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 المساهمون األعزاء،

بالنيابة عن مجلس اإلدارة، يسرني أن أقدم لكم تقرير الحوكمة السنوي للبنك األهلي وذلك 
 عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

في العام 2019، حققنا تقدمًا كبيرًا في كافة األقسام وكان أداؤنا ثابتًا ومستقرًا. وقد واصلنا 
 تحقيق أهدافنا من خالل دعم الرؤية الشاملة للبنك األهلي "لنكون في قلب المجتمع"، 

 كما نسعى لدعم النمو المستدام لعمالئنا القيمين ومجتمعنا بشكل عام.

كان أداؤنا شهادة على نهجنا الهادف لتحقيق أداًء ماليًا صلبًا وثابتًا خالل السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ويسرني أن أعلن عن تحقيق نتائج إيجابية للبنك في العام 
2019 حيث بلغ الربح الصافي 675,2 مليون ريال قطري مقارنة بـ 665,6 مليون ريال قطري 

في العام 2018، كما نمت القروض والسلف بنسبة 14.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2018 حيث 
بلغت 31,591 مليون ريال قطري. وقد ارتفعت اإلستثمارات بنسبة 27.1% مقارنة بشهر 
ديسمبر 2018 حيث بلغت 7,521 مليون ريال قطري، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال 

 اإلجمالي في ديسمبر 2019 نسبة جيدة بلغت 18%، مما يعكس المركز المالي القوي للبنك.

ونتيجة أدائنا القوي في العام 2019، ومع األخذ بعين االعتبار تعظيم ثروة المساهمين 
ومتطلبات رأس المال للبنك وتوقعات السيولة والميزانية العمومية، فقد اقترح مجلس 

اإلدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% )0.15 ريال قطري لكل سهم( وأسهم مجانيه بنسبة %5 
 )سهم واحد جديد لكل 20 سهم( كتوزيع أرباح لسنة 2019. 

 حقق البنك األهلي بنجاح أحد أهدافه اإلستراتيجية الرئيسية المتمثلة في تحسين التمويل 
المستقر من خالل استكمال عملية اصدار الشريحة الثالثة لسندات بقيمة 500 مليون دوالر 

أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة األجل 
بقيمة 1.5 مليار دوالر أمريكي. وقد تم تسجيل فائض في اإلكتتاب بما يزيد عن 3 مرات من 

قبل أكثر من 85 مستثمر في آسيا والشرق األوسط وأوروبا. وهذا يدّل على استمرار ثقة 
 المستثمرين الدوليين في كل من قطر والبنك األهلي.

باإلضافة إلى ذلك وكشهادة اخرى على ادائنا فإن وكالة موديز قد أكدت على التصنيف 
اإلئتماني للبنك األهلي عندP1 / A2، وهو ثاني أعلى تصنيف للبنوك التقليدية في قطر 

بعد بنك قطر الوطني. كما أكدت وكالة فيتش الدولية على التصنيف اإلئتماني طويل األجل 
.’A‘ للبنك األهلي عند 

ويسرني أن أفصح أن هذه اإلنجازات قد تحققت دون أي مساومة على الحوكمة والرقابة 
الداخلية. كما إننا نقوم بالمزيد من اإلستثمار في تعزيز وتحسين أنظمة اإلبالغ عن 

 تقرير حوكمة الشركة
لكمة رئيس مجلس اإلدارة
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التحويالت أو المعامالت المشبوهة من خالل تطوير أنظمة األمن السيبراني والحوكمة، 
وذلك بهدف حماية معلومات وبيانات عمالئنا. وفي هذا السياق، فإننا على تعاون وتنسيق 

 وثيق مع الجهات الرقابية.

كما نواصل جهودنا العتماد التكنولوجيا المبتكرة وضمان تقديم أفضل الخدمات الموثوقة 
على مدار الساعة. لقد قام البنك باإلستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا من ضمنها 
تحسينات في سعة البيانات والعمليات المصرفية الرقمية التي ستساهم في تحسين 

تجربة العمالء من خالل تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة وفاعلية. وفي المرحلة المقبلة 
من رحلتنا، سيتم التركيز على تعزيز تجربة قنوات التسويق الموحدة من خالل تعزيز منصات 
الخدمات المصرفية على الجوال وعلى اإلنترنت، وكذلك إطالق منتج المحفظة اإللكترونية 

.E-Wallet الجديدة 

لقد واصلنا تطوير فروع البنك حيث قمنا بتجديد فرع الوكرة لخدمة ودعم عمالئنا بشكل 
أفضل. كما زودت شبكة الفروع بأكثر من 70 جهاز صراف آلي تم وضعها في أماكن 

استراتيجية في مختلف أرجاء قطر لضمان االستخدام األمثل للشبكة، حيث توفر أجهزة 
الصراف اآللي التابعة للبنك خدمات عمليات السحب واإليداع النقدي لتمكين العمالء من 

 تلبية متطلباتهم اليومية بسهولة.

لقد ارتكز نجاح البنك على كفاءة وتفاني وجهود موظفينا وإخالصهم، وكذلك على ثقة 
عمالئنا وعلى الدعم غير المحدود من المساهمين الذين نعتبرهم أسس نجاحنا.

وانطالقًا من ايمان مجلس اإلدارة بأن حوكمة الشركة يشكل عنصر رئيسي لضمان اإلدارة 
السليمة للبنك لما فيه صالح كافة األطراف المعنيين، فقد اتخذ مجلس اإلدارة الخطوات 
الالزمة لضمان امتثال البنك مع قواعد الحوكمة ومع متطلبات اإلفصاح والتقارير المالية 

 التي وضعتها بورصة قطر.

أود أن أعرب عن بالغ شكري وتقديري لمجلس اإلدارة، ولفريق اإلدارة التنفيذية ولموظفي 
البنك على النتائج التي تحققت خالل العام 2019 والتي لم يكن من الممكن تحقيقها لوال 

 الجهود المخلصة التي بذلوها.

وختامًا، نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى مزيٍد من التقدم واإلزدهار بما يعود بالنفع 
على وطننا ومجتمعنا وتراثنا، وعلى النحو الذي يرضي عمالءنا ويحقق مصالح المساهمين. 

فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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إفصاحات حوكمة الشركة
مقدمة. 	

إن تقرير الحوكمة هذا يستند إلى )1( قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، )2(  1.1
تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم )2015/68( تاريخ 
2015/7/26، )"تعليمات الحوكمة"(، و )3( نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية 

المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم 
 )5( لسنة 2016 )"نظام الحوكمة"( ويشار إليها جميعها هنا بعبارة )"قواعد الحوكمة"(.

تتألف حوكمة الشركة من العمليات والضوابط التي تحكم طريقة إدارة البنك وتقديم  1.2
التقارير عن أنشطته، من ضمنها دور الرقابة الداخلية، ووضع السياسات واإلجراءات 

المناسبة، واتباع إدارة فاعلة والترويج لمبدأ الشفافية لما فيه مصلحة البنك وأصحاب 
 المصلحة المعنيين. 

يلتزم مجلس إدارة البنك األهلي )"البنك"( بتطبيق معايير حوكمة الشركة والقيام  1.3
بشكل مستمر بتعزيز وتحسين مبادىء وأطر عمل الحوكمة في البنك لما فيه مصلحة 

البنك وأصحاب المصلحة المعنيين، من ضمنهم المساهمين، وكذلك تنفيذ المبادىء 
الرئيسية واألهداف لحوكمة الشركة. وتتضمن هذه المبادىء، على سبيل المثال ال 

الحصر، )1( حماية المساهمين وزيادة ثرواتهم، )2( رفع مستوى التوعية والمسؤولية 
لدى مجلس اإلدارة، )3( ضمان المعاملة المتساوية بين المساهمين، )4( االلتزام 

بقواعد القانون واألنظمة المرعية اإلجراء، )5( تعزيز الشفافية واإلفصاح، )6( تجنب 
 الخلط بين أدوار ومسؤوليات المجلس واإلدارة التنفيذية.

بهدف تطبيق حوكمة الشركة بشكل مناسب، يلتزم المجلس بتنفيذ قواعد الحوكمة  1.4
وضمان التطبيق المستمر للمعايير األخالقية بهدف حماية حقوق المساهمين 

وأصحاب المصلحة المعنيين، وكذلك حماية صغار المساهمين والتركيز على سياسة 
اإلفصاح عن المعلومات وضمان الشفافية، باإلضافة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات 

 مجلس اإلدارة ولجانه، واإلدارة العليا والتنفيذية واللجان اإلدارية.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ولضمان تطبيق قواعد الحوكمة، أشرف  1.5
مجلس اإلدارة بشكل فاعل على الترويج ألعلى مستويات معايير الشفافية، واإلفصاح، 

والعدالة والمحاسبة، حيث طبق سياسة الفصل الواضح لألدوار والمسؤوليات بين 
 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

1تم اعداد هذا التقرير ليعكس مدى تطبيق قواعد الحوكمة لدى البنك كما في 31  1.6
 ديسمبر 2019 ويتضمن اإلفصاحات المطلوبة في قواعد الحوكمة.
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مجلس اإلدارة. 	

211 
تأليف المجلس 

بموجب البند 26 من النظام األساسي للبنك، يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء، أ 
)1( ستة منهم يتم تعيينهم باإلنتخاب وتمتد فترة عضويتهم لثالث سنوات وقد تم 

انتخابهم للفترة من 2017 ولغاية 2019، )2( يقوم جهاز قطر لالستثمار بتعيين عضوين 
لتمثيله في مجلس اإلدارة، و)3( يتم تعيين وعزل العضو التاسع من قبل مجلس اإلدارة 

 كعضو مستقل.

إن مناصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للبنك هي مناصب منفصلة وال ب 
 يمكن توليها من قبل الشخص نفسه.

يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بصفات شخصية مثل النزاهة والسمعة الطيبة ويحملون ت 
الشهادات العلمية المناسبة والخبرات والمهارات المهنية لكي يقوموا بتأدية 

مسؤولياتهم وأدوراهم بفعالية وليقوموا بمهام القيادة واإلشراف لما فيه مصلحة 
 البنك والمساهمين.

212 
 مهام 

ومسؤوليات 
المجلس

 يباشر مجلس اإلدارة مهامه واختصاصاته وفقًا لميثاق مجلس اإلدارة وفي ضوء أ 
 أحكام القانون والحوكمة، وفيما يلي ملخص لمهام واختصاصات المجلس:

وضع استراتيجيات العمل واألهداف والسياسات وتطويرها وإعادة تقييمها،  	
واعتماد أنظمة الرقابة الداخلية واإلشراف عليها ومراجعتها.

إقرار الهيكل التنظيمي للبنك وتقييمه وتطويره وتحديد المهام واالختصاصات  		
والواجبات والمسؤوليات لالدارة التنفيذية.

تشكيل اللجان وإنشاء برامج عملها وتحديد صالحياتها وواجباتها ومسؤولياتها  			
وتفويض سلطات اتخاذ القرار وتحديد صالحيات التوقيع عن البنك.

تقييم المخاطر الحالية والمستقبلية التي قد يتعرض لها البنك واعتماد سياسات  		
المخاطر وااللتزام واالجراءات الخاصة بها.

 اإلشراف على تنفيذ وتقييم وتطوير برامج وإجراءات العمل والتحقق  	
من كفايتها ومالءمتها.

تعيين جهاز التدقيق الداخلي واإلشراف عليه وضمان حياديته واستقالليته. 		
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212 
 مهام

ومسؤوليات 
المجلس 

تابع..

 ترشيح مدقق خارجي من ذوي االختصاص والكفاءة العالية والتعاقد  			
معه وتحديد أتعابه.

مراجعة تقارير اإلدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي والمدقق الخارجي واعتماد  				
الحسابات المرحلية والختامية للبنك.

التحقق من سالمة وصحة البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك ونتائج  		
أعماله، والمحافظة على حقوق المودعين والمساهمين.

 الشفافية والمصارحة في اإلفصاح عن جميع األمور الهامة التي تؤثر  	
على أداء البنك ونتائج أعماله والتزامات ومعامالت األطراف ذات العالقة 

والمصالح المتداخلة.

 دعم وتوضيح قيم الحوكمة وقواعد السلوك المهني من خالل اعتماد  		
سياسات الحوكمة وقواعدها.

تنظيم عملية الترشيح ألعضاء المجلس بشفافية واإلفصاح عن المعلومات  			
المتعلقة باجراءات ترشيحهم للمساهمين.

 أداء أية مهام أو مسؤوليات يرى مجلس االدارة ضرورة القيام بها من أجل  				
الوصول إلى تحقيق أهداف البنك.

 المصادقة على الخطة السنوية للتدريب والتعليم في البنك والتي تتضمن  			
 برامج حول أنشطة البنك والمواضيع المتعلقة بالحوكمة.

 باالضافة إلى ما تقدم، يولي أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين عناية خاصة ب 
 تجاه القيام بالواجبات التالية:

المشاركة بفعالية في اجتماعات المجلس وتقديم الرأي بشأن أنشطة المجلس. 	

 ضمان االلتزام بإعطاء األولوية لمصلحة البنك والمساهمين في األمور التي  		
قد يحدث فيها تضارب بين مصالح البنك ومصالح األطراف ذات العالقة.

المساعدة وتقديم الرأي حول العمليات االستراتيجية وسياسات التخطيط للبنك،  			
وكذلك تقديم اقتراحات حول أهم التحديات التي تواجه تنفيذ االستراتيجية.

تقديم آراء مستقلة فيما يتعلق باستراتيجيات وسياسات البنك، وتقييم األداء  		
وكفاية وجودة الموارد البشرية ومعايير العمل المعتمدة في البنك.

مراقبة أداء البنك في تحقيق أهدافه، مراجعة تقارير األداء الدورية، واستغالل  	
المهارات والخبرات واالختصاص والمؤهالت لخدمة مصالح البنك والمساهمين.

مجلس اإلدارة  .	
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اإلشراف على حوكمة الشركة وتطوير تطبيقات الحوكمة لدى البنك. 		

 القيام بأي مهام ومسؤوليات إضافية قد يتطلبها المجلس أو رئيس المجلس. 			

 يعتبر مجلس اإلدارة المسؤول األول تجاه المساهمين واألطراف األخرى ومصرف ت 
 قطر المركزي وهيئة قطر لألوراق المالية وبورصة قطر وغيرها من الجهات الرسمية 

 في الدولة.

يعقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات على األقل في السنة المالية الواحدة وفقًا للمادة ث 
)34( من النظام األساسي للبنك. واستنادًا إلى المادة )35( من النظام األساسي تعقد 

جميع اجتماعات مجلس اإلدارة بإشعار صادر عن رئيس مجلس اإلدارة، أو نائبه في 
حال غياب األول. كما يعقد المجلس بطلب من عضوين على األقل من أعضاء مجلس 

اإلدارة قبل خمسة عشر يومًا )15( على األقل من تاريخ االجتماع المقترح، يبين فيه 
التاريخ والوقت ومكان االجتماع، ويجب أن يتضمن اإلشعار ملخصًا للمسائل المقترح 
مناقشتها في ذلك االجتماع. وفي هذا اإلطار اجتمع مجلس اإلدارة ستة 6 مرات خالل 

 العام 2019.

يمثل المجلس كافة المساهمين ويلتزم بتحقيق مصالح الشركة وتأدية مهامه 	 
 بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام.

يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالوصول بشكل كامل وفوري إلى المعلومات والوثائق ح 
 والسجالت المتعلقة بالبنك.

يحضر اجتماع الجمعية العامة جميع أعضاء مجلس اإلدارة ويشمل ذلك رؤساء اللجان 	 
المنبثقة عن المجلس، كما توجه دعوة الحضور إلى كٍل من إدارة مراقبة الشركات في 
وزارة االقتصاد والتجارة، ومصرف قطر المركزي، ومراقب الحسابات الخارجي، وهيئة 

قطر لألسواق المالية، وبورصة قطر، والموظفين الرئيسيين في البنك كالرئيس 
 التنفيذي ونوابه ومدير التدقيق الداخلي وغيرهم.

 يتم توزيع "ميثاق مجلس االدارة" على أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين د 
 والمنتخبين الجدد بهدف ضمان إدراكهم الكامل والمناسب لسير عمل البنك 

 وعملياته وإدراكهم لمسؤولياتهم.

 يستند ميثاق المجلس على قواعد الحوكمة وهو ملزم لمجلس اإلدارة.ذ 
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يتضمن "ميثاق مجلس االدارة"، وفي إطار األمور العامة، أن يكون أعضاء المجلس ر 
مؤهلين مهنيًا وعلى دراية وخبرة مناسبة تمكنهم من تولي وظائفهم اإلشرافية 
وأن يمتلكوا القدرة على تقديم المساهمات المهنية فيما يتعلق باالستراتيجيات 

والنشاطات التشغيلية وتقييم المخاطر وإدارتها واإلمتثال للقوانين واللوائح التنفيذية 
والمحاسبة والتقارير المالية واإلتصاالت، وأن يراعوا كذلك تخصيص الوقت الكافي في 

 تنفيذ مسؤولياتهم تجاه البنك.

 يمتلك مجلس اإلدارة حق االطالع غير المقيد على دليل مجلس اإلدارة، والذي ز 
يتضمن نظام التأسيس للبنك وتعليمات الحوكمة ونظام الحوكمة والسياسات 

 واألحكام ذات الصلة.

يدين كل عضو في مجلس اإلدارة بواجب العناية واالخالص والتقييد بالسلطة س 
المؤسسية كما هي محددة في القوانين واللوائح ذات الصلة بما في ذلك نظام 

 حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ودليل مجلس االدارة.

 على جميع أعضاء مجلس االدارة العمل دائمًا على أساس معلومات واضحة وبحسن 	 
 نية وبالعناية واالهتمام الالزمين ولمصلحة البنك وكافة مساهميه.

 على أعضاء مجلس االدارة العمل بفعالية لاللتزام بمسؤولياتهم تجاه البنك.ص 

يتضمن النظام األساسي للبنك إجراءات واضحة إلقالة أعضاء مجلس اإلدارة في حال ض 
تغيبهم عن اجتماعات المجلس، إذ تنص المادة رقم )33( منه على "إذا تغيب عضو 

مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس أو أربعة اجتماعات غير 
 متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقياًل".

مجلس اإلدارة  .	
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1. يتم تحديد وضعية األعضاء 
التنفيذيين بناء على عضويتهم في 
اللجنة التنفيذية وبناء على تعريف 

“األعضاء غير التنفيذيين” في 
تعليمات الحوكمة.

213 
أعضاء المجلس

 يتألف المجلس الحالي من األعضاء التالية أسماءهم:أ 

 الشيخ / فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

 عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2005، ويرأس مجلس اإلدارة 
 منذ العام 2011. حاصل على بكالوريوس مالية – جامعة سوفولك، 

 بوسطن – الواليات المتحدة األمريكية.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2019
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب، ويملك )24,500,800( سهمًا

اإلنتخاب/التعيين: 2017
إنتهاء المدة: 2019

الوضعية: غير تنفيذي

 الشيخ / ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 1997، ونائب رئيس المجلس منذ عام 
2013، ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة القطرية 

العامة للتأمين وإعادة التأمين. وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة بنك ترست )لجزائر)، 
شركة ترست للتأمين )الجزائر(، شركة ترست للتأمين )ليبيا(، ترست لإلستثمارات، عمان 

إلعادة التأمين، مغتربين األردنيين لالستثمار القابضة، مركز التجارة العالمي )قطر(، 
 وشركة الصاري التجارية )قطر(. وهو حاصل على درجة بكالوريوس في إدارة األعمال.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2019
 نائب رئيس مجلس اإلدارة، ويملك )24,705,040( سهماً

اإلنتخاب/التعيين: 2017
إنتهاء المدة: 2019
الوضعية: تنفيذي1
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 الشيخ / جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2014، وهو عضو في مجلس إدارة شركة 
محمد بن حمد القابضة )قطر(. يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

 بليموث في لندن، المملكة المتحدة.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2019
عضو مجلس اإلدارة ويمثل مؤسسات عبر الشرق والتي تملك )2,227,340( سهمًا

 ويملك شخصيًا )24,487,713( سهمًا

اإلنتخاب/التعيين: 2017
إنتهاء المدة: 2019

الوضعية: غير تنفيذي

 الشيخ / فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

 عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2015، وهو حاصل على بكالوريوس 
 مالية –جامعة جور	 واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2019
عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصيًا أي سهم

 يمثل شركة المها كابيتال التي تملك )45,285,580( سهمًا

اإلنتخاب/التعيين: 2017
إنتهاء المدة: 2019

الوضعية: مستقل – غير تنفيذي

مجلس اإلدارة  .	
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 الشيخ / فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2014. ويشغل حاليًا منصب رئيس إدارة 
المحفظات اإلقليمية لدى جهاز قطر لالستثمار، ومدير غير تنفيذي في شركة الديار 
القطرية، ومدير غير تنفيذي في شركة قطر للتأمين ورئيس مجلس إدارة بنك قطر 
األول. يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ماريماونت، فرجينيا، 

 الواليات المتحدة األمريكية، وماجستير تنفيذية في إدارة األعمال من كلية HEC باريس.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2019
عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصيًا أي سهم

 يمثل جهاز قطر لالستثمار الذي يملك )1,103,898,030( 
 سهمًا كما في 31 ديسمبر 2019

اإلنتخاب/التعيين: عّين من قبل جهاز قطر لالستثمار في مارس 2017
إنتهاء المدة: يتم انتهاء التعيين بموجب إخطار كتابي من قبل جهاز قطر لالستثمار

الوضعية: غير تنفيذي

 الشيخ / سلمان بن حسن آل ثاني

عضو مجلس إدارة البنك األهلي منذ مايو 2017. يشغل حاليًا منصب المدير المالي 
في مؤسسة قطر ويشرف على وظائف المالية واإلستراتيجية والمخاطر. يحمل شهادة 

 جامعية في الدراسات المصرفية والمالية من جامعة قطر.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2019
عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصيًا أي سهم

 يمثل جهاز قطر لالستثمار الذي يملك )1,103,898,030( 
 سهمًا كما في 31 ديسمبر 2019.

اإلنتخاب/التعيين: عّين من قبل جهاز قطر لالستثمار في مارس 2017
إنتهاء المدة: يتم انتهاء التعيين بموجب إخطار كتابي من قبل جهاز قطر لالستثمار

الوضعية: غير تنفيذي
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السيد/ فيكتور نظيم رضا آغا

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2005. حاليًا المدير العام لوكالة السد 
للسفر، والمدير العام لشركة السد للصرافة - الدوحة، وعضو مجلس إدارة شركة 

الدوحة للتأمين، وعضو مجلس إدارة شركة الماجدة لإلستثمار العقاري، وعضو مجلس 
 إدارة سابق في نادي السد الرياضي - الدوحة.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2019
عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصيًا أي سهم

 يمثل شركة الماجدة لالستثمار العقاري والتي تملك )25,467,750( سهمًا

اإلنتخاب/التعيين: 2017
إنتهاء المدة: 2019

الوضعية: مستقل – تنفيذي

السيد/ أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 1995. عضو مجلس إدارة شركة قطر 
للسينما وتوزيع األفالم – الدوحة. شغل سابقًا منصب المبعوث الوزاري مطلق 

 الصالحية لدى وزارة الخارجية - الدوحة.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2019
 عضو مجلس اإلدارة ويملك )69,321,620( سهمًا

اإلنتخاب/التعيين: 2017
إنتهاء المدة: 2019
الوضعية: تنفيذي

مجلس اإلدارة  .	
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 الجدول التالي يوضح حضور أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعات مجلس اإلدارة أ 
 التي بلغت ستة )6( إجتماعات خالل العام 2019، علمًا بأن التغيب في كافة األحوال 

 كان ألسباب خاصة قبلها المجلس، كما أن األعضاء الغائبين قد قاموا بتعيين 
 عضو لينوب عنهم: 

214 
اجتماعات وحضور 

أعضاء مجلس اإلدارة 

الحضورالمنصباإلسم

6/6رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبالشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

6/6نائب رئيس مجلس اإلدارةالشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

6/5عضو مجلس اإلدارةالشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

6/6عضو مجلس اإلدارة الشيخ فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

6/6عضو مجلس اإلدارةالشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

6/6عضو مجلس اإلدارةالشيخ سلمان بن حسن آل ثاني

6/4عضو مجلس اإلدارةالسيد فيكتور نظيم رضا آغا

6/6عضو مجلس اإلدارةالسيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

215 
 أهم المواضيع 

التي راجعها 
 المجلس في 

عام 2019

 الموافقة على البيانات المالية المرحلية.أ 

 الموافقة على التسهيالت الثنائية والمشتركة التي يحصل عليها البنك.ب 

إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار الطرح الثالث للسندات األوروبية المتوسطة ت 
 األجل بقيمة 500 مليون دوالر أميركي لدعم السيولة والتمويل المستقر.

 مراجعة الهيكل التنظيمي للبنك والمصادقة عليه.ث 

 قرارات مختلفة متعلقة بعمليات التشغيل والسياسات 	 
 واالستراتيجيات الخاصة بالبنك.
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 بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة: أ 

مبلغ 12,250,000 ريال قطري كأتعاب مجلس اإلدارة عن سنة 2018 تم تسديدها  	
خالل عام 2019 بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة.

مبلغ 3,780,000 يمثل بدل الحضور وعضوية اللجان عن عام 2019. 		

216 
 إجمالي 

 الماكفآت 
 المدفوعة 

ألعضاء مجلس 
اإلدارة:

217 
سكرتير المجلس 

 يعين مجلس اإلدارة سكرتير يقوم بمهام التسجيل والتنسيق وتدوين محضر أ 
 اجتماعات المجلس والتقارير التي تقدم إليه، كما تقدم هذه التقارير إلى المجلس 

 عندما تدعو الحاجة.

وفق توجيهات رئيس مجلس اإلدارة، يوزع سكرتير المجلس المعلومات وينسق بين ب 
 أعضاء مجلس اإلدارة وأصحاب المصلحة المعنيين.

إن سكرتير المجلس الحالي يحمل شهادة في القانون ويتمتع بأكثر من 15 عامًا من ت 
الخبرة في مجال الشؤون القانونية. وقد تولى في السابق مناصب عليا في شركات 

محلية ودولية تعمل في مجال االستشارات القانونية وكذلك عمل في السابق منصب 
سكرتير مجلس اإلدارة. إلى جانب ذلك، حضر العديد من الدورات المتعلقة بعمله 

 ومنصبه سكرتير المجلس وشارك بفعالية في مؤتمر وندوات حوكمة الشركة.

218 
لجان المجلس 

تماشيًا مع قوانين الحوكمة وبهدف رفع مستوى كفاءة المجلس في ضبط سير 
 مختلف األنشطة والوظائف في البنك، قام مجلس اإلدارة بتأسيس لجان وأوكل 

 إليها مسؤوليات وصالحيات محددة لتنوب عنه. خالل العام 2019، قامت لجان 
 مجلس اإلدارة، وكل وفق دورها ومسوؤلياتها، بمراجعة األمور وبإصدار القرارات 

أو إصدار التوصيات للمجلس فيما يتعلق بمختلف أنشطة وأقسام البنك من ضمنها 
اإلقراض، المصادقة على المناقصات والمشتريات، المصادقة على السياسات، 

 مراجعة المكافآت والعالوات والتصديق عليها، وغيرها العديد من االمور المتعلقة 
 بسير األعمال.

 خالل العام 2019، قامت كل لجنة من لجان المجلس بتمرير القرارات أو اصدار 
توصيات للمجلس حول قضايا ومواضيع معينة تقع ضمن صالحياتها. وقدمت كل 

لجنة من لجان المجلس تقريرًا سنويًا كاماًل إلى المجلس حول عملها وتوصياتها.

مجلس اإلدارة  .	
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 ولجان المجلس هي:

 لجنة التدقيق أ 

تتألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء هم: 	

الحضورالمنصباإلسم

6/6رئيس اللجنةالشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

6/6عضو اللجنةالشيخ فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

6/6عضو اللجنةالشيخ سلمان بن حسن آل ثاني

 مهام ومسؤوليات اللجنة:  		

 النظر في التوصيات وكذلك تقديم التوصيات الالزمة إلى المجلس أ( 
بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وأتعاب تدقيق الحسابات وتقييم 

المدقق الخارجي من حيث المؤهالت والخبرة والموارد واإلستقاللية 
والموضوعية والفعالية والرد على أية أسئلة إلنهاء عقد أو إقالة مدققي 

الحسابات الخارجيين.

مراجعة وإستعراض البيانات المالية قبل عرضها على المجلس، مع التركيز ب( 
بوجه خاص على ما يلي:

أي تغييرات في السياسات واإلجراءات المحاسبية.	 

التعديالت الهامة الناجمة عن التدقيق.	 

اإللتزام بمعايير المحاسبة.	 

اإللتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر 	 
لألسواق المالية.

 اإللتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة 	 
في الدولة.

مناقشة المشاكل والتحفظات الناجمة عن عمليات التدقيق المرحلية ت( 
والنهائية، وأية أمور قد ترغب في مناقشتها مع مدققي الحسابات الخارجيين.

إستعراض محتويات التقارير النظامية المطلوبة أو التي أعدتها الجهات الرقابية ث( 
والردود عليها من قبل البنك.
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على أساس سنوي، مراجعة مدى كفاية وإكتمال خطة ونطاق التدقيق 	( 
الداخلي، وضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والخارجيين والتأكد من 
أن وظيفة المراجعة الداخلية لديها ما يكفي من الموارد وفعالة في القيام 

بمسؤولياتها.

على أساس سنوي، مراجعة مدى كفاية وإكتمال خطة ادارة التدقيق وتوفير ح( 
الموارد الكافية لها لتلبية خطتها السنوية.

النظر في نتائج تقارير التدقيق الداخلي، وكذلك أي تقارير خاصة يتم طلبها 	( 
ألغراض العمل، وال سيما فيما يتعلق بالمالحظات ذات المخاطر العالية، 

وردود اإلدارة التنفيذية عليها، ومتابعة تنفيذ النقاط المجدولة ضمن المهل 
المنصوص عليها.

ترفع اللجنة إلى مجلس اإلدارة أية قضايا تتعلق بنطاق عملها أو تراها اللجنة د( 
 ضرورية إلحاطة المجلس بها أو التخاذ القرار المناسب من قبل المجلس

 لجنة المخاطر وااللتزام ب 

تتألف لجنة المخاطر وااللتزام من ثالثة أعضاء، وقد كان تغيب أي عضو لعذر  	
شخصي مقبول من اللجنة وقد تم تكليف أحد أعضاء اللجنة لينوب عنه في 

الحضور والتصويت:

الحضورالمنصباإلسم

3/3رئيس اللجنةالشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

3/3عضو اللجنةالسيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

3/2عضو اللجنةالسيد فيكتور تنظيم رضا آغا

 مهام ومسؤوليات اللجنة:  		

 مراجعة نطاق مهام اإللتزام ومهام ادارة المخاطر وإختصاصات وظائف أ( 
مدراء هذه اإلدارات.

التأكد من وجود سياسات متبعة إلدارة كافة أنواع المخاطر التي تعترض البنك ب( 
وتوافق هذه السياسات مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة ومدى 

فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وااللتزام.

مجلس اإلدارة  .	
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اإلطالع على التقارير المقدمة من إدارة المخاطر وإستعراض الخطوات التي ت( 
إتخذتها اإلدارة لتقييم ورصد ومراقبة مخاطر اإلئتمان والمخاطر التشغيلية 

ومخاطر السوق.

على أساس سنوي، مراجعة مدى كفاية وإكتمال خطة اإللتزام بما في ذلك ث( 
التدريب على اإللتزام والرصد واإلبالغ وتوفير الموارد الكافية لوظيفة االلتزام 

لتلبية خطتها السنوية.

النظر في أية أمور يحيلها المجلس إلى اللجنة.	( 

رفع التوصية إلى مجلس اإلدارة وعرضها عليه للحصول على موافقته بشأن ح( 
إستقالة أو إقالة مدير إدارة المخاطر ومدير اإللتزام وموظفيهما.

تقييم أداء مدير اإللتزام ومدير المخاطر والموافقة على الرواتب والمكافآت 	( 
وغيرها من مسائل تخص أجور جميع موظفي هذه اإلدارات )خاضعة 

لتوجيهات البنك المطبقة والخاصة بسياسات األجور والمكافآت(.

مراجعة الترتيبات التي تمّكن الموظفين من اإلبالغ عن المخاوف بشأن د( 
مخالفات محتملة في مسائل التقارير المالية أو غيرها من األمور الهامة، إلى 
جانب التأكد من وجود الترتيبات الالزمة إلدارة تحقيق مستقل ومناسب لمثل 

هذه األمور.

ترفع اللجنة إلى مجلس اإلدارة أي قضايا تتعلق بنطاق عملها أو تراها اللجنة ذ( 
 ضرورية إلحاطة المجلس بها أو التخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.

 لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت ت 

 تتألف لجنة الحوكمة، الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء، وقد كان تغيب  	
 أي عضو لعذر شخصي مقبول من اللجنة وقد تم تكليف أحد أعضاء اللجنة 

 لينوب عنه في الحضور والتصويت:

الحضورالمنصباإلسم

4/4رئيس اللجنةالشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

4/3عضو اللجنةالشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

4/4عضو اللجنةالسيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو
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 مهام ومسؤوليات اللجنة: 		
 

دراسة واعداد وتطوير االستراتيجيات واألهداف والسياسات والنظم والخطط أ( 
والموازنات بناء على توجيهات من مجلس اإلدارة.

الموافقة على الهيكل العام لنظام المكافآت والحوافز والمزايا، وفقًا للنظام ب( 
األساسي للبنك، وإرشادات المصرف المركزي ونظام الحوكمة.

اعتماد نظم وإجراءات وضوابط منح المكافآت والعالوات وتحديثها في حال ت( 
استدعى األمر ذلك.

التوصية لمجلس اإلدارة بالمبلغ الكلي للعالوات والمكافآت المبنية على ث( 
تقييم األداء السنوي المتبع.

التوصية لمجلس اإلدارة بالمكافآت والبدالت الخاصة بأعضاء المجلس 	( 
واللجان المنبثقة عنه.

 تحديد العالوات والمكافآت التي تدفع للمدير العام ونوابه حسب نظام ح( 
تقييم األداء السنوي وتلك التي تدفع لمدير إدارة التدقيق ومدير االلتزام 

ومدير إدارة المخاطر.

أية مسؤوليات أخرى توكل للجنة من قبل مجلس االدارة من أجل الوصول إلى 	( 
 تحقيق أهداف البنك.

 مسؤوليات أخرى تقوم بها اللجنة: 			

اعتماد تاريخ فتح وإغالق باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.أ( 

استالم طلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.ب( 

 تقييم المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة على مبدأ األهلية fitness ت( 
.)qualification( والمؤهالت المالئمة )suitability( والمالءمة

عند اكتمال التقييم تقوم اللجنة برفع نتائج التقييم وتوصياتها لمجلس اإلدارة ث( 
الذي يقوم بدوره بإخطار المصرف المركزي بالتزامن مع إرسال كشف بأسماء 

جميع المرشحين، مرفقًا معه االستبيان الشخصي للمرشح وبقية المستندات 
والوثائق المطلوبة وذلك قبل أسبوعين من موعد انعقاد الجمعية العمومية.

 إعادة النظر في عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة متى 	( 
ما استدعى األمر ذلك.

تجتمع اللجنة ثالث مرات سنويًا ويجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة ح( 
اللجنة لإلنعقاد في غير موعدها الدوري إذا ما دعت الضرورة لذلك. وفي هذا 

 اإلطار اجتمعت اللجنة )4( مرات خالل العام 2019.

مجلس اإلدارة  .	
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 اللجنة التنفيذية ث 

 تتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء هم: 	

الوضعية2المنصباإلسم

تنفيذيرئيس اللجنةالشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

تنفيذيعضو اللجنةالسيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

تنفيذيعضو اللجنةالسيد فيكتور تنظيم رضا آغا

 مهام ومسؤوليات اللجنة: 		

اللجنة مسؤولة عن المصادقة على أي قروض أو إئتمان، تزيد قيمتها عن أ( 
حدود صالحيات اإلدارة التنفيذية.

إدارة وتسيير شؤون البنك وفقًا للموازنة السنوية وخطة األعمال والتعليمات ب( 
المتعلقة بالسياسات المالية واإلدارية والتشغيلية واإلئتمانية التي يوافق 

عليها مجلس إدارة البنك من وقت آلخر.

ممارسة الصالحيات المخولة بها من مجلس اإلدارة في منح اإلئتمان ت( 
وتجديده ومتابعته واستثمار وتوظيف األموال التي تتخطى قيمتها صالحيات 

اإلدارة التنفيذية.

اعتماد النظم والمنتجات المصرفية المختلفة والخطط والموازنات ضمن ث( 
السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة.

أية مسؤوليات أخرى توكل للجنة من قبل مجلس اإلدارة من أجل الوصول إلى 	( 
 تحقيق أهداف البنك.

 
تجتمع اللجنة بناًء على طلب من رئيسها أو الرئيس التنفيذي أو مجلس اإلدارة متى  			

ما استدعت الضرورة ذلك. وتقوم اللجنة بإصدار قراراتها بالتمرير بدون الضرورة 
 لعقد اجتماع. لم تعقد اللجنة أي اجتماع في عام 2019.

 2. ان تحديد وضعية
 األعضاء التنفيذيين
 هو لكونهم أعضاء

في اللجنة التنفيذية.
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 لجنة المناقصات 	 

 تتألف لجنة المناقصات من ثالثة أعضاء هم: 	

الوضعية3المنصباإلسم

1/1رئيس اللجنةالشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

1/1عضو اللجنةالشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

1/1عضو اللجنةالسيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

 مهام ومسؤوليات اللجنة:  		

استالم عروض المناقصات والمشتريات وتفريغها في محضر إثبات.أ( 

النظر في عروض البيع أو الشراء للعقارات واألراضي المملوكة للبنك أو التي ب( 
يرغب البنك في تملكها ورفع التوصيات الالزمة بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

 مراجعة واعتماد الشروط اإلدارية والمالية والفنية لكافة ت( 
المناقصات والمزايدات.

النظر والبت في المناقصات وأوامر الشراء التي تزيد قيمتها عن حدود ث( 
صالحيات اإلدارة التنفيذية.

 اعتماد اللجان المفوضة من قبلها لفض المناقصات والعطاءات 	( 
المقدمة لها.

يحق للجنة عند رفع توصياتها إلى جهة االعتماد أال تتقيد بأقل األسعار ح( 
المقدمة إليها، ويتعين عليها في هذه الحالة اإلفصاح عن مبرراتها لذلك 

 ضمن توصيتها المرفوعة لجهة االعتماد.

تجتمع اللجنة بناًء على طلب من رئيسها أو الرئيس التنفيذي أو مجلس اإلدارة متى ما 
 استدعت الضرورة ذلك. وتقوم اللجنة بإصدار قراراتها بالتمرير بدون الضرورة لعقد اجتماع.

يمكن للمجلس واللجان طلب االستشارات في أي موضوع متعلق بشؤون البنك. أ 
 ويتحمل البنك التكليف والنفقات نظير تعيين هؤالء المستشارين المستقلين 

 أو استشاريين من قبل البنك.

219 
المستشارون 

الخارجيون 

مجلس اإلدارة  .	
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 3. ان تحديد وضعية
 األعضاء التنفيذيين
 هو لكونهم أعضاء

في اللجنة التنفيذية.

تتألف إدارة البنك العليا من كبار الموظفين في البنك الذين يرفعون تقاريرهم إلى أ 
مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي. واإلدارة العليا للبنك مسؤولة عن إعداد الهيكل 

 التنظيمي الذي يصادق عليه في الختام مجلس اإلدارة.

تساهم اإلدارة العليا للبنك في تطبيق وتطوير الحوكمة بالتعاون مع مجلس اإلدارة ب 
وضمان إنجاز العمل بكفاءة ووفق السياسات واإلجراءات المطبقة في البنك والقوانين 

 واألنظمة المرعية اإلجراء.

 تتألف اإلدارة العليا للبنك حاليًا من:ت 

محمود ملكاوي
الرئيس التنفيذي باإلنابة

لم يملك أية أسهم في البنك كما في 31 - 12 - 2019

ماهالينغام شانكار
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات وتكنولوجيا المعلومات 

لم يملك أية أسهم في البنك كما في 31 - 12 - 2019

أحمد شحاته
نائب الرئيس التنفيذي باإلنابة – قطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة

لم يملك أية أسهم في البنك كما في 31 - 12 – 2019

محمد النملة
نائب الرئيس التنفيذي - إدارة دعم األعمال والخدمات وشؤون الموظفين

لم يملك أية أسهم في البنك كما في 31 - 12 - 2019

محمد عوف
نائب المدير العام للشؤون القانونية

لم يملك أية أسهم في البنك كما في 31 - 12 - 2019

311 
تفاصيل االدارة

 اإلدارة. 	
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سعد الكعبي
رئيس إدارة الموارد البشرية

لم يملك أية أسهم في البنك كما في 31 - 12 - 2019

تريفور بيلي
رئيس إدارة الخدمات المصرفية الدولية

لم يملك أية أسهم في البنك كما في 31 - 12 - 2019

جوني الخوري
المستشار العام وسكرتير مجلس اإلدارة

لم يملك أية أسهم في البنك كما في 31 - 12 - 2019

ماهر بركات
رئيس إدارة التدقيق الداخلي

لم يملك أية أسهم في البنك كما في 31 - 12 – 2019

ديريك كووك
رئيس قطاع الخزينة واالستثمار

لم يملك أية أسهم في البنك كما في 31 - 12 – 2019

كريم سالم
رئيس إدارة المخاطر باإلنابة

لم يملك أية أسهم في البنك كما في 31 - 12 - 2019

خلدون الخطيب
مسؤول االلتزام باإلنابة

لم يملك أية أسهم في البنك كما في 31 - 12 -2019

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لإلدارة العليا للبنك عن عام 2018 والتي تم تسديدها 
خالل العام 2019، مبلغًا وقدره 7,860,000 ريال.

اإلدارة  .	
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الرقابة الداخلية على التقارير المالية. 	

المجلس مسؤول عن وضع الرقابة الداخلية الكافية على التقارير المالية ومتابعتها. تم أ 
تصميم نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية وتطبيقه بالتوافق مع قواعد الحوكمة 
بهدف ضمان صّحة التقارير المالية وإعداد البيانات المالية للبنك ألغراض تقديم التقارير 

الخارجية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية. تتضمن الرقابة الداخلية على التقارير 
 المالية اإلفصاح عن الضوابط واإلجراءات المعتمدة لمنع تقديم بيانات خاطئة.

تبنى المجلس في اجتماعه في 2018/6 لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي COSO، ب 
لتقييم الرقابة الداخلية. وتم تقديم تقييم عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية وفق 

 متطلبات COSO للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

تم تقييم إعداد وتطبيق الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل المدققين ت 
الخارجيين شركة ديلويت وتو	، كونها شركة تدقيق مستقلة، وأصدرت تقريرًا إيجابيًا 

 عن تقييم البنك في موضوع الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

411 
 تقرير اإلدارة 
 حول الرقابة 

الداخلية على 
التقارير المالية

412 
مخاطر التقارير 

المالية

إن المخاطر الرئيسية للتقارير المالية تتمثل في عدم عكس البيانات المالية للواقع أ 
الحقيقي نتيجة أخطاء غير مقصودة أو غير متعمدة، أو نشر بيانات مالية لم ُتعّد في 
الوقت المحدد لها. ويظهر النقص في التقديم الصحيح لهذه التقارير عندما تتضمن 

مبالغ البيانات المالية أو اإلفصاحات أخطاء )أو سهوًا(. وتعد األخطاء في البيانات، 
عنصرًا مهمًا في حال يمكن أن تؤثر، سواء بشكل فردي أو جماعي، على القرارت 

 االقتصادية التي تتخذ بناًء على هذه البيانات المالية.

ولحصر مخاطر التقارير المالية، أّسس البنك الرقابة الداخلية على التقارير المالية بهدف ب 
إيجاد ضمان مستوى معقول، وليس كاماًل، من مواجهة البيانات المالية الخاطئة 

وكذلك تقييم كفاءة الرقابة الداخلية على التقارير المالية في البنك وفق إطار العمل 
الذي وضعته لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي COSO، حيث توصي بوضع 

 أهداف محددة لتسهيل إعداد وتقييم كفاءة نظام الرقابة.

 يتضمن إطار COSO 17 مبدأ رئيسي و 5 عناصر:ت 

بيئة الرقابة 	

تقييم المخاطر 		

أنشطة الرقابة 			

المعلومات والتواصل 		

 المراقبة 	
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 تم تحديد وتوثيق الضوابط التي تغطي 17 مبدأ وخمسة عناصر.ث 

نتيجة تأسيس الرقابة الداخلية على التقارير المالية، تبنت اإلدارة األهداف التالية 	 
 للبيانات المالية:

الوجود/الحدوث: األصول والمطلوبات موجودة والمعامالت قد تمت. 	

اإلنجاز: تم تسجيل كافة المعامالت وأرصدة الحسابات وإدراجها في البيانات المالية. 		

التقييم/القياس: تم تسجيل األصول، المطلوبات، والمعامالت في التقارير المالية  			
بشكل مناسب.

الحقوق والواجبات والملكية: تم تدوين الحقوق والواجبات كأصول ومتطلبات  		
بشكل مناسب.

تقديم المعلومات واإلفصاح: تصنيف التقارير المالية واإلفصاح عنها وتقديمها  	
 تم بشكل مناسب.

 في المقابل، إن أي نظام رقابة داخلي، من ضمنه الرقابة الداخلية على التقارير ح 
 المالية، بغض النظر عن كيفية إعداده وتشغيله، يمكن أن يقدم ضمان جودة 

 معقول ولكن ليس مطلقًا، بحيث يتم تلبية أهداف نظام الرقابة. وعليه، يمكن 
للرقابة واإلجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية أن ال تمنع وقوع جميع 

األخطاء أو عمليات التزوير واالحتيال. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يعكس تصميم نظام 
الرقابة حقيقة بأن هناك عوائق وقيود على الموارد، وأن منافع الرقابة يجب أن تقاس 

 بالمقارنة مع التكاليف.

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يعكس تصميم نظام الرقابة حقيقة بأن هناك عوائق 	 
 وقيود على الموارد، وأن منافع الرقابة يجب أن تقاس بالمقارنة مع التكاليف.

413 
مخاطر التقارير 

المالية

تتم ممارسة الرقابة صمن نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية بواسطة كافة أ 
أقسام الشركة والبنية التحتية للشركة مع مراجعة صحة السجالت التي تدون البيانات 
المالية. نتيجة لذلك، فإن عمليات الرقابة الداخلية على التقارير المالية تتم من خالل 

 موظفين في مختلف أقسام الشركة.

الرقابة الداخلية على التقارير المالية  .	
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هيلكية نظام الرقابة الداخلية. 	

511 
 وظائف نظام 

 الرقابة الداخلية 
على التقارير المالية

تتم ممارسة الرقابة ضمن نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية بواسطة كافة أ 
األعمال والرقابة للشركة مع مراجعة صحة السجالت التي تدون البيانات المالية. نتيجة 

لذلك، فإن عمليات الرقابة الداخلية على التقارير المالية تتم من خالل وظائف في 
 مختلف أقسام الشركة.

يتألف نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من عدد كبير من األنظمة وإجراءات أ 
الرقابة الداخلية التي تهدف إلى الحّد من مخاطر االخطاء في البيانات المالية الموحدة. 

 ويتم دمج هذه الضوابط في عملية التشغيل وتتضمن:

العمليات المتواصلة أو الدائمة في طبيعتها مثل اإلشراف على السياسات  	
واإلجراءات المكتوبة أو الفصل بين الواجبات.

العمليات التي تجرى على أساس دوري، كالعمليات التي تجرى كجزء من عملية  		
إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة.

العمليات الوقائية أو التحقيقية في طبيعتها. 			

العمليات التي لديها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية الموحدة  		
نفسها. إن الضوابط التي لديها تأثير مباشر على البيانات المالية الموحدة تتضمن 

الرقابة على الدخول والرقابة العامة على تكنولوجيا المعلومات مثل الدخول إلى 
نظام المعلومات، والرقابة على النشر حيث يمكن أن تكون هذه الرقابة على سبيل 

المثال عملية تسوية تدعم مباشرة أحد بنود الميزانية العامة،

 مكونات تلقائية و/أو يدوية. إن الضوابط التلقائية هي عمليات رقابة مدمجة  	
 في عمليات النظام مثل التطبيق اإللزامي لفصل الرقابة على الوظائف 

 وكشوفات شخصية لتحديد كفاءة ودقة المعلومات التي يتم ادخالها. 
 أما مكونات الرقابة الداخلية اليدوية فهي التي تدار من قبل فرد أو مجموعة 

 أفراد مثل صالحيات العمليات.

512 
 الضوابط للحّد 

 من مخاطر 
 األخطاء في 

التقارير المالية
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513 
 قياس كفاءة 

تصميم وتطبيق 
وتشغيل الرقابة 

الداخلية

في السنة المالية 2019، قام البنك بتقييم لتحديد مدى كفاءة التصميم والتطبيق أ 
 والتشغيل لنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية، فيما يتعلق بـ:

مخاطر الخطأ في وحدات خط البيانات المالية الموحدة، على اعتبار ان هذه العوامل  	
هي بمثابة عوامل مادية، ومدى تعرض وحدات البيانات المالية ألخطاء،

مدى تعرض هذه الضوابط المحددة للفشل، ومنها درجة التلقائية والتعقيد  		
 ومخاطر تجاوز اإلدارة، كفاءة الموظف، ودرجة الحكم المطلوبة.

هذه العوامل، مجتمعة، تحدد طبيعة وتوقيت ومدى الدليل الذي تطلبه اإلدارة بهدف ب 
تقييم كفاءة تصميم وتطبيق وتشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية. ويتم 
استنتا	 الدليل نفسه من اإلجراءات المتخذة ضمن المسؤوليات اليومية للموظف أو 

من اإلجراءات المطبقة لغرض تقييم النظام على وجه التحديد. وتشكل المعلومات من 
مصادر أخرى عنصرًا مهمًا في عملية التقييم، كون هذا الدليل يمكن أن يؤدي إلى تنبيه 

 اإلدارة إلى مشاكل رقابية إضافية أو يمكن أن يثبت النتائج.

تضّمن التقييم مدى كفاءة تصميم وتطبيق وتشغيل الضوابط في مختلف العمليات ت 
من ضمنها القروض والسلف إلى العمالء، إيداعات العمالء، الخزينة، الدخل المتأتي 

من العموالت، االستثمارات، التقارير المالية، واإلفصاحات. كما تضمنت عملية 
التقييم مدى كفاءة تصميم وتطبيق وتشغيل الضوابط على مستوى الشركة، الضوابط 

العامة لتكنولوجيا المعلومات، وضوابط اإلفصاح. ونتيجة لتقييم كفاءة تصميم 
وتطبيق وتشغيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية، لم تجد اإلدارة أي ضعف 

واستنتجت أن نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية قد تم تصميمه وتطبيقه 
 وتشغيله بكفاءة وبطريقة مناسبة لغاية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

هيلكية نظام الرقابة الداخلية  .	
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هيلكية المساهمين في البنك األهلي. 	

توزيع الملكية بحسب الجنسية  611

النسبة في رأس المال عدد األسهم الجنسية التصنف المساهمين الرئيسيين 
)5% فأكثر(

%47.71 1,103,898,030 قطر حكومي جهاز قطر لالستثمار 
 )بطريقة مباشرة 

وغير مباشرة(

توزيع الملكية بحسب عدد المساهمين 612

النسبة في رأس المال خاص حكومي عدد المساهمين عدد األسهم

%96.81 119 2 121 أكثر من مليون

%1.24 41 0 41 500 ألف إلى مليون

%0.66 46 0 46 250 ألف إلى 500 ألف

%0.63 93 0 93 100 ألف إلى 250 ألف

%0.66 627 0 627 أقل من 100 ألف

 البنك األهلي مملوك من قبل أفراد وشركات ومؤسسات قطرية أ 
بنسبة 100 % وتتوزع نسبة ملكية كبار المساهمين في البنك وفقًا لما يلي:
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االلتزام. 	

711 
اإلفصاحات 

إلتزامًا من البنك األهلي بتعليمات الحوكمة ونظام الحوكمة، فقد تم اتخاذ اإلجراءات أ 
 الالزمة وفقًا لما يلي، من بين أمور أخرى:

إن أعضاء مجلس اإلدارة منتظمين في الحضور أو التمثيل في مجلس اإلدارة  	
ولجانه بما يحقق مصلحة البنك وكافة المساهمين دون تمييز وبما يؤدي إلعالء 

مصلحة الشركة والمساهمين وكافة أصحاب المصالح.

خالل العام 2019، والتزامًا بقوانين وممارسات الحوكمة، أجرى مجلس اإلدارة  		
التقييم الذاتي والتقييم المستقل استنادًا إلى حضور ومشاركة أعضاء مجلس 

اإلدارة في اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان. على مستوى مجلس اإلدارة، 
فإن التقييم السنوي لمجلس اإلدارة ولجان المجلس يتم من قبل لجنة الحوكمة، 

 الترشيحات والمكافآت التي رفعت تقريرها إلى مجلس اإلدارة للمراجعة 
وإصدار التوصيات.

 تم إخطار رئيس المجلس وجميع األعضاء بمتطلبات المادة 98 من قانون  			
 الشركات التجارية والمادة 7 من نظام الحوكمة ووقع الرئيس واألعضاء على 
إقرار بعدم الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وفقًا ألحكام القانون 

ونظام الحوكمة.

المراجعة الدورية للنظام األساسي للبنك لضمان االلتزام بتعليمات الحوكمة. 		

التزام البنك بجميع متطلبات الشفافية واإلفصاح إلى بورصة قطر فيما يتعلق  	
 باإلفصاح عن النتائج الفصلية ونتائج نهاية العام وغيرها من اإلفصاحات.

 أما لجهة عدم اإللتزامب 

فإن رئيس مجلس إدارة البنك األهلي، الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل ثاني، عضو  	
في لجان مجلس اإلدارة بخالف نظام الحوكمة، وذلك لكون تعليمات الحوكمة 

الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم 68 / 2015 تاريخ 26 - 07 - 2015 
حظرت أن يكون رئيس المجلس عضوًا في لجنة التدقيق دون حظر عضويته في 

بقية اللجان. ولقد تم إعالم السلطات الرقابية بتشكيلة المجلس واللجان.

إن النظام األساسي للبنك وميثاق المجلس ينصان على أن المجلس يتألف من  		
تسعة أعضاء. في حين، يتألف المجلس حاليًا من ثمانية اعضاء فقط، وسيتم 

تعيين العضو المستقبل من قبل المجلس في وقت الحق.
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الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، عضو مجلس اإلدارة ويمثل جهاز قطر لالسثمار،  			
هو حاليًا رئيس مجلس اإلدارة لبنك قطر األول، وهو بنك استثماري مدر	 في 

بورصة قطر.

تتألف لجنة الحوكمة، الترشيحات والمكافآت من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين  		
 ويرأسها عضو غير تنفيذي في المجلس، وال تضم اللجنة أي عضو مستقل.

712   
إفصاحات إضافية

 الغرامات الرقابيةأ 

لم تكن أية غرامات تم فرضها على البنك والتي تقع ضمن نطاق البند )2( من  	
المادة )4( من نظام الحوكمة، خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، 
ذات قيمة مادية أو لها تأثير سلبي على أعمال البنك وانشطته، كما انها لم تنتج 

 عن أية أنشطة احتيالية أو غير قانونية للبنك. 

 الدعاوى القضائيةب 

خالل العام 2019، أقام البنك العديد من الدعاوى القانونية لتحصيل الديون، وحيث  	
تدعو الحاجة اتخذت اإلجراءات وفق قواعد وأنظمة مصرف قطر المركزي والمعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية وفقًا لما أفصح عنه البنك في بياناته المالية.

ال تعد الدعاوى المرفوعة ضد البنك ذات طبيعة جوهرية أو قد يكون لها تأثير  		
سلبي على الوضع المالي للبنك أو على عملياته وانشطته. كما لم نصدر خالل 

 العام 2019 أية احكام ضد البنك.

 االلتزام بقواعد اإلدراج واإلفصاحت 

في العام 2019، التزم البنك بمتطلبات اإلدرا	 واإلفصاح المعمول بها في  	
 القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء.
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الهيلك القانوني للبنك . 	

الصفة القانوينةاإلسم

 شركة مساهمة قطرية.البنك األهلي )	.م.ق(

 تأسس البنك األهلي بموجب المرسوم رقم )40( لسنة 1983 م الصادر 
 بتاريخ 16 / 06 / 1983 م وبدأ نشاطه بتاريخ 04 / 08 / 1984 م، 

 البنك مرخص له بمزاولة العمل المصرفي من مصرف قطر المركزي 
بموجب الترخيص: رم/ 13 / 1984.

 شركة تابعة ومملوكة للبنك بنسبة 100 %.شركة األهلي للوساطة )ذ.م.م(

 تأسست شركة األهلي للوساطة برأس مال مقداره 50 مليون ريال قطري، 
الشركة موافق عليها من مصرف قطر المركزي ومرخص لها من هيئة قطر

لألسواق المالية، بدأت نشاطها بتاريخ 24 / 07 / 2011 م وتتداول في األوراق المالية.

شركة ذ.م.م تابعة ومملوكة للبنك بنسبة 100 %.شركة أي بي كيو فاينانس ليمتد

وهي شركة مسجلة في جزر الكايمن والهدف منها هو إصدار سندات متوسطة األجل.
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حوكمة البنك. 	

يسعى البنك األهلي إلى اإللتزام بتطبيق تعليمات الحوكمة التي تصدر عن مصرف  9.1
قطر المركزي ويعمل كذلك على تطبيق جميع متطلبات نظام الحوكمة مع األخذ في 

االعتبار المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال الحوكمة. وعليه فقد التزم 
البنك، على وجه التحديد، بمتطلبات وقواعد اإلفصاح المعمول بها لدى بورصة قطر 

وهيئة قطر لألسواق المالية. وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يرتكب البنك أي مخالفة 
 جوهرية للمتطلبات القانونية والتنظيمية بما قد يؤثر على مركزه المالي.

لدى البنك هيكلية خاصة بالحوكمة تم توثيقها ونشرها من خالل السياسات الداخلية  9.2
 وااللتزام بالقوانين واألنظمة، وتشمل تلك السياسات دون حصر:

الموضوعالرقم

تعميم البنك ونظام التأسيس1

قانون مصرف قطر المركزي2

تعليمات الحوكمة )مصرف قطر المركزي(3

نظام الحوكمة )هيئة أسواق قطر للمال(4

هيكلية مجلس اإلدارة5

مهام ومسؤوليات لجان المجلس6

مسؤوليات وصالحيات اإلدارة التنفيذية7

سياسة التعامل للحساب الشخصي8

إجراءات وسياسات إطالق الصافرة9

سياسة تضارب المصالح10

سياسة الحوكمة11

تعامل الحساب الشخصي12

سياسة توزيع أرباح األسهم13

معامالت األطراف ذوي العالقة14
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يتم تحديث سياسات البنك بشكل دوري أو عند الحاجة لذلك، وتتركز الموافقة على  9.3
هذه التعديالت من قبل لجنة الحوكمة، الترشيحات والمكافآت. وتتضمن سياسات 

 البنك ما يلي:

 سياسة التعامل للحساب الشخصيأ 

توضح مفهوم اإلفصاح والتعهد في تداول األنشطة االستثمارية )من خالل نموذ	 
معد لذلك(. وتنص هذه السياسة على قواعد وإجراءات التداول بهذه االنشطة باإلضافة 

إلى الممارسات المتاحة والمحظورة وفترات حظر التداول لمجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية وموظفي البنك، كما تتضمن سجل المطلعين الداخليين والذي يقع تحت 

 مسؤولية مدير اإللتزام.

 سياسة وإجراءات إطالق الصافرةب 

تعتمد هذه السياسة مبدأ "إطالق الصافرة" في حال حدوث أية ممارسات محظورة 
أو غير قانونية أو غير مهنية، وتؤمن الحماية الكاملة للموظف الذي أثار أية مزاعم، 

ولدى البنك استنادًا إلى هذه السياسة لجنة مستقلة تعنى بدراسة حاالت الممارسات 
المحظورة واتخاذ اإلجراء التأديبي حيالها والذي قد يصل إلى الفصل من المنصب 

الوظيفي الذي يشغله المخالف. كما تتضمن معايير اإللتزام بالحوكمة الرشيدة 
واألخالق والنزاهة والمصداقية الواجب اتباعها في ممارسة العمل المصرفي، كذلك 

الممارسات المحظورة وغير القانونية وغير المهنية التي تؤدي إلى سوء التصرف 
والسلوك ومن ضمنها ممارسات تضارب المصالح بين الموظف والبنك أو العميل أو 

 أية أطراف أخرى.

 قانون الشركات التجاريةت 

البنك ملتزم بنصوص قانون الشركات التجارية والتي توضح ما يجب إتباعه في حال 
وجود أية مصالح مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه أو أحد 

 المديرين في العقود والمشاريع واالرتباطات التي تتم مع البنك.

 تعليمات مصرف قطر المركزيث 

يتم عرض جميع التسهيالت الممنوحة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وعائالتهم 
وأقاربهم على مجلس اإلدارة في كل اجتماع للتأكد من أن هذه المعامالت قد تمت 

 وفقًا للحدود والضوابط التي رسمها مصرف قطر المركزي.

حوكمة البنك  .	
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 ميثاق أخالقيات وممارسات المهنة	 

ُيلزم هذا الميثاق جميع الموظفين بعدم استخدام أية معلومات داخلية لالنتفاع بها 
بصورة شخصية منعًا لحدوث تضارب في المصالح، علمًا بأنه تم استيفاء التوقيع على 

 هذا الميثاق من جميع الموظفين بما يفيد علمهم وتقيدهم به.

 سياسة الموارد البشريةح 

تتضمن هذه السياسة األفعال المحظور ممارستها من قبل الموظفين سواء داخل 
البنك أو مع أية أطراف خار	 البنك والتي منها ما قد يؤدي إلى تضارب في المصالح، 

 كما توضح اإلجراءات التأديبية والجزاءات المفروضة بهذا الخصوص.

 سياسة اإلتصال	 

توضح هذه السياسة قنوات اتصال الموظفين الرئيسيين في البنك بمختلف 
 مستوياتهم الوظيفية مع األطراف ذات العالقة.

 توجيهات الحوكمةد 

 دليل شامل لحوكمة الشركة.

 سياسة اإلفصاح والشفافيةذ 

تحدد هذه السياسة متطلبات اإلفصاح والشفافية وفق نظام الحوكمة أو أي أنظمة 
وقواعد أخرى.
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مدققو الحسابات. 		

يتم ترشيح مراقب الحسابات القانوني للبنك بتوصية من قبل مجلس اإلدارة  10.1
إلى الجمعية العامة، بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي، 

للموافقة على تعيينه وذلك لمدة ال تزيد عن خمس سنوات حسب تعليمات 
مصرف قطر المركزي. وال ينظر في إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي إال 

 بعد مرور عامين على انتهاء آخر تعيين له.

يحدد النظام األساسي للبنك آلية تعيين مراقب الحسابات وواجباته وحقه في  10.2
االطالع في أي وقت على دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها باإلضافة إلى 

حضور اجتماعات الجمعية العامة واإلدالء برأيه بما قام به من تدقيق، علمًا 
بأن مراقب حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 هم 
السادة/ ديلويت أند تو	، وقد بلغت أتعابهم عن العام 2019 مبلغ 963,500 

ريال قطري. وتختص لجنة التدقيق بمناقشة تقرير مراقب الحسابات القانوني 
 معه ورفع توصياتها بهذا الخصوص إلى مجلس اإلدارة.

 يتمتع مراقب الحسابات باستقاللية تامة ويحضر اجتماعات الجمعية  10.3
 العامة للبنك.

ال يقوم البنك حسب تعليمات مصرف قطر المركزي بالشروع بأية معامالت  10.4
مالية مع مراقب الحسابات القانوني أو تقديم أية تسهيالت له أو موظفيه أو 

 أفراد عائالتهم تفاديًا ألي تضارب في المصالح.
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الرقابة الداخلية. 		

يتبع البنك نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس اإلدارة. يشارك مجلس  11.1
اإلدارة واإلدارة العليا في إقرار جميع سياسات وأساليب ومعالجة المخاطر 

 لتقييم المخاطر العامة وضمان االلتزام بالقوانين واألنظمة.

 يعتمد البنك مبدأ دفاع من ثالثية مستوى الدفاع ضد مختلف المخاطر: 11.2

 مستوى الدفاع األولأ 

ويتمثل بمختلف إدارات األعمال التي تقوم بتحديد المخاطر ورفع التقارير 
بشأنها؛ وتتضمن السياسات واإلجراءات وأدوار الموظفين والمسؤوليات 
والتدريب واإلشراف على األنشطة وفق السياسات واإلجراءات المعتمدة 

 وفي اطار الحوكمة الخاص بالبنك.

 مستوى الدفاع الثانيب 

ويشمل إدارة المخاطر وإدارة االلتزام وإدارة الشؤون القانونية، كاًل منها 
وفقًا لصالحياتها وواجباتها بهدف الحّد من المخاطر التي تقع ضمن نظاق 

مسوؤلياتها. وتضمن هذه اإلدارات مزاولة البنك ألنشطته ضمن حدود 
المخاطر المالئمة كما تضمن االلتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية 

المعمول بها. وترفع إدارة المخاطر وإدارة االلتزام تقارير دورية بأعمالها إلى 
 لجنة المخاطر وااللتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

 مستوى الدفاع الثالثت 

ويشمل إدارة التدقيق الداخلي التي تقوم بمراجعة وتقييم دوري لضمان 
كفاءة ضوابط الرقابة الداخلية وتنفيذها وتضمن تحقيق مستوى الدفاع األول 
والثاني ألهدافهما. وترفع هذه اإلدارة تقارير دورية بأعمالها إلى لجنة التدقيق.

لغاية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، لم يسجل أي إخفاق في رقابة  11.3
البنك يمكن أن يكون له أي تأثير جوهري على مكانة البنك المالية أو على 

 عملياته التشغيلية بشكل عام.
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تتألف الرقابة الداخلية في البنك من:

1114 
إدارة المخاطر 

 تضمن إدارة المخاطر بأن:أ 

سياسات إدارة المخاطر واإلجراءات والوسائل المتبعة صممت بطريقة تتوافق مع  	
التوجيهات التنظيمية ومع رؤية البنك في مواجهة المخاطر.

استراتيجية العمل العامة وأنشطة األعمال التي تجري في البنك متوافقة مع  		
مستوى المخاطر ومصادق عليها من قبل المجلس.

تطوير وتنفيذ أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر لما فيه مصلحة البنك. 			

 المراقبة الكافية لمخاطر وقيود المحافظ في مختلف أقسام البنك. 		

تعتمد وظيفة إدارة المخاطر على كفاءة وخبرات وتفاني الموظفين المختصين للقيام ب 
بالمهام المذكورة أعاله. عالوة على ذلك، يشارك كل من مجلس اإلدارة واللجان 

المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية في وضع عمليات المخاطر 
المختلفة وتقديم اإلشراف الدوري والتوجيه لمهام إدارة المخاطر. إن عمليات إدارة 

المخاطر معرضة لتعديالت إضافية من قبل مدققين داخليين وخارجيين، وكذلك من 
 قبل الهيئة التنظيمية للبنك مع تقديم تقارير دورية إلى المجلس.

 تعمل اللجنة المعينة على تقديم المزيد من المساعدة لتعزيز أفضل ت 
 ممارسات إدارة المخاطر.

تقوم إدارة المخاطر بتقديم توصياتها تحت إشراف لجنة المخاطر وااللتزام، وتتم مراجعة ث 
التوصيات من قبل المجلس الذي يتبنى السياسات الرئيسية إلدارة المخاطر مرة على 

 األقل في كل عام.

تقوم إدارة المخاطر بتحديد وتحليل وتقييم وقبول وقياس وإدارة وضبط جميع المخاطر 	 
المالية وغير المالية التي يمكن أن تترك تأثيرًا سلبيًا على أداء وسمعة البنك. وتتمثل 

المخاطر الرئيسية المصاحبة لعمل البنك في اإلئتمان، العمليات، مخاطر السق 
وتشمل تبادل العمالت األجنبية، أسعار الفائدة، أسعار األسهم، السيولة، باإلضافة إلى 

 مخاطر التشغيل وتلك المتعلقة بالسمعة.
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يطبق البنك، كجزء من السياسة المحافظة إلدارة مخاطر السوق، قيودًا محافظة بهدف ح 
إيجاد التوافق مع محفظة االستثمار والتجارة ولتكون متوافقة مع حاجات تطوير العمل 

 وظروف السوق.

على أساس سنوي، تصادق لجنة المخاطر التشغيلية على عملية التقييم الذاتي لمخاطر 	 
التشغيل التي تطرأ لتنفيذ مختلف األعمال المصرفية في البنك. تجري اللجنة متابعة 

دورية وتقدم الضوابط المناسبة، عند الحاجة، على ضوء طبيعة ونوعية المخاطر ومدى 
 تكرارها وأسبابها.

في حالة الكوارث، توضع خطة المعالجة وخطة استمرارية األعمال من قبل مدقق د 
 خارجي مستقل ومن قبل مصرف قطر المركزي.

تراقب إدارة المخاطر محاوالت االحتيال الداخلية والخارجية، وتحقق وتوصي بمجموعة ذ 
 توجيهات لوضع مزيد من الوسائل التي تحد من مخاطر االحتيال.

يعمل مراقب أنظمة أمن المعلومات على تحديد ومراقبة وإدارة أمن المعلومات ر 
أو المخاطر التكنولوجية، سواء داخليًا أو خارجيًا، بهدف الحّد أو التقليل من التأثيرات 

 السلبية الكبيرة.

تم التركيز من قبل إدارة المخاطر في البنك على الدوام على تحركات السوق والمخاطر ز 
المرتبطة بها، ويتأقلم مع أي تغيرات وتوجهات جديدة من خالل تعديل نهج إدارة 

المخاطر والسياسات واإلجراءات المتبعة. ويعد النهج الرئيسي للحّد من المخاطر القيام 
بمراجعة سنوية وتحديث نظام مواجهة المخاطر في البنك من خالل تجديد وتحديث 

"إطار عمل مواجهة المخاطر" لتغطية التغيرات في عوامل مخاطر السوق، سواء 
كانت ممنهجة أو موجهة لمنتج محدد في البنك أو أي منتج جديد. تتضمن مجموعة 

سياسات المخاطر في البنك بشكل أوسع مخاطر اإلئتمان، مخاطر السوق، مخاطر 
التشغيل، مخاطر التزوير واالحتيال، ومخاطر متعلقة بالسياسات التي يتم تجديدها 

وتحديثها لتالئم متطلبات السوق المحلي، التعامل مع التعديالت التنظيمية الحديثة، 
وكذلك إضافة توجيهات وإرشادات جديدة لتتناسب مع مستويات المخاطر اإلجمالية 

 التي وضعها البنك.
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1115 
االلتزام

مهمة االلتزام مسؤولة عن تحديد وتوثيق وتقييم مخاطر االلتزام المصاحبة ألنشطة أ 
البنك، كما تهدف لتحديد الخروقات التنظيمية المحتملة. تتضمن مخاطر االلتزام 

مخاطر عقوبات قانونية / تنظيمية، خسائر مادية وتعرض سمعة البنك نتيجة عدم 
 االلتزام بالقوانين المرعية اإلجراء والقواعد والمعايير.

تضمن مهمة االلتزام بأن السياسات المناسبة واإلجراءات واألنظمة والضوابط قد ب 
وضعت وتم تطبيقها في مختلف أقسام البنك بهدف مراقبة العمليات اليومية 
وااللتزام بقانون مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، والقواعد التنظيمية لـ 

FATCA و CRS. باإلضافة إلى ذلك، تقوم مهام االلتزام بمراجعة وتقييم دوري )في 
كل عام على األقل( لمدى فعالية هذه السياسات للحّد من غسيل األموال وتمويل 

.CRS و FATCA اإلرهاب ومنع أية خروقات لقوانين 

يتم رفع تقرير بنتائج تقييم االلتزام إلى لجنة المخاطر وااللتزام وإلى األشخاص ت 
المعنيين في اإلدارة التنفيذية على أساس فصلي )ثالثة أشهر(. تلخص تقارير االلتزام 

الخروقات واقتراحات االعمال التي تم القيام بها والتي يوصى للعمل بها وتكون 
 متوافقة مع تواريخ االهداف المتفق عليها.

1116 
التدقيق الداخلي

دور المدقق الداخلي رئيسي في عملية الضبط في البنك. يستقي صالحياته المنوطة أ 
به من الميثاق الذي صادقت عليه لجنة التدقيق في البنك. وظيفيًا، يرفع المدقق 

 الداخلي تقاريره إلى لجنة التدقيق وإداريًا إلى الرئيس التنفيذي.

لتدقيق الداخلي في البنك مستقل ويقدم خدمات االستشارات وضمان تحقيق ب 
األهداف المصممة إلضافة القيمة وتحسين عمليات البنك. كما يساعد البنك على 
تحقيق أهدافه من خالل وضع مقاربة محددة وممنهجة للتعامل مع المخاطر وتقييم 

 وتحسين كفاءة إدارتها والسيطرة عليها وتعزيز الحوكمة.

يعتمد التدقيق الداخلي في البنك توجيهات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق ت 
المالية إلى جانب إطار عمل الممارسات الدولية المحترفة والتي طورها ويشرف عليها 

 معهد المدققين الداخليين.
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اللجان اإلدارية. 		

 شكل البنك عددًا من اللجان الداخلية التي تدير العمليات واالنشطة اليومية للبنك. ومن بين اللجان اإلدارية:

1211 
لجنة األصول 

والخصوم

تعقد اللجنة اجتماعتها دوريًا خالل العام، وتكون مسؤولة عن إدارة األصول أ 
 والمسؤوليات في البنك وااللتزام بسياسة السيولة المصادق عليها ومتابعتها.

1212 
 لجنة األصول

الخاصة

 هذه اللجنة مسؤولة عن األصول الخاصة، ضمن أصول البنك، والتي تتطلب أ 
المراقبة والضبط بهدف منع الخسائر وضمان التعافي وإعادة الهيكلة والتحصيل 

 واإلجراءات القانونية.

اللجنة مسؤولة عن ضمان اتخاذ األفعال المناسبة لتحصيل الديون فيما يتعلق بجميع ب 
األصول الخاصة وأن المتطلبات التنظيمية المطبقة لتخصيص األصول الخاصة تطبق 

 وفق المتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية.

1213 
لجنة اإلئتمان 

تعقد اللجنة اجتماعات شهرية منتظمة لمراجعة األعمال المصرفية للشركات، الخدمات أ 
المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية الخاصة ومناقشة الخطط المستقبلية 

للخدمات المصرفية للشركات. يتم الموافقة على القرارات عن طريق التداول بينما يتم 
 مناقشة أي استثناءات أو مراجعات خالل اجتماعات اللجنة.

تبذل اللجنة كل جهودها الممكنة لضمان جودة أصول البنك والحّد من المخاطر التي ب 
 تنتج عن أعمال اإلقراض.

1214 
لجنة االستثمار 

تعقد اللجنة اجتماعاتها دوريًا على مدار العام وهي مسؤولة عن مراجعة استراتيجية أ 
االستثمار في البنك لضمان أعلى مستوى من العوائد على األصول، وذلك ضمن 

 ضوابط المتطلبات التنظيمية. 

1215 
لجنة مخاطر 

التشغيل 

تعقد اللجنة اجتماعاتها دوريًا في كل ربع من السنة لمراجعة حوادث مخاطر التشغيل أ 
وخطة العمل المطلوبة لمعالجتها. واللجنة مسؤولة أيضًا عن خطة معالجة الكوارث 
ومتابعة اإلجراءات المطلوبة للبقاء على الجهوزية للمعالجة من الكوارث تحسبًا ألي 

 مخاطر غير متوقعة.
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معامالت األطراف ذي العالقة. 		

خالل العام 2019، ووفق تعليمات مصرف قطر المركزي، قدمت جميع  13.1
المعامالت المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة والتسهيالت الممنوحة لهم 
ولعائالتهم وأقاربهم وشركاتهم التابعة، خالل كل اجتماع لمجلس اإلدارة 

وذلك بهدف التأكد من أن هذه المعامالت قد تمت وفق الحدود المسموح 
 بها من قبل مصرف قطر المركزي وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

كما في 31 ديسمبر 2019، لم تسجل معامالت رئيسية ألطراف من ذوي  13.2
 العالقة في سجالت البنك والتي تتطلب موافقة المساهمين.

 لدى البنك سياسة لمعامالت األطراف ذوي العالقة والتي تضبط  13.3
 معامالت االطراف ذوي العالقة واإلجراءات ذات الصلة، وكذلك لدى 

 البنك سجل لتلك المعامالت.

وفقًا لسياسة معامالت األطراف ذوي العالقة، يتولى قسم إدارة المخاطر  13.4
في البنك سجاًل خاصًا )"السجل"( لتدوين كافة معامالت األطراف ذوي 

 العالقة في البنك، ويتضمن كافة التفاصيل عن تلك المعامالت.

يتوفر السجل الخاص بمعامالت األطراف ذوي العالقة لالطالع عليه من قبل  13.5
المساهمين في البنك والمخولين تفحصه بدون أي رسوم. ويلتزم البنك 

بتحديث هذا السجل بشكل دوري بطريقة تعكس الحالة الحقيقية لمعامالت 
 األطراف ذوي العالقة.

يجب على قسم إدارة المخاطر، وبشكل دوري، تحديث السجل ليظهر في كل  13.6
 األوقات أسماء وتفاصيل األطراف ذوي العالقة ومعامالتهم.
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حقوق المساهمين. 		

يجوز للمساهم االطالع على سجل المساهمين في البنك مجانًا خالل ساعات  14.1
العمل الرسمية للبنك، ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة 

بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر، وذلك استنادًا 
للمادة )11( من النظام األساسي للبنك، كما يحق له كذلك الحصول على نسخة 
من عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك، وحيث أن البنك مدر	 في بورصة 

قطر فإنه متقيد بمواد الالئحة الداخلية للسوق واألنظمة والقوانين والتعليمات 
المنظمة لعمليات تداول األوراق المالية في الدولة باإلفصاح عن وتقديم 

 المعلومات والوثائق المطلوبة لجميع المساهمين.

يوضح الفصل الخامس من النظام األساسي للبنك حقوق المساهمين بشأن  14.2
الجمعية العامة للبنك والمعاملة المنصفة لهم وممارسة حق التصويت وانتخاب 

األعضاء. كما يتضمن الفصل السابع منه حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع 
األرباح حيث يقوم مجلس اإلدارة باقتراح توزيع األرباح على المساهمين في 
 اجتماع الجمعية العامة ومناقشة ذلك والموافقة عليه من قبل المساهمين.

تبعًا للمادة 50 من النظام األساسي للبنك، يحق لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية  14.3
العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب 

الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن 10 % من رأس المال، 
 بشرط أن تكون لدى مراقب الحسابات أو المساهمين أسباب كافية تبرر ذلك.

تم تعديل النظام األساسي للبنك لحماية حقوق المساهمين ولضمان أنهم  14.4
متساوين ويتمتعون بكافة الحقوق المتعلقة بأسهمهم وفق القوانين واألنظمة 

المرعية اإلجراء. ويظهر هذا األمر في المادة 8 من النظام األساسي للبنك. 
باإلضافة إلى ذلك، تنص المادة 31 من النظام األساسي بأن مجلس اإلدارة 

يمثل جميع المساهمين ويحمي حقوقهم. كما تمنح المادة 35 كل مساهم الحق 
 بحضور الجمعية العامة والمصادقة واالعتراض على القرارات التي تتخذ.

يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات  14.5
 الصلة بما فيها تعليمات الحوكمة ونظام الحوكمة.
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المسؤولية االجتماعية للبنك . 		

 في قلب المجتمع.

البنك األهلي عنصر رئيسي في المجتمع القطري، ويلتزم بالمسؤولية  15.1
االجتماعية تجاه هذا المجتمع. وعماًل بهذا النهج، وووفق السياسة العامة 

لمصرف قطر المركزي ونظام الحكومة لهيئة قطر لألسواق المالية المادة 39، 
كان البنك األهلي نشطًا في المساهمة في رفاهية وعافية المجتمع والناس 

 والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة.

وتأكيدًا على التزام البنك األهلي في أن يكون في قلب المجتمع، ولعب دوره  15.2
في التنمية االجتماعية، تبرع البنك مجددًا للجمعية القطري لتأهيل ذوي 

 االحتياجات الخاصة لدعم أنشطة الجمعية في شهر رمضان. 

تبرع البنك لمركز الشفلح، المؤسسة الرائدة لدعم األشخاص من ذوي اإلعاقة  15.3
الذهنية والتوحد في قطر، بهدف دعم أنشطة التعليم والتأهيل والتوعية 

االجتماعية وتقديم الدعم القانوني لتحقيق حقوق أفراد المركز في حياتهم 
 اليومية والمساهمة في دمجهم في المجتمع.

في 2019، رعى البنك مؤتمر الغدة الدرقية لدعم الجمعية القطرية للسرطان.  15.4
تناول المؤتمر أحدث االبتكارات في عال	 سرطان الغدة الدرقية وركز على رفع 

 التوعية لدى الناس حول السرطان وطرق مواجهة هذا المرض.

مع إدراك البنك بمدى اهمية الرياضة في المجتمع القطري، شارك البنك  15.5
االهلي في دورة كرة القدم 2019 – 2020 التي نظمها مصرف قطر المركزي 

 كما قدم الرعاية لنادي الشمال الرياضي لموسم 2019.

خالل عام 2019، واصل البنك رسالته في تقديم الجعم لمجاالت رئيسية  15.6
 تساهم في رفع التوعية لدى الناس، كما قدم الدعم الشخصي والمالي.

نظم البنك حملة تبرع بالدم بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية بهدف  15.7
 المساهمة في دعم بنك الدم في قطر ورفع التوعية حول أهمية هذا التبرع.

 وتقديرًا لجهود موظفينا لغاية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019،  15.8
كّرم البنك 68 موظفًا تقديرًا لسنوات خدمتهم في البنك حيث أقام احتفااًل 

تكريميًا للموظفين الذين قضوا فترة طويلة في العمل، وأشاد بالتزامهم 
 ومساهمتهم الشخصية في مسيرة نجاح البنك األهلي.
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 نظرة عامة

 إن نظرتنا في 2020 تعكس تطلعنا الدائم ألن نكون في قلب المجتمع. 
 ولهذا واصلنا التركيز على برنامج المسؤولية االجتماعية ودعم المبادرات المختلفة 

لنؤكد بأن دورنا في تنمية المجتمع أصبح أكثر أهمية.

فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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الهيلك التنظيمي للبنك. 		

الخدمات المصرفية 
الدولية

المشاريع والعقارات

المرافق والخدمات

الموارد البشرية

 نائب الرئيس 
التنفيذي - ادارة دعم 

االعمال والخدمات 
والموارد البشرية

 نائب الرئيس
 التنفيذي - المالية

والعمليات والتكنولوجيا

المالية

االستراتجية والتحليل

 تقنية المعلومات 
والعمليات المركزية

تقنية المعلومات

تمويل التجارةالعمليات المركزية

سكرتير مجلس االدارة
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نائب الرئيس التنفيذي 
لقطاع الخدمات 

المصرفية للشركات

نائب الرئيس التنفيذي 
لقطاع التجزئة والخدمات 

المصرفية الخاصة 

الخدمات المصرفية 
للشركات

الخدمات المصرفية 
للمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة

التسويق واالتصاالت

المنتجات والقنوات

الخدمات المصرفية 
الخاصة

شبكة الفروع

التدقيق الداخلي

االلتزام

الشؤون القانونية

ادارة المخاطر

أمن المعلومات

الخزينة واالستثمار

الرئيس التنفيذي باالنابة

مجلس االدارة
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