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ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم .....

ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

بالأ�سالــة عــن نف�ســي وبالنيابــة عن الأخوة اأع�ساء جمل�ــس الإدارة ي�ســرين اأن اأ�سع بني اأيديكم التقرير ال�ســنوي عن احلوكمــة ببنك قطر الدويل 
الإ�ســالمي لعــام 201٧م امتثــاًل للتعميــم 68 لعام 2015 لتطبيــق تعليمات احلوكمة ال�سادرة عــن م�سرف قطر املركزي وتطبيقــًا لنظام حوكمة 

ال�سركات ال�سادر عن هيئة قطر لالأ�سواق املالية رقم )5( لعام 2016 .

وانطالقــا مــن ر�ســالتنا املبنية على »طريقة التوازن« نلتزم يف الدويل الإ�ســالمي مببــادئ احلوكمة والعمل جاهدين للو�سول اإلى اأعلى امل�ســتويات 
العاملية وتطبيق اأف�سل املعايري الدولية يف جمال احلوكمة الر�سيدة وامل�سوؤولية الجتماعية.

يتبنى الدويل الإ�سالمي اأعلى معايري الإف�ساح وال�سفافية يف اإطار احلوكمة الر�سيدة والتي تالئم اأعمال البنك واأن�سطته وفقًا للتطورات املحيطة 
به، حيث يلتزم البنك بتقدمي معلومات دقيقة ومتكاملة وحديثة للم�ســاهمني؛ مبا يتفق مع املتطلبات الت�ســريعية والرقابية �سمن اإطار عمل يعتمد 

على ال�سفافية.

اإننا نعمل يف الدويل الإ�سالمي على اللتزام بالقيم وال�سوابط والعهود والوفاء بها جتاه م�ساهمينا وعمالئنا وموظفينا وموّردينا وجميع اأ�سحاب 
امل�سالح وتعزيز العالقة معهم ورعاية م�ساحلهم واللتزام مببادئ ال�سفافية والإف�ساح.

ون�سال اهلل ان يوفقنا جميعًا ملا فيه خري الإ�سالم وامل�سلمني.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

  د. خالد بن ثاين بن عبد�هلل �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة - الع�سو املنتدب
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عن �لدويل �ال�سالمي..   •
 لقــد �ســجل الــدويل الإ�ســالمي جناحــًا كبريًا منذ بدء ن�ســاطه يف الأول من يناير 1991م بف�سل الدعم وامل�ســاندة من قاعــدة عمالئه القوية 

وبف�سل اإتباع �سيا�سات ت�سغيلية وا�ستثمارية حكيمة ومتوازنة وحتقيق عوائد جمزية على ا�ستثمارات الودائع وراأ�س املال. 

خدماتنا..   •
يقدم الدويل الإ�سالمي خدمات م�سرفية متكاملة وحديثة للعمالء من املوؤ�س�سات والأفراد من خالل عدة قنوات ت�سمل �سبكة فروع و�سل عددها 
اإلى 21 فرعًا موزعة جغرافيًا يف خمتلف اأنحاء قطر و�سبكة اأجهزة �سراف اآيل و�سل عددها اإلى 95 جهاز بالإ�سافة خلدمات الهاتف امل�سريف 

.“Internet Banking“ وخدمات اجلوال امل�سريف ومركز خدمة للعمالء الذي يقدم خدماته 24 �ساعة يوميًا وخدمة الإنرتنت امل�سريف

وتتميز خدمات الأفراد لدى الدويل الإ�سالمي بال�سرعة والكفاءة حيث ُتنفذ العمليات يف فروع البنك با�ستخدام اأحدث تقنيات التكنولوجيا 
امل�سرفية واملعامالت الإلكرتونية التي ُت�ســّهل ربط العمالء بالبنك وتقدمي خدمات متميزة تتنا�ســب مع احتياجاتهم، وت�ســمل هذه اخلدمات 
الودائــع والتمويــل والبطاقــات الئتمانيــة و�سناديق الأمانات وخدمات ال�ســتثمار والتحويــالت النقدية وتبديل العملــة والكثري من اخلدمات 
الأخرى، ويحر�س الدويل الإ�سالمي على تبني تطبيقات و�سيا�سات تهدف اإلى رفع م�ستوى ر�ساء العمالء وحتقيق اجلودة ال�ساملة يف خمتلف 

الأن�سطة وتقدمي باقة متكاملة من اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية لتلبية احتياجات خمتلف القطاعات. 

�لر�سالة و�لروؤية..   •
�لر�سالة :  �إنطالقا من ثقافتنا �ملبنية على )طريقة �لتو�زن(، نلتزم يف �لدويل �الإ�سالمي بالعمل جاهدين للو�سول �إلى �أعلى �مل�ستويات 

�لعاملية يف جمال �حلوكمة �الإد�رية و�مل�سوؤولية �الجتماعية.

�لروؤي���������ة :  �أن يحق��ق �ل��دويل �الإ�س��المي ك�س��ركة وطنية م�س��اهمة عام��ة �أحدث ما تو�سلت �إليه ت�س��ريعات وتعليم��ات �حلوكمة و�الإد�رية 
�ل�سليمة على م�ستوى �خلليج و�ل�سرق �الأو�سط.

قيم بنك قطر �لدويل �الإ�سالمي..   •
خدمة �ملجتمع  •

الإ�سهام يف و�سول املجتمع اإلى غٍد اأف�سل ب�ستى الطرق.  

�البتكار  •
رعاية الأفكار وت�سجيع الإبداع للح�سول على اأف�سل النتائج.  

�سغف �خلدمة  •
تقدمي خدمات تفوق التوقعات والإلتزام التام بخدمة العمالء والبقاء على اأهبة ال�ستعداد لتلبية حاجاتهم.  

�إيجاد �حللول  •
الإ�سهام يف خدمة املجتمع وم�ساعدة العمالء على حتقيق اأهدافهم باأف�سل واأ�سرع واأ�سهل و�سيلة ممكنة.  

�جلد�رة  •
تعريف وحتديد وتعزيز التفوق على م�ستوى الفرد واملجتمع.  

�لنز�هة و�ل�سفافية  •
الإنفتاح وامل�سداقية يف تطبيق اأعلى م�ستويات الأخالق املهنية على �سعيد كل الأن�سطة.  

�لتو��سع  •
التحلي بروح التوا�سع فكرًا وممار�سًة يف كل ما نقوم به.  

            تمهيد
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نطاق تطبيق احلوكمة والتزام البنك بتطبيق قواعد احلوكمة  ٦

٦ تقرير احلوكمة     
٧ جمل�س الإدارة      
٧ اأع�ساء  جمل�س اإدارة  :    
٨ رئي�س جمل�س الإدارة  يف البنك ومهامه  
٨ التزامات اأع�ساء املجل�س    
٩ اجتماعات جمل�س الإدارة    
٩ اأمني �سر جمل�س الإدارة    
٩ هيئة الرقابة ال�شرعية    

١٢ جلان جمل�س الإدارة      
١٢ اللجنة التنفيذية     
١٢ مهام  وم�سوؤوليات اللجنة       
١٢ جلنة التدقيق      
١٢ الغر�س من جلنة التدقيق:    
١٣ مسؤولية  جلنة التدقيق     

١٣ جلنة املخاطر      
١٤ من م�سوؤوليات جلنة املخاطر     
١٤ جلنة الرت�سيحات واحلوكمة    
١٤ الغر�س من اللجنة    

بع�س مهام  وم�سوؤوليات جلنة  الرت�سيحات واحلوكمة   ١٤     
١٥ جلنة املكافاآت والتعوي�سات     
١٥ الغر�س من اللجنة    
بع�س م�سوؤوليات واأهداف جلنة املكافاآت واحلوافز       ١٥
١٥ الإدارة التنفيذية العليا بالبنك    
١٥    ALCO   جلنة املوجودات واملطلوبات
١٦ جلنة التمويل        
١٦ جلنة امل�سرتيات وامل�سروفات    
١٦ جلنة املناق�سات واملزايدات    
١٦ جلنة ت�سيري اأعمال احلا�سب الآيل   
١٦ جلان  التوظيف       
١٦ الرقابة الداخلية  يف البنك    
١٧ الأدوار وامل�سوؤوليات     
١٧ جمموعة الدفــاع الأولى    
١٧ جمموعة الدفاع الثانية      
١٧ جمموعة الدفاع الثالثة     
١٧ نظام الرقابة الداخلية -  املخاطر    
١٧ اأنواع املخاطر       
١٨ معدل كفاية راأ�س املال    
١٨ خماطر ال�سيولة     

١٨  IFRS 9- 9  املعيار الدويل اجلديد للتقارير املالية رقم
١٨ املخاطر الت�سغيلية      
١٨ ا�ستمرارية الأعمال    
١٩ خماطر اأمن املعلومات    
١٩ قطاع التدقيق الداخلي    
١٩ نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية 
اللتزام والمتثال املوؤ�س�سي ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب   ١٩
٢٠ الرقابة اخلارجية    
٢٠ مهام وم�سوؤوليات مراقب احل�سابات   
٢١ الف�ساح وال�سفافية    
٢١ ت�سارب امل�سالح     
٢١ الإف�ساح عن عمليات التداول   
٢٢ حقوق اأ�سحاب امل�سالح    
٢٢ م�ساهمي الدويل الإ�سالمي  وحقوقهم  
٢٢ �سجل امل�ساهمني     
٢٣ حقوق  امل�ساهمني  يف اجلمعيات العامة   
موعد ومكان اجتماعات اجلمعية العامة العادية  وغري العادية
٢٣ والت�سويت على قرارات اجلمعية العامة  
٢٣ حقوق امل�ساهمني يف انتخاب اأع�ساء املجل�س  
٢٣ توزيع الأرباح على امل�ساهمني   

حقوق امل�ساهمني املتعلقة بال�سفقات الكربى
٢٣ ) حماية م�ساهمي الأقلية (   
٢٤ املحافظة على حقوق اأ�سحاب امل�سالح من غري امل�ساهمني 
٢٤ الدويل الإ�سالمي يف خدمة املجتمـع - امل�سوؤولية الجتماعية 
٢٤ املخالفات      
٢٥ العقوبات واجلزاءات املفرو�سة على البنك  
٢٥ الت�سنيف       

الإف�ساح عن اأي نزاع اأو خ�سومة تكون البنك طرفا فيها مبا
٢٥ فيها التحكيم، والدعاوى الق�سائية.   
الإف�ساح عن التعامالت وال�سفقات التي تربمها البنك مع اأي
٢٥ »طرف ذي عالقة«.    
٢٦ الهيكل القانوين لبنك قطر الدويل الإ�سالمي  
٢٦ معلومات عامة      
٢٨ ملخ�س ال�ســـيـرة الـذاتـيــة لأعـ�ســاء جمـلــ�س الإدارة 
٣٢ الهيكل التنظيمي و الإدارة  التنفيذية العليا يف البنك  
٣٤ الإدارة  التنفيذية العليا يف البنك   
٣٤ امل�ساهمون الرئي�سيون    
٣٤ ال�سركات الزميلة    
	٣٤ ملكية �أ�سهم �لبنك من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة  

	

       �لمحتويات
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 ي�ســعى الدويل الإ�ســالمي لتبني اأف�سل املعايري واملمار�ســات يف جمال احلوكمة وتطبيق تعليمات واإر�ســادات احلوكمة يف البنوك واملوؤ�س�سات املالية 
ال�سادرة من م�سرف قطر املركزي واللتزام باملبادئ املن�سو�س عليها يف نظام حوكمة ال�ســركات ال�سادر عن هيئة قطر لالأ�ســواق املالية بقرار 
هيئة لالأ�سواق املالية رقم 5 لعام 2016 وقانون ال�سركات التجارية القطري،  مع الأخذ بعني العتبار املبادئ واملعايري واملمار�سات والأحكام الدولية 
لقواعد احلوكمة  وفقًا خل�سو�سيات دولة قطر بهدف تعزيز الثقافة املوؤ�س�ســاتية وتطبيق قواعد الإدارة ال�ســليمة يف البنك بالإ�سافة اإلى احلر�س 
على مراعاة تطبيق املعايري والقيم الإ�ســالمية يف جميع معامالت الدويل الإ�ســالمي وبذل اجلهد لتطبيق ذلك من خالل تبني عدد من القيم على 

راأ�سها الأمانة والرب والتقوى والتي هي قيم عاملية ل اختالف حولها. 

تتمثل اأبرز مالمح ممار�ســات الدويل الإ�ســالمي بالعمل على الوفاء مبتطلبات احلوكمة يف التزاماتنا جتاه حقوق امل�ســاهمني والعمالء واملوظفني 
وجميــع اأ�سحــاب امل�سالــح وتعزيــز العالقة معهم ورعايــة م�ساحلهم واللتزام مببادئ ال�ســفافية والإف�ســاح وتفعيل دور جمل�ــس الإدارة والإدارة 

التنفيذية وحتديد م�سوؤولياتهم وتدريبهم ب�سفة م�ستمرة والتاأكد من وجود اآليات لتعزيز فاعلية الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر.

ويلتــزم الــدويل الإ�ســالمي يف �سوء التجارب واخلربات املكت�ســبة واحتياجات العمل وعمــاًل بالقوانني املحلية واملبادئ واملعايــري الوطنية والدولية، 
مبراجعة وحتديث قواعد ال�ســلوك املهني التي جت�ســد قيم البنك وال�سيا�ســات والإجراءات الداخلية الأخرى التي يجب على اأع�ساء جمل�ــس الإدارة 
وموظفي وم�ست�ســاري البنك اللتزام بها ب�سورة دورية ل�سمان التزام البنك باأف�سل ممار�ســات احلوكمة لتتواكب مع املتغريات اجلارية �ســواء يف 

املمار�سات اأو التطوير لالإجراءات والت�سريعات ذات العالقة.

وي�ســعى البنــك يف تقريــر احلوكمة ال�ســنوي مراعاة امل�سلحة العامة للم�ســاهمني وم�سلحة ال�ســوق املدرج بها و قواعد العامــة التي وجدت حلماية 
للم�ســتثمرين و�ســيقوم بتقريره ال�ســنوي املعد واملقدم لل�ســادة امل�ســاهمني عن عام 201٧م لعر�س مدى اللتزام بالأحكام املذكورة لتحقيق العدالة 
وامل�ســاواة بــني اأ�سحــاب امل�سالــح وعــدم التمييز بينهــم  والتاأكد من اللتــزام بقواعد ال�ســفافية والف�ساح واإتاحــة املعلومات للجهات الإ�ســرافية  
واأ�سحــاب امل�سالــح يف الوقــت املنا�ســب وبالكيفيــة التــي متكنهــم مــن اتخاذ قراراتهــم والقيــام باأعمالهم ب�ســكل �سحيــح، واإعالء قيم امل�ســوؤولية 

الجتماعية لل�سركة، وتقدمي امل�سلحة العامة لل�سركة واأ�سحاب امل�سالح على امل�سلحة اخلا�سة.

ويقوم جمل�س الإدارة بالعمل على مراجعة وحتديث تطبيقات احلوكمة ب�سورة م�ستمرة ملبداأ التداول العادل بني امل�ساهمني، وتطوير قواعد ال�سلوك 
املهنــي التي جت�ســد قيم ال�ســركة، اإ�سافة الى مراجعة  �سيا�ســات ومواثيق البنــك، الإجراءات الداخلية التي يجب على اجلميــع اللتزام بها  ومنها  

مواثيق املجل�س واللجان ، و�سيا�سة املعامالت مع الأطراف ذات العالقة، وقواعد تداول الأ�سخا�س املطلعني.

نطاق تطبيق �لحوكمة و�لتز�م �لبنك بتطبيق قو�عد �لحوكمة

تقرير �لحوكمة

يعد جمل�س الإدارة تقرير احلوكمة ال�سنوي والذي يت�سمن ا�ستكماًل لالإف�ساحات الدورية خالل ال�سنة املالية وذلك للعر�س على ال�سادة امل�ساهمني 
بغية تو�سيح مدى التزام البنك بتطبيق اأحدث قواعد احلوكمة والإدارة ال�سليمة .



٧تقريـــر احلوكمــة ال�سنــــوي 201٧

  مجل�س �الإد�رة

يتولى اإدارة البنك ح�سب النظام الأ�سا�سي للبنك جمل�س اإدارة مكون من )9( اأع�ساء  يتم انتخابهم من اجلمعية العامة العادية بالقرتاع ال�سري 
ح�ســب قواعد الت�سويت الرتاكمي  ملدة ثالثة �ســنوات ح�ســب ال�ســروط املن�سو�س عليها بالنظام الأ�سا�ســي ، وي�سم جمل�ــس الإدارة احلايل  ثالثة 
اأع�ساء م�ســتقلني )الثلث(  من ذوي اخلربة من  غري امل�ســاهمني وقد مت اختيارهم  بناء على تو�سية جلنة الرت�ســيحات يف البنك واعتماد تعيينهم  

من اجلمعية العامة للم�ساهمني بعد موافقة م�سرف قطر املركزي عليهم  اإ�سافة الى اأن اأغلبية اأع�ساء املجل�س غري تنفيذين .

ويتمتع اأع�ساء جمل�س الإدارة يف الدويل الإ�سالمي مبوؤهالت وخربات كبرية يف القطاع امل�سريف واملايل  كما يتمتعون بقدر كاٍف من املعرفة بالأمور 
الإدارية واخلربة املنا�ســبة لتاأدية مهامهم ب�سورة فّعالة، ولديهم الوقت الكايف ملمار�ســة اأعمالهم وح�سور اجتماعات املجل�ــس واللجان بكل نزاهة 
و�ســفافية مبا يحقق م�سلحة البنك  واأهدافه وغاياته وقد اأعطى تنوع هيكل اأع�ساء جمل�ــس الإدارة من م�ســتقلني وتنفيذين وغري تنفيذين �سمان 
عدم حتكم ع�سو اأو جهة يف قرارات املجل�ــس، ويراعي اأع�ساء جمل�ــس الإدارة حظر اجلميع بني املنا�سب ح�ســب قانون ال�ســركات التجارية رقم 11 

لعام 2015. 

اإ�سافة الى اأن �ســعادة رئي�ــس جمل�ــس الإدارة هو الع�سو املنتدب ملجل�ــس الإدارة ويعترب ع�سو تنفيذي اإل اأنه لي�ــس له اأي من�سب تنفيذي كموظف يف 
البنك، ولي�س ع�سوًا يف اأّي من جلنة الرت�سيحات واحلوكمة 

اأو جلنة التدقيق اأو جلنة املكافاآت اأو جلنة املخاطر.

وقد مت اإعداد »ميثاق املجل�س« والذي حدد مهام املجل�س، وحقوق وواجبات الرئي�س والأع�ساء وم�سوؤولياتهم، وفقا لأحكام القانون واأنظمة احلوكمة 
ال�سارية وقد مت ن�سره على املوقع اللكرتوين للبنك وجاري العمل على حتديثه مبا يتوافق مع اأحدث  تعليمات وممار�سات حوكمة ال�سركات.  

�أع�ساء مجل�س �إد�رة  

مت انتخاب اأع�ساء جمل�ــس الإدارة يف اجتماع اجلمعية العامة للم�ســاهمني الذي عقد بتاريخ ٢٠١7/4/3 بعد �سدور موافقة  م�سرف قطر املركزي 
على املر�ســحني بناء على درا�ســة من قبل جلنة الرت�ســيحات واعتماد جمل�ــس الإدارة لهذه التو�سيات وعلى الأخ�س بعد التاأكد من ا�ســتيفاء �ســروط 

الرت�سح مبا فيها �سرط ال�ستقاللية لالأع�ساء املر�سحني كم�ستقلني واأع�ساء جمل�س الإدارة احلايل  : 

�سركة دانة ال�سفاة التجارية ميثلها �سعادة ال�سيخ/ خالد بن ثاين بن عبد اهلل اآل ثاين - رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب                                                           )١

          ) غري م�ستقل -   تنفيذي  (

�سركة التقى للعقارات واملقاولت ميثلها �سعادة ال�سيخ/ عبد اهلل بن ثاين بن عبد اهلل اآل ثاين  - نائب رئي�س جمل�س الإدارة                                    )٢(

)غري م�ستقل -  تنفيذي  (   

�سركة ا�سيار  للتجارة  ميثلها  �سعادة ال�سيخ / تركي بن خالد بن ثاين اآل ثاين ع�سو جمل�س اإدارة )غري م�ستقل -  غري تنفيذي(    )3(

�سركة ف�سيل لالأعمال والعقارات ميثلها ال�سيد / علي عبد الرحمن الها�سمي ) غري م�ستقل - تنفيذي(   )4(

الإ�سالمية القطرية للتاأمني ميثلها ال�سيد/ ه�سام م�سطفى ال�سحرتي ) غري م�ستقل- غري تنفيذي (    )5(

�سركة جمموعة الرعاية الطبية  ميثلها ال�سيد / وليد اأحمد ال�سعدي  ) غري م�ستقل -  غري تنفيذي  (.   )6(

ال�سيد/ ح�سن عبد اهلل الذوادي - ع�سو جمل�س اإدارة  ) غري تنفيذي -  م�ستقل (    )7(

ال�سيد/ را�سد  نا�سر را�سد �سريع الكعبي - ع�سو جمل�س اإدارة  ) غري تنفيذي - م�ستقل (    )8(

ال�سيد /د . يحيى حمد بطي اجلفايل النعيمي - ع�سو جمل�س اإدارة م�ستقل ) غري تنفيذي - م�ستقل (    )9(

ميثل جمل�ــس الإدارة  كافة امل�ســاهمني، وي�ســعى الى اإدارة البنك بطريقة فعالة ومنتجة مبا يحقق م�سلحة البنك وال�ســركاء وامل�ســاهمني، واأ�سحاب 
امل�سالح، ويحقق النفع العام وتنمية ال�ستثمار يف الدولة، ومل ي�سدر عنه اأية اأعمال اأو قرارات تلحق �سررا بهم اأو تعمل على التمييز بني امل�ساهمني .

وين�س النظام الأ�سا�سي وميثاق املجل�س للبنك على  م�سوؤوليات املجل�س.
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 وجــاري درا�ســة اإجــراء بع�ــس التعديالت على النظام الأ�سا�ســي يعتمد اأحدث معايري احلوكمة  من خالل اإ�سافة م�ســوؤوليات جمل�ــس الإدارة  على 
النظام الأ�سا�سي  .

وقد فو�س املجل�ــس �سالحيات حمددة لالإدارة التنفيذية والعليا يف البنك ويراجع ال�سيا�ســات اخلا�سة بعمل الإدارة  ب�ســكل دوري ويقوم بتحديث 
جدول ال�سالحيات كل فرتة  . 

وقد فو�س املجل�س الإدارة التنفيذية  �سالحيات حمددة وفق جدول ال�سالحيات املالية اإ�سافة الى ال�سالحيات الئتمانية �سواء كانت �سخ�سية اأو 
من خالل جلان التمويل املختلفة يف البنك ويف ما زاد عن ال�سالحيات املمنوحة يتم  رفعها ملجل�س الإدارة لعتمادها .

ويعتمــد جمل�ــس الإدارة �ســنويًا جــدول تدريبــي لل�ســادة اأع�ساء جمل�ــس الإدارة يتم من خاللــه اإطالع ال�ســادة اأع�ساء جمل�ــس الإدارة على خمتلف 
م�ستجدات العمل امل�سريف واملايل والقانوين ال�سروري لعمل البنك امل�سريف واملايل والقانوين واملرتبط باأعمال البنك  .

ويتولى اأمني �سر جمل�س الإدارة اإي�سال املعلومات والبيانات جلميع اأع�ساء املجل�س لتمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.

وملجل�ــس  اإدارة البنك وفق النظام الأ�سا�ســي جميع  ال�سالحيات وال�ســلطات الالزمة لإدارة البنك  وقد قام بتفوي�س بع�س �سالحياته الى اللجان 
التي �سكلها واأولى اإليها مهام حمددة ت�سمنها �سيا�سة وميثاق كل جلنة .

ويقوم  جمل�س الإدارة  من خالل جلنة الرت�سيحات بتقييم نف�سه �سنوًيا ، حيث تو�سح النتائج ال�سنوية لعام 201٧ وجداول احل�سور ال�سنوية  ملجل�س 
الإدارة  واللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة و توزيع امل�سوؤوليات بني اأع�ساء جمل�س الإدارة  التزام اأع�سائه بتحقيق م�سالح البنك .

رئي�س مجل�س �الإد�رة  في �لبنك ومهامه  : 

�لتز�مات �أع�ساء �لمجل�س

يتولى رئا�ســة جمل�ــس اإدارة البنك �ســعادة ال�ســيخ / خالد بن ثاين بن عبد اهلل اآل ثاين ممثل �ســركة دانة ال�سفاة  ويتولى �سعادة ال�سيخ / عبد اهلل 
بن ثاين بن عبد اهلل اآل ثاين من�سب نائب رئي�س جمل�س الإدارة.

ويتمتع �سعادة رئي�س جمل�س الإدارة بخربة طويلة يف عمل البنوك واملوؤ�س�سات املالية والتاأمني ملدة تزيد عن 25 �سنة . 

ويتولــى اأي�ســًا رئي�ــس جمل�ــس الإدارة من�ســب الع�ســو املنتدب عن جمل�ــس الإدارة حيــث مت تفوي�سه ببع�ــس ال�سالحيات املحــددة دون يكون له اأي 
م�سوؤوليات تنفيذية  كموظف يف البنك . 

ورئي�س جمل�س الإدارة  هو املمثل القانوين للبنك وملجل�س الإدارة ، وهو امل�سوؤول الأول عن ح�سن اإدارة البنك ب�سكل فعال ومنتج .

 وقد ت�سمن ميثاق جمل�ــس الإدارة مهام وم�ســوؤوليات رئي�ــس جمل�ــس الإدارة  ومنها اعتماد جدول اأعمال اجتماعات جمل�ــس الإدارة اإ�سافة اإلى اأي 
موا�سيــع يقرتحهــا اأع�ســاء جمل�ــس الدارة.  ويتــم التوا�سل مع امل�ســاهمني وال�ســتماع الــى اآرائهم  ومتابعــة تو�سياتهم التــي يقرتحونها من خالل 

اجلمعيات العامة للم�ساهمني.

يتمتــع اأع�ســاء جمل�ــس الإدارة جميعــًا بخــربات علميــة وعمليــة يف جمال عمــل البنوك  وي�سعــون م�سلحة البنك  وامل�ســاهمني و اأ�سحــاب امل�سالح 
باأولوياتهم  وي�ســاركون ب�ســكل فعال يف املوا�سيع الهامة وامل�ســائل ال�سرتاتيجية لل�سركة، ويف مراجعة �سيا�ســات واإجراءات عمل البنك، ومواردها، 

والتعيينات الأ�سا�سّية، ومعايري العمل يف البنك .

ويعمل جمل�س الإدارة بالإ�سافة  مل�سوؤولياته يف النظام الأ�سا�سي وميثاق جمل�س الإدارة الى مراقبة اأداء البنك يف حتقيق اأغرا�سه واأهدافه،
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�جتماعات مجل�س �الإد�رة 

�أمين �سر مجل�س �الإد�رة  

هيئة �لرقابة �ل�سرعية

يجتمع جمل�س بدعوة من رئي�س جمل�س الإدارة  مرفقًا به جدول الأعمال قبل فرتة تقديرية بع�سرة اأيام، ويحق لأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة 
اإ�سافــة  بنــد اأو اأكــر اإلــى جــدول الأعمال ويتم اتخاذ القرارات امل�ســتعجلة بالتمرير من جميع اأع�ساء جمل�ــس الإدارة وذلك عنــد ال�سرورة  و يتم  

اإعادة عر�س هذه املوا�سيع يف اأول  اجتماع لحق ملجل�س الإدارة .   

وقد مت عقد عدد 10  اجتماعات  ملجل�س الإدارة  خالل عام 201٧ .  

اأمني ال�ســر املكلف من جمل�ــس الإدارة  يحمل �ســهادة يف القانون ولديه خربة يف اأمانة �ســر �سركة م�ساهمة لفرتة تقارب 14 �سنة اإ�سافة اإلى خربته 
يف جمال العمل امل�سريف واملايل . ومت تكليفه من جمل�س الإدارة للقيام مبهام تدوين كافة حما�سر اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عن 
املجل�س  وحفظها واأر�سفتها بطريقة ت�سهل الرجوع اإليها  اإ�سافة الى امل�سوؤوليات املطلوبة منه ح�سب لئحة احلوكمة والو�سف الوظيفي لهذا العمل.

ومن مهام اأمني ال�ســر ت�ســجيل وتن�ســيق وحفظ جميع حما�سر اجتماعات املجل�ــس و�ســجالته ودفاتره والتقارير التي ترفع من املجل�ــس واإليه. كما 
يقوم اأمني �ســر املجل�ــس وحتت ا�ســراف الرئي�ــس ، تاأمني ح�سن اإي�سال وتوزيع املعلومات والتن�ســيق فيما بني اأع�ساء املجل�س وبني املجل�س واأ�سحاب 
امل�سالح الآخرين بالبنك مبا فيهم امل�ساهمني والإدارة واملوظفني كما يقوم بالتاأكد من اأن اأع�ساء املجل�س ميكنهم الو�سول ب�سكل كامل و�سريع اإلى 

كل حما�سر اجتماعات املجل�س واملعلومات والوثائق وال�سجالت املتعلقة بالبنك.

ح�سب النظام الأ�سا�سي للبنك تتكون هيئة رقابة �سرعية يف البنك  من ثالثة اأع�ساء على الأقل يتم تعينهم من اجلمعية العامة للم�ساهمني بناء على 
اقرتاح جمل�ــس الإدارة للح�سول على امل�ســورة ال�ســرعية فيما يتعلق باأعمال البنك  وقد عينت  اجلمعية العامة للم�ســاهمني ثالثة اأع�ساء من خرية 
علماء ال�ســريعة يف قطر واخلليج وخمت�سني يف علميات التمويل ال�ســالمي ويف اأحكام الفقه وال�ســريعة الإ�ســالمية واخلدمات والأعمال والأن�ســطة 

املالية وذلك  ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد بدًء من عام ٢٠١7 وهم: 

-  رئي�س هيئة �لرقابة �ل�سرعية ف�سيلة �ل�سيخ �لدكتور / وليد بن هادي    .١

- ع�سو �لهيئة ف�سيلة �ل�سيخ �لدكتور/عبد �ل�ستار �أبو غدة     .٢

- ع�سو �لهيئة ف�سيلة �ل�سيخ �لدكتور/ حممد �أحمني      .3

وقدمت هيئة الرقابة ال�ســرعية خالل عام ٢٠١7 عن ال�ســنة ال�ســابقة للجمعية العامة للم�ســاهمني  كما جرى كل �ســنة  تقرير �سنوي بنتيجة اطالعها 
على اأعمال البنك  وعقودها واأوراقها.

وقد اأكد التقرير على اأن البنك يراعي يف اأعماله املبادئ العامة لل�سريعة الإ�سالمية ويلتزم بتعليمات وتوجيهات هيئة الرقابة ال�سرعية  . 

ومراجعة التقارير اخلا�سة باأدائها مبا فيها التقارير  الربع �سنوية والن�سف �سنوية وال�سنوية  ومتابعة اإجراءات احلوكمة والإدارة ال�سليمة  والتاأكد 
من  تطبيقها بال�سكل الأمثل من خالل تقرير احلوكمة ال�سنوي للبنك .

وبالإ�سافة الى �سعادة رئي�س جمل�س الإدارة اأو من يفو�سه بالت�سريح عن البنك عني جمل�س الإدارة ال�سيد / عبد البا�سط اأحمد ال�سيبي - الرئي�س 
التنفيذي للبنك املتحدث الر�سمي با�سم البنك وذلك بغية  حتقيق متطلبات عمليات الإف�ساح .
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ح�سن عبد �هلل ح�سن �لذو�دي
ع�سو جمل�س �الإد�رة

السيد/
د. يحيى حمد بطي �جلفايل

ع�سو جمل�س �الإد�رة

السيد/

ه�سام م�سطفى حممد �ل�سحرتي
ع�سو جمل�س �الإد�رة

السيد/
وليد �أحمد �بر�هيم �ل�سعدي

ع�سو جمل�س �الإد�رة

السيد/
ر��سد نا�سر ر��سد �سريع �لكعبي

ع�سو جمل�س �الإد�رة
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اللجنة التنفيذية :
ت�سكيل اللجنة : مت ت�سكيل اللجنة بقرار من جمل�س الإدارة من اأربعة اأع�ساء ثالثة منهم اأع�ساء جمل�س الإدارة ومت ت�سمية رئي�س اللجنة من  
اأع�ساء جمل�ــس الإدارة  وت�سم اللجنة  الرئي�ــس التنفيذي ع�سوا رابعًا  وتقوم اللجنة مب�ســاعدة جمل�س الإدارة يف تنفيذ امل�سوؤوليات املتعلقة 
بالعمل امل�سريف وال�ســتثمار الأمثل ملوارد البنك وت�ســريع عمليات منح الئتمان يف ال�سالحيات التي تزيد عن �سالحية الإدارة التنفيذية 

وال�سراف على �سيا�سات البنك العامة وعملية تطوير اأنظمة وبرامج البنك.

وقد مت �إعادة ت�سكيل �للجنة �لتنفيذية خالل عام ٢٠١7 وفق مايلي  : 

�سعادة ال�سيخ/ د. خالد بن ثاين بن عبد اهلل اآل ثاين - رئي�س جمل�س اإدارة والع�سو املنتدب  - الرئي�س   )1(

- نائب الرئي�س  �سعادة ال�سيخ / عبد اهلل بن ثاين بن عبد اهلل اآل ثاين - نائب رئي�س جمل�س الإدارة     )2(

- ع�سو اللجنة  ال�سيد / علي عبد الرحمن الها�سمي - ع�سو جمل�س اإدارة       )3(

- ع�سو اللجنة  ال�سيد/ عبد البا�سط اأحمد ال�سيبي - الرئي�س التنفيذي        )4(

مهام  وم�شوؤوليات اللجنة:

ال�سراف على اإدارة البنك يف حال عدم انعقاد املجل�س يف فرتات متقاربة واإيجاد عالقة م�ستمرة بني جمل�س الإدارة واإدارة البنك واإ�سدار 
املوافقات على منح التمويل املحلي �سمن ال�سالحيات املخولة للجنة ح�سب �سيا�سة التمويل املعتمدة من جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات الى 

جمل�س الإدارة للدخول يف ا�ستثمارات خارجية اأو يف عمليات متويل دولية اأو الدخول يف �سكوك اأو �سناديق دولية . 

اإ�سافة الى الإ�ســراف على �سيا�ســة البنك العامة وتطوير اأنظمة وبرامج البنك ومراجعة الهيكل التنظيمي وتوزيع الفروع واعتماد توزيعات 
اأرباح اأ�سحاب الودائع وح�سابات التوفري حتت الطلب  ..... الخ  .

وتقــوم اللجنــة بعر�ــس تقاريــر وحما�سر اجتماعاتهــا  وما ت�سمنته قراراتهــا وتو�سياتهــا  يف اأول اجتماع لحق ملجل�ــس الإدارة بعد اجتماع 
اللجنة .

وقد اجتمعت اللجنة التنفيذية عدد )5( اجتماعات خالل عام 2017.

جلنة التدقيق :
تعد جلنة التدقيق يف البنك من اللجان الرئي�سية امل�سّكلة من قبل املجل�س مبا ي�سمن ا�ستقالليتها، ويجب اأن ل يقل عدد اجتماعات اللجنة 
خالل ال�سنة عن اأربعة اجتماعات مع اأف�سلية اأن تكون اجتماعاتها متزامنة مع املواعيد املنتظمة لجتماعات جمل�س الإدارة و يجوز للجنة 
دعوة اأي �سخ�س من غري الأع�ساء حل�سور اأي اجتماع مبا فيهم الرئي�س التنفيذي و رئي�س قطاع التدقيق الداخلي واملدقق اخلارجي و اأي 

موظف اآخر.

الغر�س من جلنة التدقيق: 

هو م�ساعدة جمل�س الإدارة )اأو ال�سلطات الإ�سرافية الأخرى( يف تنفيذ امل�سوؤوليات املتعلقة بالإ�سراف على عملية اإعداد و عر�س التقارير 
املالية، والتاأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية للبنك ب�سكل عام.

ت�سكيل  جلنة التدقيق:  

تتكــون جلنــة التدقيــق مــن ثالثة اأع�ســاء و اأغلب اأع�ســاء جلنة التدقيق من اأع�ساء املجل�ــس امل�ســتقلني وغــري التنفيذيــني واأ�سحاب خربة 
بال�سوؤون املالية واملحا�سبية وموا�سيع التدقيق، .

وقد مت تعيني رئي�س واأع�ساء اللجنة  بقرار من جمل�س الإدارة  خالل عام 201٧م  .

- رئي�س اللجنة ال�سيد/ را�سد  نا�سر را�سد �سريع الكعبي - ع�سو جمل�س اإدارة )م�ستقل- غري تنفيذي(       )1(

- ع�سو اللجنة ال�سيد/ ح�سن عبد اهلل الذوادي - ع�سو جمل�س اإدارة )م�ستقل- غري تنفيذي(       )2(

- ع�سو اللجنة  ال�سيد / وليد اأحمد  ال�سعدي  - ع�سو جمل�س اإدارة )غري م�ستقل- غري تنفيذي(      )3(

لجان مجل�س �الإد�رة  
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م�شوؤولية جلنة التدقيق :
جلنة التدقيق الداخلي  لديها م�شوؤوليات متعددة اأهمها :

البيانات املالية: مراجعة وامل�سادقة على القوائم املالية املرحلية و ال�ســنوية اخلتامية للبنك ومناق�ســتها مع الإدارة التنفيذية و املدقق 
اخلارجي و املوازنة املخ�س�سة ومراجعة التقارير املعدة من قبل قطاع التدقيق الداخلي و املدقق اخلارجي  ... الخ .

الرقابة الداخلية: مراجعة مدى فعالية وكفاية نظام الرقابة الداخلية ونظام التحكم و التحوط للمخاطر الكلية و نظام الرقابة املالية 
و املمار�ســات املحا�ســبية و املالية للبنك. وفعالية الرقابة الداخلية يف البنك ب�ســاأن اعداد البيانات املالية ال�ســنوية و املرحلية ، وي�سمل ذلك 

اأمن و رقابة تقنيات املعلومات.

التدقيق الداخلي: تولى التدقيق الداخلي كافة الأمور املتعلقة باإدارة التدقيق الداخلي مثل مراجعة و اعتماد اخلطة ال�ســنوية للتدقيق 
الداخلي و مراجعة فعالية التدقيق الداخلي وتقدمي التو�سيات ملجل�س الإدارة باختيار وتعيني واإنهاء خدمات رئي�س قطاع التدقيق الداخلي 

، وتقييم مدى كفاءة العاملني يف قطاع التدقيق.

ومراجعة فعالية اأعمال التدقيق الداخلي  ومدى  اللتزام باملعايري املهنية ملمار�سة التدقيق الداخلي.

التدقيق اخلارجي: متابعة كافة الأمور املتعلقة باملدقق اخلارجي كالتو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سيح والعزل، والأتعاب، ونتائج التدقيق 
للمهــام التــي مت تكليفــه بها ومراجعة نطاق التدقيق والتاأكد ا�ســتقاللية املدققني وي�ســمل ذلك اأي خدمات اأخــرى يقدمها املدقق اخلارجي 

للبنك..

التقيــد بالأنظمــة والقوانني: مراجعــة فعالية نظام مراقبة اللتزام بالأنظمــة والقوانني ونتائج التحقيقات واملتابعــات التي جتريها الإدارة 
) وت�ســمل الإجــراءات التاأديبيــة ( ب�ســاأن حالت عدم اللتــزام و نتائج الفحو�سات التي قــد جتريها الأجهزة ال�ســرافية والرقابية، ونتائج 
مالحظات املدققني ومراجعة عمليات تبليغ قواعد ال�سلوك الى العاملني يف البنك ، ومراقبة التقيد بها واحل�سول على حتديثات دورية من 

الإدارة التنفيذية وامل�ست�سار القانوين وم�سئول اللتزام للبنك ب�ساأن امل�سائل املتعلقة بالمتثال للقوانني و الأنظمة.

الو�سول الى املعلومات وال�ســجالت: تتمتع جلنة التدقيق باإمكانية الو�سول غري املقيد اإلى اأع�ساء الإدارة التنفيذية واملوظفني، ولها �ســلطة 
طلب اأي معلومات من املوظفني اأو الأطراف اخلارجية بغية الوفاء مب�سوؤولياتها.

التبليــغ و اإ�ســدار التقارير:-اإ�سدار التقارير ملجل�ــس الإدارة ب�سورة دورية ب�ســاأن ن�ســاطات اللجنة و املو�سوعــات والتو�سيات املتعلقة بها و 
مراجعة التقارير الأخرى التي ي�سدرها البنك و املتعلقة مب�سوؤوليات اللجنة.

وتقــوم اللجنــة بعر�ــس تقاريــر وحما�سر اجتماعاتها ومــا تت�سمنت قراراتها وتو�سياتهــا  يف اأول اجتماع  لحق ملجل�ــس الإدارة بعد اجتماع 
اللجنة.

اجتمعت جلنة التدقيق خالل عام  2017  عدد  ) 5( اجتماعات.

جلنة املخاطر:
الغر�س من اللجنة : 

م�ســاعدة جمل�ــس الإدارة و ال�ســلطات الإ�ســرافية الأخرى  يف تنفيذ امل�سوؤوليات املتعلقة بالإ�ســراف على عملية  تقليل خماطر البنك من جميع 
اجلوانب املالية والت�ســغيلية وامل�سرفية ، والتاأكد من فعالية نظام العمل امل�سريف والرقابة الثنائية وح�سر خماطر اأمن املعلومات من خالل 

حتقيق بيئة اأمنه  للبنك ب�سكل عام والإ�سراف على قطاع املخاطر والإدارات التابعة له .

ت�ســكيل واأع�ساء جلنة املخاطر  : مت ت�ســكيل اللجنة بقرار من جمل�ــس الإدارة ع�سوين منهم الرئي�ــس من اأع�ساء جمل�ــس الإدارة اإ�سافة اإلى 
الرئي�س التنفيذي .

- رئي�س اللجنة  �سعادة ال�سيخ / عبد اهلل بن ثاين بن عبد اهلل اآل ثاين     )1(

- ع�سو اللجنة ال�سيد / ه�سام م�سطفى ال�سحرتي       )2(

- ع�سو اللجنة ال�سيد/ عبد البا�سط اأحمد ال�سيبي - الرئي�س التنفيذي     )3(
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من م�شوؤوليات جلنة املخاطر  :

التاأكد من حتقيق البنك اأف�سل �ســبل اأمن املعلومات يف البنك وتقليل خماطر اأمن املعلومات حلماية البنك من الخرتاقات التي قد   •
ت�سبب �سرر لأنظمة البنك وللحفاظ على بيانات العمالء.

اعتماد  ا�ســرتاتيجية  اإدارة املخاطر ور�ســم اخلطوط العري�سة لإدارة املخاطر مبا يحقق التوازن بني القابلية للمخاطر وتاأثري ذلك   •
على راأ�ــس املال املطلوب مواجهتها . وبحيث تكون ال�سيا�ســات �ســاملة حالية وم�ســتقبلية حول نوع وم�ســتوى املخاطر املقبولة لكافة اأن�ســطة 

البنك واعتمادها من جمل�س الإدارة والعمل على مراجعتها وتطويرها ب�سكل دوري .

اإقرار واعتماد �سيا�سات ونظام عمل قطاع املخاطر والإدارات التابعة لها بالبنك والربامج والأدوات الالزمة لإدارة املخاطر ولإدارة   •
اأمن وخماطر تكنولوجيا املعلومات  وتقييم فاعليتها ب�سكل دوري .

التحقق من وجود كادر موؤهل يعمل ب�سكل م�ستقل يف قطاع املخاطر وذلك وفق نظام وا�سح لقطاع املخاطر .  •
رفع تقارير دورية ملجل�س الإدارة من خالل حما�سر اللجنة تبني اأو�ساع املخاطر يف البنك وتت�سمن املخاطر التي يتعر�س لها البنك   •
واي جتــاوزات عــن القوانــني والأنظمة ومراقبة مدى التزام الإدارة التنفيذية ب�سيا�ســات اإدارة املخاطر املعتمــدة ومدى التزامها بالقوانني 

والأنظمة والطالع ومراجعة التقارير الواردة من دائرتي اإدارة اللتزام ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الرهاب .

التاأكد من وجود خطة طوارئ و�سيا�ســة حماية لدى البنك تن�ســجم واأهداف اإدارة املخاطر  ومراجعة تقارير خماطر مكافحة غ�ســل   •
الأموال ومتويل الإرهاب واللتزام ورفع التقارير والتو�سيات اخلا�سة باملخاطر الى جمل�س الإدارة .

وتقــوم اللجنــة بعر�ــس تقاريــر وحما�سر اجتماعاتهــا  وما ت�سمنته قراراتهــا وتو�سياتهــا  يف اأول اجتماع لحق ملجل�ــس الإدارة بعد اجتماع 
اللجنة .

اجتمعت جلنة التدقيق خالل عام  2017  عدد  ) 5( اجتماعات.

جلنة الرت�شيحات واحلوكمة:
الغر�س من اللجنة : 

تقدمي م�ســاعدة جمل�ــس الإدارة يف التو�سية باإختيار الأع�ساء املنا�ســبني لع�سوية جمل�ــس الإدارة من امل�ستقلني ومراجعة موؤهالت و�سروط 
املر�سحني ملجل�س الإدارة والتحقق من انطباق ال�سروط املحددة لع�سوية جمل�س الإدارة اأو لوظائف البنك العليا والتاأكد من تطبيق البنك 

لأف�سل معايري احلوكمة يف البنك والإدارة ال�سليمة مبا يتنا�سب مع تعليمات م�سرف قطر املركزي .

ت�سكيل اللجنة : يتم ت�سكيل اللجنة بقرار  من جمل�س الإدارة من ثالثة اأع�ساء من اأع�ساء جمل�س الإدارة  وقد مت ت�سكيل جلنة الرت�سيحات  
واحلوكمة خالل عام 201٧ وتعيني رئي�س اللجنة وفق ما يلي : 

�سعادة ال�سيخ / تركي بن خالد بن ثاين اآل ثاين - ع�سو جمل�س اإدارة  - رئي�س اللجنة  )1(

)2(  ال�سيد / د . يحيى حمد بطي اجلفايل النعيمي     - ع�سو جمل�س اإدارة  

ال�سيد / علي عبد الرحمن الها�سمي      - ع�سو جمل�س اإدارة  )3(

بع�س مهام  وم�شوؤوليات جلنة  الرت�شيحات واحلوكمة :

اختيار الأ�ســخا�س املوؤهلني لالن�سمام الى ع�سوية جمل�ــس الإدارة من املتقدمني للرت�ســح لع�سوية جمل�ــس الإدارة دون حرمان اأحد   •
من الأع�ساء غري امل�ســتقلني  للرت�ســح من ع�سوية جمل�ــس الإدارة واختيار امل�ســوؤولني الرئي�ســني يف الإدارة التنفيذية بالبنك وفق املوؤهالت 

للمر�سح واختيار ال�سخ�س املنا�سب باملكان املنا�سب وح�سب ال�سروط التي ت�سعها اللجنة لكل وظيفة .

و�سع خطة مالئمة لإحالل وا�ســتبدال اأع�ساء املجل�ــس مبا يتما�ســى مع النظام الأ�سا�ســي للبنك وقانون ال�سركات التجارية وتعليمات   •
احلوكمة ال�سادرة عن م�سرف قطر املركزي .

مراجعة �سيا�سات املوارد الب�سرية ب�سكل عام  للتاأكد من وجود خطة اإحالل )تعاقب وظيفي( للم�سوؤولني الرئي�سيني يف البنك .  •
تقييم مدى فعالية جمل�ــس الإدارة ككل وفعالية كل ع�سو من اأع�ساء جمل�ــس الإدارة ب�ســكل م�ســتقل وفق الأ�س�ــس التي ت�سعها اللجنة   •
لذلك وتقييم اأداء امل�ســوؤولني الرئي�ســني يف الإدارة العليا والتنفيذية يف البنك ومدى حتقيقهم  لالأهداف املطلوبة ورفع هذا التقييم للجنة 

املكافاآت وجمل�س الإدارة  .

الإ�سراف على اإعداد دليل و�سيا�سات احلوكمة يف البنك وحتديثه ومراقبة تطبيقه وذلك بالعمل مع الإدارة التنفيذية وجلنة التدقيق   •
وهيئة الرقابة ال�سرعية والإدارة املخت�سة يف البنك والإ�سراف على اإ�سدار تقرير احلوكمة ال�سنوية .
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وتقــوم اللجنــة بعر�ــس تقاريــر وحما�ســر اجتماعاتها  تت�سمن قراراتهــا وتو�سياتها  يف اأول اجتمــاع  يعد لحق ملجل�ــس الإدارة بعد اجتماع 
اللجنة.

اجتمعت جلنة املكافاآت واحلوافز    خالل عام  2017  عدد  ) 3 ( اجتماعات.

جلنة املكافاآت والتعوي�شات:
الغر�س من اللجنة :

التاأكد من حتقيق العدالة وال�ســتقاللية يف منح املكافاآت والتعوي�سات واحلوافز يف البنك من خالل �سيا�ســات واأ�س�ــس �ســليمة ومو�سوعية 
تعتمد على ما مت تقدميه للبنك  وكان له الدور الإيجابي يف حتقيق منو باإيرادات البنك باقل خماطر ممكنة .

ت�ســكيل اللجنــة : ت�ســكل اللجنــة بقــرار جمل�ــس الإدارة من ثالثة اأع�ساء مــن اأع�ساء جمل�ــس الإدارة  ، وقد مت تعيني رئي�ــس واأع�ساء  جلنة 
املكافاآت  واحلوافز خالل عام 201٧   وفق ما يلي : 

-  رئي�س اللجنة  �سعادة ال�سيخ / عبد اهلل بن ثاين عبد اهلل اآل ثاين      )1(

-  ع�سو اللجنة  �سعادة ال�سيخ / تركي بن خالد بن ثاين اآل ثان       )2(

- ع�سو  اللجنة  ال�سيد / د . يحيى حمد بطي اجلفايل النعيمي       )3(

بع�س م�شوؤوليات واأهداف جلنة املكافاآت واحلوافز 

الإ�ســراف علــى �سيا�ســات وممار�ســات املكافــاآت والتعوي�ســات واملزايــا اخلا�سة مبجل�ــس الإدارة وبــالإدارة العليــا والتنفيذية وجميع   •
الوظائــف املعتمــدة و�سمــان مطابقتهــا لتعليمات اجلهــات الرقابية والإ�ســرافية ومراعــاة م�سلحة البنــك وامل�ســاهمني وموافقتها لأف�سل 
املمار�سات امل�سرفية واحلوكمة  بعد مراجعة عمليات التقييم التي تقوم بها جلنة الرت�سيحات لأداء اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا 
والتنفيذية والتاأكد من اأن �سيا�ســات منح املكافاآت واحلوافز املعتمدة من قبل املجل�ــس تتما�ســى مع التعليمات املنظمة واأف�سل املمار�ســات 
امل�سرفيــة والدوليــة بهذا ال�ســاأن والتاأكد من اأن �سيا�ســة منح املكافــاآت واحلوافز تاأخذ بعني العتبار كافة اأنــواع املخاطر التي يتعر�س لها 

البنك عند حتديد املكافاآت بحيث تتم املوازنة بني الأرباح املتحققة ودرجة املخاطر التي تت�سمنها الأن�سطة والأعمال امل�سرفية.

العمــل مــع جلنــة املخاطر يف تقييــم احلوافز  املقدمة مبوجب نظام منح املكافاآت املعتمد على تقييــم املخاطر واأن املكافاآت يف البنك    •
تعتمــد علــى نظــام مو�سوعي لقيا�ــس الأداء يرتبط باإطار عمــل اإدارة املخاطر وتطبيــق ال�سوابط الداخلية واملتطلبــات التنظيمية من اأجل 

تقييم وقيا�س اأداء املوظفني مبختلف امل�ستويات .

وتقــوم اللجنــة بعر�ــس تقاريــر وحما�ســر اجتماعاتها  تت�سمن قراراتهــا وتو�سياتها  يف اأول اجتمــاع  يعد لحق ملجل�ــس الإدارة بعد اجتماع 
اللجنة.

اجتمعت جلنة الرت�شيحات واحلوكمة   خالل عام  2017  عدد  ) 2 ( اجتماع .

الإدارة التنفيذية العليا بالبنك:
تطبيقًا لأف�سل املمار�ســات امل�سرفية واحلوكمة فقد تبنت اإدارة البنك تطبيق �سيا�ســة الف�سل بني املهام التنفيذية وجمل�ــس الإدارة حيث 
تتولى الإدارة التنفيذية على راأ�سها ال�سيد / عبد البا�سط اأحمد ال�سيبي وهو  الرئي�س التنفيذي للبنك ويتولى مهام الإدارة اليومية لأعمال 
البنك وي�ساعده يف ذلك الإدارة التنفيذية من اأ�سحاب اخلربات يف الأعمال امل�سرفية واملالية من ذوي املوؤهالت واخلربات املتميزة ،وقد 
مت و�ســع �سالحيــات حمددة لإدارة البنك ح�ســب امل�ســتوى الإداري من خالل ال�ســلطات وال�سالحيات اأو املاليــة اأو من خالل ال�سالحيات 
مبنــح وتعديــل الئتمــان ملختلــف القطاعــات يف البنك ، كما ي�ســتعني الرئي�ــس التنفيــذي يف تنفيذ مهامه بلجــان اإدارية متخ�س�سة ت�ســمل 
جمــالت واأعمــال البنــك املختلفة تت�ســكل من املدراء املتخ�س�سني مــن ذوي الكفاءات واملوؤهالت املتميزة حيث مت ت�ســكيل اللجان الإدارية  

منها :

ALCO   جلنة املوجودات واملطلوبات

تتولى اللجنة املوجودات واملطلوبات مراقبة حركة الأموال يف البنك )املوجودات واملعلومات ( من خالل التقارير املالية والرقابية واتخاذ 
الإجــراءات الت�سحيحيــة الالزمــة ومتابعــة تنفيــذ الإدارة التنفيذيــة لتو�سيات وقــرارات اللجنة مبا ي�سمــن حتقيق اأعلى عائــد للمودعني 

وامل�ساهمني يف ظل اللتزام بتعليمات م�سرف قطر املركزي.  
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جلنة التمويل

تتولــى اللجنــة درا�ســة املوافقــات على عمليــات التمويل باأنواعــه املختلفة والتــي تعر�س عليها يف حــدود ال�سالحيات املمنوحــة للجنة وفقًا 
ل�سيا�سة �سالحيات التمويل وال�ستثمار واملعتمدة من جمل�س الإدارة ، وتقوم اللجنة باأداء خدمات التمويل بال�سرعة املطلوبة ويف اإطار مبداأ 
تفوي�ــس ال�سالحيــات مبــا ي�سمن حتقيق م�سلحة البنك واأداء اأف�سل اخلدمات للعمالء ووفــق املعايري املهنية ال�سحيحة يف اإطار اللتزام 

بقواعد وحمددات وتعليمات اجلهات الإ�سرافية والرقابية. 

جلنة امل�شرتيات وامل�شروفات

تتولــى اللجنــة درا�ســة واملوافقــة علــى النفقات اجلارية والراأ�ســمالية للبنك يف حــدود املوازنة التقديريــة ووفقًا لل�سالحيــات املمنوحة لها 
واملعتمدة من جمل�س الإدارة .  

جلنة املناق�شات واملزايدات

تتولــى اللجنــة الدرا�ســة واملوافقة على املناق�ســات واملزايدات يف حدود املوازنــة التقديرية ووفقًا لل�سالحيات املمنوحــة لها واملعتمدة من 
جمل�س الإدارة .  

جلنة ت�شيري اأعمال احلا�شب الآيل 

تتولى اللجنة م�سوؤولية و�سع املعايري املعتمدة لتكنولوجيا املعلومات والتن�سيق بني خمتلف الأن�سطة لتنفيذ خطط واأعمال البنك ، كما تعتمد 
اللجنة ال�ســرتاتيجية ال�ســنوية لتكنولوجيا املعلومات لتنفيذ امل�ســاريع واخلدمات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات يف حدود املوازنة التقديرية 

ووفقًا لل�سالحيات املمنوحة لها واملعتمدة من جمل�س الإدارة  

جلان  التوظيف 

 تتولى اللجنة ح�ســب امل�ســتوى امل�ســكلة على اأ�سا�ســه مقابلة واختيار املر�ســحني للعمل بالبنك للوظائف الإدارية وتعتمد قرارتها من اجلهة 
�ساحبة ال�سالحية بالتعيني وفقًا لالئحة املوارد الب�سرية .  

الرقابة الداخلية  يف البنك

 اعتمــد البنــك هيــكل للرقابــة الداخليــة ويتمثــل يف جمموعة من توجيهــات ومبادئ واإجــراءات حتــدد ال�سالحيات �سمن �سيا�ســة خا�سة 
بالرقابــة الداخليــة  لتكــون نتاج تعاون بــني اجلهات الرقابية للبنك وحتقيق اأعلى معايري للرقابة وللتاأكــد من احلوكمة الداخلية وخلق بيئة 
عمل تكفل ان�ســجام وتوافق يف  املهام وامل�ســوؤوليات الرئي�ســية امل�ســندة من خاللها الى القطاعات الرقابية وتتوافق هذه ال�سيا�سة مع اأف�سل 
.)Basel(  وجلنة الإ�سراف امل�سريف ،)COSO( وجلنة املنظمات الداعمة ، )IIA( ممار�سات موؤ�س�سة معهد املدققني الداخليني

وقد مت اعتبار اإدارات الأعمال، الت�ســغيل و الدعم مبثابة )خط الدفاع الأول( و"متلك" م�ســئولية مكافحة املخاطر اخلا�سة بها، كل منها 
مبــا يخ�سهــا من املخاطر بالقدر املوجود داخل تخ�س�سها، م�ســئولياتها و الأن�ســطة التي تزاولها. ويت�سمــن ذلك تقييم ال�سوابط املطبقة 

لديها و مراقبة فاعليتها وهو امل�سوؤول عن التاأكد من توافر عنا�سر مكافحة املخاطر والرقابة كجزء من العمليات اليومية  .

اأمــا القطاعــات الرقابيــة كقطاع املخاطــر و الرقابة املالية، تعترب خط الدفاع الثاين، والتي تعترب امل�ســوؤولة عن مزيد من عمليات التحديد 
والقيا�س واملراقبة ورفع التقارير باملخاطر على م�ستوى املوؤ�س�سة ككل وب�سكل منف�سل و م�ستقل عن م�سئوليات )خط الدفاع الأول(.

اأما خط الدفاع  الثالث فهو من م�ســوؤوليات ووظائف قطاع التدقيق الداخلي و الرقابة ال�ســرعية وهو  امل�ســوؤول عن القيام باأعمال التدقيق 
على اأ�سا�ــس املخاطر ، وعمليات تدقيق ومراجعات عامة لطماأنه جمل�ــس الإدارة  وامل�ســاهمني باأن البنك يعمل �سمن الإطار العام للحكومة 

ال�ساملة ، مبا يف ذلك الإطار العام حلوكمة املخاطر .

اأن بيئــة الرقابــة الداخلية هي الطريقة املنهجية الأ�سا�ســية للحد مــن املخاطر وملعاجلة الفجوات الإجرائية لأجل حتقيق اأهداف بنك قطر 
الدويل الإ�سالمي ب�سورة فاعلة، لذلك فان هذه ال�سيا�سة تربز املكونات واملبادئ والعوامل التي يت�سكل منها الإطار العام للرقابة الداخلية 

للبنك .

وحتدد الأق�ســام التالية يف ال�سيا�ســة و بو�سوح م�ســوؤوليات كل وحدات البنك وفقا لطبيعتها ، اإلى احلد الذى ت�ســتوعب فيه كل وحدة كامل 
دورها و م�سئولياتها داخل الإطار العام للمخاطر والرقابة.
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الأدوار وامل�شوؤوليات

جمموعة الدفــاع الأولى: 

لقد اأقيمت جمموعة الدفاع الأولى / خط الدفاع الأول مل�ســاندة اإدارة البنك وجمل�ــس الإدارة يف حتقيق ما ي�ســتهدفانه من ا�ســرتاتيجيات وخدمة 
متميــزة، ولتاأمــني بيئــة ت�ســغيلية خا�سعــة للرقابــة. وتدار م�ســوؤوليات هــذا اخلط من جانــب الأعمال واأ�سحــاب اخلدمة ) وهم خطــوط الأعمال ، 
اخلدمــات امل�سرفيــة لل�ســركات والأفــراد ، الت�ســغيل  والدعــم ( الذين تت�ســم اأن�ســطتهم يف خلــق و/اأو اإدارة املخاطر التي باإمكانها تي�ســري حتقيق 

اأهداف املنظمة اأو احليلولة دون حتقيقها .

للمجموعــة الأولــى هــي املجموعــة التي تتحكــم و تدير املخاطر اخلا�ســة بهــا ) Risk Owners (، وهى املنوطة بت�سميــم وتنفيذ ما ي�سعه 
البنك واجلهات النظامية ) م�سرف قطر املركزي- اف�سل املمار�ســات، خالفه( من و�ســائل رقابية للتعامل مع تلك املخاطر مبا ي�ســمل امل�ستندات 
الإجرائيــة لإ�ســـناد مهــام الرقابة املزدوجة ، والف�سل بني املهام ، وتعار�ــس امل�سالح ، و خالفه من ال�سوابط التي تتبعها و تنفذها خالل عملياتها 

اليومية ، تطوير منتجاتها ، و اختيارها و اختبارها ملا ت�ستخدمه من اأنظمة وما تعتمده من خدمات و خطط.

اإن م�ســوؤوليات الأفراد مبجموعة الدفاع الأولى ) تبعا لكل م�ســئولية او تخ�س�س ( تتفاوت تفاوتا كبريا بح�ســب نطاق العمل امل�ســند لكل فرد منهم 
وما يقوم على اإدارته من خماطر 

جمموعة الدفاع الثانية: 

اأقيــم خــط الدفــاع الثاين لدعم اإدارة البنك مبا تقدمه تلك املجموعة من خربات رقابية و اف�سل املمار�ســات، والقدرة على تقدمي امل�ســورة بجانب 
جمموعة الدفاع الأولى مبا يكفل فاعلية مراقبة واإدارة املخاطر.

متار�ــس مهام خط الدفاع الثاين ب�ســكل م�ســتقل عن اأن�ســطة مراقبة املخاطر التي يقوم بها خط الدفاع الأول، غري اأنها تبقى حتت �سيطرة وتوجيه 
الإدارة التنفيذية و/ اأو ما يتبعها من جلان تابعة ملجل�س الإدارة.

املهام اخلا�سة بخط الدفاع الثاين ببنك قطر الدويل الإ�سالمي تتولها  اإدارات اللتزام / مكافحة غ�سل الأموال/ احلوكمة/  املخاطر )الئتمان، 
ال�سوق، الت�سغيل، خماطر اأمن املعلومات )اخلط التابع للجنة جمل�س اإدارة ( والرقابة املالية .

 

جمموعة الدفاع الثالثة:

و�لتي تتاألف من : 

التدقيــــق الداخلي : يوفر �سمانات م�ســتقلة للتاأكد من اأن جهود خطى الدفاع الأول والثاين تتوافق مع توقعات كال من اإدارة البنك وجمل�ــس 
الإدارة ب�سان فاعلية وكفاية اإجراءات احلوكمة والرقابة الداخلية.

ول ي�سمح بتاتا للخط الثالث بالقيام باملهام الإدارية ل�سمان مو�سوعيته وا�ستقالله التنظيمي.
ي�سمل نطاق عمل تلك املجموعة كافة اأوجه عمليات البنك واأن�سطته مبا ي�سمل نطاق عمل جمموعتي الدفاع الأولى والثانية.

امتثال ال�شـريعة : يوفر �سمانات م�ستقله لهيئة الرقابة ال�سرعية للتاأكيد ان جميع خدمات ومنتجات البنك تتما�سى مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة 
الإ�سالمية .

نظام الرقابة الداخلية -  املخاطر:  

يتم اإدارة املخاطر املتعلقة باأن�سطة البنك من خالل العديد من الآليات املحددة لتقييم تلك املخاطر والتحكم بها، ومن اهم هذه الآليات الرتكيز 
علــى املهــام وامل�ســوؤوليات املحددة م�ســبقًا ابتداء من جمل�ــس الإدارة ومرورًا باللجــان والإدارات املختلفة واملدراء التنفيذيــني وكافة موظفي البنك 
حيث اإن كل موظف يف البنك م�سوؤول عن التعامل مع املخاطر املحتملة عند القيام بواجباته. ومتثل اإدارة املخاطر اأحد اأهم العنا�سر الهامة للبنك 

ل�سمان ا�ستمرار حتقيق النمو والربحية.  وقد مت تق�سيم قطاع املخاطر وفق نوع املخاطر الذي يتعر�س له البنك وهي : 

اأنواع املخاطر:

 خماطــر الإئتمــان:   يواجــه البنــك خماطر ائتمانيــة تتمثل بتعر العمالء وعــدم قدرتهم على ال�ســداد وبالتايل خماطر عدم ا�ســرتداد البنك 
لأمواله وملواجهة خماطر الئتمان وتخفيفها يقوم البنك مبا يلي:

علــى امل�شــتوى الفــردي لكل عميل: حيث يتم عر�س مذكرات الئتمان )الدرا�ســة الئتمانيــة( لكل عميل علــى اإدارة املخاطر لتقييم خماطر 
الئتمان قبل منح التمويل للعميل ويتم التو�سية بعد درا�سة اأو�ساع العميل.

على م�شــتوى حمفظة الئتمان )التمويل(: �ســواء كان التمويل تابع لقطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات )�سركات كربى، �سركات �سغرية 
ومتو�ســطة، قطــاع حكومــي و�ســبه حكومي، متويل عقاري( اأو تابع لقطاع اخلدمــات امل�سرفية لالأفراد )التجزئة  (، تقــوم اإدارة  املخاطر  باإعداد 
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تقارير دورية ربع �سنوية ورفع تلك التقارير اإلى جلنة املخاطر لتخاذ قرارات ب�ساأنها حيث يت�سمن التقرير على �سبيل املثال ما يلي:

حتديد ن�شبة الرتكزات   وفقًا لإدارة التمويل / ن�سبة الرتكزات وفقًا للقطاع / ن�سب النمو / ن�سبة املتاأخرات / معدل كفاية راأ�س املال و الأ�سول 
.Stress Testing  اختبارات الجهاد ، NSFR ون�سبة �سافى التمويل امل�ستقر ،LCR املرجحة باملخاطر، ن�سبة تغطية ال�سيولة

وقد مت تطوير اأنظمة للت�سنيف الداخلي ملخاطر العمالء، الأول للعمالء من ال�ســركات و الثاين للعمالء من الأفراد ويتم ادخال بياناتهما من ِقَبل 
اإدارة التمويل املخت�سة وبحيث يتم اإدخال الت�سنيف لكل عميل على نظام البنك ومراجعته من خالل ادارة خماطر الئتمان ويتم حتديث الت�سنيف 
دوريــًا ح�ســب الو�ســع احلــايل للعميــل وبحد اأدنى مرة واحدة �ســنويًا، حيث يهــدف البنك اإلى بنــاء قاعدة بيانات عــن العمالء وفقــًا لت�سنيفاتهم 
الداخليــة وتــرتاوح درجــات الت�سنيف )من 1 الــى 10(، علمًا باأن البنك مــازال ملتزمًا بتطبيق املدخل املعياري املقرر مــن م�سرف قطر املركزي 

لقيا�س خماطر الئتمان.
 كما يحتفظ البنك مبعدل الت�سهيالت الئتمانية غري املنتظمة مبعدل 1.3% وهو من اأف�سل املعدلت يف ال�سوق القطري.

 معدل كفاية راأ�س املال

يقوم البنك مبراقبة معدل كفاية راأ�س املال والتحقق من وجود قاعدة راأ�س مال قوية ملواجهة املخاطر بعد ترجيح الأ�سول باأوزان املخاطر وقد بلغ 
معدل كفاية راأ�ــس املال كما يف 201٧/12/31 معدل 1٧.8٧% ومبا يفوق احلد الأدنى ملتطلبات كفاية راأ�ــس املال مع هام�ــس الأمان املطلوب ح�ســب 

تعليمات م�سرف قطر املركزي )12.5%( ومقررات )بازل 3(  .

 خماطر ال�شيولة

تتمثل خماطر ال�ســيولة يف خماطر عدم متكن البنك من مقابلة التزاماته عند حلول موعد ا�ســتحقاقها ، ويقوم البنك مبتابعة م�ســتويات ال�ســيولة 
واجراء اختبارات الإجهاد على ن�ســب ال�ســيولة وعمل �ســيناريوهات متحفظة جدًا لتقييم وقيا�ــس خماطر ال�ســيولة وفقًا للو�سع الت�سغيلي العادي اأو 
مواجهــة ظــروف اقت�ساديــة خارجيــة اأو اأزمــة اقت�سادية اأو تاأثريات داخلية ب�ســحب ودائع مفاجئــة وذلك ملتابعة اللتــزام بتعليمات م�سرف قطر 

املركزي املقررة يف هذا ال�ساأن ، مع تقدمي نتائج تلك الختبارات ب�سفة دورية للجنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الدارة . 

IFRS 9-9 املعيار الدويل اجلديد للتقارير املالية رقم

عمــاًل علــى اللتــزام بتطبيــق املتطلبات الالزمــة للمعيار الدويل اجلديد للتقارير املاليــة رقم 9 واملقرر بدء تطبيقه ر�ســميًا بدولة قطر اعتبارًا من 
2018/1/1 وفقًا لتعليمات م�سرف قطر املركزي ال�سادرة يف هذا ال�ساأن فقد قام البنك بت�سكيل جلنة ت�سيري اأعمال م�سروع املعيار املايل الدويل 

اجلديد رقم 9 وذلك لإدارة عملية تطبيق املعيار اجلديد بالبنك، وذلك مبا يتفق مع متطلبات امل�سرف املركزي يف هذا ال�ساأن.

كما قام  البنك باإجراء الدرا�سة الكمية لبيان التاأثري املتوقع على البنك عند تطبيق املعيار املايل اجلديد وار�سالها مل�سرف قطر املركزي يف التاريخ 
املقرر، هذا بالإ�سافة اإلى و�سع �سيا�سة جديدة لتطبيق املعيار الدويل اجلديد للتقارير املالية رقم 9 ، هذا بجانب تدريب الطراف املرتبطة. 

املخاطر الت�شغيلية  

تتولى  اإدارة املخاطر الت�ســغيلية على عملية ر�سد ودرا�ســة املخاطر الت�ســغيلية الرئي�سية بالبنك من خالل جمموعة من ال�سيا�سات ،ادوات و انظمة 
التحليــل وفــق اف�ســل ممار�ســات جلنــة بــازل و توجيهــات م�سرف قطــر املركزي بحيث  يتــم ابالغ جلنــة املخاطر بانتظــام عن املخاطــر الهامة، 

والتو�سيات ب�ساأنها .  

ومت ا�ستيفاء عنا�سر اإدارة املخاطر الت�سغيلية الأ�سا�سية لتت�سمن قواعد بيانات تاريخية ، التقييمات الذاتية للمخاطر ، موؤ�سرات املخاطر الرئي�سية 
بالإ�سافة الى خطط و اختبارات دورية خلطط ا�ستمرارية  الأعمال و التعايف  يف حالت الكوارث .

بالإ�سافــة اإلــى مــا �ســبق، مت تعزيــز الرقابــة الداخليــة من خالل هيكل الرقابــة الداخلية بالبنك و تطبيق منوذج تقبل املخاطر  وا�ســلوب                » 
الدفاع ثالثي اخلطوط « يف اإدارة خماطر املوؤ�س�ســة ما ميكنه من تر�ســيخ امل�ســوؤولية وامل�ســاءلة على م�ســتوى كل خط من خطوط الدفاع وتطبيقهما 

على كافة امل�ستويات داخل البنك.

اإن اإدارة خماطر الت�ســغيل يف بنك قطر الدويل الإ�ســالمي تعمل يف اإطار مناذج حتمل املخاطر وال�ســرتاتيجية التي ي�سعها جمل�ــس الإدارة. ويتم 
تطبيق ال�ســرتاتيجية وال�سيا�ســات والإجراءات الناجتة عنها من خالل اإدارة خماطر  الت�ســغيل والتي ترفع تقاريرها مبا�ســرًة اإلى جلنة املخاطر 
حيــث تتمتــع اإدارة املخاطر بال�ســتقاللية املطلوبة وتعمل بالتن�ســيق امل�ســتمر مــع اإدارات الأعمال و الت�ســغيل الأخرى اإ�سافة الــى اجلهات الرقابية 

الأخرى  يف البنك مل�ساندة اأن�سطتها.

ا�شتمرارية الأعمال : 

تهدف اإدارة ا�ســتمرارية العمال الى حتديد املخاطر الرئي�ســية والتهديدات التي يتعر�س لها البنك او يواجهها والتاأثريات املحتملة واملرتتبة على 
هذه التهديدات والتي من �ساأنها اأن تعيق ا�ستمرارية العمال لدى البنك وقد يرتتب عليها خ�سائر مالية ، قانونية ، او تهديدات من �ساأنها اأن توؤثر 
علــى �ســمعة البنــك حيــث تقوم بتقدمي اطــار العمل الذي يوفر القدرة على ال�ســتجابة للكــوارث والزمات والتهديدات ومبا ي�سمــن م�سالح البنك 
وا�سوله وعمالئه و�ســمعته وذلك من خالل درا�ســة حتليل الثر املرتتب على انقطاع العمال وتوفري الآليات واخلطط وال�سيا�ســات ل�سمان القدرة 
على ال�ستجابة مع هذه احلالت وبالتعاون مع مراكز العمل املختلفة لو�سع الجراءات ومواقع العمل البديلة والتاأكد من فاعليتها من خالل اجراء 

الفحو�سات الدورية الالزمة بالإ�سافة الى اعداد خطط ا�ستمرارية العمال وادارة الطوارئ والكوارث والزمات
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خماطر اأمن املعلومات : 

ت�سرف اإدارة من املعلومات على عملية حتديد املخاطر التكنولوجية. وتقوم باإبالغ جلنة امن املعلومات بانتظام عن التحديات واملخاطر التكنولوجية 
الهامة، اإلى جانب اإجراء تقييم منتظم لفعالية ال�سوابط الأمنية للمخاطر التكنولوجية.  

اما املتابعة اليومية فتتم تفوي�سها من خالل هيكل اإ�سرايف باإدارة امن املعلومات تابع لقطاع املخاطر، واإطار متما�سك للتحكم باملخاطر التكنولوجية. 
ولهذا ال�سبب، �سهد عام 201٧ تعزيزًا اإ�سافيًا لإطار عمل اإدارة امن املعلومات عرب حت�سني اإدارة املوارد والقدرة الوظيفية على حد �سواء.

ذلك وبالإ�سافة بانه مت تعزيز اإدارة امن املعلومات اأي�سا بتطبيق املزيد من اأنظمة حماية البيانات وحت�ســني البنية التحتية التي ت�سمن املحافظة 
علــي بيانــات العمــالء، ا�ســتمرارية العمل وتعزيز مواقع احلفــاظ على البيانات يف حالت الكوارث. ومن املتوقع اأن ي�ســتمر هذا التطوير احلثيث يف 

نهج اداره امن املعلومات �سمن ا�سرتاتيجية حمدده حتى عام 2020.

قطاع التدقيق الداخلي

يعتــرب قطــاع التدقيــق الداخلــي  خط الدفاع الثالث  مــن اأهم القطاعات الرقابية يف البنك  وتقوم جلنة التدقيق الداخلي التي تتبع ملجل�ــس الإدارة 
مبا�ســرة  بتعيــني رئي�ــس قطاع التدقيق  - بعــد موافقة م�سرف قطر املركزي - وموظفي التدقيق الداخلي وحتديــد رواتبهم ومكافاآتهم وترقياتهم 
اأو اإنهاء خدماتهم ، وكل ما يتعلق بهوؤلء املوظفني من اأمور اإدارية اأو مالية وفقا ل�سيا�ســات املوارد الب�ســرية املعتمدة من جمل�ــس الإدارة  مبا يحقق 
ال�ســتقاللية التامــة لإدارة التدقيــق الداخلــي وم�ســئويل املتابعة واللتــزام ، واملدققــني الداخليني من املتخ�س�سني يف م�ســائل التدقيــق ويتمتعون 

مبوؤهالت مهنية و�سخ�سية رفيعة مبا ي�سهم يف حت�سني م�ستوى اأداء البنك.

وي�سكل التدقيق الداخلي اأداة من اأدوات جمل�س الإدارة التي يتابع  عمليات الرقابة الداخلية  ، و يرفع  التدقيق تقاريره مبا�سرة اإلى جلنة التدقيق 
التابعة ملجل�س الإدارة وتقوم جلنة التدقيق بالطلب من التدقيق الداخلي باأداء بع�س الواجبات وابالغهم مبا�سرة بالنتائج ، وتزويدها بتقارير عن 

ات�سال التدقيق الداخلي بالإدارات الأخرى بالبنك متكنهم من اتخاذ القرار ال�سليم ب�ساأن هذا التقرير.  

نتائج املراجعة ال�شنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية :

يتمتع البنك بنظام رقابة داخلي متكامل و  �سليم وفعال من حيث الت�سميم والتطبيق ، جنبه الكثري من املخاطر املحتملة ويتم تقييم هذا النظام 
ب�ســكل م�ســتمر والعمــل علــى حت�ســينه وزيــادة فاعليته كلما تبــني  وجود فجــوات رقابية اأو وجــدت فر�س وذلك ملا يتمتــع به  البنك �ســواء من حيث 
ال�سيا�ســات والإجراءات التي حتكم نظام العمل ويعمل البنك على حتديث ومراجعة تلك ال�سيا�ســات والإجراءات ب�ســكل دوري للتحقق من كفايتها 
ومالئمتــه اأو متابعــة البنــك لأحــدث التقنيــات وامل�ســتجدات امل�سرفيــة واملالية واخلدمــات اللكرتونية والذي ي�ســعى من خالل الــى  تنفيذ معظم 
العمليات يف البنك ب�ســكل اآيل من خالل العديد من الأنظمة الإلكرتونية مما يحد من الأخطاء ويقلل فر�س الحتيال واأي�سا  لدى البنك قطاعات 

متخ�س�سة يف جمال املراجعة الداخلية واللتزام واإدارة املخاطر املختلفة  ومما يعطي الفاعلية لعملية التدقيق التداخلي : 

-  وجــود جلنــة تدقيــق فعالة منبثقة من جمل�ــس الإدارة ت�ســرف على املراجعني الداخليــني واخلارجيني مما يعزز من ا�ســتقالليتهم ويقدم لها 
ب�سفة دورية ومنتظمة تقارير عن الوحدات والأن�سطة حمل املراجعة.

-  يتم مراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية ب�ســكل م�ســتمر من قبل جمموعة املراجعة الداخلية وفقًا خلطة �ســنوية معتمدة من 
قبــل جلنــة التدقيــق كما يتم مراجعة بع�س جوانب الرقابة الداخلية ب�ســكل دوري من قبل املراجعــني اخلارجيني وكذلك من خالل اأعمال الفح�س 

التي تتم من قبل م�سرف قطر املركزي.

-  اإيــالء  اإدارة البنــك العنايــة الكافيــة لنتائج مراجعة نظــام الرقابة الداخلية والتي تتمثل يف مدى كفاية وفاعليــة بع�س الإجراءات الرقابية ، 
وعلــى الأخ�ــس اذا كانت هناك حالت اإخفاق  بحيث يتم التعامل مع اأية مالحظات تتك�ســف بجديــة والعمل على متابعة ت�سويبها وو�سع ال�سوابط 

الكفيلة بعدم تكرارها من خالل اإدارة البنك .

اللتزام والمتثال املوؤ�ش�شي ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب

يتحقــق نظــام اللتــزام الفعــال مــن خــالل موظفني موؤهلــني واأنظمة حديثــة التقنية، وتتوفــر تلك العنا�ســر يف اإدارة اللتــزام والمتثال املوؤ�س�ســي 
ومكافحــة غ�ســل الأمــوال ومتويــل الإرهــاب يف بنك قطر الدويل الإ�ســالمي، ويتمتع نظــام اللتزام يف البنــك باملرونة التي ت�ســاعده على املحافظة 
على بيئة �سحية و�ســليمة لالمتثال املوؤ�س�ســي واللتزام بقانون رادع وفعال ملكافحة غ�ســل الأموال ومتويل الإرهاب وذلك حلماية البنك من املخاطر 
املحتملة. بالإ�سافة اإلى احلفاظ علي �ســمعة البنك مع تخفي�س التكاليف التي قد تن�ســاأ يف حالة عدم اللتزام والمتثال للتعليمات. ولتمكني اإدارة 
اللتزام والمتثال املوؤ�س�ســي من اأداء واجباتها وم�ســوؤولياتها، حتظي الدارة بال�سالحيات الالزمة للتعامل والتحقق من جميع التجاوزات كما اأن 

لها �سالحيات غري مقيدة للو�سول للمعلومات وال�سجالت والأفراد وعمليات البنك.

تتولى اإدارة اللتزام والمتثال املوؤ�س�ســي ومكافحة غ�ســل الأموال ومتويل الإرهاب م�ســوؤوليات الإ�سراف على اللتزام والمتثال لكل من الت�سريعات 
والتوجيهــات والتعليمــات ال�ســادرة من م�سرف قطر املركزي بالإ�سافة اإلى ال�ســلطات املخت�سة الأخــرى التي تنظم عمل البنك يف دولة قطر واأي 
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�سلطة ق�سائية اأخرى معمول بها. وت�سمل واجبات الدارة على �سبيل املثال ل احل�سر التاأكد من اللتزام والمتثال لتعليمات م�سرف قطر املركزي 
واأف�سل املمار�سات واملعايري الدولية بالإ�سافة اإلى التقيد بالقوانني واللوائح القطرية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

مت تطبيــق نظــام متابعــة اللتزام ومراقبته )CMAT( واختباره بنجاح لتبنى اأف�سل املمار�ســات يف جمــال البنوك. وجتري جميع عمليات متابعة 
اللتزام ومراقبته يف اإطار العمل املعتمد وفقًا لأف�سل املمار�سات العاملية. وت�سمل هذه التقارير اإطار نطاق العمل والتي يتم اإ�سدارها قبل كل عملية 
مراجعــة، يتبعهــا اإجــراء الختبارات املكتبية وامليدانية التي يتم اإجرائها لتحليل مدى اللتزام والمتثال للمتطلبات الت�ســريعية. هذا ويتم ت�سنيف 
النتائج وفقًا للمخاطر كما يتم تقييم التقرير ككل وفقا مل�سفوفة املخاطر املعمول بها. بالإ�سافة اإلى ذلك، يتم اختبار اللوائح الحرتازية املطبقة 

والبيانات الدورية املقدمة اإلى م�سرف قطر املركزي من منظور اللتزام والمتثال املوؤ�س�سي.

تتمثــل ا�ســرتاتيجية مكافحــة اجلرائــم املاليــة يف بنك قطر الدويل الإ�ســالمي ب�ســكل رئي�ســي يف تنفيذ اإطار العمــل ملكافحة غ�ســل الأموال ومتويل 
الإرهــاب بنجــاح للتاأكــد مــن اأن البنك يعمل وفقا للمبادئ التوجيهيــة / التعليمات واعتماد اأف�سل املعايري املحليــة والدولية، وبالتايل احلفاظ على 

ثقة امل�ساهمني يف البنك.

وب�ســكل دائــم وم�ســتمر تتــم مراجعــة وحتديــث اأنظمة مكافحة غ�ســل الأموال ومتويــل الإرهاب يف البنــك، والتي ت�ســمل اإطار العمل يف ال�سيا�ســات 
والإجراءات والأنظمة التقنية التي تغطي خمتلف ال�سيناريوهات من اأجل حتديد الأن�سطة الغري العادية وال�سلوك امل�ستبه به.

يتم تقدمي التدريب ملوظفي البنك على العديد من موا�سيع اجلرائم املالية لتعزيز ثقافة اللتزام والمتثال يف البنك، ول�سمان اأن جميع املوظفني 
على قدر كايف من ا�ستيعاب وتنفيذ واجباتهم اجتاه اللتزام بالت�سريعات ومتطلبات قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف قطر وبرنامج 

العقوبات.

 مت تطويــر اأنظمــة للك�ســف واملنــع والوقاية مــن اأي خماطر حمتملة قد يواجها البنك، كما يتم الإبالغ عن اأن�ســطة العمالء الغري العادية و�ســلوكهم 
امل�ستبه به اإلى وحدة املعلومات املالية.

بالإ�سافة اإلى ما �ســبق، فاإن اإدارة اللتزام والمتثال املوؤ�س�ســي ومكافحة غ�ســل الأموال ومتويل الإرهاب دائمًا على ا�ســتعداد وجاهزية تامة لتبني 
اأف�سل املعايري الدولية املطبقة على القطاع املايل.

الرقابة اخلارجية : 

تتولى جلنة التدقيق  بالنظر يف عرو�س مناق�سات مراقبي احل�سابات واملعتمدين من م�سرف قطر املركزي وامل�سجلني بجدول املدققني اخلارجيني 
لدى هيئة قطر لالأ�سواق املالية ويف وزارة الإقت�ساد والتجارة و ترفع تو�سية الى جمل�س الإدارة الذي بدوره يرفع هذه التو�سية الى اجلمعية العامة 

للم�ساهمني ، لتعيينه كمدقق خارجي على البنك . 

ويتم التعني ملدة  �ســنة واحدة قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة بحد اأق�سى خم�ــس �ســنوات مت�سلة واعتاد البنك على اختيار اإحدى املكاتب 
العاملية والتي تعمل يف الدوحة واملعتمدة من م�سرف قطر املركزي وهيئة قطر لالأ�سواق املالية وبجدول املحا�سبني املعتمدين من وزارة القت�ساد 

والتجارة .

وقد مت تكليف مكتب اأرن�ســت اأند يونغ لل�ســنة اخلام�ســة والأخرية كمراقب ح�ســابات خارجي لل�ســنة املالية 201٧ و حيث ي�ســمل العقد معه ا�ســتيفاء 
متطلبــات م�ســرف قطــر املركــزي مبا فيها تدقيق  البيانات املالية ال�ســنوية واملرحليــة ، وكذلك مراجعة  ) الت�ســهيالت الئتمانية واملخ�س�سات ، 

كفاية راأ�س املال، ن�سبة ال�سيولة ، ن�سبة �سايف التمويل امل�ستقر ،تقرير الإجراءات الداخلية لتقييم كفاية راأ�س املال، 

تقرير ال�ستثمارات املالية والعقارية وال�سركات الزميلة ( وذلك ب�سكل ربع �سنوي .

مهام وم�شوؤوليات مراقب احل�شابات

يقدم مراقب احل�سابات تقارير عن كل ما يتعر�س له البنك ، من خالل التقارير الدورية واملراجعة لكل البيانات املالية  ويتم عر�س اأي خمالفات 
فــور علمــه بهــا ملجل�ــس الإدارة  ووفق النظام الأ�سا�ســي ملراقب احل�ســابات  حق دعوة اجلمعية العامــة لالنعقاد وفقا لأحكام القانون  بالتن�ســيق مع 

اجلهات الرقابية .

ويرفع مراقب احل�سابات  تقريرا  �سنوية للجمعية العامة العادية  يقوم بتالوته اأثناء انعقاد اجلمعية العامة ال�سنوية  وير�سل ن�سخة منه اإلى الهيئة، 
ومراقب احل�سابات يف البنك وفق القوانني والأنظمة م�سوؤول عن �سحة البيانات الواردة فيه يتولى مراقب احل�سابات ومن مهام  مراقب احل�سابات 

ح�سب النظام الأ�سا�سي للبنك : 

-  تدقيق ح�سابات البنك وفقًا لقواعد التدقيق املعتمدة ومتطلبات املهنة واأ�سولها العلمية والفنية  وفح�س ميزانية البنك وح�ساب الأرباح 
واخل�سائر والتاأكد من  تطبيق القانون والنظام الأ�سا�سي للبنك  .
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- فح�ــس الأنظمــة املاليــة والإدارية للبنك واأنظمة املراقبة املالية الداخلية لها والتاأكد من مالءمتها حل�ســن �ســري اأعمال البنك واملحافظة 
على اأموالها .

-  التحقق من موجودات البنك وملكيتها لها والتاأكد من قانونية اللتزامات املرتتبة على البنك و�سحتها .

- الطالع على قرارات جمل�س الإدارة والتعليمات ال�سادرة عن البنك .

-  اأي واجبات اأخرى يتعني على مراقب احل�ســابات القيام بها مبوجب  قانون ال�ســركات التجارية  وقانون تنظيم مهنة مراقبة احل�ســابات 
وقانــون تاأ�سي�ــس م�ســرف قطــر املركــزي وتنظيــم املوؤ�س�ســات املالية وتعليمــات م�سرف قطــر املركزي والقوانــني والأنظمــة  ذات العالقة 

والأ�سول املتعارف عليها يف تدقيق احل�سابات .

ويجب  اأن يت�شمن تقرير مراقب احل�شابات: 

- اأنه قد ح�سل على املعلومات والبيانات والإي�ساحات التي راآها �سرورية لأداء عمله.

-  اأن البنك مي�سك ح�سابات و�سجالت منتظمة وفقًا لقواعد املحا�سبة املتعارف عليها عامليًا.

-  اأن اإجــراءات التدقيــق التــي قــام بها حل�ســابات البنك تعترب كافية يف راأيه لت�ســكل اأ�سا�ســًا معقــوًل لإبداء راأيه حول املركــز املايل ونتائج 
الأعمال والتدفقات النقدية لل�سركة وفقًا لقواعد التدقيق املتعارف عليها عامليًا .

- اأن البيانات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة املوجه للجمعية العامة تتفق مع قيود البنك و�سجالتها .

- اأن اجلرد قد اأجري وفقًا لالأ�سول املرعية .

- بيان املخالفات لأحكام قانون ال�سركات التجارية اأو للنظام الأ�سا�سي للبنك التي وقعت خالل ال�سنة حمل التدقيق ولها اأثر جوهري على 
نتائج اأعمال البنك وو�سعه املايل، وما اإذا كانت هذه املخالفات ل تزال قائمة، وذلك يف حدود املعلومات التي توفرت لديه. 

الف�شاح وال�شفافية

لدى البنك اإجراءات خا�سة بالإف�ساح �سواء الدورية مبا يخ�س البيانات املالية  الربعية والن�سف �سنوية وال�سنوية .

وتقرير احلوكمة ال�ســنوي يت�سمن اف�ساح كامل  لل�ســادة امل�ســاهمني جلميع البيانات املطلوبة  والتي قد يت�ســاءل عنها امل�ســاهم مبا يخ�س تطبيق 
احلوكمة والإدارة ال�سليمة يف البنك والتي كانت بندًا رئي�سيا يعر�س على ال�سادة امل�ساهمني خالل ال�سنوات ال�سابقة .

ومــن هــذه الإف�ساحــات واملو�سحــة يف هــذا التقريــر عدد الأ�ســهم التي ميتلكها كل من رئي�ــس واأع�ســاء املجل�ــس، والإدارة التنفيذيــة العليا، وكبار 
امل�ساهمني اأو  امل�سيطرين، والبيانات اخلا�سة بال�سرية الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة . 

وبالإ�سافة الى �ســعادة رئي�ــس جمل�ــس الإدارة ممثل البنك يف اأي اإف�ساح الى امل�ســاهمني او امل�ستثمرين اأو غريهم عني جمل�س الإدارة ال�سيد / عبد 
البا�سط اأحمد ال�سيبي - الرئي�س التنفيذي املتحدث الر�سمي با�سم البنك بغية الف�ساح ب�سكل م�ستمر عن اي بيانات اأو معلومات تتطلب الإف�ساح 

الى امل�ساهمني وامل�ستثمرين.

ت�شارب امل�شالح

با�ستثناء عمليات التمويل العتيادية والتي تتم ح�سب تعليمات و�سوابط م�سرف قطر املركزي ، والتي تعترب جميعها من م�سلحة البنك وفق اأ�س�س 
و�سيا�سات البنك ومبا يحقق م�ساحله ، والتي يتم اأخذ املوافقات عليها اأثناء غياب الع�سو �ساحب عملية التمويل )ل يجوز للع�سو ح�سور املناق�سة 
اأو الت�سويــت علــى العمليــة ( ، ليوجــد لــدى البنك اأي تعامالت  اأو �سفقات جوهرية خالل عــام 201٧  اأبرمها البنك مع اأي »طرف ذي عالقة « له 

م�سلحة فيها قد تتعار�س مع م�سلحة البنك.  وجاري  اإجراء حتديث ل�سيا�سة التعامالت مع  اأطراف ذي عالقة ومن يف حكمهم.

الإف�شاح عن عمليات التداول

يقــوم البنــك بالإف�ساح عن عمليات التداول لل�ســادة اأع�ساء املجل�ــس، والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأ�ســخا�س املطلعــني والتي يقومون بها على 
اأ�ســهم البنــك  و�ســائر اأوراقهــا املالّيــة الأخرى من خالل �ســركة قطر لإيــداع الأوراق املاليــة من خالل اإعالمهــم باأع�ساء جمل�ــس الإدارة والإدارة 
التنفيذيــة لتخــاذ اإجراءاتهــم مــن خــالل وقف التداول خالل فــرتات احلظر على التــداول خالل الفرتات املحــدد من هيئة قطر لالأ�ســواق املالية 

وبور�سة قطر .

وجاري حتديث �سيا�سة واإجراءات خا�سة تنظم تداول الأ�سخا�س املطلعني على الأوراق املالية التي اأ�سدرها البنك .
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م�شاهمي الدويل الإ�شالمي  وحقوقهم : 

�ساوى البنك بني امل�ساهمني يف احلقوق املرتتبة على ملكية ال�سهم  وذلك ح�سب القوانني املعمول وبها وح�سب النظام الأ�سا�سي للبنك  حيث ل يوجد 
اأي متيز مل�ســاهم  عن غريه من امل�ســاهمني  مبا فيها الت�سويت على قرارات اجلمعية اأو يف الت�سويت لختيار اأع�ساء جمل�ــس الإدارة حيث يتم منح  
�سوت واحد لل�سهم الواحد ، ون�س النظام الأ�سا�سي على حق الت�سرف يف الأ�سهم بانتقال ملكية الأ�سهم )املادة  12 من النظام الأ�سا�سي(    متاح 
جلميع امل�ساهمني ح�سب قواعد واإجراءات هيئة قطر لالأ�سواق املالية وبور�سة قطر دون اأي قيود  واأن حق احل�سول على الن�سيب املقرر من اأرباح 
الأ�سهم ملالك لأخر مالك لل�سهم  )املادة 20 من النظام الأ�سا�سي (، اإ�سافة الى اأن حق ح�سور اجلمعية العامة وال�سرتاك يف مداولتها والت�سويت 

على قراراتها حق اأ�سا�سي لكل م�ساهم ) املادة 42 من النظام الأ�سا�سي ( .

 ون�س النظام الأ�سا�ســي على معلومات يجب على  جمل�ــس الإدارة توفريها لل�ســادة امل�ســاهمني  الو�سول اإلى املعلومات وطلبها مبا ل ي�سر مب�سالح 
البنك وعلى الأخ�س املادة 3٧ من خالل اإتاحتها للم�ســاهمني قبل اأ�ســبوع من اجتماع اجلمعية العامة للم�ســاهمني لتمكينهم من ممار�سة حقوقهم 

اإ�سافة الى ن�سر البيانات املالية الربعية والن�سف �سنوية وال�سنوية يف ال�سحف املحلية وعلى موقع البنك ويف موقع بور�سة قطر.

�شجل امل�شاهمني: 

يحتفظ البنك بن�سخة حمدثة من �سجل امل�ساهمني من خالل احل�سول عليها �سهريًا  من قبل �سركة قطر لالإيداع املركزي لالأوراق املالية، اإ�سافة 
الــى احل�ســول على ن�ســخ حديثــة عند احلاجة اأو عند اجتماعات اجلمعيات العمومية للم�ســاهمني ، ويت�سمن النظام الأ�سا�ســي للبنك )املادة 10( 
ال�سماح  للم�ساهمني الطالع جمانًا على �سجل امل�ساهمني وطلب اأي ت�سحيح يف البيانات من خالل اجلهة املودعة اذا تبني ذلك يف حال عدم وجود  

اي تعلميات قوانني الهيئات الرقابية على ذلك .

ويقوم البنك  مبراجعة و حتديث املعلومات الواردة من جهة الإيداع ، وتوفري كافة املعلومات التي تهم امل�ساهمني على املوقع اللكرتوين للبنك بغية 
متكينهم من ممار�سة حقوقهم على الوجه الأمثل .

حقوق  امل�شاهمني  يف اجلمعيات العامة: 

يــويل الــدويل الإ�ســالمي اأهمية خا�سة للم�ســاهمني بغية حثهم على امل�ســاركة يف  اجلمعيات العامة لال�ســتماع الى اآرائهــم وتو�سياتهم وقد ت�سمن  
النظام الأ�سا�سي  للبنك  تنظيم حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة  ومن هذه احلقوق : 

 حق امل�ساهم اأو امل�ساهمني املالكني ما ل يقل عن )10%( من راأ�س مال ال�سركة، ولأ�سباب جدية طلب دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد،  ح�سب . 1
ن�س املادة 39 من النظام الأ�سا�ســي التي اأكدت على املادة 124 من قانون ال�ســركات التجارية بوجوب التزام جمل�ــس الإدارة بدعوة اجلمعية 
العامة لالنعقاد متى طلب اإليه ذلك م�ســاهم اأو م�ســاهمون ميلكون ما ل يقل عن )10%( من راأ�ــس املال، ولأ�ســباب جدية، وذلك خالل خم�سة 

ع�سر يومًا من تاريخ الطلب . 

التزام جمل�س الإدارة بالدعوة لنعقاد اجلمعية العامة غري العادية متى طلب  م�ساهمني ميثلون )25%( من راأ�س مال البنك ممار�سة حقهم  . 2
بالدعوة لنعقاد  اجلمعية العامة غري العادية.

حق امل�ســاهم اأو امل�ســاهمني الذين ميلكون 10 % من راأ�ــس املال اأو اأقل طلب اإ�سافة اأي بند اأو م�ســائل معينة على جدول اأعمال  اجلمعية العامة . 3
العادية  وعلى جمل�س الإدارة اإدراجها اأو كان من حق اجلمعية اأن تقرر مناق�سة هذه املوا�سيع .

حق كل م�ساهم ح�سب املادة )42( ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة، اأو توكيل من ي�ساء عدا اأع�ساء جمل�س الإدارة وللم�ساهم مناق�سة تقرير . 4
جمل�ــس الإدارة وتقرير مراقبي احل�ســابات وامليزانية ال�ســنوية وح�ســاب الأرباح واخل�سائر  وللم�ســاهم  توجيه مناق�سة جمل�س الإدارة وتوجيه 
الأ�سئلة اإلى اأع�ساء املجل�س والتزامهم بالإجابة عليها بالقدر الذي ل يعّر�س م�سلحة البنك  لل�سرر وللم�ساهم الحتكام الى اجلمعية العامة  
ح�سب املادة )46( من النظام الأ�سا�سي. وقد  حدد النظام الأ�سا�سي حد اأدنى لطرق واأ�ساليب الدعوة ل�سمان علم امل�ساهم بانعقاد اجلمعية 

وبجدول الأعمال  .

حــق امل�ســاهم يف توكيــل م�ســاهم اأخــر مبوجب توكيل خا�س كتابًة  م�ســاهما اآخر من غري اأع�ساء املجل�ــس يف ح�سور اجتمــاع اجلمعية العامة، . 5
ووفق املادة )42(  يجب اأن األ يزيد عدد الأ�سهم التي يحوزها الوكيل بهذه ال�سفة على )5%( من اأ�سهم راأ�س مال البنك.  وميثل امل�ساهمني 

الق�سر واملحجور عليهم  النائبون عنهم قانونًا .

حق  امل�ســاهم  يف الت�سويت على قرارات اجلمعية العامة، اأو العرتا�س اأو املخالفة على القرارات  وقد اأوجبت املادة )48( بت�ســجيل ا�سوات . 6
امل�ساهمني التي خالفت القرار . 

حقوق �أ�سحاب �لم�سالح
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وفقــًا للمــادة )٧4( مــن النظــام الأ�سا�ســي التي ن�ست على اأن ي�ســري اأحــكام قانون ال�ســركات التجارية رقم 11 لعــام 2015 يف كل ما مل يرد . ٧
فيه ن�س  وح�ســب املادة رقم 136 من القانون املذكور  لكل م�ســاهم احلق  يف العرتا�س على اأي قرار يرى اأنه ي�سدر مل�سلحة فئة معينة من 
امل�ساهمني اأو ي�سر بها اأو يجلب نفعًا خا�سًا لأع�ساء املجل�س اأو غريهم دون اعتبار مل�سلحة البنك واإثباته يف حم�سر الجتماع، وحقه يف اإبطال 

ما اعرت�س عليه من قرارات وفقا لأحكام القانون يف هذا ال�ساأن.

موعد ومكان اجتماعات اجلمعية العامة العادية  وغري العادية والت�شويت على قرارات اجلمعية العامة  :

يتــم حتديــد مــكان وزمان اجتماع اجلمعيات العامة للم�ســاهمني بناء على موافقــة الإدارة املخت�سة بوزارة القت�ســاد والتجارة ، ومت التعارف على 
عقد الجتماع ال�ســنوي للبنك مبدينة الدوحة وهو مركز البنك الرئي�ــس ومبواعيد م�ســائية بغية اإتاحة الفر�سة لأكرب عدد من امل�ســاهمني حل�سور 
اجلمعيات العامة ويتم الدعوة الجتماع مرفقًا بها جدول الأعمال مع كافة البيانات والتو�سيحات والتقارير الالزمة لنعقاد الجتماع واملن�سو�س 
عليها وذلك من خالل الن�ســر يف ال�سحف املحلية على موقع البنك الإلكرتوين بعد اإعالم هيئة قطر لالأ�ســواق املالية وبور�سة قطر التي تقوم هي 

اأي�سًا بن�سر هذه البيانات على موقع البور�سة ويتم توزيعها اأثناء وقبل اجتماع اجلمعية يف املكان املحدد توزيع .

ويتاح للم�ســاهم لحقًا �ســواء عن طريق موقع البنك مبا�ســرة اأو عن الإعالن يف ال�سحف العلم باملو�سوعات املدرجة بجدول الأعمال وما ي�ســتجد 
منهــا م�سحوبــة مبعلومــات كافية متكنهــم من اتخاذ قراراتهم، ويقوم البنك بالإف�ساح عن نتائج اجلمعية العامة فور انتهائها، ويتم اإيداع ن�ســخة 

من حم�سر الجتماع للجمعيات العامة لدى كل من الإدارة املخت�سة بوزارة القت�ساد والتجارة وهيئة قطر لالأ�سواق املالية .

مت عقد اجلمعية العامة العادية للم�ســاهمني خالل عام 201٧م عن ال�ســنة املالية 2016م  بتاريخ 201٧/04/03م بن�ســبة ح�سور 64% من جمموع  
اأ�سهم البنك . 

والت�سويت يف البنك هو حق امل�ساهم ميار�سه بنف�سه اأو عن طريق من ميثله قانونًا ول يوجد يف النظام الأ�سا�سي اأو يف القوانني ما ي�سمح بالتنازل 
عنه اأو اإلغاوؤه ول يوجد اأي�سا اأي قيد اأو اإجراء قد يوؤدي اإلى اإعاقة ا�ستخدام امل�ساهم حلقه يف الت�سويت، ويتم اتاحة هذا احلق للم�ساهم ملمار�سة 

حقه يف  الت�سويت وتي�سري اإجراءاته .

حقوق امل�شاهمني يف انتخاب اأع�شاء املجل�س

خــالل اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العادية بعام 201٧  مت انتخاب اأع�ساء جمل�ــس الإدارة جدد ووفق النظام الأ�سا�ســي يتم اختيــار ثالثة اأع�ساء من 
امل�ستقلني ) الثلث ( و�ستة اأع�ساء من امل�ساهمني وذلك بالقرتاع ال�سري وفق قواعد الت�سويت الرتاكمي املعتمد من هيئة قطر لأ�سواق املالة وذلك 
بعــد اإتبــاع اإجــراءات حمــددة  لذلك مبا فيها ا�ســتيفاء موافقة م�ســرف قطر املركزي على املر�ســحني والعالن عن املر�ســحني يف اجلمعية العامة 

للم�ساهمني وعر�س اي تو�سيح مطلوب للم�ساهمني  عن املر�سحني  .

ومن خالل الجتماع املذكور  مت  تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة بالتزكية  نظرًا  مل�ساواة عدد املر�سحني لعدد اأع�ساء جمل�س الإدارة املطلوبني .  

توزيع الأرباح على امل�شاهمني:

ذكرت املادة  )66( من النظام الأ�سا�سي للبنك ن�سبة ل تقل عن 5% كحد اأدنى من الأرباح ال�سافية لتوزيعها على امل�ساهمني  -ولدى البنك �سيا�سة 
خا�ســة بتوزيــع الأربــاح على امل�ســاهمني  علمًا اأن البنك قد وزع اأرباح على امل�ســاهمني تعادل 40% كعائد على ال�ســهم  والتــي تقارب 80% من �سايف 

الأرباح ال�سنوية  لعام 201٧م .   

وتن�س املادة 20 من النظام الأ�سا�سي اأي�سا اأن الأحقية يف احل�سول على الأرباح  لأخر مالك لل�سهم يف �سجالت البنك .

وي�ســتحق امل�ســاهم ح�ستــه يف الأربــاح وفــق النظــام الأ�سا�ســي للبنك ح�ســب ال�سوابط التــي حتددها هيئــة قطر لأ�ســواق املالية وبور�ســة قطر اأي 
للم�ساهمني امل�سجلني ب�سجل امل�ساهمني لدى جهة الإيداع يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة.

حقوق امل�شاهمني املتعلقة بال�شفقات الكربى ) حماية م�شاهمي الأقلية (

اإن اإجراءات البنك ولوائح الداخلية توؤمن حتقيق العدل وامل�ســاوة بني جميع امل�ســاهمني وحماية م�ســاهمي الأقلية من ال�ســتغالل ب�ســكل مبا�ســر اأو 
غــري مبا�ســر، كمــا ت�سمن ح�سول كل امل�ســاهمني على معلومات مت�ســاوية وعدم وجود عوائــق قد تعرقل عملية الت�سويت ، كمــا توفر لكبار و �سغار 
امل�ساهمني فر�س امل�ساركة يف عملية الت�سويت بحيث اأعطى لكل �سهم �سوت وحق ال�ستف�سار عن اأي بند بالقوائم املالية اأو غريها ، واإلزام  اأع�ساء 
جمل�س الإدارة وامل�سوؤولني الرئي�سيني بالبنك بالإف�ساح عما اإذا كانت لهم م�سلحة مادية يف اأي عملية اأو مو�سوع مي�س البنك ب�سكل مبا�سر اأو غري 

مبا�سر اأو عن هيكل راأ�س املال وعن املالكني الكبار مبا يزيد عن 5% �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر  وفق ما هو مرفق .
وجاري تعديل النظام الأ�شا�شــي للبنك لو�شع  اآلية حمددة حلماية حقوق امل�شــاهمني ب�شفة عامة والأقلية ب�شفة خا�شة حال اإبرام 

البنك �شفقات كبرية قد ت�شر مب�شاحلهم اأو تخل مبلكية راأ�س مال البنك 
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املحافظة على حقوق اأ�شحاب امل�شالح من غري امل�شاهمني

تلتــزم اإجــراءات ولوائــح ونظــم البنــك الداخليــة باحرتام احلقــوق القانونية لأ�سحــاب امل�سالــح املرتبطة بالبنك مثــل زبائن البنــك والعاملني به 
واملورديــن واأي هيئــات اأو جمعيــات متثلهم وتتيح لهم امل�ســاركة يف الرقابة على اأن�ســطة البنك واحل�سول على معلومــات ميكن العتماد عليها ذات 
�سلة مب�ساحلهم يف الوقت املنا�ســب وبالقدر الكايف وعلى اأ�سا�ــس منتظم من خالل وحدة احلوكمة بالبنك وامل�ســوؤولة عن متكني اأ�سحاب امل�سالح 
وب�ســكل حمايد من الت�سال مبجل�ــس الإدارة من خالل اأمني �ســر البنك لالإعراب عن اهتمامهم ب�ســاأن اأي ممار�ســات غري قانونية اأو اأخالقية يف 

حال وجودها .  

وجــاري اإعــداد اآلية مكتوبــة حتدد اإجراءات تقدمي تظلم اأ�سحاب امل�سالح من قرارات وت�سرفات امل�ســوؤولني بالبنك والإدارة التنفيذية العليا بها، 
الى جانب الآلية املعتمدة يف البنك لتلقي وفح�س �ســكاوي اأ�سحاب امل�سالح من العمالء وامل�ســاهمني لتقدمي مقرتحاتهم وبالغاتهم ب�ســاأن كل ما 

مي�س م�سالح البنك واأموالها وذلك ب�سكل  �سري وم�سمون من خالل اإدارة خا�سة بذلك .

  

الدويل الإ�شالمي يف خدمة املجتمـع - امل�شوؤولية الجتماعية 

اإنطالقا من واجبه جتاه املجتمع القطري وامل�ساهمة يف نه�سة دولة قطر فاإن الدويل الإ�سالمي ي�سع م�سوؤوليته الجتماعية كاأولوية اأ�سا�سية ويراعي 
يف خمتلف اأن�ســطته اأن تقدم هذه الأن�ســطة ف�سال عن اجلانب القت�سادي قيمة م�سافة للمجتمع القطري ولذلك فاإن الدويل الإ�ســالمي يحر�س 

على:

 امل�ساهمة ب�سكل فعال يف عملية التقطري وا�ستقطاب القطريني والقطريات الى كادر البنك  .• 
 امل�ســاركة بفعالية يف دعم م�ســرية التعليم والتاأهيل والتدريب لل�ســبان القطريني وال�ســابات القطريات وذلك عرب تدريبهم يف خمتلف فروع • 

البنك بالخت�سا�سات امل�سرفية والإدارية خالل العطلة ال�سيفية.

 دعــم اجلهــود الآيلــة اإلى تر�ســيخ املفاهيم املوؤ�س�ســاتية للعمل وتطوير مفاهيم الإبــداع  يف خمتلف  املجالت وذلك عرب امل�ســاركة يف الندوات • 
واملحا�سرات واملوؤمترات التي حت�س على ذلك 

 دعــم املدار�ــس واملوؤ�س�ســات التعليمية والأكادميية وذلك عرب م�ســاركة البنــك يف عدد من الفعاليات التي تقوم بها بغيــة دعمها وتوفري موارد • 
منا�سبة لإقامة ن�ساطات تغني العملية التعليمية وت�سهم يف تطورها .

 دعــم الريا�ســة حيــث يقــوم البنــك برعاية فعاليات خمتلفــة كالبطولت الريا�سيــة اأو اأندية وفــرق ريا�سية وذلك بهدف امل�ســاركة يف تطوير • 
الريا�سة التي ت�سكل جانبا مهما من جوانب التطوير املجتمعي.

 امل�ســاركة يف اجلهــد النوعــي الــذي ي�سفــي مزيدًا من احليوية على �ســورة قطر وابداعاتها باعتبارها مركز ا�ســتقطاب يقــام فيه الكثري من • 
الفعاليات واملوؤمترات والن�ساطات ويحر�س الدويل الإ�سالمي على امل�ساركة بفعالية ورعاية الكثري من هذه املوؤمترات .

 اعرتافــا بــدوره يف خدمة املجتمع كرمت جامعة قطر الدويل الإ�ســالمي خالل احلفل ال�ســنوي الــذي اأقامه مركز اخلدمات املهنية باجلامعة • 
لتكرمي �ســركائها من جهات العمل الذين يتعاونون معها يف حتقيق روؤيتها وبراجمها وي�ســاركونها اأن�ســطتها املتعلقة بالتدريب والتاأهيل وفر�س 

العمل.

 ح�ســل الــدويل الإ�ســالمي علــى جائزة اأف�ســل بنك داعم لربنامــج ال�سمني والتــي مينحها بنك قطر للتنميــة لأهم البنــوك املحلية الداعمة • 
لربنامــج التمويــل غــري املبا�ســر »ال�سمــني « واخلا�ــس بال�ســركات ال�سغــرية واملتو�ســطة ورواد الأعمال وهو جانــب يقدم قيمــة م�سافة كبرية 

للمجتمع وي�سهم يف التنمية الفقية لالقت�ساد القطري.

 وتاأكيــدا علــى تعزيــز قيــم العمــل كرم الدويل الإ�ســالمي عــددًا من قدامى موظفيــه تقديرًا لهــم على خدمتهــم الطويلة وتفانيهــم يف العمل • 
واخال�سهم للبنك وللعمالء.

 وقد خ�س�س الدويل الإ�سالمي ن�سبة 2.5% من �سايف اأرباحه �سنويًا ت�سدد ل�سندوق دعم الأن�سطة الجتماعية والثقافية يف الدولة.• 

املخالفات

ل يوجد على الدويل الإ�سالمي اأي خمالفات اأو جزاءات خالل عام 201٧  خالل ال�سنة وقعت عليها لعدم التزامها بتطبيق اأي من مبادئ اأو اأحكام 
نظام احلوكمة .

 وبا�ستثناء بع�س املخالفات الب�سيطة نتيجة الأعمال اليومية  والعتيادية  من خالل الأعمال الت�سغيلية للبنك والتي متت معاجلتها من اإدارة البنك   
والتي لي�س لها اأي اأثر فعلي  على اأعمال البنك ل يوجد على الدويل الإ�سالمي اأي خمالفات اأو جزاءات خالل عام 201٧   .
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العقوبات واجلزاءات املفرو�شة على البنك   

ل توجد غرامات ذات اأثر جوهري ُفر�ست على البنك خالل العام املايل 201٧م    ومعظم ما ُفر�س على البنك يف هذا ال�ساأن، هو جزاءات لأعمال 
ت�سغيلية وقد متت معاجلتها يف حينها. 

الت�شنيف

قامت وكالة الت�سنيف الدولية فيت�س " Fitch" يف �سهر اأغ�سط�س 201٧ بتاأكيد الت�سنيف الئتماين لبنك قطر الدويل الإ�سالمي عند )A( مع 
نظرة م�ستقبلية �سلبية.  

كمــا قامــت �ســركة موديز بتاأكيد ت�سنيــف الئتماين "Moody’s rating" يف �ســهر يوليو  201٧“  بالت�سنيف الئتمــاين لبنك قطر الدويل 
الإ�سالمي عند )A2 ( مع نظرة م�ستقبلية �سلبية  . 

كما قامت �ســركة كابيتال انتليجن�ــس للت�سنيف الئتماين "Capital Intelligence rating" يف �ســهر ابريل  201٧  باعادة الت�سنيف 
الئتماين لبنك قطر الدويل الإ�سالمي عند )A( مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة 

 

الإف�شاح عن اأي نزاع اأو خ�شومة تكون البنك طرفا فيها مبا فيها التحكيم، والدعاوى الق�شائية.

يف اإطار �سعي الدويل الإ�سالمي الإف�ساح وال�سفافية مل�ساهميه ب�سكل م�ستمر اأف�سح البنك عن الدعاوى والأحكام التي كان طرف فيها خالل عام 
201٧  اأو مت اإبالغه بها خالل عام 201٧ وهي : 

رفع دعوى ق�سائية  رقم 201٧/189 – باملحكمة البتدائية  من امل�ساهم/ عبد اهلل اأحمد طاهر قام ، �سد بنك قطر الدويل الإ�سالمي والتي   -
يطلب فيها ببطالن اجراءات انتخابات جمل�ــس الإدارة للبنك التي متت بتاريخ 201٧/4/3واإلزام البنك باإدراج ا�ســمه كمر�ســح م�ســتقل لع�سوية 

جمل�س الإدارة، واإلزام البنك مب�ساريف الدعوى والتعوي�س عما حلقه من اأ�سرار.  

رفــع دعــوى ق�سائيــة من قبل امل�ســاهم / عبد اهلل اأحمد طاهــر رقم 201٧/1653 – باملحكمــة البتدائية، �سد بنك قطر الدويل الإ�ســالمي   -
والتــي يطلــب فيها ببطــالن اإجراءات الدعوة لنعقاد اجلمعية غري العادية للبنك بتاريــخ 2016/4/19 وبطالن الت�سويت على قرار تعديل النظام 

الأ�سا�سي للبنك وكذلك بطالن القرارات ال�سادرة عن اجلمعية واإلزام البنك مب�ساريف الدعوى.

�سدور حكم املحكمة البتدائية الكلية بتاريخ 201٧/1/31م  يف الدعوى رقم 2663 ل�سنة 2016 املقامة من بنك قطر الدويل الإ�سالمي �سد   -
وزيــر القت�ســاد والتجارة ب�سفته، بطلب احلكم باإلغاء قرار مدير اإدارة مراقبة ال�ســركات ال�سادر بتاريخ 2016/2/23 بتوقيع جزاء مايل وقدره 
مليون ريال قطري على البنك و ق�ست املحكمة باإلغاء القرار رقم )1( ل�سنة 2016 ال�سادر بتاريخ 2016/2/23 من مدير اإدارة مراقبة ال�سركات 

بوزارة القت�ساد والتجارة.

�سدور حكم املحكمة البتدائية الكلية – الدائرة التا�سعة ، ا�سدرت بتاريخ 2016/12/29 قرارها ب�سطب الدعوى رقم 2016/396 املرفوعة   -
من املدعي ال�ســيد / عبد اهلل بن نا�سر امل�ســند �سد بنك قطر الدويل الإ�ســالمي واآخرين بطلب " احلكم ببطالن متلك وا�ستحواذ �سركة جمموعة 

اإزدان القاب�سة على ن�سبة 22.66% من راأ�س مال البنك . " وذلك وفقًا ملكتب املحاماة اخلارجي للبنك.

وبخالف ما مت ذكره والنزاعات واخلالفات الق�سائية والتي البنك طرف فيها مبوجب عمله الت�سغيلي اليومي كاملتطلبات الدورية للعمالء املتخلفني 
عن ال�سداد  ل يوجد نزاعات ق�سائية جوهرية على البنك. 

الإف�شاح عن التعامالت وال�شفقات التي تربمها البنك مع اأي "طرف ذي عالقة".

با�ســتثناء التعامــالت العاديــة يف عمليــات التمويل �سمــن حدود وتعليمات م�سرف قطــر املركزي  ل يوجد تعامالت و�سفقــات جوهرية  بني البنك 
واأطراف ذات عالقة  خالل عام 201٧ .
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الهيكل القانوين لبنك قطر الدويل الإ�شالمي

بنك قطر الدويل الإ�ســالمي �ســركة قطرية م�ســاهمة عامة تعمل حتت مظلة واإ�سراف م�سرف قطر املركزي وتخ�سع للقوانني والأحكام التي تنظم 
عمل البنوك يف دولة قطر وخا�سة قانون م�سرف قطر املركزي رقم 13 ل�ســنة 2012 وقانون ال�ســركات التجارية وتعديالته رقم )11( لعام 2015 

ولئحة هيئة قطر لالأ�سواق املالية وبور�سة قطر.

جمال عمل البنك تقدمي كافة اأنواع اخلدمات امل�سرفية والتمويل الإ�سالمي رقم ال�سجل التجاري  13023 .

رقم  الرتخي�س مل�سرف قطر املركزي     ر. م/1991/14 

راأ�س املال امل�سرح به      1.513.68٧.490 ر.ق .

راأ�س املال املدفوع            1.513.68٧.490 ر.ق .

عدد الأ�سهم    151.4 مليون �سهم  )بقيمة ا�سمية 10 ريال لل�سهم( .

معلومات عامة

- �سنة التاأ�سي�س :  1990 م 

- عدد املوظفني :  4٧3 

عدد الفروع : الفرع الرئي�سي - �سارع حمد الكبري )اأ( ، 18 فرع )ب( ، 2 فرع )ج( 

- رئي�س جمل�س الإدارة : ال�سيخ د. خالد بن ثاين بن عبد اهلل اآل ثاين 

- الرئي�س التنفيذي: عبد البا�سط اأحمد ال�سيبي 

http://www.qiib.com.qa :املوقع الإلكرتوين -

- العنوان: الدوحة - قطر 

- �سندوق بريد 664
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�ل�سيخ/ د. خالد بن ثاين بن عبد �هلل �آل ثاين
ممثاًل عن  �سركة دانة ال�سفاة التجارية  

رئي�س جمل�س الإدارة  والع�سو  املنتدب

تاريخ �أول تعيني يف جمل�س �الإد�رة : ١996/4/٢4م . 
تاريخ بدء �لع�سوية �حلالية :    3 / 4 / ٢٠١7 م  . 

�ملوؤهالت �لعلمية:
بكالوريو�س يف �الإد�رة و�لتكنولوجيا للم�سانع - �لواليات �ملتحدة �المريكية.

�لع�سوية يف جمال �الإد�رة �حلالية  :
-  جمموعة �إزد�ن �لقاب�سة

-  جمموعة �لرعاية �لطبية 

�ل�سيخ/ عبد �هلل بن ثاين بن عبد �هلل �آل ثاين
ممثل �سركة �لتقى للعقار�ت و�ملقاوالت   

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة

تاريخ �أول تعيني يف جمل�س �الإد�رة : ٠4/١5/ ٢٠٠٢م.
تاريخ بدء �لع�سوية �حلالية :    3  / 4 / ٢٠١7 م  .

�ملوؤهالت �لعلمية:
 بكالوريو�س �إد�رة �أعمال 

�لع�سوية يف جمال�س �الإد�رة �حلالية   :
-   جمموعة �لرعاية �لطبية

-  ال�سركة الإ�سالمية القطرية للتاأمني
-  جمموعة �إزد�ن �لقاب�سة

�ل�سيخ/ تركي بن خالد بن ثاين �آل ثاين
ممثل �سركة ��سيار للتجارة 

 ع�سو جمل�س �الإد�رة

تاريخ �لتعيني يف جمل�س �الإد�رة �أول مرة   : ٢٠١4/3/١١م.
تاريخ بدء �لع�سوية �حلالية :    3  / 4 / ٢٠١7 م  .

�ملوؤهالت �لعلمية:
بكالوريو�س �إد�رة �أعمال 

ع�سوية جمل�س �الإد�رة �حلالية   :  
-  جمموعة �إزد�ن �لقاب�سة  . 
-  جمموعة �لرعاية �لطبية  

  �ل�س���ي�رة �ل�ذ�ت�ي��ة الأع��س��اء مج�ل���س �الإد�رة
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�ل�سيد/ علي عبد �لرحمن �لها�سمي 
ممثل �سركة ف�سيل لالأعمال و�لعقار�ت

ع�سو جمل�س �الإد�رة

تاريخ �لتعيني يف جمل�س �الإد�رة �أول مرة : ٢٠٠8/3/٢٠ م.
تاريخ بدء �لع�سوية �حلالية :    3  / 4 / ٢٠١7 م  .

�ملوؤهالت �لعلمية
:  ماج�ستري �إد�رة �أعمال - بريطانيا ٢٠٠١م.  -

�لوظيفة �حلالية  :
رجل �أعمال وم�ست�سار �قت�سادي  -

�لع�سوية �حلالية يف جمال�س �الإد�ر�ت:
- �سركة  �ملجموعة �الإ�سالمية �لقاب�سة.

-   �ل�سركة �الإ�سالمية �لقطرية للتاأمني . 
بع�س �خلرب�ت �لعملية �ل�سابقة:

- �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة مكني �لقاب�سة من ٢٠٠7/9م وحتى ٢٠١4/3 م. 
- �ملدير �لعام للهيئة �لعامة ل�سوؤون �لقا�سرين ٢٠٠3 - ٢٠٠6.

- نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة عقار للتطوير و�ال�ستثمار �لعقاري ٢٠٠٢ - ٢٠٠6م..
- رئي�س جمل�س �إد�رة مركز قطر �لثقايف �الإ�سالمي)فنار(.

- ع�سو جمل�س �إد�رة �سندوق �لزكاة ٢٠٠5م حتى �الآن.

�ل�سيد/ ح�سن عبد �هلل ح�سن �لذو�دي
ع�سو جمل�س �الإد�رة

تاريخ �لتعيني يف جمل�س �الإد�رة �أول مرة  : ٢٠١4/3/١١ م.
تاريخ بدء �لع�سوية �حلالية :    3  / 4 / ٢٠١7 م  .

�ملوؤهالت �لعلمية:
- بكالوريو���س يف �لقانون من جامعة �س��يفيلد يف بريطانيا ويتقن 4 لغات، �لعربية و�الإجنليزية 

و�لفرن�سية و�ال�سبانية.. 
�لوظيفة �حلالية :

- �الأمني �لعام للجنة �لعليا للم�ساريع و�الرث 
بع�س �خلرب�ت �لعملية �ل�سابقة: 

- �أمي�ن عام للجنة �لعليا لقطر ٢٠٢٢.
- مدير �إد�رة �ل�سوؤون �لقانونية يف جهاز قطر لال�ستثمار وقطر �لقاب�سة.

- موؤ�س�سة قطر للبرتول - �إد�رة �ل�سوؤون �لقانونية.

�ل�سيد/ ر��سد  نا�سر ر��سد �سريع �لكعبي 
ع�سو جمل�س �الإد�رة

تاريخ �لتعيني يف جمل�س �الإد�رة �أول مرة  : 3  / 4 / ٢٠١7 م  .  -
تاريخ بدء �لع�سوية �حلالية :    3  / 4 / ٢٠١7 م  .  -

�ملوؤهالت �لعلمية:
بكالوريو�س يف �لقانون  . 

�لع�سوية �حلالية يف جمال�س �الإد�ر�ت:
�ل�سركة �الإ�سالمية �لقطرية للتاأمني.  -
�سركة �ملجموعة �الإ�سالمية �لقاب�سة    -

بنك عودة لبنان .   -
�لوظيفة �حلالية : 

رج��ل �أعم��ال يق��وم ب��اإد�رة ��س��تثمار�ته �خلا�س��ة  وعل��ى �الأخ���س �س��ركة جمموع��ة �آل �س��ريع   -
�لقاب�سة و�لتي لديها ��ستثمار�ت متعددة يف �ملجال �لعقاري و�ل�سناعي و�ل�سياحي و�لفندقي 

  �ل�سيرة �لذ�تية الأع�ساء مجل�س �الإد�رة )تتمة( 
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�ل�سيد / د . يحيى حمد بطي �جلفايل �لنعيمي
ممثل �سركة ف�سيل لالأعمال و�لعقار�ت

ع�سو جمل�س �الإد�رة

تاريخ �لتعيني يف جمل�س �الإد�رة �أول مرة  : ٢٠١7/4/3 م.
تاريخ بدء �لع�سوية �حلالية :    3  / 4 / ٢٠١7 م  .

�ملوؤهالت �لعلمية:
بكالوريو�س �سريعة وماج�ستري فقه مقارن .  -

دكتور�ه يف �القت�ساد و�لتمويل  ) �قت�ساد وم�سارف و�إ�سالمية ( .  -
�لوظيفة �حلالية :

�أ�ستاذ جامعي يف جامعة قطر  . 
بع�س �خلرب�ت �ل�سابقة : 

م�ساعد رئي�س ق�سم �لدعوة و�الر�ساد بوز�رة �الأوقاف و�ل�سوؤون �ال�سالمية   -
معيد �سابق  يف جامعة قطر .  -

رئي�س ق�سم �لدعوة و�الر�ساد .   -

�ل�سيد/ ه�سام م�سطفى حممد �ل�سحرتي
ممثاًل عن �ل�سركة �الإ�سالمية �لقطرية للتاأمني 

ع�سو جمل�س �الإد�رة

تاريخ �لتعيني يف جمل�س �الإد�رة �أول مرة : ٢٠٠8/3/٢٠ م.
تاريخ بدء �لع�سوية �حلالية :    3  / 4 / ٢٠١7 م  .

�ملوؤهالت �لعلمية :
بكالوريو�س هند�سة معمارية  - جامعة �الأزهر 

�لوظيفة �حلالية  :
�لرئي��س �لتنف�يذي : من �لعام ٢٠١٢ وحتى �الن، �لرئي�س �لتنفيذي جمموعة �سك �لقاب�سة.

�لع�سوية �حلالية يف جمال�س �الإد�ر�ت:
-  ال�سركة الإ�سالمية القطرية للتاأمني

�سركة جمموعة �إزد�ن �لقاب�سة  -
بع�س �خلرب�ت �لعملية �ل�سابقة:

م�دي��ر ع��ام - من عام ١996 حتى عام ١999 مدير عام ملجموعة ثاين بن عبد�هلل لالإ�سكان.
ع�س��و جمل���س �إد�رة و�لرئي���س �لتنفي��ذي – م��ن ع��ام ١999 حت��ى ع��ام ٢٠١١ ع�س��و جمل���س �إد�رة 

�سركة �إزد�ن �لعقارية.

ل�سيد/ / وليد �أحمد  �بر�هيم �ل�سعدي
ممثاًل عن �سركة جمموعة �لرعاية �لطبية    

ع�سو جمل�س �الإد�رة

-  تاريخ �لتعيني يف جمل�س �الإد�رة �أول مرة  : 3  / 4 / ٢٠١7 م  .
-  تاريخ بدء �لع�سوية �حلالية :    3  / 4 / ٢٠١7 م  

�ملوؤهالت �لعلمية :
بكالوريو�س حما�سبة ومالية 

�لع�سوية �حلالية يف جمال�س �الإد�ر�ت:

-  �سركة  جمموعة �لرعاية �لطبية . 

-  �سركة  جمموعة �إزد�ن �لقاب�سة . 

�لوظيفة �حلالية : 
-  �سريك يف �سركة كي بي �أف لال�ست�سار�ت �ملالية .

بع�س �خلرب�ت �ل�سابقة : 
-  �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �ملتحدة للتنمية ٢٠٠5- ٢٠٠7 م  .
-  �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة في�سل �لقاب�سة ٢٠٠3-٢٠٠5 م .

-  مدير و�سريك �سركة �أرن�ست �أند يونغ ١984- ٢٠٠3 م . 

   �ل�سيرة �لذ�تية الأع�ساء مجل�س �الإد�رة )تتمة( 
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الهيكل التنظيمي و الإدارة  التنفيذية العليا يف البنك  :  

اعتمد الدويل الإ�سالمي هيكل تنظيمي وفق اأحدث املعايري امل�سرفية واملالية العاملية بحيث وزع امل�سوؤوليات بني الإدارة العليا وعلى راأ�سها الرئي�س 
التنفيــذي  حيــث يتفــرع عــن الرئي�ــس التنفيذي قطاعني رئي�ســني همــا الدخل والت�ســغيل اإ�سافة الى قطاع امل�ســاندة والــذي ي�سم املوارد الب�ســرية 
واخلدمات العامة و القطاع املايل  واإدارة اللتزام  ومكافحة غ�ســل الأموال ومتويل الرهاب  وهم بدورهم يتبعون الى الرئي�ــس التنفيذي  مع تبعية 

فرعية للجان جمل�س الإدارة ب�سكل اإ�سرايف . 

اأما بخ�سو�س قطاعي املخاطر والتدقيق الداخلي فتتبع للجان جمل�س الإدارة مبا�سرة.

الإدارة  التنفيذية العليا يف البنك  

ال�شيد/ د . عبـد البا�شــط اأحمـد الـ�شـــــيبي - الرئي�س التنفيذي

- تاريخ بدء العمل بالبنك : 1994 .

املوؤهالت العلمية:

-  دكتوراه يف  اإدارة الأعمال من جامعة هورايزون - فرن�سا

- بكالوريو�س اإدارة اأعمال من جامعة نورث كارولينا - الوليات املتحدة.

-  بكالوريو�س يف الإدارة التنفيذية من - وارتون لالأعمال - جامعة بن�سلفانيا - الوليات املتحدة.

ال�شيد/ جمال عبد اهلل اأحمد اجلمال 

نائب الرئي�س التنفيذي - رئي�س القطاع امل�سريف  

تاريخ بدء العمل بالبنك :  199٧

املوؤهل العلمي : بكالوريو�س يف املحا�سبة - جامعة قطر 

ال�شيد /  علي  حمد امل�شيفري 

مدير عام - رئي�س قطاع املوارد الب�سرية واخلدمات العامة .

تاريخ بدء العمل بالبنك : 1992

ال�شيد / م�شون حممد الأ�شفر 

مدير عام - اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

تاريخ بدء العمل بالبنك : 2000

ال�شيد /  حممد  عبد الرحمن املولوي 

مدير عام - تطوير املنتجات امل�سرفية والت�سويق

تاريخ بدء العمل بالبنك :  2011
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ال�شيد /  د . جمال اأحمد الأ�شمر 

مدير عام  - رئي�س قطاع املخاطر  

تاريخ بدء العمل بالبنك :  1995

ال�شيد /  حممد خري  برهومة 

مدير عام  - رئي�س قطاع التدقيق 

تاريخ بدء العمل بالبنك :  2015

ال�شيد /  �شيد عا�شم حممود

رئي�س قطاع العمليات  

تاريخ بدء العمل بالبنك :  1995

ال�شيد /  د. حممد غياث �شيخة 

رئي�س اخلزينة وال�ستثمارات

تاريخ بدء العمل بالبنك :  200٧

ال�شيد /  ح�شام  خطاب 

رئي�س القطاع املايل 

تاريخ بدء العمل بالبنك :  2008 
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�مل�ساهمون �لرئي�سيون
ن�سبة التملكعدد �الأ�سهم�إ�سم �ل�سركةم
16.96%25،668،563.00 �سركة قطر �لقاب�سة1
2.00 %3،02٧،3٧4.00    عبد�هلل حممد �سم�سان �ل�ساده2
2.00 %3،02٧،3٧4.00    موؤ�س�سة بن �سم�سان للخدمات3
1.4٧ % 2،229،354.00    عبد�لرحمن مفتاح عبد�لرحمن �ملفتاح4
1.42 %2،152،528.00    قطر للوقود5
1.32 %2،000،000.00    �سركة �لقارة للتجارة �س .�س .و6
1.32 % 2،000،000.00    �التقان للتجارة٧
1.32 %  2،000،000.00    �سركة �لنماء ال عمال �ل�سيانة .�س .و8
1.32 %2،000،000.00    �سركة منازل للتجارة9

1.32 % 2،000،000.00    �لكرة �لذهبية �س .�س .و10
1.32 %  2،000،000.00    �سركة �ثمار لال ن�ساء و�لتجارة �س .�س .و11
1.32 % 2،000،000.00    �سركة �لطيبني للتجارة .�س .و12
1.29 %   1،945،252.00    �سركة بن �سم�سان للتجارة و�ملقاوالت 13
1.19 % 1،٧96،481.00    �سندوق �ملعا�سات �لع�سكري �لهيئة �لعامة للتقاعد14
15BROOKDALE CAPITAL HOLDINGS LP    1،٧68،053.00 % 1.1٧
16JURADALE CAPITAL HOLDINGS LP    1،658،٧85.00 % 1.10

�ل�سركات �لزميلة

ن�سبة �مللكية %قيمة �مل�ساهمة  باالألف�أن�سطة �ل�سركةبلد �لتاأ�سي�س �ل�سركة

49 %292.09٧ا�ستثمار عقاريقطر�سركة مكني  القاب�سة )�س.م.خ(                
49 %49.229متويلقطر الت�سهيالت  )ذ.م.م(                                
49 %5.212مقاولتقطر �سركة املقاول )ذ.م.م(                                   

40 %42.651بنك اإ�سالمياملغرباأمنية بنك

ملكية �أ�سهم �لبنك من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة

ممثل ال�سركةعدد الأ�سهم ا�سم امل�ساهم
�سعادة ال�سيخ/ خالد بن ثاين عبد اهلل اآل ثاين 200،000.00�سركة/ دانة ال�سفاة لال�ستثمار

�سعادة ال�سيخ/ عبد اهلل بن ثاين  عبد اهلل اآل ثاين  200،000.00�سركه/ التقى للعقارات واملقاولت ت
�سعادة ال�سيخ/ تركي بن خالد بن ثاين اآل ثاين 200،000.00�سركة/ ا�سيار لال�ستثمار

ال�سيد/ علي عبد الرحمن الها�سمي 200،000.00�سركة/ ف�سيل لالأعمال والعقارات
ال�سيد/ ه�سام م�سطفى ال�سحرتي 500،000.00ال�سركة الإ�سالمية القطرية للتاأمني

ال�سيد/ وليد ال�سعدي  3٧8،500.00�سركة/ املجموعة للرعاية الطبية �س .م .ق

------------------------------------------ل يوجدال�سيد/ را�سد  نا�سر را�سد �سريع الكعبي
-----

------------------------------------------ل يوجدال�سيد/ ح�سن عبد اهلل ح�سن الذوادي
----

------------------------------------------ل يوجدال�سيد / د . يحيى حمد بطي اجلفايل النعيمي
---





تقريـــر احلوكمــة ال�سنــــوي 201٧


