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المساهمون األعزاء،

بالنيابة عن مجلس اإلدارة يسرني 
أن أقدم لكم تقرير الحوكمة 

السنوي للبنك األهلي عن السنة          
المالية 2022. 

بداية يهمنا أن نعلمكم أن البنك 
يطّبق أفضل ممارسات الحوكمة 
الرشيدة من خالل وضع اللوائح 

والسياسات واإلجراءات التي تحدد 
مسؤوليات األطراف المختلفة 
وتسهل اتخاذ القرار بالشفافية 
والمصداقية الالزمتين، بهدف 

حماية حقوق المساهمين وأصحاب 
المصلحة، وتحقيق العدالة 

والتنافسية والشفافية واالستخدام 
األمثل لموارد البنك.

كانت حوكمة الشركات إحدى 
أولويات مجلس اإلدارة، ولهذه 
الغاية، اتخذ المجلس اإلجراءات 

الالزمة لضمان امتثال البنك للوائح 
الحوكمة المعمول بها، وكذلك 

متطلبات اإلفصاح وإعداد التقارير 
المالية التي وضعتها بورصة 

قطر والهيئات التنظيمية األخرى،                  
حيثما ينطبق ذلك.

كما واصل البنك تنفيذ إستراتيجيته 
الهادفة لتحقيق أداء مالي مستقر، 

مما انعكس على نتائج العام    
المالي 2022.

ويسعدني أن أعلن عن النتائج 
اإليجابية التي حققها البنك في العام 
2022. حيث بلغ صافي األرباح 772 

مليون ريال قطري، مقابل 713 
مليون ريال قطري في العام 2021. 
ونمت القروض والسلفيات بنسبة 
٪1.4 مقارنة بشهر ديسمبر 2021، 

لتصل إلى 34.032 مليون ريال 
قطري. أما ودائع العمالء فارتفعت 

بنسبة ٪3.7 لتصل إلى 28.954 
مليون مقارنة بالعام الماضي. في 

حين أن معدل كفاية رأس المال 
اإلجمالي بلغ في ديسمبر 2022 

نسبة ٪20.5، وهو ما يعكس المركز 
المالي القوي للبنك.

يتيح لنا أداءنا المالي القوي 
وأرباحنا تقديم المزيد من القيمة 

للعمالء والمساهمين. ونتيجة 
ألدائنا المستقر في العام 2022، 

ومع مراعاة الحفاظ على حقوق 
المساهمين واستقرار المركز المالي 
للبنك وتوقعات السيولة والميزانية 

العمومية، فقد اقترح مجلس اإلدارة 
توزيع أرباح نقدية بنسبة 20٪ )0.2 

ريال قطري لكل سهم( للعام 2022.

بقي التصنيف االئتماني للبنك 
 A2 / P1 األهلي مع وكالة موديز عند

مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي 
الوقت نفسه، قامت وكالة فيتش 

الدولية في أبريل 2022، بخفض 
التصنيف االئتماني طويل األجل 

 ”A“ وقصير األجل للبنك األهلي من
إلى “A-” ومن “F1” إلى “F2”، على 

التوالي، مع نظرة مستقرة.

كما يظل التقطير أولوية قصوى 
لدى البنك، ونحن نعمل باستمرار 

على زيادة نسبة الموظفين القطريين 
واستقطاب الكوادر القطرية. وينبع 

نجاح البنك من كفاءة وتفاني 
موظفينا، ووالء عمالئنا وثقتهم، 

ودعم مساهمينا الثابت، فهم مًعا 
يشكلون األساس لنجاحنا.

ووفاًء اللتزامه باالستدامة، كان 
البنك األهلي حريًصا على تقديم 

أفضل المبادرات ألنه يضع االمتثال 
البيئي واالجتماعي والحوكمة في 
صميم إستراتيجيته. ولهذه الغاية، 

قدم البنك خارطة طريق لمبادرات 
بيئية واجتماعية ولحوكمة الشركات 

من شأنها أن تعزز التزامه بالتنمية 
المستدامة في السنوات القادمة.

إن البنك األهلي هو عنصر أساسي 
في المجتمع القطري ويلتزم 

بالمسؤولية االجتماعية تجاه هذا 
المجتمع. لقد كان البنك نشًطا في 

المساهمة في خير ورفاهية المجتمع 
واألفراد والحفاظ على الموارد 

الطبيعية والبيئة.

كما أن البنك مستمر في مسيرة 
النمو والتقدم وتبني التكنولوجيا 

الحديثة لتقديم خدمات مميزة 
لعمالئه وأرباح مجزية للمساهمين. 

أود بالنيابة عن مجلس إدارة البنك 
األهلي، أن أشكر جميع أصحاب 

المصلحة على ثقتهم ودعمهم، وال 
سيما فريق إدارة البنك وموظفيه، 
الذين كان لجهودهم وتفانيهم دور 

فعال في نجاح البنك.

وختاما، نسٔال الله العلي القدير 
ٔان يوفقنا ٕالى مزيٍد من التقدم 
واالزدهار 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 

رئيس مجلس 
اإلدارة
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0	
 المقدمة 

نطاق حوكمة الشراكت

1.1. إن تقرير الحوكمة هذا يستند 
إلى )1( قانون الشركات التجارية رقم 

11 لسنة 2015 بصيغته المعدلة، 
و)2( 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”(.

1.2. أقر إطار حوكمة البنك بالمبادئ 
الرئيسية للوائح الحوكمة بما 

في ذلك، على سبيل المثال ال 
الحصر، المساواة بين المساهمين، 
واإلفصاح والشفافية، والمسؤولية 

المجتمعية للشركات وحماية أصحاب 
المصلحة. وينعكس مبدأ البنك 

  تم خفض هذه النسبة من )٪10( إلى )٪5( بموجب القانون رقم 8 للعام 2021 المعدل للقانون 5 للعام 2011.أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات الحوكمة الجديدة بناًء على تعميمه رقم )25/2022(. 

الخاص بالمساواة بين المساهمين 
بوضوح في النظام األساسي للبنك 

وميثاق مجلس اإلدارة، وغيرها من 
السياسات المتعلقة بالحوكمة..

1.3. يستند إطار حوكمة البنك إلى 
مجموعة من السياسات والعمليات 

والمواثيق واالختصاصات المترابطة، 
بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر ميثاق مجلس اإلدارة، 

واختصاصات لجنة المجلس، 
وإرشادات حوكمة البنك، والضوابط 

الداخلية األخرى، التي تهدف إلى 
تبني وتعكس لوائح الحوكمة، التي 

تحكم طريقة إدارة البنك، واإلبالغ عن 
أنشطته، بما في ذلك أداء الضوابط 
الداخلية، فضاًل عن وجود إدارة فعالة 

وتعزيز قدر أكبر من الشفافية.

1.4. يلتزم مجلس إدارة البنك 
األهلي ش.م.ع.ق )“البنك”( بتطبيق 
حوكمة الشركات والتعزيز المستمر 

لمبادئ الحوكمة وإطار العمل بالبنك 
وتحسينها لصالح ومصلحة البنك 
وأصحاب المصالح فيه، بما في 

ذلك المساهمين، وضمان تطبيق 
المبادئ واألغراض الرئيسية لحوكمة 

الشركات. وتشمل هذه المبادئ، 
دون قيود )1( حماية المساهمين 

وتعظيم ثرواتهم، )2( وزيادة الوعي 
والمسؤولية على مستوى مجلس 
اإلدارة، )3( وضمان المساواة في 

المعاملة بين المساهمين، )4( 
واالمتثال لقواعد القوانين واللوائح 
المعمول بها، )5( وتعزيز الشفافية 
واإلفصاح، )6( والفصل بين أدوار 

ومسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية.

1.5. من أجل تحقيق التطبيق 
السليم لحوكمة الشركات، يلتزم 

مجلس اإلدارة بتطبيق لوائح 
الحوكمة وضمان التطبيق المستمر 

للمعايير األخالقية لحماية حقوق 

المساهمين وأصحاب المصلحة، 
وحماية مصالح مساهمي 

األقلية، والتركيز على اإلفصاح عن 
المعلومات وضمان شفافيتها، 

وكذلك تحديد األدوار والمسؤوليات 
المنوطة بمجلس اإلدارة ولجانه 

واإلدارتين العليا والتنفيذية.

1.6. كفل النظام األساسي للبنك 
لجميع المساهمين الحقوق التالية:

)أ ( المساواة بين المساهمين، حيث 
يمنح كل سهم لمالكه نصيًبا مساوًيا 

لحصة األسهم األخرى، دون تمييز 
في ملكية أصول الشركة وأرباحها؛

)ب ( المشاركة في صنع القرار؛

)ت ( اإلشراف على إدارة الشركة؛ و

)ث ( الحصول على معلومات الشركة.

)ج ( تلتزم الشركة بعدم اإلضرار 
بحقوق المساهمين بشكل عام 
واألقلية بشكل خاص في حال 

أبرمت الشركة صفقات كبيرة من 
شأنها اإلضرار بمصالحهم أو التأثير 

على رأس مال الشركة، بشرط التزام 
الشركة باإلفصاح عن هيكل رأس 

مالها، واالتفاق الذي تبرمه في هذا 
الصدد؛

)ح ( يتمتع كل مساهم بالحقوق 
نفسها التي تتمتع بها األسهم من 

الفئة نفسها؛

)خ ( لكل مساهم الحق في حضور 
الجمعيات العمومية ومناقشة 

األمور المعروضة عليها والتصويت 
واالمتناع عن التصويت واالعتراض 

على قرارات الجمعية العامة؛

)د ( يحق للمساهمين الذين يمتلكون 
عشرة بالمائة )٪10( أو أكثر من رأس 

المال، من وقت آلخر، أن يطلبوا 
كتابًيا من مجلس اإلدارة عقد جمعية 

عامة غير عادية.

)ذ ( يحق للمساهمين الذين يمثلون 
ما ال يقل عن )٪5(  من رأس مال 

الشركة إدراج بعض األمور على 
جدول أعمال الجمعية العامة، عبر 
مجلس اإلدارة. وإال يحق للجمعية 
أن تقرر مناقشة هذه القضايا في 

االجتماع؛ و

)ر ( يحق للمساهمين مراجعة سجل 
المساهمين، والنظام األساسي 

للبنك ومحاضر اجتماعات الجمعية 
العامة.

يلتزم البنك بنشر نظامه األساسي، 
وميثاق مجلس اإلدارة، واختصاصات 

لجنة مجلس اإلدارة، وإرشادات 
الحوكمة، وغيرها من المسائل 

المؤسسية التي قد يطلبها مصرف 
قطر المركزي و/ أو هيئة قطر 
لألسواق المالية على الموقع 

اإللكتروني للبنك. يطبق البنك 
سياسة اإلفصاح والشفافية 

لضمان اإلعالن في بورصة قطر عن 
جميع األمور التي تعتبر ذات أهمية 

للمساهمين والمستثمرين وأصحاب 
المصلحة والجمهور بشكل عام، 

ويلتزم البنك أيًضا بتوفير المعلومات 
للجمهور من خالل موقعه اإللكتروني 

.www.ahlibank.com.qa

1.7. خالل السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2022، ولضمان التطبيق 
السليم لحوكمة الشركات، مارس 

المجلس رقابة فاعلة في تعزيز 
مستويات عالية من الشفافية 

واإلفصاح واإلنصاف والمساءلة، 
وتطبيق فصل واضح بين المهام 
والمسؤوليات بين مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية. 

1.8. وامتثااًل لقانون الحوكمة، 
اعتمد المجلس سياسة تهدف 

إلى حماية أصحاب المصلحة مثل 
المساهمين والموظفين والعمالء 

والبائعين، ومعاملتهم بإنصاف 
وحماية حقوقهم دون المساس 

بحقوق البنك. وتضمنت السياسة 
أحكاًما تتناول الشكاوى المقدمة من 

أصحاب المصلحة وكيفية التعامل 
معها.  

1.9. كما اعتمد المجلس سياسة 
حماية مساهمي األقلية، والتي 

من المقرر أن توافق عليها الجمعية 
العامة المتوقع عقدها في 28 فبراير 

.2023

تم إعداد هذا التقرير ليعكس مدى 
تطبيق قواعد الحوكمة لدى البنك 

كما في 31 ديسمبر 2022 ويتضمن 
اإلفصاحات المطلوبة في قواعد 

الحوكمة.
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02
مجلس اإلدارة

2.1 أعضاء المجلس

)أ ( بموجب البند 26 من النظام 
األساسي للبنك، يتألف مجلس 

اإلدارة من تسعة أعضاء، )1( أربعة 
أعضاء غير مستقلين من المساهمين 

يملكون ٪1 من األسهم، وثالثة 
أعضاء مستقلين يتم انتخابهم لمدة 

ثالث سنوات، و )ب( يعين جهاز 
قطر لالستثمار عضوين لتمثيله في 

المجلس. 

)ب ( يتكون المجلس الحالي من 8 
أعضاء، وذلك بسبب استقالة أحد 

أعضاد المجلس. ومع ذلك، ووفًقا 
للنظام األساسي وقانون الشركات 
التجارية، يستمر البنك دون الحاجة 

النتخاب أي أعضاء مجلس إدارة 

جدد حتى موعد االنتخابات المقبلة 
التي ستجري في العام 2023. وإلى 

جانب مجلس اإلدارة الحالي، تم 
تعيين عضو واحد هو الشيخ ناصر 
آل ثاني من قبل المجلس بموجب 

النظام األساسي السابق قبل تعديله 
والموافقة عليه من قبل الجمعية 
العمومية للبنك التي عقدت في 

فبراير 2022.

)ت ( إن منصبي رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي للبنك هي 
مناصب منفصلة وال يمكن توليها 

من قبل الشخص نفسه. وال يملك 
رئيس مجلس اإلدارة أي صالحيات 

تنفيذية. ووفًقا للوائح الحوكمة 
الجديدة لمصرف قطر المركزي 

)التعميم 25/2022(، ال يجوز أن 
يكون رئيس مجلس اإلدارة عضًوا 

في لجان مجلس إدارة البنك.

)ث ( يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة 
بصفات شخصية مثل النزاهة 

والسمعة الطيبة ويحملون 
الشهادات العلمية المناسبة 
والخبرات والمهارات المهنية 

لكي يقوموا بتأدية مسؤولياتهم 
ومهامهم بفعالية وليقوموا بمهام 
القيادة واإلشراف لما فيه مصلحة 

البنك والمساهمين وأصحاب 
المصلحة بشكٍل عام.

2.2 مهام ومسؤوليات المجلس

)أ ( يباشر مجلس اإلدارة مهامه 
ومسؤولياته وفًقا لميثاق مجلس 

اإلدارة وفي ضوء أحكام القانون 
وقواعد الحوكمة والسياسات ذات 
الصلة، وفيما يلي ملخص لمهام 

ومسؤوليات المجلس الرئيسية:

i. وضع استراتيجيات العمل 
واألهداف والسياسات وتطويرها 

وإعادة تقييمها، واعتماد أنظمة 
الرقابة الداخلية واإلشراف عليها 

ومراجعتها.

ii. إقرار الهيكل التنظيمي للبنك 
وتقييمه وتطويره وتحديد المهام 

واالختصاصات والواجبات 
والمسؤوليات لإلدارة التنفيذية.

iii. تشكيل اللجان وإنشاء برامج 
عملها وتحديد صالحياتها وواجباتها 

ومسؤولياتها وتفويض سلطات 
اتخاذ القرار وتحديد صالحيات التوقيع 

عن البنك.

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

v. اإلشراف على تنفيذ وتقييم 
وتطوير برامج وإجراءات العمل 

والتحقق من كفايتها ومالءمتها.

vi. تعيين جهاز التدقيق الداخلي 
واإلشراف عليه وضمان حياديته 

واستقالليته.

vii. ترشيح مدقق خارجي من ذوي 
االختصاص والكفاءة للجمعية العامة 

للبنك للموافقة على التعاقد معه 
وتحديد أتعابه.

viii. مراجعة تقارير اإلدارة التنفيذية 
والتدقيق الداخلي والمدقق 

الخارجي واعتماد الحسابات المرحلية 
والختامية للبنك باإلضافة إلى تقارير 
الرقابة الداخلية حول البيانات المالية 

وتقرير الحوكمة.

ix. التحقق من سالمة وصحة 
البيانات المالية والحسابات الختامية 

للبنك ونتائج أعماله، والمحافظة 
على حقوق المودعين والمساهمين.

x. الشفافية والمصارحة في 
اإلفصاح عن جميع األمور المهمة 

التي تؤثر على أداء البنك ونتائج 
أعماله والتزامات ومعامالت 

األطراف ذات العالقة والمصالح 
المتداخلة.

xi. دعم وتوضيح قيم الحوكمة 
وقواعد السلوك المهني من خالل 

اعتماد سياسات الحوكمة وقواعدها.

xii. تنظيم عملية الترشيح ألعضاء 
المجلس بشفافية واإلفصاح عن 

المعلومات المتعلقة بإجراءات 
ترشيحهم للمساهمين.

xiii. أداء أي مهام أو مسؤوليات يرى 
مجلس اإلدارة ضرورة القيام بها من 

أجل الوصول إلى تحقيق أهداف 
البنك.

xiv. المصادقة على خطة التدريب 
في البنك التي تتضمن برامج حول 
أنشطة البنك والمواضيع المتعلقة 

بالحوكمة والتي تقدم من وقت آلخر.

)ب ( باإلضافة إلى ما تقدم، يولي 
أعضاء مجلس اإلدارة عناية خاصة 

تجاه القيام بالواجبات التالية:

i. المشاركة بفعالية في اجتماعات 
المجلس وتقديم الرأي بشأن أنشطة 

المجلس.

ii. ضمان االلتزام بإعطاء األولوية 
لمصلحة البنك والمساهمين في 

األمور التي قد يحدث فيها تضارب 
بين مصالح البنك ومصالح األطراف 

ذوي العالقة.

iii. المساعدة وتقديم الرأي حول 
العمليات االستراتيجية وسياسات 

التخطيط للبنك، وكذلك تقديم 
اقتراحات حول أهم التحديات التي 

تواجه تنفيذ االستراتيجية.

iv. تقديم آراء مستقلة فيما يتعلق 
باستراتيجيات وسياسات البنك، 

وتقييم األداء وكفاية وجودة الموارد 
البشرية ومعايير العمل المعتمدة في 

البنك.

v. مراقبة أداء البنك في تحقيق 
أهدافه، مراجعة تقارير األداء الدورية، 

واستغالل المهارات والخبرات 
واالختصاص والمؤهالت لخدمة 

مصالح البنك والمساهمين.

تشمل أدوار ومسؤوليات مجلس 
اإلدارة أي أمور أخرى تتطلبها لوائح 
الحوكمة والقوانين المعمول بها، 

والتي قد يتم تعديلها أو إلغاؤها من 
وقت آلخر.

)ت ( يعتبر مجلس اإلدارة المسؤول 
األول تجاه المساهمين وأصحاب 
المصلحة ومصرف قطر المركزي 

وهيئة قطر لألوراق المالية وبورصة 
قطر وغيرها من الجهات الرسمية في 

الدولة.

)ث ( يعقد مجلس اإلدارة ستة 
اجتماعات على األقل في السنة 

المالية الواحدة وفًقا للمادة )34( من 
النظام األساسي للبنك. واستناًدا 

إلى المادة )35( من النظام األساسي 
تعقد جميع اجتماعات مجلس اإلدارة 

بإشعار صادر عن رئيس مجلس 
اإلدارة، أو نائبه في حال غياب 

3سيتم تعديل تشكيل مجلس اإلدارة ليتوافق مع تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي في التعميم رقم 25/2023
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األول. كما يعقد المجلس بطلب 
من عضوين على األقل من أعضاء 

مجلس اإلدارة قبل خمسة عشر يوًما 
)15( على األقل من تاريخ االجتماع 
المقترح، يبين فيه التاريخ والوقت 

ومكان االجتماع، ويجب أن يتضمن 
اإلشعار ملخًصا للمسائل المقترح 

مناقشتها خالل االجتماع. وفي هذا 
اإلطار اجتمع مجلس اإلدارة ست )6( 

مرات خالل العام 2021.

)ج ( يمثل المجلس المساهمين 
كافة ويلتزم بتحقيق مصالح الشركة 
وتأدية مهامه بمسؤولية، وحسن نية 

وجدية واهتمام.

)ح ( يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة 
بالوصول بشكل كامل وفوري إلى 

المعلومات والوثائق والسجالت 
المتعلقة بالبنك.

)خ ( يحضر اجتماع الجمعية العامة 
أعضاء مجلس اإلدارة، ويشمل ذلك 

رئيس مجلس اإلدارة، كما توجه 
دعوة الحضور إلى كل 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.

)د ( يتم توزيع “ميثاق مجلس اإلدارة” 
على أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين 

والجدد بهدف ضمان إدراكهم الكامل 

والمناسب لكل من سير عمل البنك 
وعملياته ومسؤولياتهم كذلك.

)ذ ( يستند ميثاق المجلس إلى قواعد 
الحوكمة وهو ملزم لمجلس اإلدارة.

)ر ( يتضمن “ميثاق مجلس اإلدارة”، 
وفي إطار األمور العامة، أن يكون 

أعضاء المجلس مؤهلين مهنًيا 
وعلى دراية وخبرة مناسبة تمكنهم 

من تولي وظائفهم اإلشرافية 
وأن يمتلكوا القدرة على تقديم 

المساهمات المهنية فيما يتعلق 
باالستراتيجيات والنشاطات 

التشغيلية وتقييم المخاطر وإدارتها 
واالمتثال للقوانين واللوائح 

التنفيذية والمحاسبة والتقارير المالية 
واالتصاالت، وأن يراعوا كذلك 

تخصيص الوقت الكافي في تنفيذ 
مسؤولياتهم تجاه البنك.

)ز ( يمتلك مجلس اإلدارة حق االطالع 
غير المقّيد على دليل مجلس اإلدارة، 

والذي يتضمن النظام األساسي 
للبنك وتعليمات الحوكمة ونظام 
الحوكمة والسياسات ذات الصلة.

)س ( يجب على كل عضو في مجلس 
اإلدارة أداء واجباته باجتهاد وإخالص 

والتقيد بالسلطة المؤسسية كما 
هي محددة في القوانين واللوائح 

ذات الصلة، بما في ذلك نظام 
حوكمة الشركات الصادر عن هيئة 

قطر لألسواق المالية ودليل مجلس 
اإلدارة.

)ش ( على جميع أعضاء مجلس اإلدارة 
العمل دائًما على أساس معلومات 

واضحة وبحسن نية وبالعناية 
واالهتمام الالزمين ولمصلحة البنك 
ومساهميه وأصحاب المصلحة كافة.

)ص ( على أعضاء مجلس اإلدارة 
العمل بفعالية لاللتزام بمسؤولياتهم 

تجاه البنك.

)ض ( يتضمن النظام األساسي 
للبنك إجراءات واضحة إلقالة أعضاء 
مجلس اإلدارة في حال تغّيبهم عن 

اجتماعات المجلس.

إذ تنص المادة رقم )33( منه على 
أنه “إذا تغيب عضو مجلس اإلدارة 
عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية 

للمجلس أو أربعة اجتماعات غير 
متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر 

مستقياًل”.
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2.3 أعضاء المجلس

)أ ( يتألف المجلس الحالي من األعضاء التالية أسماءهم:

4تتطلب تعليمات الحوكمة من مصرف قطر المركزي الواردة في التعميم رقم 25/2022 عدم امتالك األعضاء المستقلين ألسهم في البنك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

5وضعية التنفيذي هي لكونه عضو في اللجنة التنفيذية للمجلس وفًقا لتعريف األعضاء التنفيذيين في تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

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 من جامعة سوفولك، بوسطن – 

الواليات المتحدة األميركية.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2022

رئيس مجلس اإلدارة ويملك )27,012,132( سهًما.

االنتخاب/التعيين: 2020 

انتهاء المدة: 2022 

الوضعية: غير تنفيذي – غير مستقل

الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2014، 
ونائب رئيس المجلس منذ 2020/08/26، 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 2022

نائب رئيس مجلس اإلدارة ويمثل مؤسسات عبر الشرق 
التي تملك )27,012,065( سهًما.

ويملك شخصًيا )27,218,109( أسهم.

االنتخاب/التعيين: 2020 

انتهاء المدة: 2022 

الوضعية: غير تنفيذي – غير مستقل

الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 
1997، ونائب رئيس المجلس من عام 2013 وحتى 
2020/05/31. استقال من منصبه كعضو مجلس 

إدارة بتاريخ 31/05/2020 وأعيد تعيينه كعضو مستقل 
بتاريخ 2020/07/29 بعد أن تم الحصول على موافقة 

مصرف قطر المركزي. وهو حالًيا عضو في مجلس إدارة 
بنك ترست )الجزائر(، وشركة ترست للتأمين )الجزائر(، 

وترست لالستثمارات، وعمان إلعادة التأمين، والشركة 
االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين، ومركز التجارة 
العالمي )قطر(، وشركة ترست الدولية )فلسطين(. وهو 

حاصل على درجة بكالوريوس في إدارة األعمال.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2022

تماشًيا مع القرار )26( من النظام األساسي فإن العضو 
المستقل المعين من قبل مجلس اإلدارة ال يحق له 

امتالك أي أسهم في البنك . وبينما ال يزال الشيخ ناصر 
مسجاًل كمساهم يبلغ عدد أسهمه 27,237,306 أسهم 

تمثل ٪1.07 من رأس مال البنك، إال أنه قام بإعالم 
البنك أنه بصدد تحويلها إلى طرف ثالث.

االنتخاب/التعيين: 2020 

انتهاء المدة: تنتهي مدة واليته باستقالته أو بقرار مجلس 
اإلدارة بإقالته.  

الوضعية: تنفيذي – مستقل

الشيخ فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2015، وهو 
حاصل على بكالوريوس مالية من جامعة جورج واشنطن، 

الواليات المتحدة األميركية.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2022

عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصًيا أي سهم. يمثل 
شركة المها كابيتال التي تملك )49,927,351( سهًما.

االنتخاب/التعيين: 2020 

انتهاء المدة: 2022 

الوضعية: غير تنفيذي – مستقل
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الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني

عضو مجلس إدارة البنك األهلي منذ مايو 2017. 
يشغل حالًيا منصب المدير المالي في مؤسسة قطر 

ويشرف على وظائف المالية واالستراتيجية والمخاطر. 
يحمل شهادة جامعية في الدراسات المصرفية والمالية 

من جامعة قطر.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2022

عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصًيا أي سهم. يمثل 
جهاز قطر لالستثمار الذي يملك بشكل مباشر أو غير 

مباشر )1,217,047,575( سهًما.

االنتخاب/التعيين: عّين من قبل جهاز قطر لالستثمار 
في مارس 2017 

انتهاء المدة: يتم انتهاء التعيين بموجب إخطار كتابي من 
قبل جهاز قطر لالستثمار. 

الوضعية: غير تنفيذي  

السيد ناصر عبد اللطيف العبد الله

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ 03/05/2020. 
ويشغل حالًيا منصب مدير الدخل الثابت- األدوات 

االستثمارية القابلة للتسييل في جهاز قطر لالستثمار.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2022

عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصًيا أي سهم. يمثل 
جهاز قطر لالستثمار الذي يملك بشكل مباشر أو غير 

مباشر )1,217,047,575( سهًما.

االنتخاب/التعيين: عّين من قبل جهاز قطر لالستثمار في 
مارس 2020.

انتهاء المدة: يتم انتهاء التعيين بموجب إخطار كتابي من 
قبل جهاز قطر لالستثمار.

الوضعية: غير تنفيذي

السيد فيكتور نظيم رضا آغا

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 2005. حالًيا 
المدير العام لوكالة السد للسفر، والمدير العام لشركة 

السد للصرافة - الدوحة وعضو مجلس إدارة شركة الدوحة 
للتأمين، وعضو مجلس إدارة شركة الماجدة لالستثمار 

العقاري.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2022

عضو مجلس اإلدارة وال يملك شخصًيا أي سهم. 
يمثل شركة الماجدة لالستثمار العقاري التي تملك 

)28,078,193( سهًما.

االنتخاب/التعيين: 2020 

انتهاء المدة: 2022  

الوضعية: تنفيذي – مستقل

السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

عضو في مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام 1995. 
رئيس مجلس إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم – 

الدوحة.

المنصب وملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2022

عضو مجلس اإلدارة ويملك )76,667,086( سهًما.

االنتخاب/التعيين: 2020 

انتهاء المدة: 2022 

الوضعية: تنفيذي – غير مستقل
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2.4 اجتماعات وحضور أعضاء مجلس اإلدارة

يوضح الجدول التالي حضور أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعات مجلس اإلدارة التي بلغت سبعة )7( اجتماعات خالل 
العام 2022، علًما بأن التغيب في األحوال كافة كان ألسباب خاصة قبلها المجلس، كما أن األعضاء الغائبين قد قاموا 

بتعيين عضو لينوب عنهم. 

تم منح األعضاء إمكانية الحضور من خالل منصات إلكترونية آمنة سمحت لهم بالمساهمة بفعالية في االجتماع الذي 
يحضرونه.

2.5 أهم المواضيع التي راجعها 
المجلس في عام 2022

)أ ( الموافقة على البيانات المالية 
المرحلية والسنوية باإلضافة إلى 

تقارير الرقابة الداخلية حول البيانات 
المالية وتقرير الحوكمة.

)ب ( مراجعة الهيكل التنظيمي للبنك 
والمصادقة عليه.

)ت ( قرارات مختلفة متعلقة 
بعمليات التشغيل والسياسات 
واالستراتيجيات الخاصة بالبنك.

)ث ( الموافقة على البيانات 
المالية للسنة المالية المنتهية في 

 .31/12/2022

)ج ( الموافقة على تعيين السادة 
“إرنست ويونغ” مدقًقا خارجًيا 

لحسابات السنة المالية 2023، 
العتماده نهائًيا من الجمعية 

العمومية.

)ح ( الموافقة على تقديم تسهيالت 

لعدد من عمالء البنك في سياق 
العمل المعتاد.

)خ ( الموافقة على الحصول على 
تسهيالت بمبلغ 400 مليون دوالر 

أميركي.

)د ( الموافقة على عدد من المشاريع 
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 

وااللتزام والتدقيق لتعزيز الحوكمة 
واألمن. 

2.6  إجمالي المكافآت المدفوعة 
ألعضاء مجلس اإلدارة:

بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة 
ألعضاء مجلس اإلدارة بما يتماشى 
مع تعليمات مصرف قطر المركزي 

على النحو التالي:  

i. مبلغ 12,250,000 ريال قطري 
كأتعاب مجلس اإلدارة عن سنة 

2021 تم تسديدها خالل عام 2022 
بعد المصادقة عليها من قبل 

الجمعية العامة.

ii. مبلغ 3,780,000 ريال قطري 
يمثل بدل الحضور وعضوية اللجان 

عن عام 2022.

2.7 سكرتير المجلس

)أ ( لدى مجلس اإلدارة سكرتير يقوم 
بمهام التسجيل والتنسيق وتدوين 

محاضر اجتماعات المجلس والتقارير 
التي تقدم إليه، كما تقدم هذه 

التقارير إلى المجلس ولجان المجلس 
وإلى أعضاء المجلس عندما تدعو 

الحاجة.

)ب ( يقدم سكرتير المجلس خدماته 
للمجلس وفًقا للوائح الحوكمة، 
ويمكن لكل عضو في المجلس 

الحصول على خدمات سكرتير 
المجلس.

)ت ( وفق توجيهات رئيس مجلس 
اإلدارة، يوزع سكرتير المجلس 

المعلومات وينسق بين أعضاء 
مجلس اإلدارة وأصحاب المصلحة 

المعنيين.

ii. مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق 

)أ ( النظر في التوصيات وكذلك تقديم التوصيات الالزمة إلى المجلس بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين، وأتعاب 
تدقيق الحسابات، وتقييم المدقق الخارجي من حيث المؤهالت والخبرة والموارد واالستقاللية والموضوعية والفعالية، 

والرد على أي أسئلة إلنهاء عقد أو إقالة مدققي الحسابات الخارجيين.

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

•  أي تغييرات في السياسات واإلجراءات المحاسبية.

•  التعديالت المهمة الناجمة عن التدقيق.

•  االلتزام بمعايير المحاسبة.

•  االلتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية.

•  االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة في الدولة.

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

)ث ( استعراض محتويات التقارير النظامية المطلوبة أو التي أعدتها الجهات الرقابية والردود عليها من قبل البنك.

ولجان المجلس هي:

)أ ( لجنة التدقيق

i. تتألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء:

)ث ( إن سكرتير المجلس الحالي 
يحمل شهادة في القانون ويتمتع 
بأكثر من 17 عاًما من الخبرة في 

مجال الشؤون القانونية. وقد تولى 
في السابق مناصب عليا ودولية 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 
في مؤتمر وندوات حوكمة الشركة.

 2.8 لجان المجلس

تماشًيا مع قواعد الحوكمة وبهدف 

رفع مستوى كفاءة المجلس في 
ضبط سير مختلف األنشطة 

والوظائف في البنك، قام مجلس 
اإلدارة بتأسيس لجان وأوكل إليها 
مسؤوليات وصالحيات محددة. 
خالل العام 2022، قامت لجان 
مجلس اإلدارة، وكل منها وفق 

دوره ومسؤولياته، بمراجعة 
األمور وإصدار القرارات أو إصدار 
التوصيات للمجلس فيما يتعلق 
بمختلف أنشطة وأقسام البنك 

مـن ضمنها اإلقراض، والمصادقة 
على المناقصات والمشتريات، 

والمصادقة على السياسات، 

ومراجعة المكافآت والعالوات 
والتصديق عليها، وغيرها العديد من 

األمور المتعلقة بسير األعمال.

تم عرض تقرير شامل على المجلس 
حول اجتماعات لجان المجلس 

وتوصياتها. 

إن غياب أي عضو من أعضاء اللجان 
عن أي اجتماع كان لعذر شخصي 

مقبول من اللجنة ذات الصلة، حيث 
تم تكليف أحد أعضاء اللجنة )إن 

وجد( لينوب عن العضو الغائب في 
الحضور والتصويت.

6تم تعديل اختصاصات اللجان لتتوافق مع تعليمات الحوكمة الجديدة الصادرة عن مصرف قطر المركزي في التعميم رقم )25/2022(.

االسم
الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني
الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
الشيخ فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

السيد ناصر عبد الله عبد اللطيف
الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني

السيد فيكتور نظيم رضا آغا
السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

المنصب
رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

الحضور
7/7
7/7
6/7
7/7
7/7
6/7
6/7
7/7

االسم
الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني
الشيخ فهد بن فالح بن جاسم آل ثاني

الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني

المنصب
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

الحضور
6/6
6/6
6/6
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i. مهام ومسؤوليات اللجنة:

)أ ( تجتمع اللجنة أربع مرات سنوًيا 
ويجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه 
دعوة اللجنة لالنعقاد في غير موعدها 

الدوري إذا ما دعت الضرورة لذلك. 
وفي هذا اإلطار اجتمعت اللجنة )4( 

مرات خالل العام 2022.

)ب ( دراسة وإعداد وتطوير 
االستراتيجيات واألهداف 

والسياسات والنظم والخطط 
والموازنات بناء على توجيهات من 

مجلس اإلدارة.

)ت ( الموافقة على الهيكل العام 
لنظام المكافآت والحوافز والمزايا، 

وفًقا للنظام األساسي للبنك، 
وإرشادات المصرف المركزي ونظام 

الحوكمة وسياسة المكافآت.

)ت( لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت

تتألف لجنة الحوكمة، الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء:

)ب( لجنة المخاطر وااللتزام

)i( تتألف لجنة المخاطر وااللتزام من ثالثة أعضاء:

)ث ( اعتماد نظم وإجراءات وضوابط 
منح المكافآت والعالوات وتحديثها 

في حال استدعى األمر ذلك.

)ج ( التوصية لمجلس اإلدارة بالمبلغ 
الكلي للعالوات والمكافآت المبنية 

على تقييم األداء السنوي المتبع.

)ح ( التوصية لمجلس اإلدارة 
بالمكافآت والبدالت الخاصة بأعضاء 

المجلس واللجان المنبثقة عنه.

)خ (  تحديد العالوات والمكافآت التي 
تدفع للمدير العام ونوابه حسب 

نظام تقييم األداء السنوي، وتلك 
التي تدفع لمدير إدارة التدقيق ومدير 

االلتزام ومدير إدارة المخاطر، على 
أساس التقييم العام لرؤساء إدارات 

التدقيق، والمخاطر واالمتثال، وفق 
ما تقوم به اللجان ذات العالقة.

)ج (  على أساس سنوي، مراجعة 
مدى كفاية واكتمال 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.

)ح ( على أساس سنوي، مراجعة مدى 
كفاية واكتمال خطة ادارة التدقيق 
وتوفير الموارد الكافية لها لتلبية 

خطتها السنوية.

)ii( مهام ومسؤوليات اللجنة:

)أ ( مراجعة نطاق مهام االلتزام ومهام 
إدارة المخاطر واختصاصات وظائف 

مديري هذه اإلدارات.

)ب ( التأكد من وجود سياسات 
متبعة إلدارة أنواع المخاطر كافة 
التي تعترض البنك وتوافق هذه 

السياسات مع المتطلبات القانونية 
والتنظيمية المطبقة ومدى فعالية 
نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر 

وااللتزام.

)ت ( االطالع على التقارير المقدمة 
من إدارة المخاطر واستعراض 

الخطوات التي اتخذتها اإلدارة لتقييم 
ورصد ومراقبة مخاطر االئتمان 

والمخاطر التشغيلية ومخاطر السوق.

)خ ( النظر في نتائج تقارير التدقيق 
الداخلي، وكذلك أي تقارير خاصة، 

وال سيما فيما يتعلق بالمالحظات 
ذات المخاطر العالية، وردود اإلدارة 

التنفيذية عليها، ومتابعة تنفيذ 
النقاط المجدولة ضمن المهل 

المنصوص عليها.

)د (  ترفع اللجنة إلى مجلس اإلدارة أي 
قضايا تتعلق بنطاق عملها أو تراها 
اللجنة ضرورية إلحاطة المجلس بها 

أو التخاذ القرار المناسب من قبل 
المجلس.

)ث ( على أساس سنوي، مراجعة 
مدى كفاية واكتمال خطة االلتزام 
بما في ذلك التدريب على االلتزام 

والرصد واإلبالغ وتوفير الموارد 
الكافية لوظيفة االلتزام لتلبية خطتها 

السنوية.

)ج ( النظر في أي أمور يحيلها 
المجلس إلى اللجنة.

)ح ( رفع التوصية إلى مجلس اإلدارة 
وعرضها عليه للحصول على موافقته 

بشأن استقالة أو إقالة مدير إدارة 
المخاطر ومدير االلتزام وموظفيهما، 
حيث يتم تقديم هذه المسائل أمام 

اللجنة.

)خ ( تقييم أداء مدير االلتزام ومدير 
المخاطر والموافقة على رواتبهم 

)ذ ( سنوًيا ترفع لجنة التدقيق تقريرها 
السنوي إلى المجلس حول نشاطاتها 

خالل السنة.

)ر ( تلتقي لجنة التدقيق مع رئيس 
لجنة التدقيق الداخلي دون شرط 
وجود الرئيس التنفيذي والذي قد 

يحضر اجتماعات لجنة التدقيق بناء 
على دعوة اللجنة. وقد عقدت غالبية 
اجتماعات لجنة التدقيق دون حضور 

الرئيس التنفيذي.

ومكافآتهم، وغيرها من مسائل 
تخص أجور جميع موظفي هذه 

اإلدارات )خاضعة لتوجيهات البنك 
المطبقة والخاصة بسياسات األجور 

والمكافآت(.

)د ( مراجعة الترتيبات التي تّمكن 
الموظفين من اإلبالغ عن المخاوف 
بشأن مخالفات محتملة في مسائل 

التقارير المالية أو غيرها من األمور 
المهمة، إلى جانب التأكد من وجود 

الترتيبات الالزمة إلدارة تحقيق 
مستقل ومناسب لمثل هذه األمور.

)ذ ( ترفع اللجنة إلى مجلس اإلدارة 
أي قضايا تتعلق بنطاق عملها أو 

تراها اللجنة ضرورية إلحاطة المجلس 
بها التخاذ القرار المناسب من قبل 

المجلس )حسب االقتضاء(.

)د ( أي مسؤوليات أخرى توكل للجنة 
من قبل مجلس اإلدارة من أجل 

الوصول إلى تحقيق أهداف البنك.

)ذ ( كما أن اللجنة قد قامت 
بالموافقة على خطة التعاقب 

الوظيفي وفًقا لتعليمات الحوكمة.

ii. مسؤوليات أخرى تقوم بها اللجنة:

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

)ب ( استالم طلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.

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

)ث ( عند اكتمال التقييم تقوم اللجنة برفع نتائج التقييم وتوصياتها لمجلس اإلدارة الذي يقوم بدوره بإخطار المصرف 
المركزي بالتزامن مع إرسال كشف بأسماء جميع المرشحين، مرفًقا معه االستبيان الشخصي للمرشح وبقية 

المستندات والوثائق المطلوبة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.

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

االسم
الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو
السيد ناصر عبد اللطيف العبد الله

المنصب
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

الحضور
3/3
2/3
3/3

االسم
الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

الشيخ ناصر بن علي آل ثاني
السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

المنصب
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

الحضور
4/4
4/4
4/4

7سيتم تنحية رئيس مجلس اإلدارة من كل لجان المجلس بما يتالءم مع تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي في التعميم رقم 25/2022.

19 تقرير حوكمة الشركات - 2022



20

2.9 المستشارون الخارجيون

)أ ( يمكن للمجلس واللجان المنبثقة 
عنه طلب االستشارات في أي 

موضوع متعلق بشؤون البنك. 
ويتحمل البنك التكاليف والنفقات 

نظير تعيين هؤالء المستشارين 
المستقلين أو استشاريين من قبل 

البنك.

2.10 تدريب مجلس اإلدارة والتقييم 
الذاتي

)أ ( لضمان أن مجلس اإلدارة على 
اطالع دائم على التطورات في مجال 

الحوكمة، ومسائل مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب، تلقى 

المجلس تدريبه السنوي. كما تلقوا 
تدريًبا توعوًيا يتعلق بأمن المعلومات 

واألمن السيبراني.

)ب ( امتثااًل للوائح الحوكمة، أجرى 

)ii( مهام وصالحيات اللجنة:

)أ ( اللجنة مسؤولة عن المصادقة 
على أي قروض أو ائتمان، تزيد 

قيمتها عن حدود صالحيات اإلدارة 
التنفيذية.

)ب ( إدارة وتسيير شؤون البنك وفًقا 
للموازنة السنوية وخطة األعمال 

والتعليمات المتعلقة بالسياسات 
المالية واإلدارية والتشغيلية 

واالئتمانية التي يوافق عليها مجلس 
إدارة البنك من وقت آلخر.

)ii( مهام ومسؤوليات اللجنة:

)أ ( استالم عروض المناقصات 
والمشتريات وتفريغها في محضر 

إثبات.

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

اإلدارة.

)ت ( مراجعة واعتماد الشروط 

)ث ( اللجنة التنفيذية 

)i( تتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء هم:

)ج( لجنة المناقصات

)i( تتألف لجنة المناقصات من ثالثة أعضاء هم:

أعضاء مجلس اإلدارة تقييمهم 
الذاتي وقام المجلس بتقييم أداء 

لجان مجلس اإلدارة للعام 2022 بناًء 
على تقرير األداء الذي تم تقديمه إلى 

مجلس اإلدارة.

)ت ( وفًقا للمادة )98( من قانون 
الشركات التجارية والمادة )7( من 

قانون الحوكمة، يقدم كل عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة سنوًيا إقراًرا 

كتابًيا بأنه ال يجمع بين مناصبه 
كعضو في مجلس إدارة البنك مع 

مناصب أخرى محظورة.

أكد مجلس اإلدارة امتثاله لتعميم 
 AR 25 مصرف قطر المركزي رقم

لعام 2020 تاريخ 06.07.2020، 
والذي يتعلق بالمعامالت بين 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مع 
البنك، ووقع إفصاًحا لتأكيد االمتثال 

بالتعميم المذكور.

)ت ( ممارسة الصالحيات المخولة 
بها من مجلس اإلدارة في منح 

االئتمان وتجديده ومتابعته واستثمار 
وتوظيف األموال التي تتخطى 

قيمتها صالحيات اإلدارة التنفيذية.

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

)ج ( أي مسؤوليات أخرى توكل للجنة 
من قبل مجلس اإلدارة من أجل 

اإلدارية والمالية والفنية للمناقصات 
والمزايدات كافة.

)ث ( النظر والبت في المناقصات 
وأوامر الشراء التي تزيد قيمتها عن 

حدود صالحيات اإلدارة التنفيذية.

)ج ( اعتماد اللجان المفوضة من 
قبلها لفض المناقصات والعطاءات 

المقدمة لها.

)ح ( يحق للجنة عند رفع توصياتها إلى 
جهة االعتماد أال تتقيد بأقل األسعار 

2.11 إقرارات مجلس اإلدارة

خالل السنة المالية 2022، وباستثناء 
التسهيالت التي حصل عليها بعض 

أعضاء مجلس اإلدارة من البنك، 
في سياق األعمال العادية، وضمن 

حدود مصرف قطر المركزي وقيوده 
وشروطه، لم يكن لدى أعضاء 

مجلس اإلدارة أي تسهيالت مالية 
أو تجارية مع البنك قد تؤثر سلًبا 
على قدرتهم على أداء واجباتهم 
والتزاماتهم كأعضاء في مجلس 

اإلدارة.

إن جميع التسهيالت التي يقدمها 
البنك إلى أعضاء مجلس اإلدارة 

وأقاربهم من الدرجة األولى وكياناتهم 
القانونية، يتم عرضها على مجلس 

اإلدارة خالل كل اجتماع لضمان 
امتثالهم للمتطلبات والحدود 

التنظيمية المعمول بها.

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 دون الضرورة لعقد 

اجتماع.

لم تعقد اللجنة أي اجتماع في العام 
2022 وأصدرت قرارها بالتمرير.

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.

االسم
الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو
السيد فيكتور آغا

االسم
الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

الشيخ ناصر بن علي آل ثاني
السيد أحمد عبد الرحمن ناصر فخرو

المنصب
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

المنصب
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

الوضعية
تنفيذي
تنفيذي
تنفيذي

21 تقرير حوكمة الشركات - 2022



22

3.1 تتألف إدارة البنك العليا من كبار الموظفين في البنك الذين يتبعون لمجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي. واإلدارة العليا للبنك 
مسؤولة عن إعداد الهيكل التنظيمي الذي يصادق عليه مجلس اإلدارة.

3.2 تساهم اإلدارة العليا للبنك في تطبيق وتطوير الحوكمة بالتعاون مع مجلس اإلدارة، وضمان إنجاز العمل بكفاءة ووفق 
السياسات واإلجراءات المطبقة في البنك والقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء.

3.3 تتألف اإلدارة العليا للبنك حالًيا من:

حسن أحمد االفرنجي
الرئيس التنفيذي

لم يملك أي أسهم في البنك كما في 
.2022/12/31

ماهالينغام شانكار
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 

والعمليات وتكنولوجيا المعلومات

لم يملك أي أسهم في البنك كما في 
.2022/12/31

أحمد شحاته
نائب الرئيس التنفيذي باإلنابة – قطاع 

التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة

لم يملك أي أسهم في البنك كما في 
.2022/12/31

محمد النملة
نائب الرئيس التنفيذي - إدارة دعم 

األعمال والخدمات والموارد البشرية

لم يملك أي أسهم في البنك كما في 
.2022/12/31

سعد الكعبي
رئيس إدارة الموارد البشرية

لم يملك أي أسهم في البنك كما في 
.2022/12/31

تريفور بايلي
رئيس إدارة الخدمات المصرفية الدولية

لم يملك أي أسهم في البنك كما في 
.2022/12/31

جوني الخوري 
المستشار العام وسكرتير مجلس اإلدارة

لم يملك أي أسهم في البنك كما في 
.2022/12/31

ماهر بركات
رئيس إدارة التدقيق الداخلي

لم يملك أي أسهم في البنك كما في 
.2022/12/31

ديريك كووك
رئيس قطاع الخزينة واالستثمار

لم يملك أي أسهم في البنك كما في 
.2022/12/31

خلدون الخطيب
رئيس إدارة االلتزام

لم يملك أي أسهم في البنك كما في 
.2022/12/31

محمد على صبح
رئيس إدارة المخاطر

لم يملك أي أسهم في البنك كما في 
.2022/12/31

بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لإلدارة 
العليا للبنك عن عام 2021 والتي تم 

تسديدها خالل العام 2022، مبلًغا 
وقدره 10,000,000 ريال قطري.

03
اإلدارة
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04
تضارب المصالح

والتداول بناًء على 
معلومات داخلية

لدى البنك مدونة لقواعد السلوك 
وأخالقيات العمل، والتي تنطبق 

على مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والموظفين، والتي تحدد الضوابط 

فيما يتعلق بتضارب المصالح 
وتتطلب منهم تجنب المواقف التي 
قد تؤدي إلى حدوث تضارب فعلي 
أو محتمل بين االهتمام باالمتثال 
للمادتين )108( و)109( من قانون 

الشركات التجارية.

تتطلب مدونة قواعد السلوك 
وأخالقيات العمل أيًضا أن يقر 

مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية 

والموظفون بامتثالهم لمدونة قواعد 
السلوك.

توزع إدارة االلتزام مع الموارد البشرية 
بشكل متكرر رسائل البريد اإللكتروني 

للتوعية حول تضارب المصالح من 
أجل خلق ثقافة االمتثال لمدونة 

قواعد السلوك وأخالقيات العمل.

كما أن منع تضارب المصالح يشكل 
جزءًا من السياسات واإلجراءات 

المختلفة داخل البنك بما في ذلك 
سياسة المشتريات.

وفًقا لما ورد في تعميم مصرف 

قطر المركزي رقم 25 للعام 2020، 
ال يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة العليا المشاركة بشكل 

مباشر أو غير مباشر في أي نشاط 
مشابه للبنك أو مصلحة في أي عقد 
أو مشروع أو تعهد مع البنك أو من 

قبله.

يطبق البنك سياسة تحظر التداول 
من الداخل والتداول خالل الفترات 
المقيدة وفًقا للوائح بورصة قطر 

والمادة )111( من قانون الشركات 
التجارية.
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5.1 تقرير اإلدارة حول الرقابة 
الداخلية على التقارير المالية 

)أ ( المجلس مسؤول عن وضع 
الرقابة الداخلية الكافية على التقارير 

المالية ومتابعتها. تم تصميم 
نظام الرقابة الداخلية على التقارير 

المالية وتطبيقه بالتوافق مع قواعد 
الحوكمة بهدف ضمان صحة 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.

)ب ( تبنى المجلس في اجتماعه رقم 
2018/6 قرار لجنة المنظمات الراعية 

للجنة تريدواي COSO، لتقييم 
الرقابة الداخلية. وتم تقديم تقييم عن 

الرقابة الداخلية على التقارير المالية 

وفق متطلبات COSO للفترة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

)ت ( تم تقييم إعداد وتطبيق الرقابة 
الداخلية على التقارير المالية من 
قبل المدققين الخارجيين شركة 

“إرنست ويونغ”، كونها شركة تدقيق 
مستقلة، وأصدرت تقريًرا إيجابًيا عن 

تقييم البنك في موضوع الرقابة 
الداخلية على التقارير المالية.

5.2 مخاطر التقارير المالية

)أ (إن المخاطر الرئيسية للتقارير 
المالية تتمثل في عدم عكس 

البيانات المالية للواقع الحقيقي 
نتيجة أخطاء غير مقصودة أو غير 
متعمدة، أو نشر بيانات مالية لم 

ُتعد في الوقت المحدد لها. ويظهر 
النقص في التقديم الصحيح لهذه 

التقارير عندما تتضمن مبالغ البيانات 
المالية أو اإلفصاحات أخطاء )أو 

سهًوا(. وتعد األخطاء في البيانات، 
عنصًرا مهًما في حال يمكن أن تؤثر، 
سواء بشكل فردي أو جماعي، على 
القرارات االقتصادية التي تتخذ بنًاء 

على هذه البيانات المالية.

)ب ( ولحصر مخاطر التقارير المالية، 
أّسس البنك الرقابة الداخلية على 

التقارير المالية بهدف 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.

)ت ( إن إطار COSO يتضمن 17 مبدأ 

رئيسًيا، وخمسة عناصر هي التالية:  

بيئة الرقابة  .i

تقييم المخاطر  .ii

أنشطة الرقابة  .iii

المعلومات والتواصل  .iv

المراقبة  .v

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

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

i. الوجود/الحدوث: األصول 
والمطلوبات موجودة والمعامالت 

قد تمت.

ii. اإلنجاز: تم تسجيل المعامالت 
وأرصدة الحسابات كافة وإدراجها في 

البيانات المالية.

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

iv. الحقوق والواجبات والملكية: تم 
تدوين الحقوق والواجبات كأصول 

ومتطلبات بشكل مناسب.

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

)ح ( في المقابل، إن أي نظام رقابة 
داخلي، من ضمنه الرقابة الداخلية 
على التقارير المالية، بغض النظر 

عن كيفية إعداده وتشغيله، يمكن 
أن يقدم ضمان جودة معقول ولكن 

ليس مطلًقا، 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. إضافة إلى ذلك، يجب أن 
يعكس تصميم نظام الرقابة حقيقة 
أن هناك عوائق وقيود على الموارد، 

وأن منافع الرقابة يجب أن تقاس 
بالمقارنة مع التكاليف.

)خ ( إضافة إلى ذلك، يجب أن يعكس 
تصميم نظام الرقابة حقيقة أن 

هناك عوائق وقيود على الموارد، 
وأن منافع الرقابة يجب أن تقاس 

بالمقارنة مع التكاليف.

5.3 مخاطر التقارير المالية

)أ ( تتم ممارسة الرقابة ضمن 
نظام الرقابة الداخلية على التقارير 

المالية بواسطة أقسام البنك كافة 
والبنية التحتية فيه مع مراجعة 

صحة السجالت التي تدون ضمن 
البيانات المالية. نتيجة لذلك، فإن 

عمليات الرقابة الداخلية على التقارير 
المالية تتم من خالل مختلف أقسام 

الشركة.

05
الرقابة الداخلية على 

التقارير المالية
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6.1 وظائف نظام الرقابة الداخلية 
على التقارير المالية 

)أ ( تتم ممارسة الرقابة ضمن نظام 
الرقابة الداخلية على التقارير المالية 

بواسطة األعمال الرقابية للبنك كافة 
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.

6.2 الضوابط للحّد من مخاطر 
األخطاء في التقارير المالية 

)أ ( يتألف نظام الرقابة الداخلية 
على التقارير المالية من العديد من 
األنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية 
التي تهدف إلى الحد من مخاطر 

األخطاء في البيانات المالية الموحدة. 
ويتم دمج هذه الضوابط في عملية 

التشغيل وتتضمن:

i. العمليات المتواصلة أو الدائمة 
في طبيعتها مثل اإلشراف على 

السياسات واإلجراءات المكتوبة أو 
الفصل بين الواجبات.

ii. العمليات التي تجرى على أساس 
دوري، كالعمليات التي تجرى كجزء 

من عملية إعداد البيانات المالية 
السنوية الموحدة.

iii. العمليات الوقائية أو التحقيقية 
في طبيعتها.

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

تأثير غير مباشر على البيانات المالية 
الموحدة تتضمن الرقابة على 

مستوى البنك 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.

v. 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.

6.3 قياس كفاءة تصميم وتطبيق 
وتشغيل الرقابة الداخلية 

)أ ( خالل السنة المالية 2022، قام 
البنك بتقييم لتحديد مدى كفاءة 

التصميم والتطبيق والتشغيل لنظام 
الرقابة الداخلية على التقارير المالية، 

فيما يتعلق بالتالي:

i. مخاطر الخطأ في وحدات خط 
البيانات المالية الموحدة، على اعتبار 
أن هذه العوامل هي بمثابة عوامل 

مادية، ومدى تعرض وحدات البيانات 
المالية ألخطاء.

ii. ومدى تعرض هذه الضوابط 
المحددة للفشل، ومنها درجة 

التلقائية والتعقيد ومخاطر تجاوز 
اإلدارة، كفاءة الموظف، ودرجة 

الحكم المطلوبة.

)ب ( هذه العوامل، مجتمعة، تحدد 
طبيعة وتوقيت ومدى الدليل 

الذي تطلبه اإلدارة بهدف تقييم 
كفاءة تصميم وتطبيق وتشغيل 

نظام الرقابة الداخلية على التقارير 
المالية. ويتم استنتاج 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.

)ت ( تضّمن التقييم مدى كفاءة 
تصميم وتطبيق وتشغيل 

الضوابط في مختلف العمليات 
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 
البنك، 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 2022.

06
هيلكية نظام الرقابة 

الداخلية

29 تقرير حوكمة الشركات - 2022



30

0	
هيلكية المساهمين في 

البنك األهلي

7.1 توزيع الملكية حسب الجنسية

)أ ( تتوزع نسبة ملكية كبار المساهمين في البنك وفقًا لما يلي:

7.2 توزيع الملكية بحسب عدد المساهمين

المساهمون الرئيسيون 

)5% فأكثر(

التصنيف

حكومي

الجنسية

قطر

عدد األسهم

1,217,047,575

النسبة في  رأس المال

47.71%

عدد األسهم

أكثر من مليون

500 ألف إلى مليون
250 ألف إلى 500 ألف
100 ألف إلى 250 ألف

أقل من 100 ألف

عدد المساهمين

120

38
42

100
642

حكومي 

2

0
0
0
0

خاص 

118

38
42

100
642

النسبة في  رأس المال

97.19%

1.04%
0.58%
0.62%
0.57%
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اإلدارة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس 
اإلدارة من قبل اإلدارة التنفيذية.

vii. لقد أنشأ البنك آليات ضمن 
هيكلية الحوكمة وسياساته الداخلية 

لحماية حقوق أصحاب المصلحة 
واإلجراءات الخاصة بتلقي شكاويهم، 

إخطاراتهم ومقترحاتهم والتعامل 
معها بسرية. ويشمل ذلك سياسة 

إطالق الصافرة التي تسمح باإلبالغ 
بسرية عن أية مخالفات أو أفعال 
غير أخالقية، وسياسة اإلفصاح 

والشفافية ودليل حوكمة البنك، 
وسياسة حماية أصحاب المصلحة، 

التي تحدد إجراءات حماية أصحاب 
المصلحة وطريقة التعامل مع 

مطالباتهم وشكواهم.

)ب ( أما لجهة عدم االلتزام

i.فإن رئيس مجلس إدارة البنك 
األهلي، الشيخ فيصل بن عبد العزيز 

آل ثاني، عضو في لجان مجلس 
اإلدارة بخالف نظام الحوكمة، وذلك 

وفًقا لتعليمات الحوكمة الصادرة 
عن مصرف قطر المركزي بالتعميم 
رقم )68 / 2015( بتاريخ 26 - 07 – 

2015، والتي حظرت أن يكون رئيس 
المجلس عضًوا في لجنة التدقيق 

دون حظر عضويته في بقية اللجان. 
ووفًقا لتعليمات الحوكمة الصادرة 
عن تعميم مصرف قطر المركزي 

رقم )25/2022( ، سيتم عزل رئيس 
مجلس اإلدارة من جميع اللجان.

ii. إن النظام األساسي للبنك وميثاق 
المجلس ينصان على أن المجلس 

يتألف من تسعة أعضاء. في حين، 
يتألف المجلس حالًيا من ثمانية 

أعضاء فقط وذلك بسبب استقالة 
الشيخ ناصر آل ثاني الذي أعيد 

تعيينه بعد ذلك كعضو مستقل بعد 
استقالته وبعد الحصول على موافقة 

مصرف قطر المركزي.

iii. سيقوم مجلس اإلدارة بمراجعة 
هيكل لجانه من أجل ضمان امتثالها 

لمتطلبات الحوكمة، بما في ذلك 
هيكل لجنة التدقيق التي يرأسها 

حالًيا عضو غير مستقل في مجلس 
اإلدارة.

iv. سيتم تعديل النظام األساسي 
للبنك للتأكيد بشكل أوسع على 
حماية حقوق األقلية، وقد تمت 

الموافقة على مقترح سيتم عرضه 
على الجمعية العامة المقرر إنعقادها 

بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ إلعتماده.

8.2 إفصاحات إضافية

)أ ( الغرامات الرقابية

i.لم يتم فرض أي غرامات على البنك 
تقع ضمن نطاق البند )2( من المادة 
)4( من نظام الحوكمة، خالل السنة 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2022، ذات قيمة مادية أو لها تأثير 
سلبي على أعمال البنك وأنشطته، 

كما أنها لم تنتج عن أي أنشطة 
احتيالية أو غير قانونية للبنك.

ii. اعتبارا من 31/12/2022، كان 
البنك ال يزال بحاجة إلى االلتزام 

الكامل بمتطلبات تعليمات الحوكمة 

الجديدة لمصرف قطر المركزي 
الواردة في التعميم )25/2022(، 

وكان البنك قد حصل لهذا الغرض 
على موافقة مصرف قطر المركزي 

على تأجيل االلتزام الكامل حتى 
.31/06/2023

)ب ( الدعاوى القضائية

i. خالل العام 2022، أقام البنك 
العديد من الدعاوى لتحصيل الديون، 
وحيث تدعو الحاجة اتخذت اإلجراءات 

وفق قواعد وأنظمة مصرف قطر 
المركزي والمعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية وفًقا لما أفصح عنه 
البنك في بياناته المالية.

ii. ال تعد الدعاوى المرفوعة ضد 
البنك ذات طبيعة جوهرية أو قد 

يكون لها تأثير سلبي على الوضع 
المالي للبنك أو على عملياته 

وأنشطته. كما أن األحكام الصادرة 
بحق البنك خالل العام 2022 لم تكن 
ذات قيمة مادية قد تؤثر على أعمال 

البنك.

iii. عندما يرى البنك أن الدعوى 
المرفوعة ضده ال أساس لها من 
الصحة أو تعسفية أو تهدف إلى 

استرداد ما ليس مستحًقا، سيتخذ 
البنك اإلجراءات الالزمة للدفاع.

)ت ( االلتزام بقواعد اإلدراج واإلفصاح

i. خالل العام 2022، التزم البنك 
بمتطلبات اإلدراج واإلفصاح 

المعمول بها في القوانين واألنظمة 
المرعية اإلجراء.

08
االلتزام

8.1 اإلفصاحات

 )أ( التزامًا من البنك األهلي بتعليمات 
الحوكمة ونظام الحوكمة، فقد تم 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفًقا لما يلي، 
من بين أمور أخرى:

i. إن أعضاء مجلس اإلدارة منتظمين 
في الحضور أو التمثيل في مجلس 

اإلدارة ولجانه بما يحقق مصلحة 
البنك والمساهمين كافة دون تمييز 

وبما يؤدي إلعالء مصلحة الشركة 
والمساهمين وأصحاب المصالح 

كافة.

ii. خالل العام 2022، والتزامًا بقواعد 
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.

iii. 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 وفًقا ألحكام القانون ونظام 

الحوكمة.

iv. المراجعة الدورية للنظام األساسي 
للبنك لضمان االلتزام بتعليمات 

الحوكمة.

v. التزم البنك بجميع متطلبات 
الشفافية واإلفصاح إلى بورصة قطر 

فيما يتعلق بالكشف عن النتائج 
الفصلية ونتائج نهاية العام وغيرها 

من اإلفصاحات.

vi. يشغل الشيخ فيصل بن عبد 
العزيز بن جاسم آل ثاني دور غير 

تنفيذي ورقابي كممثل لمجلس 
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0	
الهيلك القانوني 

للبنك

9 الهيكل القانوني للبنك

االسم

البنك األهلي )ش.م.ق(

شركة األهلي للوساطة )ذ.م.م(

شركة أي بي كيو فاينانس ليمتد

الصفة القانونية

شركة مساهمة قطرية.

تأسس البنك األهلي بموجب المرسوم رقم )40( لسنة 1983 الصادر بتاريخ 
1983/06/16 وبدأ نشاطه بتاريخ 04/08/1984 م، البنك مرخص له بمزاولة 
العمل المصرفي من مصرف قطر المركزي بموجب الترخيص: رم/1984/13

شركة تابعة ومملوكة للبنك بنسبة %100 

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 2011/07/24 وتتداول في األوراق 
المالية.

شركة تابعة ومملوكة للبنك بنسبة 100% وهي شركة مسجلة في جزر 
الكايمن والهدف منها هو إصدار سندات متوسطة األجل.

35 تقرير حوكمة الشركات - 2022



36

	0
حوكمة البنك

10.1 يسعى البنك األهلي إلى 
االلتزام بتطبيق تعليمات الحوكمة 

التي تصدر عن مصرف 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.

10.2 لدى البنك هيكلية خاصة 
بالحوكمة تم توثيقها ونشرها من 
خالل السياسات الداخلية وااللتزام 
بالقوانين واألنظمة، وتشمل تلك 

السياسات دون حصر:

الرقم 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
 14

الموضوع 
النظام األساسي للبنك

قانون مصرف قطر المركزي
تعليمات الحوكمة )مصرف قطر المركزي(

نظام الحوكمة )هيئة أسواق قطر للمال(
ميثاق مجلس اإلدارة

مهام ومسؤوليات لجان المجلس
إجراءات وسياسات إطالق الصافرة

سياسة تضارب المصالح
سياسة الحوكمة

سياسة المكافآت
سياسة توزيع األرباح

سياسة معامالت األطراف ذوي العالقة
سياسة حماية أصحاب المصالح
سياسة حماية مساهمي األقلية

10.3 يتم تحديث سياسات البنك 
بشكل دوري أو عند الحاجة لذلك، 

وتتركز الموافقة على هذه التعديالت 
من قبل لجنة الحوكمة، الترشيحات 

والمكافآت. وتتضمن سياسات 
البنك ما يلي:

)أ ( سياسة التعامل مع الحساب 
الشخصي

توضح مفهوم اإلفصاح والتعهد 
في تداول األنشطة االستثمارية )من 

خالل نموذج معد لذلك(. وتنص 
هذه السياسة على قواعد وإجراءات 

التداول بهذه األنشطة باإلضافة 
إلى الممارسات المتاحة والمحظورة 
وفترات حظر التداول لمجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية وموظفي البنك، 
كما تتضمن سجل المطلعين 

الداخليين والذي يقع تحت مسؤولية 
مدير االلتزام.

)ب ( سياسة وإجراءات إطالق الصافرة
تعتمد هذه السياسة مبدأ “إطالق 

الصافرة” في حال حدوث أي 
ممارسات محظورة أو غير قانونية أو 

غير مهنية، وتؤمن الحماية الكاملة 
للموظف الذي أثار ًأي مزاعم، ولدى 

البنك استنادا 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 
االلتزام 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 

أي أطراف أخرى.

)ت ( قانون الشركات التجارية
البنك ملتزم بنصوص قانون 

الشركات التجارية والتي توضح ما 
يجب إتباعه في حال وجود أي مصالح 
مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس 
اإلدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين 

في العقود والمشاريع واالرتباطات 
التي تتم مع البنك.

)ث ( تعليمات مصرف قطر المركزي
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.

)ج ( ميثاق أخالقيات وممارسات 
المهنة

ُيلزم هذا الميثاق جميع الموظفين 
بعدم استخدام أي معلومات داخلية 

لالنتفاع بها بصورة شخصية منًعا 
لحدوث تضارب في المصالح، علًما 

بأنه تم استيفاء التوقيع على هذا 
الميثاق من جميع الموظفين بما 

يفيد علمهم وتقيدهم به.

)ح ( سياسة الموارد البشرية
تتضمن هذه السياسة األفعال 

المحظور ممارستها من قبل 
الموظفين سواء داخل البنك أو 
مع أي أطراف خارج البنك والتي 

منها ما قد يؤدي إلى تضارب في 
المصالح، كما توضح اإلجراءات 

التأديبية والجزاءات المفروضة بهذا 
الخصوص.

)خ ( سياسة االتصال
توضح هذه السياسة قنوات اتصال 

الموظفين الرئيسيين في البنك 
بمختلف مستوياتهم الوظيفية مع 

األطراف ذات العالقة.

)د ( توجيهات الحوكمة
دليل شامل لحوكمة الشركة.

)ذ ( سياسة اإلفصاح والشفافية
تحدد هذه السياسة متطلبات 

اإلفصاح والشفافية وفق نظام 
الحوكمة أو أي أنظمة وقواعد أخرى.

)ر ( سياسة حماية أصحاب المصلحة
تهدف سياسة حماية أصحاب 

المصالح إلى ضمان حماية البنك 
لحقوق جميع أصحاب المصالح، 

بما في ذلك المساهمين والهيئات 
التنظيمية والعمالء والموظفين 

واألطراف الخارجية والبائعين 
والموردين، والتعامل معهم بشفافية 

وعدالة وأمانة، والتمسك بالتزامات 
البنك والوفاء بها، والتعامل مع 

ق هذه  أمورهم بعناية وسرية. وتطبِّ
السياسة عملية لمعالجة الشكاوى 

وحلها بشفافية وبالعناية الالزمة.

)ز ( سياسة حماية األقليات
الغرض من سياسة   حماية األقلية 

هو حماية حقوق المساهمين 
بشكل عام ومساهمي األقلية 

بشكل خاص، حيث  ال  يتم تنفيذ 
أي معامالت كبيرة من شأنها التأثير 

على البنك أو تعديل رأس ماله أو 
تصفيته أو دمجه مع شركة أخرى أو 
االستحواذ عليه أو بيعه أو التصرف 
فيه إال باتباع اإلجراءات التي تضعها 

القوانين المعمول بها واتفاقية 
العضوية للبنك.
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مدققو

الحسابات

11.1 يتم ترشيح مراقب الحسابات 
القانوني للبنك بتوصية من قبل 

مجلس اإلدارة 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.

11.2 حدد النظام األساسي للبنك 
آلية تعيين مراقب الحسابات 

وواجباته وحقه في االطالع في أي 
وقت على دفاتر الشركة وسجالتها 

ومستنداتها باإلضافة إلى حضور 
اجتماعات الجمعية العامة واإلدالء 

برأيه بما قام به من تدقيق، علًما بأن 
مراقب حسابات البنك للسنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2022 
هم السادة “إرنست ويونغ”، وقد 

بلغت أتعابهم عن العام 2022 مبلغ 
1,150,000 ريال قطري. وتختص 

لجنة التدقيق بمناقشة تقرير مراقب 
الحسابات القانوني معه ورفع 

توصياتها بهذا الخصوص إلى مجلس 
اإلدارة.

11.3 يتمتع مراقب الحسابات 
باستقاللية تامة ويحضر اجتماعات 

الجمعية العامة للبنك.

11.4 ال يقوم البنك حسب تعليمات 
مصرف قطر المركزي بالشروع بأي 

معامالت مالية مع مراقب الحسابات 
القانوني أو تقديم أي تسهيالت له 

أو لموظفيه أو ألفراد عائالتهم تفادًيا 
ألي تضارب في المصالح.

39 تقرير حوكمة الشركات - 2022



40

	2
الرقابة الداخلية

12.1 يتبع البنك نظام رقابة داخلية 
معتمد من مجلس اإلدارة. يشارك 

مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في إقرار 
جميع سياسات وأساليب ومعالجة 

المخاطر لتقييم المخاطر العامة 
وضمان االلتزام بالقوانين واألنظمة.

12.2 يعتمد البنك مبدأ ثالثية 
مستوى الدفاع ضد مختلف 

المخاطر: 

)أ ( مستوى الدفاع األول 

يتمثل 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 إطار 

الحوكمة الخاص بالبنك.

)ب ( مستوى الدفاع الثاني

يشمل إدارة المخاطر وإدارة االلتزام 
وإدارة الشؤون القانونية، كاًل منها 
وفًقا لصالحياتها وواجباتها بهدف 
الحد من المخاطر التي تقع ضمن 
نطاق مسؤولياتها. 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.

)ت ( مستوى الدفاع الثالث

يشمل 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.

12.3 لغاية الفترة المنتهية في 31 
ديسمبر 2022، لم يسجل أي إخفاق 
في رقابة البنك يمكن أن يكون له أي 
تأثير جوهري على مكانة البنك المالية 

أو على عملياته التشغيلية بشكل 
عام.

12.4 إدارة المخاطر

)أ ( تضمن إدارة المخاطر بأن:

i. سياسات إدارة المخاطر واإلجراءات 
والوسائل المتبعة صممت بطريقة 

تتوافق مع التوجيهات التنظيمية 
ومع رؤية البنك في مواجهة 

المخاطر.

ii. استراتيجية العمل العامة وأنشطة 
األعمال التي تجري في البنك 

متوافقة مع مستوى المخاطر 
ومصادق عليها من قبل المجلس.

iii. تطوير وتنفيذ أنظمة مناسبة 
إلدارة المخاطر لما فيه مصلحة 

البنك.

iv. المراقبة الكافية لمخاطر وقيود 
المحافظ في مختلف أقسام البنك.

)ب ( تعتمد وظيفة إدارة المخاطر على 
كفاءة وخبرات وتفاني الموظفين 

المختصين للقيام 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.

)ت ( تقوم إدارة المخاطر بتقديم 
توصياتها تحت إشراف لجنة المخاطر 

وااللتزام، وتتم مراجعة التوصيات 
من قبل المجلس الذي يتبنى 

السياسات الرئيسية إلدارة المخاطر 
مرة على األقل في كل عام.

)ث ( تقوم إدارة المخاطر بتحديد 
وتحليل وتقييم وقبول وقياس 

وإدارة وضبط جميع المخاطر المالية 

وغير المالية التي يمكن أن تترك 
تأثيًرا سلبًيا على أداء وسمعة البنك. 
وتتمثل المخاطر الرئيسية المصاحبة 

لعمل البنك في االئتمان، العمليات، 
مخاطر السوق وتشمل تبادل 

العمالت األجنبية، أسعار الفائدة، 
أسعار األسهم، السيولة، باإلضافة 

إلى مخاطر التشغيل ومكافحة 
التحايل وتلك المتعلقة بالسمعة.

)ج ( يطبق البنك، كجزء من السياسة 
المحافظة إلدارة مخاطر السوق، 

قيوًدا محافظة بهدف إيجاد التوافق 
مع محفظة االستثمار والتجارة 

ولتكون متوافقة مع حاجات تطوير 
العمل وظروف السوق.

)ح ( 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.

)خ ( تراقب إدارة المخاطر محاوالت 
االحتيال الداخلية والخارجية، وتحقق 
وتوصي بمجموعة توجيهات لوضع 

مزيد من الوسائل التي تحد من 
مخاطر االحتيال.

)د ( يعمل أمن المعلومات على تحديد 
ومراقبة وإدارة أمن المعلومات أو 
المخاطر التكنولوجية، سواء داخلًيا 

أو خارجًيا، بهدف الحد من التأثيرات 
السلبية أو التقليل منها.

)ذ ( تم التركيز من قبل قسم إدارة 
المخاطر في البنك على الدوام على 
تحركات السوق والمخاطر المرتبطة 

بها، ويتأقلم مع أي تغيرات وتوجهات 
جديدة من خالل تعديل نهج إدارة 
المخاطر والسياسات واإلجراءات 

المتبعة. ويعد النهج الرئيسي للحد 

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 

االئتمان، 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.

12.5 االلتزام

)أ ( تعتبر إدارة االلتزام من العناصر 
الرئيسية لهيكل حوكمة الشركات 

والممارسات السليمة إلدارة مخاطر 
االلتزام في البنك.

وظيفة االلتزام هي وظيفة مستقلة 
تقوم بتحديد مخاطر االلتزام 

وتقييمها وتقديم المشورة بشأنها 
ومراقبتها واإلبالغ عنها، أي مخاطر 
العقوبات القانونية أو التنظيمية أو 
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الخسارة المالية أو فقدان السمعة 
التي قد يتعرض لها البنك نتيجة 

لفشله في االلتزام بجميع اللوائح 
المعمول بها ومدونات السلوك 

ومعايير الممارسة الجيدة. اللوائح 
والقواعد والمعايير المعمول بها 

هي بشكل أساسي تلك المتعلقة 
بأنشطة أعمال البنك. وهي تشمل 

تلك التي تتعامل مع منع غسل 
األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 

وتسيير األعمال )بما في ذلك قضايا 
مثل تجنب تضارب المصالح أو 

التخفيف من حدته(.

قد يكون للوائح والقواعد والمعايير 
المعمول بها مصادر مختلفة، 

بما في ذلك التشريعات والقواعد 
والمعايير األولية الصادرة عن 

المشرفين، واتفاقيات السوق، 
ومدونات الممارسة التي تروج لها 

الجمعيات الصناعية، ومدونات 
قواعد السلوك الداخلية المطبقة 

على موظفي البنك.

تعد وظيفة االلتزام مهمة في الوفاء 
بالتزام البنك األهلي ش.م.ع.ق 

بإبالغ موظفي وحدات األعمال فيما 
يتعلق بسياسة وإجراءات االمتثال 

وتوعيتهم بمتطلبات االمتثال 
والسلطات التنظيمية. كما أنه إلقناع 

السلطات الرقابية بأن البنك يلتزم 
باللوائح والقواعد والمعايير المعمول 

بها وأن اإلجراء التصحيحي ألي 
مخالفات يتم اتخاذه في أقرب وقت 

ممكن. وتتعهد إدارة االلتزام بالحفاظ 
على سمعة البنك ونزاهته من خالل 

االمتثال للوائح والقواعد والمعايير 
المعمول بها.

تضمن وظيفة االلتزام وضع 
السياسات واإلجراءات واألنظمة 

والضوابط المناسبة المتعلقة 
بالسلطات التنظيمية والحفاظ 
عليها في مختلف إدارات البنك 

لمراقبة العمليات اليومية لالمتثال 
لقانون مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب ولوائح قانون 

االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية 
)FATCA( ومعيار اإلبالغ المشترك. 

عالوة على ذلك، ستقوم إدارة 
االلتزام بمراجعة وتقييم فعالية هذه 

السياسات بانتظام )سنوًيا كحد أدنى( 
في منع غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، ومنع مخاطر التهرب 

الضريبي.

يتم اإلبالغ عن نتائج تقييمات 
االلتزام إلى لجنة المخاطر وااللتزام 
التابعة لمجلس اإلدارة وإلى اإلدارة 

التنفيذية كل ثالثة أشهر.

12.6 التدقيق الداخلي

)أ ( دور التدقيق الداخلي رئيسي 
في ضبط البيئة الرقابية على 

عمليات البنك من خالل تقديم 
الرأي المستقل والموضوعي أو 

االستشارات لتحسين األداء. كما 
يساعد البنك على تحقيق أهدافه 

االستراتيجية من خالل اتباع 
منهجية منضبطة لتقييم فعالية 

ادارة المخاطر، واالجراءات الرقابية 
والحاكمية المتبعة.

)ب ( يمثل التدقيق الداخلي خط 
الدفاع الثالث للبنك، حيث يستقي 
صالحياته المنوطة به من الميثاق 

الذي صادقت عليه لجنة التدقيق في 
البنك، وتكون تبعيته وظيفًيا للجنة 

التدقيق، وإدارًيا للرئيس التنفيذي.

)ت ( يستند التدقيق الداخلي في 
أعماله على اتباع تعليمات مصرف 

قطر المركزي، وهيئة قطر لألسواق 
المالية إلى جانب المعايير الدولية 

للتدقيق والتي يصدرها معهد 
المدققين الداخليين.

)ث ( تواصل إدارة التدقيق الداخلي 
في البنك تعزيز منهجية التدقيق من 
خالل تطبيق أحدث التقنيات لتغطية 
جوانب تكنولوجيا المعلومات وأمن 

المعلومات.

)ج ( التعليم العملي المستمر هو جزء 
من ثقافة التدقيق الداخلي في البنك 
األهلي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى 

التحسين المستمر لمهارات أعضاء 
فريق التدقيق ومعرفتهم وكفاءاتهم.
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شكل البنك عدًدا من اللجان الداخلية 
التي تدير العمليات واألنشطة 

اليومية للبنك. ومن بين اللجان 
اإلدارية:

لجنة األصول والخصوم 

)أ ( تعقد اللجنة اجتماعاتها دوريا خالل 
العام، وتكون مسؤولة عن إدارة 

األصول والمسؤوليات في البنك 
وااللتزام بسياسة السيولة المصادق 

عليها ومتابعتها.

لجنة األصول الخاصة

)أ ( هذه اللجنة مسؤولة عن األصول 
الخاصة، ضمن أصول البنك، والتي 

تتطلب المراقبة والضبط بهدف 
منع الخسائر وضمان التعافي وإعادة 

الهيكلة والتحصيل واإلجراءات 
القانونية.

)ب ( اللجنة المسؤولة عن ضمان 
اتخاذ التدابير المناسبة لتحصيل 

14.1 لقد قام مجلس اإلدارة باعتماد 
سياسة األطراف ذات العالقة 

لتنظيم العالقة بينهم وبين البنك.

14.2 خالل العام 2022، ووفق 
تعليمات مصرف قطر المركزي، 

قدمت جميع 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.

14.3 كما في 31 ديسمبر 2022، 
لم تسجل معامالت رئيسية ألطراف 

من ذوي العالقة في سجالت 
البنك والتي قد تتطلب موافقة 

المساهمين.

الديون فيما يتعلق بجميع األصول 
الخاصة وأن المتطلبات التنظيمية 

المطبقة لتخصيص األصول الخاصة 
تطبق وفق المتطلبات التنظيمية 

والسياسات الداخلية.

لجنة االئتمان

)أ ( تعقد اللجنة اجتماعات شهرية 
منتظمة لمراجعة األعمال 

المصرفية للشركات، الخدمات 
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.

)ب ( تبذل اللجنة كل جهودها الممكنة 
لضمان جودة أصول البنك والحد 
من المخاطر التي تنتج عن أعمال 

اإلقراض.

14.4 لدى البنك سياسة لمعامالت 
األطراف ذات العالقة والتي تضبط 

معامالت األطراف ذات العالقة 
واإلجراءات ذات الصلة، وكذلك لدى 

البنك سجل لتلك المعامالت.

14.5 وفًقا لسياسة معامالت 
األطراف ذات العالقة، يتولى قسم 

إدارة المخاطر في البنك سجاًل 
خاًصا )“السجل”( لتدوين معامالت 

األطراف ذات العالقة كافة في 
البنك، ويتضمن التفاصيل كافة عن 

تلك المعامالت.

14.6 يتوفر السجل الخاص 
بمعامالت األطراف ذات العالقة 

لالطالع عليه من قبل المساهمين 
في البنك والمخولين تفحصه 

بتحديث هذا السجل بشكل دوري 
بطريقة تعكس الحالة الحقيقية 

لمعامالت األطراف ذات العالقة.

لجنة االستثمار

)أ ( تعقد اللجنة اجتماعاتها دورًيا على 
مدار العام وهي مسؤولة عن مراجعة 

استراتيجية االستثمار في البنك 
لضمان أعلى مستوى من العوائد 

على األصول، وذلك ضمن ضوابط 
المتطلبات التنظيمية.

لجنة مخاطر التشغيل

)أ ( تعقد اللجنة اجتماعاتها دورًيا 
في كل ربع من السنة لمراجعة 
حوادث مخاطر التشغيل وخطة 

العمل المطلوبة لمعالجتها. واللجنة 
مسؤولة أيًضا عن خطة معالجة 

الكوارث ومتابعة اإلجراءات المطلوبة 
للبقاء على الجهوزية للمعالجة من 

الكوارث تحسًبا ألي مخاطر غير 
متوقعة.

14.7 يجب على قسم إدارة المخاطر، 
وبشكل دوري، تحديث السجل ليظهر 

في كل األوقات أسماء وتفاصيل 
األطراف ذات العالقة ومعامالتهم.

	4
معامالت األطراف 

ذات العالقة

	3
اللجان اإلدارية
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	5
حقوق المساهمين

15.1 يجوز للمساهم االطالع على 
سجل المساهمين في البنك مجاًنا 

خالل ساعات العمل الرسمية للبنك، 
ولكل ذي شأن الحق في طلب 

تصحيح البيانات الواردة بالسجل 
وخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف 
منه دون مبرر، وذلك استناًدا للمادة 

)11( من النظام األساسي للبنك، 
كما يحق له كذلك الحصول على 

نسخة من عقد التأسيس والنظام 
األساسي للبنك. 

وحيث أن البنك مدرج 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.

15.2 يوضح الفصل الخامس من 
النظام األساسي للبنك حقوق 

المساهمين بشأن 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.

15.3 تبًعا للمادة 50 من النظام 
األساسي للبنك، يحق لمجلس 

اإلدارة دعوة الجمعية 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.

15.4 تم تعديل النظام األساسي 
للبنك لحماية حقوق المساهمين 

ولضمان أنهم متساوين ويتمتعون 
بالحقوق كافة 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 

على أن مجلس اإلدارة يمثل جميع 
المساهمين ويحمي حقوقهم. كما 
تمنح المادة 53 كل مساهم الحق 

بحضور الجمعية العامة والمصادقة 
واالعتراض على القرارات التي تتخذ.

15.5 يتمتع المساهمون بجميع 
الحقوق الممنوحة لهم بموجب 

القوانين واللوائح ذات الصلة بما 
فيها تعليمات الحوكمة ونظام 

الحوكمة.
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16.1 البنك األهلي عنصر رئيسي 
في المجتمع القطري، ويلتزم 

بالمسؤولية االجتماعية تجاه هذا 
المجتمع. وعماًل بهذا النهج، ووفق 

للسياسة العامة لمصرف قطر 
المركزي ونظام الحكومة لهيئة قطر 

لألسواق المالية المادة 39، كان 
البنك األهلي نشًطا في المساهمة 
في رفاهية ورعاية المجتمع والناس 

والمحافظة على الموارد الطبيعية 
والبيئة.

في البنك األهلي، نؤمن بأنه كوننا 
شركة مواطنة مسؤولة أمر ضروري 

ألعمالنا. لهذا السبب قمنا بتنفيذ 
مجموعة من برامج ومبادرات 

المسؤولية المجتمعية للشركات 
التي تهدف إلى التأثير بشكل إيجابي 
على موظفينا وعمالئنا ومساهمينا 

ومجتمعنا.

خالل عام 2022، واصل البنك 
مهمته في دعم المجاالت الرئيسية 
التي تساهم في زيادة الوعي العام 

مع تقديم الدعم الشخصي والمالي.

16.2 وفاًء اللتزامه باالستدامة، 
حرص البنك األهلي على تقديم 

أفضل المبادرات ألنه يضع االلتزام 
البيئي واالجتماعي والحوكمة في 

صميم استراتيجيته. وتحقيًقا لهذه 
الغاية، قدمت خارطة طريق لمبادرات 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات التي من شأنها تعزيز التزام 

البنك بالتنمية المستدامة في 
السنوات القادمة.

16.3 جانب آخر مهم في إستراتيجيتنا 
للمسؤولية المجتمعية للشركات 

هو دعم المجتمع المحلي. ففي عام 
2022، تبرع البنك للجمعية القطرية 

لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة 
لمبادرات شهر رمضان.

16.4 تأكيًدا على دوره في 
المسؤولية المجتمعية، تبرع البنك 

لجمعية الهالل األحمر القطري التي 
تسعى جاهدة لمساعدة وتمكين 

األفراد والمجتمعات المحتاجة، بغض 
النظر عن مكانهم أو أصلهم.

16.5 كجزء من شهر التوعية بسرطان 
الثدي، قام البنك بحملة بالتعاون 

مع الجمعية القطرية للسرطان لزيادة 
الوعي بالمرض، وأسبابه، والوقاية 

منه، وتشخيصه، وعالجه.

16.6 في البنك األهلي، نؤمن بأن 
الجميع، بغض النظر عن قدرتهم، 
يجب أن تتاح لهم الفرصة لعيش 

حياة ذات معنى، ولهذا السبب تبرع 
البنك إلى مركز الشفلح لألشخاص 

ذوي اإلعاقة لتوفير الخدمات الصحية 
واالجتماعية والتعليمية وإعادة تأهيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة مما يسهل 

اندماجهم في المجتمع.

16.7 نظم البنك حملة تبرع بالدم 
بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية 

بهدف المساهمة في دعم بنك الدم 
في قطر ورفع التوعية حول أهمية 

هذا التبرع.

16.8 وتقديًرا لجهود موظفينا لغاية 
الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 

2022، كّرم البنك 58 موظًفا تقديًرا 
لسنوات خدمتهم في البنك، حيث 

أقام احتفااًل تكريمًيا للموظفين 
الذين قضوا فترة طويلة في العمل، 

والتزامهم ومساهمتهم الشخصية 
في مسيرة نجاح البنك األهلي.

16.9 إيماًنا بمسؤوليتنا الوطنية  
في المحافظة على اإلرث الثقافي 

والتقاليد القطرية العريقة، قام 
البنك مرة أخرى بدعم مهرجان كتارا 
الدولي للخيل العربية فكان الراعي 

المصرفي الحصري للحدث، ليساهم 
في استمرارية والحفاظ على شغف 

قطر باالحتفال بإرثها التاريخي في 
الفروسية. إن الحفاظ على هذه 

العادات والتقاليد هو أحد أهم أهداف 
المسؤولية االجتماعية في البنك 

األهلي.

16.10 وتأكيًدا على دوره في 
المسؤولية المجتمعية فقد قام 

البنك خالل العام 2022 بدفع 2.5 
% من إجمالي أرباحه الصافية للسنة 

المالية المنتهية 2022/12/31 
أي مبلغ 19,295,000 ر.ق. لدعم 
األنشطة الرياضية. هذا فضاًل عن 
قيام البنك بتقديم الدعم المالي 

المستمر لألنشطة الرياضية 
واالجتماعية واإلنسانية.

في قلب المجتمع

	6
المسؤولية 

االجتماعية للبنك
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17.1 نظرة عامة

يقوم البنك األهلي باإلبالغ عن 
المعايير المحددة من قبل بورصة 

قطر منذ عام 2019 وحقق باستمرار 
تصنيف 100٪.

أدت التوقعات المتزايدة من 
المستثمرين العالميين ووكاالت 
التصنيف في مجاالت الحوكمة 

البيئية واالجتماعية والمؤسسية، ألن 
هذه العوامل لها تأثير طويل األجل 

على البيئة، إلى إشراك المؤسسات 
في جميع أنحاء العالم.

لزيادة تعزيز امتثاله فيما يتعلق 

بالجوانب البيئية واالجتماعية 
والحوكمة للمعايير العالمية، 

احتفظ البنك األهلي بخدمات 
شركة استشارية عالمية للمساعدة 
في تطوير استراتيجية إعداد تقارير 

الحوكمة البيئية واالجتماعية 
والمؤسسية والتقارير السنوية 

المتكاملة.

نطاق عمل االستشاريين هو كما 
يلي:

إعداد تقارير متكاملة وفًقا • 
إلرشادات المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير وبما يتماشى 
مع معايير مبادرة اإلبالغ 

العالمية وإرشادات بورصة قطر 
لالستدامة البيئية واالجتماعية 

والمؤسسية؛

استشارة أصحاب المصلحة في • 
البنك األهلي وتحليل األهمية 

النسبية؛

مراجعة ومقارنة بيانات البنك • 
األهلي للحوكمة البيئية 

واالجتماعية والمؤسسية.

توصيات بشأن االتجاهات • 
الناشئة في إعداد تقارير 

االستدامة.

17.2 التقدم

تم االنتهاء من المناقشات المهمة داخل البنك ومع االستشاريين لتحديد المجاالت الرئيسية التي يحتاجها البنك لتعزيز 
تقاريره مع األخذ في االعتبار رغبته في أن يكون كياًنا مؤسسًيا مسؤواًل وأن يقدم خدمات مستدامة لعمالئه. يتم حالًيا 
وضع مستوى المعلومات التي سيتم الكشف عنها من قبل اإلدارات المختلفة لتعزيز متطلبات االلتزام مع التركيز في 

الوقت نفسه على مسؤولية البنك األهلي كمواطن شركة في العالم.

كانت مصفوفة األهمية النسبية نتيجة مهمة. وقد تم تحديد المجاالت الرئيسية من قبل الموظفين داخل البنك 
ومقارنتها لألقران للوصول إلى مجاالت محددة ليتم تغطيتها كجزء من التقرير السنوي.

مصفوفة النسبية

ستحصل األقسام التي سيتم دمجها كجزء من التقرير السنوي من منظور البيئة والمجتمع والحوكمة على دفعة كبيرة 
مع التقرير السنوي لعام 2022. وسيستمر تعزيزها بمعلومات غنية في المستقبل. سيساعد هذا ليس فقط في 

متطلبات االلتزام ولكن أيًضا في تعزيز مكانة البنك األهلي ككيان مسؤول يقدم خدمات مستدامة لعمالئه.

وسيتم النظر في المعايير العالمية في المستقبل، إلى جانب المبادئ التوجيهية المقترحة التي سيصدرها مصرف قطر 
المركزي بشأن الجوانب البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ألغراض إعداد التقارير في المستقبل.   

فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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الحوكمة البيئية 

واالجتماعية والمؤسسية
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	8
الهيلك 

التنظيمي للبنك

 

الشؤون القانونية

التدقيق الداخلي

االلتزام

ادارة المخاطر

مخاطر التشغيل
واستمرارية األعمال

مكافحة اإلحتيال

امن العلومات

الرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة

سكرتير
مجلس االدارة

الخدمات
الخزينة واالستثمارالمصرفية الدولية

 نائب الرئيس التنفيذي -
 إدارة دعم األعمال

والخدمات و الموارد البشرية

 نائب الرئيس التنفيذي -
 للمالية والعمليات

والتكنولوجيا

 نائب الرئيس التنفيذي
 لقطاع الخدمات

المصرفية للشركات

 نائب الرئيس التنفيذي
 لقطاع التجزئة والخدمات

المصرفية الخاصة

شبكة الفروع

التسويق واالتصاالت

المنتجات والقنوات

مبيعات األفرع
وتطوير األعمال

التأمين المصرفي

العالقات الحكومية

المالية الرئيسالمرافق والخدمات
التنفيذي للعمليات

الخدمات
المصرفية الخاصة

الخدمات
قطاع التجزئةالمصرفية للشركات

العمليات المركزية

تمويل التجارةتقنية المعلومات المشاريع والعقارات

الموارد البشرية

 الخدمات المصرفية
 للمشاريع الصغيرة و

المتوسطة
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