
 

 

 السياساتدليل 

 

 توزيع األرباحسياسة 

 

I.   مةمقد 

 هدف السياسة .1

، المادة يّةلماللألسواق اهيئة قطر الصادر عن حوكمة الشركات نظام البنك التجاري سياسة توزيع األرباح وفقًا ألحكام اعتمد 

 .ق مصالح البنك والمساهمينيحقّ قد بما  وواضحةدة من البنك التجاري وضع سياسة توزيع أرباح محدّ ستلزم ، التي تمنه 36

 

 السياسة نطاق .2

 .ذات الصلةنظمة ووفقًا لأل للنظام األساسيقًا طبالبنك التجاري سيجريه تطبق هذه السياسة على توزيع األرباح الذي 

 

 الحفاظ على السياسة .3

ومالءمتها لمتطلّبات ها للتأّكد من اكتمالكّل سنة أو حسب ما تقتضيه الحاجة، بمراجعة السياسة  ةشؤون الشرك قوم رئيسي

يجب ان تكون السياسة والحذوفات المتعلّقة بالتعديالت أو اإلضافات أو يتّم توثيق كافة . يجب أن ،ل )الحاليّة والمستقبليّة(اعماأل

( 01DOA-001-01مجلس اإلدارة )صالحيات  بشكل صحيح قبل التنفيذ. )يرجى الرجوع إلى تفويض معتمدةً  /موافق عليها 

 (.باعتماد الموافقات  الخاصة

 

 :قبلحقة من التعديالت الالّ كافة الموافقة على  تتمّ 

 

 الرئيس التنفيذي للمجموعة -

 )سياسة اللجنة التنفيذيّة لمجلس اإلدارة واستراتيجيّتها(  جنة التنفيذيّة لمجلس اإلدارةاللّ  -

 "(مجلس اإلدارة )"المجلس -

 

 المراجعة إجراءات .4

 :عمل التالي:يتوّجب عند تحديث السياسة، 

 

 .صفحة سجل المراجعة وتذييل الصفحةوتحديث التاريخ من خالل الشهر والسنة على صفحة الغالف، يتّم  (1

وتذييل الصفحة. يزيد رقم اإلصدار بمقدار  ،وصفحة سجل المراجعة ،صفحة الغالفنسخة على تحديث رقم التّم ي (2

 .مع كل تحديث "1"

 .وصف التعديالت" الموجود في صفحة سجل المراجعةتفاصيل المراجعة في جدول "إبراز  يتمّ  (3

 .تحديث اسم الملف وفقًا آلخر تاريخ ورقم اإلصدار يتمّ  (4

باستخدام النموذج الوارد في الملحق إقرارهم الحصول على  ين ويتمّ المعنيّ شأن توزيع السياسة على أصحاب ال يتمّ  (5

 .""ب

قسم شؤون حتفظ يمن السياسة للتوزيع الداخلي. عديل قابلة للت غيرإلكترونيّة بنسخة السياسات واإلجراءات يحتفظ قسم  (6

 .عةالموقّ والوثيقة المطبوعة بلبنك ل ةالشرك

 

 تدقيقال .5

 تمّ إذا . بهامدى اإلمتثال  بشكل دوري قسم التدقيق الداخلي للبنك  راجع، ويكل سنةتطبيق السياسات  شؤون الشركةقسم يراجع 

تحديد الحاجة إلى  يتمّ وبلغ عنها حسب االقتضاء. يالداخلي أسباب عدم االمتثال ودقّق ماليراجع عدم امتثال، حاالت تحديد 

 .التدقيق الداخليعلى استنتاجات بناًء  مراجعة السياسة

 

 

 االمتثال التنظيمي .6

المركزي قانون مصرف قطر شمل في دولة قطر، التي تسارية النظمة إعداد السياسة مع األخذ في االعتبار القوانين واأل تمّ 

للبنوك؛  (QCB) تعليمات مصرف قطر المركزيو ؛2012لسنة   13ة بموجب القانون رقم سات الماليّ وتنظيم المؤسّ 

؛ 68/2015التعميم رقم بموجب  2015في يوليو عن مصرف قطر المركزي سات الماليّة الصادرة لمؤسّ لحوكمة لإرشادات او
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 يّةمالسواق الدرجة في السوق الرئيسيّة الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطر لأللشركات والكيانات القانونيّة الماحوكمة ونظام 

حوكمة الشركات نظام ) 2017مايو  15( تاريخ 6المنشور في الجريدة الرسميّة العدد )و، 2016( لسنة 5بالقرار رقم )

 تمّ  ذلك. ك2015 سنةل 11رقم  وقانون الشركات التجاريّة؛ بورصة قطروأنظمة (؛ يّةمالسواق الهيئة قطر لألالصادر عن 

 .بنكلل النظام األساسيتطوير السياسة بما يتماشى مع 

 

هذه التي تطال التعديالت  تكونة. ويجب أن ألخيربأحكام ايعمل السياسات والبيانات التنظيميّة،  دليلبين  تعارض  أّي  في حال

المعمول بها في البلدان ألنظمة لقوانين والاالمتثال على حرص أن يعلى ذلك، على البنك  . عالوةً ممتثلةً لهذه البيانات السياسة

 .ةالشركشؤون يجب استشارة وحدة إدارة تعارض،  التي يعمل فيها. إذا نشأ أيّ 

 

 ذات الصلةمستندات شارة إلى الاإل .7

 :معمتماشياً دليل السياسات يكون يجب أن 

 

 68/2015يم رقم قطر المركزي بموجب التعممصرف إرشادات حوكمة الشركات لدى  •

 ة الصادر عن مجلس إدارة هيئة قطرلشركات والكيانات القانونيّة المدرجة في السوق الرئيسيّ احوكمة نظام  •

 يّةمالسواق اللأل

 قانون الشركات التجاريّة •

 أنظمة بورصة قطر •

 بنك التجاريالنظام األساسي لل •

  DOA-002-01-01 شؤون الشركةصالحيات  تفويض •

  CTR-001-01-01 ةميثاق مجلس اإلدار •

  CTR-002-01-01 ميثاق حوكمة الشركات •

 

II. ةسياسال 

 

 مبادئ البنك التجاري لتوزيع األرباح

 

يجب وموميّة خالل الجمعيّة العفي رباح الواردة في هذه السياسة األتوزيع البنك ليجب إخطار المساهمين بسياسة  (1

 .اإلشارة إليها في تقرير مجلس اإلدارة

 

مع قانون بما يتماشى ( 65إلى  60)المواد من  النظام األساسي للبنكمحّددة في مبادئ توزيع أرباح البنك التجاري إّن  (2

 :الشركات التجاريّة

 .(60)المادة  لحساب االحتياطي القانوني ص٪ من صافي أرباح البنك سنويًا وتخصّ 10نسبة  خصمت   2.1

 

٪ من رأس المال المدفوع. إذا 100إذا وصل االحتياطي إلى  خصمالتعليق هذا موميّة يجوز للجمعيّة الع 2.1.1

ى يصل هذا االحتياطي إلى تلك حتّ خصم استئناف ال النسبة المذكورة، يتمّ عن االحتياطي القانوني انخفض 

 (.60المادة النسبة )

 

ز رأس المال المدفوع يجوز استخدام ما يتجاوإنّما ال يجوز توزيع االحتياطي القانوني على المساهمين،  2.1.2

فيها أرباح البنك توفير هذا تيح ٪ في السنوات التي ال ت5ح على المساهمين بنسبة تصل إلى ربااأللتوزيع 

 (.60المادة الحد، وفقًا ألحكام قانون مصرف قطر المركزي واألنظمة الصادرة في هذا الصدد )

 

من صافي أرباح البنك لحساب  اجزءً  خصمأن تدارة، ة مجلس اإل، بناًء على توصيموميّةيجوز للجمعيّة الع 2.2

 (.61المادة )موميّة استخدامه لألغراض التي تحددها الجمعيّة العيتّم احتياطي اختياري، 

 

ات القانونيّة بعد خصم االحتياطيّ ودون المساس بقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف الثالثة، من  2.3

 (.64المادة ٪ من صافي أرباح البنك على المساهمين )5نسبة توزيع  واالختياريّة، يتمّ 
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تخصيص نسبة ال تتجاوز  أعاله، يتمّ  2.3ات وتوزيع األرباح وفقاً للفقرة بعد خصم االستهالك واالحتياطيّ  2.4

 (.65المادة أعضاء مجلس إدارة البنك )لمكافآت ٪ من صافي أرباح البنك 5

 

ة مجلس بناًء على توصيرحيلها ت األرباح كأرباح إضافيّة على المساهمين، أو يتمّ  توزيع ما تبقى من يتمّ  2.5

المادة )استهالك أو صندوق  استثنائي   احتياطي   تخصيصها إلنشاء صندوق   اإلدارة إلى العام المقبل، أو يتمّ 

65). 

 

في المكان يّة قراراً مومالجمعيّة العما إن تصدر تهم من األرباح للمساهمين الحصول على حصّ  يحقّ  2.6

قها هيئة قطر لألسواق الماليّة والسوق التي تطبّ نظمة دهما المجلس وفقًا للقواعد واألوالزمان اللذين يحدّ 

 (.64المادة )فيها إدراج األسهم  يتمّ التي  ةالماليّ 

 

من  كحق  ت منح ة، انيم مجّ أو أسه توزيع األرباح ، سواء كانت نقديّةً موميّة بشأن الجمعيّة العبناء على موافقة  2.7

في ة جلسة التداول في نهاي لدى جهة اإليداعفي السجل المحفوظ ين لأصحاب األسهم المسجّ إلى حقوق ال

 .موميّةالجمعيّة العاليوم الذي ت عقد فيه 

 

توزيع ( مع مراعاة نسبة في حال وجودهاللمساهمين )ّجانيّة سهم الماأللدعم  اً نقدي اً البنك احتياطينشىء ي 2.8

 األرباح.

 

 إرشادات توزيع األرباح

 

 

 خطة توزيع األرباح على مجلس اإلدارة:عرض ة قبل رة البنك التجاري العوامل التاليتدرس إدا (3

األرباح على المساهمين. يحتفظ البنك كامل توزيع بالبنك التجاري ملزماً : ليس ةالنقديّ  اتقيود التدفق 3.1

 التشغيليّة قبل توزيع األرباح. التجاري بالنقد الكافي لمتطلباته

 ، إن وجدت.مقرضينبات الماليّة للالمتطلّ  تلبية: على البنك التجاري مقرضينقيود ال  3.2

 ات قانونيّة مطلوبة بموجب القانون قبل توزيع األرباح.أي احتياطيّ يتّم اقتطاع القيود القانونيّة:   3.3

قبل توزيع  كاف   نقد  اقتطاع في خطط االستثمار للبنك التجاري مع النظر  ة االستثمار المستقبليّة: يتمّ خطّ  3.4

 ر تمويل االستثمار من خالل رأس مال إضافي أو تمويل بنكي.األرباح ما لم يتقرّ 

إجمالي و واألموال الخاصةلبنك التجاري، ل CET1األسهم العاديّة نسبة النظر في  رأس المال: يتمّ كفاية  3.5

رأس المطلوبة لكفاية المستويات  تلبيةيحتفظ البنك التجاري بما يكفي من النقد ل رأس المال.كفاية نسبة 

 المال.

 

رفع ، يفي االعتبار أعاله وغيرها من العوامل الخارجيّة والداخليّة ذات الصلة 3البند المعايير الواردة في كّل بعد أخذ  (4

 وافقينظر فيها ويوصيات إلى مجلس إدارة البنك لت الماليرئيس القطاع الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري و

 عليها.

 

 موافقة المساهمين.للحصول على للبنك موميّة م مجلس اإلدارة توصيته بشأن توزيع األرباح في الجمعيّة العيقدّ  (5

 

 .محمول   سهم   كلّ عن  األرباح كربح   اإلعالن عن توزيع يتمّ  (6

 

مطلوب بموجب على النحو ال ةالمناسب اتيقوم البنك التجاري باإلفصاح ،موميّةالمساهمين في الجمعيّة الع موافقة بعد (7

 بورصة قطر، وقانون الشركات التجاريّة.، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر لألسواق الماليةأنظمة 


