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 دلیل السیاسات

 

 سیاسة توزیع األرباح

 

I. مقّدمة 

 

 ھدف السیاسة .1

منھ، التي تستلزم من البنك  36اعتمد البنك التجاري سیاسة توزیع األرباح وفقًا ألحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیّة، المادة 
 .التجاري وضع سیاسة توزیع أرباح محدّدة وواضحة بما قد یحقّق مصالح البنك والمساھمین

 

 السیاسةنطاق  .2

 .تطبق ھذه السیاسة على توزیع األرباح الذي سیجریھ البنك التجاري طبقًا للنظام األساسي ووفقًا لألنظمة ذات الصلة

 

 الحفاظ على السیاسة .3

یّة والمستقبلیّة)،. یقوم رئیس شؤون الشركة بمراجعة السیاسة كّل سنة أو حسب ما تقتضیھ الحاجة، للتأّكد من اكتمالھا ومالءمتھا لمتطلّبات األعمال (الحال
بشكل صحیح قبل التنفیذ. (یرجى یجب أن یتّم توثیق كافة التعدیالت أو اإلضافات أو الحذوفات المتعلّقة بالسیاسة ویجب ان تكون موافق علیھا / معتمدةً 

 .) الخاصة باعتماد الموافقات)01DOA-001-01الرجوع إلى تفویض صالحیات مجلس اإلدارة (

 

 :تتّم الموافقة على كافة التعدیالت الالّحقة من قبل

 

 الرئیس التنفیذي للمجموعة -

 )ةستراتیجیّ االو تاسیاسال(اللّجنة التنفیذیّة لمجلس اإلدارة  -
 ")مجلس اإلدارة ("المجلس -

 

 إجراءات المراجعة .4

 عند تحدیث السیاسة، یتوّجب عمل التالي:
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 .یتّم تحدیث التاریخ من خالل الشھر والسنة على صفحة الغالف، وصفحة سجل المراجعة وتذییل الصفحة )1

 ." مع كل تحدیث1الصفحة. یزید رقم اإلصدار بمقدار " یتّم تحدیث رقم النسخة على صفحة الغالف، وصفحة سجل المراجعة، وتذییل )2

 .تفاصیل المراجعة في جدول "وصف التعدیالت" الموجود في صفحة سجل المراجعةإبراز یتّم  )3

 .یتّم تحدیث اسم الملف وفقًا آلخر تاریخ ورقم اإلصدار )4

 ."تخدام النموذج الوارد في الملحق "بیتّم توزیع السیاسة على أصحاب الشأن المعنیّین ویتّم الحصول على إقرارھم باس )5

ثیقة یحتفظ قسم السیاسات واإلجراءات بنسخة إلكترونیّة غیر قابلة للتعدیل من السیاسة للتوزیع الداخلي. یحتفظ قسم شؤون الشركة للبنك بالو )6
 .المطبوعة والموقّعة

 

 التدقیق .5

عدم امتثال،  یراجع قسم شؤون الشركة تطبیق السیاسات كل سنة، ویراجع قسم التدقیق الداخلي للبنك بشكل دوري مدى اإلمتثال بھا. إذا تّم تحدید حاالت
 .تاجات التدقیق الداخليیراجع المدقّق الداخلي أسباب عدم االمتثال ویبلغ عنھا حسب االقتضاء. ویتّم تحدید الحاجة إلى مراجعة السیاسة بناًء على استن

 

 

 االمتثال التنظیمي .6

ات المالیّة تّم إعداد السیاسة مع األخذ في االعتبار القوانین واألنظمة الساریة في دولة قطر، التي تشمل قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤّسس
شادات الحوكمة للمؤّسسات المالیّة الصادرة عن مصرف للبنوك؛ وإر (QCB) ؛ وتعلیمات مصرف قطر المركزي2012لسنة   13بموجب القانون رقم 

؛ ونظام حوكمة الشركات والكیانات القانونیّة المدرجة في السوق الرئیسیّة الصادر عن 68/2015بموجب التعمیم رقم  2015قطر المركزي في یولیو 
(نظام حوكمة  2017مایو  15) تاریخ 6الجریدة الرسمیّة العدد (، والمنشور في 2016) لسنة 5مجلس إدارة ھیئة قطر لألسواق المالیّة بالقرار رقم (

. كذلك تّم تطویر السیاسة بما 2015لسنة  11الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیّة)؛ وأنظمة بورصة قطر؛ وقانون الشركات التجاریّة رقم 
 .یتماشى مع النظام األساسي للبنك

 

اسات والبیانات التنظیمیّة، یعمل بأحكام األخیرة. ویجب أن تكون التعدیالت التي تطال ھذه السیاسة ممتثلةً لھذه البیانات. في حال أّي تعارٍض بین دلیل السی
ب استشارة وحدة عالوةً على ذلك، على البنك أن یحرص على االمتثال للقوانین واألنظمة المعمول بھا في البلدان التي یعمل فیھا. إذا نشأ أّي تعارض، یج

 .إدارة شؤون الشركة

 

 اإلشارة إلى المستندات ذات الصلة .7

 :یجب أن یكون دلیل السیاسات متماشیاً مع
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 68/2015إرشادات حوكمة الشركات لدى مصرف قطر المركزي بموجب التعمیم رقم  •

 قطر لألسواق المالیّةنظام حوكمة الشركات والكیانات القانونیّة المدرجة في السوق الرئیسیّة الصادر عن مجلس إدارة ھیئة  •

 قانون الشركات التجاریّة •

 أنظمة بورصة قطر •

 النظام األساسي للبنك التجاري •

  DOA-002-01-01تفویض صالحیات شؤون الشركة  •

  CTR-001-01-01 میثاق مجلس اإلدارة •

  CTR-002-01-01 میثاق حوكمة الشركات •

 

II. السیاسة 

 

 مبادئ البنك التجاري لتوزیع األرباح

 

المساھمین بسیاسة البنك لتوزیع األرباح الواردة في ھذه السیاسة في خالل الجمعیّة العمومیّة ویجب اإلشارة إلیھا في تقریر مجلس یجب إخطار  )1
 .اإلدارة

 

 :ة) بما یتماشى مع قانون الشركات التجاریّ 65إلى  60إّن مبادئ توزیع أرباح البنك التجاري محدّدة في النظام األساسي للبنك (المواد من  )2
 .)60٪ من صافي أرباح البنك سنویًا وتخّصص لحساب االحتیاطي القانوني (المادة 10تُخصم نسبة  2.1

 

٪ من رأس المال المدفوع. إذا انخفض االحتیاطي القانوني عن 100یجوز للجمعیّة العمومیّة تعلیق ھذا الخصم إذا وصل االحتیاطي إلى  2.1.1
 ).60النسبة المذكورة، یتّم استئناف الخصم حتّى یصل ھذا االحتیاطي إلى تلك النسبة (المادة 

 

المساھمین، إنّما یجوز استخدام ما یتجاوز رأس المال المدفوع لتوزیع األرباح على المساھمین ال یجوز توزیع االحتیاطي القانوني على  2.1.2
٪ في السنوات التي ال تتیح فیھا أرباح البنك توفیر ھذا الحد، وفقًا ألحكام قانون مصرف قطر المركزي واألنظمة 5بنسبة تصل إلى 

 ).60الصادرة في ھذا الصدد (المادة 
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ة العمومیّة، بناًء على توصیة مجلس اإلدارة، أن تخصم جزًءا من صافي أرباح البنك لحساب احتیاطي اختیاري، یتمّ استخدامھ یجوز للجمعیّ  2.2
 ).61لألغراض التي تحددھا الجمعیّة العمومیّة (المادة 

 

یاطیّات القانونیّة واالختیاریّة، یتّم توزیع نسبة من دون المساس بقدرة البنك على الوفاء بالتزاماتھ تجاه األطراف الثالثة، وبعد خصم االحت 2.3
 ).64٪ من صافي أرباح البنك على المساھمین (المادة 5

 

ً للفقرة  2.4 ٪ من صافي أرباح البنك 5أعاله، یتّم تخصیص نسبة ال تتجاوز  2.3بعد خصم االستھالك واالحتیاطیّات وتوزیع األرباح وفقا
 ).65المادة لمكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك (

 

یتّم  یتّم توزیع ما تبقى من األرباح كأرباح إضافیّة على المساھمین، أو یتّم ترحیلھا بناًء على توصیة مجلس اإلدارة إلى العام المقبل، أو 2.5
 ).65تخصیصھا إلنشاء صندوٍق احتیاطيٍ استثنائيٍ أو صندوق استھالك (المادة 

 

من األرباح ما إن تصدر الجمعیّة العمومیّة قراراً في المكان والزمان اللذین یحدّدھما المجلس وفقًا  یحّق للمساھمین الحصول على حّصتھم 2.6
 ).64للقواعد واألنظمة التي تطبّقھا ھیئة قطر لألسواق المالیّة والسوق المالیّة التي یتّم إدراج األسھم فیھا (المادة 

 

زیع األرباح، سواء كانت نقدیّةً أو أسھم مّجانیة، تُمنح كحٍق من الحقوق إلى أصحاب األسھم بناء على موافقة الجمعیّة العمومیّة بشأن تو 2.7
 المسّجلین في السجل المحفوظ لدى جھة اإلیداع في نھایة جلسة التداول في الیوم الذي تُعقد فیھ الجمعیّة العمومیّة.

 

 ھمین (في حال وجودھا) مع مراعاة نسبة توزیع األرباح.البنك احتیاطیاً نقدیاً لدعم األسھم المّجانیّة للمسا ینشئ 2.8

 

 إرشادات توزیع األرباح

 

 

 تدرس إدارة البنك التجاري العوامل التالیة قبل عرض خطة توزیع األرباح على مجلس اإلدارة: )3

البنك التجاري بالنقد الكافي لمتطلباتھ التشغیلیّة قیود التدفقات النقدیّة: لیس ملزماً البنك التجاري بتوزیع كامل األرباح على المساھمین. یحتفظ  3.1

 قبل توزیع األرباح.

 قیود المقرضین: على البنك التجاري تلبیة المتطلّبات المالیّة للمقرضین، إن وجدت. 3.2
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القیود القانونیّة: یتّم اقتطاع أي احتیاطیّات قانونیّة مطلوبة بموجب القانون قبل توزیع األرباح. 3.3

ستثمار االستثمار المستقبلیّة: یتمّ النظر في خطط االستثمار للبنك التجاري مع اقتطاع نقٍد كاٍف قبل توزیع األرباح ما لم یتقّرر تمویل اال خّطة 3.4

من خالل رأس مال إضافي أو تمویل بنكي.

لخاصة وإجمالي نسبة كفایة رأس المال. یحتفظ للبنك التجاري، واألموال ا CET1كفایة رأس المال: یتّم النظر في نسبة األسھم العادیّة  3.5

البنك التجاري بما یكفي من النقد لتلبیة المستویات المطلوبة لكفایة رأس المال.

أعاله وغیرھا من العوامل الخارجیّة والداخلیّة ذات الصلة في االعتبار، یرفع الرئیس التنفیذي لمجموعة  3بعد أخذ كّل المعاییر الواردة في البند  )4
البنك التجاري ورئیس القطاع المالي توصیات إلى مجلس إدارة البنك لینظر فیھا ویوافق علیھا.

یقدّم مجلس اإلدارة توصیتھ بشأن توزیع األرباح في الجمعیّة العمومیّة للبنك للحصول على موافقة المساھمین. )5

یتّم اإلعالن عن توزیع األرباح كربحٍ عن كّل سھٍم محموٍل. )6

ھیئة قطر لألسواق قة المساھمین في الجمعیّة العمومیّة، یقوم البنك التجاري باإلفصاحات المناسبة على النحو المطلوب بموجب أنظمة بعد مواف )7
بورصة قطر، وقانون الشركات التجاریّة.المالیة، ومصرف قطر المركزي، و




