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 مراجعات المیثاق والموافقات سجل
 

 المراجعات سجل
رقم 

 المراجعة
 تاریخ المراجعة التالیة تاریخ النفاذ التعدیل  تاریخ اإلصدار

   تعدیل عام 2016مارس  2.0
مجلس تم التعدیل في تركیبة  2017مایو  3.0

اإلدارة وتركیبة اللجان 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة بما 
یتماشى مع البنیة المنقحة 
لمجلس اإلدارة واللجان 

 المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
 

إرسال الدعوة على التعدیالت 
ألعضاء مجلس اإلدارة، قبل 
التاریخ المحدد النعقاد 

واحد إلى  االجتماع بأسبوع
 عشرة أیام، وفقًا لتعلیمات

الحوكمة الصادرة من 
مصرف قطر المركزي 

 للبنوك.
 

  

تحدیثات عامة على األسلوب  2018أكتوبر   4.0
والصیاغة، ومھام العضو 

 2021أكتوبر  31 
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المنتدب، وتحدیث عام على 
كافة األقسام ذات الصلة وفقًا 
لنظام حوكمة الشركات 
الصادر عن ھیئة قطر 
لألسواق المالیة بموجب قرار 

م ) لعا5مجلس اإلدارة رقم (
، والمنشور في الجریدة 2016

بتاریخ  6الرسمیة، العدد رقم 
 .2017مایو  15

  
ر توفّ تحدیثات من شأنھا أن  2019نوفمبر   5.0

فیما  متطلبات أكثر تفصیالً 
یتعلق بمؤھالت أعضاء 

وإجراءات اإلدارة مجلس 
 .الترشیح

  

توقیع العضو المنتدب على  2021سبتمبر  6.0
ر اجتماعات مجلس محاض
 اإلدارة

  

تم التعدیل لیعكس تقسیم مھام  2021دیسمبر  7.0
اللجنة التنفیذیة المنبثقة عن 
مجلس االدارة الى لجنتین 

 منفصلتین

  



 میثاق مجلس اإلدارة  
 

(01-01-CTR-001) 

 
08.م اإلصدار رق                                                                                                                                          

Page 7                                         2022أكتوبر  

 تعمیمللألمتثال رئیسي  تعدیل 2022أكتوبر  8.0
 25المصرف المركزي رقم 

  2022لسنة 

  

 
 

 المراجعة 
 التوقیع التاریخ المفوضون بالمراجعة

 
 رئیس شؤون الشركة

  

 
 الرئیس التنفیذي للمجموعة

 

  

لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس 
 اإلدارة 

 

  

 مجلس اإلدارة 
 
 

  

 
 أس�اس عل�ى والمستقبلیة الحالیة( األعمال متطلبات مع وتوافقھ دقتھ الستكمالھ وضمان المیثاق ھذا بمراجعة الشركة شؤون رئیسة تقوم

 ذلك).ل الضرورة اقتضت ما إذا أكثر أو سنوات، ثالث
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 مقدمة  )1

 
(المشار  (ش.م.ع.ق.) إدارة البنك وتوفیر القیادة الفعالة لإلشراف على إدارة أعمال البنك التجاريمسؤولیة مجلس اإلدارة یتولى  -1

یقة مربحة ومستدامة. وینطبق ھذا المیثاق بشكل أساسي على قیمتھ بطر رفعبـ "البنك" أو "البنك التجاري") بھدف  بعدإلیھ فیما 
 مجلس إدارة البنك التجاري.

 
ً ألفضل ممارسات -2 وتعلیمات (المعُدل) وقانون الشركات التجاریة  الحوكمة تم إعداد میثاق مجلس إدارة البنك التجاري وفقا

ھیئة الصادر عن حوكمة الشركات نظام و  25/2022 قمالحوكمة للبنوك الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعمیم ر
) لعام 5للشركات والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسیة الصادر بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم ( قطر لألسواق المالیة

 ري.والنظام األساسي للبنك التجا 2017مایو  15) بتاریخ 6، والمنشور في الجریدة الرسمیة العدد (2016
 
 شروط النظام األساسي. یتم اعتمادفي حال وجود تعارض بین میثاق مجلس اإلدارة والنظام األساسي،  -3
 
وفقًا لتعلیمات نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، سوف یتم نشر میثاق مجلس اإلدارة على الموقع  -4

 اإللكتروني للبنك بعد اعتماده بحسب األصول.
 
-01( اإلدارة مجلس ومیثاق اللجان المنبثقة عن) 01CTR-002-01( الحوكمة میثاق بالتماشي مع اإلدارة مجلس میثاق ویُقرأ -5

01CTR-003( التجاري البنك حوكمة إطار من یتجزأ ال جزًءا المواثیق ھذه تشكل حیث. 
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رین في أي اجتماع منعقد بشكل صحیح ومكتمل النصاب، المیثاق بأغلبیة أصوات أعضاء مجلس اإلدارة الحاضھذا تعدیل  یجوز -6
شرط أال یتعارض التعدیل أو التعدیالت المقترحة مع مواد النظام األساسي للبنك (ما لم یعدّل النظام من قبل الجمعیة العامة غیر 

 القوانین واألنظمة المذكورة أعاله.مع العادیة) أو 
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 جتماعات مجلس اإلدارة إ )2

 
 مكان االجتماع )1

یعقد مجلس اإلدارة إجتماعاتھ في المركز الرئیسي للبنك بناًء على دعوة من رئیس مجلس اإلدارة أو نائبھ أو بناًء على طلب 
 من أعضاء المجلس. ینعضو

 
مقر الرئیسي للبنك، شریطة أن یكون جمیع أعضائھ حاضرین أو ممثلین في الیجوز للمجلس أیًضا أن یجتمع خارج  1.1

 .قطردولة ھذا االجتماع حصًرا في  االجتماع، وأن یعقد
 

للمجلس أن یقرر عقد بعض أو جمیع اجتماعتھ خالل العام عن بُعد نتیجة ألي ظروف طارئة تستدعي ذلك. وعلى المجلس  1.2
 في ھذه الحالة وضع الترتیبات الالزمة التي تضمن سالمة االجتماعت وسریتھا وتوثیق نتائجھا ومحاضرھا.

 
 

 عدد االجتماعات  )2

تعقد خالل كل سنة مالیة ستة اجتماعات لمجلس اإلدارة على األقل (مرة كل شھرین اً مع النظام األساسي للبنك التجاري، شیاتم
الرئیسیة وأن تتزامن مع نھایة  للمراحلومن المقرر أن تحدَّد اجتماعات المجلس في جدول اجتماعات المجلس وفقًا . األقل) على

 المالیة للبنك. سنةال
 

 رأمین الس )3

 .حصًرابقرار من مجلس اإلدارة عزلھ أو اإلدارة أمین سر مجلس یتم تعیین  3.1
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ھیئة قطر  الصادر عنحوكمة الشركات نظام  بما یتوافق مع تعلیماتأمین السر وخبرات مؤھالت متطلبات ود تحدَّ  3.2
 .وتعلیمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي لألسواق المالیة

 
ویتولى أمین سّر المجلس مسؤولیة االحتفاظ بوثائق مجلس اإلدارة أمین السر ومكافآتھ.  یحدد مجلس اإلدارة مھام 3.3

وتوزیع جداول أعمال إجتماعات مجلس اإلدارة والدعوات والمستندات األخرى المطلوبة باإلضافة إلى توزیع محاضر 
 .ت الصادرة عنھاااإلجتماعات والقرار

ن رئیس المجلس، مسؤولیة ضمان الوصول في الوقت المناسب إلى ویتولى أمین سّر المجلس أیًضا، بتوجیھ م 3.4
التنسیق بین األعضاء من جھة وبین مجلس اإلدارة وأصحاب المصالح وأعضاء اإلدارة ومسؤولیة  ،المعلومات

 والموظفین من جھة أخرى.
ً عن توفیر مواد   3.5  عضاء مجلس اإلدارةألالالزمة وجدولة دورات توجیھیة التعریف ویكون أمین السر مسؤوالً أیضا

 .الجدد
 

 وجدول األعمال إلى االجتماع الدعوة  )4

 
 إجتماع المجلسأمین السر جدول أعمال زع . ویومجلس اإلدارة على دعوة من رئیس یجتمع مجلس اإلدارة بناءً  4.1

االجتماعات وأقل من عشرة أیام في  من موعد االجتماع. على األقلعشرة أیام  والمراجع التي یحتاجھا األعضاء قبل
 یمكن إرسال الدعوات إلى األعضاء عبر الفاكس أو البرید العادي أو البرید اإللكتروني. .الطارئة

 
 .من عضوین على األقل من أعضائھ على طلبٍ  إلى عقد اجتماع بناءً اإلدارة للرئیس أن یدعو مجلس  4.2
 
ثالث لحضور االجتماع من أجل الحصول  مجلس اإلدارة إدارة البنك التجاري أو موظفیھ أو أي طرفیدعو یجوز أن  4.3

 .حسب االقتضاء یضاحاتعلى المعلومات والتوصیات واإل
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 النصاب القانوني والتمثیل )5

 
  .أثنى عشر عضواً أعضاء على األقل من بین سبعة ال یكون اجتماع مجلس اإلدارة صالًحا ما لم یحضره  5.1

 
 خطي یفّوض عضًوا آخر للتصویت بالنیابة عن العضو األصلي فيال مانع من التصویت بالوكالة طالما أن ھناك إثبات  5.2

 وال یمكن ألي عضو أن یمثل سوى عضًوا واحدًا آخر في االجتماع.غیابھ.  
 

 حیث عبر إتصاٍل بالصوت والصورة عن طریق المؤتمرات المرئیة عبر الھاتف أو مجلس اإلدارة جتماع إیجوز عقد   5.3
 في ھذه االجتماعات.بة حضور شخصي بمثابھذه الطریقة تعد المشاركة  
  

عضو أو مجموعة من  يعضو من أعضاء المجلس أن یكون مستقالً عند اتخاذ القرارات وال یجوز أل یجب على كل 5.4
 جریات اتخاذ القرارات بالمجلس.السیطرة على مُ  اءاألعض

 
 موضوعیة وموثقة. المجلس اجتماعات حضور أسباب االعتذارات عن كونت أن توجبی 5.5

 
 لقراراتا )6

  .یتم البت في قرارات مجلس اإلدارة بأغلبیة أصوات الحاضرین والممثلین 6.1
 

   عتراضات األعضاءإ، یكون لرئیس مجلس اإلدارة أو ممثلھ الصوت المرجح. وتسجل في حالة تعادل عدد األصوات       6.2
 تكون حالً محتمالً.في المستقبل/لتكون مرجعًا في محضر االجتماع  
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 ضر االجتماع/قرارات مجلس اإلدارةمح )7

أمین السر المجلس وجمیع أعضاء ویتم توقیعھ من قبل یقوم أمین سّر المجلس بتسجیل اجتماعات مجلس اإلدارة      7.1
 المجلس. 

 
 أن یصدر قرارات بموافقة كتابیة من جمیع أعضائھ على تلكیجوز لمجلس اإلدارة، إذا اقتضت الضرورة ذلك،        7.2

 .ویتم عرض ھذه القرارات الخطیة في اجتماع مجلس اإلدارة التالي وتضمینھا في محضر جلساتھ قرارات،ال
 

، یتم تسجیل ذلك في هوجود أي مالحظات یراھا أحد األعضاء جوھریة ولم یتم معالجتھا بشكل مالئم حسب تقدیر في حالة 7.3
 رر بشأنھا.محاضر اجتماعات المجلس مع بیان أسباب االختالفات وما تق
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 تشكیل مجلس اإلدارة  )3

 عدد األعضاء )1

تنتخبھم الجمعیة العامة العادیة عن طریق االقتراع  أثنى عشر عضواً یتولى إدارة المصرف مجلس إدارة یتألف من            1.1
 السري.

 لى األقل أعضاء مستقلین.ثالثة منھم عكون یأن و ،التنفیذین غیر عضاءاأل منمجلس الأعضاء نصف  یجب أن یكون            1.2

 
 المجلس.كامل مدة عضویة ل وعضًوا منتدبًا رئیسلل اھ ونائبً ا لینتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري رئیسً            1.3

 
وال یجوز أن یكون ، تنفیذي في الوقت نفسھالرئیس والدارة اإلرئیس مجلس  يیتولى رئیس مجلس اإلدارة منصب ال           1.4
 س المجلس من األعضاء التنفیذیین أو یمارس أي مھام تنفیذیة في البنك أو یشارك في أي من لجان المجلس.رئی
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 دور المجلس ومسؤولیاتھ )4

 . نظرة عامة 1

یتحمل مجلس االدارة المسؤولیة الشاملة عن أداء البنك بما في ذلك وضع السیاسات واالستراتیجیات وھیكل المخاطر  1.1
قیم المؤسسیة، ویكون المجلس مسؤوالً عن اإلشراف على سالمة تطبیقھا باإلضافة إلى اإلشراف على أداء وإطار الحوكمة وال

 اإلدارة التنفیذیة. وفي سبیل ذلك یجب أن یدرك جمیع أعضاء المجلس لمھام ومسؤولیات المجلس وبشكل خاص ما یلي:
            

  للمبادئ المحددة بھذه مھام المجلس ودوره المختلف عن دور المساھمین وعن ً دور المسؤولین التنفیذین وفقا
 التعلیمات.

 
 مین وجمیع أصحاب المصالح والمتمثلة في واجبات األمانة ھالمھنیة والقانونیة للمجلس تجاه المسا المسؤولیة

واإلخالص والموضوعیة والتفاني في تحقیق أھداف البنك وحمایة حقوق المودعین والمساھمین وأصحاب 
 لح.المصا

 
 ) من قانون المصرف 129مسؤولیة أعضاء المجلس تجاه السلطات اإلشرافیة والغیر التي تحددھا المادة (

 .2012) لسنة 13وتنظیم الؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (
 

 ك نیجب على المجلس وضع ترتیبات تضمن تفھم أعضاءه لمھامھم وتحملھم مسؤولیة المصالح العامة للب
 وكلة لھم وتوثیق ذلك كتابیاً.موالمھام ال لكافة المسؤولیات عضاء الجدد لضمان إدراكھمة األیوتوع

 
 .یجب على رئیس المجلس وأعضاءه أن یخصصوا وقتاً كافیاً للقیام بمسؤولیاتھم 
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  مھام ومسؤولیات المجلس .2

 :وتشمل على سبیل المثال ال الحصر ما یلي 
 

 الموافقة ،رؤیة البنك ومھمتھ بشكل دوري، وعند الضرورة الموافقة علىنك التجاري من خالل لبلالتوجیھ االستراتیجي توفیر  2.1
 وتوجیھ إعدادھا.األعمال الخطة االستراتیجیة وأھداف  على

 
ساسیة األ مبادرات استراتیجیة بما في ذلك المشاریع التجاریة الجدیدة واالستثماراتالموافقة على المراجعة واقتراح التحسینات و 2.2

 .ھاوالتصرف ب
 

 .والھیكل التنظیمي اتت واالستراتیجیساتحدید األھداف ووضع السیا 2.3
 

o المخاطر المقبول  ات ووضع االستراتیجات بما في ذلك استراتیجیة المخاطر ومستوىاستحدید األھداف ورسم السی
ز وكذلك السیاسات المتعلقة بالمعامالت طویلة وسیاسة إدارة المخاطر واألداء العام والسیاسات المتعلقة بالمكافآت والحواف

 .األجل وإدارة مخاطرھا بشكل خاص
 
o  مراجعة االستراتیجیات والسیاسات واإلجراءات والضوابط من وقت ألخر مع اإلدارة التنفیذیة ومع إدارة التدقیق

تحتاج إلى تطویر وتحدیث للسیاسات  الداخلي وإدرة المخاطر وإدارة االلتزام للوقوف على المستجدات ومعرفة المجاالت التي
 الخاصة بھا أو وضع سیسات جدیدة.

 
عتماد الھیكل التنظیمي للبنك والمھام والمسؤولیات الرئیسیة بما یتضمن عدم تضارب االختصاصات والمسؤولیات ومنع ا 2.4

 .االزدواجیة أو تداخل المھام وفق تسلسل إداري سلیم وتفویض للصالحیات
 

سة وأنظمة إلدارة المخاطر وأنظمة الرقابة والتدقیق الداخلیة والـتأكد من تطبیق اإلدارة التنفیذیة لھذه األنظمة على اعتماد سیا 2.5
  .أكمل وجھ
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یع االجتماعیة المختلفة واعتماد روضع برامج المسؤولیة البیئیة واالجتماعیة واعتمادھا من الجمعیة العامة بھدف دعم المشا 2.6

مجال حمایة البیئة وإدارة مخاطر التغیر المناخي ووضع سیاسة وإجراءات مالئمة لتقییم مخاطر التغیر المناخي  سیاسات البنك في
 .وأثرھا المحتمل على أنشطة البنك وخطط أعمالھ على مستوى مجموعة البنك

 
 أنشطة وأداء. مراجعة ن مسؤولیاتوما یفّوض إلیھم م إنشاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وتحدید صالحیاتھم وواجباتھم 2.7

 في السنة.واحدة مرة إقرارھا، ما ال یقّل عن ووتقییمھا اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
 

 انتخاب رئیس مجلس اإلدارة ونائب رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.  2.8
 

 .ة علیھاالموافقووآلیة رفع التقاریر مراجعة الھیكل التنظیمي للبنك التجاري  2.9
 

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة. التي تتجاوز الصالحیات المفّوضة إلىالموافقة على االلتزامات المالیة  2.10
 

مكافآت رئیس مجلس اإلدارة ونائب بلجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة فیما یتعلق  الموافقة على مقترحات وتوصیات 2.11
 واألعضاء. عضو المنتدبوال الرئیس

 
 علىھذه المسائل تعالج ن المجلس إلى أن اإلدارة ئمجلس اإلدارة ومتابعتھا حتى یطم تسترعي انتباهالتي  المشاكل منالتحقق  2.12 

 .النحو المناسب
 

التجاریة  نون الشركاتبموجب قاأنیطت بھ المسؤولیات األخرى التي یمارس كل كافة الحقوق وبمجلس اإلدارة أیضاً كما یتمتع  2.13
 مذكورة في ھذا المستند. التي قد ال تكونوھیئة قطر لألسواق المالیة الصادر عن حوكمة الشركات ونظام ومصرف قطر المركزي 
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 وتعمل ،في أسرع وقت ممكن المعلومات والمستندات والسجالت المتعلقة بالبنككامل لى حصول عیكون لمجلس اإلدارة حق ال 2.14
 لكل أعضاءتتاح مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة. على تزوید التنفیذیة للبنك  اإلدارة

 االستفادة من خدمات أمین سر المجلس. إمكانیةالمجلس 
 

 دون المدینین للبنك ذمة راءإب أو البنك، عقارات رھن أو أو بیع سنوات، ثالث من ألكثر یمتد أجلھا التي القروض في الدخول 2.15
 .عقد التأسیس من 30 للمادة وفقًا العادیة، غیر العامة الجمعیة موافقة

 
 الحوكمة، والمخاطر وااللتزام .3
 

                           والمبادئ الشركات حوكمة میثاق مراجعة. التجاري البنك في العامة الحوكمة عملیة على اإلشراف مھمة یتولى
                    یشمل. علیھا والموافقة الخارجیین والمستشارین التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس عن المنبثقة اللجان قبل من رحةالمقت

 :التالیة المواضیع حول والتعلیمات التوجیھیة المبادئ بالبنك الخاص الشركات حوكمة میثاق
 

 مجلس اإلدارة   3.1.1
 

 لس اإلدارة مجمن قبل شراف اإل  3.1.2
 

  التنفیذیة اإلدارةمن قبل شراف اإل  3.1.3
 

 تخطیط التعاقب الوظیفي  3.1.4
 

 والموظفین مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة  3.1.5
 

 حوكمة واإللتزام وتقدیم التقاریرال  3.1.6
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 والتابعة الزمیلةاألطراف ذات العالقة/الشركات مع مالت التعا  3.1.7

 
 التدقیق الخارجي   3.1.8

 
 السریة   3.1.9

 
 تضارب المصالح 3.1.10

 
 في مكان العمل نتھاكاتعن اإل بالغاإل 3.1.11

 
 العالقة مع أصحاب المصالح 3.1.12

 
 التداول بناًء على معلومات داخلیة  3.1.13

 
 المسؤولیة االجتماعیة للشركات 3.1.14

 
 نظام الرقابة الداخلیة 3.1.15

 
 قواعد السلوك المھني 3.1.16

 
 لمزید من التفاصیل. الحوكمة یرجى الرجوع إلى میثاق
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  بشأن واجبات مجلس السنویة التوصیات رفع حوكمة وتقییمھا والتلقي التوصیات من لجنة السیاسات واالستراتیجیات و     3.2
والمدیرین التنفیذي  للرئیسالمھني والوصف الوظیفي ق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وقواعد السلوك اثیاإلدارة ومسؤولیاتھ وم

 التنفیذیین الرئیسیین اآلخرین.
 

طریق لجنة  بالطریقة المناسبة وذلك بشكل أساسي عن ھااإلشراف على أنظمة الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر وضمان تطبیق    3.3
 اإللتزام.ولجنة المخاطر والتدقیق 

 
 مصرفتعلیمات بما في ذلك  معمول بھا،لتجاري بنظامھ األساسي والقوانین واألنظمة المحلیة والدولیة الإلتزام البنك ا ضمان  3.4

البنك  ضد ستالم القضایا القانونیة المرفوعةوا. نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیةو قطر المركزي
 .المفروضة على البنك من قبل مصرف قطر المركزي المالیة توالعقوبا المخالفات واستعراض، واستعراضھا بشكل دوري

 األوضاعمراجعة سیاسات البنك دوریاً، إما مباشرةً أو من خالل لجنة مفّوضة، وذلك للتأكد من مالءمتھا وتماشیھا مع  3.5
 الداخلیة والخارجیة.وبیئة األعمال اإلقتصادیة 

 
 تھم وإنھاء خدمتھم.آوتوكیلھم واإلشراف علیھم ومكاف أنشطتھاإلدارة في مجلس  لمساعدةتعیین المستشارین المستقلین  3.6

 
 
 واألخالقي: المھني السلوك قواعد. إرساء القیم المؤسسیة و4
 

نحو التمیز ووضع المعاییر المھنیة وقیم اإلدارة التي تعزز نزاھة المجلس واإلدارة التنفیذیة بكوادرھا  یتعین على المجلس التطلع 4.1
 لفة.المخت

على المجلس اعتماد قواعد السلوك المھني واألخالقي للعمل بالبنك مع مراعاة أن یتم توضیح السلوكیات المقبولة وغیر المقبولة  4.2
ومنع أي سلوك قد یسفر عن مزاولة البنك ألي نشاط غیر مالئم أو غیر قانوني، مثل غسل األموال وتمویل اإلرھاب أو االحتیال أو 
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ینبغي أن تمنع ھذه القواعد اإلفراط في مزاولة األنشطة غیر العادیة أو المعقدة التي قد تؤدي إلى الخروج عن . كما سادالرشوة أو الف
 .نطاق المخاطر والسلوكیات المعتمدة من المجلس

تامة حول أیة أن یقوم المجلس باعتماد نظام لإلبالغ عن المخالفات بحیث یمكن للموظفین بموجبھ تقدیم مالحظاتھم بسریة  4.3
ت المالیة أو القانونیة أو عن أي من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة مع توفیر الحمایة مخالفات موجودة أو محتملة في المجاال

ن لھؤالء الموظفین دون اإلضرار بھم. وبموجب ھذا النظام یمكن تقدیم المالحظات مباشرة إلى أي من أعضاء لجنة التدقیق المنبثقة ع
 مجلس اإلدارة أو أي لجان مختصة أخرى أو من خالل أحد المسؤولین وكذلك اإلبالغ المباشر للسلطة اإلشرافیة.

التحقق من أن جمیع أعضاء المجلس واإلدارة التنفیذیة یدركون االجراءات التأدیبیة التي ستتخذ بشأنھم في حال ارتكاب أي  4.4
 قي المعتمدة من المجلس.السلوك المھني واألخال مخالفات أو سلوكیات خارجة عن نطاق قواعد

 

 واستمراریة السیبراني، واألمن اإلرھاب، تمویل ومحاربة األموال غسل ومكافحة العالقة، ذوي األطراف معامالت على اإلشراف. 5
 األعمال

ة ومراجعتھا بشكل مستمر یضع المجلس األسس والمعاییر التي تضمن الحد من مخاطر المعامالت مع األطراف ذات العالق 5.1
والتحقق من عدم تعارض المصالح ومنع المعامالت التي یسئ استخدامھا أي طرف ذو عالقة، وضمان المعاملة العادلة للمساھمین 
(بما فیھم المساھمین  الذین یملكون األقلیة من حصص البنك) والمودعین والدائنین وغیرھم من األطراف ذوي المصلحة، وأن یقوم 

لس براجعة مدى استقاللیة كل عضو من األعضاء مرة في السنة على األقل وذلك على ضوء المصالح التي یتم االفصاح عنھا المج
 من قبلھم، وأن یقوم كل واحد من األعضاء المستقلین بتقدیم المعلومات الضروریة والمحدثة الالزمة لھذا الغرض.

التنفیذیة وتعلیمات المصرف  ھم بقانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب والئحتتزالد المعاییر والسیاسات المنظمة لالاعتما 5.2
 .ذات الصلة واإلشراف على تنفیذھا
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ً ألنظمة أمن المعلومات وتعلیمات المصرف بشأن مخاطر التكنولوجیا الحدیثة  5.4 اعتماد المعاییر والسیاسات المنظمة للعمل وفقا
 تنفیذھا. واألمن السیبراني واإلشراف على

 اعتماد المعاییر المالئمة لخطط استمراریة األعمال واإلشراف على تنفیذھا. 5.5

 اإلشراف على اإلدارة التنفیذیة  -6

 اتباإلشراف على أداء مجموعة البنك التجاري من حیث تنفیذ قرارتعیین/ تجدید مدة والیة الرئیس التنفیذي الیذ سیتم تفویضھ 6.1
 ھ وتوجیھھ االستراتیجي.مجلس اإلدارة وإرشادت

أدوار الرئیس التنفیذي ومسؤولیاتھ وواجباتھ والمعلومات التي ینبغى على الرئیس التنفیذي تقدیمھا لرئیس مجلس اإلدارة تحدید  6.2
 وأعضائھ.

ستشارة أي خبیر اإلدارة وتحدید أدوارھم ومسؤولیاتھم وواجباتھم ومكافآتھم. ویجوز لمجلس اإلدارة إ تعیین مستشارین لمجلس  6.3
 أو مستشار مستقل على حساب البنك.

ورئیس االلتزام، رئیس التدقیق الداخلي  تعیین الرئیس التنفیذي، والخبراء واالستشاریین وكبار الموظفین، رئیس قطاع المخاطر، 6.4
 .نائب مسؤول اإلبالغ عن غسل األموالومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال و

والخبرة المناسبة واألداء المھني المتمیز للرئیس التنفیذي وكبار الموظفین باإلدارة التنفبذیة ووظائف التدقیق التأكد من التأھیل  6.5
 الداخي وإدارة المخاطر وااللتزام.

مدة من اللجان الالزمة لإلشراف على التنفیذ وعلى التزام اإلدارة التنفیذیة بالقوانین والسیاسات واألنظمة الداخلیة المعتتشكیل  6.6
المجلس وعلى قانون المصرف وتعلیماتھ وأي قوانین ذات عالقة ووضع المعاییر المناسبة لتقییم ذلك. ویجوز للمجلس تفویض بعض 
اللجان بمھام وصالحیات تجاوز الصالحیات المحددة لإلدارة التنفیذیة، على أنھ ال یجوز للمجلس تفویض مھمة ضمان وجود إطار 

 لحوكمة البنك حسب متطلبات ھذه التعلیمات. كاف وفعال وشامل وشفاف
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دوریة ع اإلدارة التنفیذیة من خالل اللجان المشكلة من المجلس ومناقشة التقاریر الدوریة المقدمة منھا عن  عقد اجتماعات بصفة 6.7
 اإلدارة ونتائج األعمال وااللتزام.

 التنفیذیة واإلدارة الرئیس التنفیذي، مكافآتب یتعلق فیما الحوكمةات ووالترشیحالمكافآت  لجنة وتوصیات مقترحات على الموافقة 6.8
 .اللجنة الصالحیات تفویض مع تمشیا

 

 الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة -7

دارة للبنك التجاري بناًء على دعوة من مجلس اإلاألخیرة عقد الجمعیة العامة خالل أربعة أشھر من نھایة السنة المالیة            7.1
 .والصناعة وزارة التجارةمصرف قطر المركزي ووبعد الحصول على موافقة                    

  
   على مجلس اإلدارة الدعوة لعقد جمعیة عامة عند الضرورة أو بطلب من المدقق الخارجي. في حال عدم استیفاء طلب            7.2

ً  15المدقق الخارجي خالل                    ، یجوز للمدقق الخارجي أن یطلب الدعوة إلى جمعیة عامة بشكل مباشر بعد الحصول یوما
  15على مجلس اإلدارة الدعوة لعقد جمعیة عامة خالل یتعیّن . عالوة على ذلك، والصناعة على موافقة وزارة التجارة                  

       وزارة  تتخذ% أو أكثر من رأس المال، وإال 10أو مساھمین یملكون من مساھم  صالحةیوماً عند استالم طلبات                    
 لعقد الجمعیة العامة بناًء على طلب المساھمین المؤھلین وعلى نفقة البنك.اإلجراءات الالزمة والصناعة  التجارة             

 
      س اإلدارة. ینشر جدول األعمال في جریدتین یومیتین إعداد جدول أعمال الجمعیة العامة بالتنسیق مع رئیس مجل              7.3

   موعد انعقاد الجمعیة حلول قبل على األقل یوماً  21 وذلك لیزیة،جمحلیتین، األولى باللغة العربیة والثانیة باللغة اإلن                   
 :د أدنىكح العامة. یجب أن یشمل جدول األعمال البنود التالیة                  

 
  تقریر مجلس اإلدارة حول نشاطات البنك والنتائج المالیة؛  7.3.1
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ً للبند (تقریر المدقق الخارجي   7.3.2 نظام حوكمة الشركات والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسیة ) من 24(وفقا
 ؛إلقرارھاوعرض البیانات المالیة ، الصادر من ھیئة قطر لألسواق المالیة

 
 المدققین الخارجیین وتحدید مكافآتھم؛ترشیح            7.3.3

 
 ؛أو إنھاء خدماتھم نتخاب أعضاء مجلس اإلدارةإ  7.3.4

 
 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة؛  7.3.5

 
 توزیع األرباح؛  7.3.6

 
 اإلدارة التنفیذیة والموظفین؛مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و  7.3.7

 
 .تقریر الحوكمة  7.3.8

 
 .إطار الحوكمة البیئیة والحوكمة االجتماعیة وحوكمة البنك  7.3.9

 
 یمثلون تقدیر مجلس اإلدارة أو بطلٍب من مساھمین بناًء على دعوة جمیع المساھمین لحضور جمعیة عامة غیر عادیة            7.4

    عدد من المساھمین  ھاامة غیر العادیة صحیحة إذا حضرتعتبر الجمعیات العو. على األقل ثالثة أرباع رأسمال البنك                 
         یمثلون الحد األدنى المطلوب من رأس المال. وتكون القرارات المتخذة صحیحة فقط إذا كانت نسبة تمثیل الذین                   
 الحاالت التالیة:الجمعیة العامة غیر العادیة في  وینبغي عقد. كافیةالمساھمین                   

 
 تعدیل عقد تأسیس البنك أو نظامھ األساسي؛          7.4.1
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 رأسمال البنك (أو استثمارات الدین/األسھم المشابھة)؛ أو خفضزیادة           7.4.2
 

 مدّة البنك؛تمدید            7.4.3
 

 حل البنك أو تصفیتھ أو التنازل عنھ أو دمجھ؛          7.4.4
 

 االستثمارات التي تم تأسیس البنك من أجلھا أو التصرف بھا بأي شكل آخر.كافة بیع           7.4.5
 
 
 التدقیقالشؤون المالیة و -8

 مجلس اإلدارة:
 
 ة السنویة للبنك.یانیزالمالموافقة على   8.1 
 

 على األقل. على أساس ربع سنوياألداء المالي للبنك بشكل دوري و مراقبة   8.2
 

             ارسات التجاریة السلیمةموفقاً للم واحتیاطھمال ال رأسمناسبة من البنك التجاري على مستویات  محافظةكد من التأ 8.3
 واألنظمة المصرفیة المطبقة.

 
ً الترتیبات الجاریة مراجعة    8.4                  المنبثقة عن مجلس  بالتعاون مع لجنة التدقیق وااللتزام ،مع المدققین الخارجیین دوریا

 .ومخاطره للتأكد من أن نشاطاتھم ومواردھم تتفق مع نشاطات البنك التجاري اإلدارة،
 

            توجیھ  ، وبالتاليترشیح المدقق الخارجي أمام الجمعیة العامة ومراجعة تقاریر التدقیق الصادرة عن المدقق الخارجي 8.5
 .التساؤالت المطروحة من قبل المدققینمعالجة لاإلدارة 
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 .اإلدارة المنبثقة عن مجلستوصیات لجنة التدقیق  إستنادًا إلىااللتزام رئیس وحدة تعیین رئیس التدقیق الداخلي و 8.6

مجلس  لتزام المنبثقتین عنواال المخاطر ولجنة التدقیق لجنة خالل من لتزامواال يالداخل تدقیقال إدارات عمل على شرفیُ  8.7
  .اإلدارة

 
والتدقیق  المتعلقة بالتدقیق الداخلي واإللتزام وتقاریر تفتیش مصرف قطر المركزيالمسائل مع لجنة التدقیق وااللتزام  یناقش 8.8

 الخارجي والبیانات المالیة واإلفصاحات ذات الصلة.

 تقدیم سیاسة واضحة لتوزیع األرباح إلى الجمعیة العامة. 8.9

 

 لس اإلدارة تجاه المساھمینمسؤولیة مج -9

 مجلس اإلدارة:
 

 في الجمعیة والصائبة تزوید المساھمین بالمعلومات في الوقت المناسب لتمكینھم من اتخاذ القرارات المناسبة ضمان             9.1
  العامة.

 
 وفقاً لألنظمة.معاملة عادلة جمیع المساھمین معاملة ضمان              9.2

 
 .واالتصالللعالقات مع المساھمین بما في ذلك إجراءات اإلفصاح  شفافةالتأكد من وجود إجراءات               9.3

 
 وتقدیمھا إلى الجمعیة العامة.لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة ضمان إعداد سیاسة للمكافآت            9.4
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 .یة ذات الصلةقواعد االحترازلقطر المركزي وفقاً ل التأكد من تقدیم التقاریر المطلوبة إلى مصرف           9.5
 

 تھتوزیع األرباح للحصول على موافقعملیات والبیانات المالیة وبالموازنات مصرف قطر المركزي إبالغ التأكد من               9.6
 الجمعیة العامة.عرضھا على قبل 

 
 كونھم أصحاب البنك األساسیین.ورفع مستواھا، اھمین السعي للمحافظة على قیمة استثمارات المس             9.7

 

 واجبات رئیس مجلس اإلدارة -10
 

 اإلدارة ضمان عنفي المقام األول  مسؤول وھو ،غیرال أمام ویمثلھ التجاري البنك رئیس ھو مجلس اإلدارة رئیسإن       10.1
 .لحاالمص وأصحاب والمساھمین والشركاء البنك لحمصا تحقیق على والعمل ومثمرة فعالة بطریقة التجاري للبنك السلیمة

 
 وفي الوقت المناسب. ةفعّال طریقةمن قیام المجلس بمناقشة جمیع المسائل األساسیة ب التأكد10.2        

، مع األخذ بعین االعتبار أیّة مسألة یطرحھا أي عضو من أعضاء مجلس المجلس الموافقة على جدول أعمال اجتماع10.3        
 اإلدارة.

    شؤون المجلس، لضمان قیام المجلس  التعامل معتشجیع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعّال في 10.4        
 .بنك على أفضل وجھالبمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة         

 وبالمجلس ولجانھ ألعضاء المجلس. بنكإتاحة كافة البیانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجالت الخاصة بال10.5        

 إیجاد قنوات التواصل الفعلي بالمساھمین والعمل على إیصال آرائھم إلى المجلس.10.6        
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 إفساح المجال ألعضاء المجلس غیر التنفیذیین، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعّالة وتشجیع العالقات البنّاءة بین10.7        
 فیذیین وغیر التنفیذیین.المجلس التن    أعضاء

إبقاء األعضاء على إطالع دائم بشأن تنفیذ أحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، 10.8       
 للرئیس أن یفوض غیره من أعضاء المجلس في بعض صالحیاتھ.   ویجوز 

 ئیس أن یفوض غیره من أعضاء المجلس في بعض صالحیاتھ.یحل نائب الرئیس محل الرئیس عند غیابھ، ویجوز للر10.9       
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 واجبات العضو المنتدب -11

 
 المسائل المدرجة على جدول األعمال لعالج جمیعإدارة اجتماعات المجلس في تقدیم الدعم الالزم لرئیس مجلس اإلدارة      11.1

 بشكل فعّال.

 وجیھات الالزمة لھ لتحقیق استراتیجیة البنك المعتمدة من قِبل مجلس اإلدارة.اإلشراف على الرئیس التنفیذي وتقدیم الت11.2       

 اإلشراف على تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة وفقًا ألھداف البنك واستراتیجیتھ المعتمدة من قِبل مجلس اإلدارة.11.3      

           الصالحیات الممنوحة من قِبل مجلس  اإلشراف على تطبیق المبادرات واالستثمارات االستراتیجیة ضمن حدود11.4      
 اإلدارة.

 التوقیع على المراسالت والتقاریر والعقود وغیرھا من المستندات بالنیابة عن البنك التجاري.11.5         

    ِقبل مجلس الموافقة على االستثمارات، والتسھیالت االئتمانیة والمصروفات ضمن حدود الصالحیات الممنوحة من 11.6         
 اإلدارة.   

    فیذي، وتقدیم التوصیات الالزمة دعًما للخطط نالتي یقدمھا الرئیس الت التحدیثات الدوریةمراقبة أداء البنك بناًء على 11.7         
 المعتمدة من قِبل مجلس اإلدارة.  

 الحوكمة، باإلضافة إلى اإلشراف على جداولیق حسن تطبو البنكدعم رئیس مجلس اإلدارة في اإلشراف على شؤون 11.8         
 أعمال مجلس اإلدارة السنویة.  

 التنفیذیة.  نةلجاالمشاركة في 11.9        
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عالقات إیجابیة ومثمرة بین البنك ووسائل  الحفاظ علىمجلس اإلدارة ومجلس إدارة البنك لضمان  رئیسدعم 11.10        
 قابیة، والمنظمات األخرى.والوزارات، والھیئات الر اإلعالم،

 صالحیات لعضو المنتدبل یكون .إلیھ من قِبل مجلس اإلدارة أو رئیس مجلس اإلدارة یعھد بھا إضافیةمسؤولیات  ةأی11.11        
 .للمجلس التنفیذیة اللجنة مستوى من أقل األوقات جمیع في العام للمدیر المجلس یفوضھا التي السلطة مستوى ویكون انفرادیة،

 
 
 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  .5
 

 عامة لمحة  )1

 
في تحقیق أھداف البنك ومحددة ومنّظمة لتوفیر وسائل المجلس في تشّكل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة لمساعدة  1.1

" التدقیق" وو"لجنة  "التنفیذیة ةاللجن“بتشكیل البنك التجاري  وقد قاموبشكل فعال.  المناسب وقتالمعالجة المسائل في 
ً ألفضل ممارسات واإللتزام" مخاطرال"لجنة ولجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة"   تعلیماتوالحوكمة،  وفقا

والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ونظام حوكمة الشركات 
 حوكمة المحلیة.ال وأنظمةالصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، الرئیسیة 

 
ً میثاقفي حین أنھ لكل لجنة ھذه اللجان في ھذا المیثاق على نظرة عامة سوف نلقي            1.2       . تقدم اللجان اً بھاخاص مفّصالً  ا

 إلى مجلس اإلدارة بشكل منتظم. ھاوقرارات ھاومداوالت ھاإجراءاتبشأن المنبثقة عن مجلس اإلدارة التقاریر           
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 ویة مجلس اإلدارة عض .6

 المؤھالت والشروط )1

ً لقانون الشركات التجاریة رقم  البنك إدارة مجلس لعضویة بالترّشح یرغب منینبغي على  استیفاء الحد األدنى من المتطلبات وفقا
نات القانونیة والكیا ،لتعلیمات نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیةوفقًا ، والُمعدل) (2015) لعام 11(

بالمرشح ما  یشترط. للبنك النظام األساسي، والحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزيتعلیمات و المدرجة في السوق الرئیسیة،
 یلي:

 
ً الـ قل عمره عن یال أن       1.1 ً أن ، وواحد وعشرین عاما  ؛باألھلیة الكاملة یكون متمتعا

 منفي جریمة  أو األمانة، أو بالشرف ةمخلّ  جریمةفي  أو ،جنائیة عقوبة ةبأی أو بالحبس علیھ الحكم سبق قد یكون أال      1.2
) و 334( والمادتین المالیة لألسواق قطر ھیئة بشأن 2012 لسنة) 8( رقم القانون من) 40( المادة في إلیھا المشار الجرائم

الخاضعة  مزاولة أي عمل في الجھات ممنوعا منأن یكون  ، أو2015) لعام 11رقم ( قانون الشركات التجاریة من) 335(
، إفالسھب أن یكون قد قضي  المشار إلیھ، أو 2012لعام  8من القانون رقم  )12فقرة  35 ( لھیئة بموجب المادة رقما لرقابة

 ؛إلیھ اعتباره مالم یكن قد رد 

 ؛ واستقاللھم حیادھم على یؤثر المصالح في تضارب وجود عدم      1.3

ً  یكون أن      1.4 ً  ،مساھما ً  ثالثین خالل أو انتخابھ عند ومالكا ) 2,000,000(  ملیوني عن یقل ال ما انتخابھ تاریخ من یوما
ً  ستین خالل اإلیداع جھة لدى النسبة تلك إیداع ویتم الشركة، في سھم  عدم مع إیداعھا ویستمر العضویة، بدء تاریخ من یوما

 العضو فیھا قام مالیة سنة آخر میزانیة على ویصدق العضویة، ةمد تنتھي أن إلى الحجز أو الرھن أو للتداول قابلیتھا
 (یُعفى األعضاء المستقلون من ھذا الشرط)؛ .بأعمالھ

 ؛اإلدارة مجلس وا على تخصیص ما یكفي من الوقت والجھد للوفاء بجمیع مسؤولیات عضأن یكون قادرً       1.5
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     من  7وفقًا للمادة  الجمع بینھا وبین عضویة مجلس اإلدارةالمناصب التي یُحظر قانونیًا   منمنصبٍ  أيّ  توليعدم       1.6
 ؛النافذةوالقوانین  ،تعلیمات نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة        

 ؛الحسنة والسمعة والنزاھة باألمانة تتمیز التي الشخصیة الصفات یمتلك أن      1.7

 ؤولیاتھ بصدق وموضوعیة؛على الوفاء بمس اكون قادرً یأن      1.8

  

 شھادة یحمل أی�ا من الأو إذا لم یكن  یعادلھا؛ ما أو العلیا األكادیمیة الشھادات أو الجامعیة الشھادات حملة من یكون أن     1.9
 زة في مجال الخدمات المصرفیة؛یكون لدیھ خبرة متمیّ أن جامعیة، ال       

 

        أعمال الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما والمالیة المصرفیة ةاألنشط مجال في ومعرفة خبرة لھ یكون أن     1.10
     والتأمین والخزینة، واالستثمار، وتكنولوجیا المعلومات، المخاطر، وإدارة القانونیة، والشؤون والتدقیق، المحاسبة،       
 المالیة؛ واألسواق       

 ثالث من أكثر إدارة مجلس في عضوا أو واحد مصرف من أكثر في) ممثل أو كفرد( اإلدارة مجلس في عضوا یكون أال 1.11
 ؛المصالح في تضارب أي العضویة ھذه تشمل أال شریطة( عامة مساھمة شركات

 بالترّشح یرغب بمن شترطیُ و عن مصرف قطر المركزي. الصادر "المستقلو عضلا"تعریَف التجاري یتبنّى البنك       1.12
 :التالیة المتطلبات استیفاء" مستقل عضو" لمقعد اريالبنك التج إدارة مجلس لعضویة

o  أن ال یكون المرشح أو اي من اقاربھ من الدرجة األولى یملكون بشكل مباشر أو غیر مباشر أي من أسھم البنك
 التجاري ومجموعتھ أو یكونوا من المساھمین الرئیسیین في أي من الشركات الزمیلة للبنك؛
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o  اقاربھ من الدرجة األولى عضواً في مجموعة أو رابطة من أشخاص طبیعیین أو أال یكون المرشح أو اي من

 معنویین یمارسون سیطرة على البنك ومجموعتھ؛
 

o  أال یكون لدى المرشح أو أي من أقاربھ من الدرجة األولى والشركات التي یمتلكونھا أي عالقة تعاقدیة أو مصلحة
في ذلك حصولھم على تسھیالت ائتمانیة أو تقاضیھم أي راتب أو میزة مباشرة أو غیر مباشرة مع مجموعة البنك بما 

باستثناء ما یتلقاه مقابل عضویتھ في (مادیة من البنك ومجموعتھ قد تؤثر على قدرتھ على اتخاذ القرار باستقاللیة 
 المجلس من مكافآت وبدالت).

 
o أو مھنیة مثل خدمات التدقیق الخارجي  أال یعمل أو یساھم في مؤسسة تقدم للبنك ومجموعتھ خدمات استشاریة

واإلسناد الخارجي وغیرھا من الخدمات، سواء بصفتھ الشخصیة أو من خالل أحد اقاربھ من الدرجة األولى. وأال 
یكون لھ أو ألحد اقاربھ من الدرجة األولى أي مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في العقود والمشاریع واالرتباطات 

 وجموعتھ، أو یكون طرفاً فیھا؛التي یجریھا البنك 
 

o  من الدرجة األولى مع أي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة العلیا للبنك؛قرابة أال تربطھ صلة 
 

o  أال یعمل أو سبق لھ العمل ھو أو أي من أقاربھ من الدرجة األولى لدى البنك ومجموعتھ خالل السنوات الخمس
 الماضیة؛

 

o  جامعي وخبرة مالئمة ال تقل عن خمس سنوات في المجاالت المالیة أو المتخصصة في أعمال أن یكون لدیھ مؤھل
 البنوك.

 
o .ال یجوز أن تتعدى فترة العضویة للعضو المستقل فترتین دوریتین للمجلس 
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 الترشیح ومدة العضویة إجراءات  )2

 
      تدیرھا لجنة المكافآت والترشیحات ة مجلس اإلدارة، ولعضویترشیح لل شفافةاإلدارة ضوابط واجراءات مجلس أعد            2.1

 والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة.                
 

 فترة الترشیح
 

   یفتح مجلس اإلدارة باب الترشیحات لعضویة المجلس قبل موعد انعقاد الجمعیة العامة العادیة المدعوة الختیار مجلس            2.2
 .ا على األقلیومً ) 45( بخمس وأربعین إدارة جدید                

  بعد إبالغ السلطات المعنیة، یتم فتح باب الترشیح من خالل اإلعالن في صحیفتین محلیتین یومیتین على األقّل إحداھما            3.2
، تحدد فیھ التواریخ ي لكل من البنك وبورصة قطراإلنجلیزیة وعلى الموقع اإللكترون لعربیة وأخرى باللغةاتصدر باللغة                 
 وشروط التأھیل لعضویة المجلس.                

        یوماً ویجوز ألي مقدم طلب یفي بمتطلبات األھلیة لعضویة مجلس اإلدارة التقدم بطلب 15فترة الترشیح لمدة  تمتد        4.2
 والمالحق. لبنك وبتقدیم الوثائق الداعمة كما ھو مفصل في الطلبلااللكتروني موقع العلى  ترشیح                

 .15:00حتى الساعة  07:30خالل فترة الترشیح، یتم قبول الطلبات خالل ساعات العمل الرسمیة من الساعة            5.2

التي ال  طلبات الترشیحلن یتم النظر في كما أنھ   .یتم النظر في أّيٍ من الطلبات التي تصل بعد فترة الترشیح  فلن وعلیھ،                
 أو تلك التي یتم تلقّیھا من دون المستندات الداعمة المطلوبة.  التأھیل  شروط تستوفي كافة                

 الداعمة  ستنداتالمتطلب توقیع المرشح، باإلضافة إلى جمیع ، مستند أو تعھد یطلب ترشیح أليیتم تسلیم النسخ األصلیة            6.2
 باإلستالم. مقابل ایصال مجلس اإلدارةإلى أمین سر بالید المطلوبة،                 
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 المراجعة والتقییم

 
      اتفي نھایة فترة الترشیح، تستعرض لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة جمیع الطلب            7.2

 .المقدمة والوثائق الداعمة                 

 تقوم لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة بتقییم كل مرشح على النحو التالي:         8.2

 ؛ و"المؤھالت والشروطأعاله "جمیع المتطلبات وفقًا للقسم إستیفاء          1.8.2

 .الوثائق المطلوبة توفیر جمیع         2.8.2

 كما أنھ لھا طلب وثائق إضافیة من المرشح أن تلجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة یحق ل            9.2
 المتطلبات الالزمة. تلبیتھمرشح لضمان الطلب عقد اجتماع مع الحق في                  

       إلى مجلس اإلدارة ترفعھ ا شیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة تقریرً لجنة المكافآت والتر بعد التقییم، تعدّ          10. 2
              یتضمن جمیع أسماء وتفاصیل المرشحین المؤھلین، إلى جانب تعلیقات وتوصیات لجنة المكافآت والترشیحات               
 والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة.              

       تقوم لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة باستعراض وتقییم طلبات أعضاء المجلس           11.2
            الحالیین من أجل إعادة االنتخاب. وفي حالة تضارب المصالح عندما یكون المرشح عضوا في لجنة المكافآت                  
 .اإلدارة لترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة، تحال الطلبات مباشرة إلى مجلسوا                 

    ومتطلبات الترشح، إلى جانب لكل مرشح یرسل مجلس اإلدارة قائمة بأسماء المرشحین وبیاناتھم، مع السیرة الذاتیة           12.2
لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة، إلى مصرف  توصیات المجلس التي تستند إلى تقریر                  
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  ھیئة قطر لألسواق المالیة للموافقة علیھا قبل أسبوعین على األقل من موعد انتخابات مجلس اإلدارة وقطر المركزي                   
 ).5، المادة طر لألسواق المالیةنظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قالمحدد (                  

      وزارة و قطر بورصة إلى المجلس لعضویة المرشحین ألسماء النھائیة الالئحة عن باإلفصاح مجلس اإلدارة  یقوم          13.2
ت والحوكمة المنبثقة المكافآت والترشیحا باإلضافة إلى توصیات المجلس التي تستند إلى تقریر لجنة والصناعة التجارة                  
        الخاصة المعلومات كافة اإلفصاح یتضمن أن على اإللكتروني موقعھ على الالئحة بنشر ویقوم عن مجلس اإلدارة                 
      جدید رةإدا مجلس الختیار المدعوة العادیة العامة الجمعیة قبل اإلفصاح یكون أن وعلى المؤھلین المرشحین بجمیع                 
    على أساس  األقرب فیھما، المعنیة، الرقابیة الجھات من الالزمة الموافقات على الحصول فور أو األقل بأسبوع على                 
 .35، المادة نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة                 

 
 االنتخاب

 
     للنظام وذلك وفقًا یة العامة العادیة أعضاء المجلس باالقتراع السري وفقاً لطریقة التصویت التراكمیة (تنتخب الجمع         14.2

1. 2 ).35)، ووفقًا لتعلیمات نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة المادة (23المادة ( األساسي                 
 بالتزكیة. الفوز یعلن المتاحة، المقاعد لعدد مساویا اإلدارة مجلس لعضویة نالمترشحی عدد كان إذا         

ھیئة قطر لألسواق المالیة بأن المرشح ومصرف قطر المركزي  یتم إخطارأحد أعضاء المجلس بالتزكیة،  تم انتخابإذا          16. 2
       ن فیھ علَ لبنك یُ ل االلكتروني موقعالیصدر إعالن على  على أن أعاله. 2.12قد انتخب بالتزكیة وفقا للقسم السادس                   
 عنھا لبورصة قطر وفقاً للقسم السادس  ویصرحانتخاب المرشح بالتزكیة، مع كل المعلومات الضروریة عن المرشح،                  
    أعاله.  2.13                

 انتخاب أعضاء المجلس بالتزكیة.تصادق الجمعیة العامة العادیة على   17. 2
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 المدة

 أعضاء المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید. ینتخب 18 . 2

 الشاغرة المراكزملء  )3

       أكثر األصوات من المساھمین الذین لم على  حصلشغلھ من ی، شاغًرا عضو في مجلس اإلدارة منصب أصبحإذا           3.1
للنظام وفقًا ( .العضو الجدید مدة سلفھ فقط یواصلشغلھ من یلیھ وی ،مانعأي قام ما یة مجلس اإلدارة، وإذا یفوزوا بعضو                  
 ").25"المادة  األساسي                  

 في ، فإنھ یتعین على مجلس اإلدارة توجیھ دعوة إلى الجمعیة العامة لتجتمع اإلدارة مجلس مراكزوفي حالة شغور ربع           3.2
 ").25"المادة  للنظام األساسيوفقًا ( .شھرین من تاریخ خلو آخر مركز النتخاب من یشغل المراكز الشاغرة غضون                 
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 ستقالة األعضاءإ )4

 
        أن یتم االتفاق مع رئیس المجلس على  شرطمن المجلس  أن یستقیلمجلس اإلدارة من أعضاء عضو یجوز ألي           4.1

 التوقیت المالئم والشروط المناسبة.                  
 

 اجتماعات غیر متتالیة دون عذر أربعةإذا تغیب عضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالیة للمجلـس أو            4.2
 .یعتبر في حكم المستقیلیقبلھ المجلس،                    

 
 قواعد السلوك المھني

 
باإلضافة إلى القسم  )POL – 002 – 01 – 12( البنكعبر على جمیع أعضاء المجلس اإللتزام بقواعد السلوك المھني المطبقة ینبغي 

السلوك المھني لمجلس اإلدارة في ھذا المیثاق. لمزید من التفاصیل، یرجى الرجوع إلى قواعد السلوك المھني مدونة قواعد المتعلق ب
 البنك.عبر 

 
 المساءلة  )1

 
 مصالح المساھمین من خالل اإلشراف على أداء اإلدارة بالنیابة عن المساھمین. وتشمل مسؤولیة مجلس اإلدارة یمثل            1.1

   . ویتحمل البنك المسؤولیة عن على حد سواء واجب العنایة وواجب الوالء ،في إطار وظیفة اإلشراف ھذه ،المجلس                   
من قانون الشركات التجاریة  )329) و(328) و(136أداء البنك ونشاطاتھ وفقاً للقوانین واألنظمة النافذة (مثالً المواد (                   
    الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ونظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر  تعلیماتو قطرفي                    
 لمالیة.لألسواق ا                  



 میثاق مجلس اإلدارة  
 

(01-01-CTR-001) 

 
08.م اإلصدار رق                                                                                                                                          

Page 39                                         2022أكتوبر  

 
 
 واجب العنایة: 
 

 ت؛اوقاألالرعایة والعنایة في كل  ممارسةعلى أعضاء المجلس التصرف بحسن نیة و          1.1.1
 

 لیكونوا مطلعین بالكامل على مسائل البنك ذات الصلة. الصائبةتخاذ الخطوات إعلى أعضاء المجلس           1.1.2
  
 :ت المقررةواجب اإللتزام بالصالحیا           
 

 لنظام األساسي للبنك وتوجیھات ا بموجب التي یعھد إلیھم بھا اتعلى أعضاء المجلس التصرف ضمن نطاق الصالحی          1.1.3
    المجلس المعتمدة أصوالً وقرارات المساھمین والقوانین واألنظمة ذات الصلة. في حال خروج أعضاء المجلس عن                   

 خسائر یتكبدھا البنك نتیجة ھذه األعمال غیر المصرح بھا. ةنطاق صالحیاتھم، یكونون مسؤولین عن أی                   
 

 الشفافیة   )2

 
 .تعامالتھمیتقید أعضاء مجلس اإلدارة بقیم البنك التجاري ویعتمدون الصدق والنزاھة في كل یجب أن            2.1

 
 حسن النیة في تصرفاتھم لخدمة مصلحة البنك التجاري ولیس مصلحتھم الشخصیة أو مصلحة یعتمد أعضاء المجلس            2.2

         مناصبھم لتحقیق مكاسب أن یستغلوا عضاء المجلس یجوز ألتھم أو المنظمات التي ینتمون إلیھا. ال أفراد عائال                   
      ثیر تضارب المصالح عند مشاركتھم في المناقشات وجلسات التصویت التي شخصیة وال یجب أن یكونوا تحت تأ                   
 تجري في اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.                   
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   على س والموظفین أعضاء المجلفیھا  یشجعبیئة مفتوحة على تھیئة یعزز مجلس اإلدارة السلوك األخالقي ویشجع                2.3
 سوء  حولأي بالغ بردود فعل سلبیة إنتقامیة تجاه وعدم السماح قد یالحظوھا تصرفات غیر أخالقیة  ةإلبالغ عن أیا                    
 حسن نیة.بتم تقدیمھ قد سلوك                     

 
 أطراف ذات عالقة: معالتعامالت و ،مصالحالتضارب  عندواجب الوالء                2.4

 
       مصلحة البنك وضع أعضاء المجلس وبالتالي یجب على یلتزم أعضاء المجلس بواجب الوالء للبنك ومساھمیھ.             2.4.1

 ت.اوقاألمصالحھم الشخصیة والتصرف بحسن نیة في كل قبل ومساھمیھ                     
 

          التجاري، میثاق الحوكمة الخاص بالبنك الكشف عن األطراف ذات العالقة تمشیاً مع یضمن أعضاء المجلس             2.4.2
 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة.  27و 26ومتطلبات المادتین رقم                     

 
 اإلنصاف )3

 
 ل بشكل منصف مع إدارة البنك التجاري والمساھمین والموردین والمنافسین على أعضاء المجلس السعي دوماً للتعام              3.1

        عضاء استغالل أي شخص بشكل غیر منصف من خالل أللال یجوز والعمالء والموظفین والشركاء اآلخرین.                     
 ممارسات التعامل غیر المنصف.من المادیة أو أي  معلومات سریة أو تحریف الوقائع ةأو إخفاء أی التالعب                    

 
  في إطار تجاري من أجل تعزیز السمعة التجاریة وخلق  حصًرااألعمال والھدایا  التي تشملتقدم النشاطات الترفیھیة              3.2

     وأھ ال یحق ألعضاء مجلس اإلدارة تجدر اإلشارة إلى أنوعالقات عمل جیدة ولیس لكسب األفضلیة غیر المنصفة.                   
 للتأثیر على تصرفات األعضاء فیما یتعلق بأعمال والتي تھدف تھم قبول الھدایا من أفراد أو كیانات أخرى أفراد عائال                   
 البنك التجاري.                   
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 ستدامةاإل )4

 
       ینالوقت والجھد الالزمخصیص تھم المھنیة ومھاراتھم في كل وقت وتاخبرعلى أعضاء مجلس اإلدارة استخدام            4.1

 مستدامة لمساھمیھ.العائدات ال وضمانلخدمة مصلحة البنك التجاري                    
 

    فضالً جاریة یكون أعضاء المجلس مسؤولین عن فھم دورھم وواجباتھم وعن االطالع على الممارسات المالیة والت              4.2
 لتحسین مھارات مناسب طریقة عملھ. وفي ھذا اإلطار، على مجلس اإلدارة اعتماد تدریب رسمي وعملیات البنك  عن                  
           ةأیعلى و تھكل عضو جدید على ھیكلیة البنك وإدار یضطلعأعضاء مجلس اإلدارة ومعلوماتھم. عند انتخابھ،                    
 تساعد العضو الجدید على تولي مسؤولیاتھ.من شأنھا أن أخرى  معلومات                   

 
 بالسیاسات والمعاییر. كما  ونمواصلة تحسین إجراءات البنك وممارساتھ بینما یتقیدعلى اإلدارة مجلس أعضاء  یركز             4.3

   كل المستویات للمساھمة في تحقیق النجاح على الصعید الشخصي وعلى صعید  اكتساب المعرفة على على یشجعون                  
 المؤسسة.                  

 
 تجاریة مشروعة. وألغراضاستخدامھا بفعالیة  ویتأكدون منأعضاء المجلس أصول البنك التجاري یحمي           4.4

 
 السریة  )5

 
   حقوق الملكیة أو المعلومات الدقیقة شأن بالتي عھدت إلیھم على سریة المعلومات على أعضاء مجلس اإلدارة الحفاظ             5.1

   تفویض قانوني الحصول على الھامة الخاصة بالبنك التجاري، ما لم یتم التصریح باإلفصاح عن ھذه المعلومات أو و                  
 لغایات التحقیق.لصلة ذات اتعلیمات الأو الحصول على باإلفصاح                   
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 عضاء المجلس الذین یتمتعون جوز ألی الوتعتبر كافة المعلومات الخاصة بالبنك التجاري وغیر المتاحة للعامة سریة.           5.2
 المعلومات السریة اإلفصاح عن ھذه المعلومات ألي سبب كان.الوصول إلى بحق                   
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 حق أ: نموذج مقترحات مراجعة المیثاقالمل
 

 نموذج مقترحات مراجعة المیثاق                                                 
 2022سبتمبر : التاریخ CTR – 001 – 01 – 01: اإلشارة

 رئیس شؤون الشركة  – ھ: ماري تیریز أوجیصادر عن
 لزم األمر)للمراجعة (أرفق النسخ، إذا المطروحة المسائل 

 
 إسم القسم قسم رقم

  میثاق رقم
 المراجعات المقترحة:

 
 نتیجة السنة خالل بعد عن كلھا أو اجتماعاتھ بعض یعقد أن للمجلس یجوز 1,3. المجلس اجتماعات - ثانیا

 الطارئة للظروف
 

 من أیام 10 من أقل قبل المجلس الجتماعات الموجھة الدعوات تعمیم یمكن 4,1. المجلس اجتماعات - ثانیا
 العادیة الغیر الجمعیة اجتماعات انعقاد

 
 عضًوا عشر اثني أصل من األقل على سبعة ھو النصاب 5.1. المجلس اجتماعات - ثانیا

 
 وال قراراتھ اتخاذ في مستقال المجلس أعضاء من عضو كل یكون أن ینبغي 5,4. المجلس اجتماعات - ثانیا

 .القرار صنع عملیة في ایتحكمو أن أعضاء أو عضو ألي یجوز
 

                            من قبل رئیس مجلس اإلدارة، ونائب  على محاضر اجتماعات مجلس االدارة توقیعالیتم  7.1: 2القسم رقم 
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 حذف السجل الخاص وأمین السر. والعضو المنتدب رئیس مجلس اإلدارة،    
-  
اإلدارة باإلضافة الى رئیس مجلس اإلدارة توقیع العضو المنتدب على محاضر اجتماعات مجلس  •

 ونائب رئیس مجلس اإلدارة. 

 إزالة المرجع "السجل الخاص"  •

 أخرى مالحظات
 

 من قبل الموافقةتمت 
 
 

 المفوض بالتوقیع
 

 تاریخ النفاذ
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 الملحق ب: نموذج توزیع المیثاق واإلقرار باالستالم
 

                                     نموذج توزیع المیثاق واإلقرار باالستالم    
 

 المیثاق
 

 

 
 النسخة رقم

 

 

 
 إسم عضو مجلس اإلدارة

 

 

 
 تاریخ اإلقرار باالستالم

 

 

 
 توقیع عضو مجلس اإلدارة

 

 

 
یقوم بواجباتھ من قبل عضو مجلس اإلدارة المعني بأنھ قرأ المیثاق وفھمھ بالكامل وس مالحظة: یعتبر التوقیع على ھذا النموذج إقراراً 

 فیھ. وردلما استنادًا ومسؤولیاتھ 
 


