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1. المقدمة

أهميــة  ذات  مســألة  هــي  للشــركات  اإلدارة  الحوكمة/نهــج  إن 
ــر جــزءًا أساســيًا مــن أعمــال مصــرف قطــر اإلســامي  ــة وتعتب حيوي
للحوكمــة/  الراســخة  بالممارســات  المصــرف  يلتــزم  )المصــرف(، 
ــؤوليات  ــوق والمس ــس الحق ــع أس ــي تض ــركات الت ــج اإلدارة للش نه
لــكل مــن مســاهمي المصــرف، ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
مــن  يعــزز  نحــو  علــى  للمصــرف  فعالــة  وإدارة  رقابــة  لممارســة 

للمســاهمين.  القيمــة 

نهــج  اإلدارة/  نهــج  الحوكمــة/  قواعــد  بتطبيــق  المصــرف  يلتــزم 
اإلدارة الســليمة للشــركات باعتبارهــا جــزءًا ال يتجــزأ مــن ثقافتــه 
فــي إدارة أنشــطته اليوميــة االســتراتيجية . وباإلضافــة إلــى تعزيــز 
ثقافتــه فيمــا يتعلــق بالمؤسســات والشــركات ، تهــدف ممارســات 
الحوكمــة/ نهــج اإلدارة الشــركات التــي تطبقهــا المؤسســة إلــى 

تحســين ضوابطهــا الداخليــة والخارجيــة.

لقــد  وضــع المصــرف بالفعــل إطــارًا رســميًا للحوكمــة/ نهــج اإلدارة 
للشــركات يغطــي جميــع جوانــب الحوكمــة/ نهــج اإلدارة بمصــرف 
قطــر اإلســامي، حيــث شــمل اعتمــاد وتنفيــذ مجموعــة متكاملــة 

2. الهيكل التنظيمي

مــن السياســات واإلجــراءات، والتحــول التنظيمــي الشــامل الــذي 
يتضمــن إعــادة تخطيــط الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة مــع وضــع 
الصاحيــات  بوضــوح  يحــدد  الوظائــف  لجميــع  وظيفــي  وصــف 
والخارجيــة  الداخليــة  التقاريــر  رفــع  ومتطلبــات  والمســؤوليات 
ذات الصلــة بأعمــال التدقيــق ، والمخاطــر واالمتثــال ، كمــا يحــدد 
ــع  ــات جمي ــه ، واختصاص ــاق عمل ــس اإلدارة ، وميث ــؤوليات مجل مس

ــة.  ــان التنفيذي ــن اللج ــًا ع ــه ، فض ــة ل ــان التابع اللج

أيضــا  للشــركات  اإلدارة  نهــج  للحوكمــة/  العــام  اإلطــار  ويحــدد 
مبــادئ  وسياســات عامــة واضحــة  المعالــم، وضوابــط التعامــل مــع 
ــراف  ــع األط ــات م ــح، والمعام ــارب المصال ــة ، وتض ــراف المعني األط
الســلوك،  وقواعــد  األخــاق  قواعــد  لمواثيــق  إضافــة  المختلفــة، 

ومعاييــر الســلوك المهنــي ألعضــاء المجلــس.

 وقيامــًا مــن المصــرف بمســؤولياته حيــال المســاهمين ، فقــد اعتمد 
مجلــس إدارتــه المعاييــر التاليــة فــي إطــار موضــوع الحوكمــة/ نهــج 
اإلدارة للشــركات، ويعكــس هــذا تقريــر عــن الحوكمــة/ نهــج اإلدارة 
للشــركات بالمؤسســة حقيقــة مؤداهــا أنــه يحــرص فــي جميــع 
األوقــات علــى أفضــل الممارســات فــي هــذا المجــال، وأن هــذه 

ــرف. ــة للمص ــة واإلدارة الفعال ــن الرقاب ــات تؤم الممارس

لجنة السياسات واالجراءاتلجنة التعويضات والمزايا لجنة ا�دارة التنفيذية

مجلس إدارة المصرف 
رئيس المجلس 

لجنة التدقيق والمخاطر لجنة الزكاة

اللجنة الشرعية
مصرف قطر ا�سالمي

الرئيس التنفيذي لمجموعة 
مصرف قطر ا�سالمي 

قطاع التدقيق الشرعي قطاع التطابق وااللتزام

الرئيس التنفيذي - بيت
التمويل ا�سيوي (ماليزيا)

مدير عام المصرف
- السودان

مدير عام المصرف - لبنان

قطاع التدقيق الداخلي

مدير عام المجموعة
 ا	ستراتجية وتطوير االعمال 

مدير عام
مجموعة المخاطر 

مدير عام مجموعة
الموارد البشرية

مدير عام
المجموعة المالية

مدير عام مجموعة العمليات
  وتقنية المعلومات

مدير عام
مجموعة الشركات

مدير عام مجموعة
خدمات االفراد

تخطيط ا�عمال
و ا�داء المؤسسي مخاطر  السوق

مخاطر  االئتمان

إدارة مخاطر  التشغيل

التعليم والتطوير

عمليات الموارد البشرية 

التوظيف

العالقات الحكومية

االصول والخصوم 
والتمويل

المحاسبة والرقابة المالية 

تقارير الموازنة الدورية

عالقات المستثمرين 
وتصنيف الوكاالت

العمليات

تقنية المعلومات 

التحكم الداخلي

خدمات االعمال

المباني والمشاريع

تمويل خدمات الشركات

المعامالت المصرفية
 والتسويق

المؤسسات المالية

الخزينة

االستثمارات االستراتيجية

التطوير التنظيمي
و إدارة االداء

االصول الخاصة

الشؤون القانونية

التسويق والبحوث

االتصال والعالقات العامة
 وضمان الجودة

تمويل خدمات الشركات

تمويل خدمات الشركات

الفروع

منتجات االفراد

القنوات البديلة

اجراءات الفروع التشغيلية

 الخدمات المصرفية
 الخاصة

خدمات االمتياز

الرئيس التنفيذي للمصرف
- بريطانيا
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ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )30( م ــادة رق ــًا للم طبق
ــر  الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــإن إعــداد هــذا التقري
قــد اعتمــد علــى إلتــزام المصــرف بالممارســات الراســخة للحوكمــة 
ــاهمي  ــن مس ــكل م ــؤوليات ل ــوق والمس ــس الحق ــع أس ــي تض والت
الرقابــة  لممارســة  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس   ، المصــرف 
للمســاهمين  القيمــة  مــن  يعــزز  نحــو  علــى  للمصــرف  الفّعالــة 

ــي:  ــك ف ــل ذل ويتمث
ــال  ــرة اإلمتث ــه دائ ــترك ب ــة تش ــر الحوكم ــام لتقري ــوذج ع ــع نم • وض
وإدارة  المخاطــر  بمجموعــة  السياســات  وإدارة  التدقيــق  بلجنــة 
اإلعــام والتســويق وذلــك بالتنســيق الكامــل مــع اإلدارة العليــا.
• تــم  تقييــم إجــراءات الحوكمــة دوريــًا بالمصــرف وتصويــب مــا 

يلــزم لالتــزام بإجــراءات الحوكمــة .
• اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة ، فضــًا عــن اللجــان التنفيذيــة 

والتــي مــن شــأنها تحســين ممارســات الحوكمــة. 
• اإللتــــزام بمواثيـــق قواعـــد األخــــاق وقـواعـــد الســلوك، ومعـــايير 

الســلوك المهنــي.
ــادة  ــود الم ــرف ببن ــزام المص ــر إلت ــذا التقري ــياق ه ــي س ــرد ف ــا ي وكم
ــًا  ــات وأيض ــود مخالف ــد وج ــراءات أو عن ــح لإلج ــن توضي ــورة م المذك
إلتــزم بهــا مجلــس إدارة المصــرف وأعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان 

ــة.  ــة الداخلي ــراءات وإدارت الرقاب وإج

3. دور مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس

طبقــًا للمــادة رقــم )5( مــن أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق المالية فيتولــى المجلس اإلشــراف 
علــى تســيير أعمــال المصــرف، وهــو مســؤول أساســًا عــن تأميــن 
هيمنــة الحوكمــة/ نهــج اإلدارة الفعليــة علــى الشــؤون الحيويــة 
ــى  ــة عل ــة، الموافق ــن اإلدارة التنفيذي ــك تعيي ــي ذل ــا ف ــرف، بم للمص
المخاطــر  التجاريــة، تقييــم األداء وتقييــم  اســتراتيجيات األعمــال 

ــرف.  ــه المص ــي تواج ــية الت الرئيس
ويتعيــن علــى المجلــس ألجــل القيــام بتلــك الواجبــات، ممارســة 
الحوكمــة/ نهــج اإلدارة بمــا يحقــق مصلحــة المصــرف علــى أفضــل 
وجــه، وهــو يعــول فــي ســبيل ذلــك علــى إدارة المصــرف التنفيذيــة 
الحلــول  وإيجــاد  للمؤسســة،  المعتمــدة  اإلســتراتيجيات  لتطبيــق 
معاييــر  وتعزيــز  علــى  والحفــاظ  اليوميــة،  التنفيذيــة  للمســائل 

أخاقيــة عاليــة. 
وتحقيقــًا لهــذه المقاصــد، يعقــد مجلــس اإلدارة مــا ال يقــل عــن 
باســتعراض  يقــوم  حيــث  أدنــى،  بحــد  ســنوية  اجتماعــات  ســتة 
واعتمــاد الميزانيــة الســنوية، وخطــط العمــل، وجميــع النفقــات 
الرأســمالية، كمــا يســتعرض اإلنجــازات التــي تحققــت فــي ضــوء 
تعديــات  مــن  يــراه  مــا  عليهــا  ويدخــل  المصــرف  اســتراتيجية 
مســؤولية  فمــن  وكذلــك  مطلــوب  هــو  مــا  حســب  جوهريــة 
مجلــس اإلدارة ضمــان اإلطــار الرقابــي العــام الــذي يغطــي مجــاالت 

واالمتثــال. الداخلــي  والتدقيــق  المخاطــر  إدارة 

1.3 تشكيل مجلس اإلدارة

طبقــًا للمــادة رقــم )9( مــن أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات 
ــكيل  ــار وتش ــون اختي ــة يك ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــن هيئ ــادر ع الص
للمصــرف،  األساســي  النظــام  بــه  يقضــى  لمــا  طبقــًا  المجلــس 
وحســب مــواد قانــون الشــركات، لــذا فــإن تشــكيله يخضــع لمــا يلــي:

غيــر  وأعضــاء  تنفيذييــن  أعضــاء  المجلــس  يتضمــن  أن  يجــب   •
تنفيذييــن وأعضــاء مســتقلين وذلــك بهــدف ضمــان عــدم تحكــم 
شــخص واحــد أو مجموعــة  صغيــرة مــن األشــخاص فــي قــرارات 

المجلــس.
ــاء  ــل أعض ــى األق ــس اإلدارة عل ــاء مجل ــث أعض ــون ثل ــب أن يك • يج
مســتقلين ويجــب أن تكــون أكثريــة األعضــاء أعضــاء غيــر تنفيذييــن.
• ال يجــوز أن يشــغل نفــس الشــخص منصبــي رئيــس مجلــس اإلدارة 

والعضــو المنتــدب فــي آن واحــد.
والخبــرة  بالدرايــة  التمتــع  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يتعيــن   •
ــة  ــه مصلح ــا في ــة لم ــورة فّعال ــم بص ــة مهامه ــبتين لتأدي المناس
واإلهتمــام  الوقــت  إعطــاء  عليهــم  يتعيــن  كمــا  الشــركة، 

اإلدارة.  مجلــس  فــي  كأعضــاء  لمهمتهــم  الكافييــن 

الكافــي  القــدر  مجملــه  فــي  للمجلــس  يتوافــر  أن  ينبغــي  كذلــك 
مــن المعرفــة المهنيــة والخبــرة التجاريــة، واإللمــام بأصــول صناعــة 
العمــل المصرفــي والمعرفــة والدرايــة الماليــة الكافيــة لتمكينــه مــن 
االضطــاع بمســؤولياته، وأن تتوافــر ألعضائــه الخبــرة والمهــارات الفنيــة 

ــه. ــل وج ــى أفض ــة عل ــم للمؤسس ــح العال ــق الصال ــة لتحقي الازم

2.3 انتخاب وتعيين أعضاء المجلس

والخصائــص  المناســبة  المهــارات  باســتعراض  المجلــس  يقــوم 
المطلــوب توافرهــا فــي أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن حيــن آلخــر 
وشــروط األهليــة للمرشــحين المحتمليــن لعضويــة المجلــس، ويتــم 
اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة باالنتخــاب المباشــر وفــق المعاييــر 
المحــددة فــي النظــام األساســي للمصــرف، وقانــون الشــركات 
ــيكون  ــس س ــاب المجل ــى أن انتخ ــص عل ــي تن ــادة )96( الت ــق الم وف
ــوت  ــد ص ــهم الواح ــون للس ــت يك ــد التصوي ــري وعن ــراع الس باإلقت
ــاق  ــرط انطب ــح ش ــي الترش ــن ف ــاهمين الراغبي ــن المس ــن بي ــد م واح
الحائزيــن  األصــوات  أغلبيــة  وبحســب  عليهــم،  المقــررة  الشــروط 
عليهــا هــذا، وتســقط عضويــة مجلــس اإلدارة لــدى وقــوع حــوادث 
معينــة منهــا، مــن بيــن أمــور أخــرى، إدانــة عضــو المجلــس بجريمــة 

مخلــة بالشــرف أو خيانــة األمانــة أو إشــهار إفاســه.
 وطبقــًا للمــادة رقــم )10( مــن أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــإن واجبــات أعضــاء 

مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن تتضمــن :
• المشاركــــة فــي اجتماعـــات مجلــس اإلدارة وإعطــاء رأي مســتقل 
ــة  ــة واألداء والمســاءلـ ــة والسيـاســ ــل اإلستراتيجيـ ــول مسـائــ حــ

والمــــوارد والتعيينـــات األسـاسيـــة ومعاييــر العمــل.
• ضمــان إعطــاء األولويــة لمصالــح المصــرف والمســاهمين فــي حــال 

حصــول أي تضــارب للمصالــح. 
• المشاركة في لجنة التدقيق.  

• مراقبــة أداء المصــرف فــي تحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا المتفــق 
عليهـــا ومراجعــــة التقاريــــر الخاصــــة  بأدائهــا بمـا فيهــــا التقـارير 

ــة. ــنوية والربعي ــف الس ــنوية والنص الس
• اإلشــــراف علــى تطـويــــر القواعـــد اإلجـرائيــــة الخاصـــة بحـوكمـــة 
الشــركة لإلشــراف علــى تطبيقهــا بشــكل يتوافــق وتلــك القواعــد.
ــة  ــم المتنـوعـ ــم واختصــاصــاتهـ ــم وخبـراتهـ ــة مهــاراتهـ • إتـاحـ
ــة مــن خــال  ــه المختلفــ ومؤهاتهــــم لمجلـــس اإلدارة أو لجــانـ
حضـورهــــم المنتظــــم إلجتمـاعــــات المجلــــس ومشــــاركتهم 
الفّعالــة فــي الجمعيــات العموميــة وفهمهــم آلراء المســاهمين 

ــادل. ــوازن وع ــكل مت بش
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واجبات رئيس مجلس اإلدارة 

طبقــًا للمــادة رقــم )7( مــن أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فيوجــد بالمصــرف فصــل 
تــام بيــن منصبــي رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي وهنــاك 

ــب. ــكل منص ــن ل ــخص معي ش

طبقــًا للمــادة رقــم )8( مــن أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر 
عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــإن رئيــس مجلــس اإلدارة يكــون 
مســؤواًل عن حســن ســير عمــل مجلــس اإلدارة بطريقــة مناســبة وفعالة 
بمــا فــي ذلــك حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى المعلومــات الكاملــة 

والصحيحــة وفــي الوقــت المناســب كمــا تتضمــن واجباتــه مــا يلــي :
• التأكــد مــن قيــام المجلــس بمناقشــة جميــع المســائل األساســية 

بشــكل فَعــال وفــي الوقــت المناســب.
• الموافقــة علــى جــدول أعمــال كل اجتمــاع مــن اجتماعــات مجلــس 
اإلدارة مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار أي مســألة يطرحهــا أي عضــو مــن 
ــة  ــذه المهم ــس ه ــوض الرئي ــوز أن يف ــس اإلدارة، ويج ــاء مجل أعض
إلــى عضــو فــي المجلــس، غيــر أن الرئيــس يبقــى مســؤواًل عــن 
ــبة. ــة مناس ــة بطريق ــذه المهم ــور به ــس المذك ــو المجل ــام عض قي
ــي  ــكل كل ــاركة بش ــى المش ــس عل ــاء المجل ــع أعض ــجيع جمي • تش
ــس  ــام المجل ــان قي ــس لضم ــئون المجل ــف ش ــي تصري ــال ف وفع

ــرف. ــة المص ــه مصلح ــا في بم
ــى  ــم ال ــال آرائه ــاهمين وإيص ــع المس ــي م ــل الفعل ــان التواص • ضم

مجلــس اإلدارة.
خاصــة  بصــورة  التنفيذييــن،  غيــر  المجلــس  ألعضــاء  الســماح   •
أعضــاء  بيــن  البنــاءة  العاقــات  وتشــجيع  الفعالــة  بالمشــاركة 

التنفيذييــن. وغيــر  التنفيذييــن  المجلــس 
• ضمان إجراء تقييم سنوي ألداء المجلس.

• يجــوز ألكثريــة أعضــاء المجلــس غيــر التنفيذيــن طلــب رأي مستشــار 
مستقــــل علــى نفقـــة المصــرف ،فيمــا يتعلــق بــأي مســألة تخــص 

المصــرف.

3.3 مسؤوليات عضو المجلس

طبقــًا للمــادة رقــم )4( مــن أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــإن المصــرف قــد اعتمــد 
ــس  ــام المجل ــل مه ــدد بالتفصي ــس اإلدارة يح ــاء مجل ــًا ألعض ميثاق
التزامهــم  مــع  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  وواجبــات  ومســؤولياته 

ــا. ــد به ــل بالتقي الكام

وتكــون مســؤوليات رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بحســب مــا هــو 
محــدد فــي النظــام األساســي للمصــرف، وطبقــًا للوائــح واالجــراءات 
التــي يصدرهــا المجلــس بيــن الحيــن واآلخــر مــع مراعــاة االلتــزام 
بالمــادة رقــم )6( مــن أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات والــذي 

ــي: ــتئمانية كاآلت ــس اإلدارة اإلس ــاء مجل ــات أعض ــن واجب يبي
ــة  ــات العناي ــركة بواجب ــس اإلدارة للش ــي مجل ــو ف ــن كل عض • يدي
واإلخــاص والتقيــد بالســلطة المؤسســية كمــا هــي محــددة 
فــي القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بمــا فيهــا هــذا النظــام وميثــاق 

ــس. المجل
• يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة العمــل دائمــًا علــى أســاس 
ــن  ــام الازمي ــة واالهتم ــة وبالعناي ــن ني ــة وبحس ــات واضح معلوم

ولمصلحــة الشــركة والمســاهمين كافــة.
لالتــزام  بفاعليــة  العمــل  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يتعيــن   •

الشــركة.  تجــاه  بمســؤولياتهم 

4.3 مجلس إدارة المصرف

صفةصفة العضويةاإلسـم
عدد

األسهم
نسبة من رأس 

مال المصرف

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

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

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

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

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

السيد /عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني
 آل عبدالغني

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

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

السيد/ عيسى بن ربيعة الكواري 
ويمثل شركة الكرة الذهبية

0.64%1,502,225غير تنفيذي - غير مستقلعضو مجلس اإلدارة

السيد/ عبد اهلل بن سعيد العيدة
 ويمثل شركة بروق التجارية

0.83%1,969,110غير تنفيذي - غير مستقلعضو مجلس اإلدارة

السيد/ ناصر راشد سريع الكعبي
 ويمثل آل سريع القابضة

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

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

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

كما في  31 ديسمبر 2016 ، فإن مجلس إدارة المصرف يتألف من األعضاء التالية أسماؤهم: 
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الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
رئيس مجلس اإلدارة 

عضــو فــي مجلــس إدارة المصــرف منــذ 2004/6/22، وأصبــح رئيســًا 
هيرســت  ســاند  كليــة  مــن  تخــرج   ،2005 أبريــل  منــذ  للمجلــس 
العســكرية الملكيــة فــي المملكــة المتحــدة، وتلقــي مجموعــة 
مــن مســتويات التدريــب العاليــة فــي القيــادة، يــرأس مجلــس إدارة 
ورئيــس   ، قطــر،  فــي  اســامي  اســتثماري  مصــرف  أول   Q Invest
لمجلــس إدارة شــركة الضمــان للتأميــن اإلســامي، كمــا إنــه يشــغل 
والشــركات  المؤسســات  مــن  عديــدة  إدارات  مجالــس  عضويــة 
الماليــة واالســتثمارية مثــل قطــر للماحــة، وقطــر للتأميــن وكريــدي 

ســويس-زيورخ.

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

عضــو فــي مجلــس إدارة المصــرف منــذ أبريــل 1996، نــال درجــة 
البكالوريــوس فــي االقتصــاد وإدارة األعمــال مــن جامعــة ســياتل 
باســيفيك بالواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1982، تــدرج فــي عــدة 
وظائــف قياديــة فــي قطــر للبتــرول منــذ تخرجــه حتــى عــام 2002، 
للتمويــل ورئيســًا  الجزيــرة  إدارة شــركة  شــغل عضويــة مجلــس 
تنفيذيــًا لهــا حتــى 2008، وتــرأس لجنــة التدقيــق بالمصــرف فــي 
ــد مــن المؤتمــرات  ــرة مــن 2001 حتــى 2005، شــارك فــي العدي الفت
إلــى  إضافــة  الطاقــة،  إنتــاج  مجــال  فــي  العلميــة  والملتقيـــات 
بالعمـــل المصرفــي اإلســامي، ويشــغل  الموضوعــات المتصلــة 
والنشــر  للطباعــة  الشــرق  لــدار  التنفيــذي  الرئيــس  موقــع  حاليــًا 
والتوزيــع، كمــا رأس تحريــر صحيفــة الشــرق خــال الفتــرة مــن عــام 

2003 وحتــى عــام 2010. 

السيد/ محمد بن عيسى المهندي 
عضو مجلس اإلدارة 

ــة  ــس لجن ــام 1996، ورئي ــذ ع ــرف من ــس إدارة المص ــي مجل ــو ف عض
فــي  والتعويضــات  المزايــا  لجنــة  وعضــو  والمخاطــر  التدقيــق 
المصــرف، نــال درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة 
اإلدارة  فــي  الماجســتير  درجــة  اجتــاز  كمــا   ،1977 عــام  القاهــرة 
 ،1983 المتحــدة األمريكيــة عــام  بالواليــات  مــن جامعــة ســياتل 
ــح  ــر، وأصب ــة قط ــري بدول ــوان األمي ــة بالدي ــب إداري ــدة مناص ــد ع تقل
وزيــرًا لشــؤون مجلــس الــوزراء فــي الفتــرة مــن عــام 2002 حتــى 
ــى  ــة إل ــًا باإلضاف ــغل حالي ــة، يش ــه الخاص ــرغ ألعمال ــث تف 2005 حي
مســؤولياته فــي المصــرف عضويــة مجلــس إدارة شــركة )أوريــدو(. 

السيد/ عبدالرحمن عبداهلل عبدالغني آل عبدالغني
عضو مجلس اإلدارة 

وعضــوًا   ،1996 أبريــل  منــذ  المصــرف  إدارة  مجلــس  فــي  عضــو 
فــي اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة السياســات بالمصــرف، نــال درجــة 
بالواليــات  بوســطن  جامعــة  مــن  الشــرف  بمرتبــة  البكالوريــوس 
المتحــدة األمريكيــة، شــغل عضويــة مجالــس إدارات عــدة شــركات 
ــدة  ــركة المتح ــة والش ــات التحويلي ــة للصناع ــا القطري ــة منه وطني
فــي  عاليــة  وكفــاءة  خبــرة  الســيد/عبدالغني  ويمتلــك  للتنميــة، 
مجــال إدارة األعمــال واالســتثمارات المتنوعــة، و يــرأس مجلــس إدارة 
مجموعــة شــركات عبــداهلل عبدالغنــي وأوالده للتجــارة والمقاوالت. 

السيد/ منصور محمد عبد الفتاح المصلح
عضو مجلس اإلدارة

عضــو فــي مجلــس إدارة المصــرف منــذ أبريــل 1996، وعضــوًا فــي 
بالمصــرف،  الــزكاة  ولجنــة  التنفيذيــة  اللجنــة  منهــا  لجــان  عــدة 
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم االجتمــاع مــن جامعــة 
ــل  ــاع وانتق ــة والدف ــي الداخلي ــي وزارت ــب ف ــدة مناص ــغل ع ــر، ش قط
ــًا إلــى األمانــة العامــة لرئاســة مجلــس الــوزراء ولــه العديــد مــن  حالي
األنشــطة واألعمــال االســتثمارية فــي مجــال العقــارات كمــا ســبق لــه 
ــن  ــد م ــة العدي ــار وعضوي ــركة عق ــس ادارة ش ــس مجل ــغل رئي إن ش
مجالــس اإلدارة، يشــغل حاليــًا عضويــة مجلــس إدارة شــركة الجزيــرة 

ــل. للتموي

السيد/ عيسى بن ربيعة الكواري 
عضو مجلس اإلدارة

عضــو فــي مجلــس إدارة المصــرف منــذ أبريــل 2002، صاحــب خبــرة 
وتجربــة رصينــة فــي الشــأن العــام، يشــغل حاليــًا موقــع نائــب 
رئيــس مجلــس الشــورى القطــري، وهــو عضــوًا فيــه منــذ عــام 1990، 
لــوزارة  التابعــة  الرســمية  اللجــان  ويشــغل عضويــة العديــد مــن 
ــة  ــؤون البلدي ــوزارة الش ــات ب ــكاوي والتعويض ــة الش ــة، ولجن الداخلي
والزراعــة، وهــو أحــد قدامــى موظفيهــا، لــه نشــاط إقتصــادي واســع 
فــي مجــال التجــارة والمقــاوالت والنقليــات وتوزيــع منتجــات النفــط. 

السيد/ عبد اهلل بن سعيد العيدة 
عضو مجلس اإلدارة

ــي  ــوًا ف ــل 2005، وعض ــذ أبري ــرف من ــس إدارة المص ــي مجل ــو ف عض
لجنــة التدقيــق ولجنــة المزايــا والتعويضــات، لــه خبــرة طويلــة فــي 
اإلدارة والتنظيــم، تلقــى تدريبــًا مطــواًل وبرامــج متعــددة فــي اإلدارة 
فــي مراكــز متخصصــة فــي بريطانيــا، يشــغل حاليــًا منصــب المديــر 
ــددة  ــات متع ــارب وممارس ــه تج ــتثمار ول ــروق لاس ــركة ب ــام لش الع
ــطة  ــذه األنش ــى ه ــة إل ــاري، وإضاف ــتثماري والعق ــاط االس ــي النش ف

فهــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة نــادي الســيلية. 

السيد/ ناصر راشد الكعبي 
عضو مجلس اإلدارة

2008، ويشــغل  عضــو فــي مجلــس إدارة المصــرف منــذ مــارس 
عضويــة عــدة لجــان فيــه منهــا اللجنــة التنفيذيــة ويــرأس لجنــة 
المزايــا والتعويضــات، صاحــب تجربــة واســعة وخبــرة عاليــة فــي 
ــن  ــبعينات م ــع الس ــذ مطل ــركات من ــيس الش ــال وتأس ــال األعم مج
القــرن الماضــي، وهــو المؤســس والمالــك لمجموعــة آل ســريع 
التــي تضــم عــدة شــركات فــي تخصصــات مختلفــة،  القابضــة 
عضــوًا فــي مجلــس الشــورى منــذ عــام 1995، وعضــوًا فــي الهيئــة 
الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس  األعلــى  للمجلــس  االستشــارية 
العربيــة، فضــًا عــن ذلــك فقــد ســبق لــه إن شــغل عضويــة العديــد 
مــن مجالــس اإلدارة  ) منهــا شــركة عقــار( واللجــان المتخصصــة 

ذات العاقــة بنشــاطه فــي مجــال األعمــال والتطويــر العقــاري.
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الشيخ/ علي بن غانم بن علي آل ثاني                
حاصــل علــى ماجســتير إدارة من جامعــه كامبردج، رئيــس مجلس إدارة 
ــم  ــس إدارة غان ــس مجل ــب رئي ــي ونائ ــم آل ثان ــن غان ــي ب ــه عل مجموع
ثاث شركات مساهمة هي: الســام  وعضو مجلــس إدارة  القابضــة 
القابضة والدوحة للتأميــن إضافــة إلــى المصــرف الــذي انضــم إليــه 
فــي فبرايــر 2014، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعة االســتثمارات 
ــو  ــابقًا، وعض ــة س ــدة للتنمي ــس إدارة المتح ــو مجل ــة وعض الخليجي
ــورة   ــاالت منش ــه مق ــة ول ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــي مرك ــؤازر ف م

بجريــدة الرايــة وعــدة إصــدارات. 

5.3 اجتماعات المجلس

ــهرين  ــل كل ش ــى األق ــرة عل ــع م ــه بواق ــس اجتماعات ــد المجل يعق
ــس  ــعادة رئي ــوة س ــى دع ــاًء عل ــاع بن ــد االجتم ــم عق ــى، ويت ــد أدن بح
مجلــس اإلدارة، ويمكــن أن يعقــد االجتمــاع بنــاًء علــى رغبــة مــن 
ثلثــي األعضــاء عنــد أي طــارئ وتتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع 
جــدواًل بأعمــال االجتمــاع معتمــدًا مــن ســعادة رئيــس المجلــس.

يحــرص أعضــاء المجلــس علــى حضــور جميــع االجتماعــات المدرجــة 
بأنفســهم، إضافــة إلــى اجتماعــات لجــان المجلــس التــي يتمتعــون 
ــن  ــة ضم ــألة معين ــب إدراج مس ــم طل ــق ألي منه ــا، ويح بعضويته
للمجلــس  أي اجتمــاع  انعقــاد  جــدول األعمــال ويشــترط لصحــة 
حضــور نصــف عــدد األعضــاء بينهــم الرئيــس أو نائبــه علــى أال يقــل 

عــدد الحضــور عــن خمســة أعضــاء.
يجــري التصويــت فــي اجتماعــات المجلــس وفقــا لنظــام المصــرف 
وقائــع  وتســجل  المطلقــة  الحضــور  عــدد  بأغلبيــة  االساســي 
التــي نظــر فيهــا والقــرارات المتخــذة  و  االجتمــاع بالموضوعــات 
بــوزارة  الشــركات  إدارة  وتــزود  المجلــس  ســكرتير  لــدى  تحفــظ 

إلعتمــاده. بالســجل  والتجــارة  األعمــال 
الشــركات  حوكمــة  نظــام  أحــكام  مــن   )11( رقــم  للمــادة  طبقــًا 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فيتضمــن النظــام األساســي 
وعقــد التأســيس للمصــرف بالمــادة رقــم )25( بالبــاب الثالــث فــي إدارة 
ــل كل  ــى األق ــرة عل ــع م ــه بواق ــس إجتماعات ــد المجل ــركة أن يعق الش
شــهرين بحــد أدنــى ) ســت اجتماعــات فــي الســنة الواحــدة علــى األقــل( 
ويتــم عقــد االجتمــاع بنــاًء علــى دعــوة رئيــس المجلــس ويمكــن أن 
يعقــد االجتمــاع بنــاًء علــى رغبــة ثلثــي األعضــاء عنــد أي طــارئ وتتضمــن 
الدعــوة لعقــد اإلجتمــاع جــدواًل بأعمــال االجتمــاع معتمــدًا مــن رئيــس 

ــال. ــدول األعم ــى ج ــد عل ــة أي بن ــو إضاف ــق ألي عض ــس ويح المجل

أمين سر المجلس 
طبقــًا للمــادة رقــم )12( مــن أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فيعيــن المجلــس أميــن 
ــع  ــظ جمي ــيق وحف ــجيل وتنس ــه تس ــن مهام ــس ، وتتضم ــر المجل س
محاضــر اجتماعــات المجلــس وســجاته ودفاتــره والتقاريــر التــي ترفــع 
ــت  ــس وتح ــر المجل ــن س ــن على أمي ــا يتعي ــه ، كم ــس وإلي ــن المجل م
إشــراف الرئيــس ، تأميــن حســن إيصــال وتوزيــع المعلومــات والتنســيق 
المصالــح  وأصحــاب  المجلــس  وبيــن  المجلــس  أعضــاء  بيــن  فيمــا 

اآلخريــن بالشــركة بمــا فيهــم المســاهمين واإلدارة والموظفيــن .
• علــى أميــن الســر أن يتأكــد مــن أن أعضــاء المجلــس يمكنهــم الوصول 
المجلــس  اجتماعــات  محاضــر  كل  إلــى  وســريع  كامــل  بشــكل 

والمــعلـومـــات والـوثـــائــــق والسجــــات المتعـــلقة بالشــركة . 

• يتمكــن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن االســتفادة مــن خدمات 
أميــن ســّر المجلس ومشــورته. 

• ال يجــوز تعييــن أميــن ســّر المجلــس أو فصلــه إال بموجــب قــرار 
 . صــادر عــن المجلــس اإلدارة 

• يفضــل أن يكــون أميــن ســّر المجلــس عضــوًا فــي هيئــة محاســبين 
ــركات  ــّر ش ــاء س ــة أمن ــي هيئ ــوًا ف ــا أو عض ــرف به ــن معت محترفي
معتمــدة ) Chartered( معتــرف بهــا أو محاميــًا أو يحمــل شــهادة 
ــره  ــه خب ــون ل ــا ، وأن تك ــا يعادله ــا ، أو م ــرف به ــة معت ــن جامع م
ثــاث ســنوات علــى األقــل فــي تولــي شــؤون شــركة عامــة مدرجــة 

أســهمها فــي الســوق . 

شــؤون أخرى : 
*  تضارب المصالح : 

ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )13( م ــادة رق ــًا للم طبق
ــة  ــزام بسياس ــم االلت ــة فيت ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــن هيئ ــادر ع الص

تضــارب المصالــح وتعامــات األشــخاص ذوي العاقــة: 
• إعتمــاد وإعــان قواعــد وإجــراءات عامــة تحكــم الدخــول فــي أي 
صفقــة تجاريــة مــع طــرف ذي عاقــة )سياســة الشــركة فيمــا 
ــوز  ــوال ، ال يج ــق األح ــي مطل ــة( وف ــراف ذات العاق ــق باألط يتعل
الدخــول فــي أي صفقــة تجاريــة مــع طــرف ذي عاقــة ) أو التعاقــد 
معــه ( إال مــع المراعــاة التامــة للسياســة المتعلقــة باألطــراف ذات 
ــاف  ــفافية واإلنص ــادئ الش ــة مب ــذه السياس ــن ه ــة . وتضّم العاق
واإلفصــاح مــع اشــتراط الموافقــة علــى أي صفقــة مــع طــرف ذي 
ــارك  ــى أن ال يش ــاهمين عل ــوات المس ــة أص ــل أكثري ــن قب ــة م عاق

ــت .  ــي التصوي ــة ف ــي ذو العاق ــرف المعن الط
ــة  ــة تجاري ــح أو أي صفق ــارب مصال ــألة تض ــرح أي مس ــة ط ــي حال • ف
بيــن المصــرف وأحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي طــرف ذي عاقــة 
لــه عاقــة بهــذا العضــو ، خــال اجتمــاع المجلــس ، يجــب مناقشــة 
ــًا  ــه مطلق ــق ل ــذي ال يح ــي ال ــو المعن ــاب العض ــي غي ــوع ف الموض
المشــاركة فــي التصويــت علــى الصفقــة ، وبــأي حــال يجــب أن 
تتــم الصفقــة وفقــًا ألســعار الســوق وعلــى أســاس تجــاري بحــت 

ويجــب أال تتضمــن شــروطًا تخالــف مصلحــة المصــرف . 
• يتــم اإلفصــاح عــن هــذه الصفقــات فــي التقريــر الســنوي للمصــرف 
ويجــب أن يشــار إليهــا بالتحديــد فــي الجمعيــة العامــة التــي تلــي 

هــذه الصفقــات التجاريــة . 
ــهم  ــي أس ــس ف ــاء المجل ــداول أعض ــن ت ــاح ع ــب اإلفص ــث يج • حي
ــة  ــراءات واضح ــد وإج ــرف قواع ــد المص ــب أن يعتم ــرف ويج المص
ــهم  ــي أس ــن ف ــس اإلدارة والموظفي ــاء مجل ــداول أعض ــم ت تحك

ــرف.  المص

*  مهام وواجبات أخرى للمجلس: 
ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )14( م ــادة رق ــًا للم طبق
مهمــات  مــن  فــإن  الماليــة  لألســواق  قطــر  هيئــة  عــن  الصــادر 

األخــرى:  وواجباتــه  المجلــس 
ــكل  ــول وبش ــة الوص ــس اإلدارة إمكاني ــاء مجل ــاح ألعض ــب أن تت • يج
كامــل وفــوري إلــى المعلومــات المتعلقــة بالمصــرف ، ويتعيــن 
ــق  ــع الوثائ ــه بجمي ــس ولجان ــد المجل ــة تزوي ــى اإلدارة التنفيذي عل

والمعلومــات المطلوبــة . 
• علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ضمــان حضــور أعضــاء لجــان التعيينــات 
عــن  وممثليــن  الداخلييــن  والمدققيــن  والتدقيــق  والمكافــآت 

ــة .  ــة العام ــن ، للجمعي ــن الخارجيي المدققي
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• علــى المجلــس أن يضــع برنامــج تدريــب ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
المعنييــن حديثــًا لضمــان تمتــع أعضــاء المجلــس عنــد انتخابهــم 
بفهــم مناســب لســير عمــل الشــركة وعملياتهــا ، وإدراكهــم 

لمســؤولياتهم تمــام اإلدراك . 
• أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن اإلدراك الجيــد لدورهــم 
الماليــة  المســائل  فــي  أنفســهم  يثقفــوا  وأن  وواجباتهــم 
ــذه  ــه وله ــرف واعمال ــات المص ــي عملي ــة وف ــة والصناعي والتجاري
الغايــة ، يتعيــن علــى المجلــس اعتمــاد أو إتبــاع دورات تدريبيــة 
مناســبة ورســمية تهــدف إلــى تعزيــز مهــارات أعضــاء مجلــس 

 . ومعرفتهــم  اإلدارة 
• علــى مجلــس اإلدارة أن يبقــي أعضــاؤه علــى الــدوام مطلعيــن 
الممارســات  وأفضــل  الحوكمــة  مجــال  فــي  التطــورات  علــى 
فــي هــذا الخصــوص، ويجــوز للمجلــس تفويــض ذلــك إلــى لجنــة 
التدقيــق أو لجنــة الحوكمــة أو أي جهــة أخــرى يراهــا مناســبة . 
• يتضمــن نظــام الشــركة األساســي إجــراءات واضحــة إلقالــة أعضــاء 

مجلــس اإلدارة فــي حالــة تغييبهــم عــن اجتماعــات المجلــس . 
ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )15( م ــادة رق ــًا للم طبق

ــة  . ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــن هيئ ــادر ع الص

*  تشكيل لجنة الترشيحات:
ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )16( م ــادة رق ــًا للم طبق
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــإن المصــرف بصــدد 

تشــكيل لجنــة الترشــيحات .
وفقــًا  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  وتعييــن  ترشــيح  يتــم  أن  يجــب   •

وشــفافة.  صارمــة  رســمية  إلجــراءات 
• ينبغــي أن يقــوم مجلــس اإلدارة بإنشــاء لجنــة ترشــيحات يرأســها 
أعضــاء  مــن  وتتألــف  المجلــس  أعضــاء  مــن  مســتقل  عضــو 
أعضــاء  تعييــن  يقترحــون  المجلــس  أعضــاء  مــن  مســتقلين 
الجمعيــة  بواســطة  لانتخــاب  ترشــيحهم  وإعــادة  المجلــس 
العامــة ، وال يعنــي الترشــيح بواســطة اللجنــة حرمــان أي مســاهم 

فــي المصــرف مــن حقــه فــي أن ُيرشــح أو يترشــح.
أمــور  بيــن  مــن   ، االعتبــار  بعيــن  الترشــيحات  تأخــذ  أن  يجــب   •
أخــرى، قــدرة المرشــحين علــى إعطــاء الوقــت الكافــي للقيــام 
بواجباتهــم كأعضــاء فــي المجلــس باإلضافــة إلــى مهاراتهــم 
والتقنيــة  المهنيــة  ومؤهاتهــم  وخبرتهــم  ومعرفتهــم 
اإلرشــادية  »المبــادئ  علــى  إرتــكازًا   وشــخصيتهم  واألكاديميــة 

. اإلدارة«  مجلــس  أعضــاء  لترشــيح  المناســبة 
• يتعيــن علــى لجنــة الترشــيحات عنــد تشــكيلها ، اعتمــاد ونشــر إطــار 

عملهــا بشــكل يبيــن ســلطتها ودورهــا . 
ــي  ــم ذات ــراء تقيي ــيحات إج ــة الترش ــن دور لجن ــب أن يتضم ــا يج كم

ســنوي ألداء المجلــس . 
• يراعــي المصــرف أي شــروط أو متطلبــات تتعلــق بترشــيح أو انتخــاب 
قطــر  مصــرف  مــن  صــادرة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  تعييــن  أو 

المركــزي أو أيــة ســلطة رقابيــة أخــرى . 

ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )17( م ــادة رق ــًا للم طبق
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فقــد قــام المصــرف 
بأنشــاء لجنــة لتحديــد سياســات صــرف المكافــآت مــع إرتبــاط ذلــك 
بــأداء المصــرف علــى المــدى الطويــل وكمــا ينــص النظــام األساســي 
وعقــد التأســيس للمصــرف مــادة )33( علــى أنــه ال يجــوز أن تزيــد 
ــه  ــس اإلدارة بصفت ــو مجل ــا عض ــل عليه ــي يحص ــغ الت ــة المبال جمل

ــاح الشــركة  ــًا مقطوعــًا يــؤدي دون نظــر إلــى أرب هــذه باعتبارهــا راتب
أو خســائرها أو بــدل حضــور عــن الجلســات مبلــغ )20.000( عشــرون 

ــال قطــري. ألــف ري
ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )18( م ــادة رق ــًا للم طبق
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فقــد قــام المصــرف 

بأنشــاء لجنــة للتدقيــق ويتبعهــا:
- التدقيق الداخلي 

- االمتثال 
- المخاطر

*  مبدأ اإلفصاح:
حوكمــة  نظــام  أحــكام  مــن   )1 بنــد   21( رقــم  للمــادة  طبقــًا 
بخصــوص  المــال  لألســواق  قطــر  هيئــة  عــن  الصــادر  الشــركات 
اإلفصــاح فــان المصــرف يتقيــد بجميــع متطلبــات اإلفصــاح بمــا فــي 
ــاء  ــهم أعض ــدد أس ــن ع ــاح ع ــة واإلفص ــر المالي ــم التقاري ــك تقدي ذل
مجلــس اإلدارة والمســؤولين التنفيذيــن والمســاهمين المســيطرين 
الســيرة  بمــا فــي ذلــك  اإلدارة  وعــن معلومــات أعضــاء مجلــس 
ومهنتــه  التعليمــي  مســتواه  تبيــن  منهــم  واحــد  لــكل  الذاتيــة 
وعضويتــه فــي مجالــس اإلدارة األخــرى وأيضــًا أســماء أعضــاء اللجان 

المختلفــة المشــكلة مــن قبــل المجلــس مــع تبيــان تشــكيلها. 

ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )22( م ــادة رق ــًا للم طبق
الحقــوق  بخصــوص  المــال  لألســواق  قطــر  هيئــة  عــن  الصــادر 
العامــة للمســاهمين وعناصــر الملكيــة األساســية  حيــث يتمتــع 
المســاهمون بجميــع الحقــوق الممنوحــة لهــم بموجــب القوانيــن 
واللوائــح ذات الصلــة بمــا فيهــا نظــام الحوكمــة والنظــام األساســي 
والتــزام المجلــس بــأن يضمــن إحتــرام حقــوق المســاهمين بمــا 

يحقــق العدالــة والمســاواة . 

ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )23( م ــادة رق ــًا للم طبق
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق المــال فــأن ســجات الملكيــة 
للمصــرف كشــركة مســاهمة قطريــة صحيحــة ودقيقــة ويتــم 
ــح  ــي- لتوض ــام األساس ــيس والنظ ــد التأس ــًا لعق ــا - طبق تحديثه
ســجل  علــى  اإلطــاع  للمســاهم  ويحــق  األســهم  ملكيــة 
ــاعات  ــال س ــًا  خ ــه  مجان ــول إلي ــركة والوص ــي الش ــاهمين ف المس
ــى  ــول عل ــاهم الحص ــق للمس ــا يح ــركة، كم ــمية للش ــل الرس العم
نســخة مــن المســتندات التاليــة : ســجل المســاهمين ، ســجل أعضــاء 
مجلــس اإلدارة ، والعقــد التأسيســي للشــركة ونظامهــا األساســي 
ــركة  ــول الش ــى أص ــوق عل ــازات أو حق ــب امتي ــي ترت ــتندات الت والمس
وعقــود األطــراف ذات العاقــة و أي مســتند آخــر تنــص عليــه الهيئــة 
مــن وقــت آلخــر وذلــك مقابــل دفــع الرســم الــذي تحــدده الهيئــة. 
ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )24( م ــادة رق ــًا للم طبق
حقــوق  بخصــوص  المــال  لألســواق  قطــر  هيئــة  عــن  الصــادر 
يحفــظ  بشــكل  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  المســاهمين 
حقوقهــم فــي الحصــول علــى المعلومــات واضحــة ومفصلــة 
ــادة  ــرف بالم ــيس للمص ــد التأس ــي وعق ــام األساس ــن النظ فيتضم
ــس اإلدارة  ــع مجل ــركة وض ــي إدارة الش ــث ف ــاب الثال ــم )27( بالب رق
ــي  ــة الت ــة العام ــاد الجمعي ــل انعق ــاهمين وقب ــرف المس ــت تص تح
ــة  ــس اإلدارة بثاث ــر مجل ــركة وتقري ــة الش ــي ميزاني ــر ف ــي للنظ تدع
ــغ  ــات جميــع المبال ــًا يتضمــن بيان ــام علــى األقــل، كشــفًا تفصيلي أي
التــي حصــل عليهــا رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس والمزايا 
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العينيــة والمكافــآت المقترحــة للتوزيــع والمبالــغ المخصصــة لــكل 
ــارض  ــي تتع ــات الت ــض( والعملي ــي- تعوي ــاش- احتياط ــو )مع عض
مــع مصلحــة المصــرف ومصاريــف الدعايــة والتبرعــات والمعتمــدة 

ــابات.   ــب الحس ــن مراق م
كمــا تنشــر جميــع المعلومــات واالفصاحــات علــى الموقــع 

للمصــرف. اإللكترونــي 

ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )25( م ــادة رق ــًا للم طبق
النظــام  فيتضمــن  الماليــة   لألســواق  قطــر  هيئــة  عــن  الصــادر 
األساســي وعقــد التأســيس بالمصــرف )مــادة 39( حــق المســاهمين 
ــي  ــرف ف ــؤولية المص ــة ومس ــة العمومي ــى الجمعي ــوة إل ــي الدع ف
ــاهمين  ــق للمس ــا يح ــة  كم ــتجابة فوري ــاع كاس ــذا االجتم ــد ه عق
مناقشــة أو طــرح أي بنــد ضمــن جــدول أعمــال الجمعيــة العموميــة 
إدراج مســالة  أو  المتعلقــة بهــا  وطــرح األســئلة وتلقــي اإلجابــات 
معينــة فــي جــدول األعمــال لعــدد مــن المســاهمين يمثلــون عشــر 

ــل.  ــى األق ــال عل رأس الم

ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )26( م ــادة رق ــًا للم طبق
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بخصــوص المعاملــة 
المنصفــة للمســاهمين وممارســة حــق التصويــت فــإن النظــام 
األساســي وعقــد التأســيس للمصــرف مــادة )16( فــي رأس مــال 
الشــركة تنــص علــى أن كل ســهم يخــول الحــق فــي حصــة معادلة 
لحصــة غيــره بــا تمييــز فــي ملكيــة موجــودات الشــركة وفــي األربــاح 
المقتســمة وايضــًا المــادة )35( فــي الجمعيــة العامــة، تؤكــد علــى 
ــة  ــة أو نياب ــة أصال ــة العام ــور الجمعي ــي حض ــاهم ف ــق كل مس ح

ــم. ــون عنه ــم النائب ــور عليه ــر والمحج ــل القص ــا يمث كم

ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )27( م ــادة رق ــًا للم طبق
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة  فــأن أعضــاء مجلــس إدارة 
المصــرف تــم تعيينهــم طبقــًا للمــواد والشــروط بالنظام األساســي 
وخبراتهــم  العلميــة  ومؤهاتهــم  للمصــرف  التأســيس  وعقــد 
الســابقة منشــورة علــى الموقــع الرســمي اإللكترونــي للمصــرف 
وكمــا يحــدث فعليــًا مــن قيــام بعــض المســاهمين بالحصــول علــى 
هــذه المعلومــات مــن إدارة المســاهمين وأخيــرًا فــإن تفاصيــل هــذه 
البيانــات يتضمنهــا تقريــر حوكمــة الشــركات الــذي يتــم توزيعــه 

ــرف. ــة للمص ــة العمومي ــاهمين بالجمعي ــى المس عل

طبقــًا للمــادة رقــم )28( مــن أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــإن سياســة توزيــع األربــاح 
بالمصــرف تتــم طبقــًا للنظــام األساســي وعقــد التأســيس باألغلبيــة 
المطلقــة للمســاهمين والتــي تنــص علــى إعتمــاد حصــص األربــاح التي 
تــوزع علــى المســاهمين بالجمعيــة العاديــة والتــي تنعقــد مــرة فــي 
الســنة خــال الشــهور األربعــة التاليــة إلنتهــاء الســنة الماليــة للشــركة 

وبحضــور مراقــب الحســابات وممثــل مصــرف قطــر المركــزي.

ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )29( م ــادة رق ــًا للم طبق
ــال  ــكل رأس الم ــإن هي ــة ف ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــن هيئ ــادر ع الص
كمــا  للمصــرف  التأســيس  وعقــد  األساســي  بالنظــام  محــدد 
تتضمــن المــادة )12( فــي راس مــال الشــركة حمايــة حقــوق صغــار 
المودعيــن حيــث ال يلــزم المســاهمون إال بقيمــة كل ســهم وال 
يجــوز زيــادة إلتزامهــم وتتضمــن المــادة )44( فــي الجمعيــة العامــة 

عــدم جــواز إتخــاذ قــرارات فــي تعديــل رأس المــال أو عقــد الشــركة 
ــال  ــن خ ــوي م ــل س ــا بالكام ــا أو بيعه ــا أو تصفيته ــة مدته أو إطال

ــة. ــر عادي ــة غي ــدة بصف ــة منعق ــة عام جمعي

طبقــًا للمــادة رقــم )30( مــن أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فالنظــام األساســي وعقــد 
التأســيس للمصــرف مــادة ) 27( يضمــن حصــول أصحــاب المصالــح 
الوقــت  فــي  صلــة  وذات  وكافيــة  بهــا  موثــوق  معلومــات  علــى 
جميــع  المصــرف  إدارة  تعامــل  كمــا  منتظــم  وبشــكل  المناســب 
العامليــن علــى قــدم المســاواة وقــد أنشــأ المصــرف لجنــة للمكافــآت 
ــع  ــرف م ــة المص ــدم مصلح ــا يخ ــن واإلدارة بم ــز للعاملي ــح حواف لمن
وأخيــرًا  الطويــل،  المــدى  علــى  المصــرف  أداء  االعتبــار  فــي  األخــذ 
فيتوافــر بالمصــرف العديــد مــن قنــوات اإلبــاغ عــن أيــة مخالفــات 
واعتمــدت سياســات وإجــراءات مــن مجلــس اإلدارة تضمــن للموظفيــن 
الحمايــة والســرية فــي حــال إباغهــم عــن أيــة معلومــات مشــبوهة.

6.3 لجان مجلس اإلدارة

يعــاون مجلــس اإلدارة علــى القيــام بواجباتــه بواســطة خمســة 
ــام  ــوم بالمه ــه، وتق ــرة إلي ــا مباش ــع تقاريره ــة ترف ــان متخصص لج
ــي:  ــان هـ ــذه اللج ــة. وه ــات اإلدارة الفعال ــم ممارس ــه لدع ــة عن نياب

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

تمهيــدا لعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.

2.  لجنة التدقيـق والمخاطر
ــس  ــاعدة المجل ــو مس ــة ه ــذه اللجن ــل ه ــي لعم ــدف الرئيس إن اله
بــه  المنوطــة  اإلدارة  نهــج  الحوكمــة/  متطلبــات  اســتيفاء  علــى 
وعلــى النهــوض بمســؤوليات اإلشــراف العــام فيمــا يتصــل بأنشــطة 
ــة  ــام الرقاب ــة، ونظ ــر المالي ــم التقاري ــك تقدي ــمل ذل ــرف. ويش المص
الداخلــي  التدقيــق  ومهــام  الفعليــة   المخاطــر  وإدارة  الداخليــة، 
بالقوانيــن  التقيــد  مــدى  لرصــد  المتبعــة  واإلجــراءات  والخارجــي 
ــه  ــة بوج ــمل دور اللجن ــا يش ــوك. كم ــل البن ــة لعم ــم المنظم والنظ
ــات  ــورة والتوصي ــم المش ــس وتقدي ــى المجل ــر إل ــع تقاري ــاص رف خ
ــال  ــن أعم ــا م ــوم به ــا تق ــة بم ــائل ذات الصل ــأن المس ــبة بش المناس
ــاذ  ــهيل اتخ ــل تس ــن أج ــر م ــة المخاط ــل لجن ــاق عم ــق  وبميث التدقي

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

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

والتدقيــق الداخلــي والتدقيــق الخارجــي واالمتثــال. 

3. لجنة السياسات واإلجراءات 
وإعــداد  دراســة  هــو  اللجنــة  هــذه  لعمــل  الرئيســي  الهــدف  إن 
وتطويــر االســتراتيجيات واألهــداف والسياســات ونظــم وإجــراءات 
وممارســات  سياســات  تســير  بــأن  اللجنــة  وتتكفــل  العمــل  أدلــة 
كمــا  المصرفــي،  للعمــل  المســتقرة  للمعاييــر  وفقــًا  المصــرف 
تقــوم بمراجعــة كفــاءة التشــغيل لــكل واحــدة مــن تلــك المهــام، 
أهــداف  مــع  متوائمــة  الوظيفيــة  اإلجــراءات  أن  مــن  والتحقــق 

المؤسســة.  وعمليــات 

ومــن مســؤوليات اللجنــة أيضــا مراقبــة أداء المصــرف الفصلــي علــى 
ــمل  ــدة. ويش ــات المعتم ــتراتيجية والموازن ــل االس ــة العم ــوء خط ض
المنتجــات،  ومواءمــة  األعمــال،  تطويــر  وتعزيــز  مراجعــة  ذلــك 
بالمصــرف. وتتولــى  العمــل  المــوارد لمختلــف قطاعــات  وتوزيــع 
اللجنــة كذلــك تســليط الضــوء علــى مظاهــر وحــاالت اإلنحــراف 
المعاييــر  فــي  عليهــا  المنصــوص  واإلجــراءات  السياســات  عــن 
القياســية ورفعهــا إلدارة المصــرف مــن حيــن آلخــر التخــاذ الخطوات 
سياســة  رســم  عــن  أيضــا  مســؤولة  وهــي  الازمــة  التصحيحيــة 
المســؤولية االجتماعيــة للمؤسســة علــى ضــوء مــا يرفعــه المصــرف 

ــعارات. ــم وش ــن قي م

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

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

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

ــا. ــة له ــرعية المنظم ــكام الش واألح

7.3 اجتماعات مجلس اإلدارة ولجان المجلس:

ــب  ــة حس ــة منتظم ــورة دوري ــس اإلدارة بص ــات مجل ــد اجتماع تعق
مــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام األساســي للمصــرف وقانــون 
الشــركات التجاريــة وذلــك بنــاًء علــى دعــوة ســعادة رئيــس مجلــس 
اإلدارة ، أو اســتجابة لطلــب اثنيــن مــن األعضــاء وقــد عقــد المجلــس 
رئيــس  ســعادة  برئاســة  اجتماعــات  ثمانيــة   2016 عــام  خــال 
مجلــس اإلدارة، حيــث حضــر رئيــس المجلــس وتولــى رئاســة جميــع 
الجلســات. ويبيــن الجــدول أدنــاه عــدد االجتماعــات التــي عقدهــا 

ــرة: ــك الفت ــي تل ــه ف ــس ولجان المجل

المجلس واللجان
المنبثقة عنه

عدد اإلجتماعات المنعقدة 
خالل عام 2016

8مجلس اإلدارة

-اللجنة التنفيذية

6لجنة التدقيق والمخاطر

4 لجنة السياسات واإلجراءات

2لجنة المزايا والتعويضات

5لجنة الزكاة
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4. الشريعة والرقابة الشرعية

1.4 هيئة الرقابة الشرعية

هيئــة الرقابــة الشــرعية هــي المســؤولة بالدرجــة األولــى عــن مراقبــة 
مــدى توافــق اعمــال المصــرف مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية 
ومراجعــة مــا يعــرض عليهــا مــن العمليــات والمنتجــات. وتعمــل 
الهيئــة بشــكل مســتقل بعضويــة نخبــة مــن العلمــاء المتخصصيــن 
فــي فقــه المعامــات التجاريــة والمصرفيــة. والهيئــة مســؤولة 

أيضــا عــن مــا يلــي :
• تقديم المشورة والتوجيه اإلسامي بناء على طلب إدارة المصرف.

الشــريعة  قواعــد  مــع  الحســابات  مدققــي  تقاريــر  اســتعراض   •
الشــأن. إلــى األعضــاء بهــذا  اإلســامية وتقديــم تقريــر 

التــي  والصفقــات  والمعامــات  العقــود  كانــت  إذا  مــا  تحديــد   •
اإلســامية. الشــريعة  مــع  متوافقــة  عليهــا  عرضــت 
• مراجعة ما عرض عليها من المواد التسويقية للمصرف.

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

ــر. ــه الخي ــى أوج ــامية ال اإلس

صفة العضويةأعضاء هيئة الرقابة الشرعية    

الرئيسفضيلة الشيخ / وليد بن هادي  

عضواألستاذ الدكتور/ عبد الستار أبو غدة 

عضوالدكتور / محمد أحمين                             

5. الفصل بين المسؤوليات والواجبات

مجلــس  ومســؤوليات  أدوار  بيــن  التــوازن  تحقيــق  عمليــة  إن 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة تتــم مــن خــال الفصــل فــي الواجبــات 
والمســؤوليات وقــد أصــدر مجلــس اإلدارة القــرارات االســتراتيجيية 
الازمــة  العمــل  خطــط  وضــع  تــم  خالهــا  مــن  والتــي  العامــة 
ــن  ــن كل م ــا بي ــات م ــؤوليات والواجب ــن المس ــا بي ــل م ــان الفص لضم
المعاييــر  ذلــك  يتضمنــه  بمــا  اإلدارة  ومجلــس  التنفيذيــة  اإلدارة 
واإلجــراءات المتخــذة لمنــع وصــول المعلومــات إلــى أيــدي أشــخاص 
غيــر مخوليــن عبــر اإلتصــاالت ولضمــان مصداقيــة وصحــة هــذه 

االتصــاالت. 

6. فريق اإلدارة التنفيذية

ــؤولية  ــخاص ذوي المس ــن األش ــة م ــم مجموع ــة ه اإلدارة التنفيذي
ــس اإلدارة ، اإلدارة  ــل مجل ــن قب ــن م ــرف والمعيني ــغيلية المص التش
التنفيذيــة المســؤولة عــن إدارة عمليــات وأنشــطة المصــرف اليوميــة 
واإلدارة التنفيذيــة تكــون مــن الرئيــس التنفيــذي باإلضافــة إلــى فريق 
ذو حنكــة وخبــرة مــن اإلدارة التنفيذيــة وتقــدم اإلدارة التنفيذيــة 
المســؤولين  وكبــار  التنفيــذي  الرئيــس  إلــى  مباشــرة  تقاريرهــا 

ــرف. ــي المص ــن ف التنفيذيي
اإلدارة التنفيذية لمجموعة المصرف كالتالي:

فريق اإلدارة التنفيذية 
للمصرف

المنصب

السيد/ باسل جمال
الرئيس التنفيذي لمجموعة 

المصرف

السيد/ طارق فوزي 
المدير العام لمجموعة الخدمات 

المصرفية للشركات

مدير عام مجموعة المخاطرالسيد/ راكيش سنجافي

مدير عام المجموعة الماليةالسيد/ جورانج هيماني 

السيد/ كونستاتنيوس 
دينوس كونستانتينيديس

مدير عام مجموعة االستراتيجية 

السيد/ خليفة المسلم
مدير عام مجموعة الموارد 

البشرية 

السيد/ دوري أنــانــــد
مدير عام مجموعة الخدمات 

المصرفية لألفراد

السيد/ كرشنا كومار
مدير عام مجموعة العمليات 

وتكنولوجيا المعلومات

رئيس قطاع الشؤون القانونيةالسيد/ صـاح الشيخ

رئيس التدقيق الداخليالسيد/ عاطف عبدالخالق

رئيس االمتثالالسيد/ سمير الغندور

السيد /باسـل جمـال
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

التحــق الســيد باســل جمــال لمجموعــة المصــرف منــذ فبرايــر2013 
حيــث يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 22 ســنة وكفــاءة مصرفيــة معروفــة 
ــي  ــاري الدول ــك التج ــي البن ــدأت ف ــارف، ب ــال والمص ــواق الم ــي أس ف
)بنــك تشــيس األهلــي ســابقًا( فــي مصــر عــام 1990 واســتمرت علــى 

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

األهلــي المتحــد - المجموعــة المصرفيــة.
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السيد/ طارق يوسف فوزي
مدير عام الخدمات المصرفية للشركات

مديــر تنفيــذي مصرفــي يحمــل اكثــر مــن 32 عامــا مــن الخبــرة 
عمــان،  )الكويــت،  الخليــج  دول  فــي  منهــا  عامــًا   25 المصرفيــة، 
الشــركات  تمويــل  مجــال  فــي  وخاصــًة  والســعودية(  االمــارات 
ــًا،  ــًا ومحلي ــة عالمي ــوك المرموق ــن البن ــد م ــع العدي ــل م ــث عم حي
ويحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي مجــال االقتصــاد وإدارة األعمــال 
مــع  المهنيــة  مســيرته  بــدأ  بالقاهــرة.  األمريكيــة  الجامعــة  مــن 
البنــك العربــي األفريقــي الدولــي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة 
وتابــع مســيرته المهنيــة مــع العديــد مــن البنــوك الرائــدة مثــل 
وبنــك  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  الدولــي  تشــيس  بنــك 
ــي  ــك الوطن ــت، البن ــة الكوي ــان بدول ــك برق ــي، بن ــكا الدول ــر أمري مص
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــرق بدول ــك المش ــان، وبن ــلطنة عم ــي بس العمان
المتحــدة. وكانــت اخــر مهمــة لــه قبــل انضمامــه إلــى المصــرف 
المشــرق  بنــك  لفــروع  اإلقليمــي  والمديــر  تنفيــذي  الرئيــس  هــي 

العربيــة. بجمهوريــة مصــر 

السيد/ راكيش سانجافي
المدير العام لمجموعة المخاطر

المحاســبين  معهــد  فــي  زميــل  قانونــي  محاســب  هــو  راكيــش 
القانونييــن الهنــدي وحاصــل علــى شــهادة مدقــق نظــم معلومــات 
ــش بـــ  ــع راكي ــة. يتمت ــدة األمريكي ــات المتح ــن الوالي ــد )CISA( م معتم
29 عامــًا مــن الخبــرة الواســعة فــي العمــل لــدى شــركات المحاســبة 
»األربعــة الكبــار« )Big 4( وغيرهــا مــن البنــوك فــي المنطقــة، فــي مجال 
ــركات.  ــل الش ــركات وتموي ــة للش ــات المصرفي ــر والخدم إدارة المخاط
وعمــل فــي مجــال التدقيــق واالستشــارة لدى شــركة إرنســت آنــد يونغ 
ــام 2013، كان  ــرف ع ــي المص ــل ف ــه للعم ــل انتقال ــن. وقب ــي البحري ف
يشــغل منصــب مديــر إدارة المخاطــر فــي البنــك األهلــي المتحد فــي 
ــر مــن 10  البحريــن، حيــث قــاد وحــدة تمويــل الشــركات. وأمضــى أكث
أعــوام فــي العمــل فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي 
البحرين. وفــي عملــه لــدى البنــك األهلــي فــي قطــر تعامــل راكيــش 

مــع مجموعــة واســعة مــن العمــاء وقطاعــات األعمــال.

السيد/ جورانج هيماني
المدير العام للمجموعة المالية

ــن  ــد م ــع العدي ــل م ــبة والتموي ــي المحاس ــًا ف ــرة 22 عام ــك خب يمل
ــع  ــي م ــواره المهن ــدأ مش ــق. وب ــركات التدقي ــة وش ــوك العالمي البن
شــركة برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز، بنــك ســتاندرد تشــارترد فــي 
الــذي  الفرنســي  الســعودي  البنــك  15 عامــُا فــي  الهنــد، وعمــل 
تقلــد بــه مناصــب عديــدة منهــا: مديــر إدارة األصــول، مديــر الخزينــة، 
التحاقــه  قبــل  شــغله  منصــب  آخــر  وكان  المالــي.  التخطيــط 
بالبنــك  الماليــة  العــام للمجموعــة  المديــر  نائــب  بالمصــرف هــو 
ويحمــل  الســعودية.  العربيــة  بالمملكــة  الفرنســي  الســعودي 
الســيد جورانــج بكالوريــوس فــي التجــارة مــن جامعــة كالكوتــا، 
ــبين  ــارترد للمحاس ــة تش ــن مؤسس ــد م ــب معتم ــهادة محاس وش

المعتمــدة. االحترافيــة   CFA, FRM, ACI وشــهادات  الهنــد،  فــي 

السيد /كـونستانتينـوس دينوس كونستانتينيديس 
مدير مجموعة اإلستراتيجية وتطويراألعمال

ــذي  ــول ال ــج التح ــود برنام ــر 2012 ليق ــي فبراي ــرف ف ــق بالمص  ألتح
ينفــذه المصــرف. قبــل التحاقــه بالمصــرف عمــل الســيد دينــوس في 
ــان  ــدة ثم ــعودية لم ــة الس ــة العربي ــي المملك ــي ف ــرف الراجح مص
ســنوات. شــغل منصــب المديــر العــام لمجموعــة االســتراتيجيات 
وتطويــر األعمــال الدوليــة واإلقليميــة بمصــرف الراجحــي منــذ عــام 
لعــدد  االســتراتيجية  المبــادرات  مــن  العديــد  بــإدارة  قــام   .2007
مــن المصــارف ومؤسســات التمويــل األوروبيــة وذلــك مــن خــال 
ــهاده  ــى ش ــل عل ــر، حاص ــركة أكشتش ــاري إداري بش ــه كاستش عمل
جامعيــة فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة أثينــا لاقتصــاد وعلــى 

ــام. ــة بيرمينج ــن جامع ــال م ــتر إدارة األعم ماس

السيد/ خليفة المسلم
مدير عام مجموعة الموارد البشرية 

ــي  ــل ف ــث عم ــة، حي ــات المصرفي ــي الخدم ــًا ف ــة 14 عام ــه قراب لدي
عــدة إدارات كالخدمــات المصرفيــة لألفــراد وإدارة المــوارد البشــرية 
ــدأ  ــد ب ــة. وق ــة واإلقليمي ــة الدولي ــات المصرفي ــرى المؤسس ــي كب ف
مســيرته المهنيــة فــي المجــال المصرفــي مــع HSBC قطــر فــي 
قطــاع الخدمــات المصرفيــة لألفــراد قبــل أن يتولــى عــددًا مــن 
الفــروع  العمــاء، وشــبكة  المختلفــة فــي قســم خدمــة  األدوار 
وجــودة الخدمــة فــي المــوارد البشــرية. ثــم انتقــل إلــى قطــاع 
الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي البنــك التجــاري وكان آخــر منصــب 
شــغله قبــل االنضمــام إلــى المصــرف مديــر التوظيــف للمجموعــة 
فــي البنــك الخليجــي. انضــم إلــى المصــرف فــي عــام 2011 كرئيــس 
مجموعــة  ضمــن  العاملــة  القــوى  وتخطيــط  التوظيــف  قطــاع 

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

السيد/ دوري اناند
مدير مجموعة خدمات األفراد

لــدي الســيد انانــد ماجســتير فــي إدارة األعمــال باإلضافــة إلي مــا يزيد 
ــا  ــي خصوص ــال المصرف ــي المج ــرة ف ــن الخب ــا م ــرون عام ــن عش ع
ــا  ــات. كم ــاء والعملي ــة العم ــراد وخدم ــات األف ــل وخدم ــي تموي ف
ــال  ــة خ ــة الرفيع ــب اإلداري ــن المناص ــد م ــد العدي ــيد/ أنان ــد الس تقل
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــدة. وعل ــامية رائ ــة وإس ــوك تقليدي ــي بن ــه ف عمل
ُجــل خبرتــه فــي ســيتي بنــك إال أنــه قضــى آخــر ثمانيــة أعــوام مــع 
مصــرف الراجحــى بالمملكــة العربيــة الســعودية. وكان آخــر منصــب 
شــغله قبــل التحاقــه بالمصــرف هــو مديــر عــام مجموعــة تمويــل 

وخدمــات األفــراد بمصــرف الراجحــي. 

السيد/ كرشنا كومار
المدير العام لمجموعة العمليات وتكنولوجيا المعلومات

الخبــرة فــي  24 عامــًا مــن  أكثــر مــن  تنفيــذي مصرفــي يحمــل 
ــات،  ــودة، العملي ــة الج ــراد، مراقب ــات األف ــركات، خدم ــات الش قطاع
وتقنيــة المعلومــات باإلضافــة إلــى قطــاع دعــم األعمــال. وبــدأ 
ــدرج  ــم ت ــد، ث ــارترد الهن ــتاندرد تش ــك س ــع بن ــة م ــيرته المصرفي مس
وتقلــد العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي عــدد مــن البنــوك مثــل 
البنــك التجــاري الكويتــي، بنــك دبــي الوطنــي، البنــك األهلــي القطري، 
والبنــك األهلــي المصــري. هــذا بجانــب عملــه فــي االستشــارات حيــث 
كان آخــر موقــع شــغله لــدى مدينــة دبــي الطبيــة. وخــال فتــرة 
عملــه الطويلــة مــع العديــد مــن المصــارف الدوليــة واالقليميــة، 
قــاد بنجــاح مشــاريع التحــول التكنولوجــي، وبرامــج إعــادة الهيكلــة 
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التنظيميــة، ومبــادرات عمليــة إعــادة هندســة العمليــات والتشــغيل 
ــن  ــل م ــويق والتموي ــي التس ــتير ف ــى ماجس ــل عل ــو حاص ــي. وه اآلل
جامعــة XLRI، جامشــيدبور بالهنــد. باإلضافــة إلــى بكالوريــوس فــي 
التكنولوجيــا الميكانيكيــة مــن كليــة الهندســة، تريفانــدرم بالهنــد. 
هــذا باإلضافــة إلــى برنامــج اإلدارة المتقدمــة مــن كليــة هارفــارد 

ــة. ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــطن ف ــال ببوس ــات األعم لدراس

7. لجان المصرف

1. اللجنة اإلدارية

ــى أداء  ــر عل ــي تؤث ــور الت ــة األم ــن مراجع ــؤولة ع ــة مس ــة اإلداري اللجن
المصــرف وعملياتــه، وعــن إصــدار التوصيــات والقــرارات الخاصــة حولها. 
تديــر اللجنــة أعمــال المصــرف اليوميــة وتقــوم بمراجعــة وتقييــم 
األداء الفعلــي وتنفيــذ اســتراتيجية المصــرف وأهدافــه ومخططاتــه . 

2. لجنة الموجودات وااللتزامات

فــي  وااللتزامــات  الموجــودات  للجنــة  األساســي  الهــدف  يكمــن 
تقييــم ومراقبــة والموافقــة علــى الممارســات المرتبطــة بالمخاطــر 
الناجمــة عــن انعــدام التــوازن فــي بنيــة رأس المــال. كمــا أن اللجنــة 
مســؤولة عــن وضــع الحــدود والصاحيــات الازمــة للســيطرة علــى 
ــا  ــدى ، بينم ــرة الم ــواق قصي ــي األس ــتثمار ف ــل واالس ــقوف التموي س
فــي  واالســتثمار  التمويــل  ســقوف  علــى  اإلدارة  مجلــس  يوافــق 
األســواق  طويلــة المــدى ، ضمــن صاحيــات إدارة المخاطــر. وتقــوم 
اللجنــة بدراســة األمورالمختلفــة  ، بمــا فــي ذلــك مخاطــر الســيولة 
وأســعار الســوق فضــًا عــن األحــداث الخارجيــة التــي قــد تؤثــر علــى 
توقعــات المصــرف وتخصيــص الميزانيــة االســتراتيجية. إضافــة إلــى 
ــكل  ــل ل ــات التموي ــد متطلب ــن تحدي ــؤولة ع ــة مس ــإن اللجن ــك، ف ذل
مجموعــة أعمــال، وعــن دراســة تكلفــة األمــوال وهامــش األربــاح 

ــعير . ــادة التس ــر إع ــن تقاري ــًا ع ــتحقاق فض ــرة االس وفت

3. لجنة المصروفات الرأسمالية

ــم  ــي تقيي ــمالي ف ــاق الرأس ــة اإلنف ــي للجن ــدف األساس ــن اله يكم
علــى  للحصــول  الازمــة  التوصيــات  ورفــع  الكبيــرة  المطالبــات 
التنفيذيــة  اللجنــة  أو  للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  موافقــة 
)مجلــس اإلدارة(، وذلــك بنــاًء علــى التفويــض القائــم للســلطات . 
ــا  ــي تقدمه ــمالي الت ــاق الرأس ــا اإلنف ــم قضاي ــة بتقيي ــوم اللجن وتق
ــح  .  ــة والرب ــل التكلف ــة تحلي ــك مراجع ــن ذل ــة، ويتضم كل مجموع

4. لجنة االئتمان واالستثمار

االئتمــان  علــى  الموافقــة  عــن  مســؤولة  واالســتثمار  االئتمــان  لجنــة 
لغايــة ســقف محــدد مســبقًا  للمديــن  الواحــد، وعلــى االســتثمارات غيــر 
ــى  ــرأ عل ــي تط ــرات الت ــم التغيي ــى دع ــة عل ــل اللجن ــتراتيجية . وتعم االس
سياســة االئتمــان واالســتثمار للحصــول على موافقــة مجلــس اإلدارة، كما 
يتضمــن دورهــا الموافقــة علــى االئتمــان واالســتثمارات غيــر االســتراتيجية. 
الصلــة   ذات  واألمــور  االســتثمارات  أداء  بتقييــم  دوريــة  بصفــة  وتقــوم 
ــة  ــن مراجع ــًا ع ــؤولة أيض ــي مس ــة، وه ــات االئتماني ــى الطلب ــق عل وتواف

ــات. ــذه السياس ــال له ــان االمتث ــتثمارية وضم ــات االس ــم السياس وتقيي

5. لجنة االئتمان

محــدد  ســقف  لغايــة  االئتمــان  علــى  الموافقــة  عــن  مســؤولة 
كافــة  علــى  االئتمــان  لجنــة  وتوافــق  الواحــد.  للمديــن  مســبقًا 

 . المعنيــة  اإلدارات  لتوجيــه  طبقــًا  التســهيات 

6. لجنة الموجودات الخاصة ) اإلئتمان واإلستثمار ( 

واالســتثمارات  التمويــل  عمليــات  إدارة  عــن  مســؤولة  اللجنــة 
المتعثــرة، بمــا فــي ذلــك الشــركات التابعــة للمصــرف. تقــوم اللجنــة 
ــات ذات  ــن الجه ــادرة ع ــات الص ــى التوصي ــة عل ــة والموافق بمراجع
اتخاذهــا  الواجــب  االجــراءات  حــول  التعليمــات  وتوجــه   ، الصلــة 
إلعــادة هيكلــة عمليــات التمويــل واالســتثمارات المتعثــرة ، كإعــادة 
جدولــة الدفعــات أو الســداد المبكــر مــع التخلــي عــن جــزء مــن 
ــم  ــراح تقدي ــع واقت ــة بالدف ــة أو كامل ــات جزئي ــع ضمان ــاح، أو بي األرب
عــن  مســؤولة  اللجنــة  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــة  إضافــي  تمويــل 
مراجعــة عمليــات الشــطب وعمــل المخصصــات الازمــة والتوصيــة 
بهــا للجهــات المســؤولة عــن الموافقــة، كمجلــس اإلدارة ومصــرف 

قطــر المركــزي .

7. لجنة المخاطر التشغيلية

يكمــن دور لجنــة إدارة المخاطــر التشــغيلية فــي ضمــان واإلشــراف 
علــى مخاطــر التشــغيل التــي يواجههــا المصــرف اللجنــة مســؤولة 
عــن إعــداد ودمــج تقاريــر خســائر المخاطــر التشــغيلية إضافــة إلــى 

خطــط العمــل التــي تهــدف إلــى الحــد مــن الثغــرات . 

8. لجنة المنتجات الجديدة

دور لجنــة المنتجــات الجديــدة هــو  اإلشــراف علــى أعمــال المصــرف 
عبــر مبــادرات تطويــر المنتجــات والخدمــات، بمــا فــي ذلــك مراجعــة 
بالتعريفــة  زمنــي  جــدول  ووضــع  عليهــا،  والموافقــة  الخطــط 
ــاء.  ــات للعم ــع المنتج ــوم وبي ــعير والرس ــرف والتس ــة بالمص الخاص
إضافــة إلــى مراقبــة وتنفيــذ كافــة المشــاريع المرتبطــة بتطويــر 

وتقديــم المنتجــات والخدمــات.

8. إدارة المخاطر

المســتويات  جميــع  علــى  المخاطــر  إدارة  سياســات  تمــارس 
بالمصــرف، بمــا فــي ذلــك مجلــس اإلدارة، ولجــان المجلــس، وفريــق 
المختلفــة،  ولجانــه  المصــرف  وإدارات  العليــا،  بــاإلدارة  العامليــن 
واإلســـتباقية  والمركزيــة،  الشــاملة،  المقاربــة  أن  باعتبــار  وذلــك 
للمخاطــر يقلــل بشــكل فعــال مــن مخاطــر التعــرض لهــا علــى 
جميــع األصعــدة، ويخفــف بدرجــة ملموســة مــن مخاطــر االئتمــان 
ومخاطــر الســوق ومخاطــر الســيولة، وأيضــا مــن مخاطــر التشــغيل 
ومخاطــر اســتمرارية األعمــال، ويبقــى تلــك المخاطــر كلهــا عنــد 
مســتويات متوازنــة علــى ضــوء متطلبــات نمــو األعمــال للمؤسســة. 
ويمكــن القــول بوجــه عــام أن نجــاح إدارة المخاطــر بالمصــرف يعــزى 
إلــى حــد كبيــر إلــى األدوار والمســؤوليات المحــددة ســلفًا المتعلقــة 

ــي: ــتويات، كاآلت ــع المس ــى جمي ــر عل ــإدارة المخاط ب
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سياسة ائتمانية محافظة
إن تطبيــق سياســات االئتمــان المتحفظــة يتكامــل مــع اتبــاع قيــود 
صارمــة فــي الموافقــة علــى عمليــات االئتمــان والتمويــل وقــد انتهج 
المصــرف دومــا سياســة ائتمانيــة محافظــة تعكــس اســتيعابا تامــًا 
ــات  ــن المنتج ــة م ــال مجموع ــن خ ــك م ــة، وذل ــر المحتمل للمخاط
المتنوعــة وقاعــدة العمــاء، وتوســيع نطــاق اإلنتشــار الجغرافــي 
لعملياتــه، إلــى جانــب اجــراء اختبــار التحمــل الــدوري وتحليــل البدائــل 
المتاحــة ومــدى القابليــة لتحمــل المخاطــر، بمــا يتيــح إدارة المخاطــر 

بشــكل اســتباقي بغــرض تحقيــق نتائــج إيجابيــة.

تدعيم نسب السيولة
ــب  ــين نس ــة لتحس ــات متنوع ــدوام مقارب ــى ال ــرف عل ــق المص يطب
عنــد  المــال  رأس  كفايــة  نســبة  علــى  يحافــظ  فهــو  الســيولة، 
ــد  ــواًء المعتم ــول س ــى المقب ــد األدن ــن الح ــر م ــى بكثي ــتوى أعل مس
الرقابــة  متطلبــات  وفــق  المحــدد  أو  المركــزي،  المصــرف  مــن 

بــازل.  للجنــة  المصرفيــة 

نظام إدارة المخاطر على المستوى العام
وقــد نفــذ المصــرف عــددًا مــن المبــادرات فــي جميــع المجــاالت 
إدارة  نظــم  قطاعــات  تغطــى  تفصيــا  وأكثــر  أقــوى  أداة  تعتبــر 
المعلومــات، وتحســين الســقوف، ومراقبــة أفضــل لحــدود االئتمــان، 
ــدرات  ــي ق ــين النواح ــتثمارية، وتحس ــظ االس ــين إدارة المحاف وتحس
إلدارة  متكامــل  إطــار  ضمــن  وذلــك  النظاميــة،  للجهــات  اإلبــاغ 

المخاطــر علــى مســتوى المؤسســة. 

مخاطـر التشغيل 
ــرف  ــام المص ــغيلية، ق ــر التش ــائر المخاط ــل خس ــه لتقلي ــعيًا من سـ
ــم  ــد وتقيي ــة لتحدي ــراءات منهجي ــات وإج ــق سياس ــاد وتطبيـ باعتم
ومراقبــة وإدارة النظــام والتبليــغ عــن نقــاط الضعــف فيــه، وتشـــمل 
ضوابــط تلــك السياســات واإلجــراءات الفصــل بيــن الواجبــات بشــكل 
فعــال، وتقييــد صاحيــات الدخــول علــى النظــام، واعتمــاد إجــراءات 
فّعالــة لتفويــض الصاحيــات واجــراء التســويات، والتعليــم المســتمر 
للموظفيــن والتقييــم المســتمر لــألداء، كمــا تــم نشــر نظــام جديــد 
ومتطــور إلدارة جميــع مؤشــرات مخاطــر التشــغيل، بمــا فــي ذلــك 

مخاطــر قواعــد البيانــات والخســارة.
تــم تطبيــق سياســات وإجــراءات جديــدة للتعامــل مــع أية حــاالت 
طارئــة ومواصلــة العمليــات فــي المصــرف فــي إطــار وحــدة إدارة 
اســتمرارية األعمــال فــي مجموعــة المخاطــر. وشــملت هــذه اإلجراءات 
تدريــب طاقــم الموظفيــن واإلدارة العليــا بواســطة وســائل مختلفــة 

ــي. ــم اإللكترون ــاكاة والتعل ــن المح ــي وتماري ــب الصف ــا التدري منه

9. التدقيق الداخلي

ــركات  ــة الش ــام حوكم ــكام نظ ــن أح ــم )18( م ــادة رق ــًا للم طبق
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فيوجــد نظــام رقابــة 
التقاريــر  ورفــع  األعمــال  بمراجعــة  يقــوم  للمصــرف  داخليــة  

للتالــي: طبقــًا  وذلــك  للتصويــب  والتوصيــات 
1- نظام رقابة داخلية معتمد.

ــى  ــة إل ــي باإلضاف ــق المال ــر والتدقي ــم وإدارة المخاط ــم تقيي 2- يت
ــي. ــق الخارج التدقي

3- تتمتع إدارة التدقيق الداخلي بدور ومهام محددة كاآلتي:
• تشرف على تطبيق وتدقيق نظام الرقابة الداخلية.

• تــدار مــن قبــل فريــق عمــل كفــؤ ومســتقل تشــغليًا ومــدرب تدريبــًا 
. مناسبًا

• ترفع التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة.
• لها إمكانية الوصول إلى كل أنشطة الشركة.

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

ــن  ــدد م ــؤول وع ــر مس ــن مدي ــي م ــق الداخل ــق التدقي ــون فري • يتك
الموظفيــن المتخصصيــن.

الدوريــة  التقاريــر  بإعــداد ورفــع  الداخلــي  التدقيــق  إدارة  تقــوم   •
)كل 3 شــهور( عــن إجــراءات الرقابــة واإلشــراف علــى الشــؤون 
الرقابــة  المخاطــر وتطبيــق نظــم  الماليــة واالســتثمارات وإدارة 
ــُف  ـ ــرف تكيِّ ــي بالمص ــق الداخل ــة التدقي ــك وظيف ــة ال تنَفـ الداخلي
ــتجابة  ــا االس ــل له ــا يكفـ ــابات بم ــق الحس ــي تدقي ــا ف منهجيته
ــا  ــوض بالتزاماته ــرف، والنه ــال المص ــم أعم ــع حج ــة لتوس بفاعلي
المخططــة وغيــر المخططــة فــي مجــال التدقيـــق الداخلــي مــن 
أجــل التوصيــة بالتغييــرات الواجــب إدخالهــا لتعزيــز الحوكمــة/ 
واالمتثــال.  الداخليــة  والضوابــط  المخاطـــر  وإدارة  اإلدارة،  نهــج 
كونــه  مــن  العــام  مــدار  علــى  التدقيــق  دور  اســتحال  وهكــذا 
وظيفــة يســتعان فيهــا بمصــادر خارجيــة إلــى جهـــاز لــه المقــدرة 
الكامــل علــى النهــوض بنفســه بجميــع مهام التدقيـــق الداخـــلي 

للمصــرف. 
مــدراء  بدعــم  التدقيــــق  فريــق  يقــوم  العمليــة،  الوجهــة  ومــن 
مختلــف وحــدات العمــل مــن خــال التحليــل االعتيــادي لتقاريــر 
تدقيــق الحســابات ورصــد مواضــع الضعــف ويتــم تعزيــز هــذه 
ــى  ــير عل ــام التأش ــي بنظ ــم الذات ــة التقيي ــذ قائم ــع تنفي ــة م العملي
ــي  ــن ف ــوع الموظفي ــادي وق ــأنها تف ــن ش ــي م ــم، والت ــاط التقيي نق
المبالغــة فــي تقديــر النفــس، فضــًا عــن تعزيــز هــذا اإلجــراء بحيــث 
ال تشــوبه شــائبة وســيكون شــأن هــذه العمليــة الحــد مــن األخطــاء 
تدريــب  أدوات  لتطويــر  توســيعه  ســيتم  كمــا  عــادة،  تقــع  التــي 

مناســبة للموظفيــن فــي المســتقبل. 
إثــراء  فــي  قيمــًا  إســهاما  تقــدم  الداخلــي  التدقيــق  وظيفــة  إن 
الضوابــط الداخليــة، ونظــم اإلجــراءات، وجــودة الخدمــات وتقديــم 
إثـــراء مناهــج التدريــب وخطــط التنميــة  المشــورة حــول كيفيــة 
ــة  ــر الوقائي ــراءات والتدابي ــى اإلج ــز عل ــمح بالتركيـ ــا يس ــرف بم بالمص

المناســبة للمخاطــر التــي يواجههــا المصــرف. 

10. اإلمتثـال

يرفــع فريــق العامليــن بقطــاع االمتثــال تقاريــره مباشــرة إلــى لجنــة 
لهــذا  بالمصــرف  الخــاص  اإلدارة  نهــج  ويتكفــل  والمخاطــر  التدقيــق 
ودعــم  الخبــرة  أهــل  آراء  مــن  مكثــف  بشــكل  باإلفــادة  الفريــق 
المســؤولين المكلفيــن بمهــام االمتثــال بمــا يكفــل االســتيثاق مــن 
والنظاميــة  التشــريعية  الجهــات  متطلبــات  لكافــة  الكامــل  االلتــزام 
الحصــر متطلبــات  المثــال ال  المحليــة والدوليــة، ومنهــا علــى ســبيل 
المصــرف المركــزي، لجنــة بــازل، وتوصيــات مجموعــة العمــل المالــي 
لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا )MENA FATF( والتوصيــات 
الخاصــة بمكافحة غســـل األمــوال وتمويـــل اإلرهــاب )AML/CTF( وغيرها 
ــركات.  ــج اإلدارة للش ــة/ نهـ ــة بالحوكم ــة المتعلق ــر الدولي ــن المعاييـ م
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مراجعــة  فــي  نشــطًا  دورًا  بالمصــرف  االمتثــال  فريــق  يــؤدي 
اإلدارة  مجلــس  واختصاصــات  المرجعيــة  والقوانيــن  السياســات 
لضمــان التقيــد الكامــل بمتطلبــات مصــرف قطــر المركــزي وهيئـــة 

المــال. قطــر لألســواق 
مــن جهــة أخــرى تــرد مجموعــة االمتثــال باســتمرار على استفســارات 
ــد  ــأن القواع ــات بش ــى إيضاح ــول عل ــرف للحص ــع إدارات المص جمي
والمعاييــر المعمــول بهــا، وتقــدم نطاقــًا واســعًا مــن الخدمــات 
والتشــريعات  والقوانيــن  التعليمــات  تشــمل  التــي  االستشــارية 

المهيمنــة علــى انشــطة المصــرف. 

11. التدقيق الخارجي

طبقــًا للمــادة رقــم )19( مــن أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فيوجــد مراقــب حســابات 
خارجــي معتمــد للمصــرف يقــوم بمراجعــة أعمــال المصــرف ورفــع 
التقاريــر والتوصيــات للتصويــب وال يجــوز عزلــه فــي فتــرة التعاقــد 
ــه  ــوز تعيين ــر وال يج ــى األكث ــنوات عل ــس س ــال خم ــره خ ــب تغيي ويج
مــرة أخــرى قبــل مــرور عاميــن علــى آخــر تعييــن لــه، حيــث يقــوم 
ــى  ــة إل ــذه المراجع ــج ه ــن نتائ ــرًا ع ــم تقري ــي بتقدي ــق الخارج المدق
مجلــس اإلدارة وتقديــم رأي المراجعــة علــى البيانــات الماليــة لمصرف 
قطــر اإلســامي. وعــاوة علــى ذلــك، فيقــوم المدقــق الخارجــي أيضــًا 
ــة  ــر المالي ــى التقاري ــة عل ــة الداخلي ــة الرقاب ــن فعالي ــرًا ع ــداد تقري بإع
لجنــة  اجتماعــات  بحضــور  الخارجــي  التدقيــق  فريــق  يقــوم  كمــا 

التدقيــق وإجتمــاع الجمعيــة العموميــة للمســاهمين.

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

ــاع.  ــذا االجتم ه

وقــد يقــوم مدققــي الحســابات الخارجييــن بتقديــم الخدمــات 
بعــد  غيــره  أو  الخارجــي  التدقيــق  نطــاق  علــى  ســواء  للمصــرف 
ــوم  ــي تق ــر والت ــق والمخاط ــة التدقي ــة لجن ــى موافق ــول عل الحص
ســواء  الخدمــات  مــن  معينــة  أنــواع  علــى  الحصــول  بإعتمــاد 
المرتبطــة بنطــاق التدقيــق الخارجــي بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة 
أو خدمــات ال عاقــة لهــا بنطــاق التدقيــق الخارجــي وذلــك علــى 
ــات  ــم الخدم ــي بتقدي ــق الخارج ــزم المدق ــا يلت ــنوي، كم ــاس س أس
ــي  ــك الت ــر أو تل ــق والمخاط ــة التدقي ــل لجن ــن قب ــا م ــق عليه المواف
المصــرف  العليــا فــي  يتــم رفــع توصيــات بهــا مــن قبــل اإلدارة 
ــة  ــوم لجن ــة وتق ــل اللجن ــن قب ــا م ــول عليه ــاد الحص ــدًا إلعتم تمهي
ــى  ــد األقص ــقف للح ــع س ــد ووض ــًا بتحدي ــر أيض ــق والمخاط التدقي
الســنوي الــذي يمكــن إنفاقــه مقابــل الحصــول علــى الخدمــات 
الموافــق عليهــا والمعتمــدة وعلــى مــدار العــام وبالرقابــة علــى 
المبالــغ المصروفــة مقابــل الحصــول علــى الخدمــات المتنوعــة 
التــي تــم  والمقدمــة مــن المدقــق الخارجــي مقابــل الســقوف 

إعتمادهــا مقابــل الحصــول علــى تلــك الخدمــات.

12. المسؤولية اإلجتماعية للمصرف

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

الســنوات الماضيــة.

13. السياسات البيئية

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

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

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

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

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

ومــدى مســاهمة المصــرف فــي تلــك القضايــا.
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14. السياسات الصحية

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

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

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

وســامتهم.  صحتهــم 
3- تحديد وحصر المخاطر وتقييمها وإدارتها. 

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

مرموقــة لصالــح جميــع الموظفيــن الدائميــن.

15. العقوبــات أو الغرامــات المفروضــة 
علــى المصــرف مــن قبــل الســلطات 

التنظيميــة

فقــط  قطــري  ريــال   812.548 مجموعهــا   بلــغ  غرامــات  فرضــت 
المصــرف  ريــال قطــري علــى مســتوى  ألــف  أربعمائــة وتســعون 
حتــى 12/31/ 2016 مــن قبــل مصــرف قطــر المركــزي وذلــك نتيجــة 
قطــر  مصــرف  وتعليمــات  بلوائــح  المتعلقــة  المخالفــات  لبعــض 

المركــزي.  

16. القضايا المادية المتعلقة بموظفي 
المصرف وأصحاب المصلحة

ال توجد قضايا جوهرية ليتم اإلفصاح عنها في هذا التقرير. 

17. اإلتصاالت مع الجهــات المعنية 
والمســتثمرين والمساهمين

يقــوم المصــرف باإلفصــاح لبورصــة قطــر هيئــة قطــر لألســواق 
الماليــة باإلضافــة إلــى مصــرف قطــر المركــزي بشــأن المســائل 
والتطــورات التــي قــد تؤثــر علــى أداء ســعر ســهم المصــرف المــدرج 
ــاح  ــفافية واإلفص ــي الش ــن مبدئ ــرف م ــذ المص ــة ويتخ ــي البورص ف
الكامــل كحجــر األســاس عنــد اإلتصــال ســواء مــع الجهــات الرقابيــة 
اجتماعــات  وفــي  المصالــح  أصحــاب  مــن  أخــرى  جهــات  أيــة  أو 
الجمعيــة العموميــة يقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة بعــرض المنجــزات 
المســتقبلية  العمــل  خطــط  ويعــرض  للمصــرف  المالــي  واألداء 
المصــرف  مســاهمين  أمــام  المقبــل  العــام  خــال  األهــداف  و 
ــدًا  ــرف بن ــيس للمص ــام التأس ــح نظ ــة ويوض ــة مفصل ــك بطريق وذل
ــة  ــة العمومي ــى الجمعي ــوة إل ــي الدع ــاهمين ف ــق المس ــن ح يتضم
ومســؤولية المصــرف فــي عقــد هــذا اإلجتمــاع كإســتجابة فوريــة، 
كمــا يحــق للمســاهمين مناقشــة أو طــرح أي بنــد ضمــن جــدول 
اإلجابــات  وتلقــي  األســئلة  وطــرح  العموميــة  الجمعيــة  أعمــال 

المتعلقــة بهــا.


