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 مراجعات الميثاق والموافقات سجل

 

 المراجعات سجل

رقم 

 المراجعة

 تاريخ المراجعة التالية تاريخ النفاذ التعديل  تاريخ اإلصدار

   تعديل عام 2016مارس  2.0

تم تعديل تشكيل مجلس  2017مايو  3.0

اإلدارة وفقًا لهيكل مجلس 

اإلدارة وهيكل لجان مجلس 

 اإلدارة الذي تمت مراجعته.

 

تعديالت على دعوات ال

اجتماعات مجلس اإلدارة 

تكون خالل أسبوع واحد إلى 

عشرة أيام، وفقًا لتعليمات 

الصادرة من الحوكمة 

مصرف قطر المركزي 

 للبنوك.

 

  

تحديثات عامة على األسلوب  2018أكتوبر   4.0

ومهام العضو والصياغة، 

المنتدب، وتحديث عام على 

وفقًا كافة األقسام ذات الصلة 

لنظام حوكمة الشركات 

 2021أكتوبر  31 
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الصادر عن هيئة قطر 

بموجب قرار لألسواق المالية 

( لعام 5مجلس اإلدارة رقم  )

والمنشور في الجريدة ، 2016

بتاريخ  6الرسمية، العدد رقم 

 .2017مايو  15

  

 

 المراجعة 

 التوقيع التاريخ المفوضون بالمراجعة

 

 ورئيسة شؤون الشركة

  

 

 للمجموعةيس التنفيذي الرئ

 

  

لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس 

 اإلدارة 

 

  

   مجلس اإلدارة 

 

 علؤى والمسؤتقبلية الحاليؤة) األعمؤال متطلبؤات مؤ  وتوافقؤه دقتؤه السؤتكماله ومؤمان الميثؤاق هؤذا بمراجعؤة الشؤركة شؤؤون رئيسة تقوم

ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ (. الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرورة اقتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا إذا أكثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر أو ، سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوات ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس
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 مقدمة  .1

 

)المشار  )ش.م.ع.ق.( وتوفير القيادة الفعالة لإلشراف على إدارة أعمال البن  التجاريعن إدارة البن   مجلس اإلدارة مسؤوالً يكون 

شكل أساسي على ( بهدف زيادة قيمته بطريقة مربحة ومستدامة. وينطبق هذا الميثاق ب إليه فيما يلي بـ "البن " أو "البن  التجاري"

 مجلس إدارة البن  التجاري.

 

وقانون الشركات التجارية وتعليمات الحوكمة للبنوك  الحوكمة ميثاق مجلس إدارة البن  التجاري وفقاً ألفضل ممارسات  إعدادتم 

سواق هيئة قطر لألالصادر عن حوكمة الشركات نظام و 68/2015الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم 

، 2016( لعام 5للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم ) المالية

 للبن  التجاري.والنظام األساسي  2017مايو  15( بتاريخ 6ة العدد )والمنشور في الجريدة الرسمي

 

 شروط النظام األساسي. تعتمداألساسي،  في حال وجود تعارض بين ميثاق مجلس اإلدارة والنظام

 

 .رسميًانشر هذا الميثاق على موق  البن  بعد اعتماده هيئة قطر لألسواق المالية، سي لمتطلباتوفقاً 

 

-01)  اإلدارة مجلس اللجان المنبثقة عن وميثاق( CTR-002-01-01) الحوكمة ميثاق م  باالقتران اإلدارة مجلس ميثاق ويُقرأ

01- 003- CTR) التجاري البن  حوكمة إطار من يتجزأ ال جزًءا المواثيق هذه تشكل حيث. 

 

صحيح ومكتمل النصاب، شرط منعقد بشكل  يمكن تعديل الميثاق بأغلبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة الحامرين في أي اجتماع

م  غير العادية( أو  عامةمن قبل الجمعية ال النظامل يعد  أال يتعارض التعديل أو التعديالت المقترحة م  النظام األساسي للبن  )ما لم 

 القوانين واألنظمة المذكورة أعاله.
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 جتماعات مجلس اإلدارة إ .2

 

 مكان االجتماع (1

 

جتماعاته في المركز الرئيسي للبن  بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو بناًء على طلب أحد إيعقد مجلس اإلدارة  1.1

 األعضاء اآلخرين.

 

ن أو ممثلين في االجتماع وأن مجلس اإلدارة خارج مقر البن ، على أن يكون جمي  األعضاء حامريجتماع إيجوز أن ينعقد  1.2

 عقد االجتماع في دولة قطر.ي

 

  جتماعاتعدد اال (2

 

( شهرينواحدة  تمشياً م  النظام األساسي للبن  التجاري، يعقد مجلس اإلدارة على األقل ستة اجتماعات )على األقل مرة 2.1

الرئيسية وبالتزامن م  نهاية  المراحلفي جدول مجلس اإلدارة بحسب  جتماعات المجلسإتحدد . الواحدة خالل السنة المالية

 السنة المالية للبن .

 

 أمين السر (3

 

 بقرار من مجلس اإلدارة فقط.عزل يأو اإلدارة مجلس أمين سر يعين  3.1

 

 هيئة قطر لألسواق المالية. الصادر عنحوكمة الشركات نظام وفقاً ألحكام  هوخبراتتحدد مؤهالت أمين السر  3.2
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جلس اإلدارة وتوزي  جداول وثائق محفظ ته. ويكون أمين السر مسؤوالً عن آلس اإلدارة مهام أمين السر ومكافيحدد مج 3.3

جتماعات توزي  محامر اإلى باإلمافة إلالمطلوبة األخرى جتماعات مجلس اإلدارة والدعوات والمستندات إأعمال 

 والقرارت الصادرة عنها.

 

عن الوقت المناسب وفي لى المعلومات حصول عكما يكون أمين السر، تحت إشراف رئيس المجلس، مسؤوالً عن ممان ال 3.4

 اإلدارة والموظفين من جهة أخرى.أعضاء و صحاب المصالحأواإلدارة مجلس تنسيق بين األعضاء من جهة وبين ال

 

ألعضاء مجلس اإلدارة التعريف الالزمة وتحديد مواعيد جلسات عريف التمواد ن السر مسؤوالً أيضاً عن توفير ويكون أمي 3.5

 الجدد.

 

 وجدول األعمال إلى االجتماع الدعوة  (4

 

الجتماع. من موعد ا على األقلعشرة أيام  أمين السر جدول أعمال االجتماع والمراج  التي يحتاجها األعضاء قبل يوزع  4.1

 أو البريد اإللكتروني إلى األعضاء.العادي يجوز إرسال الدعوات عبر الفاكس أو البريد 

 

 يجوز أن يدعو رئيس مجلس اإلدارة األعضاء لالجتماع بناًء على طلب عضوين مجلس إدارة على األقل.     4.2

 

طرف ثالث لحضور االجتماع من أجل الحصول على مجلس اإلدارة إدارة البن  التجاري أو موظفيه أو أي يدعو يجوز أن  4.3

 يضاحات المطلوبة.ومات والتوصيات واإلالمعل

 

 النصاب القانوني والتمثيل (5

 

ما لم يحضره على األقل خمسة من أصل تسعة أعضاء، على أال يكون عدد األعضاء  ايعد اجتماع مجلس االدارة غير صحيحً  5.1

  العتماد التصويت بالوكالة. هؤالء األعضاء األربعة حامرين شخصياً ويحب أن يكون  الحامرين أقل من أربعة.
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طالما أن هناك إثبات خطي لتفويض عضو آخر للتصويت بالنيابة عن العضو األصلي في غياب التصويت بالوكالة يسمح ب 5.2

 واحداً في االجتماع. آخراً عضواً فقط هذا األخير. يجوز للعضو أن يمث ل 

 

بهذه حيث تعد المشاركة المؤتمرات المرئية بالصوت والصورة عن طريق عبر الهاتف أو مجلس اإلدارة ماع جتإيجوز عقد  5.3

 .بمثابة الحضور الشخصي إلى االجتماعالطريقة 

 

 القرارات (6

 

 قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحامرين والممثلين. تتخذ 6.1

 

عترامات األعضاء في محضر إالصوت المرجح. وتسجل مجلس اإلدارة أو ممثله  رئيسلاألصوات، يكون  تفي حال تساو 6.2

 .تسويتهاتماع للرجوع إليها في المستقبل/االج

 

 محضر االجتماع/قرارات مجلس اإلدارة (7

 

رئيس مجلس اإلدارة، ونائب رئيس مجلس  جتماعات مجلس اإلدارة في سجل خاص ويتم توقيعه من إأمين السر سجل ي 7.1

 ة، وأمين السر.اإلدار

 

يجوز لمجلس اإلدارة، إذا اقتضت الضرورة ذل ، إصدار قرارات للموافقة عليها خطيًا من قِبل كافة األعضاء، ويتم عرض هذه  7.2

 القرارات الخطية في اجتماع مجلس اإلدارة التالي وتضمينها في محضر االجتماع.
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 تشكيل مجلس اإلدارة  .3

 

 عدد األعضاء (1

 

إدارة مسؤولية  يتولل باالقتراع السريالعادية  عامةدارة من تسعة أعضاء )يتم انتخابهم من قبل الجمعية الاإلمجلس يتألف  1.1

 .البن 

يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة أعضاًء مستقلين، ويجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة أعضاًء غير  1.2

 تنفيذيين. 

 

 المجلس.كامل مدة عضوية ل وعضوه المنتدب ري رئيسه ونائب رئيسهينتخب مجلس اإلدارة باالقتراع الس 1.3

 

 تنفيذي في الوقت نفسه.الرئيس والرئيس مجلس إدارة  ييتولى رئيس مجلس اإلدارة منصب ال 1.4

 

وفي  .غير التنفيذي والمستقل مجلس اإلدارةلعضو  وهيئة قطر لألسواق المالية يعتمد البن  تعريف مصرف قطر المركزي 1.5

 حال وجود تضارب بين تعريفات هيئة قطر لألسواق المالية ومصرف قطر المركزي، يتم اتباع المتطلبات األكثر صرامة. 
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 دور المجلس ومسؤولياته .4

 

 الواجبات الرئيسية  (1

 

 :إلى مجلس اإلدارةالمهام التالية يوكل مساهمو البن   

 

 إدارة البن  1.1

 

اللجان المنبثقة  وأداء أنشطةمراجعة  .ومسؤولياتهم إلدارة وتحديد صالحياتهم وواجباتهمإنشاء اللجان المنبثقة عن مجلس ا 1.2

 في السنة.واحدة على األقل مرة  ،اإقرارهووتقييمها عن مجلس اإلدارة 

 

 

تنفيذ يث من حالتجاري البن   مجموعة أداءإلشراف على اصالحية ستوكل إليه الرئيس التنفيذي الذي تعيين مدة تعيين/تجديد  1.3

 قرارات مجلس اإلدارة وإرشاداته وتوجيهه االستراتيجي.

 

مجلس اإلدارة والمعلومات التي ينبغي على الرئيس التنفيذي إبالغها لرئيس  هوواجبات هتحديد دور الرئيس التنفيذي ومسؤوليات 1.4

 .أعضائهو

 

أي خبير . يجوز لمجلس اإلدارة إستشارة متهكافآوم موواجباته مومسؤولياته متعيين مستشارين لمجلس اإلدارة وتحديد دوره 1.5

 أو مستشار مستقل على حساب البن .

 

  .والعضو المنتدب انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة 1.6

 

 .الموافقة عليهاووآلية رف  التقارير مراجعة الهيكل التنظيمي للبن  التجاري   1.7
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 ات المالية الخارجة عن صالحيات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.الموافقة على االلتزام 1.8

 

 وتوصياتها فيما يتعلق بالتالي: لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمةاقتراحات إقرار  1.9

 

 واألعضاء. والعضو المنتدب مكافآت رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس 1.9.1

 

 س التنفيذي واإلدارة التنفيذية تمشياً م  صالحيات اللجنة.مكافآت الرئي 1.9.2

 

 للمساهمين.اإلعالن عنها مراجعة البيانات المالية للبن  التجاري واإلفصاحات األخرى وتقييمها قبل  1.10

 

ه المسائل بالشكل هذتعالج ن المجلس إلى أن اإلدارة ئمجلس اإلدارة ومتابعتها حتى يطم ترف  إلىالتي  المشاكل منالتحقق  1.11

 الصحيح.

 

يكون لمجلس اإلدارة أيضاً كافة الحقوق والمسؤوليات األخرى التي تعهد إليه بموجب قانون الشركات التجارية ومصرف  1.12

 التي قد ال تكون مذكورة في هذا المستند.وهيئة قطر لألسواق المالية عن  الصادرحوكمة الشركات ونظام قطر المركزي 

  

. في أسرع وقت ممكن المعلومات والمستندات والسجالت المتعلقة بالبن كامل لى حصول علمجلس اإلدارة حق اليكون  1.13

اإلدارة التنفيذية للبن  مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة. يكون لكل أعضاء وتزود 

 .المجلس حق االستفادة من خدمات أمين سر المجلس

 

 موافقة دون البن  ذمم إبراء أو البن ، عقارات رهن أو بي و سنوات، ثال  من ألكثر يمتد أجلها التي القروض في الدخول 1.14

 قانون الشركات التجارية. من 30 مادةلل وفقًا ،العادية غير العامة الجمعية
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 ( واجبات رئيس مجلس اإلدارة2
 

الة ومنتجة والعمل الرئيس هو رئيس الشركة ويمثلها أمام ال 2.1 غير، وهو المسؤول األول عن حسن إدارة الشركة بطريقة فع 

 على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح.

 

 واجبات رئيس مجلس اإلدارة:               

 

ال وفي الوقت المنا 2.2  سب.التأكد من قيام المجلس بمناقشة جمي  المسائل األساسية بشكل فع 

 الموافقة على جدول أعمال اجتماعه، م  األخذ بعين االعتبار أي ة مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. 2.3

ال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس  2.4 تشجي  أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفع 

 بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.

 علومات والوثائق والمستندات والسجالت الخاصة بالشركة وبالمجلس ولجانه ألعضاء المجلس.إتاحة كافة البيانات والم 2.5

 إيجاد قنوات التواصل الفعلي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس. 2.6

الة وتشجي  العالقات البن اءة ب 2.7 ين أعضاء إفساح المجال ألعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفع 

 المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.

إبقاء األعضاء على إطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية، ويجوز  2.8

 للرئيس أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض صالحياته.

 ن يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض صالحياته.يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويجوز للرئيس أ 2.9
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 العضو المنتدب واجبات (3

 

تقديم الدعم الالزم لرئيس مجلس اإلدارة إلدارة اجتماعات المجلس والتعامل م  المسائل المدرجة على جدول األعمال  3.1

ال.  بشكل فع 

 تيجية البن  المعتمدة من قِبل مجلس اإلدارة.اإلشراف على الرئيس التنفيذي وتقديم التوجيهات الالزمة له لتحقيق استرا 3.2

 اإلشراف على تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وفقًا ألهداف البن  واستراتيجيته المعتمدة من قِبل مجلس اإلدارة. 3.3

 اإلشراف على تطبيق المبادرات واالستثمارات االستراتيجية ممن حدود الصالحيات الممنوحة من قِبل مجلس اإلدارة. 3.4

 على المراسالت والتقارير والعقود وغيرها من المستندات بالنيابة عن البن  التجاري.التوقي   3.5

الموافقة على االستثمارات، والتسهيالت االئتمانية والمصروفات ممن حدود الصالحيات الممنوحة من قِبل مجلس  3.6

 اإلدارة.

ي، وتقديم التوصيات الالزمة دعًما للخطط فيذنمراقبة أداء البن  بناًء على آخر المستجدات التي يقدمها الرئيس الت 3.7

 المعتمدة من قِبل مجلس اإلدارة.

دعم رئيس مجلس اإلدارة في اإلشراف على شؤون الشركة والحوكمة بالبن ، باإلمافة إلى اإلشراف على جداول  3.8

 أعمال مجلس اإلدارة السنوية.

 المشاركة في مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 3.9

جلس اإلدارة ومجلس إدارة البن  لضمان تحقيق عالقات إيجابية ومثمرة بين البن  ووسائل اإلعالم، دعم رئيس م 3.10

 والوزارات، والهيئات الرقابية، والمنظمات األخرى.

 .أي مسؤوليات أخرى مسندة إليه من قِبل مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس اإلدارة 3.11
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 االستراتيجية والسياسات والتخطيط (4

 

 ارة:مجلس اإلد

 

الموافقة رؤية البن  ومهمته بشكل دوري، وعند الضرورة،  إقرارالتوجيه االستراتيجي إلى البن  التجاري من خالل توفير  4.1

 وتوجيه إعدادها.األعمال الخطة االستراتيجية وأهداف  على

 

ي  التجارية الجديدة واالستثمارات استراتيجية بما في ذل  المشارمبادرات الموافقة على المراجعة واقتراح التحسينات و 4.2

 .هاوالتصرف باألساسية 

 

 تحديد سياسات البن  ومراجعتها بشكل دوري. 4.3

 

 التدقيقالشؤون المالية و (5

 

 مجلس اإلدارة:

 

 ة السنوية للبن .ينايزالمالموافقة على  5.1

 

 .على أساس رب  سنويمتابعة األداء المالي للبن  بشكل دوري وعلى األقل  5.2

 

      ارسات التجارية السليمة موفقاً للم واحتياطياتهمال ال رأسمن مناسبة ن أن البن  التجاري يحافظ على مستويات التأكد م 5.3

 واألنظمة المصرفية المطبقة.
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 ،المنبثقة عن مجلس اإلدارة بالتعاون م  لجنة التدقيق وااللتزام ،الخارجيين دورياً المدققين م  الترتيبات الجارية مراجعة   5.4

 .ومخاطره أكد من أن نشاطاتهم ومواردهم تتفق م  نشاطات البن  التجاريللت

 

توجيه اإلدارة  وبالتالي .تدقيق الصادرة عن المدقق الخارجيومراجعة تقارير ال عامةترشيح المدقق الخارجي أمام الجمعية ال 5.5

 .المطروحة من قبل المدققينتساؤالت المعالجة ل

 

 .المنبثقة عن مجلس اإلدارة االلتزام وفقاً لتوصيات لجنة التدقيق وااللتزامئيس رتعيين رئيس التدقيق الداخلي و  5.6

 

 .المنبثقة عن مجلس اإلدارة التدقيق الداخلي وااللتزام عن طريق لجنة التدقيق وااللتزام يتاإلشراف على أعمال إدار  5.7

 

الداخلي واإللتزام وتقارير تفتيش مصرف قطر المركزي المتعلقة بالتدقيق المسائل  م  لجنة التدقيق وااللتزامات مناقشإجراء ال  5.8

 والتدقيق الخارجي والبيانات المالية واإلفصاحات ذات الصلة.

 

 .عامةتقديم سياسة وامحة لتوزي  األرباح إلى الجمعية ال 5.9

 

 حوكمة والمخاطر واإللتزامال (6

 

 مجلس اإلدارة             

 

البن  التجاري. مراجعة ميثاق حوكمة الشركات والمبادئ المقترحة من قبل اللجان  فيالشاملة اإلشراف على عملية الحوكمة  6.1

. يشمل ميثاق حوكمة الشركات الخاص والموافقة عليها المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمستشارين الخارجيين

 الموامي  التالية:المتعلقة بتعليمات الو المبادئ اإلرشاديةبالبن  
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 مجلس اإلدارة   6.1.1

 

 مجلس اإلدارة من قبل شراف اإل  6.1.2

 

  التنفيذية اإلدارةمن قبل شراف اإل  6.1.3

 

 تخطيط التعاقب الوظيفي  6.1.4

 

 والموظفين مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  6.1.5

 

 حوكمة واإللتزام وتقديم التقاريرال  6.1.6

 

 الزميلةطراف ذات العالقة/الشركات األم  مالت التعا  6.1.7

 

 التدقيق الخارجي   6.1.8

 

 ية السر  6.1.9

 

 تضارب المصالح 6.1.10

 

 في مكان العمل نتهاكاتاإلعن  بالغاإل 6.1.11

 

 العالقة م  أصحاب المصالح 6.1.12
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 التداول بناًء على معلومات داخلية  6.1.13

 

 المسؤولية االجتماعية للشركات 6.1.14

 

 نظام الرقابة الداخلية 6.1.15

 

 قواعد السلوك المهني 6.1.16

 

 لمزيد من التفاصيل. الحوكمة يرجى الرجوع إلى ميثاق 

 

بشأن واجبات مجلس السنوية التوصيات رف  حوكمة وتقييمها والتلقي التوصيات من لجنة السياسات واالستراتيجيات و 6.2

لرئيس التنفيذي لعن مجلس اإلدارة وقواعد السلوك المهني والوصف الوظيفي ق اللجان المنبثقة اثياإلدارة ومسؤولياته وم

 والمديرين التنفيذيين الرئيسيين اآلخرين.

 

عن طريق لجنة بشكل أساسي بالطريقة المناسبة وذل   هااإلشراف على أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وممان تطبيق 6.3

 التدقيق واإللتزام ولجنة المخاطر.

 

مصرف تعليمات بما في ذل  المحلية والدولية النافذة واألنظمة البن  التجاري بنظامه األساسي والقوانين  إلتزامالتأكد من  6.4

 ستالم القضايا القانونية المرفوعة مد البن  ومراجعتها دورياً.إقطر المركزي. 

 

مة، وذل  لمراجعة سياسات البن  دورياً، إم 6.5 األوماع لتأكد من مالءمتها وتماشيها م  ا مباشرةً أو من خالل لجنة مفو 

 الداخلية والخارجية.وبيئة األعمال اإلقتصادية 

 

 وتوكيلهم واإلشراف عليهم ومكافأتهم وإنهاء خدمتهم. مجلس اإلدارة في نشاطاته لمساعدةتعيين المستشارين المستقلين  6.6



 (CTR-001-01-01ميثاق مجلس إدارة البنك التجاري )

 

20 

2018أكتوبر  – 4.0النسخة رقم    

 

 ة تجاه المساهمينمسؤولية مجلس اإلدار (7

 

  .عامةبالمعلومات في الوقت المناسب لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة في الجمعية ال تزويد المساهمينممان  7.1

 

 ممان التعامل العادل م  جمي  المساهمين وفقاً لألنظمة. 7.2

 

 ءات اإلفصاح والتواصل.في ذل  إجراالتأكد من وجود إجراءات وامحة للعالقات م  المساهمين بما  7.3

 

 .عامةممان إعداد سياسة للمكافآت وتقديمها إلى الجمعية ال 7.4

 

 .ذات الصلة يةقواعد االحترازللالتأكد من تقديم التقارير المطلوبة إلى مصرف قطر المركزي وفقاً  7.5

 

قبل تقديمها إلى ته للحصول على موافق رباحالبيانات المالية وتوزي  األويزانيات المبمصرف قطر المركزي  تزويدالتأكد من  7.6

 .عامةالجمعية ال

 

 أصحاب البن  األساسيين.كونهم زيادتها والسعي للمحافظة على قيمة استثمارات المساهمين  7.7

 

 العادية وغير العادية عامةالجمعية ال (8

 مجلس اإلدارة

 

للبن  التجاري بناًء على دعوة من مجلس اإلدارة وبعد األخيرة المالية نهاية السنة خالل أربعة أشهر من  عامةعقد الجمعية ال 8.1

 والتجارة.االقتصاد وزارة مصرف قطر المركزي والحصول على موافقة 
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عند الضرورة أو بطلب من المدقق الخارجي. في حال عدم استيفاء طلب المدقق  عامةعلى مجلس اإلدارة الدعوة لعقد جمعية  8.2

بشكل مباشر بعد الحصول على موافقة  عامةأن يطلب الدعوة إلى جمعية يجوز للمدقق الخارجي يوماً،  15الخارجي خالل 

يوماً عند استالم طلبات  15خالل  عامةوالتجارة. عالوة على ذل ، على مجلس اإلدارة الدعوة لعقد جمعية االقتصاد وزارة 

باإلجراءات والتجارة االقتصاد وزارة  تتخذ % أو أكثر من رأس المال، وإال10صحيحة من مساهم أو مساهمين يملكون 

 بناًء على طلب المساهمين المؤهلين وعلى نفقة البن . عامةلعقد الجمعية الالالزمة 

 

بالتنسيق م  رئيس مجلس اإلدارة. ينشر جدول األعمال في جريدتين يوميتين محليتين،  عامةإعداد جدول أعمال الجمعية ال 8.3

. يجب أن يشمل جدول عامةيوماً قبل موعد انعقاد الجمعية ال 15، على األقل ليزيةجاإلنوالثانية باللغة األولى باللغة العربية 

 األعمال البنود التالية على األقل:

 

 تقرير مجلس اإلدارة حول نشاطات البن  والنتائج المالية؛  8.3.1 

 

 ؛إلقرارهاتقرير المدقق الخارجي وعرض البيانات المالية   8.3.2 

 

 المدققين الخارجيين وتحديد مكافآتهم؛ترشيح  8.3.3

 

 ؛أو عزلهم نتخاب أعضاء مجلس اإلدارةإ  8.3.4

 

 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة؛  8.3.5

 

 توزي  األرباح؛  8.3.6

 

 ؛والموظفين اإلدارة التنفيذيةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و  8.3.7
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 تقرير حوكمة الشركات.  8.3.8

 

على األقل يمثلون غير عادية وفقاً لتقدير مجلس اإلدارة أو بطلٍب من مساهمين  عامةجمي  المساهمين لحضور جمعية دعوة  8.4

عدد من المساهمين يمثلون الحد األدنى  هاغير العادية صحيحة إذا حضر عامة. تعتبر الجمعيات الثالثة أرباع رأسمال البن 

 وتعقدمتخذة صحيحة فقط إذا كانت نسبة تمثيل المساهمين المطلوبة متوفرة. المطلوب من رأس المال. وتكون القرارات ال

 غير العادية في الحاالت التالية: عامةالجمعية ال

 

 تعديل عقد تأسيس البن  أو نظامه األساسي؛ 8.4.1 

 

 زيادة رأسمال البن  أو تخفيضه )أو استثمارات الدين/األسهم المشابهة(؛ 8.4.2 

 

 ة البن ؛مد  إطالة  8.4.3 

 

 حل البن  أو تصفيته أو التنازل عنه أو دمجه؛ 8.4.4 

 

 االستثمارات التي تم تأسيس البن  من أجلها أو التصرف بها بأي شكل آخر.كافة بي   8.4.5
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

 

 عامة لمحة  (1

 

معالجة في تحقيق أهداف البن  ولمحددة ومنظ مة ئل وساتوفير في المجلس تشك ل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة لمساعدة  1.1

لجنة "و"لجنة التدقيق واإللتزام" و "اللجنة التنفيذية"وبشكل فعال. فقام البن  التجاري بتشكيل المناسب وقتالالمسائل في 

صادرة عن ، وإرشادات الحوكمة الالحوكمة  ممارساتوفقاً ألفضل لمخاطر" " و"لجنة االمكافآت والترشيحات والحوكمة

 حوكمة المحلية.الوأنظمة مصرف قطر المركزي، ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية،

 

الً  اً ميثاقولكن لكل لجنة اق هذه اللجان في هذا الميثعلى نظرة عامة سوف نلقي  1.2 عن  تقدم اللجان المنبثقة .بها اً خاص مفص 

 إلى مجلس اإلدارة بشكل منتظم. هاقراراتو هامداوالتو اهإجراءاتبشأن مجلس اإلدارة التقارير 
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 عضوية مجلس اإلدارة 

 

 المؤهالت والشروط (1

 

وإرشادات ، وقانون الشركات التجارية ،بناًء على النظام األساسي للبن  التجاري يجب اعتبار مؤهالت األعضاء أدناه1.1   

 ( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية،5الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والمادة رقم ) الحوكمة

 .واألنظمة النافذة األخرى

 

 يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

 

% من رأسمال 0.25 والتي تنص على امتالك أعضاء مجلس اإلدارة ساسيمن النظام األ( 21) رقم كام المادةبأح لتزاماإل 1.1

 اإلدارة المستقلين من هذه المتطلبات. ويستثنى أعضاء مجلس   البن 

 

 أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً باألهلية الكاملة.   1.2

 

المرشح/العضو المعرفة والمهارات المطلوبة ليكون في منصب قيادة من خالل تحديد الرؤية والمبادئ يكون لدى ينبغي أن  1.3

 زيادة ثروة المساهم إلى أقصى حد.بشكل يضمن إلشراف على اإلدارة والقيم والخطة االستراتيجية ول

 

 .للقيام بمهام الدور المنوط به على الوجه األمثلفي المجال المصرفي واألسواق الدولية وإدارة األعمال  بخبرة التمت  1.4

 

المتعلقة بعضويتهم في سؤوليات مال افةللوفاء بك ينالوقت والجهد الالزمتخصيص على األعضاء قادرين يجب أن يكون  1.5

أقسام من عدة وحضور االجتماعات، كما هو محدد في ذات الصلة المجلس بما في ذل  مراجعة التقارير الالزمة وتقييم األداء 

 هذا الميثاق.
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عمل ممن العلى  والحماس ومزايا القيادة القوية والقدرة والوالء والسمعة الطيبة النزاهة بسماتعلى األعضاء أن يتمتعوا  1.7

 فريق وااللتزام بالعمل لخدمة مصلحة البن  تمشياً م  رؤية البن  التجاري الشاملة وقواعد السلوك المهني الخاصة بالبن .

 

  مدة العضويةالترشيح و (2

 

 .لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمةترشيح وامحة تحت إدارة إجراءات مجلس اإلدارة يحدد  2.1

 

رف  توصياتها إلى مجلس اإلدارة. تاألسماء المقترحة إلعادة انتخابها/تعيينها و لمكافآت والترشيحات والحوكمةلجنة ا تراج  2.2

 للحصول على الموافقة النهائية. عامةوالتوصيات إلى الجمعية الومن ثم، يقدم مجلس اإلدارة السيرة الذاتية للمرشح 

 

 لتجديد.أعضاء المجلس لمدة ثال  سنوات قابلة ل ينتخب 2.3

 

 تعيين األعضاء (3

 

إذا شغر مركز عضو في مجلس اإلدارة، شغله من كان حائزاً ألكثر األصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية  3.1

 .مجلس اإلدارة، وإذا قام مان  شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط

 

ية، فإنه يتعين على مجلس اإلدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتم  أما إذا بلغت المراكز الشاغرة رب  المراكز األصل 3.2

 .خالل شهرين من تاريخ خلو آخر مركز النتخاب من يشغل المراكز الشاغرة
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 ستقالة األعضاءإ (4

 

ة م  رئيس من المجلس على أن يتم االتفاق على التوقيت المالئم والشروط المناسب أن يستقيليحق لعضو مجلس اإلدارة  4.1

 المجلس.

 

اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله  أربعةإذا تغيب عضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلـس أو  4.2

 .المجلس، اعتبر مستقيالً 

 

 قواعد السلوك المهني

 

باإلمافة إلى  (POL – 002 – 01 – 12) البن عبر المطبقة  بقواعد السلوك المهني لتزامجلس اإلينبغي على جمي  أعضاء الم

 الرجوع إلى قواعد السلوك المهني لمجلس اإلدارة في هذا الميثاق. لمزيد من التفاصيل، يرجى قواعد السلوك المهنيالمتعلق بالقسم 

 البن .عبر 

 

 المساءلة  (1

 

عن المساهمين. وتشمل مسؤولية مصالح المساهمين من خالل اإلشراف على أداء اإلدارة بالنيابة مجلس اإلدارة يمثل  1.1

واجب العناية وواجب الوالء. ويتحمل البن  المسؤولية عن أداء البن  ونشاطاته وفقاً  ،في إطار وظيفة اإلشراف هذه ،المجلس

وإرشادات الحوكمة قطرفي من قانون الشركات التجارية  ...(329( و)328( و)136للقوانين واألنظمة النافذة )مثالً المواد )

 الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية. صادرة عن مصرف قطر المركزي، ونظام حوكمةال
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 واجب العناية: 

 

 على أعضاء المجلس التصرف بحسن نية واعتماد الرعاية والعناية في كل وقت؛ 1.1.1 

 

 البن  ذات الصلة.تخاذ الخطوات الصحيحة ليكونوا مطلعين بالكامل على مسائل إعلى أعضاء المجلس  1.1.2

  

 :بالصالحيات المقررة لتزامواجب اإل 

 

للبن  وتوجيهات الممنوحة إليهم وفقاً للنظام األساسي  اتالمجلس التصرف ممن نطاق الصالحي على أعضاء 1.1.3

المجلس المعتمدة أصوالً وقرارات المساهمين والقوانين واألنظمة ذات الصلة. في حال خروج أعضاء المجلس عن 

 اق صالحياتهم، يكونون مسؤولين عن أي خسائر يتكبدها البن  نتيجة هذه األعمال غير المصرح بها.نط

 

 الشفافية   (2

 

 يتقيد أعضاء مجلس اإلدارة بقيم البن  التجاري ويعتمدون الصدق والنزاهة في كل معامالتهم.يجب أن  2.1

 

البن  التجاري وليس مصلحتهم الشخصية أو مصلحة أفراد يعتمد أعضاء المجلس حسن النية في تصرفاتهم لخدمة مصلحة  2.2

مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وال أن يستغلوا عضاء المجلس يجوز ألال تهم أو أي من المنظمات التي ينتمون إليها. عائال

اعات يجب أن يكونوا تحت تأثير تضارب المصالح عند مشاركتهم في المناقشات وجلسات التصويت التي تجري في اجتم

 مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

 

تشجي  أعضاء المجلس والموظفين لإلبالغ عن أي لبيئة مفتوحة خلق يعزز مجلس اإلدارة السلوك األخالقي ويشج   2.3

 ة.حسن نيبتم تقديمه  أي بالغ عن سوء سلوكتجاه  بردود فعل سلبيةوعدم السماح يالحظونها تصرفات غير أخالقية 
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 م  أطراف ذات عالقة:تعامالت واجب الوالء عند نشوء تضارب مصالح و 2.4

 

مصلحة البن  وم  أعضاء المجلس وبالتالي يجب على ومساهميه.  يلتزم أعضاء المجلس بواجب الوالء للبن  2.4.1

 والتصرف بحسن نية في كل وقت.ية مصالحهم الشخصقبل ومساهميه 

 

ميثاق الحوكمة الخاص بالبن  التجاري، شف عن األطراف ذات العالقة تمشياً م  الكيضمن أعضاء المجلس  2.4.2

 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.  27و 26ومتطلبات المادتين رقم 

 

 اإلنصاف (3

 

الموردين والمنافسين على أعضاء المجلس السعي دوماً للتعامل بشكل منصف م  إدارة البن  التجاري والمساهمين و 3.1

عضاء استغالل أي شخص بشكل غير منصف من خالل المناورات أو أللال يجوز والعمالء والموظفين والشركاء اآلخرين. 

 أو تحريف الوقائ  المادية أو أي ممارسات التعامل غير المنصف.إخفاء أي معلومات سرية 

 

فقط في إطار تجاري من أجل تعزيز السمعة التجارية وخلق عالقات عمل  اياتقدم النشاطات الترفيهية المتعلقة باألعمال والهد 3.2

تهم قبول أفراد عائال وأتجدر اإلشارة إلى أنه ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة و. جيدة وليس لكسب األفضلية غير المنصفة

م الهدايا من أفراد أو كيانات أخرى   ق بأعمال البن  التجاري.للتأثير على تصرفات األعضاء فيما يتعلوالتي تقد 

 

 ستدامةاإل (4

 

لخدمة  ينالوقت والجهد الالزمخصيص وتعلى أعضاء مجلس اإلدارة استخدام خبرتهم المهنية ومهاراتهم في كل وقت  4.1

 مستدامة لمساهميه.العائدات التوفير ومصلحة البن  التجاري 
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الطالع على الممارسات المالية والتجارية وعلى عمليات يكون أعضاء المجلس مسؤولين عن فهم دورهم وواجباتهم وعن ا 4.2

طريقة عمله. وفي هذا اإلطار، على مجلس اإلدارة اعتماد تدريب رسمي لتحسين مهارات أعضاء مجلس اإلدارة والبن  

الجديد  وأي معلومات أخرى تساعد العضو تهجديد مطلعاً على هيكلية البن  وإدارومعلوماتهم. عند انتخابه، يصبح كل عضو 

 على تولي مسؤولياته.

 

بالسياسات والمعايير. كما  ونمواصلة تحسين إجراءات البن  وممارساته بينما يتقيدعلى اإلدارة مجلس أعضاء  يركز 4.3

 يشجعون اكتساب المعرفة على كل المستويات للمساهمة في تحقيق النجاح على الصعيد الشخصي وعلى صعيد المؤسسة.

 

 لغايات تجارية مشروعة.استخدامها بفعالية و ويتأكدون منمجلس أصول البن  التجاري أعضاء اليحمي  4.4

 

 السرية  (5

 

الهامة وحقوق الملكية أو المعلومات الدقيقة شأن بالتي عهدت إليهم على أعضاء مجلس اإلدارة الحفاظ على سرية المعلومات  5.1

أو باإلفصاح قانوني تفويض الحصول على هذه المعلومات أو الخاصة بالبن  التجاري، ما لم يتم التصريح باإلفصاح عن 

 لغايات التحقيق.ذات الصلة تعليمات الالحصول على 

 

عضاء المجلس الذين يتمتعون بحق جوز ألي الوتعتبر كافة المعلومات الخاصة بالبن  التجاري وغير المتاحة للعامة سرية.  5.2

 ه المعلومات ألي سبب كان.اإلفصاح عن هذالمعلومات السرية حصول على ال
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 الملحق أ: نموذج مقترحات مراجعة الميثاق

 

                                              نموذج مقترحات مراجعة الميثاق    

 2018: أكتوبر التاريخ CTR – 001 – 01 – 01: اإلشارة

 رئيس شؤون الشركة  –ماري تيريز أوجير  :صادر عن

 للمراجعة )أرفق النسخ، إذا لزم األمر(المطروحة ل المسائ

 

 إسم القسم قسم رقم

  ميثاق رقم

 المراجعات المقترحة:

 تحديثات عامة على األسلوب والصياغة واستخدام المصطلحات المحددة. -

 متطلبات جديدة تنص على مراجعة الميثاق من قِبل رئيس شؤون الشركة كل ثال  سنوات. -

 مهام ومسؤوليات وواجبات العضو المنتدب )تم إمافة قسم جديد(.(، 4القسم  رقم ) -

لة حول اللجان المنبثقة عن  –(، اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 5)رقم القسم  - تم إلغاء األحكام المفص 

مجلس اإلدارة من ميثاق مجلس اإلدارة، حيث يكون بذل  ميثاق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة هو 

 وحيد بغرض اإليضاح والتبسيط.المرج  ال

تحديثات عامة على كافة األقسام ذات الصلة وفقًا لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر  -

 لألسواق المالية:

  أحكام جديدة 2.1: عدد اجتماعات مجلس اإلدارة، الفقرة 2: اجتماعات مجلس اإلدارة، البند  2القسم :

أن يعقد اجتماعاته مرة واحدة كل شهرين على األقل )بدالً من تنص على أنه يجب على مجلس اإلدارة 

 (.1)5أشهر( وفقًا إلرشادات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، المبدأ األول  3
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  أحكام 4.2، الفقرة وجدول األعمالإلى االجتماع الدعوة : 4: اجتماعات مجلس اإلدارة، البند 2القسم :

يس مجلس اإلدارة أن يدعو المجلس لالجتماع بناًء على طلب اثنان من أنه يجوز لرئجديدة تنص على 

 ( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.13األعضاء وفقًا للمادة رقم )

  متطلبات جديدة تنص على 7.1، الفقرة محضر االجتماع/قرارات مجلس اإلدارة: 7: البند 2القسم :

اعات من قِبل الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر )بدالً من كامل أعضاء توقي  محامر االجتم

 ( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.15المجلس(، وفقًا للمادة رقم )

  متطلبات جديدة تسمح بالموافقة 7.2، الفقرة محضر االجتماع/قرارات مجلس اإلدارة: 7: البند 2القسم :

( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة 15ات مجلس اإلدارة خطيًا وفقًا للمادة رقم )على قرار

 قطر لألسواق المالية.

  متطلبات جديدة محددة  تنص على 1.2. عدد األعضاء، الفقرة 1: تشكيل مجلس اإلدارة، البند 3القسم :

مجلس اإلدارة غير تنفيذيين، أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين، وأن يكون غالبية أعضاء 

 ( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.6وفقًا  للمادة رقم )

  ينص  1.14الواجبات األساسية: تمت إمافة قسم جديد . 1دور المجلس ومسؤولياته، البند  :4القسم

 أو وبي  سنوات، ثال  من كثرأل يمتد أجلها التي القروض في على أنه يجوز لمجلس اإلدارة الدخول

 من 30 للمادة وفقًا العادية، غير العامة الجمعية موافقة دون البن  ذمم إبراء أو البن ، عقارات رهن

 قانون الشركات التجارية.

  واجبات رئيس مجلس اإلدارة، تمت قسم جديد يحدد دور 2: دور المجلس ومسؤولياته، البند 4القسم :

( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 11قًا للمادة رقم )رئيس مجلس اإلدارة وف

 المالية.

  تمت إعادة صياغة هذا 1.2: المؤهالت والشروط، الفقرة رقم 1: عضوية مجلس اإلدارة، البند 6القسم :

% من رأس مال 0.25القسم بغرض التوميح، وينص على أنه يجب أن يمتل  أعضاء مجلس اإلدارة 

( من النظام األساسي، وأحكام جديدة تنص على استثناء أعضاء مجلس 21  وفقًا للمادة رقم )البن

( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة 5، وفقًا للمادة رقم )من هذه المتطلبات المستقليناإلدارة 

 قطر لألسواق المالية.
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 أسباب المراجعات المقترحة: 

 )نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(. االلتزام باألنظمة المعمول بها -

لة حول اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة من ميثاق مجلس اإلدارة، حيث يكون  - تم إلغاء األحكام المفص 

 بذل  ميثاق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة هو المرج  الوحيد بغرض اإليضاح والتبسيط.

 أخرى مالحظات

 

 من قبل لموافقةاتمت 

 

 

 المفوض بالتوقي 

 

 تاريخ النفاذ
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 الملحق ب: نموذج توزيع الميثاق واإلقرار باالستالم

 

 نموذج توزيع الميثاق واإلقرار باالستالم                                        

 

 الميثاق

 

 

 

 النسخة رقم

 

 

 

 إسم عضو مجلس اإلدارة

 

 

 

 تاريخ اإلقرار باالستالم

 

 

 

 توقي  عضو مجلس اإلدارة

 

 

 

الميثاق وفهمه بالكامل وسيقوم  قرأبأنه عضو مجلس اإلدارة المعني من قبل  إقراراً التوقي  على هذا النموذج يعتبر مالحظة: 

 بواجباته ومسؤولياته وفقاً لما جاء فيه.


