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 تعریف الحكومة والقیم المؤسسیة .1

وفقا لسیاسة مصرف قطر المركزي الحوكمة ھي مجموعة العالقات بین كل من ادارة البنك، مجلس االدارة، المساھمین  
تلك   لتحقیق  والوسائل  األھداف  من خاللھا عملیة وضع  یتم  التي  اآللیة  توضح  والتي  األخرین  المصالح  وأصحاب 

الصالاألھداف   بتحدید  تقوم  الحوكمة  أن  كما  األداء،  ان  ومراقبة  ولذلك  القرار.  وعملیة صنع  والمسؤولیات  حیات 
 األساسي في الحكم الرشید ھو بناء ثقافة مؤسسیة لتعزیز المعاییر المناسبة للسلوك والمسؤولیة األخالقیة.  العنصر

جلس  وبالتالي یعمل البنك ضمن إطار الحوكمة ویؤدي ذلك لقیادة فعالة، وإدارة مخاطر شاملة ومراقبة األداء من قبل م
التي ستتخذ بشأنھم في حال االدارة،   التأدیبیة  التنفیذیة یدركون اإلجراءات  المجلس واإلدارة  كما أن جمیع أعضاء 

. ویھدف  ارتكاب أي مخالفات أو سلوكیات خارجة عن نطاق قواعد السلوك المھني واألخالقي المعتمدة من المجلس
 تالیة من الحوكمة في البنك بكافة أقسامھ:ھذا الدلیل إلى إضفاء الطابع المؤسسي على القیم ال

أفعالھم.  عن قراراتھم و  البنك في   المساھمینخاضعین للمساءلة أمام    اإلدارة واإلدارة العلیا  مجلس  :لمساءلةا 1.1
 وتحدید واضح لألدوار.  واضح للمسؤولیات  من خالل وجود فھم  البنك من قبل أفراد المساءلة  ویتم تحقیق

  تتمتع بالحمایة.   البنك  أن سمعةضمان  األنشطة ل   في جمیع  التصرف بمسؤولیةب  البنك  أعضاء  یقوم   :المسؤولیة 1.2
 قوي. إداري  إطار وضمان بشكل أخالقي التصرف  البنك العاملین في أیضا من المسؤولیة تتطلب

باألنظمة و  النزاھة: 1.3 االلتزام  یؤكده  ما  وھو  الداخلیة،  الرقابة  إطار  فعالیة  تعتمد على  القیمة  المتطلبات  ھذه 
وفقا للمعاییر الشخصیة والمھنیة ألعضاء البنك، وینعكس على حد    النزاھةالمحلیة أو اإلقلیمیة. یتم تحدید  

 سواء في إجراءات اتخاذ القرارات في جودة التقاریر المالیة وأدائھا.
.  صنع القراراإلجراءات وعملیة  في العملیات والجھات المعنیة لبناء الثقة  البنك و  مساھمي  حتاجی  الشفافیة: 1.4

والتواصل   استشاریین عندما یلزم األمر من خالل مشاركة مفتوحة وشفافة صنع القرار عملیة ستكونولذلك 
و  مع وذلك  المساھمین  المصلحة،  دقیقة  لنقلأصحاب  إلى.  وواضحة  معلومات  سیؤدي  الذي  اتخاذ    األمر 

 . وفي الوقت المناسبوالحصول على الموارد الالزمة  ات فعالةإجراء
.  أھدافھا  تحقیق  من  اإلدارة   دون إعاقة،  إدارة البنك  عن أنشطةشاملة    رقابة  بإجراء  مجلس اإلدارة  یقوم  :لرقابةا 1.5

 . ھداف االستراتیجیةاأل تحقیق في  التقدم  فیما یخص توفیر الرقابةب أیضا مجلس اإلدارة  یقوم 
: على أعضاء البنك الحفاظ على االحترام والكرامة لحقوق الفرد وقیمتھ اإلنسانیة. في جمیع احترام الناس 1.6

جمیع مع التعامالت مع الناس، یتعین على البنك الحفاظ على بیئة من االحترام المتبادل، واالنفتاح، والنزاھة 
 والموردین، وأعضاء المجتمع.الفئات المرتبطة: المساھمین والموظفین والعمالء 

المصالح 1.7 أصحاب  على  التجاریة التركیز  القرارات  اتخاذ  عند  المصالح  أصحاب  حقوق  في  النظر  یجب   :
واألنشطة التي یقوم بھا  البنك مع المحافظة على النھج األخالقي وتماشیا مع سیاسة المخاطر في البنك. یجب  

 ل إنشاء والحفاظ على میزة تنافسیة استراتیجیة.اعلى البنك السعي باستمرار لخلق قیمة من خال
 

 تعزیز ثقافة الحوكمة والقیم المؤسسیة .2
 من أجل تعزیز ثقافة مؤسسیة سلیمة، ینبغي على المجلس أن یعزز " المنھج على أعلى المستویات " عن طریق: 

التجاریة   2.1 األعمال  جمیع  إجراء  ینبغي  حیث  المؤسسیة  بالقیم  والتمسك  وأخالقیة،  إعداد  قانونیة  بطریقة 
 ؛ واإلشراف على االلتزام بھذه القیم من قبل اإلدارة العلیا والموظفین اآلخرین
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ثقافة مخاطر متطورة، ونقل توقعات مجلس اإلدارة لعدم دعم اإلفراط في   2.2 تعزیز الوعي بالمخاطر ضمن 
العمل ضمن إط البنك على  الموظفین مسؤولین عن مساعدة   المخاطر في الرغبة ارالمجازفة وأن جمیع 

 المعمول بھا؛ المحددة وحدود المخاطر
المھنیة أو مدونات قواعد    مع التأكید أن الخطوات المناسبة قد یتم اتخاذھا للتطابق مع القیم المؤسسیة والمعاییر 2.3

 السلوك التي یحددھا البنك، جنبا إلى جنب مع السیاسات الداعمة؛
ثمة عنصر أساسي لقواعد السلوك أو مدونة لقواعد السلوك، أو سیاسة   المركزي، قطر وفقا لسیاسة مصرف 2.4

 ؛ (Code of Conduct)قابلة للمقارنة، وینبغي أن تحدد السلوكیات المقبولة والغیر مقبولة 
ینبغي أن تعترف القیم المؤسسیة للبنك على األھمیة الحاسمة لمناقشة وتصعید المشاكل إلى مستویات أعلى   2.5

 ؛ لمنظمة في الوقت المناسبداخل ا
إزاء  2.6 مخاوف  عن  االنتقام،  لخطر  التعرض  ودون  سریة،  بصفة  التواصل،  على  الموظفین  تشجیع  ینبغي 

اإلبالغ   ذلك من خالل سیاسة  فیھا. ویمكن تسھیل  المشكوك  أو  القانونیة وغیر األخالقیة  الممارسات غیر 
 مالحظات.  المعنیین عن أي مخاوف أو واإلجراءات المناسبة، والتي تسمح للموظفین للتواصل مع

 

 أغراض وأھداف سیاسات الحوكمة .3
 

 الدوحة" أو "البنك")(یشار إلیھ فیما بعد بـ "بنك   إن سیاسات حوكمة الشركات تُفِصل وتُنظم عمل بنك الدوحة 3.1
لھ بعد الموافقة علیھا من  التابعة لھ. تعتبر ھذه السیاسات أساسا لحوكمة البنك والشركات التابعة والشركات

لقد تم إعداد ھذا السیاسات مع األخذ باالعتبار  قبل مجلس   بـ "المجلس").  إدارة البنك (یشار إلیھ فیما بعد 
النظام األساسي والقوانین ذات الصلة واألنظمة والممارسات الرائدة لحوكمة الشركات (یشار إلیھا فیما بعد 

الصادر    التجاریة الشركات المركزي، قانون قطر مصرف لألسواق المالیة،ھیئة قطر  مثل  ،  بـ "الحوكمة")
 حوكمة الشركات. مجال في االقتصادیة التعاون ، ومنظمة تھوتعدیال  11/2015رقم  ون قانبال

تھدف ھذه السیاسات إلى معالجة جمیع الجوانب المتعلقة بممارسات الحوكمة وأن الغرض منھا على وجھ  3.2
 الخصوص ھو ما یلي:  

تلخیص مبادئ وممارسات الحوكمة ومساعدة البنك في توجیھ أعضاء المجلس واإلدارة وإقامة   3.2.1
 ھیاكل وأسس ممارسة حوكمة الشركات؛ 

من اجل اإلشراف والتوجیھ وإدارة أعمال وشؤون البنك    یدل الھیكل واإلجراءات التي أِعدت 3.2.2
 بھدف تحقیق استقراره المالي وتعزیز قیمتھ؛ 

تفصیل السیاسات التي تبناھا مجلس اإلدارة والتي یتعین على جمیع موظفي البنك تطبیقھا دون  3.2.3
 تمییز أو استثناء؛  

لتنفیذیة في توجیھ البنك للعمل تسلیط الضوء على المسؤولیة المباشرة للرئیس التنفیذي واإلدارة ا 3.2.4
وفقا لھذا السیاسات، حیث إن مسؤولیة المجلس واللجنة التنفیذیة المنبثقة عن مجلس اإلدارة ھي 

 اإلشراف والتأكد من أن البنك یعمل وفقا لھذه السیاسات؛ 
درایة    في أعمال الحوكمة ومسؤولین عن أن یكونوا على  مشاركینسوف یكون المجلس واإلدارة التنفیذیة   3.3

تامة بمحتویات ھذا الدلیل كما ھو موجود حالیا وعلى أي تحدیثات الحقة معتمدة تطرأ علیھ. باإلضافة إلى 
ولیاتھا/بمسؤولیاتھ تجاه البنك بموجب  ؤأن كل موظفة/موظف في البنك ھي/ھو مسؤول شخصیا عن الوفاء بمس

 ھذا السیاسات؛ 
للتأكد 3.4 وثیقة  بمثابة  السیاسات  أن یكون ھذه  بشأن ھیكل   یجب  البنك  بین موظفي  مفھوم مشترك  من وجود 

 الحوكمة. 
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 حقوق التألیف والنشر   .4
 

لبنك الدوحة حقوق ملكیة ومحتویات ھذه السیاسات، ویجب أال یتم نسخھا كامال أو أي جزء منھا ألي سبب   4.1
 كان دون إذن كتابي صریح من المجلس أو اإلدارة التنفیذیة الُمخولة؛  

یجب ان تعامل محتویات ھذه السیاسات على أنھا معلومات سریة ویجب أال یتم اإلفصاح عن محتویاتھا أو  4.2
 األفراد المخولین سواء داخل أو خارج البنك. إال علىعھا توزی

 
   االلتزام .5

تم األخذ بعین االعتبار االلتزام بقانون الشركات التجاریة وتعدیالتھ ونظام حوكمة الشركات والكیانات القانونیة   5.1
أحكام مواد المدرجة الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة وأي تحدیثات لھ ما لم یكن ھناك أي تعارض مع  

، إذ یتوجب في ھذه الحالة االلتزام بقانون وتعلیمات المصرف  وتعلیمات الحوكمة في البنوك   قانون المصرف
المادة   ألحكام  وفقاً  التجاریة  18وذلك  الشركات  قانون  ((  من  رقم  بالقانون  لسنة  11الصادر   ((2015  

 . وتعدیالتھ
 

 سیاسات الحوكمة  .6

 سیاسات الحوكمة المرفقة ھي التالیة:            

 تعریفات وأطر الحوكمة  .1
 میثاق عمل المجلس؛  .2
 ؛ سیاسة الترشیح وإجراءات إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ولجانھ .3
 سیاسة البرامج التعریفیة وتدریب مجلس اإلدارة؛ .4
 المخاطر؛ تقییم اإللتزام و ومتابعة   میثاق لجنة التدقیق .5
 الترشیحات والحوكمة؛ میثاق لجنة  .6
 ؛ والمكافآت والحوافزمیثاق لجنة السیاسات  .7
 میثاق اللجنة التنفیذیة؛  .8
 الخارجي؛  مراقب الحسابات سیاسة تعیین  .9

 الخارجي؛  مراقب الحسابات سیاسة  .10
 ؛سیاسة إدارة التدقیق الداخلي .11
 اإللتزام؛ إدارة سیاسة  .12
 سیاسة الرقابة الداخلیة؛ .13
 سیاسة إدارة المخاطر؛  .14
 المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة؛سیاسة  .15
 سیاسة المكافآت القائمة على األداء؛ .16
 سیاسة توزیع األرباح؛  .17
 سیاسة عالقة المساھمین؛ .18
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 سیاسة عملیات األطراف ذات العالقة؛ .19
 سیاسة الكشف عن المخالفات واإلنتھاكات؛ .20
 سیاسة تداول المطلعین ومكافحة الرشوة واستغالل األسواق؛ .21
 األخالقیة والقواعد السلوكیة؛مبادىء المھنة  .22
 سیاسة اإللتزام بالحوكمة؛  .23
 سیاسة تقاریر الحوكمة؛ .24
 سیاسة المسؤولیة اإلجتماعیة؛ .25
 سیاسة السریة؛  .26
 سیاسة اإلفصاح؛ .27
 ؛ سیاسة تضارب المصالح .28
 .خطط اإلحالل .29
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 أحكام تمھیدیة 
 میثاق عمل مجلس اإلدارة  .1

تم إعداد واجبات ومسؤولیات أعضاء مجلس إدارة بنك الدوحة ھذه وفقا ألفضل ممارسات حوكمة الشركات وقانون 
الشركات التجاریة القطري والمبادئ التوجیھیة لحوكمة الشركات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وقواعد حوكمة 

 الشركات الصادرة عن ھیئة قطر لألسواق المالیة للشركات المدرجة في السوق والنظام األساسي لبنك الدوحة. 

یحدد مجلس اإلدارة المعاییر األخالقیة وقواعد السلوك المھني للبنك، االمتثال للقوانین المعمول بھا، معاییر الممارسات 
لتي تعكس آراء مجلس اإلدارة بما یحقق مصلحة البنك. كما یضع مجلس  المالیة وإعداد التقاریر، وغیرھا من المعاییر ا 

 اإلدارة أیًضا إرشادات ألدائھ والتقییم الذاتي فیھ. 

یمكن تعدیل ھذه الواجبات والمسؤولیات بأغلبیة األصوات الُمدلى بھا للحاضرین في أي اجتماع ألعضاء مجلس اإلدارة  
اربة مع النظام األساسي للبنك والقوانین واللوائح المعمول بھا والمشار بشرط أن یكون التعدیل/التعدیالت غیر متض

 إلیھا أعاله. 

 ومسؤولیات المجلس مھام
 الرئیسیة لمجلس اإلدارة مھام  .2

 اعتماد الخطة االستراتیجیة واألھداف الرئیسیة للبنك واإلشراف على تنفیذھا؛  2.1
 

  الشاملة للبنك وخطط العمل الرئیسیة بما في ذلك استراتیجیة المخاطر   االستراتیجیةوضع   2.1.1
المخاطر إدارة  وسیاسة  المقبول  المخاطر  المتعلقة  ومستوى  والسیاسات  العام   واألداء 

المتعلقة السیاسات  بالمعامالت طویلة األجل وإدارة مخاطرھا   بالمكافآت والحوافز وكذلك 
 ومراجعتھا وتوجیھھا؛ خاص بشكل

المیزانیات  تحدی 2.1.2 وإقرار  المالیة  وأھدافھا  واستراتیجیتھا  للبنك  األمثل  الرأسمالي  الھیكل  د 
 السنویة؛ 

 اإلشراف على النفقات الرأسمالیة للبنك وتملك األصول والتصرف بھا؛   2.1.3
 تحدید األھداف ومراقبة التنفیذ واألداء الشامل في البنك؛   2.1.4
الدوریة    2.1.5 الت لالمراجعة  المحكم    نظیمیةلھیاكل  التوزیع  یتضمن  فیما  واعتمادھا  البنك  في 

 دات الرقابة الداخلیة؛ حللوظائف والمھام والمسؤولیات بالبنك خاصة و
اعتماد دلیل اجراءات تنفیذ استراتیجیة وأھداف البنك والذي تعده اإلدارة التنفیذیة العلیا على    2.1.6

وغیر الھیئة  مع  السریع  اإلتصال  وأدوات  سبل  تحدید  یتضمن  الرقابیة أن  الجھات  من  ھا 
 ل اتصال؛ ومسؤ تسمیة وسائر األطراف المعنیة بالحوكمة ومن بینھا

بر  2.1.7 یتضمن  أن  على  بالبنك  والتثقیف  للتدریب  السنویة  الخطة  بالبنك نامإعتماد  للتعریف  ج 
 بالحوكمة وفقاً لھذا النظام؛  المتعلقة وانشطتھ

واعتمادھ 2.1.8 واالجتماعیة  البیئیة  المسؤولیة  برامج  دعم  وضع  بھدف  العامة  الجمعیة  من  ا 
المشاریع االجتماعیة المختلفة واعتماد سیاسات البنك في مجال حمایة البیئة وإدارة مخاطر  
وأثرھا  المناخي  التغیر  مخاطر  لتقییم  مالئمة  وإجراءات  سیاسة  ووضع  المناخي  التغیر 

 المحتمل على أنشطة البنك وخطط أعمالھ على مستوى مجموعة البنك. 
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 ظمة وضوابط الرقابة الداخلیة واإلشراف العام علیھا؛ وضع أن 2.2
 

رض المحتملة لكل من ارض المصالح ومعالجة حاالت التعا وضع سیاسة مكتوبة تنظم تع 2.2.1
أعضاء المجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا والمساھمین ویشمل ذلك إساءة إستخدام أصول البنك 

 وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة؛ ھومرافق
ح الكامل بما یحقق العدالة والشفافیة ویمنع تعرض المصالح وإستغالل  صاوضع نظام االف   2.2.2

للجمھور، على أن یتضمن ذلك النظام األسس الواجب اتباعھا عند    جھالمعلومات التي ال تو
ر تداول ھؤالء  ظدید فترات حح وتلعین  شخاص المطالتعامل في األوراق المالیة من قبل األ

للبنك أو أي شركة من مجموعتھ، فضالً عن   المالیة  قائمة باألشخاص افي األوراق  عداد 
 والسوق بنسخة منھا فور اعتمادھا أو تحدیثھا؛ وتزوید الھیئة  وتحدیثھا،المطلعین 

فیھا األنظ  ةمن سالم  التأكد  2.2.3 بما  المالیة والمحاسبیة  التقاریر  األنظمة  بإعداد  مة ذات الصلة 
 المالیة؛ 

التأكد من تطبیق أنظمة رقابیة مناسبة إلدارة المخاطر وذلك من خالل تحدید التصور العام    2.2.4
 لمخاطر التي قد تواجھ الشركة وطرحھا بشفافیة؛   ل

 ت الرقابة الداخلیة في البنك؛ االمراجعة السنویة لفعالیة اجراء 2.2.5
 
اإلشراف العام علیھ ومراقبة مدى فاعلیتھ وتعدیلھ  یكون لمجلس اإلدارة وضع نظام حوكمة خاص بالبنك  2.3

 عند الحاجة؛ 
ومحددة لعضویة المجلس ووضعھا موضع التنفیذ بعد إقرار    وإجراءات واضحةسیاسات ومعاییر   وضع 2.4

 الجمعیة العامة لھا؛
ویجب أن    من أجل حمایتھم وحفظ حقوقھم   سیاسة مكتوبة تنظم العالقة بین أصحاب المصالح  وضع 2.5

 : اآلتيتغطي ھذه السیاسة بوجھ خاص 
 

 رھا األنظمة وتحمیھا العقود؛ قلیة تعویض أصحاب المصالح في حالة إنتھاك حقوقھم التي ت آ 2.5.1
 لیة تسویة الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بین البنك واصحاب المصالح؛ آ 2.5.2
جدیدة مع العمالء والموردین والمحافظة على سریة المعلومات  لیة مناسبة إلقامة عالقات  آ  2.5.3

 المتعلقة بھم؛ 
المھنیة  2.5.4 المعاییر  مع  تتوافق  بحیث  بالبنك  والعاملین  التنفیذیة  لإلدارة  المھني  السلوك  قواعد 

واألخالقیة السلیمة وتنظیم العالقة بینھم وبین اصحاب المصالح، وآلیات مراقبة تطبیق ھذه  
 ام بھا؛ القواعد واإللتز 

 مساھمة الشركة اإلجتماعیة؛  2.5.5
 
أن تتماشى السیاسات واالجراءات في البنك مع األنظمة واللوائح الصادرة عن الجھات الرقابیة والتزامھا  2.6

 اآلخرین؛  وأصحاب المصالحباإلفصاح عن المعلومات للمساھمین والدائنین 
مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب والئحتھ اعتماد المعاییر والسیاسات المنظمة لاللتزام بقانون   2.7

 التنفیذیة وتعلیمات المصرف ذات الصلة واإلشراف على تنفیذھا.
بشأن  اعتماد   2.8 المصرف  وتعلیمات  المعلومات  أمن  ألنظمة  وفقا  للعمل  المنظمة  والسیاسات  المعاییر 

 . تنفیذھامخاطر التكنولوجیا الحدیثة واألمن السیبراني واإلشراف على 
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ھ الدعوة إلى جمیع المساھمین لحضور اجتماع الجمعیة العامة بالطریق الذي رسمھ القانون، ویجب  توجی 2.9
أن تشتمل الدعوة واإلعالن على ملخص واٍف عن جدول أعمال الجمعیة العامة متضمنا البند الخاص  

 بمناقشة تقریر الحوكمة واعتماده؛ 
 ؛ .التنفیذیة العلیا، وخطة التعاقب على إدارتھا  اعتماد الترشیحات الخاصة بالتعیین في وظائف اإلدارة  2.10
والتصنیف   2.11 المالي،  التحلیل  المالیة،  الخدمات  مقدمي  مع  والتعاون  للتعامل  سیاسة  وجود  من  التأكد 

االئتماني وغیرھم من مقدمي الخدمات وجھات تحدید معاییر ومؤشرات األسواق المالیة لتقدیم خدماتھم  
 مساھمین؛بسرعة وأمانة وشفافیة لكافة ال 

ثقافة الرقابة الذاتیة   2.12 الالزمة لنشر  یتم تنفیذھا من خالل  بالبنك  وإدارة المخاطروضع برامج التوعیة 
 التأكد من ادراج ھذه المواضیع ضمن الخطة التدریبیة للبنك؛ 

اعتماد سیاسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطریقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت   2.13
اإلدارة التنفیذیة العلیا والعاملین بالبنك وفقاً لمبادئ ھذا النظام وبدون أّي تمییز على أساس العرق أو  

 الجنس أو الدین، وعرضھا على الجمعیة العامة سنویا إلقرارھا؛
 ذي العالقة، وعرضھا على الجمعیة العامة إلقرارھا؛    مع األطرافسیاسة واضحة للتعاقد  وضع 2.14
 ر تقییم أداء المجلس، واإلدارة التنفیذیة العلیا. وضع أسس ومعایی 2.15
یشكل المجلس فور انتخابھ وفي أول اجتماع لھ اللجان المنبثقة عنھ ویصدر قرارا بتسمیة رئیس وأعضاء  2.16

 كل لجنة ویحدد اختصاصاتھا وواجباتھا واجراءات عملھا. 
 

 تفویض المھام  .3
ة  المجلس جمیع الصالحیات والسلطات الالزمة إلداربما ال یخل باختصاصات الجمعیة العامة، یتولى  3.1

؛ ویجوز لھ تفویض لجانھ في ممارسة بعض صالحیاتھ ولھ تشكیل لجنة خاصة أو أكثر للقیام  البنك
 أن ینص في قرار تشكیلھا على طبیعة تلك المھام. بمھام محددة على 

التنفیذیة للعمل كعضو منتدب لممارسة للمجلس انتداب أحد أعضاءه التنفیذیین المشاركین في لجانھ   3.2
مھام وصالحیات تنفیذیة تجاوز صالحیات الرئیس التنفیذي ودون صالحیات اللجان التنفیذیة ویكون 
ذلك بشكل مؤقت أو دائم مقابل بدل أو راتب یحدده المجلس ویراعى في ذلك أال تكون لھ صالحیات  

 منفردة. 
 غیر محددة المدة.  على المجلس تجنب إصدار تفویضات عامة أوو 3.3
بنظام الرقابة    التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرالى ذلك یعتمد المجلس مقترح لجنة    باإلضافة 3.4

وأقسام  الداخلیة للبنك على أن یتضمن ذلك المقترح آلیة الرقابة، وتحدید مھام واختصاصات إدارات  
المسؤولیة،  البنك وإجراءات  توعیة  وأحكام  وبرامج  الذاتیة    بشأنھا،  الرقابة  بأھمیة  العاملین  وتثقیف 

 وأعمال الرقابة الداخلیة.
 

 الرقابة على اإلدارة العلیا  .4
تعیین الرئیس التنفیذي، والموافقة على تعیین نواب الرئیس التنفیذي والمساعدین، والخبراء، والمستشارین،   4.1

آتھم وفًقا لسیاسة معتمدة. إذا لزم األمر،  والموظفین الرئیسیین، ومدیر التدقیق الداخلي، وتحدید رواتبھم ومكاف 
 ؛ المعتمدة من قبل المجلس   حالل یجوز للمجلس استبدالھم واختیار خلیفة مناسب لھم وفًقا لخطة اال 

تحقق من المؤھالت المناسبة والخبرة المطلوبة واألداء المھني المتمیز للرئیس التنفیذي وأعضاء اإلدارة  ال  4.2
 ؛ التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر ومسؤول االلتزام العلیا وأعضاء  
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مع   4.3 متوافقة  تكون  أن  یجب  التي  واإلجراءات  العلیا  اإلدارة  أداء  ومراقبة  لتقییم  مناسبة  معاییر  وضع 
 ؛ االستراتیجیات والسیاسات والمعاییر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة 

جلس اإلدارة ومناقشة التقاریر حول اإلدارة ونتائج  عقد اجتماعات منتظمة مع اإلدارة العلیا من خالل لجان م  4.4
 . األعمال واالمتثال 

 
 مسؤولیات مجلس اإلدارة   .5

مھامھ بمسؤولیة وحسن نیة وجدیة واھتمام، و أن تكون قراراتھ مبنیة على معلومات وافیة من    داء أ 5.1
 موثوق بھ؛  اإلدارة التنفیذیة، أو من أي مصدر آخر

یمثل عضو المجلس جمیع المساھمین، ویجب علیھ االلتزام بما یحقق مصلحة البنك ومصلحة من یمثلھ  5.2
 صوت لھ لتعیینھ بالمجلس؛  ومن

صالحیات التي یفوضھا لإلدارة التنفیذیة، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفویض، كما یحدد  تحدید ال  5.3
التنفیذیة تقاریر دوریة عن ممارستھا  البت فیھا، وترفع اإلدارة  الموضوعات التي یحتفظ بصالحیة 

 للصالحیات المفوضة؛ 
بعمل البنك وبخاصة   یجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعریف أعضاء المجلس الجدد  5.4

 الجوانب المالیة والقانونیة وتدریبھم إن لزم األمر؛ 
شؤونھ لجمیع أعضاء المجلس بوجھ   یجب على المجلس التأكد من إتاحة البنك المعلومات الكافیة عن 5.5

غیر التنفیذیین بوجھ خاص وذلك من أجل تمكینھم من القیام بواجباتھم ومھامھم   وألعضاء المجلسعام  
 ؛ مراجعة وتقییم أعمال اللجان، وتضمین تقریر الحوكمة ما قامت بھ من أعمالبكفاءة؛ و

 ؛ یجب على المجلس نشر میثاق المجلس على الموقع اإللكتروني وذلك فور تحدیثھ 5.6

تجاه  والمسؤولیة  المجلس  أعضاء  والتزامات  اإلدارة  مجلس  ھیكل 
 أصحاب المصلحة/الشأن

 المجلس  یة فيعضوالھیكل مجلس اإلدارة وشروط  .6
 

عضواً، ویقوم المجلس بتحدید المرشحین وفقاً    15عضواً، وال یزید عن    12یتكون المجلس من عدد ال یقل عن  
یقوم بصورة  لشروط محددة ووضع خطة مناسبة لإلحالل بما یتماشى مع القانون وسیاسة وأنظمة المجلس، كما انھ  

التخصصات. باإلضافة  مختلف  ة في  یكفي التخاذ قرارات فعالة ومتنوع  عضاءه وتشكیلتھ بماأد  منتظمة بمراجعة عد
ان التنفیذیینالأعضاء    نصف  الى  غیر  األعضاء  من  منھم  مجلس  وثالثة  األقل  ،  التخاذ    أعضاءعلى  مستقلین 
التنفیذیین وال یمارس أي مھام  وموضوعیة، علما بان رئیس المجلس من األعضاء غیر    سلیمةت بصورة  االقرار

 تنفیذیة في البنك أو یشارك في أي من لجان المجلس. 
 

 
یجب أن یكون عضو المجلس مؤھال، ویتمتع بقدر كاف من المعرفة باألمور اإلداریة والخبرة المناسبة لتأدیة مھامھ 

ة بما یحقق مصلحة البنك وأھدافھ  بصورة فعالة، ویتعین علیھ تخصیص الوقت الكافي للقیام بعملھ بكل نزاھة وشفافی
 ویشترط في عضو المجلس ما یلي:   وغایتھ.

 
6.1 ) المرشح  عمر  یكون  أن  اكثر21یجب  أو  عاما  وعشرون  واحد  باألھلیة )  متمتعا  یكون  وأن   ،

 الكاملة؛ 
من الجرائم    لم یسبق لھ أن أدین بجنایة أو فعل خیانة األمانة أو خیانة الثقة أو أي جریمة أخرى 6.2

بشأن ھیئة قطر لألسواق المالیة ،    2012) لسنة  8من القانون رقم (  40المشار الیھا في المادة  
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بإصدار قانون الشركات التجاریة،    2015) لسنة  11) من القانون رقم (335) و ( 334والمادتین (
  35المادة (  أو أن یكون ممنوعا من مزاولة أي عمل من الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة بموجب

المشار إلیھ، أو أن یكون قد قضي بإفالسھ ما لم یكن  2012) لسنة 8) من القانون رقم (12الفقرة  
 قد رد علیھ اعتباره؛ 

 یمتلك نسبة من رأس مال كما یتم تعریفھا بالنظام األساسي لبنك الدوحة؛   6.3
من أسھم البنك   انتخابھ لعدد   أن یكون مساھماً، ومالكاً عند انتخابھ أو خالل ثالثین یوماً من تاریخ   6.4

یحدده النظام األساسي؛ ویجب إیداعھا خالل ستین یوماً من تاریخ بدء العضویة لدى جھة اإلیداع  
مع عدم قابلیتھا للتداول أو الرھن أو الحجز إلى أن تنتھي مدة العضویة ویصدق على میزانیة آخر  

ح لضمان  تخصص  أن  و  بأعمالھ،  العضو  فیھا  قام  مالیة  والدائنین  سنة  والمساھمین  البنك  قوق 
والغیر عن المسؤولیة التي تقع على أعضاء المجلس، و إذا لم یقدم العضو الضمان على الوجھ  

 المذكور بطلت عضویتھ، ویعفى العضو المستقل من ذلك الشرط.؛ 
بدور   6.5 للقیام  المطلوبة  المعرفة  و  المھارات  من  مختلفة  یمتلك مجموعة  أن  المرشح/العضو  على 

 ادي في البنك؛ قی
تولیھ أي منصب یحظر علیھ  6.6 بعدم  فیھ  یقر  مكتوبا  إقرارا  تقدیم  المجلس  المرشح لعضویة  على 

 قانونا الجمع بینھ وبین عضویة المجلس؛ 
إن الخبرة لدى المرشح في األعمال المصرفیة و األسواق الدولیة و إدارة األعمال التجاریة المعقدة   6.7

 تعتبر مزایا و مؤھالت تكمیلیة؛ و
یجب على األعضاء أن یكونوا ملتزمین بالوقت والجھد المبذول الالزمین للقیام بجمیع المسؤولیات   6.8

 الملقاة على عاتقھم.  
  

عن البنك التي تؤھلھ التخاذ القرار المناسب    التامة  باالستقاللیةیتمتع  ھو الشخص الطبیعي الذي    العضو المستقل .7

   -بشكل حیادي ، وتتحقق ھذه االستقاللیة من خالل توافر الشروط التالیة كحد أدني:

وال یجوز أن تتعدى فترة العضویة للعضو  على األقلمن المستقلین وبما ال یقل عن ثالثة أعضاء ثلث أعضاء المجلس 
 لتمثیل  وآخر األقلیة، لتمثیل المجلس مقاعد من أكثر أو مقعد  تخصیص یجوزما  . كالمستقل فترتین دوریتین للمجلس

األعضاء غیر التنفیذیین ھم أعضاء غیر موظفین أو الذین ال یتحملوا أي مسؤولیات تنفیذیة في البنك،  بالبنك.   العاملین
واألعضاء غیر التنفیذیین ھم غیر المنخرطین في عملیات البنك. یمكن تصنیف األعضاء غیر التنفیذیین إلى أعضاء 

الخاضعین إلى تأثیر أي عامل   غیرھم األعضاء    مستقلین وأعضاء غیر مستقلین. واألعضاء غیر التنفیذیین المستقلین 
یُمكن أن یُحد من قدرتھم على النظر ومناقشة و تقریر مسائل تخص البنك بطریقة موضوعیة وغیر منحازة. یعتبر  

  -كان:  مستقال إذا  غیرعضو المجلس  

السنوات  خالل  أو أي شركة من مجموعتھ  البنك    ھو أو أي أحد من أقاربھ من الدرجة األولى فيموظفا   .1
 على انتخابات المجلس؛ الخمس السابقة 

یعمل أو یساھم في مؤسسة تقدم للبنك ومجموعتھ خدمات استشاریة أو مھنیة بصفتھ الشخصیة أو من   .2
 خالل أحد أقاربھ من الدرجة األولى؛

ھو أو أي من أقاربھ من    مجموعتھك أو أي شركة من  ن الب  مع مباشرةلدیھ تعامالت مباشرة أو غیر    .3
 الدرجة األولى والشركات التي یمتلكونھا بما في ذلك حصولھم على تسھیالت؛ 

ومجموعتھ قد یؤثر      من البنك ھو أو أي من أقاربھ من الدرجة األولى على راتب أو میزة مادیة  حصل   .4
 في المجلس. على قدرتھ اتخاذ القرار باستقاللیة باستثناء ما یتقاضاه مقابل عضویتھ 

 . تنتخب الجمعیة العامة أعضاء المجلس باالقتراع السري ووفقا ألسلوب التصویت التراكمي



 
 

12 
 

المجلس أسماء وبیانات األعضاء المرشحین وسیرتھم الذاتیة وصورة طبق األصل من متطلبات الترشیح    رسلكما ی
المركزيللھیئة  الم   ، ومصرف قطر  التاریخ  قبل  األقل.    حددالعتمادھا  المجلس بأسبوعین على  أن  والنتخابات  یجب 

 یُنتخب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالثة أعوام قابلة للتجدید.  

على المجلس إعداد إجراءات ترشیح شفافة والتي تقوم بإدارتھا لجنة الترشیحات والحوكمة. حیث تقوم اللجنة بمراجعة 
 إلى المجلس.   اقة بإعادة الترشیح/ تغّیر األعضاء وتقدیم توصیاتھالمقترحات المتعل 

 واالستقالة تغییر عضو المجلس  . 8

  أكثرالذي حصل على  المرشح  المنصب من قبل  شاغراً، عندھا یُشغل ھذا    أحد األعضاء المنتخبینمنصب    أصبحإذا  
األصوات والذي كان من ضمن الذین لم یفوزوا بمنصب عضویة مجلس اإلدارة وفي حال التعیین بالتزكیة یتم الرجوع  
المتبقیة للعضو السابق. في حال أصبحت ربع مناصب أعضاء مجلس   للمدة  المنصب  إلى آخر انتخابات. یُشغل ھذا 

معیة العمومیة وتعیین أعضاء بدیلین وذلك خالل شھرین  اإلدارة خالیة، یجب على المجلس الدعوة إلى عقد اجتماع للج 
 من تاریخ آخر منصب اصبح شاغرا.  

لعضو مجلس اإلدارة أن ینسحب من المجلس بشرط أن یكون ذلك في وقت مناسب، وإال كان مسؤوالً أمام البنك. إن  
أو   متتالیة  اجتماعات  ثالثة  یتغیب عن حضور  الذي  اجتماعاتالعضو  متتال   أربعة  من  غیر  مستقیال  یعتبر  یة سوف 

وفقا للشروط المبینة  ي حال أصبح عضو المجلس غیر مؤھل وف منصبة، إال إذا تم قبول أسباب غیابھ من قبل المجلس.
، یجب على المجلس  أو تبین وجود أي تضارب في المصالح یؤثر على استقاللیتھ  أو فشل في الوفاء بمسؤولیاتھأعاله  

 بما في ذلك إمكانیة إسقاط عضویتھ وترشیح بدیال لھ. لالزم االقانوني  أن یتخذ اإلجراء 

   التزامات أعضاء المجلس 09

ور اجتماعات المجلس ولجانھ، وعدم اإلنسحاب من المجلس إال لضرورة  ضفي ح   االنتظام  9.1
 وفي الوقت المناسب؛ 

 الخاصة؛إعالء مصلحة البنك والمساھمین وسائر أصحاب المصالح وتقدیمھا على المصلحة   9.2
مسائلة  9.3 ونظم  مشاریعھ  تنفیذ  في  وسیاستھ  للبنك،  االستراتیجیة  المسائل  بشأن  الرأي  إبداء 

 ؛ تعیینالعاملین بھ، وموارده، والتعیینات األساسیة ومعاییر ال
الخاصة   9.4 التقاریر  ومراجعة  وأھدافھ،  أغراضھ  تحقیق  في  البنك  أداء  فیھا   بأدائھمراقبة  بما 

 سنویة والربعیة؛ التقاریر السنویة ونصف ال 
بالشكل  9.5 تطبیقھا  على  والعمل  بالحوكمة،  الخاصة  اإلجرائیة  القواعد  تطویر  على  اإلشراف 

 األمثل؛ 
استغالل مھاراتھم وخبراتھم المتنوعة بتنوع اختصاصاتھم ومؤھالتھم في إدارة البنك بطریقة  9.6

 فعالة ومنتجة؛ 
 متوازن وعادل؛المشاركة الفعالة في الجمعیات العامة للبنك، وتحقیق مطالب أعضائھا بشكل   9.7
عدم اإلدالء بأي تصریحات أو بیانات أو معلومات دون إذن كتابي من الرئیس أو من یفوضھ  9.8

 بذلك، وعلى المجلس تسمیة المتحدث الرسمي باسم البنك؛ و
والدعاوى القضائیة التي قد تؤثر سلبا على القیام  اإلفصاح عن العالقات المالیة والتجاریة،   9.9

 بالمھام والوظائف الموكلة الیھم. 
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 المسؤولیة تجاه أصحاب المصلحة/الشأن  .10
تزوید المساھمین بالمعلومات في الوقت المناسب لیتمكنوا من اتخاذ القرارات في الجمعیة  10.1

 العمومیة؛
 الفئة وفقا للقانون؛  التأكد من المعاملة الٌمنصفة لجمیع المساھمین من نفس 10.2
لعالقات أصحاب المصلحة بما في ذلك إجراءات اإلفصاح   إجراءات شفافةالتأكد من وجود  10.3

 ؛ واالتصاالت 
 الجمعیة العمومیة؛  وتقدیمھا إلىالتأكد من تطویر سیاسة المكافآت  10.4
 التأكد من أن التقاریر المطلوبة إلى البنك المركزي تتم وفقا للوائح ذات العالقة؛  10.5
منالتأك 10.6 المالیةالمیزانیات    أن  د  األرباح  والبیانات  إلى مصرف قطر    وتوزیع  إرسالھا  یتم 

 المركزي العتمادھا قبل اقتراحھا على الجمعیة العمومیة. 
 

والتدقیق،   المالیة  والتخطیط،  االستراتیجیة  والصالحیات،  التفویض 
 والحوكمة وااللتزام 

 التفویض والصالحیات  .11
 :   یُعھد إلى المجلس صالحیة غیر محدودة إلدارة البنك. فیما یلي المسؤولیات التنفیذیة األساسیة للمجلس

اإلش 11.1 في  وتفویضھ/تفویضھم  أعضاءه  من  أكثر  أو  منتدب  الرئیس انتخاب عضو  على  راف 
 التنفیذي واإلدارة التنفیذیة في شأن تطبیق إرشادات وقرارات وسیاسات المجلس؛ 

 تعیین الرئیس التنفیذي وكادر اإلدارة التنفیذیة العُلیا؛  11.2
تحدید واجبات ومسؤولیات وصالحیات الرئیس التنفیذي والتقاریر التي یلتزم بإعدادھا وآلیة   11.3

 اإلدارة والعضو المنتدب والمجلس؛ تقدیمھا إلى رئیس مجلس  
 تعیین مستشاري المجلس وتحدید واجباتھم ومسؤولیاتھم وصالحیاتھم ورواتبھم وامتیازاتھم؛  11.4
مراجعة كما تكون تلك ال  مراجعة واعتماد الھیكل التنظیمي للبنك و تسلسل/ قنوات اإلتصال؛  11.5

التنظیمي  دوریة   الھیكل  إلى    وحجمھوتشمل  باإلضافة  للجان اكل  ھیالوتكوینھ  التنظیمیة 
 وعملیات التنسیق بینھا.

الموافقة على االلتزامات المالیة التي تتجاوز الصالحیات الُمفوضة إلى اللجنة التنفیذیة المنبثقة  11.6
 عن المجلس واإلدارة التنفیذیة؛ 

 مراجعة و تقییم البیانات المالیة للبنك واإلفصاحات األخرى قبل اإلعالن عنھا إلى المساھمین؛ 11.7
ب استفسارات حول المشاكل المحتملة والتي تھم المجلس وأجراء المتابعة بشأنھا حتى یقتنع طل 11.8

 المجلس بأن اإلدارة تعالج تلك المسائل بطریقة صحیحة؛ 
مراجعة مدى التزام البنك والمجلس بتعلیمات وتوجیھات المصرف والمسؤولیة عن المخالفات  11.9

 على البنك ومحاسبة المسؤولین عنھاوالجزاءات المالیة التي فرضھا المصرف 
 
المشكلة من    السیاسات والمكافأت والحوافز عتماد اقتراحات وتوصیات وسیاسات لجنة  ا 11.10

 مجلس اإلدارة بشأن ما یلي: 
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وأعضاء   11.10.1 الرئیس  نائب  اإلدارة،  مجلس  رئیس  المنتدب،  العضو  مكافآت 
 المجلس. 

وفقاً   11.10.2 العاملین  أداء  وتقییم  التنفیذیة  واإلدارة  التنفیذي  الرئیس  مكافآت 
 . لجنة السیاسات والمكافأت والحوافزلصالحیات  

اعتماد  11.11 و  الدوریة  المراجعة  أجراء  و  واجباتھا  و  تحدید صالحیاتھا  و  للمجلس  لجان  إنشاء 
 أعمال لجان المجلس سنویا؛   

المفوضة 11.12 الصالحیات  كامل  اإلدارة  القطري   لمجلس  التجاریة  الشركات  قانون  بموجب  لھ 
حوكمة  وقواعد  المركزي  قطر  مصرف  للسادة  الشركات  لحوكمة  التوجیھیة  والمبادئ 

 الشركات لھیئة قطر لألسواق المالیة؛ 
 یمكن لمجلس اإلدارة إستشارة أي خبیر /مستشار خارجي على نفقة البنك؛ و  11.13
والمباشرة   11.14 الصالحیة  اإلدارة  والسجالت لمجلس  المستندات،  المعلومات،  إلى  للوصول 

 الخاصة بالبنك. 

 
 االستراتیجیة والتخطیط  .12

تقدیم التوجھات االستراتیجیة للبنك من خالل اعتماد رؤیة ومھمة البنك بشكل دوري وأن یتم   12.1
الخطة االستراتیجیة   وكذلك تطویرالموافقة علیھا كل ثالث سنوات أو كلما دعت الضرورة ذلك  

 وأھداف األعمال التجاریة؛ 
المبادرات   12.2 على  والموافقة  التطویر  مقترحات  تقدیم  و  ذلك مراجعة  في  بما  االستراتیجیة 

 المبادرات الجدیدة التجاریة و االستثمارات الرئیسیة و بیع األصول؛ 
 إعداد و بشكل دوري مراجعة سیاسات البنك بما في ذلك سیاسات المخاطر؛  12.3
في  12.4 ممثلیھم  قبل  إلیھم من  التي تصل  المواضیع  معالجة  للبنك على  التنفیذیة  اإلدارة  مساعدة 

 ت  المملوكة للبنك؛ و مجالس إدارات الشركا
مراقبة العملیات و تقییم أداء البنك وإدارة المخاطر عن طریق التحدیثات الدوریة المقدمة من  12.5

 الرئیس التنفیذي. 
 المالیة والتدقیق  .13

 اعتماد میزانیة البنك السنویة؛  13.1
 مراقبة األداء المالي للبنك؛  13.2
الحتیاطیات وفقا للمبادئ التجاریة التأكد من أن البنك یحتفظ بمستویات مالئمة من رأس المال وا 13.3

 السلیمة و األنظمة المصرفیة؛ 
بشأن   التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرإجراء المراجعة الدوریة باالشتراك مع لجنة    13.4

 الترتیبات مع المدققین الخارجیین لضمان استمرارھم وفقا لحجم و طبیعة البنك؛ 
الجمعی 13.5 إلى  الخارجیین  المدققین  المدققین ترشیح  من  التدقیق  تقاریر  استالم  و  العمومیة  ة 

 الخارجیین ومراجعة التقاریر و توجیھ اإلدارة نحو تحسین الجوانب ذات الصلة وفقا لذلك؛ 
التدقیق ومتابعة اإللتزام  تعیین رئیس التدقیق الداخلي ورئیس إدارة االلتزام وفقا لتوصیات لجنة   13.6

 .  وتقییم المخاطر
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لجنة   13.7 خالل  من  االلتزام  وإدارة  الداخلي  التدقیق  إدارة  عمل  على  ومتابعة اإلشراف  التدقیق 
 ؛  اإللتزام وتقییم المخاطر

متعلقة بالتدقیق الداخلي المور  األبشان    التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرمناقشة لجنة   13.8
المركزي والمدق قبل مصرف قطر  التفتیش من  تقاریر  والبیانات  وااللتزام و  الخارجیین  قین 

 المالیة؛ و
 تقدیم توصیات إلى الجمعیة العامة بشان أرباح األسھم المقترحة وسیاسة األرباح.  13.9

 الحوكمة وااللتزام    .14

سیاسات الحوكمة   والموافقة علىشراف الشامل على حوكمة الشركات في البنك. مراجعة  اإل 14.1
المصالح   تضارب  سیاسات  ذلك  في  المعلومات(بما  التداول)   واستخدام  اجل  من  الداخلیة 

 ؛ واالستشاریین الخارجیین التنفیذیةواإلدارة  من قبل لجان المجلس  والمبادئ الُمقترحة
ومسؤولیات وواجبات    ولجان المجلسالسنویة بشأن المجلس    وتقییم وتقدیم التوصیات استالم   14.2

المھنة  لمجلس ا التنفیذي    ومبادئ  الرئیس  وظیفة  ووصف  التنفیذیة األخالقیة   والوظائف 
الكیانات األخرى   لجن  وممثلي  خالل  من  الصلة  ذات  والحوكمةتي  األخرى  ،   الترشیحات 

 ؛ السیاسات والمكافأت والحوافز و
أنظمة الرقابة الداخلیة بشكل رئیسي من خالل لجنة   14.3 التدقیق األشراف على ضمان تطبیق 

 ؛  ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر
التأكد من أن البنك ملتزم بالنظام األساسي و القوانین و األنظمة الدولیة و المحلیة المعمول  14.4

 بھا بما في ذلك لوائح مصرف قطر المركزي؛ 
التأكد من أنھا مالئمة   والعمل علىمراجعة سیاسات البنك مباشرة أو من خالل لجنة ُمفوضة   14.5

معومنا ومتماشیة  الداخلیة    سبة  التجاریة  معالتغییرات  االقتصاد  وكذلك  الكلي   عوامل 
 الخارجیة؛  

والتعویض  تعیین  ال 14.6 واإلشراف  منواالحتفاظ  مستشارینالعمل    والفصل  مستقلین   وتعیین 
 لمساعدة المجلس في تسییر أعمالھ.

 

 

 الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة
من تاریخ انتھاء السنة المالیة للبنك بدعوة من مجلس اإلدارة    أشھرتُعقد الجمعیة العامة السنویة في الدوحة خالل أربعة  

أربعة من أعضاء المجلس على األقل    ه وزارة. سیكون االجتماع صحیحا إذا حضر الوبعد الحصول على موافقة من  
 مة رأس المال المطلوب.  المساھمین الذین یمثلون الحد األدنى من قی هوحضر

یقم  و  إلیھ ذلك مراقب الحسابات، فإذا لم  الحاجة لذلك أو متى طلب  لمجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة كلما دعت 
من تاریخ الطلب جاز لمراقب الحسابات توجیھ الدعوة مباشرة بعد أخذ موافقة  ) یوم 15الدعوة خالل ( المجلس بتوجیھ  

یقل عن  یملكون ما ال  مساھمین جلس دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد متى طلب إلیھ ذلك مساھم/ویتعین على الم ، اإلدارة 
بناًء على طلب ھؤالء    دارة ) یوم من تاریخ الطلب وإال قامت اإل 15رأس المال وألسباب جدیة، وذلك خالل (٪ من  10

    ویقتصر جدول األعمال في ھاتین الحالتین على موضوع الطلب.  بتوجیھ الدعوة على نفقة البنك. المساھمین
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نشر المیزانیة    معیُعلن عن عقد االجتماع  ویتم تحضیر جدول أعمال الجمعیة العمومیة بالتنسیق مع رئیس المجلس   
والن اإلدارة  مجلس  تقریر  عن  وافیاً  وملخصاً  والخسائر  األرباح  في  وحساب  الحسابات  مراقبي  لتقریر  الكامل  ص 

صحیفتین یومیتین محلیتین تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة، وعلى الموقع اإللكتروني للشركة إن وجد، وذلك  
قبل انعقاد الجمعیة العامة بخمسة عشر یوماً على األقل، وتقدم نسخة من ھذه الوثائق إلى اإلدارة قبل النشر لتحدید آلیة  

   نشر وطریقتھ.ال

 یجب أن یتضمن جدول األعمال البنود التالیة:    

 یجب أن یتضمن جدول أعمال الجمعیة العامة في اجتماعھا السنوي المسائل اآلتیة:

سماع تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزھا المالي خالل السنة، وتقریر مراقب الحسابات،   .1
 والتصدیق علیھما.

 میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائر، والتصدیق علیھما.مناقشة  .2
 مناقشة تقریر الحوكمة واعتماده.  .3
 النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزیع األرباح وإقرارھا. .4
 النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وتحدید مكافآتھم.  .5
 أتعابھم.عرض المناقصة بشأن تعیین مراقبي الحسابات وتحدید  .6
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء. .7

 

  25دعوة جمیع المساھمین الجتماع غیر عادي حسب قرار من المجلس أو بناء على طلب من المساھمین الذین یمثلون  
% من رأس مال البنك. االجتماع غیر العادي یعتبر صحیحا بشرط أن یكون المساھمین الذین یمثلون الحد األدنى من  

ن القرارات التي یتخذھا صحیحة بشرط  تكوسھم حاضرین. یجب أن یُعقد االجتماع غیر العادي في الحاالت التالیة واأل
 التمثیل الكافي للمساھمین:  

 تعدیل مذكرة التأسیس أو النظام األساسي للبنك؛  .8
 زیادة أو تخفیض رأس مال البنك؛  .9

 تمدید مدة عمل البنك؛  .10
 البنك؛ وحل أو تصفیة أو تحویل أو دمج  .11
 بیع جمیع المشروعات التي أنشأھا البنك أو التخلص منھا بطریقة أخرى.  .12

 

 المجلس أمین سررئیس مجلس اإلدارة، نائب الرئیس و
 

 ءعضو سوالمجلس. ال یجوز ألي  أمین سر ل  ویتم تعیینیشغل أحد أعضاء مجلس اإلدارة منصب رئیس مجلس اإلدارة  
أكثر  یكون عضواً في مجلس إدارة   بنك اوأن یشارك في عضویة أكثر من كان شخص طبیعي أو معنوي أو من یمثلھ، 

الدولة    من ثالثة شركات مساھمة عامة الرئیسیة في  العضویات أي تضارب في  تقع مراكزھا  تلك  تتضمن  على أال 
مدرجتین   نائبا للرئیس في أكثر من شركتین  لس أوللمج ال یجوز ألحد بشخصھ أو بصفتھ أن یكون رئیسا  . كما  المصالح

في    الرئیسيواحدة مركزھا    شركةال یكون عضوا منتدبا لإلدارة في أكثر من    یقع مركزیھما الرئیسي في الدولة، وأن
 الدولة، و أن ال یجمع بین عضویة مجلسي إدارة شركتین تمارسان نشاطا متجانساً.

  لجانال منصب تنفیذي بالبنك، وال یجوز للرئیس أن یكون عضواً في أّي من    ویُحظر الجمع بین رئاسة المجلس وأي
 المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 
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المجلس في الحافظة المعدة لذلك، یقر فیھ كل    أمین سرتقدیم إقرارا سنویا یحفظھ    وأعضاء المجلسویجب على رئیس  
وص علیھ من قبل ھیئة قطر لألسواق  صم الحوكمة المن الجمع بینھا وفقا نظامنھم بعدم الجمع بین المناصب التي یُحظر  

 المالیة. 
 

 انتخاب رئیس مجلس اإلدارة ومھامھ .15

 مھامھ ومسؤولیاتھ:

لتنظیم   15.1 البنك وضع خطة  في  المعنیة  الجھة  تفویض  من خالل  اإلدارة  مجلس  رئیس  على 
 برنامج لتدریب أعضاء مجلس اإلدارة؛ 

 القضاء؛ تمثیل البنك لدى الغیر وأمام  15.2
إدارة البنك بطریقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقیق مصلحة البنك والشركاء والمساھمین  15.3

 وسائر أصحاب المصالح؛ 
 التأكد من قیام المجلس بمناقشة جمیع المسائل األساسیّة بشكل فعّال وفي الوقت المناسب؛  15.4
سألة یطرحھا أي عضو  الموافقة على جدول أعمال اجتماعاتھ مع األخذ بعین االعتبار أیّة م 15.5

 من أعضاء المجلس؛ 
تشجیع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعّال في تصریف شؤون المجلس،  15.6

 لضمان قیام المجلس بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة البنك؛ 
إتاحة كافة البیانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجالت الخاصة بالبنك وبالمجلس  15.7

 عضاء المجلس؛ ألولجانھ 
 الفعلّي بالمساھمین والعمل على إیصال آرائھم إلى المجلس؛ ایجاد قنوات التواصل  15.8
شجیع إفساح المجال ألعضاء المجلس غیر التنفیذیین، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعّالة وت  15.9

 العالقات البنّاءة بین أعضاء المجلس التنفیذیین وغیر التنفیذیین؛ و
إبقاء األعضاء على اطالع دائم بشأن تنفیذ أحكام ھذا النظام، ویجوز للرئیس تفویض لجنة   15.10

 . أو غیرھا في ذلك التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر

 نائب الرئیس  .16
إدارة ، ویحل نائب الرئیس محل الرئیس عند غیابھ، ویجوز للرئیس أن یفوض غیره من  یعیّن البنك نائب رئیس مجلس  

 أعضاء المجلس في بعض صالحیاتھ. 

 المجلس  أمین سر  .17
المجلس، وتكون األولویة للحاصلین على شھادة جامعیة في القانون أو المحاسبة أمین سر یصدر المجلس قرارا بتسمیة  

 . سابقةلھا، ومن تكون لھ خبرة  من جامعة معترف بھا أو ما یعاد

س ھو المسؤول عن حفظ وثائق المجلس وتوزیع جدول األعمال وتوجیھ الدعوات والوثائق األخرى  لالمجأمین سر  
  وعقد  المجلس ھو مسؤول أیضا عن توفیر مواد التوجیھأمین سر  وتوزیع محاضر وقرارات االجتماعات. والمطلوبة  

المجلس بمعاونة الرئیس وكافة أعضاء المجلس فیما یقومون    أمین سرجلسات توجیھیة ألعضاء المجلس الُجدد. كما یقوم  
 بھ من مھام، ویلتزم بتسییر كافة أعمال المجلس ومنھا: 

یحدد بھا اسماء االعضاء الحاضرین والغائبین، ویبین فیھا ما وتحریر محاضر اجتماعات المجلس   17.1
 ع، ویثبت بھا اعتراضات االعضاء على أي قرار أصدره المجلس؛ دار باالجتما

 قید قرارات المجلس في السجل المعھد لھذا الغرض حسب تاریخ اصدارھا؛  17.2
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متابعة تنفیذ قرارات المجلس والتأكد من اتباع أعضاء المجلس لإلجراءات التي أقّرھا المجلس، والتأكد   17.3
 مع مراعاة االجتماعات الطارئة. من تبلیغ مواعید اجتماعات المجلس بوقت كاف 

ال 17.4 لھذا  المعھد  السجل  في  المجلس  یعقدھا  التي  االجتماعات  لتاریخ  غقید  وفقا  ومرتبة  مسلسلة  رض 
موضحا فیھا: األعضاء الحاضرین والغائبین، والقرارات التي اتخذھا المجلس في االجتماع،  وانعقادھا  

 واإلعتراضات إن وجدت. 
وقراراتھ، وتقاریره وكافة سجالت ومراسالت المجلس ومكاتباتھ   حفظ محاضر اجتماعات المجلس 17.5

وإلكترونیة؛ ورقیة  سجالت  أعضاء    في  جمیع  ومن  منھ  االجتماعات  محاضر  توقیع  یتم  أن  على 
 المجلس. 

مرفقا بھا جدول األعمال قبل التاریخ المحدد    -إن وجدوا- إرسال الدعوة ألعضاء المجلس، والمشاركین 17.6
طلبات األعضاء بإضافة    واستالم  االجتماعات الطارئة  حال  شرة أیام أو أقل فيبع  االجتماع  النعقاد

 بند أو أكثر الى جدول األعمال وإثبات تاریخ تقدیمھا؛ 
والجھات   17.7 المجلس  وبین  بینھم  فیما  األعضاء  وبین  المجلس،  وأعضاء  الرئیس  بین  الكامل  التنسیق 

 وبما فیھم المساھمین واإلدارة والموظفین؛  المعنیة وأصحاب المصالح
تمكین الرئیس واألعضاء من الوصول السریع الى جمیع وثائق ومستندات البنك، وكذلك المعلومات  17.8

 والبیانات الخاصة؛ 
 حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بین المناصب المحظور علیھم الجمع بینھا وفقا للقانون 17.9

 ونظام حوكمة الشركات.
المجلس الحق بعد موافقة الرئیس االستعانة بمن یراه من العاملین بالبنك في أداء مھام    مین سروأل

 عملھ.

 ، وتقییم األداءرارات ومحاضر االجتماعاتقجدول األعمال،   الدعوات،
 

 عقد االجتماعات، الدعوات وجدول األعمال  .18

إدارة البنك في مقر المركز الرئیسي للبنك أو أي مكان داخل  ماشیا مع النظام األساسي للبنك، تُعقد اجتماعات مجلس  ت
مكتمالً  القانوني  النصاب  یكون  أن  بشرط  المجلس  رئیس  كما  ُیقرره  وقطر  أو جمیع  ،  بعض  عقد  یقرر  أن  للمجلس 

الترتیبات  اجتماعاتھ خالل العام عن بُعد نتیجة ألي ظروف طارئة تستدعي ذلك. وعلى المجلس في ھذه الحالة وضع  
مرات على    6. ویُعقد اجتماع المجلس  الالزمة التي تضمن سالمة االجتماعات وسریتھا وتوثیق نتائجھا ومحاضرھا

عضو الغائب أن ینیب عنھ كتابة أحد أعضاء للاألقل كل سنة. یُقرر عقد االجتماعات وفقا لتقویم األحداث الرئیسیة. و
أنھ ال یجوز أن یمثل العضو الواحد أكثر من عضو، وإذا تغیب عضو  المجلس لتمثیلھ في الحضور والتصویت، على  

 اجتماعات غیر متتالیة دون عذر یقبلھ المجلس اعتبر مستقیال. أربعة متتالیة أو   ثالثة اجتماعاتالمجلس عن حضور 

ل یجب أن یتأكد رئیس مجلس اإلدارة أو الشخص المفوض من حصول جمیع أعضاء مجلس اإلدارة على جدول أعما
 )) 10ن ((االجتماع ومحاضر االجتماعات السابقة وتقاریر لجنة مجلس اإلدارة وملخص لبنود جدول األعمال في غضو

 أیام الجتماع استثنائي آخر.  ))10((أیام قبل االجتماعات العادیة وأقل من 

العلیا حضور اجتم أو أي عضو من أعضاء اإلدارة  التنفیذي  الرئیس  اإلدارة  قد یطلب مجلس اإلدارة من  اع مجلس 
على جدول األعمال أمام المجلس. قد یقرر مجلس اإلدارة في بعض الحاالت عدم مطالبة أي من    الملفاتلمناقشة بعض  

یجب أن یكون كل و المدرجة في جدول األعمال. الموضوعاتأعضاء اإلدارة العلیا بحضور االجتماع لمناقشة أي من 
في  و  راراتھ، وال یجوز ألي عضو (أعضاء) التحكم في عملیة صنع القرار.عضو في مجلس اإلدارة مستقالً التخاذ ق
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ذلك في   ، یتم تسجیلهلم یتم معالجتھا بشكل مالئم حسب تقدیروجوھریة یراھا أحد األعضاء مالحظات   حالة وجود أي
 . مجلس مع بیان أسباب االختالفات وما تقرر بشأنھاالمحاضر اجتماعات 

یُمكن أن یُستدعى المجلس لالنعقاد بناء على طلب من رئیس المجلس أو  بناء على طلب عضوین على األقل من أعضاء 
أیام    )10(غضون    فيوذلك  أخرى یطلبھا األعضاء    وأي موادلمجلس بتوزیع جدول األعمال  أمین سر االمجلس. یقوم  

. یمكن أن تُرسل الدعوات إلى األعضاء  الستثنائیة األخرىأیام لالجتماعات ا)  10(قبل االجتماعات العادیة وأقل من  
عبر الفاكس أو البرید أو البرید اإللكتروني. ویُمكن للمجلس أن یدعو إدارة البنك أو موظفین أو أي طرف ثالث  إلى  

 حضور االجتماعات من اجل الحصول على معلومات أو توصیات أو توضیحات كلما تتطلب األمر إلى ذلك.   

ومن ضمنھم الرئیس أو نائب    أعضاء المجلس على األقـل  أغلبیةر عقد اجتماع المجلس مكتمل النصاب بحضور  یُعتب
التصویت بالنیابة عنھ أثناء  ببالوكالة طالما كان ھناك إثبات مكتوب بالتفویض لعضو آخر    ویُسمح بالتصویت .  الرئیس

   غیابھ. یُمكن للعضو أن یكون ُممثال بعضو آخر في االجتماع.

 وقرارات المجلس محاضر االجتماعات  .19
 ؛   والُممثلینتُتخذ قرارات المجلس بأغلبیة أصوات الحاضرین  19.1
في حال التعادل في عدد األصوات یُرجح كفة الجانب الذي صوت إلیھ رئیس المجلس أو من ینوب   19.2

 و  عنھ، كرئیس للجلسة یجب أن تُسجل اعتراضات األعضاء في محاضر االجتماعات؛
المجلس في سجل خاص و یجب أن تُوقع من   أمین سر تُسجل محاضر اجتماعات المجلس من قبل   19.3

 . وجمیع األعضاء الحضورالمجلس أمین سر قبل 
 جمعیة العامة للموافقة.  على الیجب أن تعرض سیاسة الترشیح من قبل مجلس اإلدارة  19.4

 . االجتماع)عن محضر  نموذج   – 1رقم  مرفق بملحق(

 األداء تقییم   .20
تُجرى عملیة التقییم الذاتي من قبل المجلس (من خالل لجنة الترشیحات والحوكمة) حیث یقوم   20.1

 المجلس سنویاً بتقییم أداء المجلس واللجان وأداء األعضاء.؛ 
یتم توزیع نموذج التقییم الذاتي على كل عضو من أعضاء المجلس لالطالع علیھ والقیام بعملیة    20.2

 التقییم وتوقیعھ؛ 
 ح المجلس عن اإلجراء الًمتبع لتقییم األداء في تقریر الحوكمة؛ یُفص 20.3

 نموذج عن التقییم الذاتي للمجلس)    – 2(مرفق بملحق رقم 
 

 مبادئ المھنة األخالقیة لمجلس اإلدارة
 المساءلة:  .21

یُمثل المجلس مصالح المساھمین من خالل اإلشراف على أداء اإلدارة نیابة عن المساھمین. إن  21.1
مسؤولیة المجلس اإلشرافیة ھذه تتضمن واجب الرعایة و واجب الوالء. إن المجلس مسؤول 

أداء   البنكعن  ھذا  ونشاطات  الرؤیة   ومن  إعداد  في  القیادة  توفیر  علیة  یجب  المنطلق 
 البنك؛  واالستراتیجیة والمبادئ والقیم في

لضمان أن األمور تسیر    المسؤولین التنفیذیین؛  وأداء كبارعلى المجلس وعن كثب مراقبة البنك   21.2
 وفق األھداف واالستراتیجیات المحددة؛ 
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إلى التقید   ویوجھ البنكلس اإلدارة سوف یتقید مج البنك،في سبیل قیامھم بتنفیذ مسؤولیاتھم نحو   21.3
  وأعضائھ مسؤولین بھا. سیكون رئیس المجلس    والدولیة المعمول  واللوائح المحلیةبجمیع القوانین  

  وسوء استخدامأیة أضرار تنتج عن الخداع    والمساھمین واآلخرین عنجماعیا عن تعویض البنك  
القوانینالسلطة   األساسي    ومخالفة  قرار   أيووالنظام  اتخاذ  حال  في  البنك.  إدارة  في  أخطاء 

 بأغلبیة األصوات فان الُمعترضین؛  
تم تسجیل تلك االعتراض 21.4 إذا  المخالفات  في محاضر االجتماعات   اتلن یكونوا مسؤولین عن 

تلك   بمثل  إبالغھم  تم  إذا  مسؤولین  أیضا  سیعتبرون  الغائبون  األعضاء  بالمجلس.  الخاصة 
یبادروا   ولم  في وقت الحق لالجتماع.   المخالفات  الموجب  إلى االعتراضات  الفعل  كان  وإذا 

فإن  الحسابات  مدقق  أو  اإلدارة  مجلس  من  بتقریر  العامة  الجمعیة  على  قد عرض  للمسئولیة 
 الدعوى تسقط بمضي خمس سنوات من تاریخ قرار الجمعیة العامة بالمصادقة على التقریر. 

 

  الشفافیة .22

 جمیع تعامالتھم؛   وباستقامة في والتصرف بأمانةأعضاء المجلس یتبعون قیم البنك  22.1
 أعضاء المجلس یعملون بحسن نیة لمصلحة البنك و لیس لمصلحتھم الشخصیة؛  22.2
 أو لمصلحة فرد من أفراد العائلة أو لمؤسسة ما و التي یكون لھم مصلحة ما فیھا؛   22.3
اجل   22.4 من  مناصبھم  یستغلون  ال  المجلس  شخصیة  أعضاء  مكاسب  أنتحقیق  یكونوا   ویجب 

أو  المجلس  اجتماعات  في  مشاركتھم  عند  المصالح  في  أو تضارب  تأثیر  أي  من  متحررین 
 ؛  والتصویتمداوالت اللجان 

للسلوك األخالقي   22.5 المجلس   ویُشجع علىالمجلس یروج  وجود بیئة مفتوحة بحیث یكون فیھا 
 ولن یُسمح  مالحظتھ،األخالقي الذي یتم  على اإلبالغ عن السلوك غیر    والموظفین ُمشجعون

 باالنتقام من الموظفین الذین یبلغون بحسن نیة عن سوء السلوك.
 اإلنصاف  .23

یسعى المجلس جاھدا و على الدوام للتعامل بأنصاف مع إدارة البنك و المساھمین و الموردین  23.1
المجلس الحصول على و المنافسین و العمالء و الموظفین و جمیع الشركاء اآلخرین. یتجنب  

مزایا غیر عادلة من أي شخص من خالل التالعب أو إخفاء معلومات سریة أو تحریف الوقائع 
 المادیة أو التعامل مع الممارسات غیر العادلة؛ 

وسلیمة والھدایا فقط في جو تجاري إلنشاء عالقات عمل ذات نوایا حسنة    لعطایاتُعرض/تُقدم ا  23.2
ال یُسمح ألعضاء   بأنھب عیر منصفة. تجدر اإلشارة ھنا  اجل الحصول على مكاس  ولیس من

مثل تلك   إذا كانالمجلس أو أي فرد من إفراد عائالتھم بقبول ھدایا من أفراد أو كیانات أخرى؛  
العطایا من اجل التأثیر على إجراءات/قرارات متعلقة بالنشاطات التجاریة للبنك من قبل أحد  

 أعضاء المجلس. 
 االستمراریة  .24

والجھد  24.1 الوقت  وتكریس  المھنیة  ومھاراتھم  خبراتھم  الدوام  وعلى  المجلس  أعضاء  یُسخر 
 العوائد على المساھمین؛  وتامین استمراریةالكافي لخدمة البنك 

 یعمل أعضاء المجلس و بنشاط على تعزیز التطویر المستمر لممارسات و إجراءات البنك؛  24.2
المجلس  بینما   24.3 أعضاء  والسیاسیتقید  تحصیل بالمعاییر  على  الجمیع  یشجعون  كذلك  ات، 

 ؛  وللبنك أیضا المعرفة على جمیع المستویات للمساھمة في نجاحھم الشخصي 
أن    والتأكد منالفعال لھا    وضمان االستخدام یعمل أعضاء المجلس على حمایة أصول البنك   24.4

 تلك األصول تُستخدم ألغراض تجاریة مشروعة.  
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 السریة  .25

على الملكیة والمعلومات المھمة والحساسة الخاصة وریة  یحافظ أعضاء المجلس على الس 25.1
بالبنك والمؤتمنین علیھا إال إذا كان اإلفصاح عن أي منھا مخوال بھ أو كان بناء على أمر 

 قضائي أو أمر من جھات التحقیق أو الجھات الرقابیة؛  
سریة.   25.2 معلومات  الدوحة  لبنك  العامة  لغیر  المخصصة  المعلومات  المجلس تعتبر  أعضاء 

المسموح لھم بالحصول على معلومات سریة لن یشاركوا تلك المعلومات مع االخرین ألي 
 غرض كان.
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 : محضر االجتماع  1ملحق 

 
 تم استدعاء االجتماع للترتیب في <التوقیت>.  -1

 حضور عضو مجلس اإلدارة  -2

 

 

 

 

 

 
 

 الحاضرون اآلخرون: <اسم> ، <اسم> ، <اسم> ... كانوا أیضا في الحضور. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  األعمال:جدول    -3
-------- 
-------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

 

---------------------------------------------------------------------------- ----------- -:لقراراتا / ملخص المناقشات -4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
------------------------ 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  ما یستجد من أعمال:  -5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

 الحضور  الرئیس  <اإلسم>

  نائب الرئیس  <اإلسم>
  العضو المنتدب  <اإلسم>

  عضو <اإلسم>
  عضو <اإلسم>
  عضو <اإلسم>
  عضو <اإلسم>
  عضو <اإلسم>
  عضو <اإلسم>
  أمین سر المجلس  
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--------------------------------------------------------------------------------------------   -ختام االجتماع والتوقیت:  -6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

   -التوقیع:  -7

        واألعضاء الحضور   الرئیس

     أمین السر
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   تقییم األداء: 2 ملحق

 التقییم الذاتي للمجلس 
 

عند تقییم أداءكم الفردي بوصفكم عضوا في مجلس إدارة البنك وتقییم أداء المجلس ككل، یجب علیكم وعلى المجلس فحص  
 العمل الجماعي وإصدار األحكام. وعوامل، االستقالل والخبرة والمعرفة وااللتزام بالوقت 

عند تقییم أداءكم الفردي بوصفكم عضوا في مجلس إدارة البنك وعند التحضیر للمناقشات مع رئیس المجلس، یرجى وصف  
 :الترشیحات والحوكمة لیتم مناقشتھ مع لجنة المجلس لرئیسنفسك باإلجابة على األسئلة الواردة أدناه وارسال النموذج 

 ئكم، یرجى تحدید مناطق القوة والضعف.لكل سؤال من األسئلة التي تتعلق بنشاطكم وأدا

 یرجى استخدام أوراق إضافیة إذا كان ھناك تعلیقات إضافیة.

إلى   تعبئتھ  بعد  النموذج  إعادة  اإلدارةیرجى  مجلس  رئیس  في    مكتب  عقده  المقرر  المجلس  اجتماع   . 2022  /31/12قبل 
 

 

 = أحیاًنا/ تحت المتوسط 2 = نادًرا/ ضعیف 1

 

 األحیان/ متوسط = في بعض  3

  = دائما / ممتاز 5 = أغلب الوقت/ فوق المتوسط 4

 ………………………………………………………………………………… :للتقییم   الخاضع   االعضو   اسم 

 ینطبق  ال  5  4  3  2  1 السلوكیات  #

 تعیین اإلستراتیجیة  1
  أھدافھا   وضع   في   ویشارك   الرئیسي   البنك   لعمل   واضح   بإدراك یتمتع العضو  
 . اإلستراتیجیة 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 تمكین األداء  2
یساعد العضو في التأكد من توافر الموارد المالیة والبشریة الالزمة لبلوغ أھداف  

 . البنك 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 تحدید القیم وتطبیقھا  3
 وقیمھا مما یُمكنھ من اإلسھام في رسم المالمح إجماالً.   بنك یدعم العضو معاییر ال 
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 ینطبق  ال  5  4  3  2  1 السلوكیات  #

 المجلس   اجتماعات   حضور  4
 .بانتظام االجتماعات العضو یحضر

           

 المناسب   اإلعداد  5
 . قبلھا   من   لالجتماعات   جیدًا   العضو   یعد 

           

 الفّعالة   المشاركة  6
  وفیما   المجلس   اجتماعات   أثناء   الھادفة   القویة   المناقشات   في   بفاعلیة   العضو   یشارك 

 . بینھا 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 التنفیذیین   األعضاء   التزام  7
  على   إیاھا   مقدًما   طریقة   بأفضل   البنك   مصالح   لتحقیق   بوضوح   العضو   یعمل 

 . الوظیفیة   مسؤولیاتھ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 الشخصیة   المساءلة  8
 . العمل   نجاح   تعزیز   أجل   من   الشخصیة   مسؤولیتھ   العضو   یُظھر 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 والمراجعة   للمخاطر   العام   اإلطار  9
 . والتقصي   باالنفتاح   المؤسسة   داخل   المخاطر   مراجعة   في   العضو   منھج   یتسم 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 السیئة   األخبار   تجاه   الفعل   رد  10
  التواصل   على   یحث   مما   وبّناءة   إیجابیة   بصورة   السیئة   لألخبار   العضو   یستجیب 
 . الشفاف   المنفتح 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 الفردیة   اإلسھامات   إدراك  11
 . زمالءه   أدوار   وكذلك   بھ   المنوط   دوره   العضو   یُدرك 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 المدیر   مھارات  12
 . بدوره   لیضطلع   والخبرة   المھارات   من   الكافي   بالقدر   العضو   یتمتع 

           

 إدراك العمل  13
 ال یدخر العضو جھدًا في اإللمام بما یتعلق بالعمل. 
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 ینطبق  ال  5  4  3  2  1 السلوكیات  #

 المدیر   لدور   الكافي   الوقت  14
 . بھ   المنوط   للدور   لیتفرغ   الكافي   الوقت   العضو   یمتلك 

           

 المرونة  15
 . اآلخرین   لدى   اإلیجابیة   التغییر   جوانب   ویُّدعم   ویتقبلھ   التغییر   إلى   العضو   یُبادر 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 الشخصي   التأثیر  16
  اآلخرین   نظر   وجھات   الستیعاب   ویسعى   معھ   التواصل   أثناء   تأثیًرا   العضو   یترك 

 . مناسب   بشكل   فیھم   ویؤثر   اآلخرین   مع   ویتباحث 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 العمل   في   الفطنة   إظھار  17
  جدول   بنود   مناقشة   أثناء   الحكم   على   الجیدة   بالقدرة   ویتمتع   سلیمة   قرارات   العضو   یتخذ 

 . المجلس   أعمال 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 المھنیة   التنمیة  18
 . باستمرار   مھنًیا   نفسھ   تنمیة   بمسؤولیة   العضو   یضطلع 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 التنفیذیة   اإلدارة   مع   العالقات   إدارة  19
  بشكل   سواھا   ومن   التنفیذیة   اإلدارة   مع   مفتوحة   اتصال   قنوات   على   العضو   یحافظ 

 . مناسب 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 اآلخرین   مع   الخارجیة   العالقات   إدارة  20
  وفًقا   العضو   مع   اآلخرین   المصالح   وأصحاب   المساھمین   كبار   تواصل   إمكانیة   توجد 
 . اإلدارة   مجلس   في   لدوره 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 المجلس   سر   بأمین   االتصال  21
 . الئق   بشكل   المجلس   سر   أمین   من   دعما   العضو   یستخدم 
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 أحكام تمھیدیة 
 

 تھدف ھذه السیاسة إلى ما یلي: 

 البنك إدارة  مجلس  أعضاء وتعیین ترشیح في المتبعة والضوابط واإلجراءات والمعاییر اآللیات تحدید .1
 عنھ؛  واللجان المنبثقة

 في للمشاركة المؤھلین والخبرات الكفاءات ذوي األشخاص من ممكن عدد ألكبر الفرصة إتاحة ضمان .2
 عنھ؛  المنبثقة واللجان البنك إدارة  عضویة مجلس

 االدارة  لمجلس والتعیین  الترشیح  عملیات في والمساواة  والشفافیة العدالة مبادئ تطبیق على التأكید .3
 ولجانھ؛ و 

 وااللتزامات  واألحكام  الضوابط بكافة بااللتزام  ولجانھ االدارة  لمجلس المعین/ المرشح اقرار على التأكید .4
 .التنظیمیة الجھات وتفرضھا البنك التي یقررھا

 

السیاسات والوثائق األخرى ذات الصلة بعملیات الترشیح والتعیین واالحالل ألعضاء  ترتبط ھذه السیاسة وتتكامل مع  
المتعلق   الجزء  الحوكمة وخاصة  مثل سیاسة اإلحالل ألعضاء مجلس االدارة ولجانھ ودلیل  مجلس اإلدارة ولجانھ 

تفق مع األحكام ذات الصلة بحوكمة مجلس االدارة، وغیرھا، والسیاسة المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وبما ی 
وتعلیمات   وتعدیالتھ،  المالیة  لألسواق  قطر  ھیئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة  ونظام  ولوائحھ،  الشركات  بقانون 

 الحوكمة في البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، واي تحدیثات وتعدیالت الحقة علیھا. 

 آلیات وإجراءات الترشیح 
 الترشیح:  باب فتح .1

یتم إبالغ السادة / مصرف قطر المركزي والجھات المعنیة األخرى بقرار البنك فتح باب الترشیح   1.1

 لعضویة مجلس اإلدارة مع نسخة من اإلعالن المزمع نشره بالصحف المحلیة لھذا الغرض. 

بستین   1.2 للبنك  العادیة  العامة  الجمعیة  اجتماع  موعد  قبل  اإلدارة  مجلس  لعضویة  الترشح  باب  یفتح 

)) یوماً على األقل. ویتم ذلك باإلعالن في صحیفتین محلیتین یومیتین إحداھما تصدر باللغة 60((

العربیة واألخرى تصدر باللغة اإلنجلیزیة. وكذلك باإلعالن على الموقع اإللكتروني للبنك وبورصة 

 قطر. 

والمستندات    تقبل طلبات الترشح خالل أیام العمل من األحد إلى الخمیس ، وتسلم أصول الطلبات 1.3

 الداعمة التي یجب على المرشح تقدیمھا بالید إلى أمانة سر المجلس بالمقر الرئیس للبنك.  

تستبعد طلبات الترشح التي ال تستوفي كافة الشروط المؤھلة لعضویة المجلس والتي لم یرفق بھا  1.4

 المستندات المطلوبة أو أي منھا ، وال یتم النظر فیھا.  
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))  عشرة أیام على األقل تبدأ من تاریخ اإلعالن عن فتح باب  10وح لمدة ((یستمر باب الترشح مفت 1.5

الترشح، ویحدد تاریخ بدء ھذه المدة وأخر موعد لتقدیم الطلبات للترشح في اإلعالن الذي ینشر في  

 الوسائل المحددة بھذه السیاسة.

 متطلبات ونماذج الترشیح:  .2

 متطلبات الترشح:   2.1

القدرة والجدارة للترشح وتتوافر فیھ الشروط الواردة باإلعالن والضوابط  یجب على من یجد لدیھ   2.1.1

 واألحكام المشار إلیھا، ویرغب في الترشح االلتزام ما یلي: 

إلى أمانة سر مجلس اإلدارة أو لجنة الترشیحات  منھ   موقع كتابي طلب بالبنك  إلى  یقدم المرشَّح  أن 2.1.2

 أدنى بھ كحد یرفق أو یتضمن أن للعضویة على الترشح في الصریحة رغبتھ فیھ یحددوالحوكمة  

 التخصص  أو البنك مجال أعمال في العملیة وخبرتھ العلمیة ومؤھالتھ الذاتیة وسیرتھ بنفسھ تعریف

 المطلوب؛ 

 تعبئة النماذج واالقرارات واالفصاحات األخرى المعتمدة بالبنك؛  2.1.3

لشركات المساھمة واللجان التي توالھا أن یقدم المرشح بیاناً یحدد فیھ عضویاتھ في مجالس إدارات ا  2.1.4

 ال یزال یتوالھا المرشح، على أن یوضح فیھ ما یلي:  /

 إنھائھا؛  أو وانتھائھا العضویة شغلھ  تواریخ •
 كان   التي  المجلس  دورة  سنوات   من  سنة  كل  خالل  عقدھا  تم   التي  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  عدد •

  إلى  حضوره  ونسبة  الدورة،  تلك  في  أصالة  حضرھا  التي  لالجتماعات  الفعلي  والعدد   فیھ،  عضوا
 االجتماعات؛  مجموع اجمالي

 سنة  كل   خالل  عضویتھا  في  المرشح  شارك  التي  اللجان   من   لجنة  لكل  المنعقدة  االجتماعات  عدد  •
  حضوره   ونسبة  الدورة،  تلك  في  حضرھا  التي  لالجتماعات  الفعلي  والعدد   اللجنة  دورة   سنوات  من
   االجتماعات؛ مجموع إلى

بیان بالشركات أو المؤسسات التي یشترك المرشح في إدارتھا أو ملكیتھا وتمارس أعماًال شبیھة   2.1.5
 بأعمال البنك أو لھا عقود أو مصالح مشتركة مع البنك؛ 

لسیاسة   2.1.6 وفقاً  المطلوبة  بتقدیم اإلفصاحات  انتخابھ لعضویة مجلس اإلدارة  المرشح في حالة  التزام 
 ارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس؛ تعارض مصالح أعضاء مجلس اإلد

 توافر شروط العضویة المعتمدة من البنك، وتعبئة النموذج/ النماذج المعلنة من البنك وتوقیعھا. 2.1.7
 ات التنظیمیة أو الرقابیة.ھأي نماذج أو متطلبات أو وثائق إضافیة أخرى یطلبھا البنك ، أو تحددھا الج 2.1.8

 

 مستندات ونماذج الترشیح.  2.2
 

 المستندات المطلوبة لمرشح غیر مستقل " شخص طبیعي " 2.2.1
 
 -مرفقاً بھ ما یلي: تعبئتھ وتوقیعھ نموذج طلب الترشیح بعد  •
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 نموذج اإلقرار بعد تعبئتھ وتوقیعھ. •
 نموذج اإلستبیان الشخصي الصـادر عن مصـرف قطـر المركـزي بعد تعبئتھ وتوقیعھ. •
 ر المركـزي بعد تعبئتھ وتوقیعھ.نموذج التعھد واإلقرار الصـادر عن مصـرف قطـ •
كشف حدیث من شركة قطر لإلیداع المركزي / بورصة قطر لم یمر على تاریخھ أكثر من  •

 خمسة عشر یوماً عند تاریخ تقدیم طلب الترشح بأسھم بنك الدوحة المملوكة للمرشح. 
 السیرة الذاتیة للمرشح.  •
 صورة من الشھادات العلمیة للمرشح. •
 ت الشخصیة ساریة المفعول. صورة من بطاقة إثبا •
 صورة من جواز السفر ساري المفعول.  •
 صورة شخصیة.  •

 

 )). 1الملحق: نموذج رقم ((
 

 لمرشح غیر مستقل " شخص معنوي " المطلوبةالمستندات  2.2.2
نموذج طلب الترشیح بعد تعبئتھ وتوقیعھ وختمھ بختم الشركة طالبة الترشیح، مرفقاً بھ ما  •

 - یلي:
 الشخص المعنوي المرشح لعضویة مجلس إدارة البنك بعد تعبئتھ وتوقیعھ. نموذج إقرار   •
تعبئتھ  • بعد  البنك  إدارة  مجلس  في  لتمثیلھ  المعنوي  الشخص  عن  المرشح  إقرار  نموذج 

 وتوقیعھ.
قطـر  • مصـرف  عن  الصـادر   ( المرشحة  بالشركة  خاص   ) الشركات  إستبیان  نموذج 

 المركـزي بعد تعبئتھ وتوقیعھ. 
 تبیان الشخصي ( خاص بالشخص المرشح لتمثیل الشركة في المجلس) الصـادر نموذج اإلس •

 عن مصـرف قطـر المركـزي بعد تعبئتھ وتوقیعھ.
 عن مصـرف قطـر المركـزي بعد تعبئتھ وتوقیعھ. الصـادر نموذج التعھد واإلقرار •
 كشف حدیث من شركة قطر لإلیداع المركزي / بورصة قطر لم یمر على تاریخھ أكثر من •

للشركة  المملوكة  الدوحة  بنك  بأسھم  الترشح  طلب  تقدیم  تاریخ  عند  یوماً  عشر  خمسة 
 المرشحة. 

 نسخة من السجل التجاري ساري المفعول وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة.    •
 نسخة عن قید المنشأة للشركة ساري المفعول.    •
 بعة والزمیلة. الھیكل التنظیمي للشركة مع بیان بفروعھا وشركاتھا التا    •
 نسخة من البیانات المالیة المدققة للشركة آلخر ثالث سنوات.   •
 السیرة الذاتیة للشخص المرشح لتمثیل الشركة في مجلس إدارة البنك.    •
 صورة من الشھادات العلمیة للشخص المرشح لتمثیل الشركة في مجلس إدارة البنك.  •
المفعول للشخص المرشح لتمثیل الشركة في مجلس صورة من بطاقة إثبات الشخصیة ساریة   •

 إدارة البنك. 
صورة من جواز السفر ساري المفعول للشخص المرشح لتمثیل الشركة في مجلس إدارة   •

 البنك. 
 صورة شخصیة للشخص المرشح لتمثیل الشركة في مجلس إدارة البنك.  •
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 )). 2الملحق: نموذج رقم ((

 مستقل " شخص طبیعي " المستندات المطلوبة لمرشح   2.2.3
 -مرفقاً بھ ما یلي: نموذج طلب الترشیح بعد تعبئتھ وتوقیعھ •
 نموذج اإلقرار بعد تعبئتھ وتوقیعھ. •
تعبئتـھ  • بعـد  المركــزي  قطــر  مصـــرف  الصـادر عن  الشخصـــي  اإلستبیـــان  نمـــوذج 

 وتوقیعھ.
 تعبئتھ وتوقیعھ.نموذج التعھد واإلقرار الصـادر عن مصـرف قطـر المركـزي بعد  •
كشف حدیث من شركة قطر لإلیداع المركزي / بورصة قطر لم یمر على تاریخھ أكثر من  •

 خمسة عشر یوماً عند تاریخ تقدیم طلب الترشح بعدم ملكیة المرشح أسھم في بنك الدوحــة. 
 السیرة الذاتیة للمرشح.  •
 صورة من الشھادات العلمیة للمرشح. •
 الشخصیة ساریة المفعول. صورة من بطاقة إثبات  •
  صورة من جواز السفر ساري المفعول. •
 صورة شخصیة.  •

 )). 3المحلق: نموذج رقم ((
 

 الشروط الواجب توافرھا في عضو المجلس  3

أن یكون عضو المجلس مؤھال، ویتمتع بقدر كاف من المعرفة باألمور اإلداریة والخبرة المناسبة لتأدیة مھامھ بصورة  
 علیھ تخصیص الوقت الكافي للقیام بعملھ بكل نزاھة وشفافیة بما یحقق مصلحة البنك وأھدافھ وغایاتھ. فعالة، ویتعین 

 ویشترط في عضو المجلس ما یلي: 

 ، وأن یكون متمتعاً باألھلیة الكاملة.أال یقل عمره عن واحد وعشرین عاما 3.1
أال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة، أوفي جریمة مخلة بالشرف أو األمانة، أو في جریمة من  3.2

بشأن ھیئة قطر لألسواق    2012لسنـــــة    8من القـــانون رقــــم    40الجرائم المشـــار إلیھا في المــادة  
 2015لسنة    11قانون رقم  الصادر بال ) من قانون الشركات التجاریة  335- 334المالیة، والمادتین ( 

 12فقرة    35أو أن یكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة بموجب المادة  
 أن یكون قد قضي بإفالسھ ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره. من القانون المشار إلیھ، أو

زاماتھ أو كان كفیالً لھذا الحساب، وإذا أال یكون من عمالء البنك الذین تم تصنیف حسابھ لعدم الوفاء بالت  3.3
 كان شخصاً معنویاً یمتد ھذا المنع للشركاء والمدراء والكفالء، منذ تعثر الحسـاب.

أال یكون عضوا في مجلس اإلدارة أو أحد المدراء التنفیذیین في أي من البنوك أو المؤسسات المالیة  3.4
خص المعنوي والشركاء فیھ والمدراء ومن التي تمارس نشاط متجانس، ویسرى ذات الشرط على الش 

یمثلھ في المجلس، كما یشترط في من یمثل الشخص المعنوي أن یكون أسمھ مقیداً بالسجل التجاري  
 قبل تاریخ فتح باب الترشح. 

أن یكون مساھماً ومالكا لعدد من أسھم الشركة، عند انتخابھ أو خالل ثالثین یوماً من تاریخ انتخابـھ   3.5
یخصص لضمان حقوق الشركـة  - باستثنـاء العضـو المستقـل    -% مـن رأسمالھا  0,75ال یقـل عن  

اإلدارة ویجب إخطار   والمساھمین والدائنین والغیـر عن المسؤولیــة التي تقع على أعضـاء مجلــس
الجھات المختصة في الدولة للحجز على ھذه األسھم خالل ستین یوما من تاریخ بدء العضویة، ویستمر  



 
 

32 
 

حجزھا مع عدم قابلیتھا للتداول أو الرھن أو الحجز علیھا إلى أن تنتھي مدة العضویة ویصدق على  
م العضو الضمان على الوجھ المذكور  میزانیة آخر سنة مالیة قام فیھا العضو بأعمالھ.  وإذا لم یقد 

 بطلت عضویتھ.
سھم من أسھم البنك ترشیح أي منھم لعضویة مجلس اإلدارة لیكون ممثالً   10.000ویجوز لألقلیة ممن یملك أقل من  

% على األقل من رأس المال، نسبة التملك المطلوبة للترشح للعضویة، 0.75لألقلیة على أن تكون ملكیتھم مجتمعین  
 ن تحتجز لضمان حقوق الشركة والمساھمین والدائنین والغیر عن المسئولیة التي تقع على أعضاء مجلس اإلدارة. على أ 

وعلى المرشح لعضویة المجلس تقدیم إقرار مكتوب یقر فیھ بعدم تولیھ أي منصب یحظر علیھ قانوناً الجمع بینھ وبین  
 عضویة المجلس. 

   . ھذه الشروط زالت عنھ صفة العضویة من تاریخ فقدانھ ذلك الشرط. وإذا زالت عن عضو مجلس اإلدارة أي من 
 
 

 تحدید المرشحین  إجراءات فحص وفرز األوراق واختیار/ 4

إلیھم وإعداد بیان   4.1 التي سلمت  الترشح  تتولى أمانة سر المجلس تصنیف طلبات  الترشح  بعد إغالق باب 

لجنة   سر  أمانة  مع  والتنسیق  بالبنك.  المساھمین  من  بالمرشحین  وبیان   ، مستقلین  كأعضاء  بالمرشحین 

الجت اللجنة  أعضاء   / السادة  لدعوة  اإلدارة  مجلس  عن  المنبثقة  والحوكمة  الستعراض  الترشیحات  ماع 

 ومناقشة طلبات الترشح والمستندات الداعمة.  

والحوكمة 4.2 الترشیحات  لجنة  ومتطلبات    تعمل  ومرفقاتھا  الترشیح  طلبات  وفرز  وفحص  مراجعة  على 
وفقا لما جاء بھذه  -الترشیح، ومن ثم اختیار/تحدید المرشحین المستوفین للشروط والمتطلبات والمعاییر  

سبق إدانتھم بجریمة مخلة بالشرف واألمانة، ومن خالل الوثائق الرسمیة المتعلقة    بما في ذلك عدم  -السیاسة
 بذلك، ورفع توصیاتھا بھذا الشأن إلى مجلس االدارة؛ 

المستقلین   4.3 االلزامي لألعضاء  العدد  یحقق  أن  المستقلین یجب  المرشحین  أن عدد  من  التأكد  اللجنة  على 
أعض ثلث  والبالغ  المجلس  تشكیل  في  والضوابط  المتطلب  واللوائح  األنظمة  وفق  األقل  على  المجلس  اء 

االلزامیة ذات الصلة، ووفقاً لتعریف العضو المستقل وتعریف وتحدید حاالت وعوارض االستقاللیة الواردة  
فیھا خاصة بنظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، وتعلیمات الحوكمة في البنوك 

 / مصرف قطر المركزي؛  الصادرة عن السادة 
أسس  4.4 على  للعضویة  المرشحین  تقییم  في  اإلدارة  مجلس  المنبثقة عن  والحوكمة  الترشیحات  لجنة  تعتمد 

  -وقواعد أھمھا:
 أكتمال جمیع الوثائق المطلوبة. •

 توافر المتطلبات والشروط المؤھلة لعضویة المجلس.   •

من كان من المرشحین عضو سابق في مجلس إدارة البنك یكون من عناصر تقییمھ نسبة حضوره في   •

إجتماعات المجلس واللجان التي یكون عضواً فیھا، وكذلك مدى مشاركتھ وفعالیتھ. وفي حال كان المرشح  

 عضوا في لجنة الترشیحات والحوكمة یتولى مجلس اإلدارة تقییمھ على ذات األسس.  

ن المرشح عضواً في مجالس إدارات شركات أخرى، یكون من عناصر تقییمھ أیضاً نسبة حضوره  إذا كا •

 في إجتماعات المجلس واللجان التي یكون عضواً فیھا ، وكذلك مدى مشاركتھ وفعالیتھ. 
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من حق لجنة الترشیحات والحوكمة أن تطلب من أي من المرشحین للعضویة وثائق ومستندات إضافیة،   •

الحق   بمھام ولھا  إلمامھ  مدى  على  للوقوف  ومناقشتھ  علیھ  للتعرف  إنعقادھا  لمقر  للحضور  تطلبھ  أن 

 وواجبات العضویة في المجلس . 

بیانات جمیع   اإلدارة یتضمن  للعرض على مجلس  تقریر  بإعداد  تقوم  والتقییم  الفحص  اللجنة من عملیة  إنتھاء  بعد 

 اد من أوصت بعدم قبول ترشحھ لعضویة المجلس.  المرشحین وتعلیقات وتوصیات اللجنة ؛ وأسباب استبع

 إخطار الجھات الرقابیة واإلفصاح عن قائمة المرشحین:   5

النھائیة   5.1 القائمة  وإعتماد  إلیھ  المشار  والحوكمة  الترشیحات  لجنة  تقریر  اإلدارة  مجلس  استعراض  بعد 
یرسل    –إن لم یكن قد فوض لجنة الترشیحات والحوكمة في إعتمادھا    –للمرشحین لعضویة المجلس  

ومتطلبات الترشح    رئیس المجلس قائمة بأسماء المرشحین للعضویة وبیاناتھم مع السیرة الذاتیة لكل مرشح
إلى السادة / مصرف قطر المركزي ، وھیئة قطر لألسواق المالیة للموافقة قبل أسبوعین على األقل من 

 موعد إنتخابات مجلس اإلدارة . 
على مجلس اإلدارة أن یفصح عن القائمة النھائیة بأسماء المرشحین لعضویة المجلس إلى بورصة قطر   5.2

كما یقوم بنشر ھذه القائمة على الموقع اإللكتروني للبنك. ویجب أن یكون    ، ووزارة االقتصاد والتجارة ، 
ھذا اإلفصاح قبل موعد انتخابات  مجلس اإلدارة بأسبوع على األقل، أو فور الحصول على الموافقة من 

 الجھات الرقابیة المعنیة إذا صدرت ھذه الموافقة قبل موعد المحدد لالنتخابات بأقل من أسبوع.   
اللجنة على التأكد من حفظ طلبات الترشیح التي تم رفضھا لعدم توافر المتطلبات الالزمة في الوقت    تعمل 5.3

بھذه   إلیھا  المشار  أو  المذكورة  اإللزامیة  والمتطلبات  الشروط  من  أي  فیھا  تتوافر  لم  التي  أو  المحدد، 
 السیاسة، وذلك لمدة دورة المجلس؛ 

 

 االنتخابات ومدة العضویة:   6

إذا كان عدد المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة مساویاً للعدد المحدد لتشكیل مجلس اإلدارة / لعدد المقاعد   6.1

المجلس   أعضاء  انتخاب  على  العادیة  العامة  الجمعیة  تصادق  أن  بعد  بالتزكیة  الفوز  یعلن   . الشاغرة 

 بالتزكیة. 

مجلس   6.2 لعضویة  المرشحین  كان عدد  لعدد  إذا   / اإلدارة  مجلس  لتشكیل  المحدد  العدد  من  أكبر  اإلدارة 

 المقاعد الشاغرة ، تنتخب الجمعیة العامة العادیة أعضاء المجلس باالقتراع السري بالتصویت التراكمي. 

أال   6.3 الترشح أكثر من دورة ، على  ینتخب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات ، ویجوز للعضو 

 عضو المستقل مرتین دورتین للمجلس.تتعدى مدة العضویة لل

لعضویة   6.4 ترشیحھم  اإلدارة  مجلس  اعتمد  الذین  المرشحین  على  العامة  الجمعیة  في  التصویت  یقتصر 

المجلس بعد استیفائھم للمتطلبات الالزمة للترشیح كما وردت في ھذه السیاسة ومن بینھا الحصول على  

 عدم ممانعة الجھات التنظیمیة األخرى ذات الصلة؛ 
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بعد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو المصادقة على انتخابھم بالتزكیة بحسب األحوال یتم إخطار السادة   6.5

مصرف قطر المركزي ، والسادة/ ھیئة قطر لألسواق المالیة ، وبورصة قطر ، وشركة قطر لإلیداع   /

 لبنك.   المركزي ، ووزارة التجارة والصناعة كما ینشر اإلعالن على الموقع اإللكتروني ل

یعقد اجتماع مجلس اإلدارة األول بعد إنتھاء االنتخابات خالل خمسة عشر یوماً على األكثر من تاریخ   6.6

إنعقاد الجمعیة العامة العادیة التي تم فیھ انتخاب األعضاء أو المصادقة على انتخابھم بالتزكیة. ویخصص  

المنتدب ، وتشكیل اللجان المنبثقة    ھذه االجتماع النتخاب رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس والعضو

 عن مجلس اإلدارة ، وتعیین أمین سر المجلس.  

 )) بتشكیل مجلس اإلدارة. 5/6یتم إخطار الجھات الرقابیة المعنیة المشار إلیھا في البند رقم (( 6.7

 التزام العضو باألحكام والشروط التعاقدیة  7

المنتخبین/المعینین عند بدایة عضویتھم بالتوقیع على وثیقة/اتفاقیة التي یحدد فیھا األحكام والشروط یقوم كافة األعضاء  
وااللتزامات التعاقدیة بین العضو والبنك، وبما یضمن كحد أدنى اطالعھ على األنظمة واللوائح ذات الصلة بھ كعضو 

 .مجلس إدارة 

 

 أحكام عامة وختامیة  

ترشیح والتعیین للعضویة وانتھائھا باألحكام الواردة في دلیل الحوكمة في الجزء المتعلق  یراعى في شروط وضوابط ال
بعملیات الترشیح والتعیین واالحالل ألعضاء مجلس اإلدارة  المتعلقة    بحوكمة مجلس االدارة، وكذالك الوثائق األخرى

بالنظام األساسي للبنك. كما تحدد مكافآت األعضاء وفق    ولجانھ مثل سیاسة االحالل والبنود واألحكام ذات الصلة 
السیاسة الخاصة بالمكافآت وذلك بما ال یتعارض مع أحكام قانون الشركات التجاریة ، ونظام حوكمة الشركات الصادر  

 عن ھیئة قطر لألسواق المالیة ، وتعلیمات الحوكمة في البنوك الصادرة عن السادة / مصرف قطر المركزي. 

 توصیة بناء على  االدارة مجلس  من بتوصیة العامة الجمعیة قبل من  السیاسة ھذه تعدیل/دیثوتح إصدار اعتماد  یتم 
 .والحوكمةلجنة الترشیحات  من
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 "  ) 1نموذج رقم (" 
 إدارة بنك الدوحة طلب ترشیح لعضویة مجلس 

 من شخص طبیعي غیر مستقل 
 
 
 

 : التاریخ                                                                                                
 السادة/ بنك الدوحة       المحترمین

 تحیة طیبة وبعد،،،          

  -أنا الموقع أدناه:

 ............................................................................ األســـــــــــــــــــــــــــم:  

 ............................................................................ الجنسیـــــــــــــــــــــــة:  

 ............................................................................ رقم البطاقة الشخصیة / جواز السفر : 

 ............................................................................ تاریـــــــــــخ المیــــالد: 

 ............................................................................ رقــــــــــــــم الجـــوال: 

 ............................................................................ عنــــــــوان السكـــــن:

 ............................................................................ صنــــــدوق البریــــــد:

 ............................................................................ البریــــــــد اإللكتروني:

 ............................................................................ عدد أسھم البنك المملوكة لطالب الترشح:

 ............................................................................ العمــــــــــل الحالــــي: 

 ............................................................................ المؤھالت العلمیــــــة:

 ............................................................................ الخبرات السابقـــــــة:
 

ــویة مجلس اإلدارة للفترة القادمة ( ــیحي لعضـ ــویة في مجلس اإلدارة  وأقر بأنني  ) ،  2025-2023أتقدم بطلب ترشـ ــروط العضـ ــتوفیا جمیع شـ مسـ

وتعلیمات  وتعدیالتھ ونظم   2015)) لســنة 11المنصــوص علیھا في التشــریعات القطریة خاصــة قانون الشــركات التجاریة الصــادر بالقانون رقم ((

اـسي  وكذلك ـشروط العضـویة  ،  مصـرف قطر المركزي  وعن ھیئة قطر لألـسواق المالیة،    ةحوكمة الـشركات الصـادر المنصـوص علیھا في النظام األـس

 للبنك.

ــأن جمیع  ــحیحة وأتحمل   وأقر بــــــ ــتبیان واإلقرارات المرفقة صـ ــتندات المرفقة وجمیع البیانات المذكورة أعاله والبیانات المذكورة في اإلسـ المسـ

 ه البیانات.المسؤولیة في حالة عدم صحتھا أوصحة أي منھا، وأتعھد بإخطار بنك الدوحة بأي تغییر یطرأ على ھذ

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،                               
 

 اسم طالب الترشیح:                                                                               
 : التوقیــــــع                                                                                         

 المستندات المطلوبة لمرشح غیر مستقل " شخص طبیعي ".   -    * مرفق : 
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 ) 1/2نموذج رقم (
 

 التاریخ:   /     /  
 
 

 مرشح لعضویة مجلس إدارة بنك الدوحة   إقــــرار
))2023  – 2025 (( 

 
 

 -بأنني: المرشح لعضویة مجلس إدارة بنك الدوحة أقر                          أنا الموقع أدناه/            
 

- من مجموع األســھم، النســبة المطلوبة للترشــح للعضــویة بعدد أســھم قدره ())  %75,0((امتلك من أســھم بنك الدوحة حد أدنى نســبة   -1
ً  ) سھم، وأقر بإیداعھا كضمان لدى جھة اإلیداع في الموعد المحدد503,253,23/  في حال الفوز في االنتخابات. لذلك قانونا

،  334لم یسبق الحكم علي بعقوبة جنائیة أو في أي جریمة مخلھ بالشرف أواألمانھ أو في أي جریمة من الجرائم المشار إلیھا في المادتین -2
 .2015لسنة  11من قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم  335

 ارة أي شركة تم إلغاء ترخیصھا وتصفیتھا بحكم قضائي.لم أكن عضو سابق في مجلس إد -3
 لم یتم إعالن إفالسي ولم أتوقف عن سداد دیوني من قبل. -4
بما في ذلك بنك الدوحة في حال الفوز    لسـت عضـواً في مجلس إدارة أكثر من ثالث شـركات مسـاھمة تقع مراكزھا الرئیسـیة في دولة قطر -5

 .في االنتخابات
  إدارة شركتین تمارسان نشاط متجانس.لست عضواَ في مجلس  -6

 ال أعمل وال أشارك في أي أنشطة منافسة ألنشطة البنك بشكل مباشر أو غیر مباشر. -7

 أقر بتقدیم شھادة حسن سیر وسلوك حدیثة فور إعالن فوزي بإنتخابات أعضاء مجلس اإلدارة. -8

 
 

 وھـــذا إقـــرار منـي بـــذلك ،،،   
 
 
 

  : إسم المرشح   
  : التوقیع 
  : التاریخ 
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 ) 1/3نموذج رقم ( 
 اسم البنك: بنك الدوحة      

 استبیان شخصي للمرشح لعضویة مجلس اإلدارة أو المساھم الرئیسي 
 :  االسم .1

 الجنسیة:   .2
 الوظیفة الحالیة وطبیعة أعمالھا:   .3
 العنوان الحالي في قطر:   .4
 العنوان الدائم:   .5
 تاریخ ومكان المیالد:   .6
 المؤھل العلمي والتخصص:   .7
 :  الخبرات األخرى  .8

 ال نعم استبیان  

9 . ھل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد الرتكابك جریمة مخلة بالشرف أو األمانة (إذا كانت اإلجابة بنعم   
 . اذكر التفاصیل)

............................................................................................................................. . 

 
 

10 . ھل سبق أن كنت عضوا في مجلس إدارة أو مدیر في أي شركة الغي ترخیصھا أو صفیت بحكم قضائي (إذا كانت   
 . التفاصیل)اإلجابة بنعم أذكر 

............................................................................................................................. . 

 
 

ھل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد دیونك أو قمت بإجراء تسویة لجدولة دیونك (إذا كانت اإلجابة بنعم   . 11
 التفاصیل) أذكر 

............................................................................................................................. . 

 
 

ھل ترشیحك لعضویة مجلس اإلدارة أو تأدیة واجباتك في عضویة مجلس اإلدارة (عند انتخابك) بتوجیھات أو   . 12
 . شخص (إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصیل)تعلیمات من أي 

............................................................................................................................. . 

 
 

البنك المرشح لعضویة مجلس  ) تحتفظ بعالقة عمل مع 15و  14ھل الشركات المدرجة في اإلجابة على السؤالین ( . 13
 . إدارتھ (إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصیل) 

............................................................................................................................. . 
  

   مباشرة بإدارتھا خالل الخمس سنوات الماضیة مع ذكر طبیعة العالقة والفترة: اذكر اسم الشركات التي لك عالقة مباشرة أو غیر  . 14

من   )% 5(اذكر اسم الشركات التي انت حالیا عضو في مجلس إدارتھا أو تمتلك مع أفراد عائلتك المقربین (زوجة وأوالد) ما یزید عن   . 15
   األصوات:

أقر بأن البیانات الواردة في إجاباتي على األسئلة كاملة وصحیحة واتعھد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغییر یحدث على ھذه   
 بیانات: ال

 االسم:   
 التوقیع:       

   التاریخ: توقیع المفوض بالبنك      
 مرفق صورة من مستندات إثبات الشخصیة. 
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 ) 1/4نموذج رقم (
 

 ـرار ـــــد وإقــــتعھ
 

 السادة/ مصرف قطر المركزي

 أقر بأني:المرشح لعضویة مجلس اإلدارة/ عضو مجلس إدارة بنك الدوحة  /أنا الموقع أدناه

والتي   2012) لسـنة  13) من قانون مصـرف قطر المركزي وتنظیم المؤسـسـات المالیة الصـادر بالقانون رقم (129اطلعت على أحكام المادة ( أ.

 نصت على:

یكون أعـضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفین مـسئولین بـصفة ـشخـصیة عن الخـسائر واألـضرار التي تـصیب المؤـسسة المالیة أو تصیب الغیر،  " 

نتیجة تعمدھم اإلضــرار بھا أو إھمالھم أو تقصــیرھم، أو إخفائھم معلومات ذات صــلة بنشــاط المؤســســة المالیة أو تقدیمھم معلومات خاطئة أو 

 ".واألضرارسواء للمساھمین أو للمصرف، وتكون المؤسسة المالیة مسؤولة بالتضامن معھم عن تلك الخسائر مضللة عنھا، 

 واألضرار.ویجوز للمصرف أن یقاضي نیابة عن مساھمي المؤسسة المالیة كل من تسبب في تلك الخسائر 

 ):130وعلى نص المادة (

الموظفین ومراقبي الحـسابات إخطار المـصرف فورا عند حدوث أي أمر قد یھدد أو یؤثر على ـسمعة على مجلس إدارة المؤـسـسة المالیة وكبار   

 عند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعلیمات المصرف. المؤسسة المالیة أو مركزھا المالي، أو

 ):146وعلى نص المادة (

فیھا ووكالئھا ومراســلیھا وخبرائھا وســائر العاملین بھا،  "یحظر على رؤســاء وأعضــاء مجالس إدارة البنوك ومدیریھا ومســتشــاریھا ومشــر

م  إعطاء أو كشـف أو اإلفصـاح عن أیة معلومات أو بیانات أو وثائق أو مسـتندات عن عمالئھا أو حسـاباتھم أو ودائعھم أو أمانتھم أو موجوداتھ 

ــة بھم ، أو ما ــؤون، وذلك إال في الحا أو الخزائن الخاصــ ــى أحكام ھذا القانون، ووفقاً  یتعلق بھم من معامالت أو شــ الت المرخص بھا بمقتضــ

 للشروط والضوابط التي یضعھا المصرف. 

ك، أو ویسري الحظر المشار إلیھ في الفقرة السابقة في مواجھة جمیع األشخاص والجھات، ویظل قائماً حتى بعد إنتھاء العالقة بین العمیل والبن

 السابقة والبنك ألي سبب من األسباب.بین أي من األشخاص المشار إلیھم في الفقرة 

وبالتعلیمات التنفیذیة   2012) لسنة  13وأتعھد بأن التزم بأحكام قانون مـصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( ب.

 التي یصدرھا.

تكون تلك التســھیالت مغطاة بضــمانات كاملة وفق تعلیمات    والتزم بالحدود المســموح بھا في التســھیالت االئتمانیة لعضــو مجلس اإلدارة، وأن .جـ

 مصرف قطر المركزي.

ــل على الجرائم المبینة بھ التي ترتكب   ــوص علیھا في ھذا الفصــ ــد ینص علیھا قانون آخر تطبق العقوبات المنصــ مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشــ

 بالمخالفة ألحكام ھذا القانون.

 : االسم 
 

  : التوقیع 
 : التاریخ 
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 " ) 2(رقم   نموذج"  
 إدارة بنك الدوحة طلب ترشیح لعضویة مجلس 

 من شخص معنوي غیر مستقل 
 
 

  التاریخ:                                                                              
 

 السادة/ بنك الدوحة       المحترمین
 

 وبعد،،،تحیة طیبة           
 
 

 :.........الجنسیة..........-سجل تجاري رقم: ....................................................نحن / شركة 
 

                          ...............................................................................  . - العنــــوان الجغـــرافي للشركــــة : -
 ...............................................................................  -عنوان الموقع اإللكتروني للشركة :  -
                                    .............................................................................. -كة :البریــــــد اإللكترونــــــــي للشر -
 ..............................................................................   -ھاتف :  .................  -ص.ب : -
 .............................................................  -الشركة في بنك الدوحة:  عدد األسھم التي تمتلكھا -

 

ــة ((  ــرة القادمـــ ــة للفتـــ ــك الدوحـــ ــس إدارة بنـــ ــویة مجلـــ ــحي لعضـــ ــب ترشـــ ــدم بطلـــ ــید / 2025 – 2023نتقـــ ــح الســـ )) ، ونرشـــ
  -لتمثیل الشركة في المجلس وبیاناتھ فیما یلي: ......................................

 .............................. الجنسیـــــــــــــــــــــــة: ......................................... : رقم البطاقة الشخصیة

 .............................. :رــــــواز السفــــجرقم  ......................................... تاریـــــــــــخ المیــــالد:

 .............................. ـوال:ـرقــــــــــــــم الجــ ......................................... عنــــــــوان السكـــــن:

 .............................. صنــــــدوق البریــــــد: ......................................... البریــــــــد اإللكتروني:

 .............................. ـي:ـالعمــــــــــل الحالـــ ......................................... المؤھالت العلمیــــــة:

 ......................................................................................................... رات السابقـــــــة:ـــالخب
 

ح  وأقر أنا الموقع أدناه بصفتي المفوض بالتوقیع عن الشركة المذكورة بأن الشركة تتقدم بطلب الترشح لعضویة مجلس إدارة بنك الدوحة وترش
المذ  ......................................... السید/   البیانات  بأن جمیع  اإلدارة، وأقر  الشركة في مجلس  لتمثیل  المحدده أعاله  أعاله  ببیناتھ  كورة 

 للشركة والشخص المرشح لتمثیلھا في المجلس صحیحة وأتحمل المسؤولیة في حالة عدم صحتھا. 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،                                
 

 اسـم المفوض عن الشـركة:                                                                                                               
 توقیع المفوض عن الشركة:                                                                  

 ـــــــة: ختـــــــــم الشركــــــــ                                                                                                             
 المستندات المطلوبة لمرشح معنوي غیر مستقل.  -  * مرفق : 
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 ) " 2/1" نموذج رقم (   
 

 التاریخ:   /     /  
 

 شخص معنوي مرشح  إقــــرار 
 مجلس إدارة بنك الدوحة   لعضویة  

))2023  – 2025 (( 
 

لعضویة مجلس إدارة بنك الدوحة  لتقدیم طلب الترشح  ..................................................،  مفوض عن شركة/  ال  بصفتي  أنا الموقع أدناه
 - : الشركة بأن  أقر

 

- من مجموع األسھم، النسبة المطلوبة للترشح للعضویة بعدد أسھم قدره (   ))%75,0((من أسھم بنك الدوحة حد أدنى نسبة    تمتلك  -1
 ) سھم، وأقر بإیداعھا كضمان لدى جھة اإلیداع في الموعد المحدد لذلك قانوناً. 503,253,23/

  تجاریة جمیع شروط العضویة في مجلس اإلدارة المنصوص علیھا في التشریعات القطریة خاصة قانون الشركات الالشركة مستوفیة   -2
)) رقم  بالقانون  لسنة  11الصادر  المالیة،    2015))  لألسواق  قطر  ھیئة  الصادرة عن  الشركات  وتعلیمات  حوكمة  ونظم  وتعدیالتھ، 

 ومصرف قطر المركزي، وكذلك شروط العضویة المنصوص علیھا في النظام األساسي للبنك. 
 تقع مراكزھا الرئیسیة في دولة قطر. من ثالث شركات مساھمة   ست عضواً في مجلس إدارة أكثر ی لالشركة  -3
   . ، وال تمارس نشاط متجانـس أو مشابھ لنشاط البنك ت عضواَ في مجلس إدارة شركتین تمارسان نشاط متجانســسی لالشركة  -4
بإنتخابات أعضاء    ھافي عضویة المجلس فورإعالن فوز  ھابتقدیم شھادة حسن سیر وسلوك حدیثة للشخص المرشح لتمثیلی  تتعھد الشركة  -5

 مجلس اإلدارة. 
 

 وھـــذا إقـــرار منـي بـــذلك ،،،   
 

 
  : إسم المفوض عن الشركة    

  : التوقیــــــــع 

  : ختـم الشركة  

  : التاریــــــــخ 
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 " ) 2/3(رقم  نموذج "    
 

 التاریخ:   /     /  
 

 شخص معنوي لتمثیلھ  مرشح  إقــــرار
 مجلس إدارة بنك الدوحة  في 

))2023  – 2025 (( 
 

لعضویة                                                      .........................................................  أنا الموقع أدناه بصفتي المرشح عن شركة/
 -بأنني: مجلس إدارة بنك الدوحة أقر

 
،  334المشار إلیھا في المادتینلم یسبق الحكم علي بعقوبة جنائیة أو في أي جریمة مخلھ بالشرف أواألمانھ أو في أي جریمة من الجرائم   -1

 .2015لسنة  ))11(( رقم           من قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون  335
 لست عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساھمة تقع مراكزھا الرئیسیة في دولة قطر. -2
 بحكم قضائي.لم أكن عضو سابق في مجلس إدارة أي شركة تم إلغاء ترخیصھا وتصفیتھا  -3
 لم یتم إعالن إفالسي ولم أتوقف عن سداد دیوني من قبل. -4
  لست عضواَ في مجلس إدارة شركتین تمارسان نشاط متجانس. -5

الصـادر    مسـتوفیا جمیع شـروط العضـویة في مجلس اإلدارة المنصـوص علیھا في التشـریعات القطریة خاصـة قانون الشـركات التجاریة -6

ونظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، ونظام الحوكمة الصادر عن مصرف    2015)) لسنة  11بالقانون رقم ((

  قطر المركزي، وكذلك شروط العضویة المنصوص علیھا في النظام األساسي للبنك.

 ال أعمل وال أشارك في أي أنشطة منافسة ألنشطة البنك بشكل مباشر أو غیر مباشر. -7

 حسن سیر وسلوك حدیثة فور إعالن فوزي بإنتخابات أعضاء مجلس اإلدارة.أقر بتقدیم شھادة  -8
 وھـــذا إقـــرار منـي بـــذلك ،،،

 
 

  : إسم المرشح   
  : التوقیع 
  : التاریخ 
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 " ) 2/4(رقم   نموذج"  
 

 للشركات المرشحة لعضویة مجلس اإلدارة أو مساھم رئیسي استبیان  
 

 :    إسم الشركة .1
 : التأسیسبلد  .2
 : تاریخ التأسیس .3
 : رقم السجل التجاري .4
 ال نعم  
 ھل تمارس الشركة نشاط الخدمات المالیة. .5

....................................................................................................... 
 

 

 ھل سبق للشركة أن كانت عضو في مجلس إدارة في أي شركة ألغي ترخیصھا أو صفیت. .6
........................................................................................................... 

 
 

 للشركة أن توقفت عن سداد دیونھا او دخلت في تسویة مع الدائنین لجدولة دیونھا.ھل سبق  .7
........................................................................................................... 

 
 

 ھل سبق للشركة أن صدر ضدھا حكم لممارسة نشاط بدون ترخیص. .8
.......................................................................................................... 

 
 

 اذكر اسم الشركات التي للشركة عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بإدارتھا مع ذكر طبیعة العالقة والفترة. .9
........................................................................................................... 

  

 أذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمدیرین التنفیذیین. مرفق صورة من السجل التجاري بالبیانات. .10
 

  أذكر أسماء وحصص المؤسسین الرئیسیین في الشركة. .11
 
 تغییر.أقر بأن البیانات الواردة في إجاباتي على األسئلة كاملة وصحیحة واتعھد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي  
 

 : اسم المفوض بالتوقیع 
 

 التوقیع:    
 

 التاریخ:    
 إذا كانت اإلجابة نعم في االستبیان اذكر التفاصیل.  •
 یرفق الھیكل التنظیمي للشركة.  •
 المیزانیة المدققة لمدة ثالث سنوات. ترفق  •
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 " ) 2/5(رقم   نموذج"  
 اسم البنك: بنك الدوحة   

 استبیان شخصي للمرشح لعضویة مجلس اإلدارة أو المساھم الرئیسي 
 : االسم .1

 الجنسیة:  .2

 الوظیفة الحالیة وطبیعة أعمالھا:  .3

 العنوان الحالي في قطر:  .4

 العنوان الدائم:  .5

 تاریخ ومكان المیالد:  .6

  المؤھل العلمي والتخصص:  .7
 : الخبرات األخرى .8

 ال نعم استبیان  
ھل ســـــبق أن صـــــدر ضـــــدك حكم بالحبس في أي بلد الرتكابك جریمة مخلة بالشـــــرف أو األمانة (إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر   . 9

 .التفاصیل)
........................................................................................................................................ 

 
 

ھل سـبق أن كنت عضـوا في مجلس إدارة أو مدیر في أي شـركة الغي ترخیصـھا أو صـفیت بحكم قضـائي (إذا كانت اإلجابة بنعم  . 10
 .أذكر التفاصیل)

........................................................................................................................................ 

 
 

اإلجابة بنعم أذكر  ھل ســــبق أن أعلنت إفالســــك أو توقفت عن ســــداد دیونك أو قمت بإجراء تســــویة لجدولة دیونك (إذا كانت   . 11
 التفاصیل)

....................................................................................................................................... 

 
 

انتخابك) بتوجیھات أو تعلیمات من أي ھل ترشــیحك لعضــویة مجلس اإلدارة أو تأدیة واجباتك في عضــویة مجلس اإلدارة (عند   . 12
 .شخص (إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصیل)

...................................................................................................................................... 

 
 

) تحتفظ بعالقة عمل مع البنك المرشــح لعضــویة مجلس إدارتھ (إذا  15و  14الســؤالین (ھل الشــركات المدرجة في اإلجابة على   . 13
 .كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصیل)

...................................................................................................................................... 
  

 

  اذكر اسم الشركات التي لك عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بإدارتھا خالل الخمس سنوات الماضیة مع ذكر طبیعة العالقة والفترة:. 14
 

% من 5اذكر اســـم الشـــركات التي انت حالیا عضـــو في مجلس إدارتھا أو تمتلك مع أفراد عائلتك المقربین (زوجة وأوالد) ما یزید عن   .15
  األصوات:

ن البیانات الواردة في إجاباتي على األســـئلة كاملة وصـــحیحة واتعھد بإخطار مصـــرف قطر المركزي فور علمي بأي تغییر یحدث  أقر بأ 
 على ھذه البیانات:

 االسم:  
 التوقیع: 
 التاریخ: 

 توقیع المفوض بالبنك 
 مرفق صورة من مستندات إثبات الشخصیة. 
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 " ) 2/6(رقم  نموذج "    
 
 

 وإقــرار تعھــد     
 

 السادة/ مصرف قطر المركزي
 أقر بأني:المرشح لعضویة مجلس اإلدارة/ عضو مجلس إدارة بنك الدوحة  /أنا الموقع أدناه

) لسـنة  13) من قانون مصـرف قطر المركزي وتنظیم المؤسـسـات المالیة الصـادر بالقانون رقم (129اطلعت على أحكام المادة ( أ.
 والتي نصت على: 2012

یكون أعـضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفین مـسئولین بصفة شخصیة عن الخسائر واألضرار التي تصیب المؤسسة المالیة أو   " 
تصـیب الغیر، نتیجة تعمدھم اإلضـرار بھا أو إھمالھم أو تقصـیرھم، أو إخفائھم معلومات ذات صـلة بنشـاط المؤسـسـة المالیة أو  

ـسواء للمـساھمین أو للمـصرف، وتكون المؤـسـسة المالیة مـسؤولة بالتـضامن معھم عن  تقدیمھم معلومات خاطئة أو مـضللة عنھا،  
 ".واألضرارتلك الخسائر 

 واألضرار.ویجوز للمصرف أن یقاضي نیابة عن مساھمي المؤسسة المالیة كل من تسبب في تلك الخسائر 
 ):130وعلى نص المادة (

ومراقبي الحـسابات إخطار المـصرف فورا عند حدوث أي أمر قد یھدد أو یؤثر  على مجلس إدارة المؤـسـسة المالیة وكبار الموظفین      
 على سمعة المؤسسة المالیة أو مركزھا المالي، أوعند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعلیمات المصرف.

 ):146وعلى نص المادة (
ئھا ومراســلیھا وخبرائھا وســائر  "یحظر على رؤســاء وأعضــاء مجالس إدارة البنوك ومدیریھا ومســتشــاریھا ومشــرفیھا ووكال

العاملین بھا، إعطاء أو كشــــف أو اإلفصــــاح عن أیة معلومات أو بیانات أو وثائق أو مســــتندات عن عمالئھا أو حســــاباتھم أو  
ــة بھم ، أو ـمایتعلق بھم من مـعامالت أو شـــــؤون، وذـلك إال في الـحاالت   ودائعھم أو أـمانتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الـخاصـــ

 بھا بمقتضى أحكام ھذا القانون، ووفقاً للشروط والضوابط التي یضعھا المصرف. المرخص 
ویســري الحظر المشــار إلیھ في الفقرة الســابقة في مواجھة جمیع األشــخاص والجھات، ویظل قائماً حتى بعد إنتھاء العالقة بین  

 بنك ألي سبب من األسباب.العمیل والبنك، أو بین أي من األشخاص المشار إلیھم في الفقرة السابقة وال
ــات المالیة الصــادر بالقانون رقم ( ب. ــس ــنة  13وأتعھد بأن التزم بأحكام قانون مصــرف قطر المركزي وتنظیم المؤس  2012) لس

 وبالتعلیمات التنفیذیة التي یصدرھا.
لتسـھیالت مغطاة بضـمانات كاملة  والتزم بالحدود المسـموح بھا في التسـھیالت االئتمانیة لعضـو مجلس اإلدارة، وأن تكون تلك ا .جـ

 وفق تعلیمات مصرف قطر المركزي.
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشـد ینص علیھا قانون آخر تطبق العقوبات المنصـوص علیھا في ھذا الفصـل على الجرائم المبینة  

 بھ التي ترتكب بالمخالفة ألحكام ھذا القانون.
 

 : االسم 
 

  : التوقیع 
 : التاریخ 
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 " ) 3( رقم  نموذج " 
 إدارة بنك الدوحة مجلس عضو مستقل في طلب ترشیح 

 
  التاریخ:                                                                             

 السادة/ بنك الدوحة       المحترمین
 تحیة طیبة وبعد،،،          

 أنا الموقع أدناه/                                         

 ............................................................................ األســـــــــــــــــــــــــــم:  

 ............................................................................ الجنسیـــــــــــــــــــــــة:  

 ............................................................................ رقم البطاقة الشخصیة / جواز السفر : 

 ............................................................................ تاریـــــــــــخ المیــــالد: 

 ............................................................................ رقــــــــــــــم الجـــوال: 

 ............................................................................ عنــــــــوان السكـــــن:

 ............................................................................ صنــــــدوق البریــــــد:

 ............................................................................ البریــــــــد اإللكتروني:

 ............................................................................ العمــــــــــل الحالــــي: 

 ............................................................................ المؤھالت العلمیــــــة:

 ............................................................................ الخبرات السابقـــــــة:

 

مستوفیا  وأقر بأنني ال أملك أسھم في بنك الدوحة ، كما أنني  ،    كعضو مستقل  )2025- 2023أتقدم بطلب ترشیحي لعضویة مجلس اإلدارة للفترة القادمة (

)) لسنة  11جمیع شروط العضویة في مجلس اإلدارة المنصوص علیھا في التشریعات القطریة خاصة قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (( 

وكذلك شروط العضویة المنصوص  ،  مصرف قطر المركزي  وئة قطر لألسواق المالیة،  عن ھی  ةحوكمة الشركات الصادر وتعلیمات  وتعدیالتھ ونظم    2015

 علیھا في النظام األساسي للبنك. 

المستندات المرفقة وجمیع البیانات المذكورة أعاله والبیانات المذكورة في اإلستبیان واإلقرارات المرفقة صحیحة وأتحمل المسؤولیة   وأقر بـأن جمیع  

 صحتھا أوصحة أي منھا، وأتعھد بإخطار بنك الدوحة بأي تغییر یطرأ على ھذه البیانات. في حالة عدم  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،                                
 

 اسم طالب الترشیح:                                                                           
 : التوقیــــــع                                                                                   

 * مرفق :    
     المستندات المطلوبة لمرشح مستقل. -    
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 " ) 3/1( رقم  نموذج " 
 

 التاریخ:   /     /  
 
 

 لعضویة مجلس إدارة بنك الدوحة  مستقل مرشح  إقــــرار
2023  - 2025 

 
 -بأنني: لعضویة مجلس إدارة بنك الدوحة أقرمستقل  مرشح  .......................................................أنا الموقع أدناه/

 

المساھمین الرئیسین في أي من الشركات  ال أملك أنا وال أي من أقاربي من الدرجة األولى أسھم في بنك الدوحة ومجموعتھ، ولسنا من  -1

 الزمیلة للبنك. 

،  334لم یسبق الحكم علي بعقوبة جنائیة أو في أي جریمة مخلھ بالشرف أواألمانھ أو في أي جریمة من الجرائم المشار إلیھا في المادتین -2

 . 2015لسنة  )) 11((من قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم   335

من أقاربي من الدرجة األولى والشركات التي نمتلكھا أي عالقة تعاقدیة أو مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة مع مجموعة    لیس لدي أو أي -3

 البنك بما في ذلك الحصول على تسھیالت ائتمانیة. 

 لم أكن عضو سابق في مجلس إدارة أي شركة تم إلغاء ترخیصھا وتصفیتھا بحكم قضائي.  -4

 جة األولى بأي من أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفیذیة للبنك. ال تربطني صلة قرابة من الدر -5

 ال أعمل ولم یسبق لي العمل أو أي من أقاربي من الدرجة األولى لدى البنك ومجموعتھ خالل السنوات الخمس السابقة.  -6

 لم یتم إعالن إفالسي ولم أتوقف عن سداد دیوني من قبل.  -7

بما في ذلك بنك الدوحة في حال الفوز    ات مساھمة تقع مراكزھا الرئیسیة في دولة قطرلست عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثالث شرك -8

 . في االنتخابات 

 لست عضواَ في مجلس إدارة شركتین تمارسان نشاط متجانس.   -9

 ال أعمل وال أشارك في أي أنشطة منافسة ألنشطة البنك بشكل مباشر أو غیر مباشر.  -10

 . حدیثة فور إعالن فوزي بإنتخابات أعضاء مجلس اإلدارةأقر بتقدیم شھادة حسن سیر وسلوك  -11

 وھـــذا إقـــرار منـي بـــذلك ،،،

 
  : إسم المرشح   

  : التوقیع 
  : التاریخ 
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 " ) 3/2( رقم  نموذج " 
 اسم البنك: بنك الدوحة 

 استبیان شخصي للمرشح لعضویة مجلس اإلدارة أو المساھم الرئیسي 
 : االسم .1

 الجنسیة:  .2
 الوظیفة الحالیة وطبیعة أعمالھا:  .3
 العنوان الحالي في قطر:  .4
 العنوان الدائم:  .5
 تاریخ ومكان المیالد:  .6
 المؤھل العلمي والتخصص:  .7
 : الخبرات األخرى .8
 ال نعم استبیان  
اإلجابة بنعم اذكر  ھل سـبق أن صـدر ضـدك حكم بالحبس في أي بلد الرتكابك جریمة مخلة بالشـرف أو األمانة (إذا كانت   . 9

 .التفاصیل)
 ............................................................................................................................. ........... 

 
 

ھل سبق أن كنت عضوا في مجلس إدارة أو مدیر في أي شركة الغي ترخیصھا أو صفیت بحكم قضائي (إذا كانت اإلجابة   . 10
 .أذكر التفاصیل)بنعم 

 ............................................................................................................................. ........... 

 
 

اإلجابة بنعم أذكر  ھل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد دیونك أو قمت بإجراء تسویة لجدولة دیونك (إذا كانت  . 11
 التفاصیل) 

....................................................................................................................................... 

 
 

انتخابك) بتوجیھات أو تعلیمات  ھل ترشــیحك لعضــویة مجلس اإلدارة أو تأدیة واجباتك في عضــویة مجلس اإلدارة (عند   . 12
 .من أي شخص (إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصیل)

...................................................................................................................................... 

 
 

ــركات المدرجة في اإلجابة على   . 13 ــؤالین (ھل الشـ ــویة مجلس  15و  14السـ ــح لعضـ ) تحتفظ بعالقة عمل مع البنك المرشـ
 .إدارتھ (إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصیل)

...................................................................................................................................... 
  

  اذكر اسم الشركات التي لك عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بإدارتھا خالل الخمس سنوات الماضیة مع ذكر طبیعة العالقة والفترة: .14
 

  % من األصوات:5اذكر اسم الشركات التي انت حالیا عضو في مجلس إدارتھا أو تمتلك مع أفراد عائلتك المقربین (زوجة وأوالد) ما یزید عن  .15
بأن البیانات الواردة في إجاباتي على األـسئلة كاملة وـصحیحة واتعھد بإخطار مـصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغییر یحدث على ھذه  أقر   

 البیانات:
 االسم:  

 التوقیع: 
 التاریخ: 

 توقیع المفوض بالبنك 
 مرفق صورة من مستندات إثبات الشخصیة. 
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 " ) 3/3( رقم  نموذج " 
 

 وإقــرار تعھــد     
 

 السادة/ مصرف قطر المركزي
 أقر بأني:المرشح لعضویة مجلس اإلدارة/ عضو مجلس إدارة بنك الدوحة  /أنا الموقع أدناه

) لسـنة  13) من قانون مصـرف قطر المركزي وتنظیم المؤسـسـات المالیة الصـادر بالقانون رقم (129اطلعت على أحكام المادة ( أ.
 والتي نصت على: 2012

یكون أعـضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفین مـسئولین بصفة شخصیة عن الخسائر واألضرار التي تصیب المؤسسة المالیة أو   " 
تصـیب الغیر، نتیجة تعمدھم اإلضـرار بھا أو إھمالھم أو تقصـیرھم، أو إخفائھم معلومات ذات صـلة بنشـاط المؤسـسـة المالیة أو  

ـسواء للمـساھمین أو للمـصرف، وتكون المؤـسـسة المالیة مـسؤولة بالتـضامن معھم عن  تقدیمھم معلومات خاطئة أو مـضللة عنھا،  
 ".واألضرارتلك الخسائر 

 واألضرار.ویجوز للمصرف أن یقاضي نیابة عن مساھمي المؤسسة المالیة كل من تسبب في تلك الخسائر 
 ):130وعلى نص المادة (

الموظفین ومراقبي الحـسابات إخطار المـصرف فورا عند حدوث أي أمر قد یھدد أو یؤثر  على مجلس إدارة المؤـسـسة المالیة وكبار      
 على سمعة المؤسسة المالیة أو مركزھا المالي، أوعند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعلیمات المصرف.

 ):146وعلى نص المادة (
یھا ووكالئھا ومراســلیھا وخبرائھا وســائر  "یحظر على رؤســاء وأعضــاء مجالس إدارة البنوك ومدیریھا ومســتشــاریھا ومشــرف

العاملین بھا، إعطاء أو كشــــف أو اإلفصــــاح عن أیة معلومات أو بیانات أو وثائق أو مســــتندات عن عمالئھا أو حســــاباتھم أو  
ــة بھم ، أو ـمایتعلق بھم من مـعامالت أو شـــــؤون، وذـلك إال في الـحاال  ت  ودائعھم أو أـمانتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الـخاصـــ

 المرخص بھا بمقتضى أحكام ھذا القانون، ووفقاً للشروط والضوابط التي یضعھا المصرف. 
ویســري الحظر المشــار إلیھ في الفقرة الســابقة في مواجھة جمیع األشــخاص والجھات، ویظل قائماً حتى بعد إنتھاء العالقة بین  

 سابقة والبنك ألي سبب من األسباب.العمیل والبنك، أو بین أي من األشخاص المشار إلیھم في الفقرة ال
ــات المالیة الصــادر بالقانون رقم ( ب. ــس ــنة  13وأتعھد بأن التزم بأحكام قانون مصــرف قطر المركزي وتنظیم المؤس  2012) لس

 وبالتعلیمات التنفیذیة التي یصدرھا.
اإلدارة، وأن تكون تلك التسـھیالت مغطاة بضـمانات كاملة  والتزم بالحدود المسـموح بھا في التسـھیالت االئتمانیة لعضـو مجلس   .جـ

 وفق تعلیمات مصرف قطر المركزي.
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشـد ینص علیھا قانون آخر تطبق العقوبات المنصـوص علیھا في ھذا الفصـل على الجرائم المبینة  

 بھ التي ترتكب بالمخالفة ألحكام ھذا القانون.
 : االسم 

 

  : التوقیع 
 : التاریخ 
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 بنك الدوحة 
 

 سیاسات الحوكمة
 
 

 البرامج التعریفیة وتدریب مجلس اإلدارة
 
  
 
 

  ]2022دیسمبر  [
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 أحكام تمھیدیة 
   الغرض من ھذه السیاسة .1

نظام حوكمة  والبرامج التعریفیة وتدریب مجلس اإلدارة تماشیا مع الممارسات الرائدة    تھدف ھذه السیاسة إلى وضع
المالیة ومصرف قطر   ھیئة قطر لألسواق  قبل  المعد من  الرئیسیة  السوق  في  المدرجة  القانونیة  والكیانات  الشركات 

 المركزي.

الى وضع خطة تدریب    باإلضافة  ،لبنك تأكد من وضع اجراءات لتعریف األعضاء الجدد بعمل االعلى مجلس االدارة  
الى المواضیع و المستجدات    باإلضافةتنطبق على البنك    التيتھدف الى ضمان درایة أعضاء المجلس بكافة المستجدات  

 المتعلقة بالحوكمة.

 برامج التدریب والتعریف ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد
 السیاسة العامة  .2

ومن وجود برنامج   أعضاء مجلس اإلدارة الجدد التوجیھ الصحیح والكافيمجلس اإلدارة التأكد من تلقي  رئیس  على  
 مناسب وذلك لالستفادة من مھارات األعضاء وخبراتھم ومعرفتھم.  يتعریف

عرف  بما یتضمن التمھمة وضع برنامج التدریب التعریفي لألعضاء الجدد  بیفوض رئیس مجلس االدارة الجھة المعنیة 
 على المدراء التنفیذیین والمستشارین وأھم مراكز وأھداف العمل. 

عمل الحوكمة، ودور   یھدف البرنامج التدریبي الى التأكد من أن كل عضو جدید في مجلس اإلدارة على درایة باطار
 المجلس، واللجان التابعة لھ من خالل: 

 االستراتیجیة؛ الھیكل التنظیمي للبنك واألھداف  2.1
 التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومھامھم ومسؤولیاتھم وحقوقھم؛  2.2
 مھام لجان المجلس في البنك ومسؤولیاتھا؛  2.3
 موجز عن األصول وااللتزامات الرئیسیة؛  2.4
 المخاطر الرئیسیة واستراتیجیة إدارة المخاطر؛  2.5
 مؤشرات األداء الرئیسیة؛  2.6
 یاسات سریة المعلومات؛ قواعد السلوك، بما في ذلك تضارب المصالح وس 2.7
 البیانات المالیة؛ و  2.8
 ادارات االلتزام والتدقیق الداخلي والشؤون القانونیة.  2.9

 

 ةأمین سر مجلس اإلداردور  .3

 د؛ توجیھیة ألعضاء المجلس الُجدال جلسات الجدول و تنسیق ومتابعة مواعید •
عن جلسات المجلس بشكل   والغائبینتحریر محاضر اجتماعات المجلس یحدد بھا اسماء االعضاء الحاضرین   •

 عام أو البرامج التعریفیة والتدریبیة بشكل خاص؛ 
 والتأكد من إدراج البرامج التعریفیة وتدریب مجلس اإلدارة في جدول أعمال الجلسة التي سیتم فیھا ذلك.  •
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 برامج التدریب السنوي
 برنامج التدریب   .4

الجھة   4.1 لتدریب  على رئیس مجلس اإلدارة من خالل تفویض  لتنظیم برنامج  البنك وضع خطة  في  المعنیة 
   أعضاء مجلس اإلدارة. 

على وجھ الخصوص  وتوجیھیة ألعضاء مجلس اإلدارة   رئیس المجلس التأكد من وضع إجراءات یجب على 4.2
 تلك المتعلقة بالجوانب المالیة والقانونیة. 

ما یستجد من معاییر وتنظیمات وتحدیثات  یتم تقدیم الدعم والتدریب الالزم ألعضاء مجلس اإلدارة بشأن   4.3
خاصة في مجال العمل اإلداري والمالي وذلك لتطویر أدائھم وتنمیة مھاراتھم ونقل خبراتھم وبصفة خاصة 

 في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر.
للتأكد    على بنك الدوحة إجراء تدریب مرة في السنة على األقل بناءا على متطلبات ھیئة قطر لألسواق المالیة   4.4

 المعمول بھا من قبل الجھات الرقابیة.  من أن المجلس على علم بالتحدیثات والمعاییر
یعتمد المجلس برنامج تطویر رسمي ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان لالستفادة من مھاراتھم وقدراتھم لدفع   4.5

 . االستراتیجیةالبنك نحو تحقیق أھدافھ 
ورات تدریبیة أو مؤتمرات أو ندوات، كجزء من برنامجھم  یحق ألعضاء مجلس اإلدارة الذین یحضرون د 4.6

 التدریبي، أن یقوم البنك بتعویضھم عن التكالیف المتعلقة بالسفر من وإلى الحدث وحضوره وفقًا لما یلي: 
 یجب أن یكون االجتماع أو المؤتمر أو الندوة ذات صلة بأنشطة البنك؛ و  4.6.1
 اإلدارة بالذھاب الى االجتماع أو المؤتمر.  على رئیس مجلس اإلدارة أن یوافق ألعضاء مجلس 4.6.2

 والمواضیع األخرى التدریب المتعلق بمواضیع الحوكمة  .5

البرنامج التدریبي ألعضاء مجلس االدارة یجب أن یتضمن جوانب متعلقة بالحوكمة والمستجدات التي تنطبق   5.1
السوق الرئیسیة المعد من قبل ھیئة قطر  على البنك ونظام حوكمة الشركات والكیانات القانونیة المدرجة في  

 لألسواق المالیة  ومصرف قطر المركزي بشكل خاص؛ و 
تقوم لجنة الترشیحات والحوكمة على تحدید احتیاجات أعضاء مجلس االدارة بالنسبة للتدریب على المستجدات   5.2

 الخاصة بمواضیع الحوكمة.
 

 : التدریب ألعضاء مجلس االدارة على سبیل المثال ال للحصردناه مواضیع أخرى من الممكن أن تدخل ضمن دورات أ .6

 أمن المعلومات واألمن السیبراني؛  6.1
 مكافحة غسل األموال وتمویل االرھاب؛  6.2
 معاییر التقاریر المالیة الدولیة؛  6.3
 االستدامة وخطة استمراریة العمل والتعافي من الكوارث؛  6.4
 منھجیة المخاطر؛ و  6.5
 المعاییر الدولیة والممارسات الرائدة التي تنطبق على البنك.   6.6
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 بنك الدوحة 
 

 سیاسات الحوكمة
 
 

 التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر لجنة 
 

 

 

 

 

  ]2022دیسمبر   [   
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 تكوین اللجنة  
تشكیل وعدد أعضاء 

 اللجنة
   ویجب أن یكون غالبیة أعضاء اللجنة  تتألف اللجنة على األقل من ثالثة أعضاء

الخبرة   ذوي  من  یكونوا  وأن  التنفیذیین،  وغیر  المستقلین  المجلس  أعضاء  من 
أي   األعضاء لحضور  للجنة دعوة غیر  والقانونیة ویجوز  المصرفیة  بالمخاطر 
والمراجع   المخاطر  إدارة  ومدیر  التنفیذي  الرئیس  ذلك  في  بما  للجنة  اجتماع 

 ر. الخارجي وأي موظف أخ
   المالیة بالشؤون  ملما  یكون  وأن  مستقال  عضوا  اللجنة  رئیس  یكون  أن  یجب 

 والمحاسبیة. 
 

بالنسبة ألعضاء المجلس، فإن العضویة الصحیحة في المجلس تعتبر شرطا مسبقا    مدة عمل اللجنة 
. ستمتد مدة العضویة  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرللعضویة في لجنة  

بالتزامن مع المدة التي تقضي في مجلس اإلدارة وسوف تكون لمدة أقصاھا ثالثة  
 أعوام قابلة للتجدید. 

 
 یجب على جمیع األعضاء أن یكون لدیھم المعرفة یالشؤون المالیة والمحاسبیة.   الشروط والمؤھالت 

 
 یجب أن یوافق مجلس اإلدارة على تعیینات أعضاء اللجنة.   الترشیح

 
 تقبل اإلستقالة بموجب إشعار مسبق مدتھ ثالثة أشھر وأن یوافق علیھ المجلس.   االستقالة

 
اللجنة بدالت حضور اإلجتماعات وفقا لالئحة اإلمتیازات  یتقاضى رئیس وأعضاء    المكافآت 

 والحقوق المعتمدة من مجلس اإلدارة. 
 

ویكون  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر  یعین امین سر اللجنة من قبل لجنة    أمین سر اللجنة 
مسؤوال عن الحفاظ على جمیع وثائق اللجنة وتوزیع جدول األعمال والتحضیر  
إلجتماعاتھا، باإلضافة ألي مسؤولیات أخرى یتضمنھا الوصف الوظیفي الخاص  

 بأمین سر اللجنة. 
 

 تعقد اإلجتماعات في المقر الرئیسي للبنك أو في أي مكان آخر یقرره رئیس اللجنة.   مكان عقد اإلجتماعات
 

مراقبین وتجتمع مع  ال یقل عدد إجتماعات اللجنة عن ستة اجتماعات في السنة    عدد مرات عقد اإلجتماع 
 . الخارجیین على األقل مرة واحدة في العام   الحسابات

 
 یجب توزیع جدول األعمال قبل أسبوع على األقل من تاریخ عقد إجتماع اللجنة.   الدعوات وجدول األعمال 

 
القانوني مكتمال وقانونیا بحضور أغلبیة األعضاء بمن فیھم رئیس  یكون النصاب   النصاب القانوني

 اللجنة. 

تتخذ القرارات بموافقة األغلبیة وفي حالة تعادل األصوات یعتبر صوت رئیس    اتخاذ القرارات
 اللجنة ھو الصوت المرجح. 
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الوصول غیر المقید الى  لغرض تأدیة واجباتھا، یجوز للجنة حسب مقتضى الحال    الوصول الى المعلومات
سجالت البنك وغیرھا من الوثائق والتقاریر والمواد أو المعلومات التي بحوزة  

 أي موظف أو مستشار خارجي للبنك. 
یحتفظ أمین سر اللجنة بسجالت مناقشات وقرارات اإلجتماع ویوزع محضر كل   محاضر اإلجتماع 

تاریخ من  عمل  أسبوع  غضون  في  وذلك  األعضاء  على  اإلجتماع   جلسة  عقد 
 للتعلیق علیھ والموافقة على المحضر. 

 
مراجعة التقاریر المالیة والمحاسبیة المھمة بما في ذلك القضایا المعقدة والعملیات    البیانات المالیة

غیر العادیة والمجاالت التي تحتاج إلى درجات عالیة من االجتھاد والحكم السلیم  
والتصریحات المھنیة أو التنظیمیة الحدیثة الصادرة وفھم  باإلضافة إلى البیانات  

التابعة والكیانات ذات   الشركات  ذلك  بما في  للبنك  المالیة  البیانات  تأثیرھا على 
 الصلة الي تندرج في إطار أي والیة قضائیة داخل أو خارج قطر؛ 

 الخارجیین لنتائج التدقیق، بما في    مراقبین الحساباتإجراء المراجعة مع اإلدارة و
 ذلك اي صعوبات تواجھھا اللجنة؛ 

   مراجعة البیانات المالیة السنویة ونصف السنویة وربع السنویة، والنظر في ما إذا
كانت دقیقة و صحیحة و كاملة ومتسقة مع المعلومات المعروفة ألعضاء اللجنة  

 ؛ والتي تعكس المعاییر والمبادئ المحاسبیة السلمیة
   التأكد من البیانات المالیة والتقاریر الصادرة ھي على نحو یتفق مع الممارسات

التسجیل   وأنظمة  المالیة  لألسواق  قطر  لھیئة  المحاسبیة  والمعاییر  والسیاسات 
المعمول بھا في بورصة قطر ومع أنظمة اإلفصاح وأیة متطلبات أخرى تتعلق  

 بإعداد التقاریر المالیة؛ 
  سنوي للبنك ومراجعة المالحظات الواردة فیھ والتقاریر الرقابیة  مراجعة التقریر ال

حسب   تسلیمھا  قبل  المعلومات  واكتمال  دقة  من  والتأكد  العالقة  ذات  األخرى 
 مقتضى الحال؛ 

   الخارجیین بشأن جمیع المسائل    ومراقبین الحساباتإجراء المراجعة مع اإلدارة
 ة العامة المقبولة والمتعارف علیھا؛ المطلوب إحالتھا  للجنة وفقا لمعاییر المراجع

   فھم كیفیة إعداد اإلدارة للمعلومات المالیة المرحلیة وطبیعة ومدى نطاق تنسیق و
 مشاركة التدقیق الداخلي والتدقیق الخارجي؛ 

   الخارجیین قبل    و مراقبین الحساباتمراجعة التقاریر المالیة المرحلیة مع اإلدارة
والنظر في ما إذا كانت كاملة ومتسقة مع المعلومات   تسلیمھا إلى الجھات الرقابیة

 المعروفة ألعضاء اللجنة؛ 
   البیانات التي یمكن أن تؤثر بشكل كبیر على  القانونیة  المسائل  مراجعة أي من 

 المالیة للبنك؛ 
   الجمعیةتحري البنك على  فصح عنھ من أرقام  ی العامة، وما   الدقة فیما یعرضھ 

 ومراجعة تلك األرقام والبیانات والتقاریر؛ وبیانات وتقاریر مالیة 
   دراسة ومراجعة تقاریر ومالحظات مراقب الحسابات على القوائم المالیة للبنك

 .ومتابعة ما تم بشأنھا
 

الحسابات   الداخلیین والمدققین  الحصول على توضیحات من اإلدارة و  التدقیق الداخلي   مراقبین 
 بشأن ما إذا كانت الرقابة المالیة والتشغیلیة كافیة وتعمل بفعالیة؛   الخارجیین

   الحصول على تقاریر عن وظیفة/دور المخاطر بشأن تقییم المخاطر المتعلقة ببیئة
 الرقابة الداخلیة؛ 
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   المالیة التقاریر  على  الداخلیة  والرقابة  للمخاطر  البنك  إدارة  فعالیة  في  النظر 
والتنظ  والمرحلیة  من  السنویة  ذلك  في  بما  الرقابیة  التقاریر  من  وغیرھا  یمیة 

 تكنولوجیا المعلومات والسیطرة؛ 
   وخطط والتطبیقات  الكمبیوتر  أنظمة  أمن  عن  اإلدارة  مساءلة  كیفیة  في  النظر 

 الطوارئ لمعالجة المعلومات المالیة في حال انھیار النظام؛ 
   والداخلیین  لخارجیین  ا  مراقبین الحساباتفھم نطاق عمل المراجعة التي یقوم بھا

عن  تقاریر  على  والحصول  المالیة  التقاریر  على  الداخلیة  الرقابة  واستعراض 
 النتائج والتوصیات الھامة جنبا الى جنب مع ردود اإلدارة؛ 

   مع الحسابات النظر  احتیال   مراقبین  عملیات  أي  بشأن  والخارجیین  الداخلیین 
الداخلیة أو غیرھا من المجاالت  وأفعال غیر قانونیة وأوجھ القصور في الرقابة  

 المشابھة؛ 
   مراجعة والموافقة على المیثاق واألنشطة والخطط والتوظیف والھیكل التنظیمي

 للبنك ودور الرقابة الداخلیة على الشركات التابعة؛ 
  مراجعة والموافقة على تعیین ونقل أو إقالة موظفو التدقیق فضال عن مكافآتھم؛ 
   التدقیق  التأكد من عدم وجود قیود على عمل  لھا  أو عدم فرض  مبرر  قیود ال 

الداخلي في البنك فضال عن حریة وصول التدقیق الداخلي الى السجالت والوثائق  
 والموظفین عند اإلقتضاء من أجل أداء اللجنة للمھام الموكلة إلیھا؛ 

 لمعاییر اإلمتثال  ذلك  في  بما  الداخلي،  التدقیق  ووظیفة  دور  فعالیة    استعراض 
المعاییر  من  وغیرھا  الداخلي  التدقیق  لمعھد  الداخلي  للتدقیق  المھنیة  الممارسة 

 وأفضل الممارسات المعمول بھا؛
 بإنتظ لمناقشة أي مسائل ا االجتماع  الداخلي  التدقیق  م وبشكل منفصل مع رئیس 

 ؛ تعتقد اللجنة أو التدقیق الداخلي یجب مناقشتھا على إنفراد 
   الداخلیین وان جمیع المعلومات   المدققینالتأكد من أن االدارة تستجیب لتوصیات

قبل  إلخوالسجالت...  من  واجباتھم    المدققین  المطلوبة  أداء  أجل  من  الداخلیین 
 ؛ لیھم من قبل االدارة دون عوائقإالرسمیة أن تتاح وتسلم  

 و بالبنك،  الداخلیة  الرقابة  أعمال  على  أكذلك  اإلشراف  مراقب متابعة  عمال 
الحسابات، والتنسیق بینھما، والتأكد من التزامھما بتطبیق أفضل النظم العالمیة في  
الدولیة   والتدقیق  المحاسبة  لمعاییر  وفقا  المالیة  التقاریر  وإعداد  التدقیق 

(IFRS/IAS)   و(ISA)     مراقب تقریر  اشتمال  من  والتحقق  ومتطلباتھا، 
ك إذا  عما  صریحة  إشارة  على  المعلومات الحسابات  كل  على  حصل  قد  ان 

التزام  الدولیة   الضروریة، ومدى  بالمعاییر  اذا كان   (IFRS/IAS)البنك  ، وما 
 أم ال؛   (ISA)التدقیق قد أجري وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة 

  ؛ مراجعة أنظمة الرقابة المالیة والداخلیة وإدارة المخاطر 
   العالقة ذات  األطراف  مع  البنك  تعامالت  والتزامھا  مراجعة  خضوعھا  ومدى 

 بالضوابط الخاصة بتلك التعامالت؛ 
    عرض عند إعداده أو تحدیثھ ومن ثم    نظام الرقابة الداخلیة للبنكتستعرض اللجنة  

 ما تطلب األمر؛ لالمجلس، والقیام بمراجعات دوریة كعلى   توصیاتھا بھذا الشأن
 الت المخاطر  بإدارة  الخاصة  التدریبیة  البرامج  على  البنك،  اإلشراف  یعدھا  ي 

 والترشیح لھا؛ 
  تنفیذ تكلیفات المجلس بشأن الرقابة الداخلیة للبنك؛ 
  .التنسیق بین وحدة التدقیق الداخلي بالبنك ومراقب الحسابات 
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بما في ذلك  الخارجیین    مراقبین الحسابات للمراجعة نطاق ونھج التدقیق المقترح    التدقیق الخارجي 
 الداخلیین؛  المدققینتنسیق الجھود مع 

   الحساباتمناقشة الذي  الخارجیین    مراقبین  التدقیق  وكفاءة  بشأن طبیعة ونطاق 
 یقومون بھ وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة ومعاییر التقاریر المالیة الدولیة؛ 

   آداء الحساباتمراجعة  في  الخارجیین    مراقبین  عملھم،  بإنھاء  حال والتوصیة 
 حدوث اي خالف مع المجلس، في ھذه الحالة ینبغي توثیق القرار بھذا الخصوص؛ 

   عن طریق  الخارجیین    مراقبین الحساباتمراجعة وتأكید استقاللیة وموضوعیة
الحصول على بیانات منھم بشأن العالقات بینھم وبین البنك، بما في ذلك خدمات  

 غیر التدقیق؛ 
   بشأن المجلس  إلي  توصیات  تعیین    /تعیین  تقدیم  الحسابات إعادة    مراقبین 

 ؛ الخارجیین  
   بشأن جمیع  الخارجیین    مراقبین الحساباتإجراء مراجعة ومناقشة فصلیة لتقاریر

السیاسات والممارسات المحاسبیة الھامة، وأیة مسائل مھمة أخرى متعلقة بإعداد  
 للبنك؛  التقاریر المالیة وقراراتھم المتخذة بصدد تحضیر البیانات المالیة

   مع منفصل  بشكل  و  منتظم  أساس  على  اجتماعات  الحساباتعقد    مراقبین 
أو  الخارجیین   اللجنة  ترى  مسائل  أیة  الحساباتلمناقشة  ان    مراقبین  ینبغي  أنھ 

 تناقش على انفراد، بما في ذلك ردود اإلدارة على تقاریرھم؛ 
  ى اساس دوري فیما التأكد من ان رئیس الشؤون المالیة یقدم تقاریره إلى اللجنة عل

،  الخارجیین    مراقبین الحساباتیتعلق بأیة خدمات غیر التدقیق والمقدمة من قبل  
 ؛ ومستوى األتعاب المدفوعة لتقدیم مثل تلك الخدمات

 مع  في    النظر التعاقد  الحساباتأسس  وترشیحھم، وضمان  الخارجیین    مراقبین 
 استقاللھم في أداء عملھم؛ 

   واإلجراءات المالیة والمحاسبیة للبنك وإبداء الرأي والتوصیة  مراجعة السیاسات
 بشأنھا للمجلس؛ 

   في أخذا  دوري،  بشكل  المخاطر  إدارة  بشأن  البنك  سیاسات  ومراجعة  وضع 
والتوسعیة   اإلستثماریة  والتوجھات  السوق،  ومتغیرات  البنك،  أعمال  اإلعتبار 

 . للبنك
 

االدارة    اإللتزام مع  المراجعة  واألنشطة إجراء  والخطط  المیثاق  بشأن  اإللتزام  ورئیس 
 ؛ اإللتزام ة ئر اوالتوظیف والھیكل التنظیمي ووظیفة ودور د 

 والمو وامراجعة  تعیین  على  إقا افقة  أو  مولستبدال  وتحدید    ظفية  اإللتزام  دائرة 
 ؛ أجورھم

  لفات داخل ادائرة اإللتزام في الكشف عن اإلنحرافات والمخدور    التأكد من كفاءة
أي  الب  وجود  عدم  وضمان  استقاللیتھا منك  على  تؤثر  قد  التي  العوامل  ن 

 ؛ فیة عن دور دائرة اإللتزاماوموضوعیتھا وكذلك تقدیم تقاریر و
 للتحقق من مدى اإل الرقابة  أنظمة  فعالیة  بالقوانین واالنظمة  زا تل مراجعة مدى  م 

راؤھا من خالل  المعمول بھا والمعاییر باإلضافة إلى نتائج التحقیقات التي یتم اج
ت تأدیبیة إن وجدت ) باإلضافة إلى ایة  ا جراءإ د  ا عدم االلتزام (بما في ذلك اتخ

 ؛ حاالت خاصة بعدم اإللتزام في أي من الكیانات التابعة
 ؛إستعراض نتائج عملیات التفتیش من قبل أي ھیئة رقابیة أو تنظیمیة   
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   خارج دولة    التابعةمتطلبات االلتزام من الفروع الخارجیة والشركات  ضمان أن
وااللتزام بتلك السیاسات ذات    قطر مشمولة في إطار سیاسة االلتزام في كل بنك،

 ؛ الصلة بكیاناتھ
 
  بما في ذلك الكیانات الدولیة ملتزمة باللوائح المحلیة  التابعةالتأكد من أن الكیانات

و الصلة  وكا ذات  للبنك  الكاملة  اإللتزام  سیاسات  إطار  في  مشمولة  تلك    ذلك نھا 
 ؛ السیاسات ذات العالقة بالكیانات التابعة

   تقاریر مكافحة  مراجعة  واعتماد  عملیات  اإلرھاب  وتمویل  األموال  غسل 
التصحیحیة واإلجراءات  البنك    التوصیات  تعرض  من  للحد  اتخاذھا  الواجب 

 .للمخاطر القانونیة والرقابیة أو تعرضھ لخسائر مالیة أو خسائر في السمعة
  عمل    اعتماد وإجراءات  والقوانین  فعالة  سیاسة  بالسیاسات  االلتزام  لمراقبة 

، وبصفة خاصة ما لضمان االلتزام  إجراءات وقائیةووضع  والتعلیمات الرقابیة  
باإلضافة ولوائح وتعلیمات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب،    یتعلق بقانون

حینھا   في  ومخالفات  تجاوزات  أي  عن  لإلبالغ  المناسبة  اآللیات  وضع  إلى 
عنھا المسؤولین  بأي    ومحاسبة  فوراً  المصرف  إبالغ  عن  اللجنة  مسؤولیة  مع 

 مخالفات لقانونھ وتعلیماتھ وأي قوانین أخرى ذات عالقة.
 

مستقبلیة  شاملة حالیة و  مراجعة والموافقة على إستراتیجیة إدارة المخاطر للبنك  إدارة المخاطر
  ل البنك على المخاطرة وسیاسات المخاطر اومدى إقبحول نوع ومستوى المخاطر  

البنك   أنشطة  منلجمیع  اإلدارة   وإعتمادھا  بشكل   مجلس  تطویرھا  على  والعمل 
 دوري؛ 

  ت في  المحرز  التقدم  واإلستراتیجیة  مراجعة  والسوق  واإلئتمان  التشغیل  حدید 
 ؛ والقانون ومخاطر السمعة وضمان تنفیذ خطة عمل لرصد وإدارة ھذه المخاطر

 ؛ مراجعة مدى التقدم في تحدید المخاطر التي یواجھھا البنك وكیاناتھ التابعة 
 ؛ تھا في مختلف مجاالت أعمال البنكالیوتحدید أدوار دائرة المخاطر ومسؤ 
 ؛ بة إلدارة المخاطر التي یتعرض لھا البنك ا ة نطاق العملیات والرقمراجع 
  ؛ مراقبة ورصد الغش والخسائر التشغیلیة األخرى في البنك 
   الخارجیة بما في ذلك اإلتصال مع وسائل االعالم والسلطات إدارة اإلتصاالت 

 ؛ الحكومیة تالرقابیة وخدمات الطوارئ والوكاال
   التقاریر یتعلق  إستعراض  فیما  المخاطر  دور  أو  وظیفة  من  اللجنة  إلى  المقدمة 

 ؛ إدارة المخاطر في البنك اتبممارس
 أجل    طخطمعلمات من أجل  /تحدید معرفات البنك من  الطوارئ لجمیع وظائف 

 : الحد من االثار أو االضرار الناجمة عن إستمراریة العمل في المخاطر مثل
 ؛دیم الخدمات في مختلف أنحاء البنكاإلتفاق على توقیت إنقطاع مقبول عن تق   
 ات؛ وإدارة خطة إدارة األزمات وإدارة إطار عمل األزم ذتنفی 
 ؛ تقدیم التوجیھ اإلستراتیجي في أوقات األزمات 
 في    -  إعداد التقاریر الدوریة الخاصة بالمخاطر وإدارتھا بالبنك ورفعھا للمجلس

دة  دمتضمنة توصیاتھا، وإعداد التقاریر الخاصة بمخاطر مح   -الوقت الذي یحدده 
 بناًء على تكلیف من المجلس أو رئیسھ؛ 

   مناقشة مراقب الحسابات واإلدارة التنفیذیة العلیا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقیق
على  وعرضھا  المحاسبیة،  والتقدیرات  القرارات  مالءمة  مدى  رأسھا  وعلى 

 ؛ جلس لتضمینھا بالتقریر السنويالم
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 المخاطر  وضع إدارة  البنك   سیاسات  وضعت   في  مع  البنك  تناسب    وخصوصیة 
المعتمدة  ستراتیجیة  ال ل  التي یواجھھا وفقا  وحجم وتنوع أنشطتھ وطبیعة المخاطر

إلدارة  عمل واضحة  تتضمن ھذه السیاسات إجراءات    بحیث  مجلس اإلدارة من  
علیا   دی حدتالمخاطر   للمخاطرال  سقوف  ل  ووجود  تعرض  شامل    مراقبة نظام 
 شكل دوري؛ ھذه السیاسات ب على أن یتم مراجعة ، وبشكل منتظم  المخاطر

 البنك  تعرض لھای  یواجھھا أو قد  تزوید المجلس بتقاریر دوریة عن المخاطر التي ،  
ا أي  و عن  إلتزام واأللقوانین  تجاوزات  مدى  ومراقبة  ال   نظمة    تنفیذیة اإلدارة 
واألنظمة واإلطالع   المخاطرإدارة    اتسیاسب بالقوانین  إلتزامھا  المعتمدة ومدى 

 ؛واإلمتثال المخاطر الواردة من دائرتي إدارة  التقاریر ومراجعة
   بنوعیة  مجلس اإلدارة أن یولي البیانات    إكتمالیة ومصدردقة وو  إھتماماَ خاصاَ 

المال وفقا لمنھجیة  وتأثیرھا على قاعدة رأس    ؛المخاطر  وقیاس  المستخدمة لتحدید
 بازل لقیاس كفایة رأس المال حسب تعلیمات المصرف الصادرة بھذا الشأن. 

   والتعلیمات والقوانین  للسیاسات  االمتثال  لرصد  فعالة  وإجراءات  سیاسة  اعتماد 
اإلشرافیة والتدابیر االحترازیة المتخذة لضمان االمتثال. وإنشاء آلیة لإلبالغ عن  

 . معاقبة المخالفینأي انتھاك على الفور و
 

تقدیم التقاریر بإنتظام الى المجلس عن أنشطة اللجنة والقضایا والتوصیات ذات    تقدیم التقاریر 
 الصلة؛ 

   رھنا بالمتطلبات الرقابیة المعمول بھا، یقدم تقریرا سنویا للمساھمین یوصف فیھ
وأیة   عملھا  إنھاء  وكیفیة  ومسؤولیاتھا،  ودورھا  اللجنة  أخرى تشكیل  معلومات 

 مطلوبة وفقا لألنظمة والقوانین؛ 
  القانونیة والمسائل  المالیة  البیانات  بشأن قضایا سالمة  المجلس  إلى  تقریر  تقدیم 

 والمخاطر واإللتزام وقضایا مراجعة الحسابات والتوصیات الھامة. 

القضایا التي تتعلق بمجاالت  مراجعة أي تقاریر أخرى عن البنك باإلضافة إلى    المسؤولیات األخرى 
 مسؤولیة اللجنة؛ 

   واإللتزام فعالیتھا  ذلك  في  بما  اللجنة  أداء  عن  سنوي  ذاتي  تقییم  بإجراء  القیام 
 بمسؤولیاتھا وواجباتھا؛ 

  تنفیذ األنشطة األخرى المتعلقة بمیثاق التدقیق الداخلي المعتمد في البنك بناء على
 طلب المجلس؛ 

 ؤولیات وواجبات اللجنة، والتوصیة إلى المجلس بإجراء القیام بمراجعة سنویة لمس
 تعدیالت إذا تطلب األمر لذلك؛ 

  اإلشراف على سیر التحقیقات الخاصة عند الحاجة؛ 
   َأیضا والمشورة  المالیة  المخاطر  إلدارة  مستقلة  مھنیة  نصیحة  تطلب  أن  للجنة 

تحدید التكالیف  لمساعدة اللجنة في ممارساتھا السلیمة لسلطاتھا ومسؤولیاتھا، مع  
 التي سیتحملھا البنك جراء ذلك؛ 

 .القیام بأي أنشطة إضافیة یفوضھا المجلس إلى اللجنة 
   التنفیذیة رفع تقریر فوري إلى لجنة التدقیق ومتابعة یجب على أعضاء اإلدارة 

 .حول أي مخالفات ھامة اإللتزام وتقییم المخاطر
 

 

 



 
 

59 
 

 

 

 
 بنك الدوحة 

 
 سیاسات الحوكمة

 
 

 والحوكمــة  والترشیحـــات لجنة
 

  

 

 

  ]2022دیسمبر   [   
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 أحكام تمھیدیة 
   التعریف والعضویة  .1

جنة الترشیحات والحوكمة، وھي أول اجتماع لھ ثالث لجان على األقل ومنھا ل  انتخابھ وفيالمجلس فور  یشكل  
إنشاؤھا ومنحھا   أغلبیة أعضاء ھذه    ویفضل أن یكونمستقلة من قبل مجلس اإلدارة  صالحیات  لجنة رئیسیة تم 

  اللجنة توافرأعضاء  . ویراعى في اختیار  أو غیر التنفیذینأعضاء المجلس المستقلین    منوكلما أمكن ذلك    اللجنة  
 اتھا.الخبرة الالزمة لممارسة اختصاص

شـخص طبیعي أو علیھ من قبل أي   لضـمان أن المجلس غیر مسـیطر جھدھاقصـارى  لجنة أن تبذل  الیجب على  و
 األشخاص. أو مجموعة منمعنوي 

 

لجنة. ستمتد مدة  لبالنسبة ألعضاء المجلس فإن العضویة الصحیحة في المجلس تعتبر شرطا مسبقاً للعضویة في ا
 .دالتي تقضى في المجلس وسوف تكون لمدة أقصاھا ثالثة أعوام قابلة للتجدی العضویة بالتزامن مع المدة 

 

 ومسؤولیات اللجنة  االجتماعات

 االجتماعات  .2
 

للجنة دعوة    عند الضرورة.  ویجوز  االجتماعالسنة و  في  اجتماعیناللجنة عن    تماعاتاجیجب أال یقل عدد  
اللاألعضاء  غیر   ذلك  في  بما  للجنة،  اجتماع  أي  المخاطررئیس  حضور  إدارة  ومدیر  رئیس    أو  ،التنفیذي، 

 . الخارجي أو أي موظف آخر مراقب الحساباتالتدقیق الداخلي أو 
 

 مسؤولیات اللجنة  .3
 تتمثل اختصاصات اللجنة على األقل فیما یلي: 

 

 الترشیحات:  3.1
المرشحین   3.1.1 بین  من  األصلح  انتخاب  في  العامة  الجمعیة  بھا  تستعین  عامة  ومعاییر  أسس  وضع 

 المجلس؛ لعضویة 
 ترشیح من تراه مناسبا لعضویة المجلس في حال خلو أي من مقاعده؛  3.1.2
وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة البنك لضمان سرعة تعیین البدیل المناسب لشغل الوظائف   3.1.3

 الشاغرة بالبنك؛ 
شراف على سیاسات الموارد البشریة بشكل عام والتأكد من وجود خطة إحالل لكبار الموظفین  اإل 3.1.4

 في اإلدارة التنفیذیة؛ 
 العلیا؛ ترشیح من تراه مناسبا لشغل أي من وظائف اإلدارة التنفیذیة  3.1.5
 تلقي طلبات الترشیح لعضویة المجلس؛  3.1.6
المجلس متضمنة توصیاتھا في ھذا الشأن، على أن   علىعرض قائمة المرشحین لعضویة المجلس   3.1.7

 ؛ ، ونسخة إلى مصرف قطر المركزيترسل نسخة منھا إلى الھیئة



 
 

61 
 

عرض تقریر سنوي الى المجلس یتضمن تحلیال شامال ألداء المجلس محددا نقاط القوة واقتراحاتھا   3.1.8
 في ھذا الشأن؛ 

ھم على إتخاذ قرارات سلیمة نیابة  رصد وترشیح أعضاء جدد لمجلس اإلدارة من الذین یثبتوا قدرت 3.1.9
 عن البنك والمساھمین؛ 

 تقییم االداء السنوي للمجلس الحالي؛  3.1.10
ضمان أن الترشیحات تأخذ في اإلعتبار توافرعدد كاف من المرشحین المحتملین القادرین على    3.1.11

مؤھالتھ إلى مھاراتھم ومعارفھم وخبراتھم، وأیضاً  للمجلس، باإلضافة  م أداء واجباتھم كأعضاء 
المھنیة والتقنیة واألكادیمیة والشخصیة. یجب أن تتم الترشیحات على أساس " الشخص المناسب  
 في المكان المناسب" وفقاً لمبادىء الحوكمة لھیئة قطر لألسواق المالیة، ومصرف قطر المركزي؛

 تقدیم توصیات بشأن العدد المناسب لتكوین المجلس، بما في ذلك:   3.1.12
 المجلس وتحدید مھامھا؛ تشكیل لجان  3.1.13
 تولي جمیع المسائل المتصلة باألداء الفعال ألعضاء المجلس.  3.1.14
 إجراء تقییم ذاتي سنوي ألداء المجلس واللجان المنبثقة عنھ؛  3.1.15
 الموافقة على تعیین أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة؛  3.1.16
 إلى معاییر من بینھا: المجلس إستناداً  تقدیر وتقییم أعضاء  3.1.17
 وحكمھم على االمور؛إستقامتھم  3.1.18
 قدرتھم على تكریس الوقت الكافي إلدارة شؤون البنك؛ و  3.1.19
 تنوع الخلفیات والخبرات المكتسبة.  3.1.20

 
 الحوكمة:  3.2

إجراء المراجعة والتقییم على أساس دوري بشأن أي تغییرات في الممارسات الدولیة والمحلیة إلدارة   3.2.1
لبنك، وإدارتھ لسیاسة الحوكمة وأیضاً  الشركات والتي یمكن أن یكون لھا تأثیر على كیفیة عمل ا

 التوصیة للمجلس بإدخال تعدیالت على تلك الممارسات؛ 
لحلھا حسب   3.2.2 بإتخاذ اإلجراءات  المجلس  إلى  والتوصیة  بالحوكمة،  اإللتزام  في مسائل عدم  النظر 

 مقتضى الحال؛ 
التوصیة بإتخاذ اإلجراءات المناسبة فیما یتعلق بالتغییرات في ممارسات الحوكمة واإللتزام بھا في  3.2.3

 وسیاسة الحوكمة للكیانات التابعة ذات الصلة؛ البنك 
مالم یكن مجلس اإلدارة قد فوضھا بالموافقة    التوصیة إلى المجلس للموافقة على سیاسة الحوكمة للبنك 3.2.4

 علیھا.
تحدید األشخاص المؤھلین لیصبحوا أعضاء في مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا للبنك وفقًا للشروط   3.2.5

 والمؤھالت التي تحددھا اللجنة وتقدیم توصیة إلى المجلس؛ 
ر المركزي. أي اقتراح یرفعھ مجلس اإلدارة  قط  مصرفوضع خطة للخالفة ألعضاء مجلس اإلدارة وفقًا للوائح ولوائح  

 . الترشیحات والحوكمةإلى المساھمین النتخاب أو إعادة انتخاب عضو مجلس إدارة مصحوبًا بتوصیة من لجنة 
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 : قرارات اللجنة وعرض التقاریر للمجلس .4

 

یعتبر صوت     تعادل األصوات  األغلبیة وفي حالة  بموافقة  اللجنة  قرارات  المرجح.  تتخذ  الصوت  اللجنة ھو  رئیس 
ولتجنب إحتكار القرارات وتعزیز خلق وجھات نظر جدیدة ینبغي ان یأخذ المجلس بعین اإلعتبار وكلما أمكن تدویر 
العضویة ورئاسة اللجان شریطة أال یؤدي ذلك إلى إضعاف المھارات الجماعیة والخبرة وفعالیة أعمال اللجان. وال  

   حا إال بحضور أغلبیة أعضاءھا، كما ینبغي أن: یكون انعقاد اللجنة صحی
 تحرر اللجنة محضر لكل إجتماع یبین فیھ ما دار باإلجتماع؛ 4,1 

   ؛واألعضاء الذین حضرو اإلجتماعأمین سر اللجنة،  یوقع المحضر من قبل   4,2
 ترفع اللجنة تقریرا سنویا الى المجلس بما قامت بھ من أعمال وما قامت بھ من توصیات؛   4,3
 ما قامت بھ من أعمال. ملخص یقوم المجلس بمراجعة وتقییم أعمال اللجنة وتضمین تقریر الحوكة  4,4
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 بنك الدوحة 
 

 سیاسات الحوكمة
 
 

 والحوافز والمكافآت  السیاســـات لجنة
 

  

 

 

  ]2022دیسمبر   [   
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 أحكام تمھیدیة 
   التعریف والعضویة  .5

،  لجنة السیاسات والمكافآت والحوافز  أول اجتماع لھ ثالث لجان على األقل ومنھا  انتخابھ وفيالمجلس فور  یشكل  
 ویفضل أن یكون رئیس اللجنة منمستقلة من قبل مجلس اإلدارة صالحیات وھي لجنة رئیسیة تم إنشاؤھا ومنحھا 
المستقلین وعضویة   المجلس  الالزمة   اللجنة توافرأعضاء  على األقل. ویراعى في اختیار  اثنین  أعضاء  الخبرة 

 لممارسة اختصاصاتھا.

األعضـــاء غیر من   ، من اللجان التي یجب على المجلس تشـــكیلھات والحوافز  افآلجنة الســـیاســـات والمكتعتبر  
 .  أعضاء ھذه اللجنة من األعضاء المستقلینأغلبیة  أن یكون ، وكلما أمكن،  ویفضلالتنفیذیین.  

لجنة. ستمتد مدة  لبالنسبة ألعضاء المجلس فإن العضویة الصحیحة في المجلس تعتبر شرطا مسبقاً للعضویة في ا
 .دة أقصاھا ثالثة أعوام قابلة للتجدی العضویة بالتزامن مع المدة التي تقضى في المجلس وسوف تكون لمد

أعضاء   یتمتع  أن  والمكویجب  السیاسات  والحوافزافآلجنة  إلعداد    ت  المطلوبة  والخبرات  والمھارات  بالمعرفة 
 السیاسات وإتخاذ قرارات مستقلة وموضوعیة بشأن ممارسات منح المكافآت والحوافز.  

 
 ومسؤولیات اللجنة  االجتماعات

 

 االجتماعات  .6
للجنة    عند الضرورة.  ویجوز  االجتماعالسنة و  أربعة اجتماعات فياللجنة عن    تماعاتاجیجب أال یقل عدد  

رئیس    أو  ،التنفیذي، ومدیر إدارة المخاطر  رئیسحضور أي اجتماع للجنة، بما في ذلك ال لاألعضاء  دعوة غیر  
 . الخارجي أو أي موظف آخر مراقب الحساباتالتدقیق الداخلي أو 

 
 

 مسؤولیات اللجنة  .7
 تتمثل اختصاصات اللجنة على األقل فیما یلي: 

 السیاسات:    3.3
 إستراتیجیة طویلة األجل على أساس األوضاع اإلقتصادیة وظروف السوق ورؤیة المجلس؛  3.3.1
مراجعة خطط العمل السنویة والمیزانیات تماشیاً مع اإلستراتیجیة طویلة األمد والمتغیرات  3.3.2

 اإلقتصادیة والسوق والبیئات التنظیمیة؛ 
 اإلستراتیجیة وخطة العمل والمیزانیات؛ البنك ومقارنة النتائج مع رصد أداء  3.3.3
الموارد في مختلف   3.3.4 المنتجات وتوزیع  مراجعة وتطویراألعمال التجاریة الموحدة وإنتظام 

 أنحاء البنك؛ 
ومواءمتھا  3.3.5 وفعالیة  بكفاءة  الموراد  وتوزیع  واإلتصاالت  التسویق  خطط  وتوحید  مراجعة 

 لتطویر ونمو األعمال التجاریة للبنك؛ 
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اسعة للسیاسات المقترحة للبنك وإعتماد الموافقة المبدئیة علیھا قبل الحصول إجراء مراجعة و 3.3.6
 على الموافقة النھائیة من المجلس ما لم یكن المجلس قد فوض اللجنة بالموافقة النھائیة علیھا؛ 

التأكد من وضع مبادئ توجیھیة للسیاسات والتي یتم تبنیھا من قبل الشركات التابعة/ الكیانات   3.3.7
 ة؛  ذات الصل

للبنك  3.3.8 اإلجتماعیة  المسؤولیات  إستراتیجیة  في    وضع  للبنك  التجاریة  العالمة  قیم  في ضوء 
 مختلف أنحاء البنك. 

 المكافآت:  3.4
تحدید السیاسة العامة لمنح المكافآت في البنك سنویا، بما فیھا طریقة تحدید مكافآت رئیس وأعضاء  3.4.1

 ؛ أن یكون ذلك في نطاق القانون ولوائح وتعلیمات الجھات الرقابیةالمجلس، على  
 تحدید أسس منح البدالت والحوافز بالبنك ومنھا إصدار أسھم تحفیز للعاملین بھا؛  3.4.2
المؤھلین  وضع   3.4.3 األفراد  وتحفیز  وإستمرار  لجذب  التنفیذیة  اإلدارة  لمكافآت  شفاف  إطارعمل 

 والمطلوبین إلدارة البنك بنجاح؛ 
األھداف   3.4.4 تحقیق  أساس  على  التنفیذیة  اإلدارة  من  وغیره  التنفیذي  الرئیس  مكافآت  تحدید 

 اإلستراتیجیة ذات المدى الطویل؛
ة المتعلقة بكبارالمسؤولین التنفیذیین الجدد والحالیین بما التوصیة إلى المجلس بشأن الحوافز المالی 3.4.5

 یتفق مع مستوى ھذه الحوافز في سوق العمل المصرفي؛ 
مراجعة سلم الرواتب واإلمتیازات الوظیفیة األخرى لموظفي البنك وتقدیم توصیاتھا بھذا الشأن   3.4.6

 إلى المجلس إلعتمادھا؛ 
التن 3.4.7 الرئیس  أداء  لتقییم  بأھداف  إجراء مراجعة سنویة  ومقارنتھا  التنفیذیة  اإلدارة  فیذي وأعضاء 

 وغایات البنك طویلة األجل المحددة؛ 
باإلعتبار  أسس    یدتحد  3.4.8 االخذ  مع  الصلة  ذات  البنك  كیانات  إدارة  مجالس  ألعضاء  التعویضات 

 األنظمة واللوائح القطریة؛ 
 ات البنك ذات الصلة؛ المكافآت المتعلقة باإلدارة التنفیذیة لكیان لسیاسةإجراء مراجعة دوریة  3.4.9

تخصیص  ال 3.4.10 أثناء  لھا  تتعرض  التي  المخاطر  أنواع  جمیع  تراعي  المكافآت  سیاسة  أن  من  تأكد 
األنشطة   لجمیع  المخاطرة  ودرجة  المكتسبة  األرباح  بین  محاذاة  ھناك  تكون  بحیث  المكافآت، 

 واألنشطة المصرفیة؛ 
اإلدارة، تتفق مع أفضل الممارسات تأكد من أن سیاسات المكافآت، التي یجب أن یعتمدھا مجلس  ال 3.4.11

المصرفیة الدولیة ذات الصلة، لرئیس وأعضاء مجلس اإلدارة وجمیع اإلدارة العلیا بما في ذلك  
 الرئیس التنفیذي. واإلشراف على تطبیق ھذه السیاسة ومراجعتھا سنویًا. 

من   3.4.12 الفعلي، وخاصة  الدخل  مع  تتماشى  أن  یجب  المكافأة  فترة  أن  من  الطویل  احیث  التأكد  ألداء 
 األجل؛ و 

مسؤولي المخاطر،    یجب أن تعمل لجنة المكافآت جنبًا إلى جنب مع لجنة إدارة المخاطر أو كبیر 3.4.13
 فیما یتعلق بتقییم الحوافز بموجب نظام المكافآت القائمة على تقییم المخاطر. 
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 : قرارات اللجنة وعرض التقاریر للمجلس .8

بموافقة    اللجنة  قرارات  المرجح.  تتخذ  الصوت  ھو  اللجنة  رئیس  یعتبر صوت  األصوات  تعادل  حالة  وفي  األغلبیة 
ولتجنب إحتكار القرارات وتعزیز خلق وجھات نظر جدیدة ینبغي ان یأخذ المجلس بعین اإلعتبار وكلما أمكن تدویر 

ة أعمال اللجان. وال  العضویة ورئاسة اللجان شریطة أال یؤدي ذلك إلى إضعاف المھارات الجماعیة والخبرة وفعالی
   یكون انعقاد اللجنة صحیحا إال بحضور أغلبیة أعضاءھا، كما ینبغي أن: 

 تحرر اللجنة محضر لكل إجتماع یبین فیھ ما دار باإلجتماع؛  4.1
 ؛ أمین سر اللجنة، واألعضاء الذین حضرو اإلجتماع یوقع المحضر من قبل  4.2
 ن أعمال وما قامت بھ من توصیات؛  ترفع اللجنة تقریرا سنویا الى المجلس بما قامت بھ م 4.3
 ما قامت بھ من أعمال. ملخص  یقوم المجلس بمراجعة وتقییم أعمال اللجنة وتضمین تقریر الحوكة   4.4
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 بنك الدوحة 
 

 سیاسات الحوكمة
 
 

 التنفیذیة جنة للا
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ویجوز للجنة دعوة غیر األعضاء لحضور أي اجتماع    اللجنة من ثالث أعضاء على األقلتتألف    تشكیل وعدد أعضاء اللجنة 
 للجنة بما في ذلك الرئیس التنفیذي والمراجع الخارجي وأي موظف أخر. 

 

بالنسبة ألعضاء المجلس فإن العضویة الصحیحة في المجلس تعتبر شرطا مسبقاً للعضویة في اللجنة.   مدة عمل اللجنة 
مدة العضویة بالتزامن مع المدة التي تقضى في المجلس وسوف تكون لمدة أقصاھا ثالثة أعوام  ستمتد  

 قابلة للتجدید. 
 

 یعین المجلس أعضاء اللجنة التنفیذیة.   الترشیح 
 

 تقبل اإلستقالة بموجب إشعار مسبق مدتھ ثالث أشھر وأن یوافق علیھا المجلس.   اإلستقالة 
 

وأعضاء اللجنة: بدالت حضور اإلجتماعات وفقا لالئحة اإلمتیازات والحقوق المعتمدة  یتقاضى رئیس    المكافآت 
 من مجلس اإلدارة. 

  

اللجنة من قبل اللجنة التنفیذیة ویكون مسؤوال عن الحفاظ على جمیع وثائق اللجنة    أمین سریعین    اللجنة  أمین سر
وتوزیع جدول األعمال والتحضیر إلجتماعاتھا، باإلضافة إلى أي مسؤولیات أخرى یتضمنھا الوصف  

 اللجنة.   أمین سرالوظیفي الخاص 
 

 آخر یقرره رئیس اللجنة. المقر الرئیسي للبنك أو أي مكان   مكان عقد إجتماعات اللجنة 
 

 بناء على طلب رئیس اللجنة.  وعند الضرورة مرات سنویا  4على األقل   عدد مرات عقد اإلجتماع  
 

اللجنة وذلك قبل أسبوع على األقل من تاریخ عقد    أمین سریجب توزیع جدول األعمال بواسطة    الدعوات وجدول األعمال 
 إجتماع اللجنة. 

 

 یكون مكتمال وقانونیا بحضور أغلبیة األعضاء بمن فیھم رئیس اللجنة.   القانوني النصاب 
 

تتخذ القرارات بموافقة األغلبیة وفي حال تعادل األصوات یعتبر صوت رئیس اللجنة ھو الصوت    اذ القرارات ـــإتخ
 المرجح. 

 

اللجنة بسجالت مناقشات وقرارات اإلجتماع ویوزع محضر كل جلسة على األعضاء    أمین سر یحتفظ    محاضر اإلجتماعات 
 وذلك في غضون أسبوع عمل من تاریخ عقد اإلجتماع للتعلیق علیھ والموافقة على المحضر.

 تعمل اللجنة كھیئة إستشاریة للمجلس.   دعم المجلس والقیام بالمھام 
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 مسؤولیات واختصاصات اللجنة 
   التغییرات المتعلقة بھیكل رأس مال البنك والتغییرات المھمة على ھیكلي اإلدارة والرقابة مراجعة

 والتوصیة الى المجلس للموافقة علیھا؛ 
  تسھیل الرقابة الفعالة والسیطرة الشاملة على أعمال البنك من خالل تلقي ومراجعة ائتمان العمالء

 بشكل عام والفریق المشترك والتعرض لإلستثمار؛ 
 للجنة  ت المخولة  التالیة  الصالحیات  تقع ضمن  التي  القطاعات  وحدود  الفردیة  العملیات  تلك  خویل 

 التنفیذیة من قبل المجلس؛ 
   الموافقة على منح تسھیالت ائتمانیة فوق الحد المسموح بھ من قبل اإلدارة وللحد المفوضة بھ اإلدارة

 من قبل المجلس؛ 
   المسموح بھ للجنة التنفیذیة وتقدیم توصیات إلى المجلس بشأنھا؛ مراجعة مقترحات اإلئتمان فوق الحد 
   تقدیم توصیة إلى المجلس إلتخاذ اإلجراءات المناسبة في الحاالت المتعلقة بالمدیونیات المتعثرة أو

 اإللتزامات بأعلى من الحد المسموح بھ؛ 
 بالتقاضي؛  إجراء المراجعة وعلى أساس ربع سنوي عن حالة القضایا المتعلقة والخاصة 
  الموافقة على الشراء واإلنفاق لمبالغ في حدود التفویض الممنوح إلى اللجنة من قبل المجلس؛ 
   الموافقة على منح التبرعات المالیة وغیرھا لألنشطة الخیریة بما فیھا مصاریف مسؤولیات الشركات

ما ھي موافق علیھا  اإلجتماعیة على أساس كل حالة على حدة وفقا لحدود السلطة المفوضة للجنة ك
 من المجلس وكذلك استراتیجیة المسؤولیة اإلجتماعیة للشركات؛ 

  مراجعة وإقرار المسؤولیة اإلجتماعیة واإلستثماریة ضمن الصالحیات المفوضة للجنة؛ 
   وتقدیم اإلدارة  من  دوریة  تقاریر  تلقي  طریق  عن  اإلستراتیجیة  اإلستثمارات  أداء  على  اإلشراف 

 س؛ التقاریر الى المجل
  الموافقة على اإلستحواذ على األصول الثابتة التي ال تدخل في المیزانیة المعتمدة لرأس المال وفقا

 لتفویض السلطة وذلك بالتنسیق مع رئیس المجلس؛ 
  إتخاذ قرارات بشأن انتھاكات البلد والحدود اإلئتمانیة المقابلة؛ 
 المفتوحة العملة  إنتھاكات تجاوز أوضاع  قرارات بشأن  إلى    إتخاذ  ما یصل  الحد  20إلى  %  من 

 األعلى للعملة؛ 
   القیام بإجراء تقییم سنوي ذاتي بشأن أداء اللجنة ألعمالھا بما في ذلك فعالیتھا واإللتزام بمسؤولیاتھا

 وواجباتھا؛ 
   إعداد تقاریر منتظمة إلى المجلس عن نتائج أعمال اللجنة وتقدیم توصیاتھا بشأنھا، ھذا باإلضافة إلى

 أخرى تراھا اللجنة مناسبة إلدراجھا ضمن التوصیات أو أي قضایا بناء على طلب المجلس؛ أیة أمور  
   إعداد تقاریر منتظمة إلى المجلس عن نتائج أعمال اللجنة وتقدیم توصیاتھا بشأنھا، ھذا باإلضافة إلى

 طلب المجلس؛ أیة أمور أخرى تراھا اللجنة مناسبة إلدراجھا ضمن التوصیات أو أي قضایا بناء على  
  القیام بأیة نشاطات إضافیة تفوض بھا اللجنة من قبل المجلس؛ 
   ،القیام بإجراء مراجعة سنویة بشأن مسؤولیات وواجبات اللجنة التنفیذیة وتقدیم التوصیات إلى المجلس

 حیثما ینطبق ذلك. 
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 سیاسات الحوكمة
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 أحكام تمھیدیة 
 نطاق والغرض من ھذه السیاسة .1

تعیین  تنطبق   الحساباتسیاسة  على    مراقب  مع    مجموعةالخارجي  بالتوافق  قراءتھا  ویجب  الدوحة  بنك 
. إن الغرض من ھذه السیاسة ھو تحدید  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطراختصاصات/واجبات ومسؤولیات لجنة  

تعیین   اعتماده عند  الواجب  الحساباتالمنھج  بفعالیة ووفقا لمتطلبات    مراقب  العالقة معھم  إدارة  الخارجي، من اجل 
 .رقابیة وأفضل ممارسات الحوكمةالالجھات  

 اعادة التعیین سیاسة التعیین و
 السیاسة العامة .2

خارجي مستقل ومؤھل إجراء التدقیق الدوري للبنك وأي مھام أخرى موكلة الیھ من قبل ادارة   مراقب الحساباتیتولى 
موضوعیة إلى مجلس اإلدارة والمساھمین بأن  البنك أو الجھات الرقابیة. إن الغرض من ھذا التدقیق ھو تقدیم تأكیدات  

 المالیة؛  المالیة الدولیة للتقاریر إعداد البیانات المالیة قد تم وفقا لمتطلبات الجھات الرقابیة والمعاییر

الخارجي بوضع "قواعد التعیین" بوضوح والتي یجب اتباعھا   مراقب الحساباتبنك الدوحة ملتزم عند تعیین   2.1
 الخارجیین وفقا لمتطلبات الجھات الرقابیة والحوكمة؛    راقبین الحساباتلعالقة مع الموالتي تحدد إدارة ا 

الخارجیین یجب أن تُدار بطریقة متسقة وشفافة   راقبین الحساباتیُدرك بنك الدوحة أیضا أن العالقة مع الم 2.2
 الخارجي لتحقیق أغراضھ؛   مراقب الحساباتومسؤولیات وإجراءات عمل  والبنك ملتزم بتوضیح دور

 تحدد ھذه السیاسة أھداف البنك التالیة:  2.3
أنھا كذلك والناشئة عن   تفسر علىالحاالت المحتملة لتضارب المصالح، أو تلك التي یمكن أن    تجنب 2.3.1

 ؛ الخارجي مراقب الحساباتتعیین 
 الخارجي؛ و مراقب الحساباتحمایة ودعم استقالل رأي  2.3.2
 .خارجي كفؤ مراقب الحساباتالتأكد من تعیین  2.3.3

 

 إعادة التعیین التعیین و .3

مراقب حسابات أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة وبحد  الجمعیة العامة  تعین   3.1

 أقصى خمس سنوات متصلة، وال یجوز اعادة تعیینھ قبل مرور سنتین متتالیتین؛ 

والتي   التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرالخارجي من قِبل لجنة    مراقب الحساباتیتم مراجعة تعیین   3.2
الخارجیین   مراقبین الحساباتالبدورھا تقوم بمراجعة وفحص عروض مراقبي الحسابات المسجلین بجدول 

ً مراقبلدى الھیئة، وترفع الى المجلس توصیة مسببة بإختیار عرض أو أكثر لتعیین  ً لحسابات ل  ا ویتم   خارجیا
 .  ادراجھا عن جدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة للبنك

 الخارجي؛   مراقب الحسابات بتعیین  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرجلس توصیة لجنة میعتمد ال 3.3
على خبرة ونوعیة    الخارجي ، یجب أن یتم التركیز في المقام األول  مراقب الحساباتمكتب  عند اختیار   3.4

والخبرات المھنیة المحددة ونطاق  المكلفین بإجراء التدقیق    الحسابات  يمراقبوعمق معرفة جمیع موظفي  
 الخارجي ؛  مراقب الحسابات تدقیق متاحة عن مكتب  العمل الذي یتعین القیام بھ وأیة تقاریر تفتیش/
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الخارجي الُمعین    راقب الحساباتمالخارجي لشركة تابعة للبنك والذي یختلف عن    مراقب الحساباتتعیین  إن   3.5
بأن سیاسة البنك ھي تعیین نفس  للمجموعة، یجب أن یتم النظر في تعیینھ م ن قِبل المجموعة ككل. علماً 

 لمتطلبات مصرف قطر المركزي؛  امتثاالالخارجي داخل المجموعة حیثما أمكن ذلك  راقب الحساباتم
التدقیق ومتابعة  یتم اإلشارة في التقریر السنوي لحوكمة الشركات إلى أي اختالف في وجھات النظر بین لجنة   3.6

 الخارجي؛ و الحسابات   راقبموالمجلس بشأن تعیین/إعادة تعیین  اإللتزام وتقییم المخاطر
مات مصرف قطر  یوفقا لتعل الخارجي وذلك  الحسابات    راقب میتبنى بنك الدوحة سیاسة التدویر فیما یتعلق ب 3.7

 التجاریة؛ المركزي ولمتطلبات ھیئة قطر لألسواق المالیة، وقانون الشركات 

 . 1آلیة التعیین بجمیع األحوال یجب أن ال تتعارض مع المتطلبات الموثقة ضمن ملحق  
 

   الخارجيالحسابات  مراقبمھام ومسؤولیات 
 

 : ليیتمثل فیما یمراقب الحسابات الخارجي إن دور  .4

 تدقیق حسابات البنك وفقاً لقواعد التدقیق المعتمدة ومتطلبات المھنة وأصولھا العلمیة والفنیة؛ 4.1
 فحص المركز المالي للبنك وحساب األرباح والخسائر؛   4.2
 مالحظة تطبیق القانون والنظام األساسي للبنك؛  4.3
المالیة والتأكد من مالءمتھا لحسن سیر أعمال   لإلدارة داخلیة  ال فحص األنظمة المالیة للبنك وأنظمة الرقابة   4.4

 البنك والمحافظة على أموالھ؛  
 التحقق من موجودات البنك وملكیتھا لھ والتأكد من قانونیة االلتزامات المترتبة على البنك وصحتھا؛   4.5
 االطالع على قرارات مجلس اإلدارة والتعلیمات الصادرة عن البنك؛   4.6
بأي خطر یتعرض لھ أو یتوقع أن یتعرض لھ البنك، وبكل ما یكتشفھ من مخالفات    –كتابة    -إبالغ المجلس   4.7

فور علمھ بھا، ویرسل نسخة من ذلك اإلبالغ إلى الھیئة، ولھ في ذلك حق دعوة الجمعیة العامة لإلنعقاد وفقا 
 ألحكام القانون في ھذا الشأن على أن یخطر الھیئة بذلك؛ 

تقریرا واحدا للجمعیة العامة ویتلوه علیھا، كما ویقوم بارسال     -وإن تعدد    -مراقب الحسابات الخارجي  یقدم   4.8
كل عضو بالجمعیة العامة لنسخة منھ الى الھیئة ویكون مسؤوال عن صحة المعلومات والبیانات الواردة فیھ و

من الحساباتاقشة  حق  بالتقریر.    مراقب  مشكلة  الخارجي  على  وبأي  الحسابات  أي  مراقب  على  الرد 
كل ما یرتبط بأعمال  مراقب الحسابات الخارجي  استفسارات من قبل المساھمین. ویجب أن یتضمن تقریر  

 :الرقابة وتقییم األداء بالبنك خاصة المتعلقة باآلتي
 داخلیة المعمول بھا بالبنك؛ مدى مالءمة وفاعلیة أنظمة الرقابة ال 4.9

یبدیھ  4.10 عما  مستقل  بشكل  ذلك  ویتم  التزاماتھ،  وتنفیذ  أنشطتھ  مزاولة  في  االستمرار  على  البنك  قدرة  مدى 
 المجلس؛ 

مدى التزام البنك بوضع األنظمة واللوائح الداخلیة، ومدى مالءمة ھذه األنظمة وتلك اللوائح لوضع البنك،   4.11
 بتطبیقھا؛ ومدى التزامھ 

مدى التزام البنك بنظامھ األساسي وخضوعھ ألحكام القانون وتشریعات الھیئة ذات الصلة بما فیھا أحكام   4.12
 ؛ األساسي النظام 
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التزام  4.13 الحسابات   مدى  التقاریر  مراقب  وإعداد  التدقیق  في  العالمیة  النظم  أفضل  بتطبیق  المالیة  والبنك 
 ) ومتطلباتھا؛ ISA) و(IFRS/IAS( ولیةوالتزامھما بمعاییر المحاسبة والتدقیق الد

مع   4.14 البنك  تعاون  الخارجيمدى  الحسابات  الالزمة إلتمام    مراقب  المعلومات  إلى  الوصول  تمكینھ من  في 
 أعمالھ؛ 

القیام بأي واجبات أخرى بموجب قانون الشركات ومتطلبات  مراقب الحسابات الخارجي  على    یترتبكما   4.15
واألصول   العالقة  ذات  األخرى  واألنظمة  الحسابات  مراقبة  مھنة  تنظیم  وقانون  المركزي  قطر  مصرف 

 المتعارف علیھا في تدقیق الحسابات؛  
 

 بما یلي:  مراقب الحسابات الخارجيللیسمح ال   .5

 الشركات التابعة/الزمیلة لھ؛ المشاركة في إنشاء البنك أو  5.1
 المشاركة في المجلس، أو  5.2
 من قانون الشركات التجاریة القطري).   143القیام بأي واجبات تقنیة أو إداریة أو استشاریة في البنك. (المادة   5.3
الخارجي  للال یمكن   5.4 الحسابات  الخدمات األخرى بخالف  مراقب  أو غیرھا من  لتقدیم االستشارات  التعاقد 

لى البنك. ومع ذلك یُقر بنك الدوحة وفي بعض الحاالت بأن مخاطر تعارض المصالح نظریاً قد ال  التدقیق ع 
 بتنفیذ جزء من ھذه األنشطة؛ مراقب الحسابات الخارجي یكون لھا قیمة بالنسبة لبنك الدوحة في حالة قیام 

مراقب الحسابات  ن قِبل  إن سیاسة البنك ھي عدم االستعانة بخدمات استشاریة أو خدمات بخالف التدقیق م 5.5
على  الخارجي   بناءاً  المجلس  انھ یمكن فعل ذلك في ظل ضوابط صارمة وبعد الحصول على موافقة  إال 

 ؛ التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر توصیة من لجنة 
الخارجي  للال یسمح   5.6 الحسابات  أن یكون شریكا أو وكیال أو موظفا في بنك الدوحة أو في أي من مراقب 

  143الرابعة (المادة  شركاتھ األخرى أو أن یكون عضوا في مجلس اإلدارة أو أي من األقرباء حتى الدرجة  
 من قانون الشركات التجاریة القطري)؛   

أو  شغل منصب اداري في البنك،  تقدیم خدمات تدقیق للبنك إذا كان ی  الخارجي  مراقب الحساباتللال یمكن   5.7
أو كان مشاركا في تدقیق حسابات البنك بأي صفة    الخارجي  مراقب الحساباتكان یعمل في السابق لدى  

 خالل العام السابق لتاریخ التدقیق؛ 
ھو المسؤول عن إبالغ ھیئة قطر لألسواق المالیة والسلطات الرقابیة األخرى    الخارجي  مراقب الحسابات 5.8

إذا فشل المجلس في اتخاذ إجراءات مقترحة بشأن شبھات یتم إثارتھا أو تحدیدھا من قبلھ أو في حال علمھ 
ولل اكتشافھ لمخالفات.  أو في حال  البنك  لھ  یتوقع أن یتعرض  أو  لھ  الحسابات بأي خطر یتعرض    مراقب 

الحق في دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد وفقا ألحكام القانون في ھذا الشأن على أن یخطر الھیئة   الخارجي
 قانون ھیئة قطر لألسواق المالیة)؛  20بذلك. (المادة  

على   5.9 الحسابات یحظر  ومھامھ    الخارجي  مراقب  أعمالھ  بین  الجمع  وكذلك  البنك،  أسرار  إفشاء  وموظفیھ 
 لیھ وأي عمل آخر بالبنك، والعمل بالبنك قبل سنة على األقل من تاریخ إنھاء عالقتھ بھ.والواجبات الموكلة إ
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الخارجي  مسؤولیات   الحسابات  لجنة  مراقب  التدقیق والتزامات 

 ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر 
 ؛  وتقییم المخاطرالتدقیق ومتابعة اإللتزام الخارجي تقاریره مباشرة إلى لجنة  مراقب الحساباتیقدم  .1
لجنة   .2 المخاطرتفحص  وتقییم  اإللتزام  ومتابعة  عملیات    التدقیق  بشأن  وممارساتھا  الحسابات سیاساتھا    مراقب 

 الخارجي للتأكد من االلتزام بالتشریعات ذات الصلة وأفضل ممارسات الحوكمة؛  
الخارجي    مراقب الحساباتعلى مراجعة استقاللیة وموضوعیة    تعمل لجنة التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر .3

 سنویاً؛  
المخاطرلجنة   .4 وتقییم  اإللتزام  ومتابعة  ومكافآت   التدقیق  تعیین  بشأن  المجلس  إلى  التوصیات  تقدیم  عن  مسؤولة 

لتوصیات  الخارجیین لبنك الدوحة ویجب أن یتم الموافقة على ھذه ا مراقبین الحسابات  واالحتفاظ   واإلشراف على  
 من قانون الشركات التجاریة القطري)؛  141من قِبل الجمعیة العامة (المادة  

ھي مسؤولة عن تسویة أي خالف ینشأ بین    التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرباإلضافة إلى ذلك، فإن لجنة   .5
مراقب    المالیة التي قد تظھر عند إصدار تقریر الخارجي بشأن تقدیم التقاریر  مراقب الحساباتاإلدارة التنفیذیة و

 أو عند القیام باألعمال ذات الصلة؛ الحسابات الخارجي 
مناقشة البیانات المالیة السنویة المدققة والبیانات المالیة    التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطریجب على لجنة   .6

 ؛ مراقب الحسابات الخارجي   ربع السنویة مع اإلدارة و
وبشكل دوري مراجعة مؤشرات إنذارات المخاطر المحتملة    التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرجب على لجنة  ی .7

 الخارجي بما في ذلك:   مراقب الحساباتمع 
 ؛  مراقب الحسابات الخارجي یشیر إلیھا  التسویات المحاسبیة التي یالحظھا 7.1
والمتعلقة بمسائل التدقیق    مراقب الحسابات ومكتب  مراقب الحسابات الخارجي  إجراء االتصاالت مع فریق   7.2

 والحسابات المقدمة حسب خطاب التعیین، و  
 المالیة.   عمل الضوابط الداخلیة على التقاریر وأثرھا في تصمیم أو عن أوجھ القصور تقدیم تقریر 7.3

الخارجي في جلسات    مراقب الحساباتعلى التأكد من مشاركة   اإللتزام وتقییم المخاطرالتدقیق ومتابعة  تعمل لجنة   8
 اللجنة بغرض بناء الثقة بینھما وتوفیر منتدى لمناقشة القضایا الھامة؛ 

الخارجي في سیاق طبیعة العمل ویجب أن یحضر كحد أدنى شریك    مراقب الحساباتیجب عقد االجتماعات مع   9
 ؛ مراقب الحسابات ئیسیین اآلخرین في فریق األعضاء الر من حداو

المناقشات مع   10 الحسابات یمكن أن تشمل  التنفیذیة والم  مراقب  اإلدارة  المخاوف بشأن  الداخلیین    راقبینالخارجي 
 الخارجي بمناقشتھا.   مراقب الحساباتوغیرھا من المسائل التي قد یرغب 
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 القانونیین بالبنوك : تنظیم أعمال مراقبي الحسابات 1ملحق 

 :  القانوني وتغییره مراقب الحسابات الخارجي تعیین  -1

)  141أتعابھ وفقاً ألحكام المادة (  وتحدیدقانوني أو أكثر یتم تعیینھ  مراقب الحسابات الخارجي  على البنك أن یكون لھ   1.1
 ؛وتعدیالتھ 2015) لسنة 11رقم ( التجاریةمن قانون الشـركات 

لھ قبل ترشیحھ من   والتجدیدالقانوني  مراقب الحسابات الخارجي  یجب الحصول على عدم ممانعة المصرف على تعیین   1.2
 ؛ مجلس إدارة البنك للموافقة علیھ من الجمعیة العمومیة

رى  سنوات وال یجوز إعادة تعیینھ مرة أخ 5القانوني عن مراقب الحسابات الخارجي مدة تعاقد البنك مع   تزبدیجب أال  1.3
 قبل مرور عامین من انتھاء آخر تعیین لھ بالبنك؛

نفس   1.4 تكلیف  الوطنیة  البنوك  جمیع  الخارجي  على  الحسابات  فروعھا مراقب  حسابات  بتدقیق  المصرف  من  المعتمد 
المضیفة أو مع أي   الشرافیة أو السلطات    المركزیةالخارجیة وشركاتھا التابعة، ما لم یتعارض ذلك مع توجیھات البنوك  

 نین أخرى للدولة التي یعمل بھا الفرع أو البنك التابع ومالم یكن ذلك متعسراً ألسباب أخرى خارجة عن إرادة البنك؛قوا
یوافق علیھ المصرف جاز للمصرف أن یعین مراقب حسابات لھذا  مراقب الحسابات الخارجي  اذا لم یقم البنك بتعیین   1.5

 البنك تقدر أتعابھ ویلتزم البنك بدفعھا؛ 
خالل السنة المالیة أو تغییره بعد انتھاء السنة  مراقب الحسابات الخارجي  لمجلس إدارة البنك تغییر أو عزل    ال یجوز 1.6

 ؛االمالیة خالل فترة التجدید المسموح لھ بھا إال بعد موافقة المصرف بناءاً على أسباب محددة یقتنع بھ 
خالل السنة المالیة أو بعد انتھائھا إذ تبین لھ تقصیره في   الخارجي  مراقب الحساباتللمصرف أن یطلب عزل وتغییر   1.7

) أو لحدوث أسباب قویة تبرر   2أداء مھامھ أو إخاللھ بشرط أو أكثر من الشروط التي سیلي ذكرھا في البند التالي رقم (
 ذلك؛ 

لفترة محددة إضافي یوافق علیھ لمھمة محددة أو    الخارجي  مراقب الحساباتللمصرف المركزي أن یطلب تعیین   1.8
 وتكون أتعابھ على حساب البنك.  ذلك،حسب تقدیر المصرف لضرورة 

 
 القانوني:مراقب الحسابات الخارجي الشروط الواجب توافرھا في  -2

والتي ستتخذ أساساً للموافقة على تعیینھ أو عزلھ وتغییره من    الخارجي  مراقب الحساباتفیما یلي الشروط الواجب توافرھا في  
 : قبل المصرف

 التسجیل والترخیص: 2.1
المنصوص علیھ في    الخارجي  مراقب الحساباتمقیداً في سجل    الخارجي  مراقب الحساباتأن یكون   2.1.1

في قطر مع التزامھ بجمیع أحكام مراقب الحسابات الخارجي    بتنظیم مھنة  2004) لسنة  30القانون رقم (
) لسنة 7الخاص بالالئحة التنفیذیة للقانون رقم (   1979) لسنة  5القانون المذكور، وكذلك االلتزام بالقرار(

تنظیم مھنة   1974 الخارجي  بشأن  الحسابات  فیمراقب  ما ،  القانون وبكل  أحكام ھذا  یتعارض مع  ما ال 
 یستجد من قوانین؛ 

یكون   2.1.2 الحساباتأن  سجل    الخارجي  مراقب  في  الحساباتمقیداً  لدى    مراقبین  المعتمدین  الخارجین 
 المصرف للتدقیق على حسابات البنوك ومؤسسات الخدمات المالیة.

 :الكفاءة المھنیة والخبرة 2.2
) وموظفیھ الرئیسیین على شھادات مھنیة دولیة معترف بھا  ه(لشركا  الخارجي مراقب الحساباتحصول   2.2.1

 یكون منتسباً إلحدى جمعیات المحاسبیین القانونیین المعترف بھا دولیاً؛   على نطاق دولي وأن
یتمتع    2.2.2 الحسابات أن  المصارف وسمعة محلیة ودولیة   الخارجي  مراقب  التدقیق على  في مجال  بخبرة 

 مقبولة؛
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التزام مراقب الحسابات باألدلة والمعاییر الدولیة للتدقیق التي یصدرھا اتحاد المحاسبین الدولي والتطورات  2.2.3
 التي تحدث علیھا ، وكذلك التزامھ بجمیع التعلیمات التي یصدرھا المصرف بھذا الشأن. 

 : واالستقاللیةالحیاد  2.3
االشتراك بأي صفة في تأسیس البنك أو عضویة  و  الخارجي  مراقب الحساباتال یجوز الجمع بین عمل   2.3.1

 الخارجي   راقب الحساباتللمال یجوز  كما  مجلس إدارتھ أو االشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري،  
 ً لدى أحد مؤسسي البنك أو أحد أعضاء    أو أي من موظفیھ الرئیسیین أن یكون شریكاً أو وكیالً أو موظفا

 أو یكون لھ عالقة قرابة أو مصالح مشتركة معھم یمكن أن تؤثر على حیاده واستقاللھ؛   إدارتھ،مجلس 
أو أي من موظفیھ على عروض أو أي منافع أو امتیازات    الخارجي  مراقب الحساباتعدم حصول   - 2.3.2

 خاصة من البنك المكلف بتدقیق حساباتھ أو وجود أي تعامالت بینھما یمكن أن تؤثر على حیاده واستقاللھ؛ 
 أو لموظفیھ المضاربة في أسھم البنك بشكل مباشر أو غیر مباشر. الخارجي مراقب الحساباتال یجوز   2.3.3

 والمصداقیة والسریة: األمانة  3
عدم وجود تجارب سابقة أو تحفظات جوھریة لدى المصرف أو قضایا أو أحكام قضائیة تشكك في مصداقیة وأمانة  

 مراقب الحسابات:
یلتزم   3.1 الحساباتأن  الحسابات    الخارجي  مراقب  تدقیق  في  علیھا  المتعارف  واألمانة  الشرف  بقواعد 

 رط في عمل مخالً بكرامة المھنة؛ینخالمھنة، وأال والمحافظة على كرامة 
الصادر بالقانون   ) من قانون مصرف قطر المركزي148بالمادة رقم (  الخارجي  مراقب الحساباتالتزام   3.2

 .بشأن المحافظة على أسرار البنك 2012) لسنة 13رقم (
 
 

 : القانونيمراقب الحسابات الخارجي مھام وواجبات  -3

اإلخالل   عدم  الدولي(  بمعاییرمع  المحاسبین  التابعة التحاد  الدولیة  التدقیق  لجنة  الصادرة عن  التدقیق  أن  IAPCوأدلة  یجب   (
 :أدنىتغطیة المخاطر الرئیسیة التالیة كحد  الخارجي  مراقب الحساباتتتضمن مھام وواجبات 

 المخاطر االستراتیجیة وھي المخاطر الخاصة بأھداف وخطط وسیاسات البنك؛  3.3
وھي المخاطر الخاصة بالمھام التنظیمیة واإلشرافیة لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منھ  المخاطر التنظیمیة واإلداریة  3.4

واإلدارات   واللجان  اإلدارة  عمل  وإجراءات  وإجراءات   التنفیذیةوسیاسات  الوظیفي  والتوصیف  التنظیمي  والھیكل 
 وصالحیات ونظم التشغیل؛

المخاطر 3.5 السوق وھي   إدارة  ومخاطر  الفائدة  أسعار  ومخاطر  المالیة  والمشتقات  الصرف  أسعار  بمخاطر  الخاصة 
 ومخاطر السیولة والمخاطر االئتمانیة ومخاطر العملیات والمخاطر األخرى؛

ھي الخاصة بالسیاسات واإلجراءات المحاسبیة وإعداد الموازنات والمیزانیات والبیانات المالیة  مخاطر األداء المالي  3.6
المقارنات    والدوریة القیاس وإجراء  االنحرافات بین األداء   وتحدیدالمرسلة للمصرف وتحلیل االتجاھات ومؤشرات 

 ؛ التقدیریةالفعلي والموازنة 
اسات وإجراءات منح ومتابعة وتحصیل االئتمان وتصنیف االئتمان وتقییم  وتتضمن سی سیاسات وإجراءات منح االئتمان 3.7

 كفایة المخصصات؛
 مخاطر إدارة الخزینة؛  3.8
 المخاطر القانونیة؛  3.9

 آلیة حل المشاكل المتعلقة بجمیع أوجھ النشاط وأنظمة التشغیل؛ 3.10
 وفعالیة السیاسات واإلجراءات الخاصة بھ؛  الخارجي مراقب الحساباتدور   3.11
لوقایة والضبط الداخلي ومدى فعالیتھا في الوقایة من التجاوزات والتالعب واالختالسات والسرقات والقدرة  وسائل ا  3.12

 على اكتشافھ؛ 
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 نظم المعلومات وأعمال إدارة الحاسب اآللي؛ 3.13
  مراقب الحسابات بجانب تغطیة المخاطر الرئیسیة المبینة أعاله یجب أن تأتي على رأس أولویات مھام وواجبات    3.14

مھمتھ في تقییم مدى التزام البنك بشروط ترخیصھ وقوانین وتعلیمات المصرف وتقییم صحة ومصداقیة    الخارجي 
 البیانات والمعلومات الدوریة التي یزود البنك بھا المصرف. 

 
 

 : تجاه المصرفمراقب الحسابات الخارجي ؤولیات مس -4

تھ كازي مباشرة بأي مالحظات لھ خالل تدقیقھ العام أو الخاص على البنك وفروعھ وشركإعالم مصرف قطر المرمراقب الحسابات الخارجي  یتوجب على  
 التابعة داخل وخارج قطر أو تدقیقھ ومراجعتھ للبیانات المالیة المجمعة الختامیة أو الدوریة خالل العام تتعلق باألمور التالیة:  

 أي تطور ھام یطرأ على أحد أصول البنك سلباً أو إیجاباً؛  3.15
 .العملیات العادیة أو غیر العادیةأي تطور ھام یطرأ على أحد بنود اإلیرادات أو المصروفات أو أرباح وخسائر  3.16
أوالمعاییر   3.17 الدولیة  المحاسبة  معاییر  مع  تتعارض  المالیة  للبیانات  افصاحات  أو  تبویبات  أو  المالي  المركز  لعناصر  تقییم  أي 

 اإلسالمیة (للبنوك اإلسالمیة) أو مع تعلیمات المصرف المركزي؛
 المركزي؛ أیة تجاوزات أو مخالفات لتعلیمات المصرف  3.18
 أیة جرائم أو مخالفات قانونیة أو أیة انتھاكات للقوانین المحلیة أو الدولیة؛  3.19
 .أي أمور أخرى لھا تأثیر ھام على الوضع المالي للبنك وعلى ھیكل المخاطر لدیھ  3.20
من مھام ومسؤولیات  على جمیع البنوك إبالغ مراقبي الحسابات بھذه التعلیمات لیعمل بھا من تاریخھ مع ادراج ھذه التعلیمات ض 3.21

 .مراقبي الحسابات في العقود المبرمة معھم مع تعھدھم تعھداً صریحاً بااللتزام بھا

 

 القانوني مراقب الحسابات الخارجي تقاریر  -5

للمساھمین في نھایة السنة المالیة  مراقب الحسابات الخارجي  اإلفصاح العام السنوي: یجب على    تقریر  5.1 تقدیم تقریراً 
الخاصة بھا  النقدیة وجمیع االفصاحات والمالحظة  الدخل والتوزیع والتدفقات  للبنك وحساب  العمومیة  المیزانیة  عن 

مراقب الحسابات الخارجي فیھا حسب المعاییر الدولیة التي تحـكم ذلك، ویتلى تقریر    الخارجي  مراقب الحساباتورأي  
مع تقریر مجلس اإلدارة في االجتماع السنوي للجمعیة العمومیة ، ویجب على البنك الحصول على عدم ممانعة المصرف  

المالیة   البیانات  الخارجي  للالسنوي    بالتقریرعلى  الحسابات  المسؤولیة عن صحة ومصداقیة  مراقب  بأن  العلم  مع   ،
 .الخارجي  مراقب الحسابات وعاتق إدارة البنك البیانات المالیة واالفصاحات بھذا التقریر تقع على 

یجب على البنك تزوید مصرف قطر المركزي مسبقاً بأسبوع على األقل   التقاریر المالیة (الربع سنویة) المعدة للنشر: 5.2
خالل العام لبعض الجھات المعنیة ویستثنى من فترة   الخارجي   مراقب الحسابات قبل النشر بالتقاریر التي تعد بواسطة  

ائر الربع سنوي  األسبوع سوق الدوحة لألوراق المالیة وخاصة عند إعداد المیزانیة العمومیة وحساب األرباح والخس
  مراقب الحساباتمن كل عام، علماً بأن المسؤولیة عن صحة ومصداقیة تلك التقاریر تقع على عاتق ادارة البنك و 

 ؛  الخارجي
 ”MANAGEMENT LETTER" “ : تقاریر ومراسالت الرقابة الداخلیة  5.3
مراقب الحسابات اخلیة التي یعدھا  یجب تزوید إدارة اإلشراف المصرفي بنسخ من جمیع تقاریر ومراسالت الرقابة الد 5.4

عن نتائج فحصھ وتدقیقھ خالل العام ویقدمھا لإلدارة العامة للبنك أو مجلس إدارتھ أو مركزه الرئیسي بالنسبة الخارجي  
 للبنوك األجنبیة مع رد إدارة البنك علیھا؛

عن نتائج  مراقب الحسابات الخارجي  یجب على جمیع البنوك الوطنیة تزوید إدارة االشراف المصرفي بنسخ من تقاریر   5.5
فحصة وتدقیقھ للشركات التابعة للبنك داخل وخارج قطر وللفروع الخارجیة للبنك سواء المقدمة إلى إدارة البنك أو إلى  

مع   بھا سواء  الخاصة  المراسالت  علیھا وجمیع  البنك  إدارة  رد  مع  المضیفة،  اإلشرافیة  الحسابات السلطات  مراقب 
 .ةلطات اإلشرافیة المضیفأو السالخارجي 
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 :القانونيمراقب الحسابات الخارجي للالمھام الخاصة  -6

بمھمة خاصة لفحص أو تقییم    الخارجي   مراقب الحساباتیمكن للمصرف حسب ضرورة یقدرھا أن یطلب من البنك تكلیف  
البنك بتكلیف   الداخلیة، ویقوم  أو األنظمة والسیاسات واإلجراءات  أكثر من عناصر الموجودات والمطلوبات  أو  مراقب  واحد 

بھذه المھمة في ضوء المتطلبات الخاصة التي یحددھا المصرف، سواء ضمن مھامھ المتعاقد علیھا مع البنك    الخارجي  الحسابات
عن ھذه المھمة مباشرة إلى المصرف   الخارجي  مراقب الحساباتخاصة بحساب خاص بینھ وبین البنك، ویقدم تقریر    أو كمھمة

 .بعد إخطار البنك بھ

 

 :القانونيمراقب الحسابات الخارجي التعاقد مع  -7

تعیین   عند  البنوك  جمیع  على  الحساباتیجب  الواردة    الخارجي  مراقب  المركزي  قطر  مصرف  تعلیمات  حسب  القانوني 
یذكر فیھ كحد أدنى المھام والواجبات   الخارجي  مراقب الحسابات و) إبرام عقد بین البنك  268) إلى (  263بالصفحات من (

البنود المذكوره في  إلى (266بالصفحات من (  )5،((4)،(3) والتقاریر  التعلیمات بحیث یتم تحدید  269)  نوع عمل ) من ھذه 
 :بالنسبة لھذه البنود وفقاً للتاليمراقب الحسابات الخارجي 

) من ھذه التعلیمات وما یتبعھا من شھادتھ  266) صفحة (3المحددة في البند (  الخارجي  مراقب الحساباتبالنسبة لمھام   7.1
)  Management Letterورأیھ في التقریر المالي السنوي ألغراض اإلفصاح العام وتقریر اإلدارة بنتائج الفحص (

الدولیة وحسب متطلبات    التدقیق  لمعاییریجب توصیف تلك المھام في العقد على أنھا أعمال تدقیق وتقییم مخاطر وفقاً  
 مصرف قطر المركزي؛ 

بشأن التقاریر المالیة الخاصة التي یصدرھا البنك خالل العام لبعض الجھات    الخارجي  مراقب الحساباتبالنسبة لمھام   7.2
  مثل سوق الدوحة لألوراق المالیة أو التقاریر المالیة التي یزود بھا المصرف، یمكن توصیف تلك المھام على أنھا أعمال 

 على أن تكون أعمال تدقیق؛ الخارجي مراقب الحساباتمراجعة مالم یتفق البنك مع 
لمھام   7.3 البند (  الخارجي  مراقب الحسابات بالنسبة  البنك والمذكورة في  المصرف  التي یكلف بھا  ) صفحة  5الخاصة 

 ) من تعلیمات المصرف، یتم توصیفھا حسب طلب المصرف من البنك؛268(
تقاریر   7.4 أن تكون جمیع نسخ  الحساباتیجب  باللغة    الخارجي   مراقب  المركزي  البنك مصرف قطر  بھا  التي یزود 

 .العربیة

 

 :ثمارمراقب حسابات صنادیق  است   -8

) من الئحتھ التنفذیة بشأن إشراف 31الى المادة (االستثمار  بشأن صنادیق    2002) لسنة  25) من قانون رقم (8استنادا الى المادة (
  مراقب الحسابات ) من الالئحة التنفیذیة بشأن  34-39شارة الى المواد (إلستثمار وبا االورقابة المصرف المركزي على صنادیق  

 مراعاة ما یلي بخصوص مراقبي الحسابات: ستثماراالیجب على مؤسسي صنادیق   الخارجي
الصندوق مع   8.1 إعادة   5القانوني عن    الخارجي  مراقب الحساباتیجب أال تزید مدة تعاقد  سنوات متتالیة وال یجوز 

 خر تعیین لھ.آتعیینھ مرة اخرى قبل مرور عامین من انتھاء 
 القانوني والتجدید لھ. الخارجي مراقب الحساباتیجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي على تعیین  8.2
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 ):الخارجيمراقب الحسابات تصنیف االتمان وتحدید المخصصات (   -9

التعمیم الى  تاریخ   102/2012والتعمیم    17/3/2013تاریخ    20/2013والتعمیم    19/2/2012تاریخ    2012/  16بإشارة 
4/12/2012. 

 ). 177-179دون نص ھذه التعامیم في الصفحات (
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 بنك الدوحة 
 

 سیاسات الحوكمة
 
 

 مراقب الحسابات الخارجي  سیاسة
 

 

 

 

 

  ]2022دیسمبر  [  
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 أحكام تمھیدیة 
 

 نطاق والغرض ال

الخارجیین،    مراقبین الحساباتإن الغرض من ھذه السیاسة ھو تحدید المنھج الواجب اعتماده عند االستعانة بخدمات  
 العالقة معھم بفعالیة ووفقا لمتطلبات الجھات الرقابیة وأفضل ممارسات الحوكمة. من اجل إدارة 

ھذه السیاسة تنطبق على جمیع شركات بنك الدوحة ویجب قراءتھا بالتوافق مع اختصاصات/واجبات ومسؤولیات لجنة  
 . التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر

 السیاسة العامة 
 المحتویات  .1

 

والنصف سنویة  مستقل ومؤھل إجراء التدقیق السنوي والمراجعة الربعیة   مراقب الحسابات الخارجيیتولى   1.1
على البنك. إن الغرض من ھذا التدقیق ھو تقدیم تأكیدات موضوعیة إلى مجلس اإلدارة والمساھمین بأن إعداد  
البیانات المالیة قد تم وفقا لمتطلبات الجھات الرقابیة والمعاییر المالیة الدولیة للتقاریر المالیة وأن البیانات تمثل  

 بدقة المركز المالي للبنك؛ 
بوضع "قواعد التعیین" بوضوح والتي یجب اتباعھا   مراقب الحسابات الخارجي لدوحة ملتزم عند تعیین بنك ا 1.2

 الخارجیین وفقا لمتطلبات الجھات الرقابیة والحوكمة؛ مراقبین الحساباتوالتي تحدد إدارة العالقة مع 
تُدار بطریقة متسقة وشفافة   مراقبین الحساباتیُدرك بنك الدوحة أیضا أن العالقة مع    1.3 الخارجیین یجب أن 

 لتحقیق أغراضھ؛  مراقب الحسابات الخارجيوالبنك ملتزم بتوضیح دور ومسؤولیات وإجراءات عمل 
 تحدد ھذه السیاسة أھداف البنك التالیة:  1.4

تجنب الحاالت المحتملة لتضارب المصالح، أو تلك التي یمكن أن تفسرعلى أنھا كذلك والناشئة عن   1.4.1
 ؛  مراقب الحسابات الخارجيتعیین 

 ؛  مراقب الحسابات الخارجيحمایة ودعم استقالل رأي  1.4.2
  كفؤ؛ و مراقب الحسابات الخارجيالتأكد من تعیین  1.4.3
وأنشطتھ  مراقب الحسابات الخارجية إلدارة عمل  تكون قادرة على عرض سیاسة قویة وشفافة وعملی 1.4.4

 والتي تدعم األھداف الُمشار إلیھا سابقا وتتوافق مع التعلیمات واللوائح والتشریعات ذات الصلة.
 

 . مراقب الحسابات الخارجيوخدمات دور  .2
 

 یتمثل فیما یلي: من قانون الشركات التجاریة القطري  145وفقا للمادة  مراقب الحسابات الخارجيإن دور  2.1
  تدقیق حسابات البنك وفقاً لقواعد التدقیق المعتمدة ومتطلبات المھنة وأصولھا العلمیة والفنیة؛ 2.1.1
  فحص میزانیة البنك وحساب األرباح والخسائر؛ 2.1.2
  مالحظة تطبیق القانون والنظام األساسي للبنك؛ 2.1.3
المالیة الداخلیة لھ والتأكد من مالءمتھا لحسن  فحص األنظمة المالیة واإلداریة للبنك وأنظمة المراقبة   2.1.4

  سیر أعمال البنك والمحافظة على أموالھ؛
  التحقق من موجودات البنك وملكیتھا لھ والتأكد من قانونیة االلتزامات المترتبة على البنك وصحتھا؛ 2.1.5
 االطالع على قرارات مجلس اإلدارة والتعلیمات الصادرة عن البنك؛   2.1.6
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أي واجبات أخرى یتعین على مراقب الحسابات القیام بھا بموجب قانون الشركات ومتطلبات مصرف   2.1.7
واألصول  العالقة  ذات  األخرى  واألنظمة  الحسابات  مراقبة  مھنة  تنظیم  وقانون  المركزي  قطر 

 سابات. المتعارف علیھا في تدقیق الح 
تقریرا واحدا للجمعیة العامة ویتلوه علیھا، كما ویقوم بارسال نسخة منھ الى   مراقب الحسابات الخارجيیقدم   2.2

الرد على   مراقب الحسابات الخارجيالھیئة ویكون مسؤوال عن صحة المعلومات والبیانات الواردة فیھ. على  
كل ما یرتبط بأعمال   اقب الحسابات الخارجيمرأي استفسارات من قبل المساھمین. ویجب أن یتضمن تقریر  

 الرقابة وتقییم األداء بالبنك خاصة المتعلقة باآلتي: 
 مدى مالءمة وفاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة المعمول بھا بالبنك؛  2.2.1
مدى قدرة البنك على االستمرار في مزاولة أنشطتھ وتنفیذ التزاماتھ، ویتم ذلك بشكل مستقل عما   2.2.2

 یبدیھ المجلس؛ 
دى التزام البنك بوضع األنظمة واللوائح الداخلیة، ومدى مالءمة ھذه األنظمة وتلك اللوائح لوضع  م 2.2.3

 البنك، ومدى التزامھ بتطبیقھا؛ 
مدى إلتزام البنك بنظامھ األساسي وخضوعھ ألحكام القانون وتشریعات الھیئة ذات الصلة بما فیھا  2.2.4

مدرجة في السوق الرئیسیة الصادر عن ھیئة قطر أحكام نظام حوكمة الشركات والكیانات القانونیة ال
 لألسواق المالیة؛ 

التقاریر  2.2.5 وإعداد  التدقیق  في  العالمیة  النظم  أفضل  بتطبیق  والبنك  إلتزامھ  والتزامھما   مدى  المالیة 
 ومتطلباتھا؛  (ISA)و (IFRS/IAS) بمعاییر المحاسبة والتدقیق الدولیة

 المعلومات الالزمة إلتمام أعمالھ. مدى تعاون البنك في تمكینھ من الوصول إلى 2.2.6
 

 الخارجیین بما یلي: راقبین الحساباتال یسمح للم 2.3
 المشاركة في إنشاء البنك أو الشركات التابعة/الزمیلة لھ؛  2.3.1
  المشاركة في المجلس، أو 2.3.2
التجاریة  من قانون الشركات    143القیام بأي واجبات تقنیة أو إداریة أو استشاریة في البنك. (المادة   2.3.3

 القطري). 
التعاقد لتقدیم االستشارات أو   مراقب الحسابات الخارجيللاشارت ھیئة قطر لألسواق المالیة بأنھ ال یمكن   2.4

من ھیئة قطر لألسواق المالیة). ومع ذلك    20غیرھا من الخدمات األخرى بخالف التدقیق على البنك (المادة  
مخاطر تعارض المصالح نظریاً قد ال یكون لھا قیمة بالنسبة لبنك  یُقر بنك الدوحة وفي بعض الحاالت بأن  

 بتنفیذ جزء من ھذه األنشطة؛  مراقب الحسابات الخارجي الدوحة في حالة قیام ا
مراقب الحسابات  إن سیاسة البنك ھي عدم االستعانة بخدمات استشاریة أو خدمات بخالف التدقیق من قِبل   2.5

ف الخارجي  ذلك  فعل  انھ یمكن  على  إال  بناءاً  المجلس  موافقة  الحصول على  وبعد  ي ظل ضوابط صارمة 
 توصیة من لجنة التدقیق ومتابعة االلتزام وتقییم المخاطر؛ 

أن یكون شریكا أو وكیال أو موظفا في بنك الدوحة أو في أي من شركاتھ  مراقب الحسابات الخارجيال یسمح   2.6
من    143األقرباء حتى الدرجة الرابعة (المادة    األخرى أو أن یكون عضوا في مجلس اإلدارة أو أي من

 قانون الشركات التجاریة القطري)؛ 
تقدیم خدمات تدقیق لبنك ما إذا كان عضوا في اإلدارة التنفیذیة (مثل:   مراقب الحسابات الخارجيال یمكن   2.7

ا في تدقیق أو كان مشارك مراقب الحسابات الخارجيالرئیس المالي التنفیذي)، كان یعمل في السابق لدى  
 حسابات البنك بأي صفة خالل العام السابق لتاریخ التدقیق؛ 



 
 

83 
 

ھو المسؤول عن إبالغ ھیئة قطر لألسواق المالیة والسلطات الرقابیة األخرى إذا   مراقب الحسابات الخارجي 2.8
أي  فشل المجلس في اتخاذ إجراءات مقترحة بشأن شبھات یتم إثارتھا أو تحدیدھا من قبلھ أو في حال علمھ ب

 مراقب الحسابات الخارجيوللخطر یتعرض لھ أو یتوقع أن یتعرض لھ البنك أو في حال اكتشافھ لمخالفات.  
الحق في دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد وفقا ألحكام القانون في ھذا الشأن على أن یخطر الھیئة بذلك. (المادة  

 قانون ھیئة قطر لألسواق المالیة)؛  20
الحسا  2.9 والواجبات  یحظر على مراقب  أعمالھ ومھامھ  بین  الجمع  البنك، وكذلك  إفشاء أسرار  بات وموظفیھ 

 والعمل بالبنك قبل سنة على األقل من تاریخ إنھاء عالقتھ بھا.الموكلة إلیھ وأي عمل آخر بالبنك، 
 

 مراقب الحسابات الخارجي  و مسؤولیات لجنة التدقیق ومتابعة االلتزام وتقییم المخاطر  .3
 

 ؛  لجنة التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرتقاریره مباشرة إلى مراقب الحسابات الخارجي یقدم  3.1
مراقب الحسابات  سیاساتھا وممارساتھا بشأن عملیات  لجنة التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر  تفحص   3.2

 الحوكمة؛ للتأكد من االلتزام بالتشریعات ذات الصلة وأفضل ممارسات  الخارجي
مراقب الحسابات  تعمل لجنة التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر على مراجعة استقاللیة وموضوعیة   3.3

 سنویاً؛  الخارجي
لجنة التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر مسؤولة عن تقدیم التوصیات إلى المجلس بشأن تعیین ومكافآت   3.4

على   واإلشراف  الحساواالحتفاظ  ھذه   باتمراقبین  على  الموافقة  یتم  أن  ویجب  الدوحة  لبنك  الخارجیین 
 من قانون الشركات التجاریة القطري)؛  141التوصیات من قِبل الجمعیة العامة (المادة 

ھي مسؤولة عن تسویة أي خالف ینشأ    التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرباإلضافة إلى ذلك، فإن لجنة   3.5
  المالیة التي قد تظھر عند إصدار تقریر   بشأن تقدیم التقاریر   مراقب الحسابات الخارجي  وبین اإلدارة التنفیذیة  

 أو عند القیام باألعمال ذات الصلة؛  مراقب الحسابات 
والبیانات   3.6 المدققة  السنویة  المالیة  البیانات  مناقشة  المخاطر  وتقییم  اإللتزام  التدقیق ومتابعة  لجنة  یجب على 

 ؛  مراقب الحسابات الخارجي  واإلدارة  المالیة ربع السنویة مع
یجب على لجنة التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر وبشكل دوري مراجعة مؤشرات إنذارات المخاطر   3.7

 بما في ذلك:  مراقب الحسابات الخارجيالمحتملة مع 
  ؛ مراقب الحسابات الخارجيالتسویات المحاسبیة التي یالحظھا/ یشیر إلیھا  3.7.1
المقدمة   3.7.2 والحسابات  التدقیق  والمتعلقة بمسائل  التدقیق  التدقیق ومكتب  فریق  إجراء االتصاالت مع 

  حسب خطاب التعیین،
 المالیة.   تقدیم تقریر عن أوجھ القصور وأثرھا في تصمیم أوعمل الضوابط الداخلیة على التقاریر 3.7.3

في   مراقب الحسابات الخارجيتعمل لجنة التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر على التأكد من مشاركة   3.8
 جلسات اللجنة بغرض بناء الثقة بینھما وتوفیر منتدى لمناقشة القضایا الھامة؛

ر كحد أدنى  في سیاق طبیعة العمل ویجب أن یحض مراقب الحسابات الخارجيیجب عقد االجتماعات مع   3.9
 الشریك وأحد األعضاء الرئیسیین اآلخرین في فریق التدقیق؛ 

  مراقبین الحسابات المخاوف بشأن اإلدارة التنفیذیة و مراقب الحسابات الخارجيیمكن أن تشمل المناقشات مع   3.10
 بمناقشتھا.  مراقب الحسابات الخارجيالداخلیین وغیرھا من المسائل التي قد یرغب 
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 سیاسات الحوكمة
 
 

 التدقیق الداخلي  إدارة سیاسة
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 أحكام تمھیدیة 
 

 نطاق والغرض ال

الغرض من ھذه السیاسة ھو تعریف إجراءات فعالة یتم بموجبھا التأكید لمجلس إدارة البنك وللتدقیق الداخلي بأن  
 المخاطر تعمل بفعالیة وفقا لمتطلبات الحوكمة.الضوابط الداخلیة وعملیات إدارة 

 

تنطبق ھذه السیاسة على جمیع األنشطة التي تقع ضمن إطار عملیات التدقیق الداخلي وھي تنطبق أیضا على مجلس  
في المشاركة في التعیین والتنسیق مع التدقیق الداخلي.   التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرإدارة البنك ولجنة 

 . التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرجب قراءة ھذه السیاسة مع اختصاصات/مسؤولیات وواجبات لجنة ی

 السیاسة العامة 
 المحتویات  .1

 

یعتبر التدقیق الداخلي الركیزة الرابعة من ركائز حوكمة الشركات، والثالث األخرى ھي مجلس اإلدارة   1.1
 الخارجي؛ واإلدارة التنفیذیة والتدقیق  

إن المتطلبات الرقابیة مثل المطبقة محلیا من قِبل ھیئة قطر لألسواق المالیة ودولیا بواسطة قانون  1.2
 (ساربانس أوكسلي) في الوالیات المتحدة، شددت على ضرورة عمل دائرة التدقیق الداخلي؛ 

یة على تحقیق األھداف  إن دور التدقیق الداخلي ببنك الدوحة ھو مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ 1.3
واألغراض من خالل تقدیم آراء مستقلة یعتمد علیھا عن مدى كفایة و فعالیة إدارة المخاطر وعملیات  

 الرقابة الداخلیة في تشغیل عملیات بنك الدوحة؛ 
للتدقیق الداخلي الحق في التدقیق على أي من الشركات التابعة للبنك وفي جمیع الحاالت التي یكون فیھا  1.4

الشركة التابعة وظیفة تدقیق داخلي خاص بھا، یقوم التدقیق الداخلي في البنك بالتنسیق مع التدقیق في    لدى
الشركة التابعة وإعداد التقاریر عن تقدم الشركة وخطط التدقیق الداخلي وتقدیم تلك التقاریر إلى لجنة  

 ؛  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر
ات المتعلقة بالتدقیق الداخلي ومن ضمن المھام الرئیسیة، یجب علیھ التأكد مما  على المجلس فحص الممارس 1.5

 یلي: 
أن لدى بنك الدوحة دائرة تدقیق داخلي فعَالة على مستوى المجموعة والشركات التابعة لھ وتؤدي   1.5.1

خارجیین (خدمة  راقبین الحساباتالبنك الداخلیین أو م  مدققيمھام التدقیق الداخلي، إما بواسطة 
وعملیات ُمشاِركة للتدقیق؛ داخلیة/ خارجیة) والتي تقدم الدعم في التدقیق على عملیات البنك 

  شركاتھ التابعة؛
مضمون خطة التدقیق الداخلي السنویة والتي   التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرتدرك لجنة   1.5.2

  وافقت علیھا؛
الداخلیین مثال   المدققینالمعلومات المطلوبة من  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرتستلم لجنة  1.5.3

  تواجھ البنك والشركات التابعة لھ؛على ذلك المخاطر الرئیسیة التي 
  تركز عمل دائرة التدقیق الداخلي على تعزیز االستقاللیة؛ 1.5.4
  ؛ التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرلدى رئیس دائرة التدقیق حق االتصال المباشر مع لجنة  1.5.5
 الداخلیین واإلدارة؛   المدققینوجود قنوات اتصال مناسبة بین  1.5.6



 
 

86 
 

التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم  یق الداخلي بانتظام وعلى فترات مع لجنة  یجتمع رئیس التدق 1.5.7
 . المخاطر

 
 دور التدقیق الداخلي في الحوكمة .2

 
الداخلیین تتطرق    المدققین إن "المعاییر الدولیة للممارسة المھنیة للتدقیق الداخلي"  كما ھي صادرة عن معھد    2.1

التوصیات   الداخلي في مجال حوكمة الشركات. وعلى التدقیق الداخلي تقدیم  إلى دور ومسؤولیات التدقیق 
 المناسبة لتحسین إجراءات الحوكمة لتحقیق األھداف التالیة: 

 على القیم واألخالق الحمیدة في بنك الدوحة والشركات التابعة لھ؛  الحث 2.1.1
 التأكد من فعالیة أداء اإلدارة المؤسسیة ونظام فعال للمساءلة اإلداریة؛  2.1.2
  التواصل الفعَال لإلبالغ عن المخاطر والمعلومات المتعلقة بالرقابة بجمیع أنشطة البنك؛ و 2.1.3
الداخلیین  المدققین  ك وتبادل المعلومات مع المجلس و التواصل الفعال واإلبالغ عن نشاطات البن  2.1.4

 والخارجیین واإلدارة. 
 تتطلب مبادئ حوكمة الشركات لھیئة قطر لألسواق المالیة من التدقیق الداخلي العمل على: 2.2

  مراجعة أنظمة الرقابة الداخلیة والتأكد من تطبیقھا بصورة فعالة؛ 2.2.1
  ووجود نظام للمساءلة اإلداریة؛ التأكد من أن أداء اإلدارة یتم بصورة فعالة 2.2.2
 اإلشراف على دقة وصحة البیانات المالیة مع التركیز على:  2.2.3

 الممارسات والسیاسات المحاسبیة؛  التغییرات في  •
 تقییم اإلدارة؛  •
 التعدیالت الرئیسیة الناتجة عن التدقیق؛  •
 التعامل مع البنك على اساس االستمراریة؛   •
 االمتثال بالمعاییر الدولیة؛   •
 الشركات في بورصة قطر؛ و  االلتزام بقواعد إدراج  •
 اإلفصاحات المالیة.  •

 

 التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر العالقة مع لجنة   .3
 

الحصول على معلومات من إدارة التدقیق  یتطلب  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرلجنة  إن عمل  3.1
الداخلي لتتمكن من تكوین رؤیة عامة وواضحة عن المخاطر االستراتیجیة والتشغیلیة والمالیة التي تواجھ  

 بنك الدوحة باإلضافة إلى تقییم نظام الرقابة الداخلیة المعمول بھ إلدارة ھذه المخاطر؛ 
خطة التدقیق بخصوص المواضیع التي تتعلق بالرقابة   على رئیس التدقیق الداخلي إعداد تقاریر حسب 3.2

 ؛  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرالداخلیة وتقدیمھا إلى لجنة 
التدقیق  تقوم دائرة التدقیق الداخلي بالتنسیق مع دوائر التدقیق الداخلیة للشركات التابعة بتزوید لجنة  3.3

ت والمستجدات أوال بأول وذلك في نطاق ونشاطات التدقیق  بالمعلوما ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر
 للشركات التابعة؛ 

یقوم رئیس التدقیق الداخلي برفع المواضیع التي تثیر المخاوف، بما في ذلك المتعلقة بأنظمة الرقابة   3.4
 .  لمخاطرالتدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم االخارجیین وتقدیمھا إلى لجنة  راقبین الحساباتمالداخلیة وأداء 
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 االستقاللیة والموضوعیة  .4

للتدقیق الداخلي في بنك الدوحة وظیفة مستقلة عن اإلدارة، وإن االستقاللیة قد وضعت كما ھو موضح في  4.1
الخریطة التنظیمیة ومن خالل التبعیة اإلداریة ومن خالل ممارسة فریق التدقیق الداخلي لمھامھم بحریة 

 وموضوعیة؛
 التدقیق الداخلي أن یكون موضوعیا وبناًء في القیام بمسؤولیاتھ. وعلیھ في جمیع األوقات: على فریق  4.2

التأكد من االلتزام بمعاییر الممارسة المھنیة للتدقیق الداخلي ومبادئ المھنة األخالقیة لمعھد  4.2.1
 المراجعین الداخلیین؛ 

 التقید بسمات ومعاییر معھد المراجعین الداخلیین التالیة:  4.2.2
 ة؛ النزاھ •
 األمانة؛  •
 الموضوعیة؛  •
 اإلھتمام المھني؛  •
 عرض قیم بنك الدوحة.  •

مراجعة وإعتماد میثاق دائرة التدقیق الداخلي، والتأكد من  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرعلى لجنة  4.3
الداخلیین للسجالت والموظفین والممتلكات المادیة ذات الصلة بتنفیذ  المدققین عدم وجود قیود لوصول 

 مھامھم؛
م  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقیی في سبیل التأكد من استقاللیة وفعالیة عمل التدقیق الداخلي، یجب على لجنة  4.4

 العمل على ما یلي:  المخاطر
التأكد من أن ھیكل دائرة التدقیق الداخلي مصمم على نحو یحقق االستقالل التنظیمي ویسمح  4.4.1

  بالوصول الكامل وغیر المقید إلى اإلدارة العلیا؛
مراجعة اعتماد الموازنة السنویة للتدقیق الداخلي وتقییم مدى مالءمة الموارد المخصصة لھا  4.4.2

 م؛ إلنجاز المھا
، في تعیین وإنھاء خدمات    التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرالتدخل ومن خالل رئیس لجنة  4.4.3

 رئیس التدقیق الداخلي وغیره من موظفي الدائرة؛ 
المشاركة في تقییم األداء وتحدید المكافآت الخاصة بدائرة التدقیق الداخلي من خالل رئیس لجنة   4.4.4

 ،   یم المخاطرالتدقیق ومتابعة اإللتزام وتقی
 وضع سیاسة تدویر موظفي التدقیق الداخلي من أجل تعزیز االستقالل.  4.4.5

 

 تقدیم التقاریر  .5
 

رئیس التدقیق الداخلي ھو المسؤول عن تقدیم التقاریر عن أیة قضایا جوھریة إلى اإلدارة التنفیذیة ولجنة  5.1
والمجلس باإلضافة إلى تقدیم المعلومات عن آخر المستجدات   التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر

 المتعلقة بالمسائل التي تم التَطرق إلیھا سابقا؛ 
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، تقریرا كل ثالثة أشھر عن أعمال   التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرلي إلى لجنة الداخالمدقق  یرفع  5.2
 الرقابة الداخلیة بالبنك. یجب أن یتضمن التقریر على األقل ما یأتي:

 إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون المالیّة واالستثمارات وإدارة المخاطر؛  5.2.1
نك ومدى مالءمة وفاعلیة األنظمة المعمول بھا في البنك في  مراجعة تطّور عوامل المخاطر في الب  5.2.2

 مواجھة التغییرات الجذریّة أو غیر المتوقّعة في السوق؛ 
تقییم شامل ألداء البنك بشأن االلتزام بتطبیق نظام الرقابة الداخلیّة، و أحكام نظام ھیئة قطر  5.2.3

 لألسواق المالیة؛ 
 كم اإلفصاح واإلدراج في السوق؛ مدى إلتزام البنك بالقواعد والشروط التي تح 5.2.4
 .مدى إلتزام البنك بأنظمة الرقابة الداخلیّة عند تحدید المخاطر و إدارتھ؛ 5.2.5
 المخاطر التي تعرض لھا البنك وأنواعھا وأسبابھا وما تم بشأنھا؛  5.2.6
 المقترحات الخاصة بتصویب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر. 5.2.7

لتي تنشأ في الشركات التابعة من قبل اإلدارة التنفیذیة والتدقیق  یجب تقدیم تقاریر عن القضایا الجوھریة ا 5.3
 الداخلي في البنك وفقا لقنوات االتصال التنظیمیة واإلجراءات المعمول بھا لتقدیم التقاریر؛ 

حیثما ینطبق ذلك تحال جمیع نسخ مستندات ومحاضر اجتماعات لجنة/لجان الشركات التابعة إلى لجنة   5.4
في بنك الدوحة في الوقت المناسب من أجل تسھیل مراجعة وإعداد   لتزام وتقییم المخاطرالتدقیق ومتابعة اإل

 التقاریر؛ 
 تعد تقاریر التدقیق الداخلي حسب خطة التدقیق.  5.5
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 سیاسات الحوكمة
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 أحكام تمھیدیة 
 

 نطاق والغرض ال

المخاطر   إدارة  على  التنفیذیة  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  من  كل  مساعدة  االلتزام ھي  وظیفة  من  األساسي  الغرض  إن 
 .المرتبطة بعدم االلتزام بالقوانین والتعلیمات الساریة وتقدیم النصح لھما ولدوائر وفروع البنك المختلفة

عة تطبیق تعلیمات الجھات الرقابیة المحلیة ومساعدة كل من مجلس  تنحصر مھام ومسؤولیات إدارة االلتزام في متاب
إدارة البنك واإلدارة التنفیذیة في اإلدارة ومراقبة مخاطر االلتزام. وتتمثل مخاطر االلتزام في مخاطر فرض العقوبات  

بسبب عدم االلتزام بالقوانین  من قبل الجھات الرقابیة، الخسائر المالیة المادیة وخسارة السمعة التي قد یتعرض لھا البنك  
 والتعلیمات واللوائح الصادرة عن الجھات الرقابیة في المناطق الجغرافیة التي یعمل فیھا البنك. 

 تنطبق ھذه السیاسة على جمیع وظائف البنك التي تخضع للمراجعة وإلجراءات اإللتزام الرقابیة.

 السیاسة العامة 
 الھدف من السیاسة  .1
 

 التوجیھیة التي تم تحدیدھا من قبل مجلس اإلدارة لتنفیذ سیاسة االلتزام تتمثل فیما یلي: إن السیاسة  1.1
إن مجلس إدارة البنك یؤكد على التقید التام بقوانین وتعلیمات الجھات الرقابیة وعلى اللوائح     1.1.1

في المعمول بھا وعلى دائرة اإللتزام وضع البرامج الالزمة للتحقق من إلتزام الموظفین وموظ
 الدوائر والفروع بالقوانین والتعلیمات الرقابیة؛ 

یجب أن یتضمن برنامج االلتزام على مراجعة المواضیع المتعلقة بالعملیات القائمة والمستقبلیة  1.1.2
 والمنتجات والخدمات الجدیدة؛ و

التشدید على االلتزام بجمیع التعلیمات المعمول بھا والتطبیق السلیم للقرارات وتعزیز سمعة  1.1.3
بنك مع العمالء والجھات الرقابیة بما في ذلك مصرف قطر المركزي وقانون إدارة العمل ال

 وھیئة قطر لألسواق المالیة والتعلیمات الرقابیة األخرى. 
 لحمایة البنك في العدید من المستویات وتتضمن ھذه المستویات على ما یلي: احترازیةتبني بیئة إلتزام  1.2

 حمایة مصالح العمالء والمساھمین والموظفین، و  1.2.1
 المحافظة على نزاھة وسمعة بنك الدوحة.  1.2.2

ت  یجب على اإلدارة التنفیذیة للبنك مراقبة االلتزام بالمتطلبات الرقابیة ذات الصلة في المجاالت المرتبطة بعملیا 1.3
 .بنك الدوحة

یجب على اإلدارة القانونیة مراجعة القوانین واللوائح وتزوید اإلدارة التنفیذیة بالمعلومات حول القوانین/اللوائح   1.4
 الجدیدة التي قد تؤثر على عملیات بنك الدوحة؛ 

مسؤولیاتھ فیما  یجب على لجنة التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر دعم مجلس اإلدارة في المحافظة على   1.5
 یتعلق بااللتزام بجمیع القوانین واللوائح المعمول بھا.
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 الصالحیات والمسؤولیات   .2

 تعتبر القواعد العامة التالیة األساس في تفویض ھیكل الصالحیات الذي یطبقھ بنك الدوحة؛  2.1
 مجلس اإلدارة ھو المسؤول عن وضع السیاسات المتعلقة بااللتزام؛  2.2
 المجلس أن یعتمد شروط محددة لاللتزام؛ یجب على  2.3
 مسؤولیة االلتزام في األعمال الیومیة على اإلدارة التنفیذیة؛تقع  2.4
فر لھا الصالحیات والموارد الالزمة من حیث العدد  امستقلة وأن یتو  مراقبة االلتزام أن تكون وظیفة    یجب  2.5

والقدرة على الوصول المباشر لمجلس اإلدارة ولجانھ وأي  للعاملین بھا والنوع وتوفیر الحوافز المناسبة 
 . دوائر أخرى في البنك للقیام بمھامھا

التدقیق    لجنة  موافقةمراقبة االلتزام یعین ویعزل بمسؤول رئیسي عن إدارة    البنكیجب أن یكون لدى   2.6
بالمجلس، وتشترك مع اإلدارة التنفیذیة في تقییم واعتماد أداءه ومكافآتھ  ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر

باقي األعمال في    وأن یكون الرئیس    البنك،ذو صالحیات ومھام مستقلة عن  تجاه  وأن یكون مسؤوالً 
التأثیر  القدرة على  وأن یكون لدیھ أیضاً    االلتزام   مراقبةعن تنفیذ اإلطار الشامل إلدارة  التنفیذي والمجلس  

 .والتعلیمات والمعاییر المطبقة من القوانینالبنك ألي  مخالفةعلى أي قرارات متخذة من شأنھا 
لرئیس وحدة مراقبة االلتزام أو من ینوب عنھ إجراء االتصاالت الالزمة مع كل من لجنة التدقیق ومتابعة    2.7

ر ورئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والرئیس التنفیذي وإبالغھم بأیة مخالفات  اإللتزام وتقییم المخاط
أو نقاط ضعف ذات عالقة بعدم االلتزام، إضافة إلى صالحیة الحصول على أیة وثائق أو مستندات أو 

 تقاریر أو معلومات قد تكون ضروریة ألداء مسؤولیة االلتزام. 
من   2.8 التحقق  االلتزام  مراقبة  وحدة  والفروع  على  قطر  من  كل  في  المختلفة  البنك  وفروع  دوائر  امتثال 

الخارجیة للقوانین والتعلیمات بما فیھا تعلیمات البنوك المركزیة وقوانین مكافحة غسل األموال وتمویل  
 االرھاب؛ 

تزام  على وحدة مراقبة االلتزام تقدیم المقترحات المناسبة لكل من مجلس اإلدارة ولجنة التدقیق ومتابعة اإلل 2.9
الحد من  التي تساعد في  الداخلیة  الرقابة  لتعزیز وتحسین إجراءات  التنفیذیة  المخاطر واإلدارة  وتقییم 

 مخاطر اإللتزام وعملیات مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب؛
التنفیذیة والدوائر ذات   2.10 الجدیدة وإخطار اإلدارة  القوانین والتعلیمات  متابعة  االلتزام  على وحدة مراقبة 

 العالقة بھا للتطبیق الفوري؛ 
على وحدة مراقبة االلتزام إخطار لجنة التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر ومجلس اإلدارة والرئیس   2.11

التنفیذي بأیة مخالفات للقوانین والتعلیمات الساریة أو اللوائح والسیاسات الداخلیة وتقدیم النصح واإلرشاد  
 وقضایا مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب؛ لھم بشأن قضایا عدم االمتثال  

الساریة   2.12 والتعلیمات  بالقوانین  االمتثال  الجدیدة من حیث  المنتجات  االلتزام مراجعة  مراقبة  على وحدة 
 وقضایا مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب؛ 

االلتزام ومكافحة عملیات غسل  البنك فیما یتعلق بقضایا  على وحدة مراقبة إجراء تدریب دوري لموظفي   2.13
   األموال وتمویل اإلرھاب.

 
 تتمثل المھام الرئیسیة لوحدتي مراقبة االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب فیما یلي:  .3

لھا   3.1 قد یتعرض  التي  إدارة ومراقبة مخاطر االلتزام  التنفیذیة في  البنك واإلدارة  إدارة  مساعدة مجلس 
عدم   بسبب  المناطق  البنك  في  الرقابیة  الجھات  عن  الصادرة  واللوائح  والتعلیمات  للقوانین  اإلمتثال 

رة العلیا وعملیات اإلرشاد  الجغرافیة التي یعمل فیھا البنك من خالل عملیات التبلیغ عن المخالفات لإلدا
لمختلف الدوائر والفروع للحد من مخاطر عدم االلتزام بالقوانین وعملیات مكافحة غسل األموال وتمویل  

 اإلرھاب؛ 
تحدید وتقییم مخاطر اإللتزام ومكافحة عملیات غسل األموال وتمویل اإلرھاب المرتبطة بأنشطة البنك   3.2

 المختلفة؛  
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فروع البنك المختلفة في كل من قطر والفروع الخارجیة للقوانین والتعلیمات  التحقق من إمتثال دوائر و 3.3
 بما فیھا تعلیمات البنوك المركزیة وقوانین مكافحة غسل األموال وتمویل االرھاب؛ 

تقدیم المقترحات المناسبة لكل من مجلس اإلدارة ولجنة التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر واإلدارة   3.4
لتعزیز وتحسین إجراءات الرقابة الداخلیة التي تساعد في الحد من مخاطر االلتزام وعملیات  التنفیذیة  

 مكافحة غسل االموال وتمویل اإلرھاب؛ 
 القیام بدور المنسق/ حلقة الوصل ما بین البنك والجھات الرقابیة؛  3.5
 عالقة بھا للتطبیق الفوري؛ متابعة القوانین والتعلیمات الجدیدة وإخطار اإلدارة التنفیذیة والدوائر ذات ال 3.6
إخطار لجنة التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر ومجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي بأیة مخالفات   3.7

للقوانین والتعلیمات الساریة أو اللوائح والسیاسات الداخلیة وتقدیم النصح واإلرشاد لھم بشأن قضایا عدم  
 تمویل اإلرھاب؛ االمتثال وقضایا مكافحة غسل األموال و

مراجعة المنتجات الجدیدة من حیث االمتثال بالقوانین والتعلیمات الساریة وقضایا مكافحة غسل األموال  3.8
 وتمویل اإلرھاب

مراجعة وتحدیث سیاسة إدارة االلتزام والسیاسات واإلجراءات الخاصة بمكافحة عملیات غسل األموال   3.9
بیة في المناطق الجغرافیة التي یعمل فیھا البنك عن العملیات  وتمویل اإلرھاب، تقدیم تقاریر للجھات الرقا

)، التأكد من إجراء عملیات الفحص الفوریة والمراقبة لحسابات العمالء والموظفین،  STRsالمشبوھة (
التأكد من قیام وحدات األعمال بإجراءات "اعرف عمیلك" وإجراءات العنایة الالزمة لحسابات العمالء  

المراسلین غسل   وبنوك  مكافحة  بعملیات  الصلة  ذات  األخرى  واألعمال  االستقصاء  بعملیات  والقیام 
 األموال وتمویل اإلرھاب؛ 

إجراء تدریب دوري لموظفي البنك فیما یتعلق بقضایا االلتزام ومكافحة عملیات غسل األموال وتمویل   3.10
 اإلرھاب.

 ة.  تحدید وتقییم المخالفات المرتبطة بأنشطة البنك وأي منتجات جدید  3.11
حول القوانین   بالمجلس  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرالتنفیذیة ولجنة   تقدیم االستشارة لإلدارة  3.12

التطورات في القوانین    علم بشكل دائم بشأنعلى    اإلدارة التنفیذیة واللجنةوالتعلیمات والمعاییر وابقاء  
 والتعلیمات والمعاییر المطبقة.  

 توجیھ تعلیمات مكتوبة للموظفین حول التطبیق المالئم للقوانین والتعلیمات والمعاییر المطبقة.  3.13
تقییم مدى مالئمة االجراءات والتوجیھات الداخلیة للقوانین والتعلیمات وكشف اي قصور في السیاسات   3.14

 قترحات لتحسینھا.  واالجراءات وصیاغة الم
للقانون المعني ولوائحھ    ةالقیام بمسؤولیاتھ ومھامھ بشأن مكافح 3.15 غسل األموال وتمویل اإلرھاب وفقاً 

 التنفیذیة وتعلیمات المصرف الصادرة ذات الصلة. 
التنفیذیة 3.16 لإلدارة  باستمرار  التقاریر  ورفع  وشامل  دائم  فحص  والمخالفات    اجراء  المالحظات  حول 

 زام التخاذ االجراءات التصحیحیة الالزمة.  الخاصة بااللت
ن المخالفات  بالمجلس ع   التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطروفوریة إلى لجنة  رفع تقاریر دوریة   3.17

التي تم اكتشافھا واالجراءات التصحیحیة التي تم اتخاذھا باإلضافة الى معلومات حول  واوجھ القصور
 للموظفین.   مھتقد التدریب على االلتزام الذي 

 العمل كمركز استعالم لموظفي البنك لإلجابة على االستفسارات المتعلقة بااللتزام.   3.18
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السلطات الرقابیة    والرقابة على المؤسسات المالیة بھ، ومع  وقطاع االشراف  مع المصرف  توثیق العالقة 3.19
الالزمة للجھات الرسمیة الخارجیة  لمجموعة البنك بما في ذلك اإلبالغ عن المخالفات وتقدیم اإلیضاحات  

 وفقاً لتعلیمات وتوجیھات المصرف. 
 
 

 االستقاللیة -  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرلجنة  .4

التدقیق ومتابعة اإللتزام  إن وظیفة االلتزام لدى بنك الدوحة مستقلة عن اإلدارة التنفیذیة وتتبع بشكل مباشر إلى لجنة  
، وإن الجھة المخولة بالموافقة على تعیین/قبول استقالة/إنھاء خدمة رئیس وموظفي إدارة االلتزام ھم    وتقییم المخاطر

وسعادة رئیس مجلس اإلدارة وسعادة العضو المنتدب. وھم الجھة المخولة    م المخاطرالتدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییلجنة  
الرواتب،   مثل  تخصھم  مالیة  امتیازات  أیة  بشأن  القرار  واتخاذ  اإلدارة  وموظفي  االلتزام  رئیس  أداء  مستوى  بتقییم 

 العالوات، المكافآت والترقیات وغیرھا.

 

 تقدیم التقاریر  .5
 على ما یلي:   التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطرلجنة یجب أن تتضمن التقاریر المقدمة إلى مجلس اإلدارة/  

 نطاق االلتزام بالسیاسات الداخلیة للبنك؛  5.1
 نطاق االلتزام بالتعلیمات الجھات الرقابیة؛  5.2
 الكشف عن المخالفات؛  5.3
 اإلجراءات التصحیحیة؛ و   5.4
 تاریخ التصحیح.  5.5

 
 

 تقدیر مخاطر االلتزام  .6

لتقلیص حجم المخاطر الكامنة في عملیات التشغیل الیومیة لبنك الدوحة، یجب على اإلدارة تحدید وتقییم مخاطر االلتزام  
أنشطة البنك المختلفة. ویجب على كل وحدة وظیفیة تحدیث اإللمام بالمتطلبات الرقابیة والقانونیة عن طریق  بالمرتبطة 

عند تقییم أھمیة إدارة مخاطر االلتزام، یجب األخذ باالعتبار العوامل التالیة    الدائرة القانونیة وإدارة االلتزام.التواصل مع  
 ولكنھا لیست مقتصرة علیھا وھي: 

 ؛ احتماالت عدم االلتزام بالسیاسات أو اإلجراءات المتعلقة بالقوانین والتعلیمات الرقابیة  •
 ؛ عملیات بنك الدوحةنتائج عدم االلتزام وأثرھا على  •
 ؛ درجة العقوبة المرتبطة بعدم االلتزام  •
 ؛ و أثر عدم االلتزام على سمعة بنك الدوحة في السوق •
 مدى تحمل بنك الدوحة لھذه المخاطر. •
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 سیاسة عدم االلتزام  .7
 السیاسة؛ یكون من مسؤولیة جمیع موظفي بنك الدوحة اإلبالغ عن حاالت المخالفات لما ورد في ھذه  7.1
على النحو التالي: إلى المسؤول المباشر الذي بدوره یقوم  اإلبالغ عن حاالت عدم االلتزام ھي إن قنوات   7.2

  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطربإبالغ مدیر الدائرة ومنھ إلى رئیس المجموعة ومن ثم إلى لجنة  
 ؛ 

یجب أن یخضع الموظف غیر الملتزم إلى إجراءات تأدیبیة وفقا لما تقرره سیاسات البنك. إن اإلجراءات   7.3
والقوانین الجزائیة المعمول بھا  التأدیبیة المتخذة یجب أن تعتمد على مدى خطورة عدم االلتزام واألحكام  

 والتي یجب أن تطبق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

95 
 

 

 

 

 بنك الدوحة 
 
 الحوكمةسیاسات 
 
 

 سیاسة الرقابة الداخلیة 
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 أحكام تمھیدیة 
 نطاق والغرض ال

إن الغرض من ھذه السیاسة ھو إنشاء نظام یعتمد علیھ للرقابة الداخلیة.  ویجب أن تؤكد الضوابط الرقابیة على أن  
المعامالت موافق علیھا من السلطات ذات االختصاص بشكل صحیح  حسابات وسجالت البنك دقیقة ویعتمد علیھا وأن  

باإلضافة إلى حمایة األصول على نحو كاف.  یُدرك المجلس بأن األخطاء قد تحدث، ومع ذلك فإن الغرض من ھذه  
 . السیاسة ھو الكشف عن المخاطر التي قد یتعرض لھا البنك عند عدم االلتزام باللوائح إلجراء التصحیح الالزم 

یجب إعداد والحفاظ على ضوابط رقابیة كافیة لمنع حدوث األخطاء أو المخالفات، وعلى الرغم من أن إمكانیة الخطأ  
دائما موجودة إال أن وجود نظام رقابي داخلي سلیم یمكن أن یساعد على كشف األخطاء في أقرب وقت ممكن وتصحیحھا  

لبنك الدوحة تعتمد على استالم معلومات دقیقة في الوقت المناسب    في الوقت المناسب. یُقر المجلس بأن اإلدارة الفعالة
 ویمكن لإلدارة استخدام ھذه السیاسة التخاذ أفضل القرارات واإلجراءات لمصلحة عمل البنك.

 السیاسة العامة 
 الھدف من السیاسة  .1

البنك   .1 مال  ورأس  أصول  حمایة  ھو  الداخلیة  الرقابة  لسیاسة  األساسي  الھدف  البنك  إن  سالمة  من  والتأكد 
 ؛والسجالت المالیة لشركاتھ التابعة

 ؛ إن ھذه  السیاسة تؤسس لنظام یسمح لإلدارة بكشف أیة أخطاء في اإلجراءات أو السجالت المالیة .2
إن استالم المعلومات الدقیقة یسھل من عملیة اتخاذ القرارات المناسبة وإتاحة الفرصة لتصحیح أي مشاكل في   .3

 . بالوقت المناس 
 

 العناصر الرئیسیة .2

 : یجب على بنك الدوحة وشركاتھ التابعة اتباع وتنفیذ مفاھیم الرقابة األساسیة التالیة

 نظام ومنھجیة واضحة لحمایة األصول واعتماد السجالت المالیة؛   2.1
 تعریف وفصل مسؤولیات وواجبات المجموعات/اإلدارات والموظفین؛  2.2
 توفیر ضوابط رقابیة كافیة لإلشراف على عدم تأدیة الموظف لواجباتھ؛   2.3
 نظام إلنشاء وتعدیل وتعمیم السیاسات واإلجراءات الُمعتمدة، و 2.4
نظام لحدود الصالحیات وإجراءات التسجیل التي تضمن سیطرة معقولة على األصول والخصوم والدخل   2.5

 . والمصروفات
 

 السیاسة المكتوبة   .3

المجلس مباشرة أو عن طریق اللجنة التنفیذیة على إنشاء وخلق التواصل وتحدید اتجاه عمل البنك من  یعمل  3.1
وتحدد ھذه السیاسات المبادئ التوجیھیة ،  خالل اعتماد سیاسات مكتوبة تغطي كل جوانب العملیات واإلدارة 

 ؛ التي یجب على اإلدارة أن تعمل من خاللھا
 الضرورة؛ ن یعمل على مراجعة السیاسات بشكل دوري وكلما إقتضت یجب على رئیس الدائرة المعني أ 3.2
على جمیع التعدیالت التي تطرأ  والمكافآت والحوافز  یجب الحصول على موافقة المجلس أو لجنة السیاسات   3.3

 ؛ على السیاسات
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ثالث أعوام  باإلضافة إلى ذلك على المجلس أن یستعرض دوریا جمیع السیاسات المعمول بھا مرة واحدة كل   3.4
 على األقل وتحدید ما إذا كان ھناك حاجة إلى إجراء أیة تعدیالت أو تغییرات. 

  وصف الوظائف وفصل الواجبات   .4
 

 ؛یجب توافر وصف وظیفي شامل ومكتوب لجمیع الوظائف في البنك 4.1
تحدید تفاصیل المسؤولیات وقنوات تقدیم التقاریر في الھیكل التنظیمي وفي الوصف الوظیفي لكل موظف مع  4.2

لھم  الذین  الموظفین  أو  والمالیة  المحاسبیة  السجالت  دقة  على  تؤثر  أن  یمكن  التي  المالیة  المسؤولیات  تحدید 
 ؛إلى األصول صالحیة الوصول 

وأیة تعدیالت رئیسیة    اإلدارات،یقوم المجلس بالموافقة على الھیكل التنظیمي والذي سیتم توزیعھ على جمیع   4.3
 ؛ على الھیكل التنظیمي یجب الموافقة علیھا من قبل المجلس

 ؛وضع آلیات رقابة مناسبة لضبط كل وظیفة ذات أثر على دقة السجالت المحاسبیة والمالیة 4.4
الة التي تمنع حدوث األخطاء المؤثرة في تسجیل المعامالت أو التي تؤدي إلى حدوث  وضع آلیات الرقابة الفع 4.5

 مخالفات جوھریة دون الكشف عنھا.
 

 المخاطر الرقابیة   .5
 

اإلدارة التنفیذیة مسؤولة عن التأكد من أن السجالت یعتمد علیھا وأنھا دقیقة وأن أنشطتھا تعمل بطریقة آمنة  إن   5.1
 باللوائح والتعلیمات الرقابیة؛وسلیمة إلتزاما 

على وحدة الرقابة المالیة أن تكون مستقلة في عملھا وفعّالة لتقییم وإدارة المخاطر، والتدقیق المالي ورقابة التزام  5.2
مراقب حسابات  ویتولى أعمالھا   البنك بالضوابط الخاصة بالتعامالت المالیة خاصة مع أي طرف ذي عالقة، 

أكثر من ذوي ا أو  التدقیق داخلي  لھ  لخبرة والكفاءة في أعمال  المخاطر، ویسمح  إدارة  المالي وتقییم األداء و 
أعمالھا، ویصدر بتعیینھ وتحدید مھامھ ومكافأتھ قراراً من المجلس، ویكون  بدخول كافة إدارات البنك ومتابعة

 أمامھ؛ مسؤوالً 
الوضع الحقیقي للبنك وتھدد مقدرة اإلدارة إن ضعف الرقابة الداخلیة یجعل من الصعب على اإلدارة التعرف على   5.3

على اتخاذ القرارات السلیمة. باإلضافة إلى أن النقص في إجراءات الرقابة الداخلیة، یصعب على اإلدارة الكشف 
بدقة عن األخطاء في اإلجراءات في الوقت المناسب مما یؤثر على قدرة اإلدارة في االلتزام باللوائح والقوانین 

 لى أمان وسالمة أصولھا؛ والمحافظة ع
یجب على المجلس وعلى األقل مرة واحدة كل عام  إجراء مراجعة لفعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة ویجب أیضا   5.4

أن تغطي المراجعة جمیع الضوابط المادیة بما في ذلك الضوابط المالیة والتشغیلیة وضوابط االلتزام وأنظمة 
 إدارة المخاطر؛

، ومن ذلك عقود القروض التي تجاوز أجلھا ثالث    بنكفي أغراض ال  التي تدخلیجوز للمجلس إبرام التصرفات   5.5
البنك من إلتزاماتھم في حدود القوانین وتعلیمات مصرف قطر    يسنوات وبیع العقارات، ورھنھا، وإبراء مدین

 .المركزي
أو   5.6 أو مخالفات  الحاجة بأي مالحظات  بشكل دوري وعند  التنفیذیة  اإلدارة  إخطار  الداخلي  التدقیق  على مدیر 

 الالزمة ومتابعة ذلك. ةأخطاء تتكشف لھ ومطالبتھا باتخاذ اإلجراءات التصحیحی
التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم  اخلي تقاریر دوریة بشكل ربع سنوي على أقل تقدیر للجنة  یرفع مدیر التدقیق الد 5.7

بالمجلس تشمل نطاق عملیة التدقیق والمالحظات والمخالفات التي تم اكتشافھا واإلجراءات المتخذة   المخاطر
 بشأنھا والمسؤولیة عنھا. 

تقع على مدیر التدقیق الداخلي مسؤولیة إبالغ المصرف مباشرةً بأي مخالفات أو تجاوزات جسیمة من شأنھا    5.8
 التأثیر المادي الھام على أداء البنك ونتائج أعمالھ وصحة بیاناتھ المالیة والتزامھ بالقوانین والتعلیمات. 
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على ما    بالمصادقة والتوقیع  الحسابات الخارجيومراقب   ومدیر التدقیق الداخلي  التنفیذي الرئیس یقوم أن یجب 5.9
الربع سنویة والسنویة القوائم بأن یفید    النواحي جمیع  من  والعادلة الصحیحة الصورة عن تعبر للبنك    المالیة 

ووضع  وتعلیمات المصرف المطبقة المحاسبیة المعاییر العملیات بموجب ونتائجللبنك  المالي للوضع الجوھریة
 .ضوابط داخلیة فعّالة لعملیة إعداد التقاریر المالیة
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 أحكام تمھیدیة 
 

 نطاق والغرض ال

ومعاییر   توجیھیة  مبادئ  تحدید  ھو  السیاسة  ھذه  من  الغرض  الدولیة  إن  بالمعاییر  اإللتزام  اجل  من  الدوحة  لبنك 
والممارسات الرائدة وتطبیقھا على ھیكل حوكمة الشركات ألنشطة إدارة المخاطر وإدارة المخاطر ذات الصلة داخل  

 إطار فعال إلدارة المخاطر في البنك. 

قبل اصحاب المصلحة.  یعمل إدارة المخاطر ھي جزء من دور حوكمة الشركات الذي یتوقع تطبیقھ من المجلس من  
الرئیسیة الكلیة.  إن نطاق   المخاطر والمخاطر  إدارة والحفاظ على إطار عمل واسع إلدارة  التأكد من  المجلس على 

المباشر   وتحت اإلشراف  المخاطر  دائرة  یقع ضمن اختصاصات  السیاسة  ھذه  التدقیقلتطبیق  اإللتزام    لجنة  ومتابعة 
 فیذي ومجلس اإلدارة. وتقییم المخاطر والرئیس التن

 السیاسة العامة 
 الھدف من السیاسة  .1

 یتعرض البنك إلى مجموعة من المخاطر المتنوعة بما فیھا ما یلي: .1.1
 المخاطر الروتینیة التي تتعرض لھا اي مؤسسة تجاریة؛  .1.1.1
  مخاطر الفشل في أي من األسواق المالیة التي یعمل فیھا البنك؛ .1.1.2
  ألنشطة البنك؛مخاطر األعمال التجاریة   .1.1.3
  المخاطر االقتصادیة والسیاسیة؛ و .1.1.4
 المخاطر المالیة ومخاطر السمعة المتعلقة بعدم االلتزام بالقوانین والنظم واللوائح والتعلیمات الرقابیة.  .1.1.5

ومن المخاطر الشائعة التي یتعرض لھا البنك، مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة   .1.2
 والمخاطر المالیة ومخاطر السمعة وغیرھا من المخاطر؛ والمخاطر القانونیة 

یجب على المجلس واإلدارة التنفیذیة تطویر والحفاظ على إطار عمل واسع وفعال إلدارة المخاطر   .1.3
 وتحدید ومعرفة تلك المخاطر. 

 

 إطار عمل إدارة المخاطر  .2
لمخاطر، نظرا لكونھما إن اإلدارة العلیا والمجلس ھما المسؤوالن عن تطویر إطار العمل إلدارة ا .2.1

یُقرران مستوى وأنواع المخاطر المقبولة للبنك للتعامل معھا والضوابط الواجب تطبیقھا للحد منھا للتأكد من  
 أن المخاطر تظل في نفس المستویات المتفق علیھا؛ 

یحتوي إطار عمل إدارة المخاطر في البنك على فھم كامل لمتطلبات وجوھر أصحاب المصلحة    .2.2
 لى المحافظة على قیمة المساھمین؛ ویركز ع

تعتبر مقدرة إدارة المخاطر جزء ال یتجزأ في العملیات وثقافة عملیات/أنشطة البنك ومقدرتھا على  .2.3
 مراقبة األداء؛ 

تقدم إدارة المخاطر الدعم المناسب للعملیات التجاریة من خالل األدوات والتقنیات ذات الصلة والتأكد   .2.4
 أن إطار العمل یحقق األھداف بفعالیة وكفاءة؛ بشكل منتظم ومستقل من 

إن التقییم الشامل للمجلس سینظر بدقة إلى مساھمة إطار عمل إدارة المخاطر وإلى فعالیتھ وكفاءتھ   .2.5
 في تشغیل األعمال وتأثیره النھائي في تعزیز قیمة المساھمین؛ 
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إن حوكمة الشركات ھي إحدى العناصر المطلوبة إلطار عمل فعَال إلدارة المخاطر. رغم أنھ تقع  .2.6
على عاتق المجلس المسؤولیة النھائیة عن إدارة مخاطر البنك، إال أنھ قد یفوض عمل سیاسات الحوكمة 

 الیومي من خالل النظر في ھیكلة دائرة المخاطر.   
 إدارة المخاطر    .3

رة المخاطر مسؤولیة تقییم المخاطر بمشاركة اإلدارة لتحدید المخاطر التي یتعرض لھا  تتولى وظیفة إدا .3.1
 بنك الدوحة وتحدید الوسائل التي یمكن من خاللھا الحد من المخاطر التي یتم التعرف علیھا؛ 

یاتھا للوفاء بمسؤولومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر    التدقیقلجنة  إن مجموعة إدارة المخاطر سوف تساعد   .3.2
 الُمعلنة والتواصل مع اللجنة بشأن وضع إدارة المخاطر؛ 

تعمل مجموعة  إدارة المخاطر كوسیط، من مسؤولیاتھا إنذار اإلدارة عن أیة مخالفات عند تجاوز الحدود   .3.3
المعتمدة مثل التعرض لمخاطر االئتمان والسقوف المحددة للقطاع والسقوف المحددة للدول. تُقدم مجموعة  

ً ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر   التدقیقخاطر تقاریرھا إلى لجنة إدارة الم   .دوریا
التأكد من تطویر والمحافظة على قدرة إدارة المخاطر  ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر    التدقیقعلى لجنة   .3.4

 في جمیع اإلدارات/الوحدات؛ 
المخاطر    التدقیقلجنة   .3.5 وتقییم  اإللتزام  المخاطر ومتابعة  على  للتعرف  اإلجراءات  تحدیث  عن  مسؤولة 

 الرئیسیة وتقدیم تقاریر عنھا؛ 
مع اإلدارة للتأكد من أن خطط األعمال والموازنات  ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر    التدقیق تعمل لجنة   .3.6

  .تشتمل على تحدید والتعرف على المخاطر وإدارتھا
أن مستویات المخاطر المجمعة تقع ضمن ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر    التدقیقتأكد من قبل لجنة  یجب ال .3.7

 المستویات المقبولة المناسبة؛ 
لجنة   .3.8 المخاطر    التدقیقتقوم  المخاطر واألنشطة  ومتابعة اإللتزام وتقییم  إدارة  باستعراض ومراقبة خطط 

االلتزام بحدود المخاطر المقبولة. وعلى وجھ التحدید، ھذا    والنتائج وتقاریر التعرض للمخاطر للتأكد من
یشمل التأكد من التعرف على المخاطر ومراقبة اإلجراءات وتطبیقھا من أجل التحسب للمخاطر الرئیسیة  

 التي تتعرض لھا جمیع الدوائر.
إ  .3.9 وضع  خالل  من  بالمخاطر  الخاصة  والسیاسات  االستراتیجیات  بتنفیذ  المخاطر  إدارة  جراءات  تقوم 

ومنھجیات مالئمة لتقییم المخاطر الخاصة بالتغیرات المناخیة على مستوى البنك ومجموعتھ في مختلف  
البلدان التي یمارس فیھا أنشطتھ ورفع تقاریر دوریة لإلدارة التنفیذیة ومجلس اإلدارة باألثر المتوقع للتغیر  

القصیر والمتوسط والطویل مع مراعاة المعاییر  المناخي على أنشطة البنك ونتائج أعمالھ على المدى الزمني  
 الدولیة التي تصدر بھذا الشأن. 
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 أحكام عامة
ھذه السیاسة وتعمل على مراجعتھا دوریا متى لزم األمر، ویجوز لھا    والمكافأت والحوافزالسیاسات  تعد لجنة   1.1

 استطالع وسماع مرئیات اإلدارة التنفیذیة بشأنھا؛ 
 یجب ان تنسجم ھذه السیاسة مع استراتیجیة البنك وأھدافھ؛  1.2
واإلنجازات    ومؤھالتھ العلمیة والعملیة ومستوى األداء  بالعضولمھام والمسؤولیات المنوطة  ل تحدد المكافأة تبعا   1.3

 المحققة؛ 
 یجب أن تنسجم ھذه السیاسة وطبیعة المخاطر المحیطة بالبنك؛  1.4
 یجب أن تتوافق لوائح وأنظمة البنك الداخلیة مع ھذه السیاسة؛  1.5
األخذ بعین االعتبار ممارسات البنوك األخرى في تحدید المكافآت، مع تفادي ما قد ینشأ عن ذلك من ارتفاع   1.6

 ویضات؛ غیر مبرر للمكافآت والتع
أن تراعي حاالت إیقاف صرف المكافأة واستردادھا إذا تبین أنھا بنیت على معلومات غیر دقیقة أو مغلوطة  1.7

 لحصول على مكافآت غیر مستحقة؛ ا  قدمت من الشخص المعني بھا، وذلك لمنع
ا جدیدا أم  منح أسھم في البنك ألعضاء مجلس اإلدارة سواء أكانت إصدار  -وفقا لألنظمة  –تجیز ھذه السیاسة   1.8

 .أسھما اشتراھا البنك

 مسؤولیةالنطاق وال
والتحقق من سالمة اإلجراءات المتخذة، وتقویم   السیاسة،بمتابعة تطبیق ھذه  والمكافأت والحوافزالسیاسات  تقوم لجنة

ستدعي ذلك لغرض  ت   األمور التيإلى المجلس في    اللجنة برفع توصیتھا  التطبیق، وتقوم   عندأي انحرافات قد تنشأ  
 . اتخاذ القرارات الالزمة

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانھ 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانھ   2

بحسب قانون الشركات التجاریة، یبین النظام األساسي للبنك طریقة تحدید مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة على أال تزید  
د خصم اإلحتیاطات واإلستقطاعات القانونیة وتوزیع ربح ال یقل  % من الربح الصافي بع5نسبة تلك المكافآت على  

 % من رأس مال البنك المدفوع على المساھمین، وحسب تعلیمات مصرف قطر المركزي.5عن 

یضع مجلس اإلدارة سنویاً تحت تصرف المساھمین، الطالعھم قبل انعقاد الجمعیة العامة التي تدعى للنظر في میزانیة  
 :وتقریر مجلس اإلدارة بأسبوع على األقل، كشفاً تفصیلیاً یتضمن البیانات التالیة البنك

، وكل عضو من أعضاء ھذا المجلس في السنة  البنك جمیع المبالغ التي حصل علیھا رئیس مجلس إدارة   -1
 .المالیة، مقابل حضور جلسات مجلس اإلدارة وبدل عن المصاریف، وأیة مبالغ أخرى بأي صفة كانت 

زایا العینیة والنقدیة التي یتمتع بھا رئیس مجلس اإلدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في السنة  الم -2
 .المالیة

 .المكافآت التي یقترح مجلس اإلدارة توزیعھا على أعضاء مجلس اإلدارة  -3
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 .المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین  -4
 .ضاء مجلس اإلدارة أو المدیرین مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركةالعملیات التي یكون فیھا ألحد أع -5
 .المبالغ التي أنفقت فعالً في سبیل الدعایة بأي صورة كانت مع التفصیالت الخاصة بكل مبلغ -6
 .التبرعات مع بیان الجھة المتبرع لھا ومسوغات التبرع وتفصیالتھ -7

 

اإلدارة وأحد األعضاء، ویكون رئیس وأعضاء مجلس  ویجب أن یوقع الكشف التفصیلي المشار إلیھ رئیس مجلس  
 المشار إلیھا؛ اإلدارة مسؤولین عن صحة البیانات 

أو نسبة    ةعن الجلسات أو مزایا معین  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معین أو بدل حضورتتكون   2.1
 معینھ من صافي األرباح، ویجوز الجمع بین اثنین أو أكثر من ھذه المزایا؛ 

مدى  یجوز 2.2 تعكس  بحیث  المقدار  متفاوتة  األعضاء  مكافأة  تكون  والمھام   أن  واختصاصھ  العضو  خبرة 
 التي حضرھا وأي اعتبارات أخرى بحسب تقدیر مجلس االدارة؛  المنوطة بھ واستقاللھ وعدد الجلسات 

شامل لكل ما حصل علیھ أعضاء مجلس   أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة على بیان یجب   2.3
 مكافآت وبدل ومصروفات وغیر ذلك من المزایا، وأن یشتمل كذلك على اإلدارة خالل السنة المالیة من 

ة أو إداریة أو نظیر أعمال فنی بیان ما قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم عاملین أو إداریین أو ما قبضوه
بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرھا كل عضو من   استشارات وأن یشتمل أیّضا على بیان 

 آخر اجتماع للجمعیة العامة؛ تاریخ
 مقابل أي أعمال، وفي لجان المجلس یجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضویتھ 2.4

إداریة أو استشاریة (یتوجب وجود ترخیص مھني إذا كانت طبیعة  إضافیة أو مناصب تنفیذیة أو فنیة أو  
یكلف بھا في البنك، وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي یمكن أن یحصل علیھا بصفتھ )  األعمال استشاریة

عضوا في مجلس اإلدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة وفقا لنظام الشركات ونظام البنك  
 األساسي؛ و

حققھا البنك أو أن تكون مبنیة  ی أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین نسبة من األرباح التي    یجب 2.5
 بشكل مباشر أو غیر مباشر على ربحیة البنك. 

 

 مراجعة السیاسة واإلفصاح
من  بإجراء مراجعة دوریة لھذه السیاسات متى لزم األمر للتحقق    والمكافأت والحوافزالسیاسات  تقوم لجنة   .1

 موائمتھا لألھداف المرسومة لھا وبما یتوافق مع األنظمة ذات العالقة؛ 
بما یطرأ من تعدیالت أو مقترحات على ھذه السیاسة واستطالع    مالیة تعمل اللجنة على مشاركة اإلدارة ال .2

 مرئیاتھا ومالحظاتھا بما یحقق الھدف من ورائھا؛ و 
سیاسة إلى المجلس العتمادھا وفق األنظمة المتبعة في ھذا اللجنة أي تعدیالت أو مقترحات على ھذه ال   رفعت .3

 . الشأن
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 اإلفصاح  3
وكیفیة تحدید مكافآت أعضاء مجلس  ألعضاء مجلس االدارة  یلتزم المجلس باإلفصاح عن سیاسة المكافآت   3.1

 اإلدارة واإلدارة التنفیذیة بالبنك؛ 
المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة  اإلفصاح بدقة وشفافیة وتفصیل في تقریر مجلس اإلدارة عن   3.2

واإلدارة التنفیذیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، وإذا كانت أسھما في البنك، فتكون القیمة المدخلة لألسھم  
 ھي القیمة السوقیة عند تاریخ االستحقاق؛ 

  مجلس االدارة   ألعضاء  وسیاسة المكافآت  ألعضاء مجلس االدارة   توضیح العالقة بین المكافآت الممنوحة 3.3
 المعمول بھا، وبیان أي إنحراف جوھري عن ھذه السیاسة؛ 

 :بیان التفاصیل الالزمة بشأن المكافآت والتعویضات المدفوعة لكل مما یلي على حدة  3.4
 .أعضاء مجلس اإلدارة 3.4.1
خمسة من كبار التنفیذیین بالبنك ممن تلقوا أعلى المكافآت على أن یكون من ضمنھم الرئیس التنفیذي   3.4.2

 .لمدیر الماليوا
 .أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس 3.4.3

 

 تاریخ السریان  4
 

 .تدخل ھذه السیاسة نطاق التطبیق بعد اعتمادھا من الجمعیة العامة 4.1
إن إجراء أي تعدیالت على ھذه السیاسة من صالحیة مجلس اإلدارة بموجب تفویض من الجمعیة العامة  4.2

 توافق مع األنظمة واللوائح من الجھات ذات العالقة.للمساھمین، على أن تكون تلك التعدیالت بما ی 
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 بنك الدوحة 
 

 سیاسات الحوكمة
 
 

 سیاسة المكافأة القائمة على األداء 
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 أحكام عامة و مسؤولیة التطبیق 
 أحكام عامة  .1

  أن یتحمل المسؤولیة الكاملة لتعزیز الحوكمة الفاعلة والممارسات السلیمة لمنح المكافآت المالیة   المجلسیتعین على  
مع المتطلبات القانونیة   ضوالحوافز على مستوى مجموعة البنك بما في ذلك الشركات التابعة خارج قطر وبما ال یتعار 

ھذه السیاسة وتعمل على مراجعتھا سنویا او متى لزم    المكافآت والحوافزتعد لجنة  والرقابیة في البلدان المضیفة، و
 األمر، ویجوز لھا استطالع وسماع مرئیات اإلدارة التنفیذیة بشأنھا. 

 مسؤولیة التطبیق  .2

وبالتنسیق مع اإلدارة التنفیذیة بالبنك بمتابعة تطبیق ھذه السیاسة من قبلھا،  لجنة السیاسات والمكافآت والحوافز  تقوم  
من سالمة بالعرض    والتحقق  وتقوم  التطبیق،  في  تنشأ  قد  التزام  عدم  أي حاالت  وتقویم  المتخذة،  ى علاإلجراءات 

 المجلس في كل أمر یستدعي ذلك لغرض التوجیھ. 

 

 مكافآت االدارة التنفیذیة القائمة على األداء
 مكافآت االدارة التنفیذیة القائمة على األداء  .3

األداء   3.1 أساس  على  المكافأة  منح  في یتم  اإلفراط  على  تحرض  وال  للمخاطر  السلیمة  اإلدارة  تعزز  بطریقة 
 ؛ المخاطرة (أي تحقیق التوازن بین األداء الفردي واستدامة البنك على المدى الطویل) 

 یتم منح المكافأة القائمة على أساس األداء من خالل ضمان ما یلي:  3.2

 األداء؛  توازن مناسب بین المكونات الثابتة و المكونات القائمة على 3.2.1
 ؛ یعكس المكون القائم على األداء المخاطر الكامنة وراء النتیجة المحققة 3.2.2
، وذلك إذا ثبت أن المكافأة الممنوحة على سترداد قد تخضع المكافآت الممنوحة على اساس األداء لال 3.2.3

 تقدیرھا، أو أدت إلى خسارة مالیة لبنك الدوحة؛  المبالغة في  اساس األداء تم 

الممنوحة على اساس األداء لنظام الدفع المؤجل تماشیاً مع ممارسات السوق القطري السائد    قد تخضع المكافآت 3.3
 الخارجیین؛   بنكفي قطاع الخدمات المالیة، كما یحددھا مستشارو ال 

یتم احتساب المكافآت بناءا على تقییم األداء  ویتم تحدید مبلغ المكافأة المراد دفعھ سنویًا من قبل مجلس اإلدارة.   3.4
 فعلي لبنك الدوحة مقابل األھداف المدرجة في الموازنة المالیة؛ال

لجنة السیاسات    الموظفین اآلخرین من قبلالرئیس التنفیذي و  یتم الموافقة على جمیع المكافآت المتعلقة بأداء 3.5
 والمكافآت والحوافز ، وذلك بناًء على توصیة من الموارد البشریة وبناًء على أداء الموظفین؛ و

ون الذین استقالوا من بنك الدوحة أو تم إعطاؤھم إشعاًرا بإنھاء الخدمة، قبل نھایة السنة المالیة، لن یحق  الموظف 3.6
 لھم الحصول على أي مكافأة بناءا على األداء في تلك السنة. 
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 نظام المكافآت  .4

 :قطر المركزي، یجب أن تتضمن سیاسة المكافآت المعتمدة ما یلي على األقل مصرف وفقًا ل

األداء   4.1 لقیاس  والحوافز على وجود نظام موضوعي  المكافآت  منح  المالیة وغیر  تعتمد أسس  للمعاییر  وفقاً 
لیمات الرقابیة  المالیة مثل المعاییر الخاصة بأنظمة التشغیل والضبط والرقابة الداخلیة وااللتزام بالقوانین والتع

وقضایا البیئة االجتماعیة واالقتصادیة واألمور الخاصة بالحوكمة والشمول المالي والتحول الرقمي وإدارة  
 المخاطر بكافة أنواعھا وذلك عند تقییم وقیاس أداء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة

بما في ذلك مؤشرات الربحیة والسیولة   للبنك،م  أن یكون نظام المكافآت متسقًا مع بیان المخاطر واألداء العا 4.2
الموظفین متسقة مع أدائھم وجھودھم للوفاء   مكافآتیجب أن تكون  ووكفایة رأس المال واألداء التشغیلي.  

 ؛ بمسؤولیاتھم واألداء العام للبنك

  جمیعر المدیرین ووكبا   الرئیس التنفیذي   أن یشمل نظام المكافآت المستویات اإلداریة للبنك بأكملھ، بدًءا من 4.3
 ؛ لتعزیز كفاءة إدارة المخاطر وسیاسة التعویضالموظفین  

بحیث ال یكون إجمالي الدخل أو    ككل،لمجموعة البنك    مكافآتالنظر في جمیع أنواع المخاطر أثناء تحدید ال 4.4
بی توازن  ھناك  یكون  أن  یجب  الوحید.  األداء  معیار  ھو  أنشطة ن  الربح  في  المخاطر  ومستویات    األرباح 

إذا حققت إدارتان مختلفتان نفس مقدار الربح في المدى القصیر بینما كان لدیھما ( لتوضیح ذلك،  واألعمال.  
فال ینبغي معاملة اإلدارتین على قدم المساواة في نظام    الصلة،مستوى مخاطر مختلف للنشاط التجاري ذي  

مخاطر السیولة ومخاطر السمعة وتكلفة   ،. یجب أن تؤخذ جمیع أنواع المخاطر في االعتبار مثل)التعویض
 ؛حتى لو كانت صعبة أو سھلة القیاس الصلة، مخاطر رأس المال وتعقید مخاطر األنشطة ذات  

ظام تقییم األداء الموضوعي المرتبط بإطار إدارة المخاطر وتطبیق الضوابط  إلى ن مكافآتأن تستند سیاسة ال 4.5
 ؛ الداخلیة والمتطلبات التنظیمیة لتقییم وقیاس أداء الموظفین على جمیع المستویات 

لیس فقط خالل فترة  و أن تستند مكافآت اإلدارة التنفیذیة إلى أدائھم وبما یتماشى مع األداء طویل األجل للبنك   4.6
 ؛ لحاليالعام ا

الزمني للمخاطر. نظًرا ألن أرباح وخسائر األنشطة المختلفة منح المكافآت مرتبط باإلطار  أن یكون جدول   4.7
ال مدفوعات  تأجیل  فیجب  مختلفة،  زمنیة  فترات  مدار  على  تتحقق  وعدم    مكافآتللبنك  لذلك  وفقًا  المتغیرة 

 ؛ ات طویلةاالنتھاء منھا على مدى فترات قصیرة حیث تتحقق المخاطر على فتر

حقوق الملكیة وغیرھا من النماذج) متسقة مع المخاطر ذات الصلة والقواعد    النقد،أن تكون نتائج التعویض (  4.8
 ؛ التي یجب أن تنظم مدفوعات المكافآت حسب المستوى المھني للموظفین 

مستقل ومنفصل    أن تُكافأ الرقابة المالیة، وتقییم مخاطر التدقیق الداخلي، ورصد المخاطر، واالمتثال بشكل 4.9
بطریقة تحافظ على استقاللھا وسلطتھا في ممارسة مھامھا وعن أي أنشطة أو إدارات خاضعة إلشرافھا،  

 ؛ اإلشرافیة

الخاصة بھم بطریقة    ات / المكافآتعلى البنوك اإلفصاح عن جمیع المعلومات حول ممارسات التعویض 4.10
 واضحة وشاملة في البیانات المالیة للبنك.  
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وضع إجراءات لعكس المبلغ النسبي المدفوع والتعویضات المؤجلة، إذا كان التعویض یستند إلى مستویات   4.11
 . عالیة وغیر مقبولة من المخاطر تتجاوز رغبة البنك في المخاطرة 

البدالت والحوافز الخاصة بأعضاء المجلس ومكافآت  یجب إطالع المصرف سنویاً على كافة المكافآت و  4.12
باإلدارة التنفیذیة، مع شرح ألھم األسس والمعاییر ومؤشرات األداء التي اعتمد علیھا   نوحوافز المسؤولی

المجلس في تحدیدھا وان یكون ذلك وفقاً لتعلیمات المصرف وفي الوقت الذي یحدده وفي حالة عدم اعتراض  
 تاریخھ، یمكن للمجلس اعتمادھا بشكل نھائي.المصرف خالل شھر من 

 

 ا مراجعة السیاسة وتعدیلھ
 مراجعة السیاسة وتعدیلھا  .5

تقوم اللجنة بعرض أي تعدیالت أو مقترحات على ھذه السیاسة إلى المجلس العتمادھا وفق األنظمة المتبعة في ھذا  
 الشأن. 

 تاریخ السریان   .6
 تدخل ھذه السیاسة نطاق التطبیق بعد اعتمادھا من الجمعیة العامة؛  6.1
العامة  6.2 إن إجراء أي تعدیالت على ھذه السیاسة من صالحیة مجلس اإلدارة بموجب تفویض من الجمعیة 

 للمساھمین، على أن تكون تلك التعدیالت بما یتوافق مع األنظمة واللوائح من الجھات ذات العالقة.
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 بنك الدوحة 
 

 سیاسات الحوكمة
 
 

 سیاسة توزیع األرباح
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 أحكام تمھیدیة 
المادة ( یتوافق مع  أرباح األسھم بما  اإلدارة سیاسة واضحة بشأن توزیع  الشركات  36یضع مجلس  ) من نظام حوكمة 

وبطریقة تحقق مصالح المساھمین ومصالح البنك في الوقت   الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة  والكیانات القانونیة
ذاتھ، وینبغي إطالع المساھمین على ھذه السیاسة خالل اجتماع الجمعیة العامة واالشارة الى تلك السیاسة في تقریر مجلس  

 اإلدارة. 

صافیة المحققة والتدفقات النقدیة والتوقعات المستقبلیة لالستثمارات  تعتمد عملیة توزیع األرباح في البنك على األرباح ال
وبالرغم من أن البنك یحرص على صرف للبنك  االعتبار أھمیة المحافظة على وضع مالي قوي    بعینالرئیسیة مع األخذ  

وال ضمانا لذلك  ھناك ضمانات  لیس  أنھ  إال  االستثمار،  على  العائد  لتعظیم  لمساھمیھ  سنویة  التوزیعات أرباح  لقیمة  ت 
المستقبلیة. كما قد تتغیر سیاسة توزیع األرباح من وقت ألخر حسب األداء المالي للبنك ورؤیة مجلس اإلدارة. وتتم عملیة 
التوزیع من خالل تقدیم اقتراح من مجلس اإلدارة للجمعیة العامة التي تقر االقتراح أو ترفضھ، وفي حال إقراره یتم التوزیع 

 المواعید التي یحددھا مجلس اإلدارة وفقاً للتعلیمات واالنظمة التي تصدرھا الجھات المختصة في ھذا الشأن. في المكان و

 

 آلیة توزیع أرباح األسھم
  األمور   على  بناء  البنك  إدارة  مجلس  وتوصیات  تقییم  على  أخرى  عوامل   بین  من  األسھم  أرباح  صرف  یعتمد .1

 التالیة:
 المركز المالي للبنك؛ 1.1
 نتائج العملیات التشغیلیة للبنك؛  1.2
توسع   1.3 ومشاریع  االعتبار خطط  بعین  االخذ  مع  والطویل،  القصیر  المدى  على  النقدي  التدفق  احتیاجات 

 البنك؛
 االلتزامات والقیود التي قد تقید ھذه التوزیعات،  1.4
خسائر 1.5 من  البنك  لحق  یكون  قد  ما    تواالحتیاطا  المخصصات  تجنیب  وبعد  ماضیة  سنوات  في  تغطیة 

 النظامیة؛ 
  سنوي  بشكل  للبنك  الصافیة  األرباح  توزیع  یتم  2015 لسنة  التجاریة  الشركات  قانون  من  )518(  المادة  الى  استناداً  .2

 على   األخرى  والتكالیف  العمومیة  المصاریف  جمیع  خصم  بعد  وذلك  بذلك،  للمجلس  العامة  الجمعیة  تفویض   بعد
 التالي: الوجھ

ً   تقتطع 2.1   یحدد   لم  ما  وذلك  القانوني،  االحتیاطي  لتكوین  تخصص  البنك  أرباح  يصاف  من  %)  10(  نسبة   سنویا
 أكبر. نسبة للبنك األساسي النظام

 رأس  مقدار  من  %))  100((  نسبة  االحتیاطي  ھذا   بلغ  متى  االقتطاع،  ھذا  وقف  العامة  للجمعیة  ویجوز 2.2
 المخصص؛ أو  المدفوع  المال

نسبة الحد األدنى من األرباح   –تزاماتھ تجاه الغیر  بإللى الوفاء  عبما ال یخل بقدرة البنك    –یحدد النظام األساسي للبنك  
وعلى  الصافیة   المساھمین  على  توزیعھا  یجب  البنك ب  اإللتزامالمجلس  التي  مصالح  یحقق  بما  األرباح  توزیع  سیاسة 

 .والمساھمین
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األرباح التي أقرت الجمعیة العامة توزیعھا سواء كانت نقدیة أو أسھما مجانیة لمالكي  وتكون األحقیة في الحصول على  
أو نھایة    عامة. لفي نھایة تداول یوم انعقاد الجمعیة ا  المركزي  إلیداعشركة قطر لاألسھم المسجلین بسجل المساھمین لدى  

 بعد الحصول على موافقة الجھات المعنیة.   تداول أي یوم أخر توافق علیھ الجمعیة العامة بتوصیة من مجلس اإلدارة

 .تخصیص جزء من األرباح لمجلس اإلدارة والموظفین وغیرھا من االلتزامات والواجبات وفقاً للقوانینیتم 

 

، ویجب الموافقة على النسخة المعدلة  والمكافأت والحوافز    السیاسات   لجنة: ان تعدیل ھذه السیاسات من صالحیة  مالحظة
 مجلس اإلدارة أو من یتم تفویضھ بذلك ویجب اإلفصاح عنھا بشكل سلیم إلى األطراف ذات العالقة.من قبل 
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 بنك الدوحة 
 

 سیاسات الحوكمة
 
 

 المساھمین سیاسة عالقة 
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 أحكام تمھیدیة 
 

 نطاق والغرض ال .1

تحدید المبادئ التوجیھیة ومعاییر بنك الدوحة التي تُعزز العالقات الطیبة من خالل  إن الغرض من ھذه السیاسة ھو  
. تنطبق ھذه السیاسة على إدارة شؤون المساھمین في بنك الدوحة واإلدارة  التواصل الفعال بین بنك الدوحة ومساھمیھ

 . األسھم یحدده النظام األساسي للبنكلعدد من التنفیذیة ومجلس اإلدارة. كما تنطبق أیضا على المساھمین المتملكین 

 بھ لدیھ. من شركة قطر لإلیداع المركزي بشكل شھري واالحتفاظ  سجل المساھمینیقوم البنك بالتأكد من حصولھ على  

 السیاسة العامة 
وتعدیالتھ وقانون ھیئة قطر لألسواق المالیة للبنوك    الشركات التجاریة بقانون االلتزام   ى المجلس عل یجب 1.1

 فیما یتعلق بحقوق المساھمین واجتماعات الجمعیة العامة المدرجة،
 ؛ تعزیز عالقات بناءة مع المساھمین وتشجیعھم على االرتباط ببنك الدوحة اإلدارة ممثال برئیسھ على مجلس 1.2
بالمساھمی  ختص ی 1.3 الخاصة  بالمعلومات  باالحتفاظ  وطرق  البنك  مع ن  التواصل  خالل  من  عنھا  اإلفصاح 

 ؛ ین وخاصة المستثمرینالمساھم
والتأكد من شفافیة التعامل وغیرھا  وسائل اإلعالم  وقویة مع الصحف    ةتطویر والحفاظ على شراك  البنكعلى   1.4

 ؛  المساھمینمع 
 المركزي بشكل شھري؛ المساھمین والتي یتم تحدیثھا من قبل شركة قطر لإلیداع بقائمة  البنكحتفظ ی 1.5
 یعقد البنك ندوات خاصة للمساھمین من وقت آلخر لمناقشة أنشطة البنك المختلفة.  1.6

 
 االتصال بالمساھمین  .2

 یتم االتصال بالمساھمین من خالل البیانات الصحفیة والكتب والموقع الرسمي لبنك الدوحة؛  2.1
 ن بورصة قطر؛ تزوید بورصة قطر بنسخة من جمیع النشرات اإلعالمیة وفقا لقوانی 2.2
 ؛ تزوید الجھات الرقابیة بجمیع البالغات/ االفصاحات والنشرات عند الطلب  2.3
 تحدید المساھمین من المؤسسات الرئیسیة والتأكد من انھم على اتصال مستمر مع اإلدارة؛   البنكعلى  2.4
 البنك وذلك من خالل إن سیاسة بنك الدوحة ھي التأكد من أن المستثمرین/ المساھمین یتفھمون جیدا أعمال   2.5

 اإلعالم؛  التواصل المستمر بوسائل
العامة والمؤتمرات وغیرھا من    البنكعمل  ی 2.6 الجمعیة  المساھمین خالل  الواردة من  المعلومات  على استالم 

 االتصاالت مع المساھمین/ المستثمرین؛ 
 یتم رفع تقریر من اإلدارة الى المجلس یتضمن اقتراحات المساھمین وآرائھم.  2.7
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 حوار المساھمین    .3

مع كبار المساھمین لفھم قضایاھم واألمور التي  واالتصال  المحافظة على الحوار مع المؤسسات االستثماریة   3.1
 تتعلق بھم؛ 

وذلك من خالل النقاط التي تم مناقشتھا في االجتماعات مع  المجلس  ءكامل أعضا  توصیل آراء المساھمین إلى 3.2
 ؛ كبار المساھمین

المجلس مناقشة الحوكمة واالستراتیجیات مع كبار المساھمین.  وأن یُمنح األعضاء غیر التنفیذیین  على رئیس   3.3
فرصة حضور االجتماعات مع كبار المساھمین كما یجب أن یحضروا إذا ُطلب منھم ذلك من قبل المساھمین 

 الرئیسیین؛ 
للتأكد من أن أعضاء المجلس وال سیما على المجلس أن یُدِرج في التقریر السنوي الخطوات التي تم اتخاذھا   3.4

فھما واضحا لوجھات نظر كبار المساھمین في بنك الدوحة، على سبیل المثال    التنفیذیین لدیھم األعضاء غیر  
 من خالل االتصال المباشر والمقابلة الشخصیة الستقصاء رأي المساھمین. 

 
 استفسارات المساھمین ووصولھم للمعلومات  .4

بالتنسیق مع دائرة تكنولوجیا المعلومات للتأكد من تحدیث موقع بنك الدوحة لیعكس المعلومات وآخر    البنكقوم  ی 4.1
بما في ذلك جمیع البیانات الصحفیة والتقاریر المالیة والجوانب    بالمساھمینالمستجدات في المعلومات المتعلقة  

 المتعلقة بالمجلس والحوكمة واإلفصاح عن المعلومات ؛  
التأكد من توفیر خط مباشر (على أن یدرج الرقم على الموقع اإللكتروني لبنك    البنكلى ذلك، على  باإلضافة إ 4.2

) إلى جمیع المساھمین الذین لدیھم استفسارات أو لطلب المزید من تالدوحة وكذلك البیانات الصحفیة إن وجد
 ؛ المعلومات

المستثمرین 4.3 المساھمین/  إلى  المقدمة  المعلومات  تك  جمیع  أن  توفیر    ونیجب  حدود  وفي  للجمھور،  متاحة 
المعلومات للمساھمین كسیاسة ثابتة وأن ال یُسمح بتفضیل مساھم على مساھم آخر بإعطاء أي من المعلومات 

 الداخلیة الخاصة بالبنك؛ 
تعكس   4.4 أن  یجب  أخرى  اتصال  وسیلة  أي  أو  اإللكتروني  البرید  الھاتف/  عبر  سواء  االستفسارات  جمیع  إن 

إن   علنا.   معروفة  أفعال   البنكمعلومات  ردود  وتلقي  ونشر  المعلومات  توفیر  في  المساعدة  عن  مسؤول 
 المساھمین علیھا؛ 

المساھمین في الحصول على الوثائق    تتضمن سیاسة البنك إجراءات الحصول على المعلومات بشكل یحفظ حق 4.5
منتظم،   وبشكل  المناسب  الوقت  في  بھ  المتعلقة  المعلومات ووالمعلومات  على  الحصول  إجراءات  تكون  أن 

 :واضحة ومفصلة على أن تتضمن
معلومات البنك التي یمكن الحصول علیھا بما فیھا نوع المعلومات التي یتاح الحصول علیھا  4.5.1

األفراد أو للمساھمین الذین یمثلون نسبة مئویة متدنیة من رأس    بصورة مستمرة للمساھمین
 مال البنك؛ 

 ؛ اإلجراء الواضح والصریح للحصول على ھذه المعلومات 4.5.2
یتضمن النظام األساسي أحكاما تضمن حق المساھمین الفعلي في الدعوة إلى اجتماع جمعیة  4.5.3

بنود على جدول األع إدراج  مناسب، وحق  في وقت  البنود عمومیة وعقدھا  ومناقشة  مال 
المدرجة على جدول األعمال وطرح أسئلة وتلقي األجوبة علیھا، وحق اتخاذ القرارات وھم 

 على اطالع تام بالمسائل المطروحة؛
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التقدیم   أن یتضمن ھذاوعمومیة سیاسة واضحة تحكم توزیع األرباح،  العلى مجلس اإلدارة أن یقدم إلى الجمعیة   4.6
 قا من خدمة مصلحة البنك والمساھمین على حد سواء؛ شرحا عن ھذه السیاسة انطال

  یقوم البنك باإلفصاح عن المساھمین الكبار ورؤوس أموالھم؛  4.7
مصحوبة   4.8 منھا  یستجد  وما  األعمال  بجدول  المدرجة  بالموضوعات  العلم  من  المساھمین  تمكین  البنك  على 

ع على محضر اجتماع الجمعیة العامة، بمعلومات كافیة تمكنھم من اتخاذ قراراتھم وكذلك تمكینھم من االطال
من محضر االجتماع    وإیداع نسخةعلى البنك اإلفصاح للمساھمین عن نتائج الجمعیة العامة فور انتھائھا،  و

 اعتماده؛  فور الھیئةلدى  
یلتزم البنك بتدقیق وتحدیث المعلومات بطریقة منتظمة، وبتوفیر كافة المعلومات التي تھم المساھمین  4.9

 وتمكنھم من ممارسة حقوقھم على الوجھ األكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنیة الحدیثة.
 

 التنسیق مع بورصة قطر  .5

 حافظ على عالقة نشطة ومتواصلة مع بورصة قطر؛ی أن   على البنك 5.1
بالبیانات الصحفیة،   5.2 یتعلق  فیما  البنكعندما یكون لدى بورصة قطر أي توضیحات  المعلومات    یقوم  بتوفیر 

 المطلوبة في الوقت المناسب؛ 
العامة؛  اإلفصاح عن أي معلومات قد تؤثر على سعر سھم بنك الدوحة إلى بورصة قطر قبل اإلفصاح عنھا إلى   5.3

 ، على المختص في البنك تقدیم توضیحات إلى البورصة فوراً. ُسربت/ نُشرت اي معلومات في الصحافة  وإذا

 اجتماعات الجمعیة العامة
 الجمعیة العامة والتي منھا: باجتماعیتضمن النظام األساسي للبنك تنظیم حقوق المساھمین المتعلقة 

یُرفق جدول أعمال االجتماع السنوي للجمعیة العامة مع إخطار موعد انعقاد اجتماع الجمعیة العامة الذي یُرسل   .1
 إلى المساھمین؛   

السنة  یأن    البنكعلى   .2 نھایة  بعد  األولى  أشھر  األربعة  العامة خالل  للجمعیة  السنوي  االجتماع  تأكد من عقد 
 المالیة؛  

األعمال وزمان ومكان انعقاد الجمعیة العامة العادیة/ غیر العادیة إلى بورصة    تقدیم تقریر عن جدول  البنكعلى   .3
 ).  2، البند 48قطر قبل أسبوعین من تاریخ انعقاد الجمعیة العامة (بورصة قطر، المادة 

وفي على الموقع اإللكتروني للسوق المالي والموقع اإللكتروني للبنك  تنشر الدعوة للجمعیة العامة للمساھمین   .4
صحیفة یومیة محلیة صادرة باللغة العربیة أو بأي وسیلة أخرى تفید العلم ، ویجب أن یتم اإلعالن قبل الموعد  
المادة   أحكام  على  یشتمل  أن  یجب  كما   ، األقل  على  یوماً  وعشرین   بواحد  العامة  الجمعیة  إلنعقاد  المحدد 

إلى اإلدارة بالوزارة في الوقت ذاتھ الذي    )) من قانون الشركات التجاریة وترسل صورة من اإلعالن128((
 ؛ یرسل فیھ إلى الصحف 

على   .5 المالیة،  المجموعة  دائرة  مع  المالیة   البنكبالتنسیق  البیانات  وإدراج  السنوي  التقریر  إعداد  من  التأكد 
 دارة: الجتماع الجمعیة العامة في الوقت المناسب على ان یشمل التقریر السنوي ما یلي فیما یتعلق بمجلس اإل

 نبذة عن رئیس المجلس وأعضاء المجلس والرئیس التنفیذي؛ و 5.1
 ؛ تحدید عدد اجتماعات المجلس المنعقدة واجتماعات لجان المجلس 5.2
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وضع أي    عدم   على البنكولمساھمین للمشاركة بفعالیة والتصویت في اجتماعات الجمعیة العامة  ل تتاح الفرصة   .6
لتزم بتمكین المساھم من ممارسة حق  یاستخدام المساھم لحقھ في التصویت، وجراء قد یؤدي الى إعاقة  إقید أو  

 ستخدم في ذلك وسائل التقنیة الحدیثة؛   یأن   ھالتصویت وتیسیر إجراءاتھ، ویجوز ل

االجتماع مص  .7 أعمال  بشأن موعد ومكان وجدول  كافیة  بمعلومات  المساھمین  كافیة  حإخطار  بمعلومات  وبة 
على محضر اجتماع الجمعیة العامة، باإلضافة إلى    االطالعات وكذلك تمكینھم من  تمكنھم من اتخاذ القرار

المعلومات الكاملة بشأن القضایا التي سیتم مناقشتھا خالل تلك االجتماعات، وللمساھمین الحق في طلب إدراج  
ررت الجمعیة مسائل معینة في جدول أعمال الجمعیة العامة ومناقشتھا باالجتماع إن لم یدرجھا المجلس وق

 ذلك؛ 

و .8 المجلس  على  أسئلة  لطرح  للمساھمین  الفرصة  المجلستُتاح  یعرض    یلتزم  ال  الذي  بالقدر  علیھا  باإلجابة 
للمساھمین الحق في االحتكام إلى الجمعیة العامة إذا رأوا أن اإلجابة على أسئلتھم غیر  و مصلحة البنك للضرر.

 كافیة؛

خاذ القرارات الرئیسیة لحوكمة الشركات مثل ترشیح وانتخاب أعضاء  تسھیل مشاركة المساھمین بفعالیة في ات .9
 المجلس؛ 

أدلي   .10 سواء  بمساواة  الحالتین  في  التصویت  ویُعامل  وكیل  عبر  أو  التصویت شخصیا  حق  للمساھمین  یكون 
 بالتصویت شخصیا أو عبر وكیل. ال یجوز التنازل عن التصویت كما ال یجوز إلغاؤه؛  

م كافة الحقوق المترتبة على ملكیة السھم وفقا ألحكام القانون واللوائح والقرارات  المساھمون متساوون ولھ .11
 ذات الصلة؛ 

 وفقا لتعلیمات مصرف قطر المركزي للبنوك فإن مجلس اإلدارة مسؤول تجاه مساھمي البنك فیما یلي:   .12

 سالمة ومصداقیة البیانات المالیة وإغالق حسابات البنك؛   12.1
األساسي للبنك، وواحدة من أھم تلك المواد ھي القیام بالنشاطات المرخص  تطبیق جمیع مواد النظام   12.2

جدد   أعضاء  وترشیح  والیتھم  فترة  خالل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  واستبدال  إعفاء  ذلك  في  بما  بھا، 
النظام   الخسائر وجمیع مواد  التعامل مع  أو  األرباح  المال وتوزیع  ومتطلبات زیادة أو خفض رأس 

 ؛ تزاماً بتعلیمات مصرف قطر المركزياألساسي األخرى ال
الشفافیة واإلفصاح والموضوعیة المتعلقة بجمیع القضایا الھامة التي قد تؤثر على األداء ونتائج األعمال  12.3

 ؛ وتحقیق أھداف البنك بدقة، حیثما كان ذلك مناسبا 
عن   12.4 المصالح،  اإلفصاح  وتضارب  العالقة  ذات  األطراف  ومعامالت  التقید  التزامات  إلى  باإلضافة 

 ؛ بجمیع متطلبات القوانین المحلیة والمعاییر الدولیة
) من رأس مال البنك، طلب دعوة الجمعیة 10حق المساھم أو المساھمین المالكین ما ال یقل عن (% 12.5

الذین یمثلون (% المساھمین  البنك على األقل طلب دعوة  25العامة لالنعقاد، وحق  ) من رأس مال 
 ة غیر العادیة لالنعقاد وفقا لإلجراءات التي یحددھا القانون واللوائح في ھذا الشأن؛ الجمعیة العام

حق المساھمین في االعتراض على أي قرار یرى أنھ یصدر لمصلحة فئة معینة من المساھمین أو   12.6
یجلب   أو  بھا  ً یضر  خاصا غیرھم دون  نفعاً  أو  المجلس  في   ألعضاء  وإثباتھ  البنك  لمصلحة  اعتبار 

 الجتماع، وحقھ في إبطال ما اعترض علیھ من قرارات وفقا ألحكام القانون في ھذا الشأن. محضر ا
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  معاملة المساھمین العادلة
 ؛ معاملة جمیع المساھمین معاملة عادلة .1
حمایة حقوق األقلیة من حملة األسھم من اإلجراءات التعسفیة من قِبل أو لمصلحة كبار المساھمین إما بشكل   .2

 مباشر؛ مباشر أو غیر 
أن ال كذلك  و بالمعاملة العادلة لجمیع حملة األسھم تسمح عملیات وإجراءات االجتماعات العامة للمساھمین    .3

 یصعب علیھم على نحو غیر مالئم أو مكلفا لإلدالء بأصواتھم؛ 
للمساھمین حق التصرف في األسھم، وحق الحصول على النصیب المقرر من أرباح األسھم، وحق حضور  .4

وتیسیر كل ما من    في مداوالتھا ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول األعمال،  واالشتراك لعامة  الجمعیة ا
شأنھ العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعیة وبالمسائل المدرجة بجدول األعمال وبالقواعد التي تحكم المناقشات  

مكنھم من ممارسة حقوقھم كاملة وتوجیھ األسئلة والتصویت على قراراتھا وحق الوصول إلى المعلومات التي ت
 وطلبھا بما ال یخل بحقوق سائر المساھمین أو یضر بمصالح البنك؛ 

مساھما آخر من غیر أعضاء المجلس    ،عنھم بموجب توكیل خاص وثابت بالكتابة  ایوكلوحق المساھمین في أن   .5
)  %  5(على  بھذه الصفة    في حضور اجتماع الجمعیة العامة، على أال یزید عدد األسھم التي یحوزھا الوكیل

 من أسھم رأس مال البنك؛ 
للمساھمین القصر والمحجور علیھم الحق في حضور اجتماع الجمعیة العامة، ویمثلھم في الحضور النائبون  .6

 عنھم قانوناً. 

 حقوق المساھمین 
 حقوق المساھمین المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجلس  .7

فیما یتعلق بالمرشحین لعضویة المجلس، وعلیھ إطالع المساھمین على   حقوق المساھمین بمتطلبات  االلتزام على البنك 
كافة المعلومات الخاصة بجمیع المرشحین وخبراتھم العلمیة والعملیة من واقع سیرھم الذاتیة قبل الموعد المحدد إلنعقاد  

 الجمعیة العامة بوقت كاف.

 اع السري وفقا ألسلوب التصویت التراكمي.وتنتخب الجمعیة العامة أعضاء المجلس باإلقتر

 حقوق المساھمین المتعلقة بالصفقات الكبرى  .8

الصفقات الكبرى ھي أي صفقة أو أي مجموعة صفقات متصلة تھدف إلى امتالك أو بیع أو تأجیر أو مبادلة أو التصرف  
تلك الصفقات التي من شأنھا تغیر الطبیعة  (باستثناء إنشاء الضمانات) بأصول البنك أو األصول التي سیكتسبھا البنك أو  

% من القیمة األقل بین القیمة السوقیة للبنك أو قیمة صافي    10األساسیة لعمل البنك أو التي تتجاوز قیمتھا اإلجمالیة  
 أصول البنك وفقاً ألخر بیانات مالیة معلنة.

فاق یجریھ بشأنھ، واإلفصاح عن المالكین  اإلفصاح عن ھیكل رأس مال البنك وكل ات  على البنكوفي جمیع األحوال   
 من أسھم البنك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.  ر) أو أكث% 5(
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 أحكام تمھیدیة 
 

 . األطراف ذات العالقةالتعامالت مع إن الغرض من ھذه السیاسة ھو تزوید اإلدارة التنفیذیة بنھج منظم لتحدید 

  التعریف
 وفقا لمصرف قطر المركزي، فإن الشخص یعتبر طرف ذو عالقة/ صلة ببنك الدوحة في الحاالت التالیة: .1

 .من الشركات التابعة لھیكون عضوا من أعضاء مجلس اإلدارة سواء في البنك أو في أي  1.1
س مال البنك أو في أمالكي األسھم الرئیسیین في البنك أو في الشركات التابعة أو المشاركین في ر 1.2

٪ سواء بصفتھم الشخصیة  أو من خالل أوالدھم القصر أو  5نسبتھ  ما الشركات التابعة بحد أدنى
 .الھا٪ في رؤوس أمو 50زوجاتھم أو الشركات التي یساھمون بحد أدنى 

الموظف الرئیسي في اإلدارة العلیا في البنك أو في أي من الشركات التابعة مثل: المدیر العام أو   1.3
نائب المدیر العام أو المدیر التنفیذي أو مدیر التدقیق أو المستشار أو غیرھم من الذین یشاركون في  

 .ُصنع القرار
  .٪ من رأس المال كحد أدنى 20بنسبة الشركات الشقیقة للمجموعة والتي یساھم فیھا البنك  1.4
 الخارجیین للبنك أو الشركات التابعة.  راقبین الحساباتم 1.5

 وفقا لھیئة قطر لألسواق المالیة، فإن الشخص یعتبر طرف ذو عالقة/ صلة ببنك الدوحة في الحاالت التالیة :  .2
 ؛ الشركات الشقیقةیكون عضوا من أعضاء مجلس اإلدارة سواء في البنك  أو في أي من   2.1
 ؛ عضو اإلدارة التنفیذیة لبنك الدوحة 2.2
 ؛ ٪ أو أكثر من أسھم التصویت في بنك الدوحة نیابة عن الشركات الشقیقة10یملك    2.3
 ؛ 2.3الى   2.1ئ یكون قریبا من الدرجة الرابعة ألي شخص كما ھو وارد فی 2.4
٪ أو   20 یملكون مجتمعین أو منفردین 2.4ى   ال   2.1شركة یكون فیھا األفراد الذین تم وصفھم من  2.5

 ؛ أكثر من اسھم التصویت أو عضو أو مسؤول رئیسي في مثل تلك الشركات 
 ؛الشركة التابعة لبنك الدوحة 2.6

 عالقة قرابة.  ھو. یعتبر بنك الدوحة أي عالقة من الدرجة األولى 3
    

 األھداف    .1
 والمحددة التي تتعلق بعملیات الطرف ذو العالقة: فیما یلي ملخص باألھداف العامة 

التأكد من أن جمیع المعامالت مع أو لصالح أي طرف ذي العالقة تتم وفقا لشروط وأحكام مقبولة وضمن   1.1
 ؛ الممارسات السلیمة اآلمنة التي یحددھا المجلس 

المناسب عن معامالت األطراف ذوي  التأكد من وجود إجراءات للشفافیة المطلوبة باإلضافة إلى اإلفصاح  1.2
 ؛ العالقة للمساھمین 

الموافقة على المبادئ التوجیھیة في تحدید أنواع المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وكفایة المستندات   1.3
 ؛واتخاذ القرارات الخاصة بھا من قبل مستویات وظیفیة مناسبة
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 : اإلختصاصات  .2

محددة أو اتفاقات تفصیلیة تغطي العملیات القائمة والمستقبلیة لألطراف  تتطلب األھداف المحددة مستندات  2.1
 ؛ ذوي العالقة

 ؛ تتطلب أن تتم كافة المعامالت وفقاً للقیمة السوقیة العادلة والمضمونة مقابل حجز أصول كافیة 2.2
وتتم  یتم استیفاء الرسوم اإلداریة من األطراف ذوي العالقة بانتظام وتحتسب بطریقة أصولیة وموحدة  2.3

 على أساس:  
 دفع التكالیف؛  2.3.1
 التكلفة زائد ربح معقول (تقتصر على أنواع معینة من المعامالت)؛  2.3.2
  القیمة السوقیة العادلة؛ 2.3.3
 المصاریف اإلجمالیة للخدمات الداخلیة في الشركات التابعة والمعامالت وما إلى ذلك؛ و  2.3.4
 والتعلیمات.االلتزام بالمتطلبات الرقابیة، بما في ذلك القوانین  2.3.5

 

 الصالحیات  .3

ستتطلب جمیع المعامالت مع األطراف ذات العالقة إلى مراجعة مسبقة من المجلس، في غیاب األطراف   3.1
 ؛ ذوي العالقة 

 یفوض المجلس واجبات  تحلیل معامالت األطراف ذوي العالقة إلى اللجنة التنفیذیة؛  3.2
وأیة  تناقش معامالت األطراف ذات العالقةتجتمع اللجنة التنفیذیة بشكل دوري و كلما اقتضت الحاجة ل  3.3

 مشاكل أخرى؛ 
 تقدم اللجنة تقریراً موجزاً إلى أعضاء المجلس لمراجعتھ والموافقة علیھ.  3.4

 
  إدارة المخاطر .4

یجب على اإلدارة التنفیذیة عند العمل مع المجلس لمناقشة معامالت األطراف ذات العالقة أن یكونوا على   4.1
 ؛ بالمخاطر المختلفة والمتعددة المتعلقة بھادرایة كاملة 

إن الفشل في التخطیط على النحو المالئم وإدارة معامالت األطراف ذات العالقة قد یؤدي إلى حدوث   4.2
مشاكل مع الھیئات الرقابیة بما في ذلك السلطات الضریبیة مما سیؤثر على قدرة البنك على النمو أو  

 ؛ لمستقبل المنافسة في المدى القصیر أو في ا
ھي مخاطر مرتبطة ولكنھا لیست مقتصرة   إن المخاطر المحددة المتعلقة بعملیات األطراف ذات العالقة 4.3

 ؛ على مخاطر االلتزام ومخاطر السمعة
یجب أن تمر جمیع معامالت األطراف ذوي العالقة على لجنة العطاءات بالبنك قبل تقدیم التوصیات إلى   4.4

 المجلس للموافقة علیھا. 
 
 
 

   ع المعامالت ومادیتھاأنوا  .5
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تعتبر معامالت األطراف ذات العالقة مادیة إذا كانت القیمة الدفتریة أو القیمة السوقیة العادلة، أیھما أقل    5.1
  .ر. ق یونمل  عشر  تتجاوز خمسة

یتم األخذ في االعتبار معامالت األطراف ذوي العالقة المجمعة عندما یتجاوز مجموع المعامالت ذات    5.2
  .ملیون ر. ق ینالطبیعة المماثلة مبلغ خمس

 من األمثلة على المعامالت غیر الُمتكررة ھي ما یلي:  5.3
  مبیعات المعدات بین األطراف ذات العالقة؛  5.3.1
  شراء / تأجیر المعدات أو العقارات بین األطراف ذات العالقة؛   5.3.3
  فترة من الزمن إلى األطراف ذوي العالقة؛ وتنفیذ الخدمات الُمتعاقد علیھا على مدى    5.3.4
 بدون عقد.  تقدیم الخدمات من قِبل طرف واحد ذو عالقة   5.3.5

 من أمثلة المعامالت المتكررة العقود والتأجیر بین األطراف ذات العالقة للسلع والخدمات مثل: 5.4
  بیع / شراء المنتجات / الخدمات بین األطراف ذات العالقة؛   5.4.1
  خدمات معالجة البیانات؛   5.4.3
 خدمات المحاسبة؛    5.4.4
  اللوازم، مثال لوازم المكتب أو عمل الصیانة؛   5.4.5
 خدمات التدقیق أو االلتزام؛ و    5.4.6
 الخدمات اإلداریة.    5.4.7

 
 سیاسات االئتمان   .6

قطر المركزي إلى البنوك، یجب على بنك الدوحة اآلن والحقا مراجعة جمیع االستراتیجیات  وفقا لتعلیمات مصرف   
المودعین. وبناء علیھ، على بنك   للحد من مخاطر االئتمان وحمایة مصالح  الحالیة والمستقبلیة  والسیاسات االئتمانیة 

 راف ذات العالقة. الدوحة أن یأخذ في االعتبار حدود وضوابط منح التسھیالت االئتمانیة لألط

 

 اآلثار المترتبة على المحاسبة  .7
ن  إإن الصفقات الخاصة باألطراف ذات الصلة ربما یكون لھا تأثیر ھام على البیانات المالیة للبنك و 7.1

المعامالت بین أو فیما بین األطراف ذات العالقة تختلف عن المعامالت بین أطراف غیر ذات عالقة،  
 ؛ تعریفھا ال تتضمن تضارب في المصالحألنھا وبحكم  

إن عدم التدقیق في معامالت األطراف ذات الصلة قد یؤثر تأثیرا كبیرا على السعر وعلى شروط   7.2
   ؛المعامالت وتجعل من الصعب التمییز بین شكل ومضمون الصفقات/ المعامالت

باستثناء المعامالت المتكررة، فإنھ من المفترض وجود صعوبة في إثبات أن معاملة األطراف ذات الصلة    7.3
ھي ذات مصلحة، حیث لیس من الممكن تحدید ما إذا كانت مثل ھذه المعامالت قد حدثت أو ما ھي شروط 

 ألطراف من غیر ذات الصلة.  وطریقة التسویة التي ستكون علیھا فیما لو كانت
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 اللتزام ا .8
 

سیتم إدراج قضایا عدم االلتزام لمتطلبات ھیئة قطر لألسواق المالیة بشأن األطراف ذات الصلة في تقریر البنك عن  
 .الحوكمة. إن قرار عدم االلتزام ھو من اختصاص مجلس إدارة البنك بكامل أعضائھ

 

 البنك  مصلحة وإعالء الشفافیة .9
 

طرفا أو لھ صلة بعملیة أو عالقة أو صفقة یبرمھا البنك حضور اجتماع  ال یجوز ألي طرف ذي عالقة  یكون 
المجلس أثناء مناقشتھ تلك العملیة أو العالقة أو الصفقة، وال یحق لھ التصویت على ما یصدره المجلس من قرارات  

لبنك، وكذلك یجب  بشأنھا. وفي جمیع األحوال، یجب أن تصب كافة العالقات التي یقیمھا البنك مع الغیر في مصلحة ا
أن تكون جمیع الصفقات التي یبرمھا وفقاً ألسعار السوق وعلى أساس تجارّي بحت، ویجب أالّ تتضّمن شروطاً  

 تخالف مصلحة البنك. 
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 بنك الدوحة 
 

 سیاسات الحوكمة 
 
 

 سیاسة الكشف عن المخالفات واالنتھاكات
 

 

 

 

 

  ]2022دیسمبر  [
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 أحكام تمھیدیة 
 

 نطاق والغرض  ال  .1

إن الغرض من ھذه السیاسة ھو تشجیع جمیع موظفي بنك الدوحة على الكشف/االفشاء عن أي أخطاء قد تؤثر سلبا  
على البنك وعمالئھ والمساھمین والموظفین أو عامة الجمھور. وتدعو ھذه السیاسة إلى أنھ یمكن للموظف أن یبلغ عن  

 واالنتھاكات دون خوف من االنتقام. المخالفات 

الدوحة وعلى الشركات ذات العالقة بھ في قطر وعلى الموظفین   العاملین في بنك  ھذه السیاسة تنطبق على جمیع 
 العاملین في الشركات التابعة.

التابعة من قِبل أعضاء بالنسبة للشركات التابعة والعاملة، یجب مراجعة سیاسة اإلفصاح عن االنتھاكات في الشركات 
 المجلس الُمعینین بالتنسیق مع دائرة وحوكمة الشركات وتحدید ما إذا كانت السیاسة متماشیة مع البنك. 

یتم اقتراح أیة تعدیالت إذا كان ھناك ضرورة على سیاسة الشركات التابعة أو یتم تطبیق سیاسة البنك حیثما یكون ذلك  
 مناسباً. 

 السیاسة العامة 

سلوك: بوجھ عام، یعتبر سوء السلوك مخالفاً للقانون والقواعد واللوائح  و/أو ما یتعلق أو یمثل تھدیدا مباشرا  سوء ال
 للمصلحة العامة والغش والصحة ومخالفة السالمة  والفساد. وفیما یلي بعض األمثلة على ذلك: 

  ئق؛سوء اإلدارة المالیة أو غیر المالیة أو سوء التصرف أو التصرف غیر الال .1

سوء السلوك: سوء الممارسة المھنیة (سوء السلوك الُمتعمد أو االحتیال أو الخداع ضد بنك الدوحة أو شركاتھ   .2

 التابعة) والجریمة الجنائیة؛ 

 السلوك غیر الصحیح أو السلوك غیر األخالقي؛ و  .3

 محاوالت قمع أو إخفاء معلومات تتعلق بأي مما ذُكر أعاله.   .4
 

 السیاسة العامة  .2
تقدم ھذه السیاسة الدعم لحمایة المبلغین عن المخالفات عن طریق إنشاء مجموعة من التشریعات والمبادئ   2.1

التوجیھیة المختلفة في العالم. تماشیا مع ممارسة الحوكمة الرائدة وبما أن بنك الدوحة مؤسسة تصدر أسھماً، 

در بشأن المخاوف حول أیة ممارسات  یجب أن یكون لدیھ برنامج إلستالم البالغات السریة ومجھولة المص 

 مشكوك فیھا؛

یجب على البنك أن یُشجع الموظفون على اإلبالغ عن أي فعل خاطئ من قبل رؤسائھم حسب ما یلزم األمر.  2.2

قرار   إلتخاذ  المسؤولة  الداخلیة  اللجنة  إلى  ویحولھا  حدة  تزداد  التي  القضایا  بمراجعة  التنفیذي  الرئیس  یقوم 
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التأكد من إبالغ لجنة التدقیق ومتابعة االلتزام وتقییم المخاطر بالقضایا الجوھریة التي    جماعي. وعلى اللجنة

 یثیرھا المبلغون؛ 

 إعداد سیاسة خاصة للمبلغین عن المخالفات یمكن أن یؤدي إلى الكشف عن:  2.3

وأخطاء الحسابات...    المخالفات المحاسبیة (عدم االلتزام بالمتطلبات الرقابیة والقیود المحاسبیة االحتیالیة  2.3.1

 الخ)؛ 

 مخالفات األنظمة الحكومیة / خرق القوانین؛   2.3.2

  التحرش؛  2.3.3

 تضارب المصالح؛   2.3.4

 الفساد؛   2.3.5

 التزییف / إعدام سجالت البنك؛   2.3.6

 العنف في مواقع العمل؛  2.3.7

 التمییز العنصري؛   2.3.8

 نشر المعلومات الخاصة؛   2.3.9

 تر على أوجھ القصور في الضوابط الداخلیة؛ التس   2.3.10

 االختالس واالحتیال؛  2.3.11

 انتھاكات الخصوصیة؛ 2.3.12

 الممارسات غیر المقبولة؛  2.3.13

 تشویھ الحقائق؛  2.3.14

 مخاطر الصحة والسالمة، بما في ذلك المخاطر على الجمھور فضال عن غیرھم من الموظفین؛  2.3.15

 بتعلیمات األنظمة البیئیة)؛  م االلتزا الضرر الذي یلحق بالبیئة (عدم  2.3.16

إساءة استعمال السلطة أو السلطات وصالحیة مستخدم غیر مصرح لھ باالستخدام لتحقیق مصالح   2.3.17

 شخصیة،  

 إساءة استخدام األصول.  2.3.18

اإلدارة    2.4 تجاوز  رئیسیون عن  مدافعون  أیضا  في  المبلغون  ذلك  یساعد  أن  ویمكن  الرئیسیة،  الداخلیة  للضوابط 

 تحسین حوكمة الشركات.
 

 الحمایة    .3
یُقر بنك الدوحة بأن اتخاذ القرار باإلبالغ عن المخالفات یمكن أن یكون قرارا صعبا،     التحرش أو اإلیذاء: 3.1

نھا، إال أن بنك الدوحة لن  على األقل لیس بسبب الخوف من انتقام المسؤولین عن الممارسات الخاطئة الُمبلغ ع
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أو التحرش  مع  تثیر    یتسامح  التي  المخالفات  عن  نیة  بحسن  الُمبلغین  لحمایة  إجراءات  یتخذ  وسوف  اإلیذاء، 

إبالغھم عن   فإن  تنظیمیة،  أو  تأدیبیة  إلجراءات  فعالً  الُمبلغون خاضعین  كان  إذا  أنھ  یعني  وھذا ال  المخاوف. 

 اءات الُمتخذة/ التي قد تُتخذ بحقھم؛ المخالفات سیؤدي إلى وقف تلك اإلجر

یبذل بنك الدوحة قصارى جھده لحمایة ھویة الُمبلغین ویجب أن یُدرك البنك أن عملیة التحقیق قد     السریة:  3.2

إجراءات   إطار  في  األدلة  من  كجزء  مطلوبة  تكون  قد  الُمبلغین  إفادة  أن  وإلى  المعلومات  مصدر  عن  تكشف 

 التحقیقات؛ 

یُشجع بنك الدوحة الُمبلغ على اإلفصاح عن اسمھ/اسمھا عند تقدیم البالغات.    مصدر:البالغات مجھولة ال 3.3

وتعتبر المخاوف التي تكون مجھولة المصادر أقل قوة ولكنھا مع ذلك ستؤخذ في االعتبار وفقا لتقدیر اللجنة. عند  

 التعامل مع اإلفصاح یؤخذ في االعتبار ما یلي:  

 المطروحة؛ مدى خطورة القضایا  3.3.1
 مصداقیة المخاوف؛  3.3.2
 تأكید اإلدعاء من مصادر أخرى. 3.3.3

إذا تقدم الُمبلغ بإدعاءات عن مخالفات بحسن نیة، وھي لیست مؤكدة/ ُمثبتة من    البالغات غیر الصحیحة: 3.4

كیدیة،  خالل إجراء التحقیقات فإنھ لن یتم اتخاذ أي إجراء ضد الُمبلغ. إال أنھ، إذا تقدم الُمبلغ بإدعاءات خبیثة أو  

 یتم اتخاذ إجراءات تأدیبیة مناسبة ضد الشخص الُمبلغ بسوء نیة. 

 حمایة الُمبلغین:  3.5
أي موظف یتعرض لتجربة سلبیة في العمل، مثال ذلك: أنھیت خدماتھ أو نُِزلت درجتھ أو أوقف عن العمل   3.5.1

من قبِل   أو ُھدد  أو تم التحرش بھ أو بأي طریقة أخرى تعرض للتمییز من حیث شروط وظروف العمل

رئیسھ المباشر بسبب أعمال مشروعة قام بھا الموظف نیابة عن البنك أو غیره، من حقھ الحصول على  

جمیع المساعدات الضروریة.  إن الحمایة من االنتقام تمتد إلى الُمبلغ الذي تدعم إدعاءاتھ مطالبات قانونیة 

 مشروعة حتى لو لم یتقدم بقضیة؛ 

على لجنة التدقیق ومتابعة االلتزام وتقییم المخاطر أن ال تنتقم وأن ال تتسامح تماشیا مع سیاسة البنك، یجب   3.5.2

مع أي انتقام من جانب اإلدارة أو أي شخص آخر أو المجموعة، بشكل مباشر أو غیر مباشر ضد أي  

وتقییم االلتزام  ومتابعة  التدقیق  للجنة  المساعدة  یقدم  أو  فیھا  النظر  یتم  إدعاءات  نیة  بحسن  یقدم    شخص 

المخاطر أو أي شخص آخر أو المجموعة، بما في ذلك أي ھیئة حكومیة رقابیة أو ھیئة حكومیة تُطبق 

 القانون أو التحقیق في ادعاء. 

عدم الكشف عن ھویة أي شخص یقدم ادعاءات    لجنة التدقیق ومتابعة االلتزام وتقییم المخاطر یجب على   3.5.3

وأن ال تبذل أي جھد أو تتسامح مع أي محاولة من  بحسن نیة أو التي/الذي یطلب أن تبقى ھویتھ سریة  
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جانب أي شخص أو مجموعة أخرى تسعى للتعرف على ھویة الُمبلغین الذین وبحسن نیة تقدموا ببالغات  

 مجھولة تم أخذھا بعین االعتبار.
 

اإلدارة:   3.6 ھي رد  وما  السلوك  سوء  بالغات  في  تحقق  خاصة  تحقیق  جھة  أو  اإلدارة  كانت  إذا  ما  لتحدید 

 اإلجراءات التي ینبغي اتباعھا في ھذا الصدد، یجب إدراك واألخذ باالعتبار ما یلي: 
إذا كان مدیر تنفیذي/رئیسي او غیره من مسؤولي اإلدارة  من ھو الشخص الذي قُدمت البالغات ضده؟:   3.6.1

 لیتولى التحقیق لجنة خاصة.رفیع المستوى ُزِعم أنة شارك في مخالفات. فان ھذا العامل یعطي أھمیة 

المزعومة؟:   3.6.2 المخالفات  في سالمة  ما مدى خطورة  تؤثر   / أكثر جدیة  المزعومة  المخالفات  كانت  كلما 

 للبنك كلما كان أكثر مالئما أن تتولى التحقیق لجنة خاصة. البیانات المالیة 
كلما كانت المخالفات المزعومة أكثر مصداقیة، كلما كان أكثر مالئما  ھي مصداقیة مزاعم المخالفات؟:  ما   3.6.3

التدقیق  أن تتولى التحقیق. ولتقییم المصداقیة، یجب على لجنة    التدقیق ومتابعة االلتزام وتقییم المخاطرللجنة  

النظر في الحقائق المحیطة بالمخالفة، بما في ذلك ولكن ال تقتصر على ما    متابعة االلتزام وتقییم المخاطرو

 إذا كانت مزاعم مماثلة قد تم نشرھا بالصحف. 
یتم التحقیق  تعتمد اإلجراءات التي یتخذھا البنك على طبیعة المخالفة. وإن المسائل المطروحة یمكن أن:   3.6.4

تُشكل    الخارجي (ألخذ رأي خبیر)، وراقب الحسابات  قوات الشرطة المحلیة، تحال للمفیھا داخلیا، تحال ل 

 ، مثل اللجان المتخصصة... الخ. لجنة تحقیق مستقلة 
من أجل حمایة الموظفین وبنك الدوحة، یتم إجراء استقصاءات أولیة إلتخاذ قرار فیما إذا كان ھناك حاجة   3.6.5

 إلى إجراء تحقیق؛ 

 المشاكل من خالل إجراءات یُتفق علیھا من دون الحاجة للتحقیق فیھا؛ یمكن حل بعض  3.6.6

 یجب على اللجنة المكلفة مناقشة جمیع األمور المبلغ عنھا؛  3.6.7

سوف تخاطب اللجنة/جھة التحقیق الُمبلغ في فترة زمنیة معقولة بإستالم الشكوى، ِذكر ما إذا كان قد تم   3.6.8

 سیتم إجراء المزید من التحقیقات، وإذا كان ال، لماذا ال یتم ذلك؛  إجراء أیة تحقیقات أولیة، وِذكر ما إذا كان

إن مدى ومدة االتصال بین األشخاص الذین یعالجون قضایا البالغات والُمبلغ، تعتمد على طبیعة البالغات   3.6.9

التي أثیرت والصعوبات المحتملة التي تنطوي علیھا ووضوح المعلومات الُمقدمة وإذا كان ضروریا یجب  

 ول على مزید من المعلومات من الُمبلغین؛ الحص

عندما یتم الترتیب النعقاد أي اجتماع، یمكن للُمبلغ عن المخالفات أن یدعم بالغھ من قِبل مھنیین من   3.6.10

 الدائرة القانونیة أو من قبل أي مدیر ال یعمل في نفس مجال العمل الذي تتعلق بھ القضیة الُمبلغ عنھا؛ 

ذ خطوات لتسھیل أیة صعوبات قد یتعرض لھا الُمبلغون نتیجة للتبلیغ.  یعمل بنك الدوحة على إتخا  3.6.11

المثال، إذا كان المطلوب من الُمبلغین عن المخالفات اإلدالء بشھاداتھم في دعوى جنائیة أو   على سبیل 

  .تأدیبیة، فان الدائرة القانونیة سوف تُقدم لھم المشورة بشأن اإلجراءات المطلوبة
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بأ 3.6.12 الدوحة  التي یثیرونھا بشكل یقبل بنك  المسائل  تم تناول  أنھ قد  التأكد من  الُمبلغین بحاجة إلى  ن 

القیود القانونیة، فإن الُمبلغین سوف یتلقون معلومات/ آخر المستجدات حول نتائج    صحیح. وإعتماداً على

 أي تحقیق یتم إجراؤه. 

 الت للُمبلغین، وقد تكون: یعمل بنك الدوحة على إنشاء خطوط اتصا إنشاء قنوات اتصال للُمبلغین:  3.7

 إنشاء خط ھاتف ساخن؛  3.7.1

 الكشف عن عنوان برید إلكتروني للموظفین؛   3.7.2

 . وضع صندوق برید 3.7.3
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 بنك الدوحة 
 

 سیاسات الحوكمة
 
 

 ومكافحة الرشوة واستغالل األسواق تداول المطلعینسیاسة 
 

 

 

 

 

 

 ]2022دیسمبر  [
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 النطاق والغرض   .1
إن الغرض من ھذه السیاسة ھو تحدید المبادئ التوجیھیة والسیاسات المتعلقة بنشاطات تداول المطلعین حیث أن أسھم  

 بنك الدوحة مدرجة في بورصة قطر.  إن ھذه السیاسة ھي امتدادا لسیاسة السریة.  

األولى) وأعضاء مجلس اإلدارة الذین ھم ُمطلعون ھذه السیاسة تنطبق على جمیع الموظفین وعائالتھم (من الدرجة  
 على معلومات البنك قبل اإلفصاح عنھا. 

 قضایا تداول المطلعین  .2
 

المطلع من الداخل قد یكون مسؤول أو مدیر أو موظف أو مالك ألسھم بنك الدوحة والذي في حوزتھ  2.1

 عنھا بالكامل للجمھور؛معلومات عن أي من نشاطات البنك الجوھریة التي لم یتم اإلفصاح 

یمكن للموظفین الوصول/الحصول على معلومات عن األعمال التجاریة لبنك الدوحة من وقت آلخر   2.2

 والتي لم یتم اإلفصاح عنھا للمساھمین أو المستثمرین؛ 

عنھا الخاصة بأعمال بنك الدوحة بأنھا "معلومات داخلیة"  تعرف المعلومات الجوھریة غیر الُمفصح   2.3

أو غیرھا من المعلومات التي   تسعیر كون معلومات مالیة أو مبادرات تشغیلیة أو قرارات  ویمكن أن ت

 یمكن أن تؤثر على سعر سھم بنك الدوحة؛ 

النظر عن حجمھا، تشكل مخالفة خطیرة   2.4 الداخلیة، بغض  المعلومات  إن تداول األسھم باالستفادة من 

 لمبادئ المھنة األخالقیة للبنك وسیاساتھ؛  

وزة موظف معرفة بمعلومات داخلیة جوھریة عن البنك، فأنھ ال یمكنھ  التداول في اسھم بنك  إذا كان بح 2.5

تلك   عن  اإلفصاح  وبعد  للتداول  التالي  الیوم  نھایة  ولغایة  المعلومات  بتلك  تلقیھ/ِعلمھ  منذ  الدوحة 

 للمعلومات؛  

ل في األسھم بشكل  باإلضافة إلى ذلك، یجب على الموظف عدم مساعدة أي فرد/جھة أخرى في التداو 2.6

 غیر قانوني من خالل اإلفصاح لھم عن معلومات سریة داخلیة؛ 

متعلقة على  البنك  ؤكد  ی 2.7 أو معلومات جوھریة  مالیة داخلیة  بیانات  لدیھم معرفة/ بحوزتھم  الذین  جمیع موظفیھ 

ببیع أو شراء األوراق المالیة الخاصة بالبنك لحسابھم    ال یقومواأببیانات مالیة متوقعة والتي لم یتم اإلعالن عنھا، 

فترة الحظر فیما یتعلق بالبیانات المالیة ربع  و  بطریق مباشر أو غیر مباشر خالل فترة الحظر.أو لحساب الغیر  

التاریخ المحدد لإلفصاح عن ھذه البیانات وحتى تمام اإلعالن عنھا    ونصف السنویة تكون ثالثة أیام عمل قبل

، وفیما یتعلق بالبیانات المالیة السنویة تكون فترة الحظر خمسة أیام عمل قبل تاریخ انعقاد مجلس اإلدارة    مھورللج

 لمناقشة البیانات المالیة وحتى تمام انعقاد المجلس واعتمادھا واالفصاح عنھا للجمھور
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التداول في أسھم   2.8 التنفیذیة  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  أو  بیُحظر على جمیع  الدوحة لحسابھ  نك 

لحساب الغیر بطریق مباشر أو غیر مباشر خالل فترة أسبوع قبل تاریخ انتھاء الفترة الربعیة وحتى 

 اإلعالن عن البیانات المالیة؛ 

 إن قوانین تداول المطلعین ھي قوانین صارمة وُمطبقة حتى في العملیات المالیة التي قد تبدو صغیرة.  2.9
  

 النشاطات المحظورة    3
إن الفرد الذي یتداول باألسھم أو یُزود اآلخرین بِـ "معلومات   - تزوید اآلخرین بالمعلومات السریة الداخلیة   3.1

سریة" یخالف السیاسة والمعاییر األخالقیة لبنك الدوحة إذ أن علیھا/ علیھ االلتزام بواجب عالقة ثقة وأمانة 

 ؛ مات ألغراض غیر مشروعة وغیر اخالقیةیجب من خاللھا عدم استخدام المعلو

إن التداول أیضا یحظر على الفرد    - استخدام المعلومات السریة الداخلیة من اجل مصالح/ منافع شخصیة   3.2

الذي یتلقى معلومات من خالل استخدام عالقة سریة، فھو بذلك "یختلس" المعلومات بطریقة غیر مشروعة  

 لآلخرین؛ لیتداول من خاللھا أو اإلفصاح عنھا 

إن الشركات وشركات الوساطة أو غیرھم من "األفراد الُمسیطرین" الذین یشرفون    –األفراد الُمسیطرون   3.3

على الفرد الذي ینتھك قواعد المعلومات السریة الداخلیة قد یكونوا أیضا مسؤولین عن تلك االنتھاكات.  

كة الشخص الُمسیطر علیھ في التداول  یمكن معاقبة "الفرد الُمسیطر" إذا علم أو تجاھل عن حقیقة مشار

 غیر المشروع باألسھم وعدم اتخاذ الخطوات الالزمة لمنعھ من ارتكاب تلك التداوالت؛ 

یُحظر على المدیرین والموظفین المشاركة في عملیات الموافقة على استثمارات الُمطلعین على المعلومات   3.4

یر مباشر من قرار الموافقة على تلك العملیات/ منح  السریة الداخلیة الذین قد یستفیدون بشكل مباشر أو غ

خدمات. ایضاً ال یمكن لألقارب من الدرجة األولى التداول في اسھم بنك الدوحة بناء على معلومات سریة 

 داخلیة؛ 

یحظر على جمیع موظفي البنك، وعلى األخص موظفي دائرة الخزینة واإلستثمار استخدام أیة معلومات   3.5

من خال علیھا  المتعلقة یحصل  الصفقات  الغیر خاصة  لحساب  أو  لحسابھ  إنشاء صفقات  في  وظیفتھ  ل 

 بالمضاربة بالعمالت وسوق األسھم. 
 

 اإلجراءات الجزائیة     4
 

المطلعون من الداخل قد یخضعون إلى المالحقة الجزائیة الداخلیة بسبب التداول (شراء أو بیع) في أسھم   4.1

 جوھریة بشأن البنك والتي لم یتم اإلفصاح عنھا للجمھور؛ بنك الدوحة لعلمھم بمعلومات 
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إن المقاضاة الجزائیة باإلضافة إلى اإلجراءات العقابیة التي تتخذھا بورصة قطر بسبب التداول من خالل   4.2

استخدام معلومات سریة خاصة بالبنك غالبا ما تؤدي إلى إنھاء خدمات الموظف من العمل بسبب تلك  

 س المجلس على توصیل آراء المساھمین إلى المجلس بكامل أعضائھ.المخالفات. یشرف رئی
 

من نظام حوكمة الشركات والكیانات القانونیة المدرجة في السوق    28(المادة    االفصاح عن عملیات التداول   5
 الرئیسیة) 

 
ھم القصر  على أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفیذیة العلیا وجمیع االشخاص المطلعین وأزواجھم وأوالد 5.1

 بااللتزام باالفصاح عن عملیات التداول التي یقومون بھا على أسھم البنك وسائر أوراقھ المالیة األخرى؛ 

على المجلس اعتماد قواعد واجراءات واضحة تنظم تداول األشخاص المطلعین على األوراق المالیة التي   5.2

 یصدرھا البنك. 
 

 مكافحة الرشوة   6
 

تقدیم رشاوى. الرشوة سواء من الشركاء أو من الموظفین ، ھو جریمة  یجوز ألي موظف عرض أو  ال   6.1

 جنائیة؛ 

عند التعامل مع الھیئات أو السلطات العامة، یجب الحرص على عدم دفع أي فوائد أو مزایا أخرى وعدت   6.2

 أو منحت بھدف التأثیر على تصرفات مسؤول أو غیره؛ 

أشكال الھدیة أو الخدمة أو االستحقاق بدالً    أي موظف یُعرض علیھ رشوة سواء كان ذلك بأي شكل من 6.3

من المكافأة، أو أي شخص آخر لھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة یجب إبالغ المدیر على الفور إلتخاذ  

غسل األموال   المشكلة إلى إدارة االمتثال ومكافحة  ثم یقوم المدیر بعد ذلك بتصعید  اإلجراءات الالزمة.

 لمسألة. التخاذ أي إجراء بشأن ھذه ا 

 

 إساءة استخدام السوق  7

 :. من جرائم إساءة استخدام السوقإساءة استخدام السوق ومسائل التالعب بالسوق

الكشف عن المعلومات الداخلیة ألي شخص آخر ما لم یتم الكشف عنھا في الممارسة المعتادة لوظیفة أو   7.1

 مھنة أو واجبات؛ 

األساسیة، یجب أال یشارك الموظفون أو یحاولون   استخدام السوقالتالعب بالسوق ھو أحد أشكال إساءة   7.2

التالعب بالسوق. حیث یتم االتفاق على الصفقات فقط عبر خطوط االتصال التي یتم تسجیلھا بواسطة  

 البنك لتجنب نشر معلومات كاذبة أو مضللة؛ 
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منھ    االكتسابات بھدف  یتعلق بھذه المعلوم  -على أساس المعلومات الداخلیة - التوصیة أو حث أي شخص   7.3

 على الصعید الشخصي؛ 

 نشر أو التسبب في نشر المعلومات بأیة وسیلة تعطي انطباًعا خاطئًا أو مضلًال فیما یتعلق بالبنك وبأعمالھ. 7.4
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 بنك الدوحة 
 

 سیاسات الحوكمة 
 
 

 مبادئ المھنة األخالقیة والقواعد السلوكیة 
 

 

 

 

 

 

 ]2022دیسمبر  [

 

 

 

 

 

 

 



 
 

136 
 

 أحكام تمھیدیة 
 

 النطاق والغرض  .1

إن الغرض من ھذه السیاسة ھو إضفاء الطابع الرسمي على المبادئ التوجیھیة التي یعمل بموجبھا بنك الدوحة من 
الدوحة.  حیث ممارسات األعمال األخالقیة واألدبیة وكذلك معاییر السلوك المھني المتوقعة من المدیرین وموظفي بنك  

 تنطبق ھذه السیاسة على مدیري وموظفي بنك الدوحة.

 السیاسة العامة  
یشجع بنك الدوحة جمیع الموظفین والمدیرین على أداء واجباتھم الرسمیة لصالح البنك والجمھور/ المجتمع  .1

 ككل؛
مى الوظائف  من واجب المدراء/الموظفین خدمة زمالئھم والجمھور بدون أنانیة وعدم استخدام المكاتب وُمس .2

 والوظیفة ألي غرض آخر؛ 
لعدم   .3 األعذار  تقبل  ولن  األخالقیة  المھنة  مبادئ  ومعاني  یفھم مضمون  أن  مدیر وموظف  كل  واجب  من 

 االلتزام بھذه المبادئ؛ 
 

  االلتزام بالقوانین واللوائح .2
 

والقواعد واألنظمة المعمول یجب أن یكون المدراء والموظفون على معرفة كافیة، وااللتزام بجمیع القوانین   .1
 بھا في دولة قطر؛ 

یجب على المدراء والموظفین عدم المشاركة عند علمھم في أو المساعدة على أو التستر على أي أفعال أو   .2
 مخالفات ألي من القوانین والقواعد واللوائح المعمول بھا والتي تحكم أعمال البنك ومبادئ المھنة األخالقیة؛

الموظفین وفي جمیع األوقات االلتزام بقانون السریة، وعدم  تزوید أي من  المعلومات یجب على المدراء و .3
 المتعلقة بالعمالء والشركات إلى أطراف ثالثة دون الحصول على الموافقات الالزمة.

 

 لمزید من التفاصیل، یجب على موظفي البنك الرجوع إلى سیاسة مبادئ المھنة األخالقیة الخاصة بالبنك. 
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 بنك الدوحة 
 

 سیاسات الحوكمة
 
 

 سیاسة اإللتزام بالحوكمة 
 

 

 

 

 

 ]2022دیسمبر  [
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 أحكام تمھیدیة 
 

 نطاق والغرض ال

ضل  االلتزام بالحوكمة ھو عبارة عن خطوات العمل التي تم وضعھا لتطبیقھا من قبل إدارة بنك الدوحة بغرض االلتزام بالقوانین واللوائح وأف
 .ممارسات الحوكمة

 

 . تنطبق ھذه السیاسة على بنك الدوحة والشركات التابعة لھ

 السیاسة العامة 
 الھدف من السیاسة  .1
 

والقوانین   1.1 اللوائح  بالحوكمة وجمیع  اإللتزام  للمحافظة على  تام  إلتزام  یدعم وجود  البنك  إدارة  إن مجلس 
لألسواق المالیة للشركات المدرجة في بورصة قطر وتعلیمات  المعمول بھا، بما في ذلك متطلبات ھیئة قطر  

 مصرف قطر المركزي. ویسعى المجلس جاھدا للتأكد من تطبیق ھیكل الحوكمة وفقاً للممارسات القیادیة؛ 
تراقب ھیئة قطر لألسواق المالیة مدى إلتزام بنك الدوحة بتطبیق مبادئ وأحكام نظامھا، التي تعتبر الحد   1.2

الحوكمة حال خضوع البنك لنظام أو قواعد أو تعلیمات أو مبادئ حوكمة أخرى وفقا لتبعیتھ.    األدنى لمبادئ
 كما یجوز للھیئة إصدار قواعد مكملة أو مفسرة لمبادئ وأحكام نظامھ، وتعتبر جزء ال یتجزأ منھ. 

بالحوكمة عند ظھورھا.   1.3 المتعلقة  القضایا  بالحوكمة لمراجعة  في حال عدم  یتم تطبیق مراجعات االلتزام 
االلتزام بتطبیق أي من مبادئ أو أحكام القوانین ألي سبب كان كمراعاة للمصلحة العامة أو مصلحة السوق  
أو لحمایة المستثمرین، فعلى البنك والشركات التابعة لھ بتحدید واالفصاح عن المواد التي لم یتم االلتزام  

 ؛ بھا ومبررات المخالفة عن تطبیقھا في التقریر السنوي 
 تبني بیئة االلتزام بالحوكمة للتأكد مما یلي:  1.4

 التمسك بنزاھة وسمعة بنك الدوحة؛ 1.4.1
  إبالغ المساھمین بقضایا البنك ذات الصلة؛ 1.4.2
 وجود بیئة ضوابط قویة؛  1.4.3
العدل والمساواة بین أصحاب المصالح وعدم التمییز بینھم على أساس العرق أو الجنس أو   1.4.4

 الدین؛ 
معلومات للھیئة وأصحاب المصالح في الوقت المناسب وبالكیفیة  الشفافیة واإلفصاح وإتاحة ال 1.4.5

 اتخاذ القرارات والقیام باألعمال بشكل صحیح؛  التي تمكنھم من
  إعالء قیم المسؤولیة اإلجتماعیة للبنك؛ 1.4.6
  تقدیم المصلحة العامة للبنك وأصحاب المصالح على المصلحة الخاصة؛ 1.4.7
والوظائف 1.4.8 والمھام  واجباتھم  الموظفین  وشرف   أداء  ونزاھة  نیة  بحسن  منھم  المطلوبة 

 وإخالص وتحملھم المسؤولیة الناشئة عنھا أمام أصحاب المصالح والمجتمع؛ 
 تدعم لجنة لترشیحات والحوكمة المجلس في المحافظة على مسؤولیاتھ فیما یتعلق بااللتزام بالحوكمة. 1.5
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 الحوكمة في بنك الدوحة .2
 

 الحوكمة الذي یلتزم بالحوكمة الدولیة والمحلیة؛ یتبنى بنك الدوحة ھیكل  2.1

یتم الموافقة على ھیكل الحوكمة من قبل المجلس ویتم مراقبة وإدارة الحوكمة من قبل أعمال وظیفة الحوكمة  2.2

 على نشر وتعمیم متطلبات الحوكمة داخل المجموعة؛التي تعمل 

عدم االلتزام بالحوكمة كجزء من دورھا وواجباتھا.   تقوم دوائر االلتزام والتدقیق الداخلي بمھمة مراجعة قضایا   2.3

الترشیحات والحوكمة وبعد اطالع لجنة   یجب تقدیم تقاریر عن أي حاالت من عدم االلتزام بالحوكمة إلى لجنة

یكون عدم االلتزام جوھریا یُعرض على المجلس بكامل علیھا. عندما  التدقیق ومتابعة اإللتزام وتقییم المخاطر

 أعضائھ التخاذ قرار بذلك الشأن؛ 

 یتم اإلبالغ عن عدم االلتزام بالحوكمة على النحو التالي:  2.4

  نطاق االلتزام بھیكل الحوكمة والسیاسات والتعلیمات الرقابیة؛ 2.4.1

  الكشف عن المخالفات؛ 2.4.2

  الطرف المسؤول؛  2.4.3

  اإلجراء التصحیحي؛ و  2.4.4

 تاریخ التصحیح.  2.4.5

في التحضیر للتقریر السنوي لحوكمة الشركات بالتنسیق مع العالقات  تقوم إدارة حوكمة الشركات بدور قیادي   2.5

 العامة؛

تراقب أعمال حوكمة الشركات وبشكل مستمر التغییرات في قوانین الحوكمة وأفضل الممارسات ذات الصلة  2.6

مة والعمل على تزوید لجنة الترشیحات والحوكمة والمجلس بكامل أعضائھ بالمعلومات الحدیثة المتعلقة بحوك

 الممارسات / القوانین دوریاً. 

في مجال حوكمة الشركات والتي تتطلب من بنك الدوحة  عندما تحدث تغییرات في األنظمة وأفضل الممارسات   2.7

 تحدیث ھیكل الحوكمة، تقوم وظائف حوكمة الشركات بإعداد واقتراح التغییرات المتعلقة بالحوكمة وتقدیمھا

 المجلس للموافقة علیھا؛ الترشیحات والحوكمة /  لجنة إلى

على المجلس مراجعة وتحدیث تطبیقات الحوكمة بصورة مستمرة ومنتظمة، وااللتزام بتطبیق أفضل مبادئ   2.8

الحوكمة في حالة إدراج أو تداول أیة أوراق مالیة في سوق أجنبي وإعالء مبدأ التداول العادل بین المساھمین،  

،  قواعد السلوك المھني التي تجسد قیم البنك، والمراجعة الدوریة والمنتظمة لسیاساتھ، ومواثیقھكما علیھ تطویر  

والموظفین   والمستشارین،  العلیا،  التنفیذیة  واإلدارة  المجلس،  أعضاء  على  یجب  التي  الداخلیة  إجراءاتھ  و 

ع  األطراف ذات العالقة، وقواعد  االلتزام بھا، والتي من بینھا: مواثیق المجلس ولجانھ، وسیاسة تعامالتھا م

 تداول األشخاص المطلعین. 
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  المبادئ التوجیھیة للشركات التابعة .3
 

یسعى البنك إلى إنشاء مجالس إدارات في جمیع الشركات التابعة لھ، وتكون حلقة الوصل بین البنك والشركات   3.1
 التابعة لھ؛ 

للبنك تتم بتوصیة من قبل الرئیس التنفیذي و/أو العضو جمیع التعیینات في مجالس إدارات الشركات التابعة   3.2
الترشیحات والحوكمة عند ترشیح األعضاء    المنتدب وبموافقة لجنة الترشیحات والحوكمة علیھا. تأخذ لجنة

 من اجل الحصول على موافقة المجلس/الجمعیة العامة، بعین االعتبار ما یلي: 
  مؤھالت المرشحین؛ 3.2.1
  الصلة؛الخبرات ذات  3.2.2
  القدرة على مراقبة اإلدارة للتأكد من تطبیق الضوابط والتعلیمات الرقابیة؛ و 3.2.3
 اإللمام بقوانین ونظم الدولة.  3.2.4

 األخذ بعین االعتبار عند إعداد ھیكل الحوكمة مصالح األقلیة من المساھمین؛  3.3
ام الخاصة بھا وإذا كانت  یكون لكل شركة تابعة للبنك لجنة خاصة لمتابعة أمور التدقیق والمخاطر وااللتز  3.4

الشركة كبیرة یجب إنشاء إدارة التدقیق الداخلي الخاصة بھا.  كما یجب أن یتولى رئیس التدقیق الداخلي في 
 البنك مھمة التنسیق لتزوید لجان المجلس المختصة بالمعلومات عن نشاطات الشركات التابعة؛

ال 3.5 لھا سیاساتھا  للبنك أن یكون  التابعة  للشركة  المھنة األخالقیة والحوكمة  یمكن  خاصة بھا والمتعلقة بمبادئ 
بشرط أن تكون متماشیة مع متطلبات المجموعة ككل. وأن یتم مراجعة ھاتین السیاستین من قِبل مدراء ُمعینین  

 بالتنسیق مع إدارة حوكمة الشركات؛
ذین یتلقون الدعم من إدارة  یتم مراجعة سیاسات الشركات التابعة من قِبل أعضاء مجلس اإلدارة المعنیین ال 3.6

 الحوكمة في البنك. 
 

 المبادئ التوجیھیة للشركات الزمیلة/ الشركات الشقیقة/ االستثمارات  .4
 

ھذه السیاسة تنطبق على الشركات الزمیلة/ الشركات الشقیقة/ االستثمارات والتي یكون لدى بنك الدوحة مدیراً معیناً  
 فیھا.

لكل عضو   4.1 وظیفي  إعداد وصف  الوصف  یتم  أساس  على  الُمعین  المدیر  ومسؤولیات  واجبات  یُحدد  معین، 
 الوظیفي ألعضاء مجلس إدارة بنك الدوحة؛ 

وأي   4.2 الشركة  بھیكل  الخاصة  بالمعلومات  الشركات  حوكمة  إدارة  إخطار  اإلدارة  مجلس  عضو  على  یجب 
 معلومات ھامة إضافیة خاصة بالحوكمة، إن وجدت؛ 

وتعمیم   4.3 نشر  على  األعضاء  الشقیقة/  تشجیع  الشركات  الزمیلة/  الشركات  على  الدوحة  بنك  حوكمة  معاییر 
 اإلذعان لمعاییر االلتزام الخاصة ببنك الدوحة. االستثمارات، حتى ولو لم یتطلب األمر
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 بنك الدوحة 

 
 سیاسات الحوكمة

 
 

 الحوكمةتقاریر سیاسة 
 

 

 

 

  ]2022دیسمبر  [
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 أحكام تمھیدیة 
 

 والغرض نطاق ال

إن تقاریر الحوكمة ھي عبارة عن خطوات العمل التي تم وضعھا وتطبیقھا من قُبل إدارة بنك الدوحة بغرض تزوید  
 .المساھمین بمستجدات الحوكمة المتعلقة بالسیاسات واإلجراءات
 ھ.ھذه السیاسة تنطبق على بنك الدوحة وجمیع الشركات التابعة ل

 السیاسة العامة 
 الحوكمة تقاریر   .1
 

بموجب تعلیمات الحوكمة الخاصة بھیئة قطر لألسواق المالیة ومصرف قطر المركزي، یجب على إدارة   1.1
حوكمة الشركات إعداد تقاریر الحوكمة سنویاً كجزء من التقریر السنوي الموقع من الرئیس والذي یقدم  

 ؛ إلى المساھمین
 یلي:یجب أن یتضمن تقریر حوكمة الشركات السنوي على ما  1.2

قطر  1.2.1 مصرف  عن  الصادرة  الحوكمة  بتعلیمات  یتعلق  فیما  البنك  قبل  من  الُمتبعة  اإلجراءات 
 ؛ المركزي وھیئة قطر لألسواق المالیة 

من بینھا المخالفات والجزاءات التي وقعت على البنك لعدم التزامھ ،  مخالفات تعلیمات الحوكمة 1.2.2
 ؛ قائیة التي تم اتخاذھابتعلیمات الحوكمة، وإجراءات تصحیحھا واإلجراءات الو

االختالفات في وجھات النظر بین لجنة التدقیق ومتابعة االلتزام وتقییم المخاطر ومجلس اإلدارة   1.2.3
 )؛ (إن وجدت

العلمیة وخبراتھم وعضویتھم في  1.2.4 اإلدارة ولجانھ بما في ذلك مؤھالتھم  بیانات أعضاء مجلس 
عمجالس   (مثال  المجلس  في  العضو  ومسمى  األخرى  وصالحیاتھم  اإلدارات  مستقل)  ضو 

 ؛ ومسؤولیاتھم وأعمالھم خالل السنة
 ؛ اإلدارة التنفیذیة ومؤھالتھم العلمیة وخبراتھم وطبیعة عالقتھم بالبنككبار موظفي    قائمة بأسماء 1.2.5
 ؛مكافآت كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة 1.2.6
 ؛ توصیات أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتھا وما انتھت الیھ من  1.2.7
 ؛ ذلك االئتمان واالستثمار والشؤون المالیة وإدارة المخاطر إجراءات الرقابة الداخلیة بما في 1.2.8
 ؛ االلتزام بقواعد السوق الساریة وقوانین ومتطلبات اإلفصاح عن المعلومات 1.2.9

الجزاءات والغرامات أو العقوبات التي فرضت على البنك من قبل مصرف قطر المركزي أو   1.2.10
 ؛ إشرافیة أخرىأي سلطة 

 ؛ التي كان البنك طرفا فیھا بما فیھا التحكیم والقضایا الجوھریة النزاعات والخصومات  1.2.11
 ؛ لتزام بنظم الرقابة الداخلیة ألغراض إدارة المخاطر اإل 1.2.12
 ؛ لتزام بالقواعد والشروط التي تحكم االفصاح واالدراج في السوق اإل 1.2.13
 ؛طرف ذي عالقةالتعامالت والصفقات التي یبرمھا البنك مع أي  1.2.14
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والقیام   1.2.15 البنك،  بتحقیق مصالح  بالتزامھم  یتعلق  فیما  التنفیذیة  واإلدارة  اإلدارة  أداء مجلس  تقییم 
بأعمال اللجان، وحضور اجتماعات المجلس ولجانھ وتطبیق إجراءات الضوابط الداخلیة وحل 

 ؛ القضایا الرقابیة
ت على األداء المالي واإلجراءات المتبعة فشل أو نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلیة والتي أثر 1.2.16

 ؛ من قبل البنك للحد من المخالفات ومعالجة الضعف
اإلجراءات المعمول بھا إلدارة وتحدید أھم المخاطر التي قد یتعرض لھا البنك وطرق تقییمھا    1.2.17

 ؛ وادارتھا والنظم المعمول بھا لمواجھة التغییرات الكبیرة في ظروف االقتصاد الكلي 
 ؛ السیاسات البیئیة واالجتماعیة 1.2.18
 .جمیع المعلومات المتعلقة بإدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلیة 1.2.19

 

عند إعداد التقریر تقوم إدارة حوكمة الشركات بالتنسیق مع إدارة االلتزام بتقدیم المساندة من اجل الحصول   1.3
التقریر على  لجنة الترشیحات والحوكمة على المعلومات الخاصة بالمخالفات وعدم االلتزام. على أن یعرض  

 ؛ في أول إجتماع لھا بعد إعتماده
 . یجب أن تكون تقاریر الحوكمة متاحة إلى أي شخص مھتما في شؤون حوكمة بنك الدوحة 1.4
وفقا   االجتماعیة،المتعلق بالحوكمة البیئیة والحوكمة  اإلفصاح في تقریره السنوي عن أدائھ البنكیجب على  1.5

، على (ESG)المؤسسات للمعاییر والمؤشرات الدولیة لإلفصاح عن الحوكمة البیئیة واالجتماعیة وحوكمة 
 :مؤشرات األداء التالیة ىأن تتضمن كحد أدن

، اســـتھالك الطاقة، كثافة الطاقة،  والمناخیة  مؤشـــرات الحوكمة البیئیة: الســـیاســـة البیئیة، التأثیرات البیئیة •
 .، إدارة المیاه، إدارة النفایات، إدارة وزیادة رأس المال، األمن الغذائيانبعاثات الكربون

مؤشــرات الحوكمة االجتماعیة: الموظفین بدوام كامل، المزایا الوظیفیة، معدل دوران الموظفین، ســاعات   •
ة  تدریب الموظفین، ـسیاـسات حقوق اإلنـسان، انتھاكات حقوق اإلنـسان، عمل األطفال والعمل القـسري، المرأ

 .في القوى العاملة، قوانین مكافحة الفساد والرشوة، التقطیر، العمل المجتمعي
 .بھذه التعلیمات والتشریعات ذات الصلة البنك: مدى التزام البنكمؤشرات حوكمة  •
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 سیاسات الحوكمة
 
 

 المسؤولیة اإلجتماعیة سیاسة 
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 أحكام تمھیدیة 
 

 النطاق والغرض  .1

الغایة من سیاسة المسؤولیة االجتماعیة ھي توفیر مبادئ توجیھیة عن كیفیة دمج المسؤولیة االجتماعیة ضمن   1.1
یلتزم بنك الدوحة في تطبیق سیاسة المسؤولیة االجتماعیة تجاه البیئة والمجتمعات التي     . مكان وبیئة العمل

المسؤولیة  التجاریة. تنعكس ھذه  الممارسات  السلوك األخالقي في جمیع  فیھا، ویسعى جاھدا لضمان  یعمل 
والموردین   العمالء  وھم  المصلحة،  وأصحاب  مساھمیھ  تجاه  البنك  مسؤولیة  على  والموظفین  االجتماعیة 

 ؛ والمجتمعات التي یعمل بھا البنك
تبني ادارة البنك الثقافة وبیئة   الدوحة بطریقة تعزز التبادل واإلنصاف ومعاملة مماثلة للجمیع. بالتالي بنك  یعمل 1.2

 ؛ العمل التي ستساھم في نجاح مستدام على المدى الطویل 
شطة المسؤولیة االجتماعیة في البنك وضمان یكون مجلس إدارة بنك الدوحة الجھة المسؤولة عن وضع نطاق أن 1.3

 ؛ االمتثال لسیاسة المسؤولیة االجتماعیة
تنطبق ھذه السیاسة على أعضاء مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي وجمیع موظفي بنك الدوحة والشركات التابعة   1.4

 ؛ لھ
األ  1.5 المبادئ  تضع  أنھا  إال  یتم طرحھا  قد  التي  المسائل  كافة  السیاسة  ھذه  تُغطي  الموظفین  ال  إلرشاد  ساسیة 

والمسؤولین وأعضاء المجلس في البنك. الجدیر بالذكر أن ھذه السیاسة ال تُعفي األفراد من مسؤولیاتھم في  
 ؛ ممارسة القرار الجید والحس السلیم

 یجب الرجوع إلى مصادر أخرى وتحدیداً السیاسات واإلجراءات المعتمدة في كافة الظروف.  1.6

 السیاسة العامة 
مصالح المجتمع من   االعتبار بـعین  ان یأخذ بنك الدوحة المسؤولیة االجتماعیة مفھوم یمكن من خاللھ سیاسة .1

خالل تحمل المسؤولیة عن تأثیر العملیات التجاریة للبنك على شركاء األعمال والعمالء والموردین والموظفین  
 المحلیة والبیئة؛ والمساھمین والسلطات الحكومیة والمنظمات الغیر حكومیة والمجتمعات 

بأنھا مجموعة شاملة من الممارسات والبرامج   ومن ھذا المنطلق، ینظر إلى سیاسة .2 المسؤولیة االجتماعیة 
التي یتم دمجھا في العملیات التجاریة، وأطراف التورید وعملیات صنع القرار في جمیع أنحاء المنظمة التي  

 المستقبلیة؛  السابقة، والتأثیراتتشمل المساءلة والمسؤولیة عن اإلجراءات الحالیة و
 بنك الدوحة؛  سیاسة المسؤولیة االجتماعیة أداة أساسیة في التواصل مع المجتمعات التي یعمل فیھا .3
 سیاسة المسؤولیة االجتماعیة جانب ھام من جھود البنك المتواصلة لبناء الثقة العالمیة لعالمتھا التجاریة؛  .4
الدوحة استخدام سیاسة .5 بنك  المستدامة وأن یكون بنك  ینبغي على  التنمیة  لدعم  االجتماعیة  بناء  المسؤولیة 

 المسؤولیة االجتماعیة لوضع استراتیجیة لتحقیق األھداف التالیة: للوطن. یستخدم بنك الدوحة سیاسة

المسؤولیة االجتماعیة تحسین الرأي العام ورأي أصحاب   منسقة لسیاسة  یمكن الستراتیجیة  بناء السمعة:  5.1
 المصلحة لبنك الدوحة؛ 

الموظفین، وھذا بدوره یؤدي إلى   الھدف زیادة االرتباط والوالء بین  الموظفین: تحسین االرتباط بین 5.2
 استبقاء الموظفین؛ 
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یمكن لسیاسة المسؤولیة االجتماعیة تسلیط الضوء على جاذبیة التعامل  السوق:  في زیادة حصة البنك 5.3
 مع البنك؛  األعمال التجاریة وممارسة

إن سیاسة المسؤولیة االجتماعیة تسمح للبنك باستخدام موارده المحدودة  الموارد:   استخدام في فعالیة 5.4
 على نحو فعال لتلبیة االحتیاجات المتعلقة بقطاع األعمال والمجتمع؛ 

 الرغبة للقیام بمساھمة یمكن لسیاسة المسؤولیة االجتماعیة زیادة   الموارد الخاصة لمساندة المجتمع: 5.5
 المجتمع.  في فعالة

سیقوم بنك الدوحة بصیاغة استراتیجیة واضحة لسیاسة المسؤولیة االجتماعیة وفقا لوضع العالمة التجاریة   .6
 القائمة. سیقوم بنك الدوحة ایضا بتنفیذ استراتیجیة المسؤولیة االجتماعیة من خالل القنوات التالیة: 

 الرعایات؛  6.1
 المناسبات اإلجتماعیة؛  6.2
 المنظمات الخیریة؛ والشراكة مع  6.3
 اجتماعیة.  التبرعات لقضایا 6.4

سوف یقوم بنك الدوحة بإعتماد میزانیة ومبادئ توجیھیة ألنشطة المسؤولیة االجتماعیة والتي تشمل الرعایات   .7
و/أو التبرعات والدعم لمناسبات اجتماعیة وثقافیة وطبیة وتعلیمیة وبیئیة وأحداث ریاضیة. یجب ان تكون 

 تباقیة من شأنھا أن تؤكد على موقف البنك في المجتمع وأھمیتھ في تطویر االقتصاد القطري؛ االستراتیجیة اس 
یجوز تعیین میزانیة سیاسة المسؤولیة االجتماعیة السنویة من قبل مجلس اإلدارة كجزء من دورة تخطیط   .8

 األعمال والمیزانیة السنویة؛ 
بل المجلس أو الجھة/اللجنة التي یحددھا المجلس.  وضع سیاسة المسؤولیة االجتماعیة والموافقة علیھا من ق .9

 ان خطة العمل  للمسؤولیة االجتماعیة تعمل على النحو الذي یحدده مجلس اإلدارة وتحت إشرافھ؛ 
 تقع مسؤولیة تنفیذ األنشطة المحددة / المشاریع على الرئیس التنفیذي في البنك؛  .10
 ة/اللجنة التي یحددھا المجلس. سوف یتم صرف األموال وفقا لتوجیھات المجلس أو الجھ .11

تحدد سیاسة المسؤولیة االجتماعیة لبنك الدوحة مفھوم متعدد األوجھ یشمل جوانب مختلفة محددة السیاق لما ھو  
متوقع من شراكة مواطنة عالمیة مسؤولة ویدعم االتفاق العالمي لألمم المتحدة. ینبغي أن ینظر إلى المبادئ  

 المبادئ األساسیة التي تقوم علیھا ھذه السیاسة، وھي:  الواردة في السیاسة على انھا

 حقوق اإلنسان  .1

یأخذ بنك الدوحة بعین اإلعتبارجوانب حقوق اإلنسان في جمیع األنشطة التجاریة، ویتجنب االنخراط في األنشطة 
الذین یؤدون دورا  التي، في أي حال من األحوال، تتجاھل أو تنافي حقوق اإلنسان. ویجب على موظفي بنك الدوحة  

 حاسما مع أصحاب المصلحة، ان یتبعوا أسالیب وضوابط صارمة من حیث األخالق واآلداب العامة.

 معاییر الموظفین  .2
من خالل   تنمیتھم  وتشجیع  جیدة،  عمل  بیئة  لھم  یوفر  أن  ویجب  استراتیجیة،  أصوال  موظفیھ  الدوحة  بنك  یعتبر 

ك، تعمل البنوك الرائدة للحصول على، وتعزیز، واستبقاء المواھب  التدریبات الدوریة والمساواة في الفرص. لذل
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وتشجیع النمو الشخصي والمھني لجمیع األشخاص الخاضعین للقوة العاملة لدیھا، مما یجعل المشاركین في مشروعھا 

 التجاري ناجحین وتضمن لھم وظیفة آمنة. یجب اتباع المبادئ التالیة: 

یحدد ظرو 2.1 ان  الدوحة  بنك  والتشریعات  یجب على  العالمي  للمیثاق  األساسیة  المبادئ  مع  توافقا  العمل  ف 

واألنظمة الحالیة. ھذا یشمل ایضا إزالة جمیع أشكال العمل القصري واإلجباري، وعمالة األطفال، والتمییز  

 في االستخدام، وتعزیز حریة تكوین الجمعیات واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعیة؛ 
بنك   2.2 عن  یأخذ  واالبتعاد  التجاریة،  األعمال  مجال  في  االنخراط  عند  العمل  معاییر  اإلعتبار  بعین  الدوحة 

 المشاركة في أي عمل یتجاھل معاییر العمل المنصوص علیھا في المیثاق العالمي لألمم المتحدة؛ 
بعین  یأخذ   2.3 الدوحة  وبنك  التجاریة،  األعمال  مجال  في  االنخراط  عند  العمل  معاییر  عن  اإلعتبار  االبتعاد 

 المشاركة في أي عمل یتجاھل معاییر العمل المنصوص علیھا في المیثاق العالمي لألمم المتحدة؛ 

 توظیف أفضل المھنیین وتعزیز رأس المال البشري للمجموعة؛ تضمنوضع سیاسة األجور التي   2.4

ة في بیئة عمل متنوعة تعزیز المھنیة وتكییف الموارد البشریتشجیع، تدریب، وتأھیل القوى العاملة لصالح  2.5

 ومتعددة الثقافات؛ 

 آمنة وصحیة داخل البنك وفي مجاالت نفوذه.  ضمان بیئة عمل 2.6
 

 البیئة  .3

 بممارسة األعمال التجاریة بطریقة ان تقوم  بنك الدوحة تعزیز المسؤولیة البیئیة فیما یتعلق بأعمالھا وأن على یجب
ان یأخذ األثر البیئي بعین   بنك الدوحة ایضا  على  یجب. بیئياإلعتبار الفرص والمخاطر من منظور   بعین  تأخذ 

القیام  المنتجات والخدمات ویجب   االعتبار عند  وتقدیم  القضایا   اإلعتبار یأخذوا بعین ان الموظفین على بتطویر 
 مباشر.  غیر أو مباشر تأثیر  یحدثوا البیئیة العالمیة واغتنام الفرص لكي

 النطاق المكاني لنشاط البنك  .4

في عملیاتھ من خالل وجوده الدولي، وعلیھ فإنھ یفترض المبادئ التالیة المتعلقة بمختلف   الدوحة میز بنكیت
 المناطق والمجتمعات التي یعمل فیھا:

 بناء روابط قویة مع المجتمعات التي یتعامل بھا، مما یولد الثقة وصیاغة الشعور باالنتماء إلى البنك؛  .1
 مختلف البلدان التي یعمل فیھا مع مختلف الحقائق االجتماعیة والثقافیة؛ انسجام أنشطة البنك في  .2
تعزیزعالقات الثقة مع المجتمعات المختلفة التي یتفاعل معھا من خالل دعم مختلف الحكومات والمنظمات  .3

 الرائدة االجتماعیة. 

 مكافحة الفساد  .5

 . لمیثاق قواعد السلوك لبنك الدوحةیجب على جمیع الموظفین العمل بنشاط ضد الفساد والرشوة وفقا 
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 أحكام تمھیدیة 
 

 نطاق والغرض ال

التوجیھیة الالزمة من أجل الحفاظ على سریة معلومات بنك  القواعد والمبادئ  الغرض من ھذه السیاسة ھو تحدید 
 ومعلومات األطراف التي لھ عالقة بھا.الدوحة 

 تنطبق ھذه السیاسة على جمیع العاملین في بنك الدوحة.
 

 السیاسة العامة 
 نظرة عامة  .1
 

یحظر بنك الدوحة الكشف العلني عن معلومات البنك السریة وتنطبق ھذه السیاسة على جمیع موظفي البنك   1.1
 دون استثناء؛ 

الكشف عن أو نشر المعلومات السریة بأي شكل من األشكال إلى/  تحظر ھذه السیاسة من الحصول على أو   1.2
من جانب أي شخص/ شركة لیس لدیھ "حاجة لمعرفة" تلك المعلومات دون الحصول على موافقة الفرد/  
أصحاب المصلحة المعنیین و/أو بنك الدوحة. بما أن بنك الدوحة یقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات من 

التوس یواصل  أن  والعمالء  اجل  األعمال  شركاء  وسریة  خصوصیة  على  الحفاظ  الضروري  من  فإنھ  ع، 
 .والموردین واعتبارھا أولویة من أقصى أولویات بنك الدوحة 

إن معلومات بنك الدوحة السریة والخاصة ھي واحدة من األصول الرئیسیة للبنك وتشمل لكن ال تقتصر على  1.3
والع األعمال  شركاء  وقوائم  وأسماء  والمدونات  التقنیات  التسویق  وخطط  االستراتیجیة  والخطط  مالء 

 والمعلومات المتعلقة بالموظفین والمعلومات المالیة؛ 
المعلومات المذكورة أعاله ملك لبنك الدوحة وتحمیھا قوانین حقوق التألیف والنشر والتجارة والسریة، وأحیانا   1.4

ا وعدم الكشف عنھا عمدا أو عن غیر  عن طریق براءات االختراع وعلى كل موظف مسؤولیة الحفاظ علیھ
 عمد؛ 

 یمكن أن تتضمن المعلومات السریة على أي من التالي:  1.5
 النتائج المالیة المتوقعة / التنبؤات والتوقعات؛  1.5.1
  البیانات الفنیة التي لم تنشر من قبل؛ 1.5.2
 ؛ إعالنات جدیدة الستثمارات كبیرة والتخلص من االستثمارات أو األصول وإعادة الھیكلة.. الخ  1.5.3
 استراتیجیات التسویق / الحمالت التسویقیة؛  1.5.4
 العقود الرئیسیة الجدیدة أو التي یتم تمدیدھا؛  1.5.5
 معلومات الموظفین / الرواتب؛  1.5.6
 التغییرات في سیاسة توزیع أرباح األسھم؛  1.5.7
 التعرض لقضایا ھامة؛ 1.5.8
 حقوق الملكیة الجدیدة أو عرض الدیون، و  1.5.9

 تغییرات التسعیر الجوھریة.  1.5.10
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علنا مع غیر العاملین بالبنك في    -من المقبول مناقشتھا    –تبر غیر سریة ھي تلك التي  المعلومات التي تع 1.6
 سیاق "اإلفصاح عنھا علنا ".  

 
 تصنیف المعلومات السریة  .2

 

بنك   أعد  البرید اإللكتروني،  الواردة في رسائل  المعلومات السریة، بما في ذلك  التعامل مع  لتوجیھ الموظفین على 
 التصنیفات التالیة: الدوحة 

 "سري بنك الدوحة: لالستخدام الداخلي فقط":   2.1

المعلومات التي تقع ضمن ھذا التصنیف لیست حساسة للغایة ویمكن توزیعھا داخل بنك الدوحة دون قیود وأمثلة على  
 وأدلة السیاسات.  تلك المعلومات المدرجة في ھذه الفئة ھي؛ قوائم الھواتف الداخلیة وعناوین البرید اإللكتروني 

 "سري بنك الدوحة: مخصصة فقط لمن بحاجة إلى معرفتھا".  2.2

ھذه المعلومات تعتبر أكثر حساسیة وذات قیمة أكبر من المعلومات "لالستخدام الداخلي فقط" ویُقتصر توزیعھا على 
ردة في ھذه الفئة قد تتضمن على الموظفین الذین یحتاجون إلى تلك المعلومات ألداء واجباتھم الوظیفیة. المعلومات الوا

 تفاصیل مشروع جدید ومعلومات خاصة بالموظفین. 

 "بنك الدوحة السریة: مسجل"     2.3

ھذا النوع من المعلومات یعتبر األكثر حساسیةً وسریةً ویجب أن یتم ترقیم الوثائق المسجلة وتخصیص نسخة لكل مستلم  
آمن في جمیع األوقات وأن ال یتم نسخھا إال من ِقبل المصدر األصلي  محدد.  كما یجب أن تبقى ھذه الوثائق في مكان  

للمعلومات فقط. والمعلومات تقع ضمن ھذه الفئة قد تشمل المعلومات المالیة والتوقعات المالیة وخطط التوسع واالستحواذ  
 واالندماج والعقود األخرى. 

 

  سلوك الموظفین  .3
 

بطریقة مھنیة والمحافظة على السریة العمل  بنك الدوحة والشركات المملوكة لھ  موظفي  من المتوقع من جمیع   3.1
في جمیع األوقات، سواء كان في التعامل مع السجالت الفعلیة أو المشاریع أو الحوار والتقید بالسریة بموجب  

 الت التالیة:االلتزامات التعاقدیة واالتفاقیات. إن مخالفة ھذه السیاسة یتضمن ولكن ال یقتصر على الحا
السماح غیر المصرح بھ الستخدام أجھزة كمبیوتر بنك الدوحة والوصول إلى معلومات سریة خاصة   3.1.1

بالبنك أو معلومات العمالء أو بیانات مالیة أو تفاصیل العقود أو بیانات مستخدمة في البحوث السریة 
 أو معلومات خاصة بالموظفین؛ 

ت في سبیل أداء واجباتھ أال یطلعھا لآلخرین الذین  یجب على الموظف الذي یحصل على المعلوما 3.1.2
 لیس لھم حاجة إلى معرفة تلك المعلومات؛ 

وصول الموظف إلى المعلومات غیر الُمصرح لھ بالوصول إلیھا في سبیل أداء واجبات عملھ/عملھا  3.1.3
 أو الذي لیس لھ حاجة الن یعلم بتلك المعلومات ألداء واجبات عملھ/عملھا؛

  السریة المتعلقة بعمل دائرة الموارد البشریة؛ تبادل المعلومات 3.1.4
خرق االلتزامات السریة بخصوص اإلفصاح عن المعلومات السریة التي تخضع التفاقیات سریة   3.1.5

 موقعة وملزمة؛ و
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 التخلص من الوثائق السریة بطریقة غیر آمنة. 3.1.6
لعمالء والموردین،  یجب على جمیع الموظفین حمایة والمحافظة على خصوصیة وسریة شركاء األعمال وا  3.2

 وعلیھ یجب التقید بما یلي:
  یجب أن تبقى جمیع المعلومات المتعلقة بأعمال بنك الدوحة في سریة تامة؛ 3.2.1
یجب عدم الكشف عن ھویة األفراد والجماعات من خالل المعلومات الخطیة، سواء كانت في شكل   3.2.2

  سجالت أو الستخدامھا في الدعایة؛
تاحة المعلومات الخاصة بالعمالء/ الموردین/ الشركاء التجاریین  یجب وبشكل مطلق عدم بیع أو إ 3.2.3

 إلى الشركات األخرى بما في ذلك اسمائھم وعناوینھم وأعمالھم؛ 
بنك   3.2.4 استخدام  كیفیة  الرقابة على  في  الحق  ممارسة  التجاریین  الشركاء  الموردین/  للعمالء/  یحق  

 و الدوحة للمعلومات التي تم الحصول علیھا والخاصة بھم؛ 
الموردین/   3.2.5 العمالء/  خصوصیة  احترام  األوقات  جمیع  وفي  الموظفین  جمیع  على  یجب 

 الشركاء التجاریین عند تسویق منتجات وخدمات بنك الدوحة.
 

 البرید اإللكتروني  .4

كسیاسة عامة، یجب على الموظفین عدم إرسال رسائل برید إلكتروني خارج شبكة بنك الدوحة والتي تحتوي على  
معلومات سریة. إذا كان ھناك حاجة عمل للتخاطب مع آخرین خارج بنك الدوحة وإرسال معلومات حساسة، یجب  

 على الموظف إبالغ رئیسھ المباشر بتوقیع إتفاقیة على عدم اإلفصاح عن المعلومات قبل إرسالھا خارج الشبكة.

 اإلتصال بالموردین والعمالء  .5

تصال بالعمالء والموردین قبل اإلفصاح عن المعلومات وعلیھم األخذ بعین  یجب على الموظفین توخي الحذر عند اال
 االعتبار ما یلي: 

  التحقق  والتأكد من وجود اتفاق بعدم اإلفصاح عن المعلومات حیثما ینطبق ذلك؛  5.1
  اإلفصاح فقط عن المعلومات الالزمة إلنجاز المشروع أو العقد؛ 5.2
  لومات بنك الدوحة سریة؛ وتذكیر العمالء/الموردین بأھمیة إبقاء مع 5.3
 استشارة الرئیس المباشر قبل تزوید اآلخرین بخالف موظفي بنك الدوحة بالمعلومات.  5.4
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 أحكام تمھیدیة 
التوجیھیة لإلفصاح عن المعلومات السریة وتضارب المصالح  الغرض من ھذه السیاسة ھو تحدید القواعد والمبادئ  إن  

كما یجب     ومعلومات االلتزام ذات الصلة بالبنك، حیث تنطبق ھذه السیاسة على جمیع موظفي البنك وأعضاء المجلس. 
خرین  على البنك اإلفصاح بشفافیة عن سیاسة الحوكمة المعتمدة للمساھمین والمودعین والمدینین وأصحاب المصلحة اآل

 والمشاركین في السوق. 

 ).اإلفصاح عن حوكمة الشركات: 1(الملحق 
 ). فئات المعلومات:  4(الملحق 

 عن حوكمة الشركات وتقریر تضارب المصالح اإلفصاح
 

 :اإللتزام بمتطلبات اإلفصاح بما فیھا البنك على  .1
 

إفصاح وشفافیة معتمدة من قبل مجلس اإلدارة وفًقا للمعاییر الدولیة الصادرة عن لجنة بازل   البنك سیاسة یضع   1.1
للرقابة المصرفیة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة بشأن مبادئ حوكمة الشركات لتحقیق أھداف البنك وحملة  

 األسھم وأصحاب المصلحة لتحسین تنفیذ معاییر حوكمة الشركات؛ 

 تشیر سیاسات اإلفصاح والشفافیة إلى جمیع المعلومات المطلوبة لإلفصاح عنھا في الوقت المحدد؛ یجب أن   1.2

المتعلقة   1.3 الرئیسیة  النقاط  عن  على  اإلفصاح  وقدرتھ  إقدامھ  السریة  و المخاطر  مواجھة  بمستوى  یراعي 
مصرفي، یجب على البنك  بناًء على تعقید ھیكل التنظیم ال  بما یتوافق مع تعلیمات مجلس اإلدارة.    والخصوصیة 

 عن األھداف، االستراتیجیات، المخاطر، والضوابط المتعلقة بھذه األنشطة؛   فیة اإلفصاح عن معلومات كا 

التي تغطي المبادئ المذكورة ھنا وأي مسائل أخرى  یجب أن یوافق مجلس اإلدارة على إرشادات الحوكمة   1.4
على البنك نشر دلیل الحوكمة على موقع البنك  و ناسبة.  متعلقة بحوكمة الشركات والتي یعتبرھا مجلس اإلدارة م 

 وتحدیثھ بانتظام؛ 

یجب على مجلس اإلدارة تقدیم تقریر حول االمتثال بتعلیمات الحوكمة وشرح أسباب عدم االمتثال إن وجدت   1.5
 خالل اجتماع الجمعیة العامة السنوي ؛ وعرضھ  

ة. یجب أن یكون  ام لجمعیة الع ا في اجتماع   یجب على مجلس اإلدارة تقدیم تقریر حول حوكمة الشركات سنوًیا  1.6
للمساھمین والمودعین وألي أصحاب مصلحة والمشاركین في السوق وغیرھم من  اإلفصاح دقیًقا وواضًحا  

أصحاب المصالح. كما یجب أن یكون اإلفصاح العلني في الوقت المناسب كما ھو الحال في التقاریر المالیة  
 السنویة والدوریة أو بأي طریقة مناسبة أخرى مثل الموقع اإللكتروني للبنك؛ 

یاسة ألغراض اإلفصاح واإلبالغ عن تضارب المصالح ویُشجع الموظفین على  مرفق نموذج ضمن ھذه الس  1.7
: نموذج/  2المصالح، بما في ذلك تلقي الھدایا المادیة (الملحق  في     استخدامھ لإلبالغ عن أي حاالت تضارب 

 استمارة اإلفصاح وتضارب المصالح)؛ 

م فوراً استشارة مسؤولیھم المباشرین بشأن  في حاالت تضارب المصالح  وتقدیم الھبات/ الرشوة للموظفین علیھ  1.8
 القانونیة؛ دارة  اإلجراء الواجب اتخاذه وبإمكانھم أیضا االتصال باإل 
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یجب أن ُیبلغ عن تضارب مصالح اإلدارة التنفیذیة إلى مجلس اإلدارة. باإلضافة إلى أن جمیع المسائل الناشئة   1.9
اجتماع الجمعیة  تاح للمساھمین االطالع علیھا قبل  ی أن    عن تضارب مصالح المدراء/أعضاء مجلس اإلدارة یجب 

من قانون الشركات التجاریة القطري) ویجب أن تشكل جزء من تقریر الحوكمة    122للمساھمین (المادة  العامة  
 الُمقدم من قبل المجلس؛ 

على البنك التقید بجمیع متطلبات االفصاح بما في ذلك تقدیم التقاریر المالیة واالفصاح عن عدد أسھم أعضاء   1.10
مجلس اإلدارة والمسؤولین التنفیذیین وكبار المساھمین أو المساھمین المسیطرین، كما یتعین على البنك اإلفصاح  

ة الذاتیة لكل واحد منھم تبین مستواه التعلیمي  ذلك السیر   اإلدارة بما في عن معلومات تتعلق بأعضاء مجلس  
، كما یجب اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجان  ) وجدت   شركات أخرى (إن ومھنتھ وعضویتھ في مجالس إدارة  

 المختلفة المشكلة من قبل المجلس؛ 

امالت والصفقات  یقوم المجلس قبل اسبوع على األقل من تاریخ انعقاد الجمعیة العامة بتقدیم كشفا تفصیلیا بالتع  1.11
التي یبرمھا البنك مع "أطراف ذات عالقة" والتي یكون للطرف ذي العالقة مصلحة قد تتعارض مع مصلحة  

 البنك. كما یجب على البنك االفصاح عن ھذه التفصیالت في تقریر البنك السنوي؛ 

 قة"؛ على البنك اخذ موافقة الجمعیة العامة قبل ابرام اي صفقة كبیرة مع أي "طرف ذي عال  1.12

) أو أكثر من  5عن المالكین (% یجب اإلفصاح عن ھیكل رأس مال البنك وكل اتفاق یجریھ بشأنھ، واإلفصاح  1.13
 أسھم البنك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. 

 

 اإلفصاح عن المعلومات السریة وعملیات التداول   .2

ومعامالتھم في البیانات المالیة للبنك، ویعتبر ھذا  یجب على بنك الدوحة اإلفصاح عن األطراف الھامة ذات العالقة   2.1
 اإلفصاح مھما ألنھ یوفر لمستخدمي البیانات المالیة، المعلومات التي تفسر نتائج أعمال البنك؛ 

من أجل تقدم أعمال بنك الدوحة، یجب أن یتم اإلفصاح عن المعلومات إلى شركاء األعمال المحتملین من وقت   2.2
الیتم اإلفصاح عن مثل تلك المعلومات دون النظر بعنایة إلى فوائدھا ومخاطرھا المحتملة.   آلخر. مع أخذ الحیطة أ 

معلومات سریة ضروري  اإلفصاح عن  بأن  الدوحة  بنك  قرر  االفصاح    إذا  عن  المسؤول  الموظف  على  یجب 
ا  المعلومات  المعلومات. ال یجوز اإلفصاح عن  تلك  التنفیذي قبل اإلفصاح عن  بالرئیس  لمالیة بخالف  االتصال 

 متطلبات تقاریر الجھات الرقابیة والتي یمكن اإلفصاح عنھا وفقا للنظم؛ 

یلتزم أعضاء المجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا وجمیع األشخاص المتطلعین وأزواجھم وأوالدھم القصر باإلفصاح   2.3
 رى؛ عن عملیات التداول التي یقومون بھا على أسھم البنك وسائر أوراقھ المالیة األخ 

التي   2.4 المالیة  األوراق  على  المطلعین  األشخاص  تداول  تنظم  واضحة  وإجراءات  قواعد  المجلس  یعتمد  أن  یجب 
 یصدرھا البنك؛ 

على البنك تحدید سیاستھ بشأن التعامل مع الشائعات نفیا أو إثباتا، وكیفیة اإلفصاح بشكل واضح ومكتوب وبما ال   2.5
الصلة، ویجب على المجلس التأكد من دقة وصحة ما یفصح عنھ البنك والتزامھ  یتعارض مع تشریعات الھیئة ذات  

 بكافة قواعد اإلفصاح. 
 

 : نموذج اإلفصاح عن االنتھاكات/ المخالفات). 3(الملحق 
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 االلتزام .3
یجب على جمیع الموظفین وبمجرد علمھم باحتمال وجود عملیات لألطراف ذات العالقة ان یقوموا باإلفصاح   3.1

 عنھا.  (یرجى الرجوع إلى سیاسة تضارب المصالح)؛ 
العالقة في   3.2 المالیة بشأن األطرف ذات  بمتطلبات ھیئة قطر لألسواق  االلتزام  یتم اإلفصاح عن حاالت عدم 

 تقریر الحوكمة.  إن القرارات الخاصة بعدم االلتزام تقع ضمن اختصاص المجلس. 
 

 المصالحالشفافیة وإعالء مصلحة البنك وتضارب  .4

یجوز ألي < طرف ذي عالقة > یكون طرفا أو لھ صلة بعملیة أو عالقة أو صفقة یبرمھا البنك حضور إجتماع  ال   4.1
المجلس أثناء مناقشتھ تلك العملیة أو العالقة أو الصفقة، وال یحق لھ التصویت على ما یصدره المجلس من قرارات  

 بشأنھا؛ 
وفي جمیع األحوال یجب أن تصب كافة العالقات التي یقیمھا البنك مع الغیر في مصلحة البنك، وكذلك یجب أن   4.2

تكون جمیع الصفقات التي یبرمھا وفقا ألسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ویجب أال تتضمن شروطا تخالف  
 مصلحة البنك؛  

لمجلس بمبادئ ھذا النظام، وباالفصاح عن التعامالت والصفقات  بما ال یخالف أحكام القانون في ھذا الشأن، یلتزم ا  4.3
 التي یبرمھا البنك مع أي «طرف ذي عالقة» ویكون لألخیر فیھا مصلحة قد تتعارض مع مصلحة البنك؛ 

ویجب على المجلس قبل اسبوع على االقل من التاریخ المحدد النعقاد الجمعیة العامة التي تدعى للنظر في میزانیة   4.4
وتقریر المجلس أن یضع تحت تصرف المساھمین كشفا تفصیلیا بالتعامالت والصفقات المشار اإلیھا في الفقرة  البنك  

 السابقة، كما یجب علیھ اإلفصاح عنھا بالتقریر السنوي للبنك؛  
إبرام أیة صفقة كبیرة مع أي «طرف ذي عالقة» أن یتضمنھا جدول    یجب على البنك في حال وفي جمیع األحوال،   4.5

 .ال الجمعیة العامة التالیة إلتمام إجراءات إبرامھا أعم 
 

 الرد على الشائعات:  .5
 الشائعات وتأكید مستوى مدى واقعیة ھذه الشائعات؛ فحوى  مراجعة    اإلدارة المعنیة بالتواصل بالبنك یتعین على     5.1
تقییم ما إذا كان سیتم الرد على  تتم المناقشات داخلیاً بین الرئیس التنفیذي واألقسام ذات الصلة المتوقعة، من أجل   5.2

 الشائعات أوالً أو الموافقة على المحتوى ثانیا؛ 
 كیفیة الرد؛   والتي تقرر یرد على الشائعات من خالل القناة المعتمدة للبنك،   5.3
 بطریقة سلیمة.   على الشائعات   لرد ل اتباع القنوات المعتمدة من قبل قسم االتصاالت   5.4
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 حوكمة الشركات اإلفصاح عن : 1الملحق 
ً   بیاناتعلى البنك اإلفصاح عن ال  :التالیة سنویا

 (الجمعیة العامة)  ملكیة األسھم -1

 ؛ توزیع الملكیة حسب الجنسیة  .1.1
 توزیع الملكیة حسب عدد المساھمین؛ .1.2
 ملكیة الحكومة؛  .1.3
 ٪ أو أكثر)؛10سبة ن ب المساھمین الرئیسیین (المساھمین الذین لدیھم حقوق ملكیة أو تصویت  .1.4
یمتلكون  اإلفصاح عن   .1.5 الذین  بالتنسیق وفقًا التفاق    أكثر،٪ أو  5أسماء المساھمین   النسبة،ي  إجمال  المساھمین،أو یعملون 

أو غیر مباشرة بین بعضھم البعض أو مع البنك أو  أي عالقة مباشرة    التصویت،حقوق    الجماعیة،  لیةإجمالي الحقوق الما
 غیرھم من المساھمین.

 
 التقریر السنوي)  -(الجمعیة العامة  المجلس واإلدارة التنفیذیة -2

 
 وفقًا ألحكام القانون؛  ،لكافیةالعام ولكن في التفاصیل ا اإلدارة لیس فقط في الوصف ھیكلیجب الكشف عن  2.1

 المطلوبة للحصول على موافقة من المجلس؛ أنواع المعامالت الرئیسیة  2.2
السابقة،    المؤھالتمنھا  و  ومعلومات كافیة عن كل عضو،،  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 2.3 والمناصب  العلمیة، والخبرات 

اإلشارة إلى ما إذا كان عضًوا تنفیذیًا أو (مع    – إن وجدت    –العضو في مجالس إدارات شركات أخرى  ھا  السابقة التي شغل
 تنفیذي)؛غیر 

 أعداد وأسماء األعضاء المستقلین في المجلس؛  2.4
 ؛دورةوتاریخ البدء لكل  دارةعضویة مجالس اإل 2.5
 وتدریب األعضاء الجدد؛  مساھمة مجلس اإلدارة في توجیھ 2.6
 مشاركة األعضاء في البنك؛ 2.7
 ترتیبات انتخاب األعضاء وإنھائھم؛  2.8
 أسھم البنك المتداولة من قبل األعضاء خالل العام؛  2.9

 في السنة)؛  - د اجتماعات مجلس اإلدارة (عدد اجتماعات مجلس اإلدارة  مواعی  2.10
 سجل حضور اجتماع مجلس اإلدارة؛ 2.11
 إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة؛ 2.12
 إجمالي األجر المدفوع إلى أعضاء اإلدارة العلیا ؛ 2.13
 سیاسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا؛  2.14
 المملوكة لكبار المسؤولین التنفیذیین؛ األسھم  2.15
في حالة وجود حالة وافق علیھا النظام الداخلي بشأن أخالقیات العمل والتي تكون متاحة للمجلس ، یجب على مجلس   2.16

 اإلدارة أن یشیر إلى آلیة اإلشراف على امتثالھا. 
 

 الجمعیة العامة) –التقریر السنوي   – البیانات المالیة للبنك( اللجان -3
 

 أسماء لجان مجلس اإلدارة؛  3.1
 وظائف وواجبات كل لجنة؛  3.2
 ؛ضاء كل لجنة مستقل / غیر مستقلأع 3.3
 الحد األدنى لعدد االجتماعات في السنة؛ 3.4
 العدد الفعلي لالجتماعات؛ 3.5
 حضور أعضاء اللجنة؛ 3.6
 إجمالي المكافآت الممنوحة لألعضاء؛ 3.7
 الفترة المعنیة. لجان العمل وأي قضایا مھمة أخرى خالل  3.8
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 (التقریر السنوي)  حوكمة البنك -4

 
 ؛جزء منفصل في التقریر السنوي 4.1
 إشارة إلى المبادئ التوجیھیة لحوكمة الشركات.  4.2

 
 الجمعیة العامة) –(التقریر السنوي  التدقیق الخارجي -5

 
 ؛رسوم التدقیق 5.1
 الخارجي والرسوم ذات الصلة؛  دققخدمات غیر التدقیق التي یقدمھا الم 5.2
 . الحسابات دققأسباب تغییر أو تجدید تعیین م 5.3

 
 تقریر الحوكمة -6

ھذا النظام، یجب أن یتضمن ام  حك أب   لمع عدم اإلخالتقریر الحوكمة جزء ال یتجزأ من التقریر السنوي للبنك یرفق بھ موقعا من الرئیس.  
بتطبیق أحكام ھذا النظام، وأن یتضمن جمیع المعلومات المتعلقة بتطبیق مبادئھ وأحكامھ، والتي  تقریر الحوكمة إفصاح البنك عن اإللتزام  

 منھا على سبیل المثال ال للحصر: 

 اإلجراءات التي اتبعھا البنك بشأن تطبیق ھذا النظام؛ 6.1
أو أحكام   مبادئمن    بسبب عدم االلتزام بتطبیق أي  ارتكبت خالل السنة ومن بینھا السیاسات والجزاءاتالتي  اإلفصاح عن المخالفات   6.2

 تفادیھا في المستقبل؛ لھا وطریقة معالجتھا وسب ب ھذا النظام، وبیان أسبا
اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بأعضاء المجلس ولجانھ، واإلدارة التنفیذیة العلیا بالبنك وصالحیاتھم ومسؤولیاتھم وأعمالھم خالل   6.3

 السنة ومكافآتھم؛ 
وما یتصل بھا   واالستثماراتصاح عن إجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة في البنك بما فیھا اإلشراف على الشؤون المالیة  اإلف 6.4

 من معلومات؛
 أعمال اللجان متضمنة عدد اجتماعاتھا وما انتھت الیھ من توصیات؛  6.5
جھھا وطرق تقییمھا وإدارتھا، وتحلیل مقارن لعوامل المخاطر  اإلفصاح عن اإلجراءات التي یتبعھا البنك لتحدید المخاطر التي قد یوا  6.6

 التغییرات الجذریة أو غیر المتوقعة في السوق؛  المعتمدة لمواجھةالتي یواجھھا البنك، ومناقشة األنظمة 
عات المجلس ولجانھ، دى التزام أعضائھ بتحقیق مصالح البنك، والقیام بأعمال اللجان، وحضور اجتماماإلفصاح عن تقییم أداء المجلس و 6.7

التظلمات،  عدد  تحدید  فیھا  المخاطربما  وإدارة  الداخلیة  الرقابة  نظام  تطبیق  بشأن  العلیا  التنفیذیة  اإلدارة  أداء  تقییم  عن  واإلفصاح 
 والشكاوى، والمقترحات، والبالغات، والطریقة التي عالج بھا المجلس المسائل الرقابیة؛ 

ظام الرقابة الداخلیة كلیا أو جزئیا أو مواطن الضعف في تطبیقھ، واإلفصاح عن حاالت الطوارىء  ن أوجھ الخلل في تطبیق ن عاإلفصاح   6.8
واإلجراءات التي اتبعھا البنك في معالجة حاالت اإلخفاق في تطبیق نظام الرقابة الداخلیة    /كالتي أثرت أو قد تؤثر على األداء المالي للبن 

 اریر السنویة للبنك وبیاناتھ المالیة)؛(ال سیّما المشاكل الُمفصح عنھا في التق
 البنك بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق؛  التزاماإلفصاح عن مدى  6.9

 عاوى القضائیة؛ دیكون البنك طرفا فیھا بما فیھا التحكیم والخصومة جوھریة اإلفصاح عن أي نزاع أو   6.10
 التي یبرمھا البنك مع أي "طرف ذي عالقة". المادیة اإلفصاح عن التعامالت والصفقات   6.11

 
 الجمعیة العامة) – (التقریر السنوي  حاالت أخرى -7

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة؛ 7.1
 ؛ قنوات االتصال 7.2
والحاالت  تقریر منفصل عن مناقشة وتحلیل اإلدارة المدرج في التقریر السنوي. یجب أن یتضمن توضیًحا إلدارة المخاطر الرئیسیة   7.3

 المؤكدة التي یواجھھا البنك؛  غیر
 مراجعة التدقیق الداخلي واإلجراءات الحدیثة؛  7.4
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العمومیة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدیة وقائمة التغییرات في حقوق  نشر البیانات المالیة الموافق علیھا التي تشمل المیزانیة   7.5
 المساھمین وتقریر المراجع الخارجي؛

 بیان مسؤولیات أعضاء مجلس اإلدارة إلعداد القوائم المالیة؛  7.6
واالتف  7.7 المعامالت  األعضاء  یراجع  االستقالل عندما  اإلدارة لضمان  اعتمدھا مجلس  التي  اإلجراءات  فیھا  تحدید  یكون  التي  اقیات 

 أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا أصحاب مصلحة؛
 إجراء تقییم منتظم لمجلس اإلدارة ولكل عضو فیما یتعلق بدوره الفعال.  7.8
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 : نموذج اإلفصاح عن تضارب المصالح 2الملحق 
 

وجود حاالت من التضارب المحتمل في المصالح  یجب تعبئة النموذج التالي من قبل جمیع أعضاء المجلس والموظفین، وفي حال  
مع فرد/أفراد أو منظمة تعمل أو تسعى إلى التعامل مع بنك الدوحة وذلك كما ھو مفصل في النموذج  و یجب تقدیم ھذا النموذج  

ا الموارد  لمجموعة  التنفیذیة وتقدیمھ  االدارة واإلدارة  لدى أعضاء مجلس  التعارض  لبشریة في  إلى مجلس اإلدارة في حاالت 
 حاالت التعارض عند الموظفین. 

  
 اسم عضو المجلس / الموظف _______________________________________________ 

 
 المجموعة / الدائرة _____________________________________________________ 

 
 شخص أو منظمة ______________________________________________________ 

 
 ______________________________________________ عالقة بنك الدوحة مع الشركة

 
------------------------------------ -------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 تضارب المصالح / ھدایا/ھبات ُمقدمة : أعمال تجاریة شخصیة / 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 __________________________ التوقیع:   _______________  التاریخ 
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 المخالفات: نموذج اإلفصاح عن االنتھاكات/ 3الملحق 
 

 عبر الوسائل التالیة:   القانونیةالنموذج وتقدیمھ إلى اإلدارة یجب على الموظفین استكمال ھذا 
 

 البرید اإللكتروني: _______________ 
 

 ______ __صندوق البرید: _________
 

یُشجع الموظفون على االتصال باللجنة (تحدد اللجنة الحقا من قبل بنك الدوحة) على الرقم التالي ___________.  في حین أن  
مزاعم  االنتھاكات والمخاوف، إال أنھ سیتم النظر في البنك الدوحة یشجع الموظفین على الكشف عن ھویتھم عندما یبلغون عن  

مجھولین.   قِبل  من  (شجع  یالمقدمة  االنتھاكات  عن  اإلفصاح  سیاسة  قراءة  على  عن  الموظفون  اإلفصاح  إلى  الرجوع  یرجى 
 )  االنتھاكات

 
 اسم الموظف (اختیاري) _______________________________________ 

 
 الدائرة__________________________________________________المجموعة / 

  
 اإلفصاح عن االنتھاكات: 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 التاریخ: _________ التوقیع (اختیاري) __________________________ 
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 : فئات المعلومات4الملحق 
 

 فئات المعلومات التي یتعھد بنك الدوحة بنشرھا واإلفصاح عنھا بموجب ھذه السیاسة ھي كما یلي: 

 معلومات عامة: .1
   والمطلوبة من قبل السیاق التشریعي. تشمل المعلومات: عني المعلومات العامة المعلومات التي یتم الكشف عنھات 

 ھیكل الملكیة وحقوق المساھمین، مجلس اإلدارة وھیكل اإلدارة؛ 1.1
 واإلشارة إلى المعاییر المحاسبیة المستعملة؛المعلومات المالیة والتشغیلیة، بما في ذلك الفصلیة والبیانات المالیة السنویة  1.2
 سیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة؛  1.3
 أخالقیات العمل ومسؤولیة الشركات، الخدمات والمنتجات؛  1.4
 ) للبنك؛EGA) وغیر العادیة (AGAالجمعیة العامة العادیة (قرارات اجتماعات مجلس اإلدارة و 1.5
 البنك؛خطط واستراتیجیات وأھداف  1.6
 القائمة الكاملة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفیذیة ومؤھالتھم وخبراتھم؛  1.7
إن  (أو أي جھة تنظیمیة أخرى،    )QCBمصرف قطر المركزي (  أي غرامة مالیة أو عقوبة تفرض على البنك من قبل 1.8

 ؛ )وجدت 
  )DOAتفویض الصالحیات (  عرفة وفقًا لمصفوفةالمادیة ھي الم  تعلقة بالموظفین وأصحاب المصلحةالقضایا المادیة الم 1.9

 التي وافق علیھا مجلس اإلدارة؛ 
المعنیی 1.10 المصلحة  أصحاب  قبل  من  التوقیع  وعملیة  االجتماعیة،  االعالم  وسائل  ونشر  الصحفیة  لسیاسة  النشرات  وفقا  ن 

 المعتمدة ألي إفصاح نیابة عن بنك الدوحة؛عملیة المراجعة الداخلیة  ووسیاسة وسائل التواصل االجتماعي    اإلفصاح والشفافیة
 نظام تأسیس بنك الدوحة وتعدیالتھ؛ 1.11
  ملخص عن سیاسات بنك الدوحة بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، سیاسات حوكمة الشركات واالمتثال ومخاطر  1.12

 اللجان؛و  المجلسمواثیق السیاسات، سیاسة اإلفصاح والشفافیة، مجلس اإلدارة و
 تقاریر وآراء المراجع الخارجي؛  1.13
 ر وفقًا للتشریع؛لبنك الدوحة الذي أعد وتطو التقریر السنوي وتقریر حوكمة الشركات 1.14

 

 معلومات حساسة أخرى:  .2

 الدوحة والتغییرات في كبار اإلدارة؛  اسم بنكلتغییرات في ا 2.1
 أخرى؛ افتتاح فروع جدیدة، وإنشاء شركات تابعة لھا أو االستحواذ على كیانات   2.2
 القرارات المتعلقة بزیادة أو نقصان رأس المال؛  2.3
 شراء بنك الدوحة ألسھمھ شرط أن یكون ذلك ال یرتبط بالنقص في رأس المال، وكذلك أھداف وأسباب ھذا الشراء؛  2.4
المتعا 2.5 المعلومات  ذلك  في  بما  المادیة،  الدوحة  بنك  استخدام أصول  أو  المساھمین  تؤثر على مصالح  قد  التي  لقة  لمعامالت 

 باستخدام األسھم واألطراف األخرى المشاركة في مثل ھذه الصفقات، في سیاق القانون واللوائح؛ 
 التغییرات في أولویات عمل بنك الدوحة؛  2.6
 تعدیالت على النظام األساسي المتعلق بإصدار األسھم المفضلة لفئات أخرى غیر تلك التي سبق إصدارھا؛  2.7
 حة؛ الخارجیین لبنك الدوالمدققین تغییر  2.8
قد تؤثر على سعر أسھم بنك الدوحة، شریطة أن    والتجاریة والتيجمیع المعامالت المادیة التي تؤثر على العملیات المالیة   2.9

كحد أدنى، على   أن یحتوي  یجبالبنك  عملیة تجاریة تؤثر على  یكون أي إعالن في وسائل اإلعالم أو مؤتمر فیما یتعلق بأي  
 ما یلي من المعلومات: 

 ھذه الصفقة؛ الھدف من  2.9.1
 المبلغ اإلجمالي للمعاملة؛ 2.9.2
 طریقة السداد ومصدر التمویل، عند االقتضاء؛  2.9.3
 تفاصیل كافیة عن أصحاب المصلحة المشاركین في عملیة تجاریة؛ 2.9.4
 ؛المالي لبنكا وضع ل المعاملة علىماتأثیر ك 2.9.5
 إیجابیات وسلبیات، واإلمكانات والمخاطر المتعلقة بھذه الصفقة؛  2.9.6
 بین أصحاب المصلحة؛  اك أو ال یوجد أي تعارضكان ھن تأكید ما إذا  2.9.7
 مال المعاملة، عند االقتضاء؛ إكت نسب الملكیة قبل وبعد  2.9.8
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النشرات بشأن ما تقدم قبل نشرھا    بأي بیانات أو)،  QEبورصة قطر (و)  QFMAھیئة قطر لألسواق المالیة (  یتم تزوید  األحداث،في جمیع  

 .وسائل اإلعالم في الصحافة أو

تم إصدار األوراق المالیة التي تتطلب تسجیل األوراق المالیة نشرة اإلصدار، یجب على بنك الدوحة توفیر الوصول إلى  ذا  إ 2.10
الداخلیة والسیاق    )QEبورصة قطر (  المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار، ویجب نشر إشعار اإلجراء اإلفصاح وفقا للوائح

 التشریعي؛
أیام من الموعد المقرر  عن ثالثة  ما ال یقل  قبل  سنویًا  بنك الدوحة یلتزم    إدارة   دة أعاله، مجلس باإلضافة إلى المعلومات الوار 2.11

جمیع المبالغ التي تلقاھا أعضاء مجلس    یتضمنتقریر تحت تصرف المساھمین لالطالع    بوضع  للجمعیة العامة السنویة،
 .الخارجین للبنكدققین اإلدارة. یجب مراجعة ھذا التقریر من قبل الم

 
 المعلومات المقدمة للمساھمین: .3

 
 الوثائق والمعلومات على النحو المنصوص علیھ في السیاق التشریعي؛ یجب على بنك الدوحة ضمان وصول المساھمین إلى 3.1
ین اھمالدوحة أو رئیس عالقات المس  سر مجلس اإلدارة لبنك  انتباه أمین  الوثائق إلىتقدم طلبات مراجعة أو استالم نسخ من   3.2

الطلب االسم الكامل للمساھم (للكیانات القانونیة وأسمائھا وموقعھا)، عدد  في  وترسل إلى عنوان بنك الدوحة. یجب أن یذكر 
 ؛ملكیة الطالب ألسھم البنكمن سجل  نسخة فق الطلب اھم وعنوان الوثیقة المطلوبة. یراألسھم التي یملكھا المس

 طالب المعلومات  لتحقق من ملكیة حصة الشخص  اھمین ارئیس عالقات المسأمین سر المجلس وعلى یكون  3.3
 بعد تاریخ الطلب.  عملمجانًا في غضون سبعة أیام  طالعیجب إتاحة الوثائق لال  3.4

 

 معلومات سریة: .4
 

قیمة لھا  لتي  االمعلومات السریة تعني أي أسرار تجاریة (بما في ذلك بیانات العمالء والمعامالت) والمعلومات غیر العامة   4.1
ألطراف ثالثة. ال یوجد حق قانوني في حریة الوصول إلى ھذه    ةغیر معروف   اتجاریة فعلیة أو محتملة بسبب حقیقة أنھ

 المعلومات؛
 سریة؛ ال  ھت واإلجراءات الالزمة لحمایة أسرار تجارتھ ومعلومات یتخذ بنك الدوحة جمیع الخطوا  4.2
 یجب على األشخاص التالیین الوصول إلى المعلومات السریة:  4.3

 أعضاء مجلس اإلدارة؛  4.3.1
 الرئیس التنفیذي للمجموعة؛  4.3.2
 ؛أمین سر مجلس اإلدارة 4.3.3
 ؛رئیس مجلس اإلدارةأي عضو من أعضاء اإلدارة التنفیذیة حسب تفویض  4.3.4
لتدقیق الداخلي ورئیس امجموعة  شمل رئیس  ی ة على النحو المصرح بھ من قبل مجلس اإلدارة الذي  وظائف الرقاب  4.3.5

 ؛  لتزاماال المجموعة
ھذأي   4.3.6 على  الحصول  وظیفتھ  واجبات  تتطلب  آخر  مسبق حسب  ه  موظف  بترخیص  ولكن  السریة  المعلومات 

 .)DoAمصفوفة تفویض الصالحیات (
المعلومات لرئیس بنك الدوحة الحق في إجراء تغییرات وتعدیالت على قائمة األشخاص الذین لدیھم إمكانیة الوصول إلى   4.4

 السریة؛ 
أي معامالت  معلومات للدخول في  اللك  ت ل إلى المعلومات السریة استخدام  ال یجوز لألشخاص الذین لدیھم حق الوصو 4.5

 لى أطراف ثالثة لالستخدام التجاري؛ تكشف ھذه المعلومات إ تجاریة، وال یجب أن
تعویض البنك عن أي خسائر تكبدھا.    یھموني على أسرار البنك التجاریة یجب علاألشخاص الذین حصلوا بشكل غیر قان  4.6

كشف عن ھذه  ت أي أطراف متعاقدة أخرى  ، وعلى  وینطبق الشيء نفسھ على موظفي البنك اللذین كشفوا معلومات سریة
 اتفاق تعاقدھم.  المعلومات بما یخالف
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 معلومات من الداخل: .5
یجب أن تتضمن المعلومات الداخلیة معلومات غیر عامة عن أنشطة أعمال البنك وأسھمھ أو أي أوراق مالیة أخرى، وكذلك   5.1

أو غیرھا من األوراق    قد تؤثر بشكل جوھري على القیمة السوقیة لھذه األسھم  المالیة، والتيأي معامالت مع ھذه األوراق  
 ف عنھا؛إذا تم الكش الخاصة ببنك الدوحةالمالیة 

ذلك أي فرد أو كیان قانوني لدیھ حق الوصول إلى المعلومات الداخلیة وفقًا ألي قانون أو الئحة أو توصیف وظیفي أو غیر   5.2
 ، یعتبر من الداخل؛للبنك اإلجراءات الداخلیةتنظیم من 

 الداخلیة واستخدامھا وفقًا لما یحدده المجلس؛ بالتعامل مع اإلجراءات المناسبة مع المعلومات  یجب على المطلعین االمتثال 5.3
 

 المعلومات المقدمة إلى البنك  .6
 

البنك بذل قصارى جھده لضمان   6.1 إلیھ من قبل أشخاص آخرین، على  المقدمة  المعلومات  البنك اإلفصاح عن  إذا طلب من 
 معلومات؛الاالستالم في الوقت المناسب والتحدیث المستمر لمثل ھذه 

اإلدار 6.2 مجلس  والمساھمینأعضاء  العلیا  واإلدارة  للمجموعة،  التنفیذي  الرئیس  من    الذین  ة،  أكثر  م  5یمتلكون  أسھم    ن٪ 
الخارجي لبنك    دققفي أي معاملة علیھم تزوید مجلس اإلدارة، والمین  األطراف المعنی   ن الذین یعتبرووك  البن   فيالتصویت  

 المعلومات المتعلقة: ب الدوحة 
التي   6.2.1 القانونیة  فیھا ھذا الشخص  الكیانات  (ال5یمتلك  النظر   )،تصویت٪ أو أكثر من األسھم  إذا كانت    بغض  عما 

 مملوكة بشكل فردي أو مشترك مع األشخاص المنتسبین؛
 الكیانات القانونیة التي یشغلون فیھا مناصب في الھیئات اإلداریة؛ 6.2.2

في بنك الدوحة وفقا للسیاق التشریعي والعقد مع یزود المدقق الخارجي للبنك بنتائج أي تدقیق للعملیات المالیة والتجاریة   6.3
 المدقق خارجي. 
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 بنك الدوحة 
 

 سیاسات الحوكمة 
 
 

 سیاسة تضارب المصالح
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 أحكام تمھیدیة 
 

 نطاق والغرض تعریف تضارب المصالح وال

قرار   واسـتقاللیة  فیھ موضوعیة  تتأثر  الذي  الموقف  أو  الوضع  أو  أھو  التنفیذي،  الرئیس  أو  االدارة،  عضاء مجلس 
الموظفین أثناء ادائھم لوظیفتھم بمصلحة شخصیة مادیة أو معنویة تھمھ ھو شخصیا، أو تھــم أحــد أقاربھ، أو أصدقاءه  

بارات شـخصیة مباشـرة أو غیر مباشـرة، أو بمعرفتھ بالمعلومات التي المقربین، أو عندما یتأثر أداؤه لوظیفتــھ باعت
 تتعلق بالقرار. 

إیضاح والتأكید على المتطلبات األخالقیة المتبعة في بنك الدوحة لتفادي   الغایة من سیاسة تعارض المصالح ھي .1
السیاسة دلیالً   احتمالیة تمثل ھذه  المصالح.  القرارات األخالقیة كما التعرض لحاالت من تعارض  توجیھیاً ألخذ 

   ؛تساعد موظفي البنك على اتخاذ القرارات الیومیة بشكل صحیح
المعلومات  .2 بالعمالء أو إستخدام ھذه  بالبنك أو  المعلومات الخاصة  قد تنشأ مخاطر تضارب المصالح عند تداول 

ود التي یكون البنك طرفاً فیھا إذا كانت  ألغراض أو مصالح شخصیة، وكذلك قد تنشأ عن األنشطة والعالقات والعق
الشركات التابعة لھ أو أطراف ذو عالقة، لذلك   أحد موظفیھ أو االطراف األخرى أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو

 ؛ھذه السیاسة العتبارات ھذه المواقف لھا سیاق موضوعي یضع بنك الدوحة
یتعلق بمسائل تعارض المصالح بغض النظر عن المنصب  تحدد ھذه السیاسة توقعات البنك من أعمالھ وموظفیھ فیما   .3

 ؛ أو الخلفیة
تُطبق ھذه السیاسة على اعضاء مجلس االدارة، والرئیس التنفیذي، والموظفین وكافة أعضاء الشركات التابعة للبنك   .4

ئمة أو  وكافة الموظفین فیھا ویتوجب علیھم أن یتصرفوا وفقا لھذه السیاسة والسعي لتفادي التصرفات الغیر مال
البنك   بسمعة  اإلضرار  إلى  العمل  في  النزاھة  انعدام  من  واحدة  حالة  تؤدي  قد  مالئم.  غیر  تصرف  إبداء  مجرد 

 ؛واإلخالل بثقة العامة
قراءة سیاسة   على اعضاء مجلس االدارة، الرئیس التنفیذي، وكافة أعضاء الشركات التابعة للبنك وكافة الموظفین .5

ذات   األطراف  الثالث  عملیات  والمبدأ  الشركات،  حوكمة  سیاسة  دلیل  في  المتواجدة  الشقیقة  والشركات  العالقة 
  13(ممارسات مجلس اإلدارة وتضارب المصالح) من مبادئ مصرف قطر المركزي للحوكمة في البنوك، والمادة  

السوق الرئیسیة (تضارب المصالح) من نظام حوكمة ھیئة قطر لألسواق المالیة للشركات المساھمة المدرجة في  
 . بالتزامن مع ھذه السیاسة

 السیاسة العامة 
 یحظر على رئیس، وأعضاء مجلس إدارة البنك، وأي من كبار الموظفین بھ:  -1

وأحد أقاربھ من الدرجة األولى بشكل مباشر أو غیر مباشر في أي أنشطة مشابھة  أأن یمارس أو یشترك ھو  - أ
ألنشطة البنك، أو منافسھ لھ، أو أن یستغل أنشطة البنك لتحقیق أو ترویج أي أنشطة لھ، أو تحقیق أي منافع 

 تجاریة أو شخصیة لھ.  
غیر مباشرة، في العقود والمشاریع  أن یكون لھ، أو ألحد أقاربھ من الدرجة األولى، أي مصلحة مباشرة أو   -ب

واالرتباطات التي یجریھا البنك أو یكون طرفاً فیھا بدون أي استثناءات بخالف عقود التسھیالت االئتمانیة  
 التي یقدمھا البنك لھ وفقا للسقوف والضوابط المحددة في تعلیمات المصرف المركزي.
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أعاله، سواء من أعضاء مجلس اإلدارة أو من كبار الموظفین    كل من یخالف أحكام المواد والتعلیمات المشار إلیھا -2
بالبنك یجب أنھاء عضویتھ بالمجلس أو إنھاء خدماتھ بالبنك، مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضده بشأن األضرار  

 والخسائر التي سببھا للبنك. 
 اإلجراءات المتخذة بشأنھا.على مجلس إدارة البنك إبالغ المصرف المركزي فوراً بأي مخالفات في ھذا الشأن و -3
على أعضاء مجلس اإلدارة وجمیع الموظفین مسؤولیة تجاه البنك ومساھمیھ وبعضھم البعض. وإن كان أداء   -4

منھم تفادي تضارب   الدخول في معامالت واستثمارات شخصیة، إال أن ذلك یتطلب  الواجبات ال یمنعھم من 
 المصالح؛ 

مصالح قد ینشأ عند وجود مجرد فرصة لوقوعھ. یجب على الموظف  ینبغي على الموظفین إدراك ان تضارب ال -5
نیة   المصالح حتى في حال عدم  إمكانیة وقوع تعارض في  لتفادي مجرد  یتالءم  بما  أن یسعى إلدارة شؤونھ 
الموظف في ذلك. في حال كان لدى الموظف مجرد شك تجاه موقف معین، فعلیھ التواصل مع مشرفھ لمناقشة  

 األمر فوراً؛ 
د وصول حالة تعارض المصالح لدرجة یتعذر تفادیھا فإن اإلجراء األمثل الواجب اتخاذه ھو ابالغ المشرف  عن -6

المباشر للموظف باألمر فورا وبكامل تفاصیلھ والذي سیقوم بدوره بالنظر في ابالغ اإلدارة العلیا للبنك. وبالتالي،  
 ة بأفضل طریقة ممكنة ومالئمة؛ یقوم كل من مشرف الموظف واإلدارة العلیا بمعالجة المسأل

الوقوع في تعارض بین مصلحة  -7 المناسب وتجنب  یقتضي على البنك ضمان ورعایة مصالح العمالء بالشكل 
البنك ومصلحة العمیل فیما یتعلق باالتفاقیات أو الخدمات المقدمة لھ. یجب على البنك ابالغ العمیل خطیاً عن أي  

األمر اإلفصاح عن معلومات داخلیة. في ھذه الحالة، ینبغي على البنك  تعارض في المصالح إال في حال تضمن  
 الحسنة للعمالء؛ اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان المعاملة 

 یقتضي على البنك ضمان توعیة العمیل بطبیعة المخاطر المرتبطة بأي نوع من الخدمات المقدمة؛  -8
 تعارض المصالح؛ یوافق مجلس البنك على السیاسات واإلجراءات التي تتعلق ب -9

 یتحقق البنك من مدى امتثال اإلدارة التنفیذیة العلیا بالسیاسة المعتمدة لتضارب المصالح؛  -10
ذات   -11 األطراف  معامالت  وتفادي  عالیة  بنزاھة  بھا  المنوطة  لمھامھا  العلیا  التنفیذیة  اإلدارة  إتمام  البنك  یضمن 

 العالقة؛ 
الحیاة الشخصیة ألعضاء مجلس اإلدارة / الموظفین /الممثلین، إال أنھا  لیس الغرض من ھذه السیاسة التدخل في   -12

 تتطلب من األشخاص التعرف على الحاالت التي قد ینشأ فیھا تضارب في المصالح وتجنبھا كلما أمكن ذلك؛ 
 أحكام خاصة بالموظفین/ المستشارین/ الممثلین/ مقدمي الخدمة:  -13
یة اإللتزام بمعاییر البنك األخالقیة حسب میثاق أخالقیات وسلوك  على األفراد المنضمین لبنك الدوحة مسؤول -

 العمل لبنك الدوحة؛ 
یخضع بنك الدوحة للتدقیق بواسطة العدید من األفراد والجھات، ویجب على الموظفین السعي دائما لممارسة  -

 با في المصالح: للحاالت التي تشكل تضار  الئق. وفیما یلي حصر غیر السلوك السلیم وتفادي الظھور بمظھر
عمل استشاري یقوم بھ خارج البنك لحساب    العمل خارج البنك: یجب على الموظف اإلفصاح عن أي عمل أو -

أي مؤسسة أو شركة والتي تعتبر تضاربا في المصالح. إن سیاسات البنك تحظر على أي موظف العمل مع 
أو بشكل غیر    یعزز بشكل مباشر  مطور أو منافس أو المشاركة في أي نشاط یمكن أن  عمیل أو  مورد أو

 في دعم المنافس للبنك؛  مباشر
العمل خارج البنك بعد إنتھاء عالقة العمل: إن العمل كمدیر في مصرف/ مؤسسة مالیة أخرى بخالف بنك   -

لمدة   المصالح  في  تضاربا  یعتبر  قطر  في  مماثل  عمل  وممارسة  واالجراءات  سنة  الدوحة  المدة  (بحسب 
 ن العمل في قطر)؛المنصوص علیھا بقانو

المصالح التجاریة: إذا كان للموظف او لعضو مجلس اإلدارة النیة ان یستثمر في األعمال التجاریة للعمالء  -
ھذه   أن  من  للتأكد  الكبیر  واالھتمام  والحذر  الحیطة  یأخذ  أن  یجب  والمنافسین،  والمطورین  والموردین 

البنك. وھنالك عوامل عدیدة یمكن أخذھا بعین االعتبار  االستثمارات ال تتعارض مع مسؤولیاتھ/مسؤولیاتھا في  
لتحدید وجود تضارب في المصالح من عدمھ، بما في ذلك حجم وطبیعة االستثمار وقدرة الموظف على التأثیر  
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في قرارات البنك وإمكانیة وصولھ/حصولھ على معلومات البنك السریة أو أي شركة أخرى وكذلك طبیعة 
 ألعمال األخرى؛ العالقة بین البنك وا

األطراف ذو العالقة: كقاعدة عامة، یجب على الموظف او عضو مجلس االدارة تجنب إجراء عملیات تجاریة   -
لبنك الدوحة مع أحد أفراد األسرة (حتى الدرجة الرابعة) أو مع أي تجارة یعمل فیھا أحد أفراد العائلة دوراً  

على الموظف او عضو مجلس االدارة اإلفصاح عن تلك    ھاماً. وإذا كان ال یمكن تجنب ھذه المعاملة، یجب
األطراف العالقة والحصول على موافقة خطیة مسبقة من اللجنة التنفیذیة للبنك. كما یجب أن یتم التعامل مع  

ذو العالقة بطریقة ال یتم فیھا منح أي امتیازات والتي ما كانت لتعطى إلى جھة أخرى. وإن لم یفصح الموظف  
االدارة عن تفاصیل األطراف ذو العالقة، وعلمت بھا اإلدارة أو المجلس في وقت الحق،    او عضو مجلس

تتخذ اإلجراءات التأدیبیة حسب النظم واللوائح. على اعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح عن أي عملیات تجاریة  
ت قبل القیام بھا مع األطراف ذو العالقة خالل اجتماع مجلس اإلدارة وتوثیق ذلك في محاضر تلك االجتماعا

وعرضھا على المجلس عبر تعبئة استمارة (نموذج) " اإلفصاح عن تعارض المصالح" الموجود ضمن دلیل 
 سیاسة حوكمة الشركات "الملحق: نموذج اإلفصاح عن تضارب المصالح". 

للدخول في إبرام أي عقد    ھأو التوجأحكام خاصة بأعضاء مجلس اإلدارة: في حال طرح أي صفقة تجاریة   -
التي یشارك فیھا أو أي من أقاربھ حتى    ت أو الشركابین البنك وأحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من شركاتھ  

الشفافیة واإلنصاف    لمبادئالدرجة الرابعة فیجب أن یكون ذلك وفقاً للضوابط والشروط التالیة وذلك إعماالً  
 واإلفصاح؛ 

ضارب المصالح أو صفقة تجاریة بین البنك وأحد أعضاء مجلس ادارتھا أو أي  عند طرح أي مسألة تتعلق بت  -
طرف ذي عالقة مع أعضاء مجلس ادارة البنك خالل اجتماع مجلس االدارة فانھ یجب مناقشة الموضوع في 
غیاب العضو المعني الذي ال یحق لھ مطلقا المشاركة في التصویت على الصفقة. في أي حال یجب أن تتم  

ة وفقا ألسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت ویجب أال تتضمن شروطا تخالف مصلحة البنك أو اي  الصفق
 من الشركات التابعة لھ؛ 

ذو   - "الطرف  مع  التعاقد  یكون  “مأن  منافسین    نالعالقة  ثالثة  فیھا  یدخل  مناقصة/مزایدة  خالل 
جدید العقد (أو كل ثالث سنوات أیھما  "شركات/مؤسسات/ أفراد" على األقل وذلك في كل مرة یتم التعاقد، أو ت

 أقل)؛ 
، ودون منح أي إمتیاز للطرف ذو العالقة ما كان لیعطي إلى جھة  قألسعار السویجب أن تتم الصفقة وفقاً   -

 .أخرى
 یجب أال تخالف شروط التعاقد مصلحة البنك؛  -
-  ً فیھا خالل السنة المالیة عن  یجب أال تزید قیمة التعاقدات التي یكون عضو مجلس اإلدارة أو أحد أقاربھ طرفا

 % من القیمة؛20% من قیمة الدخل الصافي واال تزید نسبة تعاقدات المجلس مجتمعة عن 5
الجمعیة    اجتماعفي    اویشار إلیھ للبنك،    يالتقریر السنو.في جمیع األحوال یجب اإلفصاح عن ھذه الصفقات في   -

 العامة الذي یلي ھذه الصفقات / العقود؛ 
موظفي وممثلي البنك العمل بمسؤولیة واحترام، وأن یظلوا بعیدین عن التأثیرات التي قد تؤدي إلى  على جمیع   -14

 فقدان الموضوعیة في إنجاز األعمال التي تتم مع عمالء البنك أو مع البنك نفسھ؛ 
فرد    یجب على كل موظف اإلفصاح عن وتجنب الدخول في أي مصالح أو أنشطة متعلقة بمؤسسة أخرى أو -15

 الفرد؛  ي قد تؤدي إلى تضارب في المصالح بین بنك الدوحة وتلك المؤسسة أووالت
مدیرین بدون    ال یسمح للموظفین بالدخول في صفقات مع الموردین الذین یكون فیھا أفراد أسرھم مساھمین أو -16

 موافقة رئیس المجلس؛ 
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  لبنوك األخرى داخل دولة قطرعلى موظفي البنك اإلفصاح إلدارة الموارد البشریة بالبنك عن حساباتھم في ا -17
 أو في البلدان التي لبنك الدوحة فروع فیھا إن وجدت؛ 

یجب على الموظفین مراجعة األفعال أو قبول الھدایا التي لم یرد ذكرھا على وجھ التحدید في ھذه السیاسة من  -18
تصرفي سیكون محرجا أو  حیث النیة والغرض وأن یسألوا أنفسھم: "إذا ما تم عرض الحالة على العامة، فھل  

 مشكوكاً بھ"؛
المباشر ودائرة الموارد البشریة. ویجب    إذا كان ال یمكن تجنب ھذه الحاالت، یجب على الفور إبالغ المدیر -19

 الممثل إبعاد نفسھ فوراً عن أي فعل یؤدي إلى إثارة الشك حولھ؛  على الموظف أو
ن األسبـاب فیجـب أن ال یكـون المسـؤول/ الموظف  في حالة حصول موافقة على تنفیذ العمـلیـة ألي سبب مـ -20

 مباشرة.  غیر  صاحب العالقة طرفاً بإتخاذ القرار سواء بطریقة مباشرة أو

 

 

 الصالحیات  .6

إن مجلس االدارة ھو السلطة المسؤولة عن وضع السیاسات المحددة لمعالجة التضارب المحتمل في المصالح   6.1
 اء التنفیذیین والرئیسیین والمدراء العاملین والموظفین في بنك الدوحة؛ الخاصة بالرئیس التنفیذي ونائبھ والمدر

الغیر  6.2 الداخلیة  یتخذ بشأن األنشطة  یجب    أي إجراء  الدوحة،  لبنك  األخالقیة  للمبادئ  أو أي خرق  المالئمة 
التدقیق لجنة  قِبل  من  فیھ  والبت  وومتابعة    مراجعتھ  في  تقییم    االلتزام  النظر  بعد  وذلك  الوقائع  المخاطر 

 وخطورة ذلك السلوك وأي خرق محتمل للثقة. 
 

 المعلومات السریة  .2
یحظر على رؤساء وأعضاء مجلس االدارة للبنك مدراءه ومستشاریھ ومشرفیھ ووكالئھ ومراسلیھ وخبرائھ   -

أو   وسائر الكشف  أو  بھ إعطاء  معلومات أو  العاملین  أیة  وثائق أو  اإلفصاح عن  أو  مستندات عن    بیانات 
حساباتھم أو ودائعھم أو أماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاصة بھم، أو ما یتعلق بھم من    عمالئھا أو

المركزي، ووفقاً    معامالت أو شؤون، وذلك إال في الحاالت المرخص بھا بمقتضى أحكام قانون مصرف قطر
 للشروط والضوابط التي یضعھا المصرف؛ 

إلیھم في    نتھاء العالقة بین العمیل والبنك، أو بین أي من األشخاص المشار ویظل ھذا الحظر قائماً حتى بعد إ  -
 الفقرة السابقة والبنك ألي من األسباب؛ 

یجب على جمیع الموظفین والمدیرین اإلقرار بأن جمیع المعلومات المتعلقة ببنك الدوحة أو فروعھ، والعمالء   -
تعتبر  الشخصیة  استخدامھا  والمعلومات  سیتم  وأنھ  ھذه    سریة  استخدام  وإن  فقط.  الدوحة  بنك  ألغراض 

المعلومات لتحقیق مكاسب شخصیة أو عائلیة أو غیرھا من المكاسب یعتبر عمالً غیر أخالقي وغیر قانوني 
 بموجب سیاسة البنك؛ 

باإلضافة إلى أن جمیع المعلومات التي نشرت (لالستخدام الداخلي أو الخارجي) والبرامج المطورة وأدلة   -
والمعدات... الخ. مملوكة لبنك الدوحة، وھي مخصصة لالستخدام من قبل العاملین في البنك وإن    السیاسات 

 استخدام ھذه المواد ألي غرض آخر یشكل انتھاكا لحقوق النسخ ویعتبر سرقة. 
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 قبول الھدایا والخدمات .3

الموردین أو من أي    المحتملین أو  على جمیع موظفي بنك الدوحة قبول الھدایا من العمالء الحالیین أو  یُحظر -
 ؛ أي شركة اعمالأو   فرد آخر

العمالء. إن   - أو  الموردین  قبل  للترفیھ من  الموظفین ھدایا و/ أو دعوات  یُعرض على  قد  في بعض األحیان 
 ؛ القاعدة العامة أن یتم رفض الھدایا والخدمات بلباقة، إال إذا كانت الھدیة ذات قیمة رمزیة

لایر قطري، ویجب رفض وإبالغ الدائرة القانونیة عن الھدایا والھبات    1000یة أقل من  تعتبر القیمة الرمز -
 ؛ لایر قطري  1000التي تُعرض على الموظفین من جھات خارجیة وتتجاوز قیمتھا 

معقولة لتسھیل أعمال تجاریة ولكن  من المتوقع من موظفي بنك الدوحة المشاركة في نشاطات الترفیھ بتكلفة   -
القبول من أي شخص آخر بخالف بنك الدوحة دفعات أو تكالیف مرتفعة أو خدمات سفر لیس من  یجب عدم  

العرف أولیس من الممكن قبولھا وفق ممارسة األعمال التجاریة وفي كل األحوال یجب على الموظف إبالغ  
 .فعةعلیھ المشاركة بتكلفة مرت عرض رئیسھ المباشر فوراً سواء كان سیشارك بتكلفة معقولة، أو

 

 النشاطات الخارجیة .4

یشجع بنك الدوحة موظفیھ على المشاركة في نشاطات خارجیة، بما في ذلك األعمال الخیریة واالجتماعیة،   -
على موظفي بنك الدوحة وفي جمیع األوقات   المشاركات السیاسیة. كما یُحظر إال أن سیاسة بنك الدوحة تحظر

السیاسیة أو إكراھھم على المشاركة مع أي منظمة. كما یجب ان ال  حث الموظفین اآلخرین على المشاركة  
 ؛ یعطي سلوك الموظفین االنطباع السلبي 

یُمنع منعا باتا االستفادة من الفرص المتاحة لتحقیق مكاسب شخصیة أو تعویضات والتي یوفرھا البنك مقابل   -
 تأدیة خدمات للبنك. 

 سلوك العاملین  .5

لى انھم أعضاء المجلس والمدیرین التنفیذیین والمساھمین الرئیسیین، والذین  یُعرف "المطِلعون من الداخل "ع -
یجب أن یكونوا حذرین في سلوكھم من عدم انتھاك قواعد التعامل المتعلقة بالمكاسب الذاتیة والشخصیة وال 

أن    یُسمح لھم في أي وقت من األوقات استغالل وظائفھم في البنك من اجل الحصول على أرباح شخصیة أو
 ؛ الشخصیة یؤثروا على عملیات وقرارات البنك لمصلحتھم أو لمصالح غیرھم التجاریة أو

ببیع وشراء أو - تأجیر أصول وخدمات بنك الدوحة لمصلحة البنك،    یجب أن تكون جمیع القرارات المتعلقة 
الھبات، ویجب أن یكون تصریف    الترفیھ أو  على المطِلعین من الداخل من حیث قبول الھدایا أو  ودون أي تأثیر

 . جمیع مثل ھذه األعمال بشكل مھني مستقل وبدون تحقیق مصالح ذاتیة

 فرص من خالل البنك  .6

یستفید الموظف من فرص فریدة لمصلحتھ الشخصیة مثل االستفادة من ملكیات البنك أو المعلومات أو من قد   -
موظف استخدام أي من ملكیات البنك لتحقیق مكاسب  خالل منصب وظیفي محدد. لذا، یمنع منعا باتا على أي 

 ؛ شخصیة غیر مناسبة كما یمنع التنافس مع البنك سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر
 . جمیع الموظفین ُملزمون بتحسین مصالح البنك الشرعیة في كل فرصة تتاح لھم  -
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 استخدام ترویسة وأصول البنك  .7
 
ترویستھ ألي غرض عدا عن االستخدام االعتیادي ألعمال البنك  ال یجوز استخدام اسم البنك أو شعاره أو  -

 ؛ الرسمیة إال في حال تم الحصول على موافقة خطیة من اإلدارة العلیا
یتبع البنك سیاسة احترام خصوصیة الموظفین على أن یقتصر ذلك على استخدام أصول البنك والتي تشمل  -

 ؛ الخصوصیة في مكاتبھم وخزائنھ وأدراجھم وھواتفھم وحواسیبھمعلى سبیل المثال ال الحصر توفیر 
قد تؤثر حاالت السرقة واإلھمال وفقدان األشیاء بشكل مباشر على ربحیة البنك. لذا، ینبغي على كافة   -

 ؛الموظفین السعي لحمایة أصول البنك وضمان استخدامھا بشكل فعال
فقط. وذلك یشمل الموارد والمعدات والمرافق. یجب  یجب استخدام أصول البنك ألغراض العمل القانونیة  -

 ؛ إبالغ المشرف واإلدارة العلیا فورا عن أي حادث مشتبھ بھ لسرقة أو احتیال
تُعتبر أنظمة اتصاالت البنك والتي تشمل الحواسیب ورسائل البرید االلكتروني واالتصال باإلنترنت   -

ة المستخدمة أثناء عقد االجتماعات والوثائق الورقیة  والرسائل الفوریة والھواتف والبرید الصوتي واألنظم
 ؛ ھي ملكیة البنك ویجب استخدامھا ألغراض العمل فقط

یحق إلدارة البنك وھي من واجباتھا أیضا مراقبة استخدام أنظمة االتصال والتسجیل. حیث أن كافة الرسائل   -
 ؛ ھي ملكیة البنك  والمعلومات الصادرة أو الُمعالجة من قبل أنظمة االتصال والتسجیل

یقتصر استخدام حسابات المصاریف والحسابات البنكیة والملكیات الفكریة مثل حقوق التألیف والنشر وخطط   -
 ؛ العمل وغیرھا من الموارد على استخدامات البنك فقط. ویُمنع فرض رسوم شخصیة على حسابات البنك 

 .بل موظفي البنكیجب ترخیص البرامج الحاسوبیة للطرف الثالث المستخدمة من ق -
یمكن توزیع البرامج الحاسوبیة فقط على موظفي البنك المصرح لھم استخدام البرنامج. ال یجوز تثبیت أي   -

برنامج أو نسخھ أو مشاركتھ أو توزیعھ دون الحصول على موافقة خطیة من المدیر التنفیذي لدائرة أنظمة 
 .وبي المعنيالمعلومات والذي یتمتع بكامل مسؤولیة البرنامج الحاس

 
 األمثلة المحتملة لتضارب المصالح .8

 : داخل مؤسسة مالیة متعددة الخدمات، قد تنشأ تضارب المصالح في مجموعة متنوعة من الحاالت والمجالت

 توفیر بحوث االستثمار؛  .1
 تداول الملكیة؛  .2
 إدارة المحافظ؛  .3
 تمویل الشركات؛ و  .4
 حساب التداول الشخصي. .5

شاملة یمكن اعتبارھا تضارب في المصالح التي قد تنشأ فیما یتعلق بالخدمات االستثماریة التي  فیما یلي أمثلة غیر 
 : یقدمھا البنك

قد یوفر البنك المشورة في مجال االستثمار أو أیة خدمات إدارة المحافظ الخاصة لعمالئھ ویقوم البنك أیضا   .1
 ؛عة لھالتوصیة أو بیع المنتجات الصادرة عن نفسھ أو الشركات التاب 

 ھیتلقى البنك أو الشخص ذات الصلة ھدایا كبیرة، بما في ذلك الحوافز غیر النقدیة التي قد تؤثر على سلوك .2
 ؛ بطریقة تتعارض مع مصالح عمالء البنك 

 ؛ یقدم البنك بحوث ودراسات استثماریة لمجموعة یقوم أیضا بتقدیم خدمات استشاریة في مجال االستثمار .3
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واحد، وال سیما في ما یتعلق بالمسائل المتعلقة   صندوق استماري عمیل أو ر منألكثالبنك یدیر محفظة  .4
 بـتخصیص االسھم. 

 

 تضارب المصالح سجل  .9
یستوجب على البنك اإلبالغ عن المعلومات وتسجیلھا بشكل صحیح ونزیھ في سجل لحاالت تضارب   -

والقوائم المالیة والوثائق والمعلومات الخاصة المصالح. كما یجب أن تكون كافة دفاتر وسجالت وحسابات  
 بالبنك كما یلي: 

 أن تُحفظ بطریقة معقولة؛  .1
 أن تعكس معامالت البنك بطریقة مالئمة؛ .2
  أن تتوافق مع المتطلبات القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا؛ و .3
 . أن تتوافق مع سیاسات وإجراءات البنك .4

 المتكبدة على البنك والموافقة علیھا وفقا للسیاسات المتبعة في البنك؛ یجب توثیق طلبات سداد المصاریف  -
یجب أن تفصح التقاریر الدوریة المعامالت ذات العالقة بشؤون مالیة أو غیره والمقدمة لجھات حكومیة  -

 ؛ بشكل مفھوم ودقیق وكامل ومنصف ومحدد كافة أعمال وعملیات البنك
غیر الئقة في كافة سجالت األعمال والمراسالت الخطیة الداخلیة یجب تجنب التصریحات المھینة والصفات  -

 ؛ والخارجیة بما في ذلك رسائل البرید االلكتروني
 .یجب االحتفاظ بكافة السجالت وفقا للقوانین واللوائح المعمول بھا -

 

 والتدریب  السنوي والتصریح االلتزام ونتائج عدم االلتزام .10

إن عدم االلتزام بجمیع السیاسات الواردة في ھذه الوثیقة قد یؤدي إلى إنھاء الخدمة وإجراء تحقیق جنائي،   10.1
 ؛ اإلجراءات المتخذة متناسبة مع خطورة السلوك وتقییم الحالةوستكون 

 ؛ جمیع مخالفات ھذه السیاسة تعرض على اللجنة التنفیذیة ومجلس اإلدارة 10.2

التوقیع دوریا او عند التحدیث على تصریح یؤكد    كبار موظفي البنكجان وعلى أعضاء المجلس وأعضاء الل 10.3
 :ما یلي

i.  استالم نسخة من سیاسة تعارض المصالح 

ii. تمت قراءة وفھم السیاسة 
iii. الموافقة على االلتزام بھذه السیاسة 

حاالت تضارب  على اللجنة عقد ورش تدریبیة ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد والموظفین على كیفیة التعامل مع 
 المصالح. 
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 نموذج اإلفصاح عن تضارب المصالح    :الملحق

 
منظمة  یجب تعبئة النموذج التالي من قبل جمیع أعضاء المجلس والموظفین، وفي حال وجود حاالت من التضارب المحتمل في المصالح مع فرد/أفراد أو

النموذج  و یجب تقدیم ھذا النموذج إلى مجلس اإلدارة في حاالت التعارض لدى  تعمل أو تسعى إلى التعامل مع بنك الدوحة وذلك كما ھو مفصل في 
 أعضاء مجلس االدارة واإلدارة التنفیذیة وتقدیمھ لمجموعة الموارد البشریة في حاالت التعارض عند الموظفین. 

  
 اسم عضو المجلس / الموظف _______________________________________________  

 
 / الدائرة _____________________________________________________   المجموعة

 
 شخص أو منظمة ______________________________________________________  

 
 عالقة بنك الدوحة مع الشركة    ______________________________________________ 

 - 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تضارب المصالح / ھدایا/ھبات ُمقدمة :  أعمال تجاریة شخصیة /  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 التاریخ _______________ التوقیع: __________________________  
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 أحكام تمھیدیة 
 

 نطاق والغرض ال

على مجھودات بنك الدوحة لمقابلة احتیاجات اإلدارة/المجلس في حاالت  أعدت سیاسة اإلحالل إلعطاء الطابع الرسمي  
 الطوارئ. 

ھذه السیاسة تنطبق بشكل رئیسي على إدارة البنك والمجلس في تحدید التسلسل اإلداري لإلدارة والمجلس في حاالت  
 اإلحالل الطارئ. 

 السیاسة العامة 
التنفیذیة یقومون بالتنسیق مع بعضھم البعض للتأكد من أن ھناك  إن المجلس (بما فیھ الرئیس) واإلدارة  .1

 عدد كافي من الموظفین في البنك؛ 
یجب على المجلس التأكد من إعداد خطة إحالل اإلدارة للتأكد من أن عملیات البنك لن تتأثر سلبا في   .2

 حال أن وظیفة ما في اإلدارة التنفیذیة أصبحت شاغرة؛ 
التأكد من العثور على بدیل في الوقت المناسب للمدراء التنفیذیین وأعضاء المجلس  یجب على المجلس  .3

 الذین یرغبون في التقاعد. 
   
 التسلسل القیادي  .2
إذا لم یتمكن رئیس المجلس من القیام بواجباتھ بسبب حالة طارئة، یتولى واجبات الرئیس أفراد في مواقع  2.1

 مؤقتة؛ سلطة أخرى داخل مجلس إدارة البنك بصفة 
 یتولى واجبات رئیس المجلس في الحاالت الطارئة فقط وفقا لما یلي:  2.2

 نائب رئیس مجلس اإلدارة المعین؛ او  2.2.1
 أحد أعضاء المجلس بعد التصویت باألغلبیة.  2.2.2

الفرد سوف یستمر   2.3 في حال تولي واجبات الرئیس من قِبل واحد من األفراد الُمشار إلیھم أعاله، فان ذلك 
 س باإلنابة حتى:  بالعمل كرئیس للمجل

 یعود الرئیس؛  2.3.1
 انتخاب رئیس جدید للمجلس؛ أو 2.3.2
بأغلبیة أعضاء المجلس یقررون فیھ أن العضو ال یمكن أن یؤدي الواجبات الضروریة  تصویت   2.3.3

 على نحو كاف ویتم تعیین عضو بدیل من داخل المجلس وفقا للنظام األساسي للبنك.  
حدوث الكوارث، فان العضو الذي یتولى منصب رئیس المجلس  فیما یتعلق بإجراءات االستمرار في حال   2.4

 باإلنابة سیتولى أیضا رئاسة لجنة تخطیط استمرار األعمال في حال حدوث الكوارث؛ 
إذا كان الرئیس التنفیذي غیر قادرا على القیام بواجباتھ بسبب حالة طوارئ، یتولى واجبات الرئیس التنفیذي   2.5

 رئیس ُمعین على أساس مؤقت؛ 
 

 تمر الفرد البدیل بالعمل كرئیس تنفیذي بالوكالة حتى: یس 2.6
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 یعود الرئیس التنفیذي؛  2.6.1
 تعیین رئیس تنفیذي جدید بواسطة المجلس؛ أو  2.6.2
تصویت بأغلبیة أعضاء المجلس یقررون أن الفرد ال یمكن أن یؤدي الواجبات الضروریة على نحو   2.6.3

 كاف.

 

 مصادقة السلطة   .3
االقتصاد والتجارة سنویاً قائمة مفصلة، ومعتمدة من رئیس مجلس اإلدارة بأسماء على البنك أن یقدم لوزارة   3.1

رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة وصفاتھم وجنسیاتھم ووسائل االتصال بھم، ویجب على البنك إخطار وزارة  
 االقتصاد والتجارة بكل تغییر یطرأ على ھذه القائمة بمجرد حدوثھ؛ 

 إلى األفراد والمجموعات والشركات حسب قرار المجلس.   شأنالسیتم تحریر إخطار كتابي بھذا  3.2
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	4.4 تعتمد لجنة الترشيحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس الإدارة في تقييم المرشحين للعضوية على أسس وقواعد أهمها:-

	أحكام تمهيدية
	برامج التدريب والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة الجدد
	2.1 الهيكل التنظيمي للبنك والأهداف الاستراتيجية؛
	2.2 التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم؛
	2.3 مهام لجان المجلس في البنك ومسؤولياتها؛
	2.4 موجز عن الأصول والالتزامات الرئيسية؛
	2.5 المخاطر الرئيسية واستراتيجية إدارة المخاطر؛
	2.6 مؤشرات الأداء الرئيسية؛
	2.7 قواعد السلوك، بما في ذلك تضارب المصالح وسياسات سرية المعلومات؛
	2.8 البيانات المالية؛ و
	2.9 ادارات الالتزام والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية.
	3. دور أمين سر مجلس الإدارة

	برامج التدريب السنوي
	4.6.1 يجب أن يكون الاجتماع أو المؤتمر أو الندوة ذات صلة بأنشطة البنك؛ و
	4.6.2 على رئيس مجلس الإدارة أن يوافق لأعضاء مجلس الإدارة بالذهاب الى الاجتماع أو المؤتمر.
	5.1 البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس الادارة يجب أن يتضمن جوانب متعلقة بالحوكمة والمستجدات التي تنطبق على البنك ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية المعد من قبل هيئة قطر للأسواق المالية  ومصرف قطر المركزي بشكل خاص؛ و
	5.1 البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس الادارة يجب أن يتضمن جوانب متعلقة بالحوكمة والمستجدات التي تنطبق على البنك ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية المعد من قبل هيئة قطر للأسواق المالية  ومصرف قطر المركزي بشكل خاص؛ و
	5.1 البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس الادارة يجب أن يتضمن جوانب متعلقة بالحوكمة والمستجدات التي تنطبق على البنك ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية المعد من قبل هيئة قطر للأسواق المالية  ومصرف قطر المركزي بشكل خاص؛ و
	5.2 تقوم لجنة الترشيحات والحوكمة على تحديد احتياجات أعضاء مجلس الادارة بالنسبة للتدريب على المستجدات الخاصة بمواضيع الحوكمة.
	6. أدناه مواضيع أخرى من الممكن أن تدخل ضمن دورات التدريب لأعضاء مجلس الادارة على سبيل المثال لا للحصر:
	6.1 أمن المعلومات والأمن السيبراني؛
	6.2 مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب؛
	6.3 معايير التقارير المالية الدولية؛
	6.4 الاستدامة وخطة استمرارية العمل والتعافي من الكوارث؛
	6.5 منهجية المخاطر؛ و
	6.6 المعايير الدولية والممارسات الرائدة التي تنطبق على البنك.

	أحكام تمهيدية
	تتمثل اختصاصات اللجنة على الأقل فيما يلي:
	3.1 الترشيحات:
	3.1.1 وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأصلح من بين المرشحين لعضوية المجلس؛
	3.1.2 ترشيح من تراه مناسبا لعضوية المجلس في حال خلو أي من مقاعده؛
	3.1.3 وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة البنك لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالبنك؛
	3.1.3 وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة البنك لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالبنك؛
	3.1.3 وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة البنك لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالبنك؛
	3.1.4 الإشراف على سياسات الموارد البشرية بشكل عام والتأكد من وجود خطة إحلال لكبار الموظفين في الإدارة التنفيذية؛
	3.1.5 ترشيح من تراه مناسبا لشغل أي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا؛
	3.1.6 تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس؛
	3.1.7 عرض قائمة المرشحين لعضوية المجلس على المجلس متضمنة توصياتها في هذا الشأن، على أن ترسل نسخة منها إلى الهيئة، ونسخة إلى مصرف قطر المركزي؛
	3.1.8 عرض تقرير سنوي الى المجلس يتضمن تحليلا شاملا لأداء المجلس محددا نقاط القوة واقتراحاتها في هذا الشأن؛
	3.1.8 عرض تقرير سنوي الى المجلس يتضمن تحليلا شاملا لأداء المجلس محددا نقاط القوة واقتراحاتها في هذا الشأن؛
	3.1.8 عرض تقرير سنوي الى المجلس يتضمن تحليلا شاملا لأداء المجلس محددا نقاط القوة واقتراحاتها في هذا الشأن؛
	3.1.9 رصد وترشيح أعضاء جدد لمجلس الإدارة من الذين يثبتوا قدرتهم على إتخاذ قرارات سليمة نيابة عن البنك والمساهمين؛
	3.1.10 تقييم الاداء السنوي للمجلس الحالي؛
	3.1.11  ضمان أن الترشيحات تأخذ في الإعتبار توافرعدد كاف من المرشحين المحتملين القادرين على أداء واجباتهم كأعضاء للمجلس، بالإضافة إلى مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم، وأيضاً مؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية والشخصية. يجب أن تتم الترشيحات على أساس " الش...
	3.1.12  تقديم توصيات بشأن العدد المناسب لتكوين المجلس، بما في ذلك:
	3.1.13 تشكيل لجان المجلس وتحديد مهامها؛
	3.1.14 تولي جميع المسائل المتصلة بالأداء الفعال لأعضاء المجلس.
	3.1.15 إجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء المجلس واللجان المنبثقة عنه؛
	3.1.16 الموافقة على تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة؛
	3.1.17 تقدير وتقييم أعضاء المجلس إستناداً إلى معايير من بينها:
	3.1.18 إستقامتهم وحكمهم على الامور؛
	3.1.19 قدرتهم على تكريس الوقت الكافي لإدارة شؤون البنك؛ و
	3.1.20 تنوع الخلفيات والخبرات المكتسبة.
	3.2 الحوكمة:
	3.2.1 إجراء المراجعة والتقييم على أساس دوري بشأن أي تغييرات في الممارسات الدولية والمحلية لإدارة الشركات والتي يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية عمل البنك، وإدارته لسياسة الحوكمة وأيضاً التوصية للمجلس بإدخال تعديلات على تلك الممارسات؛
	3.2.1 إجراء المراجعة والتقييم على أساس دوري بشأن أي تغييرات في الممارسات الدولية والمحلية لإدارة الشركات والتي يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية عمل البنك، وإدارته لسياسة الحوكمة وأيضاً التوصية للمجلس بإدخال تعديلات على تلك الممارسات؛
	3.2.1 إجراء المراجعة والتقييم على أساس دوري بشأن أي تغييرات في الممارسات الدولية والمحلية لإدارة الشركات والتي يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية عمل البنك، وإدارته لسياسة الحوكمة وأيضاً التوصية للمجلس بإدخال تعديلات على تلك الممارسات؛
	3.2.2 النظر في مسائل عدم الإلتزام بالحوكمة، والتوصية إلى المجلس بإتخاذ الإجراءات لحلها حسب مقتضى الحال؛
	3.2.3 التوصية بإتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتغييرات في ممارسات الحوكمة والإلتزام بها في البنك وسياسة الحوكمة للكيانات التابعة ذات الصلة؛
	3.2.3 التوصية بإتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتغييرات في ممارسات الحوكمة والإلتزام بها في البنك وسياسة الحوكمة للكيانات التابعة ذات الصلة؛
	3.2.3 التوصية بإتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتغييرات في ممارسات الحوكمة والإلتزام بها في البنك وسياسة الحوكمة للكيانات التابعة ذات الصلة؛
	3.2.4 التوصية إلى المجلس للموافقة على سياسة الحوكمة للبنك مالم يكن مجلس الإدارة قد فوضها بالموافقة عليها.
	3.2.5 تحديد الأشخاص المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للبنك وفقًا للشروط والمؤهلات التي تحددها اللجنة وتقديم توصية إلى المجلس؛
	3.2.5 تحديد الأشخاص المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للبنك وفقًا للشروط والمؤهلات التي تحددها اللجنة وتقديم توصية إلى المجلس؛
	3.2.5 تحديد الأشخاص المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للبنك وفقًا للشروط والمؤهلات التي تحددها اللجنة وتقديم توصية إلى المجلس؛
	وضع خطة للخلافة لأعضاء مجلس الإدارة وفقًا للوائح ولوائح مصرف قطر المركزي. أي اقتراح يرفعه مجلس الإدارة إلى المساهمين لانتخاب أو إعادة انتخاب عضو مجلس إدارة مصحوبًا بتوصية من لجنة الترشيحات والحوكمة.
	تتخذ قرارات اللجنة بموافقة الأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت رئيس اللجنة هو الصوت المرجح. ولتجنب إحتكار القرارات وتعزيز خلق وجهات نظر جديدة ينبغي ان يأخذ المجلس بعين الإعتبار وكلما أمكن تدوير العضوية ورئاسة اللجان شريطة ألا يؤدي ذلك إلى إضعا...
	4,1 تحرر اللجنة محضر لكل إجتماع يبين فيه ما دار بالإجتماع؛
	4,2 يوقع المحضر من قبل  أمين سر اللجنة، والأعضاء الذين حضرو الإجتماع؛
	4,3 ترفع اللجنة تقريرا سنويا الى المجلس بما قامت به من أعمال وما قامت به من توصيات؛
	4,4 يقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجنة وتضمين تقرير الحوكة ملخص ما قامت به من أعمال.

	أحكام تمهيدية
	تتمثل اختصاصات اللجنة على الأقل فيما يلي:
	3.3  السياسات:
	3.3.1 إستراتيجية طويلة الأجل على أساس الأوضاع الإقتصادية وظروف السوق ورؤية المجلس؛
	3.3.2 مراجعة خطط العمل السنوية والميزانيات تماشياً مع الإستراتيجية طويلة الأمد والمتغيرات الإقتصادية والسوق والبيئات التنظيمية؛
	3.3.2 مراجعة خطط العمل السنوية والميزانيات تماشياً مع الإستراتيجية طويلة الأمد والمتغيرات الإقتصادية والسوق والبيئات التنظيمية؛
	3.3.2 مراجعة خطط العمل السنوية والميزانيات تماشياً مع الإستراتيجية طويلة الأمد والمتغيرات الإقتصادية والسوق والبيئات التنظيمية؛
	3.3.3 رصد أداء البنك ومقارنة النتائج مع الإستراتيجية وخطة العمل والميزانيات؛
	3.3.4 مراجعة وتطويرالأعمال التجارية الموحدة وإنتظام المنتجات وتوزيع الموارد في مختلف أنحاء البنك؛
	3.3.4 مراجعة وتطويرالأعمال التجارية الموحدة وإنتظام المنتجات وتوزيع الموارد في مختلف أنحاء البنك؛
	3.3.4 مراجعة وتطويرالأعمال التجارية الموحدة وإنتظام المنتجات وتوزيع الموارد في مختلف أنحاء البنك؛
	3.3.5 مراجعة وتوحيد خطط التسويق والإتصالات وتوزيع الموراد بكفاءة وفعالية ومواءمتها لتطوير ونمو الأعمال التجارية للبنك؛
	3.3.6 إجراء مراجعة واسعة للسياسات المقترحة للبنك وإعتماد الموافقة المبدئية عليها قبل الحصول على الموافقة النهائية من المجلس ما لم يكن المجلس قد فوض اللجنة بالموافقة النهائية عليها؛
	3.3.7 التأكد من وضع مبادئ توجيهية للسياسات والتي يتم تبنيها من قبل الشركات التابعة/ الكيانات ذات الصلة؛
	3.3.8 وضع إستراتيجية المسؤوليات الإجتماعية للبنك في ضوء قيم العلامة التجارية للبنك في مختلف أنحاء البنك.
	3.4 المكافآت:
	3.4.1 تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في البنك سنويا، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على أن يكون ذلك في نطاق القانون ولوائح وتعليمات الجهات الرقابية؛
	3.4.2 تحديد أسس منح البدلات والحوافز بالبنك ومنها إصدار أسهم تحفيز للعاملين بها؛
	3.4.3 وضع إطارعمل شفاف لمكافآت الإدارة التنفيذية لجذب وإستمرار وتحفيز الأفراد المؤهلين والمطلوبين لإدارة البنك بنجاح؛
	3.4.4 تحديد مكافآت الرئيس التنفيذي وغيره من الإدارة التنفيذية على أساس تحقيق الأهداف الإستراتيجية ذات المدى الطويل؛
	3.4.5 التوصية إلى المجلس بشأن الحوافز المالية المتعلقة بكبارالمسؤولين التنفيذيين الجدد والحاليين بما يتفق مع مستوى هذه الحوافز في سوق العمل المصرفي؛
	3.4.6 مراجعة سلم الرواتب والإمتيازات الوظيفية الأخرى لموظفي البنك وتقديم توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس لإعتمادها؛
	3.4.6 مراجعة سلم الرواتب والإمتيازات الوظيفية الأخرى لموظفي البنك وتقديم توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس لإعتمادها؛
	3.4.6 مراجعة سلم الرواتب والإمتيازات الوظيفية الأخرى لموظفي البنك وتقديم توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس لإعتمادها؛
	3.4.7 إجراء مراجعة سنوية لتقييم أداء الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية ومقارنتها بأهداف وغايات البنك طويلة الأجل المحددة؛
	3.4.8 تحديد أسس التعويضات لأعضاء مجالس إدارة كيانات البنك ذات الصلة مع الاخذ بالإعتبار الأنظمة واللوائح القطرية؛
	3.4.9 إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت المتعلقة بالإدارة التنفيذية لكيانات البنك ذات الصلة؛
	3.4.10 التأكد من أن سياسة المكافآت تراعي جميع أنواع المخاطر التي تتعرض لها أثناء تخصيص المكافآت، بحيث تكون هناك محاذاة بين الأرباح المكتسبة ودرجة المخاطرة لجميع الأنشطة والأنشطة المصرفية؛
	3.4.10 التأكد من أن سياسة المكافآت تراعي جميع أنواع المخاطر التي تتعرض لها أثناء تخصيص المكافآت، بحيث تكون هناك محاذاة بين الأرباح المكتسبة ودرجة المخاطرة لجميع الأنشطة والأنشطة المصرفية؛
	3.4.10 التأكد من أن سياسة المكافآت تراعي جميع أنواع المخاطر التي تتعرض لها أثناء تخصيص المكافآت، بحيث تكون هناك محاذاة بين الأرباح المكتسبة ودرجة المخاطرة لجميع الأنشطة والأنشطة المصرفية؛
	3.4.11 التأكد من أن سياسات المكافآت، التي يجب أن يعتمدها مجلس الإدارة، تتفق مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية ذات الصلة، لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الإدارة العليا بما في ذلك الرئيس التنفيذي. والإشراف على تطبيق هذه السياسة ومراجعتها سنويًا.
	3.4.12 التأكد من أن فترة المكافأة يجب أن تتماشى مع الدخل الفعلي، وخاصة من حيث الأداء الطويل الأجل؛ و
	3.4.13 يجب أن تعمل لجنة المكافآت جنبًا إلى جنب مع لجنة إدارة المخاطر أو كبير مسؤولي المخاطر، فيما يتعلق بتقييم الحوافز بموجب نظام المكافآت القائمة على تقييم المخاطر.
	تتخذ قرارات اللجنة بموافقة الأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت رئيس اللجنة هو الصوت المرجح. ولتجنب إحتكار القرارات وتعزيز خلق وجهات نظر جديدة ينبغي ان يأخذ المجلس بعين الإعتبار وكلما أمكن تدوير العضوية ورئاسة اللجان شريطة ألا يؤدي ذلك إلى إضعاف...
	4.1 تحرر اللجنة محضر لكل إجتماع يبين فيه ما دار بالإجتماع؛
	4.2 يوقع المحضر من قبل  أمين سر اللجنة، والأعضاء الذين حضرو الإجتماع؛
	4.3 ترفع اللجنة تقريرا سنويا الى المجلس بما قامت به من أعمال وما قامت به من توصيات؛
	4.4 يقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجنة وتضمين تقرير الحوكة ملخص ما قامت به من أعمال.

	تشكيل وعدد أعضاء اللجنة
	 تتألف اللجنة من ثلاث أعضاء على الأقل ويجوز للجنة دعوة غير الأعضاء لحضور أي اجتماع للجنة بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمراجع الخارجي وأي موظف أخر.
	مدة عمل اللجنة
	الترشيح
	 يعين المجلس أعضاء اللجنة التنفيذية.
	الإستقالة
	 تقبل الإستقالة بموجب إشعار مسبق مدته ثلاث أشهر وأن يوافق عليها المجلس.
	المكافآت
	 يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة: بدلات حضور الإجتماعات وفقا للائحة الإمتيازات والحقوق المعتمدة من مجلس الإدارة.
	أمين سر اللجنة
	 يعين أمين سر اللجنة من قبل اللجنة التنفيذية ويكون مسؤولا عن الحفاظ على جميع وثائق اللجنة وتوزيع جدول الأعمال والتحضير لإجتماعاتها، بالإضافة إلى أي مسؤوليات أخرى يتضمنها الوصف الوظيفي الخاص أمين سر اللجنة.
	مكان عقد إجتماعات اللجنة
	 المقر الرئيسي للبنك أو أي مكان آخر يقرره رئيس اللجنة.
	عدد مرات عقد الإجتماع 
	 على الأقل 4 مرات سنويا وعند الضرورة بناء على طلب رئيس اللجنة.
	 يجب توزيع جدول الأعمال بواسطة أمين سر اللجنة وذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ عقد إجتماع اللجنة.
	الدعوات وجدول الأعمال
	النصاب القانوني
	 يكون مكتملا وقانونيا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة.
	إتخـــاذ القرارات
	 تتخذ القرارات بموافقة الأغلبية وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت رئيس اللجنة هو الصوت المرجح.
	محاضر الإجتماعات
	 يحتفظ أمين سر اللجنة بسجلات مناقشات وقرارات الإجتماع ويوزع محضر كل جلسة على الأعضاء وذلك في غضون أسبوع عمل من تاريخ عقد الإجتماع للتعليق عليه والموافقة على المحضر.
	دعم المجلس والقيام بالمهام
	 تعمل اللجنة كهيئة إستشارية للمجلس.
	مسؤوليات واختصاصات اللجنة
	 مراجعة التغييرات المتعلقة بهيكل رأس مال البنك والتغييرات المهمة على هيكلي الإدارة والرقابة والتوصية الى المجلس للموافقة عليها؛
	 تسهيل الرقابة الفعالة والسيطرة الشاملة على أعمال البنك من خلال تلقي ومراجعة ائتمان العملاء بشكل عام والفريق المشترك والتعرض للإستثمار؛
	 تخويل تلك العمليات الفردية وحدود القطاعات التي تقع ضمن الصلاحيات التالية المخولة للجنة التنفيذية من قبل المجلس؛
	 الموافقة على منح تسهيلات ائتمانية فوق الحد المسموح به من قبل الإدارة وللحد المفوضة به الإدارة من قبل المجلس؛
	 مراجعة مقترحات الإئتمان فوق الحد المسموح به للجنة التنفيذية وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها؛
	 تقديم توصية إلى المجلس لإتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات المتعلقة بالمديونيات المتعثرة أو الإلتزامات بأعلى من الحد المسموح به؛
	 إجراء المراجعة وعلى أساس ربع سنوي عن حالة القضايا المتعلقة والخاصة بالتقاضي؛
	 الموافقة على الشراء والإنفاق لمبالغ في حدود التفويض الممنوح إلى اللجنة من قبل المجلس؛
	 الموافقة على منح التبرعات المالية وغيرها للأنشطة الخيرية بما فيها مصاريف مسؤوليات الشركات الإجتماعية على أساس كل حالة على حدة وفقا لحدود السلطة المفوضة للجنة كما هي موافق عليها من المجلس وكذلك استراتيجية المسؤولية الإجتماعية للشركات؛
	 مراجعة وإقرار المسؤولية الإجتماعية والإستثمارية ضمن الصلاحيات المفوضة للجنة؛
	 الإشراف على أداء الإستثمارات الإستراتيجية عن طريق تلقي تقارير دورية من الإدارة وتقديم التقارير الى المجلس؛
	 الموافقة على الإستحواذ على الأصول الثابتة التي لا تدخل في الميزانية المعتمدة لرأس المال وفقا لتفويض السلطة وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس؛
	 إتخاذ قرارات بشأن انتهاكات البلد والحدود الإئتمانية المقابلة؛
	 إتخاذ قرارات بشأن إنتهاكات تجاوز أوضاع العملة المفتوحة إلى ما يصل إلى 20%  من الحد الأعلى للعملة؛
	 القيام بإجراء تقييم سنوي ذاتي بشأن أداء اللجنة لأعمالها بما في ذلك فعاليتها والإلتزام بمسؤولياتها وواجباتها؛
	 إعداد تقارير منتظمة إلى المجلس عن نتائج أعمال اللجنة وتقديم توصياتها بشأنها، هذا بالإضافة إلى أية أمور أخرى تراها اللجنة مناسبة لإدراجها ضمن التوصيات أو أي قضايا بناء على طلب المجلس؛
	 إعداد تقارير منتظمة إلى المجلس عن نتائج أعمال اللجنة وتقديم توصياتها بشأنها، هذا بالإضافة إلى أية أمور أخرى تراها اللجنة مناسبة لإدراجها ضمن التوصيات أو أي قضايا بناء على طلب المجلس؛
	 القيام بأية نشاطات إضافية تفوض بها اللجنة من قبل المجلس؛
	 القيام بإجراء مراجعة سنوية بشأن مسؤوليات وواجبات اللجنة التنفيذية وتقديم التوصيات إلى المجلس، حيثما ينطبق ذلك.

	أحكام تمهيدية
	سياسة التعيين واعادة التعيين
	آلية التعيين بجميع الأحوال يجب أن لا تتعارض مع المتطلبات الموثقة ضمن ملحق 1.

	مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات الخارجي
	مسؤوليات مراقب الحسابات الخارجي والتزامات لجنة التدقيق ومتابعة الإلتزام وتقييم المخاطر
	أحكام تمهيدية
	إن الغرض من هذه السياسة هو تحديد المنهج الواجب اعتماده عند الاستعانة بخدمات مراقبين الحسابات الخارجيين، من اجل إدارة العلاقة معهم بفعالية ووفقا لمتطلبات الجهات الرقابية وأفضل ممارسات الحوكمة.
	هذه السياسة تنطبق على جميع شركات بنك الدوحة ويجب قراءتها بالتوافق مع اختصاصات/واجبات ومسؤوليات لجنة التدقيق ومتابعة الإلتزام وتقييم المخاطر.
	هذه السياسة تنطبق على جميع شركات بنك الدوحة ويجب قراءتها بالتوافق مع اختصاصات/واجبات ومسؤوليات لجنة التدقيق ومتابعة الإلتزام وتقييم المخاطر.
	هذه السياسة تنطبق على جميع شركات بنك الدوحة ويجب قراءتها بالتوافق مع اختصاصات/واجبات ومسؤوليات لجنة التدقيق ومتابعة الإلتزام وتقييم المخاطر.
	السياسة العامة
	أحكام تمهيدية
	الغرض من هذه السياسة هو تعريف إجراءات فعالة يتم بموجبها التأكيد لمجلس إدارة البنك وللتدقيق الداخلي بأن الضوابط الداخلية وعمليات إدارة المخاطر تعمل بفعالية وفقا لمتطلبات الحوكمة.
	الغرض من هذه السياسة هو تعريف إجراءات فعالة يتم بموجبها التأكيد لمجلس إدارة البنك وللتدقيق الداخلي بأن الضوابط الداخلية وعمليات إدارة المخاطر تعمل بفعالية وفقا لمتطلبات الحوكمة.
	الغرض من هذه السياسة هو تعريف إجراءات فعالة يتم بموجبها التأكيد لمجلس إدارة البنك وللتدقيق الداخلي بأن الضوابط الداخلية وعمليات إدارة المخاطر تعمل بفعالية وفقا لمتطلبات الحوكمة.
	تنطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة التي تقع ضمن إطار عمليات التدقيق الداخلي وهي تنطبق أيضا على مجلس إدارة البنك ولجنة التدقيق ومتابعة الإلتزام وتقييم المخاطر في المشاركة في التعيين والتنسيق مع التدقيق الداخلي. يجب قراءة هذه السياسة مع اختصاصات/مسؤوليا...
	تنطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة التي تقع ضمن إطار عمليات التدقيق الداخلي وهي تنطبق أيضا على مجلس إدارة البنك ولجنة التدقيق ومتابعة الإلتزام وتقييم المخاطر في المشاركة في التعيين والتنسيق مع التدقيق الداخلي. يجب قراءة هذه السياسة مع اختصاصات/مسؤوليا...
	تنطبق هذه السياسة على جميع الأنشطة التي تقع ضمن إطار عمليات التدقيق الداخلي وهي تنطبق أيضا على مجلس إدارة البنك ولجنة التدقيق ومتابعة الإلتزام وتقييم المخاطر في المشاركة في التعيين والتنسيق مع التدقيق الداخلي. يجب قراءة هذه السياسة مع اختصاصات/مسؤوليا...
	السياسة العامة
	أحكام تمهيدية
	إن الغرض الأساسي من وظيفة الالتزام هي مساعدة كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إدارة المخاطر المرتبطة بعدم الالتزام بالقوانين والتعليمات السارية وتقديم النصح لهما ولدوائر وفروع البنك المختلفة.
	تنحصر مهام ومسؤوليات إدارة الالتزام في متابعة تطبيق تعليمات الجهات الرقابية المحلية ومساعدة كل من مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية في الإدارة ومراقبة مخاطر الالتزام. وتتمثل مخاطر الالتزام في مخاطر فرض العقوبات من قبل الجهات الرقابية، الخسائر المالي...
	السياسة العامة
	أحكام تمهيدية
	السياسة العامة
	أحكام تمهيدية
	السياسة العامة
	3.1 يتم منح المكافأة على أساس الأداء بطريقة تعزز الإدارة السليمة للمخاطر ولا تحرض على الإفراط في المخاطرة (أي تحقيق التوازن بين الأداء الفردي واستدامة البنك على المدى الطويل)؛
	3.2 يتم منح المكافأة القائمة على أساس الأداء من خلال ضمان ما يلي:
	3.3 قد تخضع المكافآت الممنوحة على اساس الأداء لنظام الدفع المؤجل تماشياً مع ممارسات السوق القطري السائد في قطاع الخدمات المالية، كما يحددها مستشارو البنك الخارجيين؛
	3.4 يتم تحديد مبلغ المكافأة المراد دفعه سنويًا من قبل مجلس الإدارة. ويتم احتساب المكافآت بناءا على تقييم الأداء الفعلي لبنك الدوحة مقابل الأهداف المدرجة في الموازنة المالية؛
	3.5 يتم الموافقة على جميع المكافآت المتعلقة بأداء الرئيس التنفيذي والموظفين الآخرين من قبل لجنة السياسات والمكافآت والحوافز ، وذلك بناءً على توصية من الموارد البشرية وبناءً على أداء الموظفين؛ و
	3.6 الموظفون الذين استقالوا من بنك الدوحة أو تم إعطاؤهم إشعارًا بإنهاء الخدمة، قبل نهاية السنة المالية، لن يحق لهم الحصول على أي مكافأة بناءا على الأداء في تلك السنة.
	مراجعة السياسة وتعديلها

	أحكام تمهيدية
	آلية توزيع أرباح الأسهم
	أحكام تمهيدية
	السياسة العامة
	اجتماعات الجمعية العامة
	معاملة المساهمين العادلة
	حقوق المساهمين
	أحكام تمهيدية
	التعريف
	1. وفقا لمصرف قطر المركزي، فإن الشخص يعتبر طرف ذو علاقة/ صلة ببنك الدوحة في الحالات التالية:
	1.1 يكون عضوا من أعضاء مجلس الإدارة سواء في البنك أو في أي من الشركات التابعة له.
	1.2 مالكي الأسهم الرئيسيين في البنك أو في الشركات التابعة أو المشاركين في رأس مال البنك أو في الشركات التابعة بحد أدنى ما نسبته 5٪ سواء بصفتهم الشخصية  أو من خلال أولادهم القصر أو زوجاتهم أو الشركات التي يساهمون بحد أدنى 50 ٪ في رؤوس أموالها.
	1.3 الموظف الرئيسي في الإدارة العليا في البنك أو في أي من الشركات التابعة مثل: المدير العام أو نائب المدير العام أو المدير التنفيذي أو مدير التدقيق أو المستشار أو غيرهم من الذين يشاركون في صُنع القرار.
	1.3 الموظف الرئيسي في الإدارة العليا في البنك أو في أي من الشركات التابعة مثل: المدير العام أو نائب المدير العام أو المدير التنفيذي أو مدير التدقيق أو المستشار أو غيرهم من الذين يشاركون في صُنع القرار.
	1.3 الموظف الرئيسي في الإدارة العليا في البنك أو في أي من الشركات التابعة مثل: المدير العام أو نائب المدير العام أو المدير التنفيذي أو مدير التدقيق أو المستشار أو غيرهم من الذين يشاركون في صُنع القرار.
	1.4 الشركات الشقيقة للمجموعة والتي يساهم فيها البنك بنسبة 20 ٪ من رأس المال كحد أدنى.
	1.5 مراقبين الحسابات الخارجيين للبنك أو الشركات التابعة.
	2. وفقا لهيئة قطر للأسواق المالية، فإن الشخص يعتبر طرف ذو علاقة/ صلة ببنك الدوحة في الحالات التالية :
	2.1  يكون عضوا من أعضاء مجلس الإدارة سواء في البنك  أو في أي من الشركات الشقيقة؛
	2.2 عضو الإدارة التنفيذية لبنك الدوحة؛
	2.3  يملك 10٪ أو أكثر من أسهم التصويت في بنك الدوحة نيابة عن الشركات الشقيقة؛
	2.4 يكون قريبا من الدرجة الرابعة لأي شخص كما هو وارد فيئ 2.1 الى 2.3؛
	2.5 شركة يكون فيها الأفراد الذين تم وصفهم من 2.1  الى  2.4 يملكون مجتمعين أو منفردين 20 ٪ أو أكثر من اسهم التصويت أو عضو أو مسؤول رئيسي في مثل تلك الشركات؛
	2.6 الشركة التابعة لبنك الدوحة؛
	3. يعتبر بنك الدوحة أي علاقة من الدرجة الأولى هو علاقة قرابة.
	2.1 تتطلب الأهداف المحددة مستندات محددة أو اتفاقات تفصيلية تغطي العمليات القائمة والمستقبلية للأطراف ذوي العلاقة؛
	2.2 تتطلب أن تتم كافة المعاملات وفقاً للقيمة السوقية العادلة والمضمونة مقابل حجز أصول كافية؛
	2.3 يتم استيفاء الرسوم الإدارية من الأطراف ذوي العلاقة بانتظام وتحتسب بطريقة أصولية وموحدة وتتم على أساس:
	2.3.1 دفع التكاليف؛
	2.3.2 التكلفة زائد ربح معقول (تقتصر على أنواع معينة من المعاملات)؛
	2.3.3 القيمة السوقية العادلة؛
	2.3.4 المصاريف الإجمالية للخدمات الداخلية في الشركات التابعة والمعاملات وما إلى ذلك؛ و
	2.3.5 الالتزام بالمتطلبات الرقابية، بما في ذلك القوانين والتعليمات.
	3.1 ستتطلب جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلى مراجعة مسبقة من المجلس، في غياب الأطراف ذوي العلاقة ؛
	3.2 يفوض المجلس واجبات  تحليل معاملات الأطراف ذوي العلاقة إلى اللجنة التنفيذية؛
	3.3 تجتمع اللجنة التنفيذية بشكل دوري و كلما اقتضت الحاجة لتناقش معاملات الأطراف ذات العلاقة وأية مشاكل أخرى؛
	3.4 تقدم اللجنة تقريراً موجزاً إلى أعضاء المجلس لمراجعته والموافقة عليه.
	4.1 يجب على الإدارة التنفيذية عند العمل مع المجلس لمناقشة معاملات الأطراف ذات العلاقة أن يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر المختلفة والمتعددة المتعلقة بها؛
	4.1 يجب على الإدارة التنفيذية عند العمل مع المجلس لمناقشة معاملات الأطراف ذات العلاقة أن يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر المختلفة والمتعددة المتعلقة بها؛
	4.1 يجب على الإدارة التنفيذية عند العمل مع المجلس لمناقشة معاملات الأطراف ذات العلاقة أن يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر المختلفة والمتعددة المتعلقة بها؛
	4.2 إن الفشل في التخطيط على النحو الملائم وإدارة معاملات الأطراف ذات العلاقة قد يؤدي إلى حدوث مشاكل مع الهيئات الرقابية بما في ذلك السلطات الضريبية مما سيؤثر على قدرة البنك على النمو أو المنافسة في المدى القصير أو في المستقبل؛
	4.3 إن المخاطر المحددة المتعلقة بعمليات الأطراف ذات العلاقة هي مخاطر مرتبطة ولكنها ليست مقتصرة على مخاطر الالتزام ومخاطر السمعة؛
	4.4 يجب أن تمر جميع معاملات الأطراف ذوي العلاقة على لجنة العطاءات بالبنك قبل تقديم التوصيات إلى المجلس للموافقة عليها.
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	4.4 يجب أن تمر جميع معاملات الأطراف ذوي العلاقة على لجنة العطاءات بالبنك قبل تقديم التوصيات إلى المجلس للموافقة عليها.
	5.1  تعتبر معاملات الأطراف ذات العلاقة مادية إذا كانت القيمة الدفترية أو القيمة السوقية العادلة، أيهما أقل تتجاوز خمسة عشر  مليون ر. ق.
	5.2  يتم الأخذ في الاعتبار معاملات الأطراف ذوي العلاقة المجمعة عندما يتجاوز مجموع المعاملات ذات الطبيعة المماثلة مبلغ خمسين مليون ر. ق.
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	7.1 إن الصفقات الخاصة بالأطراف ذات الصلة ربما يكون لها تأثير هام على البيانات المالية للبنك وإن المعاملات بين أو فيما بين الأطراف ذات العلاقة تختلف عن المعاملات بين أطراف غير ذات علاقة، لأنها وبحكم تعريفها لا تتضمن تضارب في المصالح؛
	7.2  إن عدم التدقيق في معاملات الأطراف ذات الصلة قد يؤثر تأثيرا كبيرا على السعر وعلى شروط المعاملات وتجعل من الصعب التمييز بين شكل ومضمون الصفقات/ المعاملات؛
	7.3  باستثناء المعاملات المتكررة، فإنه من المفترض وجود صعوبة في إثبات أن معاملة الأطراف ذات الصلة هي ذات مصلحة، حيث ليس من الممكن تحديد ما إذا كانت مثل هذه المعاملات قد حدثت أو ما هي شروط وطريقة التسوية التي ستكون عليها فيما لو كانت لأطراف من غير ذات ...
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