهامهــا بشــكل فاعــل. كمــا تقــوم 
اإلدارة التنفيذيــة بالتعــاون والتنســيق مــع مســؤولي إدارات الرقابــة 
الداخليــة بإتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة والتأديبيــة الازمــة يف 
حــال اكتشــاف أيــة مخالفــات ورفــع تقاريــر دوريــة ملجلــس اإلدارة 
حــول املواضيــع املتعلقــة بالرقابــة الداخليــة مبــا يســاعد علــى 

تطويرهــا. ملزيــد مــن التفاصيــل حــول إدارات الرقابــة الداخليــة 
يرجــى مراجعــة القســم 7 مــن التقريــر الســنوي الــذي يشــكل 

جــزءاً ال يتجــزأ مــن تقريــر احلوكمــة. 
ــم  ــس اإلدارة بوضــع نظــام لتقيي ــك، قــام مجل ــى ذل باإلضافــة إل
تصميــم وتطبيــق وفعاليــة تشــغيل أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى 
التقاريــر املاليــة. للســنة املاليــة 2021 قــام البنــك بإجــراء التقييــم 
الرســمي لكفايــة تصميــم وتطبيــق وفعاليــة تشــغيل نظــام الرقابــة 
الداخليــة علــى التقاريــر املاليــة. ونتيجــة للتقييــم، لــم حتــدد 
اإلدارة أي نقــاط ضعــف جوهريــة وانتهــى التقييــم إلــى أن نظــام 
ــم  ــم بشــكل مائ ــة مصم ــر املالي ــى التقاري ــة عل ــة الداخلي الرقاب

ويطبــق ويعمــل بشــكل فاعــل كمــا يف 31 ديســمبر 2021. 

٩- إجــراءات إدارة املخاطــر والرقابــة الداخليــة مبــا يف 
ذلــك اإلشــراف علــى الشــؤون املاليــة واإلســتثمارات 

يقــوم البنــك بتحديــد املخاطــر التــي قــد يواجههــا وطــرق تقييمهــا 
وإدارتهــا وحتليــل عوامــل املخاطــر ومناقشــة األنظمــة املعتمــدة 
عبــر جلانــه  متوقعــة  الغيــر  أو  اجلذريــة  التغييــرات  ملواجهــة 
والرقابــة  املخاطــر  إدارة  مــن مســؤولي  كل  ويشــكل  اإلداريــة؛ 
التــي  اإلدارة  أدوات  مــن  األول  املســتوى  واإللتــزام  الداخليــة 
تســتخدمها يف متابعــة ذلــك باإلضافــة إلــى التأكــد املعقــول مــن 
اإلمتثــال للتوجيهــات مــن اجلهــات الرقابيــة. ويرفــع كل منهــم 
التقاريــر مباشــرة - متــى مــا لــزم - إلــى كل مــن اإلدارة التنفيذيــة 
أو مجلــس اإلدارة عبــر جلانــه وبذلــك يكــون مجلــس اإلدارة علــى 

ــي تشــمل: ــة والت ــة الداخلي ــج وأعمــال الرقاب ــى نتائ إطــاع عل
• منح وتقييم اإلئتمان 

• اإلستثمار 
• السيولة 

• مخاطر السوق 
• مخاطر كفاية رأس املال 

• مخاطر التركزات 
• مخاطر الصرف األجنبي 

• مخاطر أسعار الفائدة 
• التسعير 

• الربحية واملوازنات
• مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

• التأمن على األصول 
• األطراف ذات العاقة واملصالح املتداخلة

• اإللتزام بالقوانن والقواعد والتعليمات اإلشرافية 
• التدقيق الداخلي واخلارجي 

• تقييم األداء 
• اإلفصاحات جلميع اجلهات املعنية 

• مخاطر العمليات واحملاسبة 
• املخاطر القانونية
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بشــؤون  اخلاصــة  للسياســات  البنــك  تطبيــق  إلــى  باإلضافــة 
العاملــن وســلوكيات وأخاقيــات العمــل، وغيرهــا مــن السياســات 
املمارســات  بأفضــل  اإللتــزام  لضمــان  مراجعتهــا  تتــم  التــي 
ــم تقــوم  ــزام مبتطلبــات اجلهــات الرقابيــة يف ذلــك. ومــن ث واإللت
إدارة التدقيــق الداخلــي مبراجعــة ألداء كل مــن مســؤولي املخاطــر 
واإللتــزام لتقــدمي تأكيــد معقــول للجنــة التدقيــق التابعــة ملجلــس 
اإلدارة بــأن تلــك املهــام يتــم أداؤهــا علــى مســتوى مقبــول مــن 
الكفــاءة وللتنويــه بــأي أمــور تســترعي االهتمــام فيمــا يتعلق بذلك. 
ــط  ــى ضواب ــا إل ــان تخضــع بكامله ــا أن أنشــطة مصــرف الري كم
حتددهــا السياســات الرئيســية التــي يعتمدهــا مجلــس اإلدارة 
مباشــرة أو عبــر جلانــه. وكذلــك يتــم تقييــم أداء اإلدارة العليــا يف 
تطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة ويتــم تســجيل عــدد املــرات التــي 
أخطــر فيهــا املجلــس باملســائل املتعلقــة بهــا والطريقــة التــي متــت 

بهــا معاجلتهــا.
إخفــاق  أي  إلكتشــاف  بإســتمرار  الرقابيــة  اإلدارات  وتســعى 
أو مواطــن الضعــف يف  الداخليــة  الرقابــة  محتمــل يف تطبيــق 
ــي  ــى األداء املال ــر عل ــي قــد تؤث ــا أو حــاالت الطــوارئ الت تطبيقه
ملصــرف الريــان وهــي املســؤولة عــن متابعــة اإلجــراءات التــي 

اإلخفــاق. الشــركة يف معاجلــة  تأخذهــا 
أعمــال الرقابــة الداخليــة موزعــة مــا بــن اإلدارات الرقابيــة حيــث 
أنهــا هــي مــن تقــوم بإجــراء فحــص دائــم وشــامل ورفــع التقاريــر 
واملخالفــات  املاحظــات  حــول  التنفيذيــة  لــإلدارة  بإســتمرار 
ــة  ــر أي حال ــم تظه ــة، ول ــة الازم إلتخــاذ اإلجــراءات التصحيحي
ــى األداء املالــي للبنــك. ــر أو مــن احملتمــل أن تؤثــر عل طارئــة تؤث

١0- عمليــات إدارة املخاطــر وإجــراءات الرقابــة الداخليــة 
يف البنــك

تقــع علــى مجلــس إدارة مصــرف الريــان مســؤولية إدارة املخاطــر، 
ولقــد منــح املجلــس بــدوره اإلدارة التنفيذيــة صاحيــة إتخــاذ 
القــرارات الازمــة للرقابــة اليوميــة علــى املخاطــر وإدارتهــا عبــر 

ضوابــط محــددة تضمــن اإلدارة الســليمة للمخاطــر يف البنــك.

ــس اإلدارة  ــن مجل ــع م ــى إدارة املخاطــر تنب ــة الرشــيدة عل الرقاب
وتــدار علــى مســتوى األقســام، ويتــم ذلــك عبــر عــدة وســائل 
منهــا التقاريــر اإلداريــة األســبوعية والشــهرية وتقريــر مؤشــرات 
املخاطــر الرئيســية وســجات مخاطــر البنــك، كمــا تقــوم اإلدارات 
بوضــع معاييــر خاصــة بهــا للحفــاظ علــى املخاطــر عنــد احلــدود 
املقبولــة ضمــن احلــدود القصــوى املعتمــدة. ويتــم وضــع احلــدود 
القصــوى لتناســب مســتوى تقبــل املخاطــر ومــدى أهميتهــا إمــا من 
قبــل اللجنــة املختصــة التابعــة ملجلــس اإلدارة أو اللجنــة اإلداريــة 
املختصــة )بحســب صاحياتهــا املمنوحــة لهــا( أو مــن قبــل كل 
مــن األقســام املعنيــة )ضمــن احلــدود القصــوى الرئيســية احملــددة 
لهــم( لتقــدمي خدمــات ذات مخاطــر مت تخفيفهــا بشــكل مقبــول. 
ــن اللجــان ذات عــدة  ــم م ــكل مائ ــك بتشــكيل هي ــام البن ــد ق ولق
مســتويات مناســبة مــن مســتوى املجلــس وحتــى مســتوى اإلدارات.

يتبــع مصــرف الريــان منــوذج إدارة مخاطــر علــى مســتوى املنظومة 

يعتمــد علــى »ثاثــة خطــوط دفاعيــة« حيــث تكمــن الصاحيــات 
الدفاعيــة  مــن اخلطــوط  خــط  كل  املناســبة يف  واملســؤوليات 
ــه  ــك بشــتى مســتوياتها بحســب مــا فوضــت ب وتقــوم جلــان البن
مــن أعلــى مســتوى عنــد مجلــس اإلدارة نفســه ومــروراً باللجــان 
ــة  ــى جلــان اإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة مباشــرًة وحت ــة ملجل التابع

واملوظفــن.
تتــم إدارة املخاطــر عبــر إدارات متعــددة  يرأســها خبــراء مثــل 
ورئيــس  اإللتــزام  ورئيــس  للمجموعــة  املخاطــر  قطــاع  رئيــس 
ــم  ــد وتقيي ــك اإلدارات بتحدي ــث تقــوم تل ــي. حي ــق الداخل التدقي
وتقــدمي االستشــارة وتُراقــب وترفــع التقاريــر حــول مخاطــر عــدم 

اإللتــزام بالقوانــن والتعليمــات واملعاييــر املطبقــة.
وتتمثــل أهــداف الرقابــة الداخليــة يف حمايــة أصــول املصــرف، 
والتأكــد مــن دقــة  املتاحــة،  املــوارد  والرقابــة علــى إســتخدام 
البيانــات احملاســبية، وحتديــد الســلطات واملســؤوليات والتقيــد 
بهــا، وإتبــاع سياســة واضحــة يف إختيــار املوظفــن علــى مختلــف 

ــة . ــدة اإلداري األصع
كمــا يف 31 ديســمبر 2021 كشــفت الرقابــة الداخليــة للمجموعــة 
عــن مجموعــة مــن مســائل الرقابــة العاديــة فحســب، والتــي متــت 
معاجلتهــا بشــكل روتينــي مــن قبــل مســؤول املخاطــر ومســؤولي 
لــم تتطلــب  بهــا، والتــي  االمتثــال ضمــن السياســات املعمــول 

تدخــل مجلــس اإلدارة.
ــة، باســتمرار، اكتشــاف أي فشــل محتمــل  حتــاول إدارات الرقاب
يف تطبيــق الضوابــط الداخليــة أو نقــاط الضعــف يف التنفيــذ، أو 
أيــة حــاالت طارئــة قــد تؤثــر علــى األداء املالــي ملصــرف الريــان. 
كمــا أنهــا مســؤولة عــن متابعــة اإلجــراءات التــي يتخذهــا البنــك 

ملعاجلــة الفشــل.
تتــوزع أنشــطة الرقابــة الداخليــة بــن إدارات الرقابــة، حيــث تقوم 
باســتمرار بعمليــات تفتيــش مســتمرة وشــاملة، وتقــدم باســتمرار 
تقاريــر إلــى اإلدارة التنفيذيــة بشــأن املاحظــات واملخالفــات، 
مــن أجــل اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الازمــة. كمــا يف 31 
ــر أو قــد تؤثــر  ــة طارئــة تؤث ــم تكــن هنــاك حال ديســمبر 2021 ل

علــى األداء املالــي للبنــك. 

١١- اإلجــراءات التــي يتبعهــا مصــرف الريــان لتحديــد 
وتقييــم وإدارة املخاطــر التــي يواجههــا

يعتمــد مصــرف الريــان علــى طاقــم اإلدارة التنفيذيــة وجلانــه 
والسياســات واإلجــراءات املبنيــة عليهــا لتحديــد وتقييــم املخاطــر 
والتعامــل معهــا، وفيمــا يلــي النقــاط الرئيســية بخصــوص ذلــك:

إختبارات الضغط 
قيــاس ورصــد ومراقبــة شــتى أنــواع املخاطــر أمــر حيــوي لضمــان 
املالــي ككل. ويف هــذا  والنظــام  املؤسســات املصرفيــة  صحــة 
الســياق تســتخدم إختبــارات الضغــط بشــكل واســع مــن قبــل 
التنظيميــة  اجلهــات  عــن  فضــًا  الدوليــة  املاليــة  املؤسســات 
خاصــة يف اآلونــة األخيــرة للتأكــد مــن قــدرة البنــوك وغيرهــا 
أمــام مختلــف عوامــل  املاليــة علــى الصمــود  مــن املؤسســات 
املخاطــر. وتكمــن الفكــرة وراء إختبــارات الضغــط هــذه يف تقييــم 

املالــي  املوقــف  علــى  معقولــة  ولكــن  إســتثنائية  أحــداث  تأثيــر 
للبنــوك والكيانــات املاليــة األخــرى. حيــث مت وضــع مجموعــة 
مــن األســاليب الفنيــة الكميــة التــي ميكــن تقســيمها إلــى فئتــن: 

الســيناريو. إختبــارات احلساســية وإختبــارات 

ــزي و  ــل مصــرف قطــر املرك ــن قب ــة م ــات الرقابي ــاال للتعليم إمتث
اخلاصــة مبوضــوع جلنــة بــازل يقــوم البنــك بإجــراء إختبــارات 
ــك بشــكل  ــى البن ــر عل ــي تؤث ــة املخاطــر الت ــة كاف ــط لتغطي الضغ
منفــرد   )Firm Specific Scenarios( والتــي تشــمل املخاطــر 
ومخاطــر  الســوق  ومخاطــر  الســيولة  ومخاطــر  اإلئتمانيــة 
التشــغيل، وأيضــا يقــوم البنــك بإجــراء إختبــارات الضغــط لتغطيــة 
املخاطــر التــي تؤثــر علــى اإلقتصــاد  بشــكل عــام والنظــام املالــي 

.)Macro-economic Scenarios( ككل  

ــارات التــي جتريهــا إدارة املخاطــر بهــدف قيــاس  إن هــذه اإلختب
ميكــن  التــي  املســتقبلية  اخلســائر  حتمــل  علــى  البنــك  قــدرة 
أن يتعــرض لهــا يف ظــل ســيناريوهات محــددة حــول األوضــاع 
اإلقتصاديــة يف املســتقبل تبــدأ مبــا يســمى بالســيناريو األساســي، 
أو ســيناريو إســتمرار األوضــاع احلاليــة علــى مــا هــي عليــه، وعــدة 
ســيناريوهات بديلــة تختلــف يف درجــة حــدة الفــروض القائمــة 
عليهــا. وبصفــة خاصــة حتــاول هــذه االختبــارات التأكــد مــن 
أن البنــك ســوف تكــون لديــه مــوارد رأســمالية كافيــة ملواجهــة 
اخلســائر التــي ميكــن أن تتعــرض لهــا يف حــال حتقــق الســيناريو 
األســوأ مــن بــن هــذه الســيناريوهات. وهكــذا يتمكــن البنــك مــن 
تقــدمي تصــور واقعــي عــن مــدى حساســيته وقدرتــه علــى مواجهــة 
تطــورت  مــا  إذا  اإلقتصــاد،  يف  حدوثهــا  احملتمــل  الصدمــات 
ــى  ــه عل ــم قدرت ــى النحــو األســوأ، وتقيي ــة عل األوضــاع اإلقتصادي
إســتيعاب الصدمــات املختلفــة الناجمــة عــن مخاطــر اإلئتمــان 
ــى  ــاء عل ــك بن ــى كل البن ــارات عل واألســواق، وجتــرى هــذه اإلختب
البيانــات املاليــة احلاليــة  و البيانــات املاليــة املتوقعــة للخمســة 
ــل إدارة  ــا مــن قب ــم جتميعه ــي يت ســنوات القادمــة واملعلومــات الت

ــك.  ــط بالبن ــي حتي ــى املخاطــر الت ــة عل الرقاب

إختبــارات الضغــط املصــريف تســاعد علــى اتخــاذ اإلجــراءات 
املناســبة وحتــدد إذا مــا كان وضــع البنــك متــن، وذلــك عبر التأكد 
مــن أن أصــول البنــك كافيــة لتمويــل إلتزاماتــه وتغطيــة خســائره 
املســتقبلية يف أســوأ إفتــراض، ومــن ثــم متكنــه مــن أن يســتمر يف 
دوره كوســيط مالــي، وبــدون مســاعدة حكوميــة، أو مــدى حاجتــه 
إلــى مســاعدة مــن احلكومــة لكــي يســتمر يف العمــل، أي إحتياجــه 
إلــى املســاعدة احلكوميــة مــن خــال تقــدمي أمــوال ملســاندته، 
أو أن يســعى للبحــث عــن مصــادر للتمويــل يف ســوق التمويــل 
اخلــاص، مبــا يف ذلــك إحتمــال دفعــه نحــو اإلندمــاج. وهــي كلهــا 
فرضيــات تعــزز مــن قــدرة اإلدارة علــى التحــوُّط وتوفيــر خيــارات 

مدروســة يف حــال تطــور أي أحــداث ســلبية.
تعليمــات  بجميــع  البنــك  التــزم   ،2021 ديســمبر   31 يف  كمــا 
املصــرف املركــزي املتعلقــة بإختبــارات الضغــط، كمــا إلتــزم البنــك 

بتقــدمي التقاريــر املطلوبــة لذلــك.

املخاطر اإلئتمانية
تعتبــر املخاطــرة جــزءاً ال يتجــزأ مــن العمــل املصريف خصوصاً يف 
ظــل زيــادة حــدة املنافســة وحجــم املعامــات املصرفيــة والتطــور 
التقنــي واحلاجــة إلــى بنــوك ذات أحجــام كبيــرة. فالبنــوك اليــوم 
ــاوت يف درجــة  ــة متنوعــة تتف أصبحــت تواجــه مخاطــر مصرفي
خطورتهــا مــن بنــك آلخــر، وعليــه فــان إدارة مجمــل املخاطــر 
البنــك  جنــاح  علــى  املســاعدة  العوامــل  مــن  تعتبــر  احملتملــة 
وضمــان اســتمراريته يف الســوق املصرفيــة ممــا يعــود بعوائــد 

ــة. ــة ومخاطــر قليل مرضي
تعتبــر السياســات اإلئتمانيــة التــي يضعهــا البنــك محــور عمليــة 
ــة  ــر آلي ــى تطوي ــذا يحــرص البنــك عل إدارة مخاطــر اإلئتمــان. ل
شــاملة لتقييــم اإلئتمــان، وذلــك بوضــع سياســة إئتمانيــة شــاملة 
ــر والشــروط  ــن املعايي ــذي يتضمــن مجموعــة م ــل اإلطــار ال متث
اإلرشــادية التــي تــزود بهــا إدارة منــح اإلئتمــان املختصــة لضمــان 

املعاجلــة املوحــدة وتوفيــر املرونــة الكافيــة.
يتــم منــح التســهيات اإلئتمانيــة بنــاءاً علــى نظــام تقييــم داخلــي 
قياســي يعتمــد علــى مجموعــة مــن الشــروط والضوابــط مــن 
بينهــا خبــرة العميــل وكفاءتــه املاليــة ووجــود مصــادر ســداد كافيــة 
ومعتمــدة، ، تناســب شــروط التمويــل مــع الغــرض مــن التمويــل، 
حتديــد وتقييــم مخاطــر التمويــل، ووجــود ضمانــات كافيــة تكفــل 
ــل عــن  ــر أو توقــف العمي للبنــك إســترداد حقوقــه- يف حــال تعث

الســداد.
ــى االئتمــان املصــريف مــن قبــل جلــان اإلئتمــان  ــم املوافقــة عل تت
املختلفــة يف البنــك وفقــاً لصاحيــات منــح التمويــات املمنوحــة 
البنــك  اطــار سياســة  ويف  اإلدارة  مجلــس  مــن  اللجــان  لهــذه 

االئتمانيــة.
أمــا التمويــل الشــخصي فهــو التمويــل املمنــوح لألفــراد، وتتــم 
مراقبــة عمليــات التمويــل الشــخصي عبــر نظــام مركــزي آلــي 
خــاص بالبنــك للرقابــة علــى القــروض املمنوحــة لألفــراد، حيــث 
يقــوم املوظــف بإدخــال طلــب التمويــل، ومــن ثــم يقــوم مــدراء 
الفــروع أو نوابهــم بحســب صاحياتهــم مبراجعــة الطلــب ويف 
حــال املوافقــة عليــه يتــم متريــره إلــى إدارة العمليــات للقيــام مبنــح 
التمويــل؛ ويف حــال وجــود أي اســتثناءات يتــم رفــع الطلــب إلــى 

ــة إئتمــان املختصــة. جلن

إدارة مخاطر اإلئتمان 
ــدة إجــراءات  ــان بع تقــوم إدارة مخاطــر اإلئتمــان مبصــرف الري
يتــم مــن خالهــا حتديــد وقيــاس ومتابعــة ومراقبــة املخاطــر 

ــي: ــا يل ــن خــال م ــك م ــة وذل االئتماني
معايير إدارة املخاطر اإلئتمانية

مت وضع معايير إئتمانية تتضمن ما يلي:
1- حتديد نوع اإلئتمان املمكن منحه للعماء حسب القطاعات 

)اإلقتصادية(.
2- حتديــد نوعيــة الضمانــات وكيفيــة تقييمهــا واجلهــة التــي 
تقييمهــا والعاقــة بــن حجــم اإلئتمــان وقيمــة الضمانــات 
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وإتخــاذ اإلجــراءات التحوطيــة للحفــاظ عليهــا مثــل التأمــن 
ــات. ــدوري للضمان ــم ال والتقيي

3- وضــع حــد أقصــى ملنــح االئتمــان ملجموعــة ائتمانيــة واحــدة، 
باإلضافــة إلــى مبــادئ تســعير االئتمــان.

4- حتديــد مســتوى املخاطــر الــذي يوافــق مجلــس اإلدارة أو 
ــل. ــة التموي ــاء عملي ــه أثن ــى الدخــول في ــك عل البن

5- وضــع قواعــد املوافقــة علــى منــح االئتمــان وقواعــد احلصول 
علــى املعلومــات واملســتندات الواجــب توافرهــا ملنــح االئتمــان 
وصاحيــات منــح اإلئتمــان ووضــع قواعد املراجعة املســتقلة 

لإلئتمــان وقواعــد تصنيفــه وتكويــن املخصصات.
ــات وحــدات  ــة مســتقلة عــن توصي ــات إئتماني 6- إعــداد توصي

العمــل.
للجنــة  بالعميــل  اخلاصــة  املعلومــات  كل  عــن  االفصــاح   -7
اإلئتمانيــة بــكل شــفافية حتــى يتســنى لهــا إتخــاذ القــرار 

الصحيــح. االئتمانــي 
ــال  ــة اكتم ــان ملتابع ــة اإلئتم ــر دور وحــدة إدارة ومراقب 8- تطوي
كل الوثائــق والضمانــات املطلوبــة حســب توصيــة اللجنــة 

اإلئتمانيــة لتفعيــل احلــدود يف نظــام للبنــك.
9- يقــوم مصــرف الريــان بتطبيــق نظــام داخلــي مــن شــركة 
كل  مــن  البنــك   العمــاء  مخاطــر  لتقييــم   Moody’s
القطاعــات وذلــك بهــدف وضــع آليــة شــاملة لنظــام تقييــم 
مخاطــر االئتمــان تتضمــن مجموعــة مــن املعاييــر والشــروط 
اإلرشــادية التــي يجــب القيــام بهــا عنــد تقييــم العمــاء. 
وإدارة  قيــاس،  عمليــة  محــور  السياســة  هــذه  وتعتبــر 
ــى  ــاءاً عل ــم بن ــم العمــاء يت ــت أن تقي ــان حي مخاطــر االئتم
نظــام قياســي يعتمــد علــى مجموعــة مــن الضوابــط وذلــك 

للحفــاظ علــى املخاطــر عنــد احلــدود املقبولــة.
10- إتبــاع إجــراء إختبــار الضغــط علــى التســهيات اإلئتمانيــة 
أدوات  وتوفيــر  املخاطــر  لتعزيــز عمليــة حتديــد وضبــط 
بهــدف  وذلــك  األخــرى  املخاطــر  إدارة  ألدوات  مكملــة 

للمخاطــر اإلئتمانيــة. الشــامل  التقييــم  إلــى  الوصــول 

تطبيق إجراءات سليمة لتحديد مخاطر اإلئتمـان
يتم تطبيق اإلجراءات السليمة ملنح االئتمان وتتضمن اآلتي:
1- وجود طلب متويل موقع من العميل أو املفوض بالتوقيع.

إلجــراء  الكاملــة  واملســتندات  املعلومــات  علــى  احلصــول   -2
تقييــم ومراجعــة شــاملة للعميــل ولنوعيــة املخاطــر املرتبطــة 
بطلــب اإلئتمــان وإمكانيــة تصنيفــه إئتمانيــا وفقــا لنظــام 

التصنيــف الداخلــي للبنــك
وخبرتــه  العميــل  وســمعة  اإلئتمــان  مــن  الغــرض  معرفــة   -3

اإلقتصــادي(. القطــاع  )ضمــن  الســوق  يف  ومركــزه 
للعميــل وللقطــاع،  4- دراســة املخاطــر احلاليــة واملســتقبلية 
ومــدى احلساســية للتطــورات اإلقتصاديــة والعاقــة بــن 

والربحيــة. املخاطــر 

بســداد  العميــل  إلتــزام  ومــدى  الســداد  مصــادر  تقييــم   -5
الســابقة. إلتزاماتــه 

6- إستيفاء الضمانات املطلوبة وتقييمها.
7- حتليــل الوضــع املالــي للعميــل مــن خــال ميزانيــات حديثــة 

ومدققــة.
8- اإلســتعانة بتقاريــر مركــز قطــر للمعلومــات اإلئتمانيــة لتقييم 
بإلتزاماتــه  ووفائــه  للعميــل  اإلئتمانيــة  واجلــدارة  كفــاءة 
مديونيــة  ملعرفــة حجــم  املركــزي  قطــر  وتقريــر مصــرف 

العميــل مــع البنــوك االخــرى.
9- مراعــاة احلــد األقصــى مــن نســبة الســقف اإلئتمانــي املمكــن 
العميــل  مســتوى  علــى  امللكيــة  نســبة حقــوق  إلــى  منحــه 
العاقــة  وذوي  العمــاء  وإجمالــي  املجموعــة  أو  الواحــد 

وذوي املصالــح املتداخلــة مــع البنــك.
10- مراعــاة تعليمــات مصــرف قطــر املركــزي بخصــوص منــح 

التمويــل.
11- األخــذ يف االعتبــار احلــد األقصــى ملعــدل احلــد االئتمانــي 
الــذي ميكــن منحــه لســعر حقــوق امللكيــة علــى مســتوى 
عميــل واحــد أو املجموعــة أو إجمالــي العمــاء املعنيــن 

وأولئــك الذيــن لديهــم مصالــح متداخلــة مــع البنــك.
الــذي  املالــي،  اإلجهــاد  اختبــارات  إطــار  علــى  املوافقــة   -12
تعريــف  لضمــان  واملنهجيــة،  والهيــكل  السياســة  يشــمل 
وحتديــد العوامــل املناســبة املتعلقــة مبخاطــر االئتمــان، إلــى 
جانــب حتديــد املســؤوليات املرتبطــة بهــا ونتائجهــا، فضــًا 
عــن عرضهــا إلــى اللجــان املتخصصــة لدعمهــا يف اتخــاذ 

القــرارات.

إجراءات التعامـل مع االئتمان ومتابعتـه
إجراءات التعامل مع اإلئتمان ومتابعته تشمل ما يلي:

1- وجــود ملفــات حلفــظ املوافقــات اإلئتمانيــة واملســتندات ذات 
الصلة.

ــة  ــات اللجن ــة وتوصي ــذ اإلئتمــان حســب موافق ــة تنفي 2- متابع
اإلئتمانيــة املختصــة والتأكــد مــن مــدى اإللتــزام بالسياســات 
وتوافر/كفايــة  الرقابيــة  والتعليمــات  والقوانــن  واإلجــراءات 

املطلوبــة. الضمانــات 
3- متابعــة اســتخدام العمــاء للحــدود االئتمانيــة املمنوحــة مــن 

خــال تقــدمي تقاريــر دوريــة عــن احملفظــة االئتمانيــة بأكملهــا.
4- تصنيــف اإلئتمــان داخليــاً والــذي يســاعد علــى منــح وتســعير 

اإلئتمــان ومتابعــة جودته.
5- إصــدار تقاريــر علــى القطاعــات املتعثــرة لوحــدة العمــل 

الازمــة. اإلجــراءات  إلتخــاذ 
6- إصــدار التقاريــر الدوريــة وإفــادة وحــدات العمــل واإلدارة 

بــكل مــا يلــزم.

إدارة اإلئتمــان وحــدة مســتقلة عــن وحــدة  7- تعتبــر وحــدة 
الضمانــات  مراجعــة  يف  مهامهــا  وتتمثــل  اإلئتمــان،  مراجعــة 
والشــروط والعقــود وإســتكمالها قبــل منــح التســهيات، مبــا يف 
ــى النظــام وحتديثهــا  ذلــك متابعــة جميــع احلــدود املمنوحــة عل

التقاريرالازمــة. وكذلــك إســتخدامها وإصــدار 

إجراءات الرقابة على مخاطر االئتمان
تتضمن هذه اإلجراءات ما يلي:

1- وجــود رقابــة داخليــة للتأكــد مــن اإلبــاغ عــن اإلســتثناءات 
يف السياســات اإلئتمانية/اإلجــراءات اإلئتمانيــة، احلــدود 

اإلئتمانيــة، و/أو التعليمــات الرقابيــة.
االئتمانيــة  التســهيات  ملتابعــة  التحصيــل  وحــدة  وجــود   -2
املتعثــرة وإتخــاذ االجــراءات املائمــة ملعاجلتهــا يف وقــت 
مبكــر حيــث يتــم اعــداد تقريــر بشــكل دوري عــن وضــع 
احلســابات املتعثــرة وإفــادة اجلهــة املســؤولة باتخــاذ الــازم. 
3- املراجعــة الدوريــة لصاحيــات املفوضــن بالتوقيــع علــى 

ووثائقــه. االعتمــاد 
4- تطوير السياســة اإلئتمانية بشــكل دوري للبنك لتتماشــى مع 

كل املســتجدات واملتغيرات بهدف حتســن ادارة املخاطر.
5- يقــوم البنــك وبشــكل منتظــم مبراجعــة جميــع التســهيات 
حــدود  و  القطاعــات  أداء  ومراقبــة  املمنوحــة  اإلئتمانيــة 
التركــزات املاليــة لــكل قطــاع. كمــا يقــوم البنــك مبتابعــة 
كافــة التســهيات والزيــادات ومتابعــة الضمانــات وإكتمالهــا، 
والعمــل علــى اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة يف الوقــت املائــم.

6- خلــق أرضيــة مشــتركة بــن إدارة املخاطــر ووحــدات العمــل 
ذات العاقــة لتبــادل املعلومــات ونشــر الثقافــة اإلئتمانيــة 

ــك إلدارة املخاطــر. مســتمدة مــن إســتراتيجية البن
التطــور  ودائمــة  مســتمرة  تكــون  املخاطــر  إدارة  أنشــطة   -7

البنــك. باســتراتيجية  وترتبــط 
8- تبنــي وإســتخدام أنظمــة لتقييــم مخاطر العمــاء ومبايتوافق 

مــع متطلبــات بــازل وتعليمــات مصــرف قطــر املركزي.

مخاطر السوق
مخاطــر  مــع  التعامــل  يف  البنــك  أســلوب  جوهــر  يتغيــر  لــم 
الســوق ألنــه يعتمــد علــى رصــد مخاطــر الســوق بإســتخدام 
ــات مصــرف  ــى توجيه ــداً  عل ــة  معتم أحــدث األســس املصرفي
خبــرات موظفــن  ومســتخدماً  بــازل  ومبــادئ  املركــزي  قطــر 
ــة. ومــن أجــل معاجلــة وتقليــل هــذه  ذوي كفــاءات عاليــة وعاملي
املخاطــر بشــكل عــام يقــوم البنــك بتنويــع نشــاطاته يف مختلــف 
والقيــام  العمــاء  وشــرائح  واملنتجــات  والقطاعــات  البلــدان 
باتخــاذ خطــوات إســتباقية إلدارة هــذه املخاطــر. كمــا يقــوم 
املوظفــون املعنيــون مبراقبــة مجموعــة مــن املخاطــر املرتبطــة 
مخاطــر  األجنبــي،  الصــرف  مخاطرأســعار  مثــل  بالســوق 
أســعار الربحيــة، مخاطــر التســعير، مخاطــر الســيولة، مخاطــر 
اإلســتثمارات العامــة، ومراقبــة النســب املصرفيــة احملــددة مــن 
ــة  قبــل مصــرف قطــر املركــزي مــن نســب ســيولة و نســب كفاي

رأس املــال، باإلضافــة الــى مراقبــة نســب اإلســتقرار و التركــزات 
الريــان تقاريــر داخليــة  العمــاء، ويصــدر مصــرف  يف ودائــع 
اتخــاذ  علــى  لتســاعدها  لــإلدارة  وشــهرية  وأســبوعية  يوميــة 
القــرارات الســليمة ومراقبــة مخاطــر الســوق. ويتــم التعامــل مــع 

املســتجدات حســب مــا يلــزم.
تشــمل هــذه التقاريــر تقاريــر يوميــة، كتقريــر مؤشــرات اإلنــذار 
املبكــر ملخاطــر الســوق و الســيولة، وتقريــراً يوميــاً عــن اخلزينــة، 
باإلضافــة إلــى التقريــر الشــهري للجنــة األصــول واخلصــوم الذي 
يوضــح وضــع امليزانيــة، النســب املصرفيــة وإختبــارات الضغــط 
علــى امليزانيــة، وحتليــل الفجــوات يف األصــول واخلصــوم، وتقــوم 
ــا مبناقشــة  ــة مــن اإلدارة العلي ــة األصــول واخلصــوم املتكون جلن
هــذا التقريــر يف إجتماعهــا الشــهري وإتخــاذ ومتابعــة القــرارات.

احلدود اإلئتمانية املمنوحة للبنوك والدول
إلتزامــاً بتعليمــات مصــرف قطــر املركــزي وضمــن سياســة البنــك 
اإلئتمانيــة، يتــم حتديــث احلــدود اإلئتمانيــة للبنــوك التــي يجــري 
التعامــل معهــا، وكذلــك احلــدود اإلئتمانيــة للــدول التــي تقــع فيهــا 
ــوك حســب تصنيفهــا. ويعتمــد املجلــس هــذه احلــدود  هــذه البن
األوضــاع  تفرضهــا  التــي  املقتضيــات  حســب  دراســتها  بعــد 
اإلقتصاديــة الســائدة وتقــدم بعــد إعتمادهــا إلــى مصــرف قطــر 

املركــزي.

مخاطر التشغيل
مــن مصــرف الريــان لتقليــل إحتمــاالت اخلســائر مــن  ســعياً 
املخاطــر التشــغيلية ، قــام مصــرف الريــان بإعتمــاد وتطبيــق 
ــة وإدارة  ــم ومراقب ــد وتقيي ــة لتحدي سياســات وإجــراءات منهجي
ــط  ــا. وتشــمل ضواب ــف فيه ــاط الضع ــغ عــن نق ــة والتبلي األنظم
الواجبــات بشــكل  بــن  الفصــل  السياســات واإلجــراءات  تلــك 
واعتمــاد   ، النظــام  الدخــول علــى  وتقييــد صاحيــات  فعــال، 
التســويات،  وإجــراء  الصاحيــات  لتفويــض  فعالــة  إجــراءات 
لــألداء، كمــا  والتقييــم املســتمر  للموظفــن  والتعليــم املســتمر 
جميــع  إلدارة  متخصصــاً   نظامــاً  الريــان   مصــرف  يســتخدم 
قواعــد  مخاطــر  ذلــك  يف  مبــا  التشــغيل،  مخاطــر  مؤشــرات 

واخلســارة. البيانــات 

احلد من مخاطر التشغيل
مصــرف الريــان مهتــم جــدا باجلهــود املبذولــة للحــد مــن مخاطــر 
ــاع أفضــل املمارســات يف مجــال  ــا ويشــجع إتب التشــغيل وإدارته
البرامــج  تطبيــق  يتــم  الريــان  مصــرف  ويف  املخاطــر.  إدارة 
ــى احلــد مــن التعــرض حلــدث  ــي لهــا القــدرة عل والضوابــط الت
اختبــار ضوابــط  ويتــم  مــدى خطورتــه؛  أو  تكــراره  أو  معــن، 
مصــرف الريــان مــن أجــل معرفــة مــا إذا كانــت هــذه الضوابــط 
حتــد فعــا مــن املخاطــر، أو أنهــا حتــّول التعــرض مــن ناحيــة 

معينــة مــن مخاطــر التشــغيل إلــى قطــاع أعمــال آخــر.



التـقــريــر
٢٠الـســنـوي ٢١
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املخاطــر  مــن  للحــد  املتبعــة  التطبيقــات  أفضــل   -١٢
باألنظمــة واملتعلقــة  التشــغيلية 

• االســتمرار يف احلفــاظ علــى شــهادة ISO 22301 لنظــام إدارة 
اســتمرارية األعمــال واالمتثــال ألفضــل املمارســات الدوليــة.

الدارة   ISO 27001 شــهادة  علــى  احلفــاظ  يف  االســتمرار   •
ــدات  ــة مــن التهدي ــط للحماي أمــن املعلومــات وحتســن الضواب

احلاليــة.
• اســتخدام نظــام إلكترونــي متخصــص SAS إلدارة املخاطــر 
ــع مؤشــرات مخاطــر التشــغيل، مبــا يف  التشــغيلية: إلدارة جمي

ذلــك تتبــع وحتليــل احلــوادث واخلســائر التشــغيلية. 
• اســتخدام نظــام الرقابــة علــى التحويــات املصرفيــة للتأكــد 
مــن عــدم وجــود أســماء تظهــر يف أي مــن القوائــم احملظــورة 
واملتعلقــة مبكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة متويــل اإلرهــاب، 
أو أن تكــون إلى/مــن دول محظــورة، ودمــج هــذا النظــام مــع 
نظــام SWIFT لكــي يعتــرض أيــة أســماء مشــكوك فيهــا يف 

ــذ احلــركات. ــت تنفي نفــس وق
• رصــد حــاالت اإلحتيــال علــى نحــو اســتباقي ملنــع أي معامــات 
ــى رصــد حــاالت  مشــبوهة: حيــث تعمــل وحــدة متخصصــة عل
االحتيــال علــى مــدار  24 ســاعة يف اليــوم و7 أيــام يف األســبوع 
اإلئتمــان  بطاقــات  علــى  االحتيــال  عمليــات  ومنــع  لكشــف 

والصــراف اآللــي.
• حمايــة بيانــات البنــك الهامــة علــى نحــو اســتباقي حتوطــاً ألي 
حــاالت طــوارئ، وذلــك بتوفيــر مركــز للتعــايف مــن الكــوارث 
بقطــر،  والتكنولوجيــا  العلــوم  واحــة  »ميــزة« يف  عبــر شــركة 
واإلحتفــاظ بنســخة إحتياطيــة مــن البيانــات الهامــة يف مركــز 

قطــر للبيانــات وأخــرى يف مدينــة »نيــس« بفرنســا.
البرامــج الضــارة  والهجمــات  • اســتخدام نظــام متطــور ملنــع 

التصيــد. محــاوالت  مثــل  املتقدمــة  االلكترونيــة 
• إجراء اختبارات التسلل واإلختراقات األمنية على أنظمة 

تكنولوجيا املعلومات
• تقدمي أحدث الدورات التدريبية للتوعية بأمن املعلومات 

جلميع موظفي البنك ملكافحة اخلروقات األمنية.
• املشاركة بنجاح يف التدريب على مكافحة حوادث أمن 
املعلومات الذي مت تنظيمه من قبل وزارة املواصات 

 واالتصاالت

• استخدام نظام مراقبة أحداث أمن املعلومات SIEM على 
مدار 24 ساعة يف اليوم و7 أيام يف األسبوع.

• االستمرار يف زيادة عدد قاعدة مستخدمي نظام املخاطر 
التشغيلية.

• تقييم الضوابط الداخلية على البيانات املالية، حيث مت اختبار 
 تصميم و فاعلية اكثر من 305  اجراء

وحتديد أوجه القصور والعمل على تصحيحها بالتعاون مع 
اإلدارات ذات الصلة .

• اجــراء حتديــد وتقييــم ذاتــي للمخاطــر والعمــل علــى تصحيــح 

ــة . ــاون مــع اإلدارات ذات الصل أوجــه القصــور بالتع
كمــا تتــم تغطيــة بعــض املخاطــر التــي ال ميكــن جتنبهــا أو تخفيفهــا 

أو القبــول بهــا عبــر عمليــات التأمــن املختلفة.

األمــوال  غســل  مبكافحــة  الريــان  مصــرف  تقيــد   -١٣
املاليــة( )مكافحــة اجلرائــم  اإلرهــاب  ومكافحــة متويــل 
عقــب صــدور القانــون رقــم )20( لعــام 2019م بخصــوص مكافحــة 
غســل األمــوال ومكافحــة متويــل اإلرهــاب، والئحتــه التنفيذيــة 
وتعليمــات مصــرف قطــر املركــزي يف هــذا  الشــأن واإلرشــادات 
متويــل  ومكافحــة  األمــوال  غســل  ملكافحــة  احملدثــة  التكميليــة 
اإلرهــاب الصــادرة عــن مصــرف قطــر املركــزي يف مايــو 2020م(، 
وتطويــر  الصلــة  ذات  سياســاته  جميــع  بتحديــث  البنــك  قــام 
منظومــة مــن السياســات واإلرشــادات للتقيــد مبكافحــة جميــع 

اجلرائــم املاليــة. وتركــز هــذه السياســات علــى التالــي: 
• مكافحة غسل األموال 

• مكافحة متويل اإلرهاب 
• مكافحة انتشار األسلحة 
• مكافحة الفساد والرشوة 

• مكافحة االجتار بالبشر والعبودية 
• مكافحة التداول بالعمات الرقمية 

الصلــة  ذات  والتعليمــات  بالقانــون  اإللتــزام  إلــى  باإلضافــة 
وتطبيقهــا، فــإن مجموعــة سياســات وإرشــادات مكافحــة اجلرائــم 
املاليــة تؤكــد أن البنــك ليســت لــه أي رغبــة يف أن يكــون جــزء 
مــن أي معاملــة ذات صلــة بــأي جرميــة ماليــة وأنــه يتــم اتخــاذ 
التدابيــر الوقائيــة املعقولــة والكافيــة لتخفيــف مثــل هــذه املخاطــر 
إلتــزام  تأكيــد  إلــى  باإلضافــة  باالرتفــاع،  لهــا  الســماح  وعــدم 
البنــك بالتعــاون املســتمر مــع مصــرف قطــر املركــزي ومــع وحــدة 

املعلومــات املاليــة للدولــة يف كل مــا يخــص ذلــك.

١4- التصنيف اإلئتماني ملصرف الريان

التطلع املستقبليالتصنيف على املدى القصيرالتصنيف على املدى البعيد

مستقر A1P1

فيمــا التنفيذيــة  اإلدارة  علــى  الريــان  مصــرف  اعتمــاد     )1( 
         يخص ترويج األعمال .

)2(   التركز العالي يف األصول  واملطلوبات .
)3(   الضعف يف التمويل والسيولة.

١5- مراقب احلسابات »املدقق اخلارجي«
مت إختيــار الســادة ديلويــت »Deloitte«  كمراقــب احلســابات 
اخلارجــي ملصــرف الريــان بنــاء علــى تطبيقهــم أفضــل املعاييــر 
املهنيــة وعلــى حفاظهــم علــى إســتقاليتهم واإلمتنــاع عــن أي 
عاقــات فيهــا تضــارب يف املصالــح. ويقــوم املدقــق اخلارجــي 
بحضــور اجلمعيــة العامــة حيــث يقــدم تقريــره الســنوي ويــرد علــى 

اإلستفســارات.
مهام مراقب احلسابات

يقــوم مراقــب احلســابات بإجــراء تدقيــق خارجــي مســتقل ســنوي 
ومراجعــات ربــع ســنوية. ويهــدف التدقيــق املذكــور إلــى تزويــد 
وفقــاً  تعــد  املاليــة  البيانــات  أن  بتأكيــد موضوعــي  املســاهمن 
لنظــام احلوكمــة وللقوانــن واللوائــح ذات الصلــة واملعاييــر الدوليــة 
التــي حتكــم إعــداد املعلومــات املاليــة وأن البيانــات املاليــة تظهــر 
املالــي  املركــز  كافــة اجلوانــب اجلوهريــة  بصــورة عادلــة ومــن 
املوحــد للمجموعــة وأدائهــا املالــي املوحــد وتدفقاتهــا النقديــة 
املوحــدة للســنة املنتهيــة، وذلــك وفقــاُ ملعاييــر التدقيــق الدوليــة 
الصــادرة عــن هيئــة احملاســبة  املاليــة اإلســامية  للمؤسســات 
واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية  ولوائــح مصــرف قطــر 

ــا. ــول به ــزي املعم املرك
املعاييــر  بأفضــل  التقيــد  اخلارجيــن  املدققــن  علــى  ويتعــن 
املهنيــة، ويلتــزم مصــرف الريــان بعــدم التعاقــد معهــم لتقــدمي أي 
إستشــارات أو خدمــات قــد ينتــج عنهــا تضــارب يف املصالــح، ولــذا 
يعتبــر املدققــون اخلارجيــون مســتقلن متامــاً عــن مصــرف الريــان 
ومجلــس إدارتــه، وليــس لديهــم إطاقــاً أي تضــارب يف املصالح يف 

عاقاتهــم مــع مصــرف الريــان.
ويعتبــر املدققــون اخلارجيــون مســؤولن أمــام املســاهمن ويدينــون 
ملصــرف الريــان بواجــب بــذل العنايــة املهنيــة املطلوبــة عنــد القيــام 
بالتدقيــق، كمــا يتوجــب علــى املدققــن اخلارجيــن إبــاغ هاليئــات 
الرقابيــة يف حــال عــدم اتخــاذ املجلــس اإلجــراء املناســب فيمــا 
يتعلــق باملســائل املثيــرة للشــبهة التــي أثارها املدققــون أو حددوها.

١٦- حقوق املساهمني 
حقــوق  حمايــة  علــى  الريــان  مصــرف  إدارة  مجلــس  يحــرص 
مســاهميه وفقــاً ملــا هــو محــدد يف القوانــن واللوائــح ذات الصلــة 
والنظــام األساســي ملصــرف الريــان علــى مبــدأ العــدل واملســاواة 
يف حصــة األســهم مــن األربــاح بــا متييــز يف ملكيــة موجــودات 
املصــرف ويف األربــاح املقســمة علــى الوجــه املبــن يف النظــام. 
كمــا يســمح للمســاهمن إســتعمال حقهــم يف التصويــت بالوكالــة.

ــح حــق تقــدمي املقترحــات  كمــا أن للمســاهمن وأصحــاب املصال
والشــكوى والتظلــم، وميكــن لهــم ذلــك عبــر عــدة وســائل مثــل مركز 
االتصــاالت أو البريــد اإللكترونــي أو عبــر احلضــور شــخصياً إلــى 

حافظت وكالة موديز على تصنيف Prime/A1-1 املمنوح 
إلى مصرف الريان حتى من بعد عملية اإلندماج.  ويعكس هذا 

التقييم اإلئتماني العوامل اآلتية :
)1(   توفر فرص للتنويع والنمو خارج دولة قطر.
)2(   اجلودة العالية لألصول على مدى السنن .

ــة  ــي تدعــم الرســملة العالي ــة واملســتقرة الت ــة الصلب )3(   الربحي
ــان. ملصــرف الري

ومــع ذلــك ، فــان نقــاط القــوه املذكــورة أعــاه تتأثــر بالعوامــل 
التاليــة:

أي مــن فــروع البنــك، ويقــوم البنــك بتســجيل ذلــك والتأكــد مــن 
ــزم  ــا ل ــة املناســبة كم ــات املعني ــى األشــخاص واجله أن يصــل إل
وأن يتــم الــرد عليــه بشــكل مقبــول واتخــاذ مــا لــزم مــن إجــراءات.
ويضمــن تنفيــذ مجموعــة مــن السياســات املعتمــدة مــن مجلــس 
إدارة مصــرف الريــان مصالــح املســاهمن وأصحــاب العاقــة 

مثــل :
وعاقــات الشــائعات،  مــع  والتعامــل  اإلفصــاح  سياســة   • 

    املستثمرين
• سياسة التعاقد مع األطراف ذات العاقة 

• سياسة تنظيم تضارب املصالح 
• سياسة تنظيم العاقة مع أصحاب املصالح

• سياسة توزيع األرباح 
• السياسة االجتماعية 

١7- سجل املساهمني
يتــم  التــي  يحتفــظ املصــرف بنســخة عــن ســجل املســاهمن 
املركــزي  لإليــداع  قطــر  شــركة  قبــل  مــن  شــهرياً  اســتامها 
لــألوراق املاليــة. ويطلــب مصــرف الريــان بيانــات املســاهمن 
مــن شــركة قطــر لإليــداع املركــزي لــألوراق املاليــة يف أي وقــت 
ــات  ــك، وتعتمــد هــذه البيان ــاك حاجــة لذل ــت هن ــا كان آخــر كلم
ــى  ــاح عل لتســجيل احلضــور يف اجلمعيــات وكذلــك لتوزيــع األرب

املســاهمن.

١8- احلق يف الوصول إلى املعلومات
بــه خاصــاً  إلكترونيــاً  موقعــاً  الريــان  مصــرف   أنشــأ 
www.alrayan.com  بحيــث تنشــر فيــه جميــع اإلفصاحــات 
املقــررة يف القوانــن واألنظمــة احملليــة.  فضــًا عــن ذلــك، ميكــن 
للمســاهمن احلصــول مجانــاً علــى املعلومــات املقــررة لهــم يف 
ــس  ــب رئي ــك مــن خــال االتصــال مبكت ــن واألنظمــة وذل القوان
األمانــة العامــة للشــركة أو بــإدارة عاقــات املســتثمرين بالبنــك 
كمــا أن جميــع بيانــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا 
بالبنــك وكذلــك االوراق التأسيســية والقانونيــة للبنــك مــن عقــد 
وقــرارات  التجــاري  والســجل  االساســي  والنظــام  التاســيس 
ــي  ــى املوقــع اإللكترون ــن للجمهــور عل ــات العامــة متوفري اجلمعي

ــل.  للمصــرف بحيــث ميكــن تنزيلهــم بــدون أي مقاب

١٩- تضــارب املصالــح وتعامــالت األشــخاص الباطنيــني 
ومعامــالت األطــراف ذوي العالقــة 

ــك إطــار احلوكمــة مبصــرف  ــس اإلدارة وكذل ــاق مجل ينــص ميث
مــع  املعامــات  حتكــم  التــي  العامــة  القواعــد  علــى  الريــان 
تضــارب  البنــك سياســة  وضــع  كمــا  العاقــة  ذوي  األطــراف 
ومعامــات  املصالــح  تضــارب  مســائل  تعالــج  التــي  املصالــح 

العاقــة.  ذوي  األطــراف 
ــس  ــة مجل ــة تشــترط موافق ــة مــع طــرف ذي عاق إن أي معامل
اإلدارة/اللجنــة املختصــة، بحســب األحــوال، عليهــا أو اجلمعيــة 
تقــدمي  بعــد  كبيــرة،  صفقــة  كانــت  إذا  للمســاهمن  العامــة 
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املبــررات واألســباب املســّوغة للدخــول يف مثــل تلــك الصفقــات 
وفقــاً لنوعهــا والتأكــد مــن اتباعهــا اإلجــراءات املقــررة إلدارة 
علــى  تنطــوي  مبعاملــة  النظــر  حــال  ويف  املصالــح.  تضــارب 
تضــارب محتمــل للمصالــح مــع عضــو مجلــس إدارة عضــو مــن 
اإلدارة العليــا وأي طــرف آخــر  يجــب مناقشــة املوضــوع يف 
غيــاب العضــو املعنــي الــذي ال يحــق لــه مطلقــاً املشــاركة يف 
النقــاش او التصويــت علــى مثــل تلــك املعامــات. ويف جميــع 
األحــوال يجــب أن تكــون املعامــات مــع األطــراف ذوي العاقــة 
علــى أســاس جتــاري بحــت مــن دون أي شــروط تفضيليــة علــى 

حســاب البنــك. 
ووفقــاً للسياســة املذكــورة، يتعــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة 
اإلفصــاح عــن أي مصالــح مباشــرة أو غيــر مباشــرة يف أي مــن 
الصفقــات التجاريــة املطروحــة للنقــاش علــى املجلــس ضمــن 
جــدول األعمــال ويجــب مناقشــة املوضــوع يف غيــاب العضــو 
او  النقــاش  يف  املشــاركة  مطلقــاً  لــه  يحــق  ال  الــذي  املعنــي 
التصويــت علــى مثــل تلــك البنــود. كذلــك يتعــن علــى كل عضــو 
يف مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا أن يقــوم بإفصاحــات دوريــة 
علــى االقــل ســنويا عــن مصاحلــه املاليــة أو مصالــح اخــرى لــه 
يف البنــك أو شــركاته التابعــة يف البنــك أو شــركاته التابعــة، وعــن 
أي عاقــة مــع أي مــن األشــخاص املرتبطــن بالبنــك واألطــراف 

ذات العاقــة، إن وجــدت.
هــذا ويضــع البنــك إطــاراً عامــاً للتعامــات الباطنيــة بحيــث 
حتظــر أي عمليــات متاجــرة تعتمــد علــى معلومــات ماديــة غيــر 
معلنــة للجمهــور تخــص املصــرف. وتنطبــق هــذه السياســة علــى 
ــع يســمح  ــة مبجموعــة املصــرف ويكــون يف موق ــه صل كل مــن ل
لــه باحلصــول علــى معلومــات ســرّية. وقــد مت إعــداد الئحــة 
باألشــخاص املطلعــن علــى املعلومــات اجلوهريــة ويتــم حتديثهــا 
دوريــاً وموافــاة الســوق وهيئــة قطــر لألســواق املاليــة بهــا. ويقــوم 
املصــرف مبراقبــة النشــاطات التجاريــة املتعلقــة بأســهم البنــك 
ــم إعــداد  ــا. ويت ــس اإلدارة واإلدارة العلي ــل أعضــاء مجل ــن قب م
تقريــر شــهري عــن هــذه النشــاطات مــن قبــل إدارة عاقــات 
املســتثمرين ويرفــع إلــى رئيــس متابعــة االلتــزام وأمــن ســّر 
مجلــس اإلدارة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يقــوم البنــك بنهايــة كل 
ــة قطــر  ــة منــوذج اإلفصــاح اخلــاص بهيئ ــع مــن الســنة بتعبئ رب
لألســواق املاليــة ونشــره علــى املوقــع اإللكترونــي للبنــك وبورصــة 
قطــر ويتضمــن النمــوذج إفصاحــات حــول تــداوالت أعضــاء 
مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا، إن وجــدت. وعنــد نهايــة كل ربــع 
ــس  ــاع مجل ــد اجتم ــن موعــد عق ــاً م ــل 15 يوم ــن الســنة، وقب م
ــك  ــوم البن ــة، يق ــة املرحلي ــات املالي ــى البيان ــة عل اإلدارة للموافق
بنشــر تعميــم علــى جميــع املوظفــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
إلباغهــم بدخــول فتــرة حظــر التــداول بأســهم البنــك مــن قبــل 
األشــخاص املطلعــن ويحذرهــم مــن التــداول بســهم البنــك. 
حتــى 31 ديســمبر 2021، لــم تســجل أي تــداوالت يف فتــرات 
احلظــر التــي مينــع فيهــا التــداول باألســهم وفقــاً ألحــكام املــادة 

ــة لبورصــة قطــر.    173 مــن الائحــة الداخلي

ــرة مــع أي  ــة كبي ــم تســّجل أي صفق ــى 31 ديســمبر 2021 ل حت
طــرف ذي عاقــة تتطلــب موافقــة اجلمعيــة العامــة عليهــا. 
منحهــا  مت  التــي  االئتمانيــة  التســهيات  بعــض  هنــاك  كان 
ألطــراف ذوي العاقــة. وقــد جــرى منــح تلــك التســهيات وفقــاً 
لتعليمــات مصــرف قطــر املركــزي ذات الصلــة وعلــى أســاس 
ــة ومبوافقــة جلــان  ــن دون أي شــروط تفضيلي جتــاري بحــت م
االئتمــان املختصــة ويف غيــاب األشــخاص املعنيــن الــذمي لــم 
ــأي شــكل  ــك التســهيات ب ــى تل ــاً عل يشــاركوا نقاشــاً أو تصويت

مــن األشــكال.
مــع  معامــات  أي  عــن  اإلفصــاح  يتــم  األحــوال،  جميــع  ويف 
األطــراف ذوي العاقــة ســواء صفقــات كبيــرة أو خافهــا يف 
الكشــف التفصيلــي املعــد وفقــاً ألحــكام املــادة )122( مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11 لســنة 2015 واملــادة )39( 
مــن النظــام األساســي للبنــك واملــادة )26( مــن نظــام احلوكمــة 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق املاليــة وأيضــاً ضمــن التقريــر 
ــى املســاهمن  ــات املاليــة املدققــة املعــروض عل الســنوي/ البيان
املعامــات،  تلــك  تفاصيــل  علــى  لاطــاع  عليــه.  للمصادقــة 
ــة كمــا يف 31 ديســمبر  ــة املدقق ــات املالي ــة البيان يرجــى مراجع
2021 الــواردة بنهايــة التقريــر الســنوي أدنــاه الــذي يشــكل جــزءاً 
ال يتجــزأ مــن تقريــر احلوكمــة موضــوع هــذا املســتند كمــا ميكــن 
ــور  ــي املذك ــى الكشــف التفصيل للســادة املســاهمن االطــاع عل
الــذي يصبــح متوفــراً يف كل عــام  قبــل أســبوع مــن املوعد احملدد 
الجتمــاع اجلمعيــة العامــة وذلــك يف مكتــب األمانة العامة ملجلس 
اإلدارة، يف مقــرّ البنــك الكائــن يف الدوحــة-  قطــر، شــارع العــد 
الشــرقي 69، منطقــة مارينــا 40، مدينــة لوســيل، الطابــق 23 
مصطحبــن معهــم كشــف حســاب محــدث باألســهم اململوكــة يف 
املصــرف ال يقــل تاريخــه عــن أســبوع واحــد مــن بورصــة قطــر/

ــك وصــورة  ــم بالبن ــت ملكيته ــداع املركــزي يثب شــركة قطــر لإلي
عــن البطاقــة الشــخصية )إذا كان املســاهم شــخص طبيعــي( أو 
صــورة عــن الســجل التجــاري وبطاقــة املنشــأة وكتــاب تفويــض 
موقــع مــن املفوضــن بالتوقيــع علــى الســجل التجــاري وبطاقــة 

املنشــأة )إذا كان املســاهم شــخص معنوي/شــركة(.

٢0- قواعد السلوك املهني
وضــع مصــرف الريــان سياســة خاصــة بقواعــد الســلوك املهنــي 
ــى  ــق بالتســاوي عل ــك، وتنطب ــن بالبن ــع العامل يخضــع لهــا جمي
أعضــاء مجلــس اإلدارة.  إن قواعــد الســلوك املهنــي توضــح مــا 
ــق  ــا يتعل ــى حــده فيم ــم عل ــرد منه ــه كل ف ــه ويعي يجــب أن يدرك
بالســلوكيات واملعامــات التــي تؤثــر علــى مصالــح البنــك وأدائــه 

املالــي.

حــق  وممارســة  للمســاهمني  املنصفــة  املعاملــة   -٢١
يــت لتصو ا

ينــص النظــام األساســي ملصــرف الريــان علــى أن لــكل مســاهم 
احلــق يف حضــور اجلمعيــة العامــة، وميثــل املســاهمن القصــر 
واحملجــور عليهــم النــواب عنهــم قانونــاً يف حــن ميثل األشــخاص 
ــض  ــا مبوجــب تفوي ــن قبله ــة األشــخاص املفوضــن م اإلعتباري

خطــي منظــم وفقــاً لألصــول القانونيــة.
الــذي  املســاهم  حــق  علــى  األساســي  النظــام  نــص  كمــا 
املوضوعــات  مناقشــة  يف  العامــة  اجلمعيــة  إجتمــاع  يحضــر 
ــي  ــى مراقب ــه األســئلة إل ــال وتوجي ــى جــدول األعم املدرجــة عل
احلســابات ، ويتعــن علــى املجلــس الــرد علــى أســئلة املســاهمن 
وإستفســاراتهم بالقــدر الــذي ال يعــرض مصلحــة البنــك للضــرر، 
وإذا رأى املســاهم أن الــرد غيــر كاف احتكــم إلــى اجلمعيــة 

العامــة ويكــون قرارهــا واجــب التنفيــذ .
كذلــك نــص النظــام األساســي ملصــرف الريــان علــى أن لــكل 

مســاهم عــدد مــن األصــوات يعــادل عــدد أســهمه.

٢٢- حقــوق املســاهمني فيمــا يتعلــق بإنتخــاب أعضــاء 
مجلــس اإلدارة 

يحــق ملســاهمي مصــرف الريــان اختيــار مجلــس اإلدارة وفقــاً 
للنظــام األساســي للبنــك. وحيــث يتوجــب علــى اجلمعيــة العامــة 
انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة، يحــرص مصــرف الريــان علــى 
تطبيــق مبــدأ إعطــاء املســاهمن معلومــات عــن املرشــحن إلــى 
عضويــة مجلــس اإلدارة قبــل اإلنتخابــات، مبــا يف ذلــك وصــف 
ومؤهاتهــم  وخبرتهــم  والتقنيــة  املهنيــة  املرشــحن  مهــارات 
ــات ملســاهميه  ــك املعلوم ــان تل ــح مصــرف الري األخــرى ،   ويتي

ــى موقعــه . بنشــرها عل

٢٣- حقوق املساهمني فيما يتعلق بتوزيع األرباح
كامــًا بالنتائــج املاليــة التــي  يرتبــط توزيــع األربــاح إرتباطــاً 
يحققهــا مصــرف الريــان يف نهايــة كل عــام،  باإلضافــة إلــى 
ــات  ــة وخاصــة تعليم ــات ذات الصل ــن والتعليم ــزام بالقوان اإللت
بأشــكالها  باإلحتياطيــات  اخلاصــة  املركــزي  قطــر  مصــرف 
إحتياطــي   - املخاطــر  إحتياطــي   - القانونــي  اإلحتياطــي   (
القيمــة العادلــة ( ويقــوم مجلــس اإلدارة ســنوياً بدراســة عــدة 
ســيناريوهات ، يختــار أفضلهــا ويعرضــه علــى اجلمعيــة العامــة 
العاديــة بشــكل تفصيلــي مــع بيــان مجمــوع األربــاح احملققــة 
علــى  املوافقــة  احلــق يف  كل  العامــة  وللجمعيــة   ، وتوزيعاتهــا 
مقتــرح مجلــس اإلدارة أو تعديلــه . وقــد قــام البنــك بإعتمــاد 
ــان. باإلضافــة إلــى ذلــك  ــاح مبصــرف الري ــع األرب سياســة توزي
ــان وحــدة خاصــة هــي »وحــدة املســاهمن  أنشــأ مصــرف الري
لشــؤون التوزيعــات« تعنــى بتوزيعــات األربــاح علــى املســاهمن 
هــذا  حــول  استفســاراتهم  جميــع  علــى  والــرد  واملســتثمرين 
املوضــوع. ميكــن التواصــل مــع هــذه الوحــدة علــى عنــوان البريــد 
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٢4- هيــكل رأس املــال وحقــوق املســاهمني يف الصفقــات 
الكبــرى

ــة  يضمــن النظــام األساســي للمصــرف حــق املســاهمن واألقلي
منهــم علــى وجــه التحديــد يف االعتــراض وإبطــال الصفقــات 
الكبــرى، وفقــاً للقانــون، التــي يعتبــرون أنهــا تضــر مبصاحلهــم. 
هــذا ويتــم اإلفصــاح عــن هيــكل رأس املــال وتطــوره يف التقريــر 
الســنوي للبنــك وعلــى موقعــه اإللكترونــي كمــا يتــم اإلفصــاح 
عــن كبــار املســاهمن الذيــن ميلكــون 5٪ أو أكثــر مــن رأس املــال 

ــك.   ــي للبن ــع اإللكترون ــى املوق ــم بشــكل دوري عل وحتديثه

٢5- حقــوق أصحــاب املصالــح اآلخريــن وسياســة حماية 
املبلغني 

وسياســة  البشــرية  للمــوارد  سياســة  الريــان  مصــرف  وضــع 
وقواعــد الســلوك املهنــي والتــي تكفــل جميعهــا معاملــة جميــع 
أصحــاب املصالــح وفقــاً ملبــادئ العدل واملســاواة وبدون أي متييز 
وتضمــن احلقــوق املقــررة لهــم يف القوانــن واألنظمــة املنطبقــة.  
ــم  ــى وضــع سياســات مختلفــة لتنظي ــك، يعمــل املصــرف عل كذل
وأبرزهــا  اآلخريــن  املصالــح  أصحــاب  مختلــف  مــع  التعامــل 
ومــزودي  املورديــن  مــع  التعامــل  وتنظيــم  املشــتريات  سياســة 
اخلدمــات وسياســة التعاقــد مــع املدققــن اخلارجيــن واملقيمــن 
املاليــن وسياســة خاصــة لعاقــات املســتثمرين وجميعهــا تكفــل 
عمــل مختلــف أقســام البنــك وإداراتــه حتــت ســقف القانــون ومبــا 
يضمــن حقــوق كل ذي مصلحــة مــع البنــك ويحقــق يف الوقــت 

ــا للبنــك.  نفســه املصلحــة العلي
وأصحــاب  املوظفــن  البنــك جميــع  يحــث  ذلــك،  عــن  فضــًا 
بأنهــا  يشــتبهون  التــي  احلــاالت  عــن  اإلبــاغ  علــى  املصالــح 
داخــل  بهــا  املعمــول  واإلجــراءات  والسياســات  القيــم  تنتهــك 
البنــك. لهــذه الغايــة، مت وضــع سياســة وإجــراءات لإلبــاغ عــن 
ــان  ــاغ بأم ــن اإلب ــدف متكــن األشــخاص م حــاالت الفســاد به
وثقــة عــن شــكوكهم داخــل ويحــرص البنــك علــى توفيــر احلمايــة 
لألشــخاص الذيــن يعمــدون بحســن نّيــة إلــى اإلبــاغ عــن أي 
ممارســات أو عمليــات مشــبوهة. يف العــام 2021، لــم يتــم رفــع 

أي بــاغ أو تظلــم صحيــح.   
علــى مســتوى العمــاء، مت وضــع إجــراءات ملعاجلــة شــكاوى 
العمــاء وإنشــاء مركــز اتصــال دائــم متوفــر علــى مــدار الســاعة 
العمــاء  واستفســارات  شــكاوى  لتلقــي  األســبوع  أيــام  كامــل 
والعمــل علــى حلهــا. حتــى 31 ديســمبر 2020، مت حــل جميــع 
الباغــات مبــا يرضــي العمــاء حيــث لــم يكــن هنــاك أي شــكوى 
أو بــاغ يهــدد املركــز املالــي للبنــك أو يحمــل مخاطــر عاليــة 
تســتلزم رفعــه إلــى املســتويات اإلداريــة العليــا بــدءاً مــن الرئيــس 

التنفيــذي وصــوالً إلــى مجلــس اإلدارة.      
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٢٦- مسؤولية مصرف الريان نحو املجتمع والبيئة 
يرجــى مراجعــة القســم )8( مــن التقريــر الســنوي الــذي يشــكل 

جــزءاً ال يتجــزأ مــن تقريــر احلوكمــة موضــوع هــذا املســتند.

٢7 اإلفصاحات
باإلضافــة إلــى اإلفصاحــات املوجــودة يف هــذا التقريــر، فيمــا 

يلــي ملخــص لعــدد مــن اإلفصاحــات اإلضافيــة ذات الصلــة:
ــا مرفوعــة ضــد مصــرف الريــان ذات تأثيــر  ال توجــد أي قضاي
جوهــري عليــه أو علــى ســير أعمالــه. القضايــا التــي يتعامــل 
البنــوك  البنــك هــي قضايــا اعتياديــة يف مجــال عمــل  معهــا 
وتتمركــز حــول تخلــف بعــض العمــاء عــن ســداد اإللتزامــات 
املترتبــة علــى التمويــل املمنــوح لهــم، ويقيــم مصــرف الريــان هــذه 
ــى حقــوق  ــك واحلفــاظ عل ــة أمــوال البن الدعــاوي بغــرض حماي
املســاهمن واملودعــن، ويتــم التعامــل معهــا مبوجــب قوانــن دولــة 

قطــر وعبــر اإلجــراءات الرســمية املتبعــة واحملاكــم.
ــع أي طــرف ذي  ــك م ــا البن ــي يبرمه ــات الت التعامــات والصفق
عاقــة يتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن البيانــات املاليــة ملصــرف 
البيانــات  البنــك  الريــان بشــكل ربــع ســنوي وســنوي، وينشــر 
املاليــة يف موقعــه علــى اإلنترنــت لكــي ميكــن جميــع أصحــاب 

املصالــح مــن الوصــول إليهــا.
العــام  عبــر  جــزاءات  أو  مخالفــات  أي  البنــك  علــى  تقــع  لــم 
2021م  لعــدم التزامــه بتطبيــق مبــادئ أو أحــكام نظــام حوكمــة 
الشــركات والكيانــات القانونيــة املدرجــة يف الســوق الرئيســية 

الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق املاليــة رقــم 
)5( لعــام 2016م، أو تعليمــات احلوكمــة الصــادرة عــن مصــرف 
قطــر املركــزي )مبــادئ احلوكمــة يف البنــوك( مبوجــب التعميــم 
)2015/68(، أو قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر مبوجــب 
القانــون رقــم 11 لعــام 2015م املعــدل بالقانــون رقــم )8( لســنة 

2021
يعمــل البنــك باســتمرار علــى تطويــر أدائــه وحتســن أنظمــة 
الرقابــة الداخليــة فيــه، ومبراعــاة ذلــك فــإن البنــك لــم يكــن 
فيــه أي إخفــاق أو أي خلــل كلــي أو جزئــي مؤثــر بشــكل جوهــري 
علــى أدائــه املالــي متعلــق بتطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة للعــام 

2021م
تــداوالت أعضــاء مجلــس اإلدارة ألســهم البنــك تظهــر فــوراً 
علــى شاشــة بورصــة قطــر ويطلــع عليهــا كل مــن يتابــع البورصــة 
، بينمــا يتــم تذكيــر الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة بفتــرات 
احلظــر علــى تــداول ســهم مصــرف الريــان قبــل اإلعــان عــن 

البيانــات املاليــة الربــع ســنوية بشــكل روتينــي .
املكافــآت املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي البنــك 
ويتــم عرضهــا علــى  الســنوية  املاليــة  البيانــات  موضحــة يف 
اجلمعيــة العامــة العاديــة  العتمادهــا ســنوياً؛ وتعتبــر البيانــات 

ــك. ــر الســنوي للبن ــن التقري ــة جــزءا ال يتجــزأ م املالي

 محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني 
رئيس مجلس اإلدارة


