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 الغرض .1

من قبل بنك  الغرض من ميثاق الحوكمة )يشار إليه فيما بعد بـ "ميثاق الحوكمة"( في توضيح معايير الحوكمة المتبعةيتمثل  .1.1

 )يشار إليه فيما بعد بـ "البنك" أو "بنك قطر األول"(. )عامة( قطر األول

كافة األعمال  يعتمد النجاح في دمج ميثاق الحوكمة في أنشطة وأعمال البنك على مدى قيام مجلس اإلدارة بتنفيذ محتوياته في .1.2

 بحيث يكون مثاالً يحتذي به من قبل جميع الموظفين.التي يتم تنفيذها 

 النطاق .2

حوكمة، من مسؤولية عن ضمان تنفيذ ميثاق المجلس اإلدارة. كما يتولى مجلس اإلدارة ال نطاق تنفيذ هذه السياسة تقع على .2.1

 .العلياخالل اإلدارة 

 يجب على جميع الموظفين االلتزام بالمتطلبات المحددة في ميثاق الحوكمة. .2.2

 التعاريف واالختصارات .3

 االختصارات .3.1

ARCC:      التدقيق والمخاطر واالمتثاللجنة 

AGM:      العمومية الجمعيةاجتماع 

CEO:      التنفيذيالرئيس 

CG:     الحوكمة 

CG Committee:    لجنة الحوكمة 

EGM:      عاديةالالجمعية العمومية غير 

EXCOM:    اللجنة التنفيذية 

LLC:      شركة ذات مسؤولية محدودة 

NRCGC:  لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة 

OPCO:     يةلجنة التشغيلال 

QFB:     )بنك قطر األول )عامة  

QFC:     مركز قطر للمال 

QFCA:     هيئة مركز قطر للمال 

QFCRA:  هيئة تنظيم مركز قطر للمال  

QFMA:  هيئة قطر لألسواق المالية  

SSB:     هيئة الرقابة الشرعية 
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 التعاريف .3.2

تعني الشركة التي تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات كما هو موضح في النظام   :زميلةشركة 

 قطر األول األساسي لبنك

 للمساهمينالعمومية  الجمعيةإجتماعات   :العمومية الجمعيةاجتماع 

التقرير الصادر عن بنك قطر األول بشكل سنوي والذي يوضح ويحلل األنشطة  التقرير السنوي:

 المالية والتشغيلية للبنك المنشورة على الموقع االلكتروني للبنك

والمعتمد من قبل الجمعية النظام األساسي المعدل والمحدث لبنك قطر األول  النظام األساسي:

وتعديالت التي تطرأ فيما بعد من  2016مارس  28عادية في الالعمومية غير 

 وقت آلخر

 المدقق الخارجي والمدقق الداخلي المدقق:

 سيمجلس إدارة بنك قطر األول المحدد في النظام األسا المجلس أو مجلس اإلدارة:

 ميثاق مجلس اإلدارة وتعديالته التي تطرأ من وقت آلخر ميثاق المجلس:

 سكرتير بنك قطر األول المحدد في النظام األساسي سكرتير المجلس:

 الكيان القانوني المحدد في النظام األساسي : هيئة اعتبارية

مالية، المواد ال اللجنة اإلدارية المشكلة من ممثلين عن إدارات االلتزام، لجنة الحوكمة:

 والخدمات العامة الشؤون القانونية، المخاطر البشرية،

 رئيس مجلس اإلدارة المحدد في النظام األساسي رئيس المجلس:

 التقرير السنوي للحوكمة والذي يحدد ممارسات الحوكمة بالبنك الموقع من قبل تقرير الحوكمة: 

 رئيس المجلس

 العاملين ببنك قطر األول المحددين في النظام األساسي اإلدارةأعضاء مجلس  :أعضاء مجلس اإلدارة

نك كما المدقق المستقل الذي يقوم بتنفيذ عمليات التدقيق على القوائم المالية للب المدقق الخارجي:

 هو محدد في النظام األساسي

 للمساهمين غير العاديةالجمعية العمومية  :غير العاديةالجمعية العمومية 

العمومية  الجمعيةاجتماع للمساهمين سواء أكانت العمومية  الجمعية إجتماعات : العامة الجمعيةاجتماع 

 غير العاديةأو الجمعية العمومية 

تحت تأثير أي من العوامل التي قد  ونال يعمل نالذي هم أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين: أعضاء مجلس اإلدارة

على النظر في، مناقشة واتخاذ القرار بشأن أي من األمور م تحد من قدرته

التي تهم البنك بشكل يتسم بالحيادية وعدم التحيز وبشكل موضوعي )اعتماداً 

 على أعضاء مجلس اإلدارةعلى الحقائق فقط(. الحاالت التالية تحد من قدرة 

 العمل باستقاللية كاملة:

 أي شركة تتبع لمجموعته.( على األقل من أسهم البنك أو %1أن يملك ) (أ)
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( على األقل من أسهم البنك %5أن يكون ممثالً لشخصية اعتبارية تملك ) (ب)

 أو أي شركة تتبع لمجموعته.

، خالل السنوات الثالث الماضية، لدى أي عضو مجلس اإلدارةإذا عمل  (ج)

 من األطراف ذات العالقة بالبنك أو أي من شركاته الزميلة مثل المدققين،

غالبية  مع من يمتلك المباشرين أو  مالموردين أو مع أي من أقاربهكبار 

ً خالل السنوات الثالث  األسهم في أي من األطراف المذكورة مسبقا

 .األخيرة

 أحد كبار التنفيذيين بالبنك أو أي من شركاته عضو مجلس اإلدارةإذا كان  (د)

 .الزميلة أو أي من أفراد عائالتهم خالل السنوات الثالث الماضية

طرفاً ذو عالقة بتنفيذيي البنك أو تنفيذيي  عضو مجلس اإلدارةإذا كان  (ه)

 .أي من شركاته الزميلة

 العلياأحد أقارب أي من أعضاء اإلدارة  عضو مجلس اإلدارةإذا كان  (و)

 .لبنك أو شركاته الزميلةل

ً أو خالل  عضو مجلس اإلدارةإذا كان  (ز) قريب ألي شخص يمتلك حاليا

السنوات الثالث الماضية معامالت تجارية أو مالية هامة سواء أكانت 

 .بشكل مباشر أو غير مباشر مع البنك

عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى بنفس  عضو مجلس اإلدارةإذا كان  (ح)

 .المجموعة

سنوات  12بمجلس اإلدارة لمدة تزيد عن  عضو مجلس اإلدارةل عمإذا  (ط)

 .متتالية

 بسبب وذلك للعامة متاحة غير معلومات على حاصالً  أصبح شخص أي  :المطلع

 أو جذب في تؤثر قد المعلومات هذه مثل إن. يشغله الذي الوظيفي المنصب

 يكون التي األخرى الشركات أو للشركة المالية األوراق في المتعاملين تردد

 على تؤثر قد المعلومات هذه مثل أن أو فيها، مصالح األسهم لحملة أو للشركة

 اإلدارة مجلس أعضاء يشمل أن يمكن وهذا. بالتزاماتها الوفاء في الشركة قدرة

 واألشخاص مجموعتها من شركة أي أو الشركة موظفي أو العليا اإلدارة أو

 العالقات بسبب المعلومات هذه مثل على الحصول حق لديهم الذين اآلخرين

 .أخرى عالقات أي أو التعاقدية أو المهنية

 المدقق الداخلي الذي يتم تعيينه ببنك قطر األول من وقت آلخر المدقق الداخلي:

ية، نظام الرقابة الداخلية المعمول به من قبل البنك والذي يشمل األنظمة المال إطار الرقابة الداخلية:

 وإدارة المخاطر االمتثالالتشغيلية والرقابة على 

لكامل  المدير غير المكلف بمهام إدارة تنفيذية عليا بالبنك والذي ال يعمل بالبنك المدير غير التنفيذي:

سنوية من البنك بخالف المكافآت  الوقت وال يحصل على أي مكافآت شهرية أو

 التي يحصل عليها المدير
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ميثاق الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية  والذي ينظم عمل  ميثاق الحوكمة لهيئة قطر لألسواق المالية:

 (2009الشركات المسجلة في األسواق المالية )يناير 

 بنك في أي من الحاالت التالية:يعتبر الشخص طرفاً ذو عالقة بال الطرف ذو العالقة:

 شركة زميلة أو عضوا مجلس االدارة في عضوا مجلس االدارةإذا كان  (أ)

 العلياإذا كان عضواً في اإلدارة  (ب)

% أو أكثر من األسهم التي تعطي حق 5إذا كان يمتلك أو يسيطر على  (ج)

 في البنك أو أي من شركاته الزميلة التصويت

أي من األشخاص الطبيعيين  إذا كان أحد أفراد عائلة أو شريك (د)

 المذكورين في الفقرات )أ(، )ب( و )ج( أعاله

إذا كان شركة يمتلك فيها األشخاص الطبيعيين المذكورين في الفقرات  (ه)

% أو أكثر من األسهم التي 20)أ(، )ب(، )ج( و )د( أعاله يمتلكون 

تعطي حق التصويت سواء بشكل مشترك أو منفصل أو يشغلون 

 س تنفيذي أو موظف أول في هذه الشركة منصب مدير، رئي

 

 يشير أيضاً إلى ما يلي: " الطرف ذو العالقة" مصطلح 

 المشاريع والشركات الزميلة مع أي من األطراف األخرى. 

  واإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارةالشركات التي يسيطر عليها من قبل

 .وأقاربهم العليا

التنفيذيين اآلخرين الذين يعملون تحت اإلشراف الرئيس التنفيذي والمدراء  :العليااإلدارة 

 .المباشر للرئيس التنفيذي كما هو محدد في النظام األساسي

 .أي من مساهمي بنك قطر األول المساهم:

أي شخص )قانوني أو طبيعي( يمتلك مصلحة في البنك والذي يشمل على سبيل  :أصحاب المصلحة

 .العمالء، الموردين والمستثمرينالمثال المساهمين، الموظفين، المدائنين، 

 .لجان مجلس اإلدارة المختلفةاختصاصات وصالحيات  :االختصاصات والصالحيات

 .نائب رئيس مجلس اإلدارة كما هو محدد في النظام األساسي نائب الرئيس:

قيام أي من الموظفين باإلفصاح عن أي من عمليات سوء اإلدارة، الفساد،  اإلبالغ عن المخالفات:

 .لغش أو أي شكل من أشكال المخالفات التي قد تحدث بالبنكا

 المسؤولية .4

 .مجلس اإلدارة لموافقة هيكل الحوكمة لجنة الحوكمة ،بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي،  مسؤولية تقديم  تتولى .4.1

اعتماد هيكل  رسمي. بعديعتبر مجلس اإلدارة الجهة الوحيدة المالكة لهذا المستند باإلضافة إلى اعتماد هيكل الحوكمة بشكل  .4.2

دارة وذلك إلى مجلس اإليم أي تغييرات هامة مستقبلية الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة، فإنه يجب على الرئيس التنفيذي تقد

 .العتمادها
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مكان أي تقوم لجنة الحوكمة بمراجعة هيكل الحوكمة مرة واحدة سنوياً على األقل بغرض تحديثه، كما يجب مالحظة أنه بإ .4.3

 .التوصية بأي تغييرات إلدراجها في هيكل الحوكمة موظف

 االلتزام بالشريعة .5

طة البنك الداخلية مؤسسة تقدم الخدمات المالية اإلسالمية فقط، لذا يلتزم بنك قطر األول بضمان تنفيذ كافة أنش باعتبار البنك .5.1

لك المبادئ كما والخارجية وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية. ستتوافق جميع الجوانب ذات العالقة بحوكمة بنك قطر األول مع ت

ية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالو  (IFSB)لمالية اإلسالميةتم التوصية بها من قبل هيئة الخدمات ا

 .  (AAOIFI)اإلسالمية

  سياسات الحوكمة .6

 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة .6.1

ت اختصاصاهيكل المجلس باإلضافة إلى ، األساسينقاط مختصرة والتي يجب أن تقرأ مع النظام التالي يتضمن  .6.1.1

 المختلفةلجان مجلس اإلدارة وصالحيات 

 المهام والمسؤوليات العامة لمجلس اإلدارة:التالي يوضح  .6.1.2

 ما يتعلقالمسؤولية أمام المساهمين، المساهمين اآلخرين واألطراف ذات العالقة سواء فيتولي  .6.1.2.1

 . األنشطة التي يقوم بنك قطر األول بتنفيذها أو أمام المجتمع ككلب

 .المصلحة بهدف حمايتهم وحماية حقوقهمتطوير سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب  .6.1.2.2

 .مراجعة واعتماد االستراتيجيات والخطط واألهداف التي يقوم البنك بوضعها .6.1.2.3

 .مراقبة المبادرات االستراتيجية التي يتم تنفيذها .6.1.2.4

 .إدارة وتقييم مدى الحاجة إلى استحداث أو تعديل ممارسات رائدة للحوكمة وذلك بشكل دوري .6.1.2.5

 .الهيكل التنظيمي لبنك قطر األولمراجعة واعتماد  .6.1.2.6

 .هدافهالتأكد من توفر الموارد المالية والبشرية الالزمة والتي يحتاجها بنك قطر األول لتنفيذ أ .6.1.2.7

ن بنك تعيين المدراء مساعديهم المفوضين وتكليفهم بالحق في التوقيع مجتمعين أو منفصلين نيابة ع .6.1.2.8

 .قطر األول

 .العليااإلشراف على االختيار المناسب والصحيح لإلدارة  .6.1.2.9

 .تقييم أداء الرئيس التنفيذي بشكل سنوي من خالل لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة .6.1.2.10

نة المكافآت مقابل األهداف الموضوعة ومراقبة الطريقة  المتبعة من قبل لج العليامراجعة أداء اإلدارة  .6.1.2.11

 .الغ بها عن األداء والترشيحات والحوكمة في اإلب

 .بالبنك والوظائف الرئيسية األخرى العلياتصميم وتنفيذ خطة تعاقب مناسبة لمجلس اإلدارة واإلدارة  .6.1.2.12

 .التأكد من تنفيذ نظام الرقابة الداخلية/إطار الرقابة الداخلية على مستوى بنك قطر األول .6.1.2.13

 .مراجعة مدى فعالية إطار الرقابة الداخلية بشكل سنوي .6.1.2.14

يئة من التزام بنك قطر األول بالقواعد والتشريعات الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال، هالتأكد  .6.1.2.15

هيئة قطر لألسواق المالية سواء بشكل مباشر من من خالل الجهات تنظيم مركز قطر للمال و

 ها في دولةالمفوضة، باإلضافة إلى التأكد من التزام البنك بشكل عام بالقوانين والتشريعات المعمول ب

 .قطر كيفما ينطبق

 .مراجعة وتحديث تطبيقات الحوكمة المعتمدة بشكل دوري .6.1.2.16
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بنك مراجعة واعتماد الخطة السنوية للتدريب والتأهيل بالبنك ويشمل ذلك البرامج التي تعرف بال .6.1.2.17

 .الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألوراق المالية ليهكلوأنشطته وحوكمته وفقاً 

بالصالحيات والمسؤوليات لمستويات مناسبة داخل البنك )دون تشكيل لجان المجلس وتفويضها  .6.1.2.18

 .اإلخالل بمسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه المهام والمسؤوليات التي تم التفويض بها(

 .العلياالحفاظ علي المعلومات المحدثة من لجان المجلس واإلدارة  .6.1.2.19

 .تقييم واعتماد المبادرات االستراتيجية المختلفة واالستثمارات .6.1.2.20

 .العمومية الجمعيةجتماعات االي المسؤولية عن الدعوة تول .6.1.2.21

 .مرإعداد القواعد اإلجرائية لممارسات الحوكمة بالبنك وذلك بغرض التأكد من تنفيذها بشكل مست .6.1.2.22

تعريف أعضاء مجلس اإلدارة، في جميع األوقات، بآخر المستجدات التي تطرأ على الحوكمة  .6.1.2.23

إلدارة يقوم مجلس اإلدارة بتفويض هذه العملية للجان مجلس اوالممارسات الرائدة ذات العالقة. قد 

 .كما يراه مناسبا

أو من قبل أعضاء لجان المجلس والمدقق الداخلي العمومية  الجمعيةجتماع االالتأكد من حضور  .6.1.2.24

 .كما قد تكون الحالة عليه وممثلي المدققين الخارجيين  مممثليه

ؤولياتها اإلدارية والمالية والتشغيلية بغرض القيام بمهامها ومسمراجعة مجموعة شاملة من التقارير  .6.1.2.25

 ً  .المذكورة آنفا

اني ومقدمي تطوير آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية والتحليل المالي والتصنيف االئتم .6.1.2.26

 الخدمات األخرى فضالً عن المؤسسات التي تحدد معايير ومؤشرات األسواق المالية بهدف تقديم

 .خدماتها إلى كافة المساهمين بشكل سريع وبنزاهة وشفافية

 .إعداد برامج التوعية لنشر ثقافة التقييم الذاتي للرقابة وإدارة المخاطر داخل البنك .6.1.2.27

 تشكيل مجلس اإلدارة .6.2

 معيةالج اتجتماعاالك وفقاً لما تحدد لعضو وذ 11أعضاء وال يزيد عن  7مما ال يقل عن يتكون مجلس اإلدارة  .6.2.1

 .من وقت آلخر، على أنه ال يجوز ممارسة أكثر من عضو واحد مسؤوليات تنفيذيةالعمومية 

ن المدراء من أعضاء مجلس اإلدارة كأعضاء مستقلين على أن يكون غالبيتهم م 1/3يجب أن يتم تعيين ما ال يقل عن  .6.2.2

 .غير التنفيذيين

 

 أعضاء مجلس اإلدارةتعيين  .6.3

 .لفترة محددة كما هو محدد في النظام األساسي أعضاء مجلس اإلدارةيتم تعيين  .6.3.1

ت من خالل توصية صادرة عن لجنة المكافآت والترشيحا عضو مجلس اإلدارة عزليجب أن تتم عملية تعيين أو  .6.3.2

تم تقديمها يعلى أن )وفقاً للنظام األساسي( العمومية  الجمعيةجتماعات والحوكمة على أن يتم اعتمادها بواسطة اال

 .س اإلدارة والجهة المعنية التي يتبع لها بنك قطر األولمباشرة لمجل

 .باشر% من أسهم البنك سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير م10أكثر من  عضو مجلس اإلدارةال يجوز أن يمتلك  .6.3.3

 العمومية الجمعيةجتماعات االالمعينين على  أعضاء مجلس اإلدارةيتم عرض ملخص يتضمن لمحات مختصرة عن  .6.3.4

 .الجمعية من اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأنلتمكين 

لى أي تغييرات أو المستقيلين باإلضافة إ األعضاء المعزولينالمعينين،  أعضاء مجلس اإلدارةيتم تسجيل كافة تفاصيل  .6.3.5

 .قد تطرأ على تلك التفاصيل لدى مكتب تسجيل الشركات ببنك قطر األول
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للرئيس  كرئيس لمجلس اإلدارة وذلك لرئاسة مجلس اإلدارة وتعيين نائبيقوم بنك قطر األول بتعيين أحد مدرائه  .6.3.6

 .وفقاً للنظام األساسي

 .س اإلدارةفإنه يتم تقديم خطاب تعيين رسمي له/لها موقع من قبل رئيس مجل أعضاء مجلس اإلدارةبمجرد تعيين أحد  .6.3.7

 أعضاء مجلس اإلدارةتعيين وعزل  .6.4

 .ة أخرىالذين سيتم إعادة انتخابهم مر أعضاء مجلس اإلدارةتقوم لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة بتحديد  .6.4.1

 .وفقاً للنظام األساسي أعضاء مجلس اإلدارةيتم تنفيذ عملية عزل  .6.4.2

 أعضاء مجلس اإلدارةصالحيات  .6.5

ام األساسي مجتمعين بممارسة الصالحيات الممنوحة لهم في بنك قطر األول وفقاً للنظ أعضاء مجلس اإلدارةقد يقوم  .6.5.1

 .وفي الحدود الموضوعة من قبل بنك قطر األول والصالحيات الممنوحة لهم من قبل المساهمين

 اإلدارةمهام أعضاء مجلس  .6.6

يئة قطر لألسواق الخاصة ببنك قطر األول وهنورد أدناه المتطلبات العامة ألعضاء مجلس اإلدارة طبقاً للنظم واللوائح  .6.6.1

 المالية:

 .تحقيق أفضل المصالح لبنك قطر األولمن أجل العمل بصدق وإخالص  .6.6.1.1

 العمل طبقاً للنظام األساسي ومتطلبات بنك قطر األول. .6.6.1.2

 رة التي منممارسة الرعاية والعناية والمهارة التي تصنع شخصاً مسؤوالً يتمتع بالمعرفة والمهارة والخب .6.6.1.3

 المتوقع أن تؤهله / تؤهلها إلى شغل منصب عضو مجلس إدارة.

 ضمان منح األولوية لمصالح البنك ومساهميه في الحاالت التي قد تنشأ فيها صراعات المصالح. .6.6.1.4

نك التي مراقبة أداء البنك فيما يتصل بتحقيق أهدافه وأغراضه المتفق عليها ومراجعة تقارير أداء الب .6.6.1.5

 سنوية والنصف سنوية والربع سنوية.تشمل تقارير األداء ال

ت عدم استخدام المعلومات المتحصل عليها بحكم منصبه / منصبها كعضو في مجلس اإلدارة لصالح جها .6.6.1.6

 أخرى.

 عدم قبول أية منافع من طرف آخر ممنوحة بسبب منصبه/منصبها كعضو في مجلس اإلدارة. .6.6.1.7

لك ة اآلخرين ولجان المجلس المختلفة وذاالستفادة من مهارات وخبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدار .6.6.1.8

تكوين من خالل الحضور المنتظم الجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة الفعالة في االجتماعات العامة و

 فهم حول خيارات المساهمين.

 اآلتي:القيام بيجب على أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وبشكل أكثر تحديداً  .6.6.2

د والمهام ائل والقضايا االستراتيجية والسياسات واألداء والمساءلة والموارتقديم خيار مستقل حول المس .6.6.2.1

 األساسية والمعايير التشغيلية وذلك في اجتماعات مجلس اإلدارة.

 المشاركة في اللجان المخصصة التابعة لمجلس اإلدارة. .6.6.2.2

و هيئة أقبل مركز قطر للمال عند فشل عضو مجلس اإلدارة في االلتزام بأية اشتراط من االشتراطات المقررة من  .6.6.3

ن أية خسائر عقطر لألسواق المالية أو النظام األساسي للبنك، يكون هذا العضو ملزماً بدفع تعويض لبنك قطر األول 

 الفشل. واقعة على البنك أو أرباح ضائعة على البنك أو منافع متحققة لهذا العضو كنتيجة مترتبة على مثل هذا
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 دارةمصالح أعضاء مجلس اإل .6.7

ي أحد يجب على عضو مجلس اإلدارة الذي تكون لديه / لديها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة يكون على علم بها ف .6.7.1

فيها، أن  المعامالت أو الصفقات التي يبرمها البنك أو يعرضها على أحد األطراف األخرى أو يقوم البنك بالدخول

 لألعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة. يقوم/تقوم باإلفصاح عن طبيعة وحجم مصلحته / مصلحتها

تم ذلك في يجب أن يتم اإلفصاح عن ذلك كتابةً )في نموذج اإلفصاح عن صراع المصالح( وبذكر التفاصيل المطلوبة، على أن ي

 اإلطار الزمني المناسب لمجلس اإلدارة حتى يكون على علم بمثل هذه المصالح.

ركات فصاح جميع "المصالح ذات الصلة" بالسندات المالية في الشيلزم بنك قطر األول عضو مجلس اإلدارة باإل .6.7.2

صالح % أو أكثر )سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة( فضالً عن اإلفصاح عن "جميع الم5األخرى التي تبلغ نسبة 

 ندما:عذات الصلة" بامتالك أسهم في بنك قطر األول مهما كانت طريقة امتالكها. وتنشأ "المصالح ذات الصلة" 

 يكون هناك امتالك مباشر لهذه األسهم. .6.7.2.1

ة )وليس بالضرورتكون هناك سيطرة تنشأ بسببها صالحية التصويت أو التصرف في األسهم عند الطلب  .6.7.2.2

 مع سيطرة مقدرة تنشأ عندما تكون هناك قدرة على أن تكون مرتبطة بالمستفيد ولكن بالتداخالت(

 % من حقوق التصويت.5االستحواذ على نسبة 

ً ينطبق فيما يتصل بأحد "األقارب" )أفراد العائلة وعالقات العمل  .6.7.2.3 جلس وعضوية مأيٍ مما ذكر سابقا

 ومجالس األمناء والشراكات(.  اإلدارة

و أبغض النظر عن الحجم، يجب أيضاً اإلفصاح عن أية مصالح )سواء امتالك األسهم أو عضوية مجلس اإلدارة  .6.7.3

ات ذمل( وذلك عندما تكون هناك صفقات أو معامالت خاصة بأحد األطراف االرتباطات العائلية أو عالقات الع

 العالقة.

دارة، يجب أن يتم تسجيل جميع هذه اإلفصاحات في سجل لدى بنك قطر األول، على أن يحتفظ به سكرتير مجلس اإل .6.7.4

 القانونيين. مدققينويكون متاحاً لالطالع عليه من قبل المساهمين وال

 اإلدارةاجتماعات مجلس  .6.8

ً للنظام األساسي للبنك وذلك للقيام بواجباته ومهامه .6.8.1 بكفاءة  يجب أن يجتمع مجلس اإلدارة بصورة منتظمة طبقا

 وفاعلية.

وياً ( مرات في العام وذلك كحد أدنى. ويجب أن يتفق أعضاء مجلس اإلدارة سن6يجب أن يجتمع مجلس اإلدارة ) .6.8.2

 مها قبل موعد انعقاد االجتماع.على أجندة شاملة لكل عام ويتم نشرها وتعمي

ن موعد ( أيام م7يجب على سكرتير مجلس اإلدارة توزيع أجندة االجتماعات على جميع أعضاء مجلس اإلدارة قبل ) .6.8.3

 انعقاد االجتماع.

  على سكرتير مجلس اإلدارة تدوين محاضر ووقائع اجتماعات مجلس اإلدارة واالحتفاظ بها.  .6.8.4

لنظام ان عضو مجلس إدارة آخر للتصويت نيابة عنه طبقاً للمتطلبات المحددة في يجوز لعضو مجلس اإلدارة تعيي .6.8.5

 األساسي للبنك وذلك بموجب خطاب موجه إلى رئيس مجلس اإلدارة.

قة خطية إصدار بعض القرارات من خالل تمريرها بمواف، إذا كان األمر ضرورياً وعاجالً ، لمجلس اإلدارة  يمكن .6.8.6

حاضر تلك القرارات، على أن يتم عرضها في اجتماع المجلس القادم لتضمينها في م من كافة أعضاء المجلس على

 اجتماعاته.
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 برنامج التوجيه األولي وبرامج التطوير المهني المستمرة  .6.9

سمياً شامالً ريجب على أعضاء مجلس اإلدارة التأكد من أن عضو مجلس اإلدارة الذي تم تعيينه حديثاً يتلقى تدريباً  .6.9.1

لى عحسب حاجته وذلك عند التحاقه بعضوية مجلس اإلدارة. ويجب التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة ومفصالً 

 دراية تامة بمسؤولياتهم ولديهم معرفة كاملة عن عمليات البنك.

اء يجب على أعضاء مجلس اإلدارة القيام بالتدريب والتطوير المهني المستمر وذلك طوال فترة خدمتهم كأعض .6.9.2

 ة.بمجلس اإلدار

ة ووفق يجب بذل جهود مكثفة لعقد )دورات تدريبية متكررة( لتدريب أعضاء مجلس اإلدارة بأقل التكاليف المالي .6.9.3

 النظم واللوائح المعمول بها وفي نطاق المهارات والخبرات المطلوبة.

قلة ة مستيجب على أعضاء مجلس اإلدارة التأكد من أن جميع أعضاء المجلس يمكنهم الحصول على استشارات مهني .6.9.4

 ارة.وعلى نفقة البنك وذلك عندما يرون أن تلك االستشارات ضرورية للقيام بمسؤولياتهم كأعضاء بمجلس اإلد

يجب على جميع أعضاء مجلس اإلدارة الحصول على استشارات وخدمات سكرتير مجلس اإلدارة الذي يكون  .6.9.5

 مسؤوالً عن التأكد بأنه يتم التزام بإجراءات مجلس اإلدارة.

 يم أداء مجلس اإلدارة تقي .6.10

ضاء من يجب على مجلس اإلدارة تحديد كيفية تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة له واألع .6.10.1

 األفراد المشاركين وذلك في التقرير السنوي للمجلس.

ً للتوجيهات واإلرشادات المقررة من قبل لجنة التر .6.10.2 مكافآت شيحات واليتم تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

 .NRCGC حوكمةالو

 هياكل اللجان .6.11

 يجب على مجلس اإلدارة الموافقة على تكوين أية لجنة من اللجان التابعة للمجلس. .6.11.1

 يكون الرئيس التنفيذي مسؤوالً عن الموافقة على تكوين لجان على مستوى إدارة األنشطة اليومية.  .6.11.2

 .األدوار والمسؤوليات والصالحيات المفوضة لهذه اللجانسيكون لجميع اللجان المعتمدة دليل رسمي يوضح  .6.11.3

 وفيما يلي لجان مجلس اإلدارة التي أسسها البنك: .6.11.4

  التدقيق والمخاطر واالمتثاللجنة  .6.11.4.1

 لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة  .6.11.4.2

 اللجنة التنفيذية  .6.11.4.3

 اللجنة التشغيلية .6.11.4.4

 تطوير الهيكل التنظيمي  .6.12

. وحالما ير هيكل تنظيمي يفضل كيفية تنظيم إدارات وأقسام بنك قطر األوليقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على تطو .6.12.1

 يتم تطوير هذا الهيكل، يجب على مجلس اإلدارة اعتماده والموافقة عليه.

 تقييم الرئيس التنفيذي .6.13

 تنفيذيحوكمة تقييم قدرات ومؤهالت الرئيس الاليجب على مجلس اإلدارة ومن خالل لجنة الترشيحات والمكافآت و .6.13.1

حالما تكمل ووتحديد ما إذا كان يؤدي دوره بكفاءة وفاعلية وقادراً على تحقيق استراتيجية وأهداف وأغراض البنك. 

 إلدارة.حوكمة تقييمها للرئيس التنفيذي، تقوم بتقديم هذا التقييم إلى مجلس االلجنة الترشيحات والمكافآت و

 ل ثالثة جوانب رئيسية وهي:يجب أن يتم تقييم الرئيس التنفيذي بشكل محدد من خال .6.13.2
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 تنفيذ الخطة االستراتيجية وتحقيق األهداف االستراتيجية واألهداف األخرى طويلة األمد. .6.13.2.1

 .إدارة العمليات االستثمارية المناسبة والمحافظة عليها وااللتزام بالنظم واللوائح المحددة .6.13.2.2

 القدرة على تشجيع جميع موظفي البنك وتحفيزهم والتعاون معهم. .6.13.2.3

 كافآتالم .6.14

اح ، تطوير سياسة المكافآت واإلفصالحوكمةيجب على مجلس اإلدارة، ومن خالل لجنة الترشيحات والمكافآت و .6.14.1

 عنها.

عضاء حوكمة تحديد األساس الذي يقوم عليه دفع الحوافز والمكافآت ألاليجب على لجنة الترشيحات والمكافآت و .6.14.2

 للبنك. العليامجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واإلدارة 

 حوكمة الحصول على استشارات مهنية تشمل استشارات من جهات مهنيةاليجوز للجنة الترشيحات والمكافآت و .6.14.3

س اإلدارة مستقلة حول المكافآت والحوافز وذلك حسبما تراه اللجنة ضرورياً عند تحديد مكافآت وحوافز أعضاء مجل

 للبنك. العلياواإلدارة 

تعديالت إلى االجتماعات العامة للموافقة على جميع خطط التحفيز طويلة األمد واليجب أن تتم دعوة المساهمين  .6.14.4

 الجوهرية على خطط المكافآت الحالية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة.

 عالقات المساهمين .6.15

ئة قطر يكون للمساهمين حقوق ممنوحة لهم بموجب القوانين والنظم واللوائح المعمول بها والتي تشمل قانون هي .6.15.1

 سواق المالية فضالً عن سياسات البنك ونظامه األساسي.لأل

ة منصفة يجب على مجلس اإلدارة التأكد من أن حقوق المساهمين يتم احترامها وأن المساهمين تتم معاملتهم بصور .6.15.2

 وعادلة.

قطر  نكيجب على مجلس اإلدارة إنشاء عالقات بناءة مع المساهمين من أجل تشجيعهم وتحفيزهم على التعامل مع ب .6.15.3

 األول.

م جيد يجب على مجلس اإلدارة وسكرتير مجلس اإلدارة وإدارة خدمة العمالء التأكد من أن المساهمين لديهم فه .6.15.4

 ألعمال وأنشطة البنك من خالل االتصاالت وتبادل المعلومات بصورة مناسبة.

 التفاوض مع المساهمين .6.15.5

دارة لألهداف. كما يجب على مجلس اإل يجب أن يتم التفاوض مع المساهمين بناًء على الفهم المشترك .6.15.5.1

 أن يتحمل المسؤولية بالكامل فيما يتعلق بالتأكد من إجراء تفاوض مرضي مع المساهمين.

م يجب على مجلس اإلدارة االحتفاظ بعالقات واتصاالت كافية مع المساهمين من أجل معرفة قضاياه .6.15.5.2

 واهتماماتهم.

 جلس. ظر وآراء المساهمين يتم رفعها بالكامل إلى الميجب على مجلس اإلدارة التأكد من أن وجهات ن .6.15.5.3

 يجب على مجلس اإلدارة مناقشة مسألة الحوكمة واالستراتيجية مع مساهمي البنك. .6.15.5.4

على  يجب على رئيس مجلس اإلدارة التنسيق مع أعضاء لجان مجلس اإلدارة ليكونوا على استعداد للرد .6.15.5.5

 .األسئلة واالستفسارات خالل االجتماعات العامة
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 االجتماعات العامة .6.15.6

يما فيحتوي النظام األساسي للبنك على تفصيل كامل لتنظيم االجتماعات العامة واإلجراءات العامة  .6.15.6.1

 يتعلق بذلك. 

ما يجب أن يتمتع المساهمون بفرصة المشاركة الفعلية والتصويت الفعلي في االجتماعات العامة، ك .6.15.6.2

 .تشمل إجراءات التصويت التي تحكم هذه االجتماعاتيجب أن يتم تنويرهم بالقواعد والنظم التي 

ة ي البنك أن يكونوا قادرين على المشاركة الفعالة في القرارات الرئيسية لحوكمميجب على مساه .6.15.6.3

فآت الشركات، كما يجب عليهم أن يكونوا قادرين على تقديم وجهات نظرهم وآراءهم حول سياسة المكا

 للبنك. ياالعلألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

رصة فيجب أن يكون مساهمو البنك قادرين على التصويت بأنفسهم أو عبر الوكالة، على أن يتم منحهم  .6.15.6.4

 عادلة في التصويت بأنفسهم أو عبر الوكالة.

جندة يجب أن يكون لمساهمي البنك الحق في الدعوة الجتماع الجمعية العمومية فوق العادة ووضع األ .6.15.6.5

 المدرجة في األجندة ومعالجة األسئلة وتلقي الردود.ومنافشة المسائل والقضايا 

ها يجب على البنك أن يقوم باإلفصاح عن نتائج االجتماعات العامة بصورة فورية وذلك عند انتهائ .6.15.6.6

 وإرسال نسخة من محاضر االجتماعات إلى الهيئة فوراً للموافقة عليها واعتمادها.

 

 المساواة في المعاملة  .6.15.7

 لبنك.يقوم البنك باتباعها فيما يتعلق بالمساواة في معاملة المساهمين با المبادئ التيفيما يلي  .6.15.7.1

 .يجب أن تتم معاملة جميع المساهمين على قدم المساواة 

 .يجب أن يتم تتمتع جميع األسهم بنفس الحقوق 

  يجب أن تسمح اإلجراءات الخاصة باالجتماعات العامة بالمساواة في معاملة جميع

 المساهمين.

 

 االستفسارات والحصول على المعلومات  .6.15.8

يجب أن يتم تقديم جميع المعلومات إلى المساهمين وذلك بصورة معلنة.  وكنوع من السياسة  .6.15.8.1

الصارمة فإنه ال يسمح بترسيب المعلومات السرية أو خصوصيات أحد المساهمين إلى مساهمين 

 آخرين بالبنك عند تقديم المعلومات العامة.

لية المساهمون بحق مراجعة سجالت البنك واالطالع عليها بدون تكبد أي تكاليف مايجب أن يتمتع  .6.15.8.2

 أثناء ساعات العمل الرسمية للبنك أو في أوقات أخرى يتم تحديدها من قبل إدارة البنك.

 توزيع األرباح .6.15.9

 الجمعيةالجتماعات يجب على مجلس اإلدارة بتقديم سياسة واضحة عند توزيع األرباح خالل ا .6.15.9.1

 للمساهمين بالبنك وتقديم األسباب المبررة التباع مثل هذه السياسة.مية العمو

 حوكمة التقرير  .6.16

اللوائح ويجب أن يشتمل تقرير حوكمة الشركات التقييم الذي نفذه مجلس اإلدارة على مدى التزام البنك بالنظم   .6.16.1

ت إلى هيئة مة الشركاكواألحكام الصادرة بموجب قانون هيئة قطر لألسواق المالية. كما يجب أن يتم تقديم تقرير حو

 طلوباً. قطر لألسواق المالية بصورة سنوية وعندما يكون ذلك م

 يجب أن يتم نشر تقرير حوكمة الشركات على الموقع اإللكتروني للبنك.  .6.16.2
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 للبنك العليارقابة اإلدارة إشراف و  .6.17

 العليايجب على مجلس اإلدارة عدم التدخل في العمليات اإلدارية اليومية أو عرقلة سيرها، على أن تكون اإلدارة   .6.17.1

 الخاصة ببنك قطر األول.للبنك مسؤولة عن العمليات اإلدارية اليومية 

 للبنك. العليايجب على مجلس اإلدارة التأكد من أن هناك إطار عام يتم اتباعه لتقييم أداء اإلدارة   .6.17.2

 العليااإلدارة على مناصب التعاقب   .6.18

اٍف من الموظفين كللبنك بالتنسيق فيما بينهما للتأكد من توفر عدد  العليايجب أن يقوم كل من مجلس اإلدارة واإلدارة  .6.18.1

 لشغل المناصب على مستويات البنك كافة.

لتعاقب لحوكمة التأكد من أنه يتم تطوير خطة اليجب على مجلس اإلدارة ومن خالل لجنة الترشيحات والمكافآت و  .6.18.2

ب شاغرة للبنك وذلك لتجنب تعطل وتوقف عمليات البنك عند تكون هذه المناص العلياالوظيفي على مناصب اإلدارة 

 .العلياباإلدارة 

 الرقابة الداخلية .6.19

ن إن الهدف العام من إرساء سياسة الضوابط الداخلية هو صون وحفظ رأس مال وأصول بنك قطر األول ولضما  .6.19.1

 الموثوقية في سجالت حفظ البيانات المالية للبنك.

لبنك، باإلضافة مسؤولة عن مراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية ل التدقيق والمخاطر واالمتثاليجب أن تكون لجنة   .6.19.2

تقوم بأداء واجباتها  إلى ذلك يجب أن تقوم اللجنة بمناقشة نظم الرقابة الداخلية مع إدارة البنك وذلك للتأكد من اإلدارة

 لية.تجاه تطوير نظم فعالة للرقابة الداخ

تدقيق ن مهام المعيجب أن يتضمن اإلطار العام للرقابة الداخلية عمليات مستقلة وفعالة لتقييم وإدارة المخاطر فضالً   .6.19.3

لداخلية أن جميع ا. كما يجب أن يضمن اإلطار العام للرقابة الداخلي المالية والتشغيلي باإلضافة إلى التدقيق الخارجي

 راف ذات العالقة يتم تنفيذها طبقاً للمتطلبات المرتبطة بها.المعامالت والصفقات الخاصة باألط

وتقديم تقارير دورية  يجب على إدارة االلتزام القيام بعمليات تقييم دورية على التزام البنك بالنظم واللوائح والقوانين  .6.19.4

 .التدقيق والمخاطر واالمتثالحول ذلك إلى لجنة 

 الداخليالتدقيق  .6.20

تعيين  الداخلي تتمتع بأدوار ومسؤوليات محددة بوضوح. ويجوز للبنك تدقيق إدارة لليجب أن يكون لدى البنك   .6.20.1

ركز قطر مبموجب تدابير اإلسناد والتعهيد وبموجب موافقة صادرة من كمدقق داخلي للبنك قانونيين للعمل  قيندقم

 القانوني باآلتي: دققللمال، على أن يقوم هذا الم

 للرقابة الداخلية واإلشراف على تنفيذه.مراجعة وتدقيق اإلطار العام  .6.20.1.1

 تشغيلية الجيدة.القانوني موظفين أكفاء من ذوي االستقاللية والتأهيل العالي والكفاءة الالمدقق أن يمتلك  .6.20.1.2

دقيق التإلى مجلس اإلدارة سواء بطريقة مباشرة إو عن طريق لجنة  تقديم تقارير التدقيق الداخلي  .6.20.1.3

 القانوني مسؤوالً عن ذلك أمام مجلس اإلدارة.المدقق وأن يكون  والمخاطر واالمتثال

 القانوني حق االطالع على جميع أنشطة وأعمال البنك.للمدقق أن يكون  .6.20.1.4

نشطة القانوني باالستقاللية التي تشمل العمل بمعزل عن اإلدارة اليومية أل دققأن يكون تمتع الم .6.20.1.5

 وأعمال البنك.

خاطر التدقيق والممراجعة قائمة على المخاطر، على أن تقوم لجنة وضع خطة  تدقيق الداخلييجب على إدارة ال .6.20.2

 باعتمادها والموافقة عليها وتنفيذ عمليات المراجعة والتدقيق كما هو مجدول في الخطة. واالمتثال
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ي يتم دفعها فيما يتصل بخدمات بشروط وأحكام العمل والمكافآت الت التدقيق والمخاطر واالمتثاليجب على لجنة  .6.20.3

 الداخلية المقدمة عبر اإلسناد والتعهيد. قيقالتد

 الخارجيالتدقيق   .6.21

لى مجلس إ التدقيق والمخاطر واالمتثالالقانوني الخارجي وفق توصية صادرة من لجنة المدقق يجب أن يتم تعيين   .6.21.1

 للبنك.العمومية  الجمعيةجتماعات االاإلدارة خالل 

 ارجي.القانوني الخالمدقق مسؤولة عن اإلشراف على عالقات البنك مع  التدقيق والمخاطر واالمتثالتكون لجنة  .6.21.2

خدمات التدقيق بالمتعلقة  والمكافأة تعاقد شروط العلى تكون لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال مسؤولة عن الموافقة  .6.21.3

 الخارجي.

 .باإلضافة الى مراجعة نصف سنوية الخارجي بصورة سنويةالتدقيق يجب أن تجري عمليات  .6.21.4

 مدقق القانوني الخارجي ألكثر من خمس سنوات متتالية.لبنك الال يعين ا .6.21.5

 القانوني الخارجي اآلتي: دققالميجب على  .6.21.6

  .للبنك لتقديم تقرير التدقيق السنويالعمومية  الجمعيةجتماعات االحضور  .6.21.6.1

 ممارسة العناية المهنية الواجبة وأن يكون مسؤوالً أمام المساهمين. .6.21.6.2

 المعايير المهنية ودرجات االستقاللية والحياد.االلتزام بأعلى  .6.21.6.3

 معامالت وصفقات األطراف ذات العالقة .6.22

يجب على بنك قطر األول التأكد من عدم وجود صفقات أو معامالت خاصة باألطراف ذات العالقة تجري ضد   .6.22.1

 مصالح المساهمين.

عية يجب على البنك عدم تنفيذ صفقات فردية كبيرة مع أي طرف من "األطراف ذات العالقة" بدون موافقة الجم .6.22.2

ويجب ت. العمومية للبنك، على أن يتم تضمين ذلك في جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة الستكمال اإلجراءا

 الكشف عنها في التقرير السنوي.اإلفصاح عن صفقات يبرمها البنك مع أحد األطراف ذات العالقة و

ماع يجب على أي طرف ذي عالقة لديه صلة بنشاط تجاري أو لديه عالقة بأي صفقة يبرمها البنك عدم حضور اجت .6.22.3

التصويت كما يجب عدم السماح ألي طرف ذي عالقة ب مجلس اإلدارة أثناء مناقشة ذلك النشاط التجاري أو الصفقة.

 هذه األنشطة التجارية أو الصفقات.المجلس بشأن ما يصدر من على 

ين بنك بيجب أن يُنظر إلى سلسلة الصفقات والمعامالت المتصلة بين بنك قطر األول واألطراف ذات العالقة أو   .6.22.4

 قطر األول واألطراف التي يكون لديها عالقة ببعضها البعض، على أنها تشكل معاملة أو صفقة واحدة.

االلتزام بأن تلك المعامالت والصفقات يتم إبرامها مع األطراف ذات العالقة  يجب على بنك قطر األول التأكد من .6.22.5

 بالشروط واألحكام التالية:

 يتم إبرام الصفقات والمعامالت على أساس "التنافس الحر". .6.22.5.1

 تكون شروط وأحكام الصفقات والمعامالت منصفة وعادلة ومعقولة. .6.22.5.2

ر معامالت بشكل واضح ودقيق وذلك في الدفاتيجب على بنك قطر األول تحديد تفاصيل الصفقات وال .6.22.5.3

يل هذه والسجالت المحاسبية والحسابات والبيانات المالية الخاصة بالبنك واإلفصاح عن طبيعة وتفاص

الصفقات والمعامالت والتي تشمل أية معلومات محاسبية ضرورية لدعم عدالة ومعقولية شروط 

 وأحكام هذه الصفقات.
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 ومعامالت األطراف ذات العالقةاإلبالغ عن صفقات  .6.22.6

ذها قام بنك قطر األول بإنشاء آلية لإلبالغ ورفع التقارير والتي تحدد الخطوات التي يجب اتخا .6.22.6.1

 واألطراف التي يجب مشاورتها في حالة التفكير في إبرام صفقة أو معاملة خاصة باألطراف ذات

 العالقة. 

 السرية والخصوصية  .6.23

ميع جيقوم بنك قطر األول بمنع وحظر اإلفصاح العام عن أسرار الشركة ومعلومات العمالء، وهذا ينطبق على   .6.23.1

 الموظفين دون استثناء.

التعامل  يجب على بنك قطر األول التأكد من أن المعلومات ذات الطبيعة السرية التي يتم الحصول عليها من خالل .6.23.2

 واالحتفاظ بالسجالت بطريقة آمنة وسرية.مع العمالء يتم حفظها بأسلوب مناسب 

 

 اإلفصاح عن المعلومات السرية  .6.23.3

ذلك  يجب أن يتم اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالبنك إلى األطراف شركاء العمل المحتملين، ومع .6.23.3.1

مخاطر فإن مثل هذا اإلفصاح يجب أن ال يتم بدون النظر بعناية واهتمام إلى المصالح المحتملة وال

 المتوقعة.

وذلك  قام بنك قطر األول بإعداد اتفاقيات نموذجية لعدم اإلفصاح تتناسب مع جميع عمليات اإلفصاح .6.23.3.2

 بالتنسيق مع اإلدارة القانونية للبنك.

لى الصحافة إكما قام البنك أيضاً بإعداد سياسات محددة فيما يتعلق بمن يجوز له اإلبالغ عن المعلومات  .6.23.3.3

 ومجتمع المال واألعمال.

 عمالء.م إرجاع جميع االستفسارات والمكالمات الهاتفية من الصحافة إلى إدارة عالقات اليجب أن يت .6.23.3.4

 المصالح تضارب .6.24

ينشأ صراع المصالح عندما تكون هناك ظروف شخصية أو عملية تضر بالحكم المهني السليم أو القدرة على العمل  .6.24.1

 من أجل مصالح البنك أو عمالئه.

 ح.المالئمة لمعرفة وإدارة الحاالت التي قد ينشأ فيها صراع المصال يجب على الموظفين اتباع المعايير .6.24.2

يجب على البنك إدارة صراع المصالح بشكل عادل ومنصف بينه وبين عمالئه وبين أحد عمالئه أو بين عميل آخر  .6.24.3

 لدى البنك.

 الح. يجب أن يتم اإلفصاح في التقرير السنوي للبنك عن الحاالت التي يتم فيها تحديد صراع المص .6.24.4

هما وذلك يجب على البنك اإلفصاح بوضوح عن الطبيعة العامة لصراع المصالح أو المصادر التي ينشأ منها أو كلي .6.24.5

 إلى العمالء قبل الشروع أعمال أو أنشطة خاصة بهؤالء العمالء.

 إلىيجب أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين عن اإلفصاح عن حاالت صراع المصالح القائمة والمحتملة  .6.24.6

 سكرتير مجلس اإلدارة الذي يقوم برفعها إلى مدير إدارة االلتزام.

يجب أن يكون أي موظف ببنك قطر األول مسؤوالً بمفرده عن اإلفصاح عن حاالت صراع المصالح القائمة  .6.24.7

 والمحتملة الخاصة به أو بها إلى مدير إدارة االلتزام.

 استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة .6.24.8

رة مراجعة حالة االستقاللية لكل عضو من أعضاء المجلس وذلك في كل عام يجب على مجلس اإلدا .6.24.8.1

 على األقل على ضوء المصالح التي يتم اإلفصاح عنها.
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 االستغالل التجاري واألنشطة المشبوهة والصفقات الشخصية .6.25

حاالت استغالل تجاري يمنع منعاً باتاً على أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين من االنخراط في أية أنشطة مشبوهة أو  .6.25.1

مماثلة؛ فاالنخراط في األنشطة غير القانونية أو المشبوهة من شأنه أن يعرض الموظف لعقوبات صارمة قد تؤدي 

 إلى فصله عن العمل أو توقيع إجراءات تأديبية عليه.

اسة ذات وبشكل مشابه فإنه ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أو الموظف بالبنك الحصول على معلومات سرية حس  .6.25.2

 عالقة بأي تعاون أو مشورة أو صفقة شراء واإلفصاح عنها إلى جهة أخرى من أجل التعامل في السندات المالية.

قام بنك قطر األول بإنشاء آلية بحيث يتم اإلبالغ عن مثل هذه التعامالت والصفقات فضالً عن التعامالت األخرى   .6.25.3

 نك.الممنوعة إلى األطراف المعنية باألمر داخل الب

 المخالفات عن اإلبالغ .6.26

الموردين وفي حالة اعتقاد شخص ما سواء كان )أحد موظفي البنك أو موظفي الوكاالت والجهات األخرى والمقاولين   .6.26.1

ات والعمالء( بأن سلوكه أو سلوكها أو سلوك موظف آخر يتعارض مع أخالقيات العمل المنصوص عليها في سياس

ب على هذا ها اشتباه كبير بأن هناك أمور غير سليمة تجري في البنك، فإنه يجبنك قطر األول، أو أن لديه أو لدي

 الشخص في هذه الحالة اإلبالغ فوراً عن ذلك.

ن هوية عيجب أن يتم اتخاذ جميع حاالت االشتباه على محمل الجد وإجراء تحقيقات حولها، على أن يمنع اإلفشاء  .6.26.2

لتحيز أو اءه هويته بطريقة آمنة وسرية، وال يجب أن تتم ممارسة  الموظف الذي قام باإلبالغ عن االشتباه واخفا

   التمييز السلبي ضد الموظف بأي وسيلة من الوسائل كنتيجة إلبالغه بنية حسنة عن أي حالة اشتباه.

 المسؤولية االجتماعية .6.27

الفعالة  نظام المشاركةيجب على البنك القيام بدوره في تطوير وترقية المجتمع والمحافظة على البيئة من خالل  .6.27.1

 والمثمرة للمسؤولية االجتماعية للشركات.

 اهية المجتمعتتعلق المسؤولية االجتماعية بمبادرات البنك لتقييم وتحمل المسؤولية الخاصة بتأثيرات البنك على رف .6.27.2

ي خفض أوضمان سالمته. فمن خالل المسؤولية االجتماعية يهدف البنك لممارسة دوره كمؤسسة وطنية صالحة ول

رات تتضمن مبادآثار سالبة ألنشطته على المجتمع والبيئة حوله بشكل عام وعلى االقتصاد الوطني بشكل خاص. 

 .البنك األعمال التي تعود بالنفع على المجتمع وأصحاب المصلحة اآلخرين وذلك بما يتجاوز مصالح البنك

 العالقة مع أصحاب المصلحة .6.28

اه النمو المطرد أصحاب المصلحة تجاه تحقيق استراتيجية البنك بعيدة المدى وتج يقوم بهيدرك البنك الدور الهام الذي  .6.28.1

مان أن ويلتزم مجلس إدارة البنك بالتمسك بحقوق أصحاب المصلحة والحفاظ عليها بشكل ثابت ومستمر، وضللبنك. 

 .ارية الخاصة بالبنكمصالحهم يتم أخذها في االعتبار بشكٍل كاٍف عند اتخاذ القرارات القانونية والتج

ه العملية يجب على البنك تبني عملية منظمة في إدارة عالقاته مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة به، على أن تحدد هذ .6.28.2

كشف البروتوكوالت التي يجب اتباعها في التواصل مع أصحاب المصلحة ومستوى ودرجة المعلومات التي يمكن ال

 على أي شكاوى أو استفسارات يرفعها أصحاب المصلحة. عنها واإلطار الزمني المتفق عليه للرد

 


