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

 

1 

 

 ق.ع.البنك التجاري ش.م.

 ميثاق مجلس اإلدارة 

 

 6102مارس 

 6.0رقم دصدار اإل

 



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

 

2 

 

 فهرس

 

 مراجعات الميثاق والموافقات سجل

 

  مقدمة .1

    

  جتماعات مجلس اإلدارةإ .2

  مكان االجتماع (1 

  عدد االجتماعات (2 

  أمين السر (3 

  وجدول األعمالإلى االجتماع الدعوة  (4 

  النصاب القانوني والتمثيل (5 

  القرارات (6 

  لس اإلدارةمحضر االجتماع/قرارات مج (7 

    

  تشكيل مجلس اإلدارة .3

  عدد األعضاء (1 

    

  دور المجلس ومسؤولياته .4

  الواجبات الرئيسية (1 

  االستراتيجية والسياسات والتخطيط (2 

  والتدقيقالشؤون المالية  (3 

  حوكمة والمخاطر واإللتزامال (4 

  مسؤولية مجلس اإلدارة تجاه المساهمين (5 



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

 

3 

 

  العادية وغير العادية عامةالجمعية ال (6 

    

  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة .5

  عامةلمحة  (1 

  اللجنة التنفيذية  (2 

  لجنة التدقيق واإللتزام (3 

  والحوكمة اتالترشيحو المكافآت لجنة (4 

  لجنة المخاطر  (5 

    

  عضوية مجلس اإلدارة .6

  ت والشروطالمؤهال (1 

  مدة العضويةالترشيح و (2 

  تعيين األعضاء (3 

  ستقالة األعضاءإ (4 

    

  قواعد السلوك المهني .7

  المساءلة (1 

  الشفافية (2 

  اإلنصاف (3 

  ستدامةاإل (4 

  السرية (5 

    

  ختصار الكلماتإ .8

    



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

 

4 

 

  المالحق .9

  اجعة الميثاق: نموذج مقترحات مر الملحق أ  

  : نموذج توزيع الميثاق واإلقرار باالستالم الملحق ب  

 



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

 

5 
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 2116مارس  23تواقيع المفوضون بالموافقة بتاريخ 

 

 الشيخ عبدهللا بن علي بن جبر آل ثاني0 الرئيس

 

 

 

 براهيم الفردان0 نائب الرئيس والعضو المنتدبإالسيد حسين 

 

 د جبر المسلم0 عضوالسيد جاسم محم
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 سماعيل مندني العمادي0 عضو إالسيد محمد 

 

 و0 عضالجفيري السيد حسن بن حسن المال
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 مقدمة  .1

 

وتوفير القيادة الفعالة لإلشراف على إدارة أعمال البنك التجاري )المشار إليه فيما يلي بـ عن إدارة البنك  مجلس اإلدارة مسؤولا يكون 

( بهدف زيادة قيمته بطريقة مربحة ومستدامة. وينطبق هذا الميثاق بشكل أساسي على ق( ع.)ش.م. "البنك" أو "البنك التجاري"

 لس إدارة البنك التجاري.مج

 

بإصدار قانون الشركات  3,12( لسنة 11وقانون رقم )ميثاق مجلس إدارة البنك التجاري وفقاا ألفضل ممارسات حوكمة الشركات  إعدادتم 

الصادر عن حوكمة الشركات نظام و 26/3,12التجارية وتعليمات الحوكمة للبنوك الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم 

 للبنك التجاري.والنظام األساسي هيئة قطر لألسواق المالية 

 

 شروط النظام األساسي. تعتمدفي حال وجود تعارض بين ميثاق مجلس اإلدارة والنظام األساسي0 

 

 .رسمياانشر هذا الميثاق على موقع البنك بعد اعتماده هيئة قطر لألسواق المالية0 سي وفقاا لشروط

 

صحيح ومكتمل النصاب0 شرط منعقد بشكل  الميثاق بأغلبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين في أي اجتماعيمكن تعديل 

مع غير العادية( أو  عامةمن قبل الجمعية ال النظاميعّدل أل يتعارض التعديل أو التعديالت المقترحة مع النظام األساسي للبنك )ما لم 

 .القوانين واألنظمة المذكورة أعاله
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 جتماعات مجلس اإلدارة إ .2

 

 مكان االجتماع (1

 

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

 األعضاء اآلخرين.

 

ن أو ممثلين في الجتماع وأن ريمجلس اإلدارة خارج مقر البنك0 على أن يكون جميع األعضاء حاضجتماع إيجوز أن ينعقد  1.3

 عقد الجتماع في دولة قطر.ي

 

  جتماعاتعدد اال (2

 

ثالثة تمشياا مع النظام األساسي للبنك التجاري0 يعقد مجلس اإلدارة على األقل ستة اجتماعات )على األقل مرة واحدة كل  3.1

الرئيسية وبالتزامن مع  المراحلس اإلدارة بحسب في جدول مجل جتماعات المجلسإتحدد . الواحدة ( خالل السنة الماليةأشهر

 نهاية السنة المالية للبنك.

 

 أمين السر (3

 

 بقرار من مجلس اإلدارة فقط.عزل يأو اإلدارة مجلس أمين سر يعين  2.1

 

 هيئة قطر لألسواق المالية. الصادر عنحوكمة الشركات نظام وفقاا ألحكام  هوخبراتتحدد مؤهالت أمين السر  2.3
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جلس اإلدارة وتوزيع جداول وثائق محفظ ته. ويكون أمين السر مسؤولا عن آلس اإلدارة مهام أمين السر ومكافيحدد مج 2.2

جتماعات توزيع محاضر اإلباإلضافة إلى المطلوبة األخرى جتماعات مجلس اإلدارة والدعوات والمستندات إأعمال 

 والقرارت الصادرة عنها.

 

عن الوقت المناسب وفي لى المعلومات حصول عحت إشراف رئيس المجلس0 مسؤولا عن ضمان الكما يكون أمين السر0 ت 2.3

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

 

ألعضاء مجلس اإلدارة التعريف جلسات  الالزمة وتحديد مواعيدعريف التمواد ن السر مسؤولا أيضاا عن توفير ويكون أمي 2.2

 الجدد.

 

 وجدول األعمال إلى االجتماع الدعوة  (4

 

من موعد الجتماع.  على األقل واحد أمين السر جدول أعمال الجتماع والمراجع التي يحتاجها األعضاء قبل أسبوعيوزع  3.1

 ني إلى األعضاء.أو البريد اإللكتروالعادي يجوز إرسال الدعوات عبر الفاكس أو البريد 

 

مجلس اإلدارة إدارة البنك التجاري أو موظفيه أو أي طرف ثالث لحضور الجتماع من أجل الحصول على يدعو يجوز أن  3.3

 المعلومات والتوصيات واليضاحات المطلوبة.

 

 النصاب القانوني والتمثيل (5

 

من أصل تسعة أعضاء0 على أل يكون عدد األعضاء  يعد اجتماع مجلس الدارة غير صحيح ما لم يحضره على األقل خمسة 2.1

  لعتماد التصويت بالوكالة. ويحب أن يكون هؤلء األعضاء األربعة حاضرين شخصياا  الحاضرين 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 2.3

 واحداا في الجتماع. آخراا عضواا فقط األخير. يجوز للعضو أن يمثّل هذا 

 

بهذه حيث تعد المشاركة المؤتمرات المرئية بالصوت والصورة عن طريق عبر الهاتف أو مجلس اإلدارة جتماع إيجوز عقد  2.2

 .بمثابة الحضور الشخصي إلى الجتماعالطريقة 

 

 القرارات (6

 

 ة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين والممثلين.قرارات مجلس اإلدار تتخذ 2.1

 

عتراضات األعضاء في محضر إالصوت المرجح. وتسجل رئيس مجلس اإلدارة أو ممثله لاألصوات0 يكون  تفي حال تساو 2.3

 .تسويتهاتماع للرجوع إليها في المستقبل/الج

 

 محضر االجتماع/قرارات مجلس اإلدارة (7

 

 وأمين السر.مجلس اإلدارة بكامل أعضائه مجلس اإلدارة في سجل خاص ويتم توقيعه من قبل جتماعات إأمين السر سجل ي 1.1
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 تشكيل مجلس اإلدارة  .3

 

 عدد األعضاء (1

 

( يتم وعضو واحد مستقلأعضاء تنفيذيين  أربعةوأعضاء غير تنفيذيين  خمسةدارة من تسعة أعضاء )منهم اإلمجلس يتألف  1.1

 .إدارة البنكمسؤولية  يتولل بالقتراع السريالعادية  ةعامانتخابهم من قبل الجمعية ال

 

 المجلس.كامل مدة عضوية ينتخب مجلس اإلدارة بالقتراع السري رئيسه ونائب رئيسه ل 1.3

 

 تنفيذي في الوقت نفسه.الرئيس والرئيس مجلس إدارة  يلن يتولى رئيس مجلس اإلدارة منصب 1.2

 

 ية المجلس.عضومدة كامل ل اا منتدب اا السري عضوينتخب مجلس اإلدارة بالقتراع   1.3

 

 . غير التنفيذي والمستقل مجلس اإلدارةلعضو يعتمد البنك تعريف مصرف قطر المركزي  1.2
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 دور المجلس ومسؤولياته .4

 

 الواجبات الرئيسية  (1

 

 يوكل مساهمو البنك مهمة إدارة البنك إلى مجلس اإلدارة. 1.1

 

اللجان المنبثقة عن  أنشطةمراجعة  .ومسؤولياتهم ن مجلس اإلدارة وتحديد صالحياتهم وواجباتهمإنشاء اللجان المنبثقة ع 1.3

 في السنة.واحدة على األقل مرة  0اإقرارهومجلس اإلدارة 

 تقييم أداء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة على األقل مرة واحدة في السنة. 1.3.1

 

تنفيذ من حيث التجاري البنك  مجموعة أداءإلشراف على اصالحية ستوكل إليه نفيذي الذي الرئيس التتعيين مدة تعيين/تجديد  1.2

 قرارات مجلس اإلدارة وإرشاداته وتوجيهه الستراتيجي.

 

مجلس اإلدارة والمعلومات التي ينبغي على الرئيس التنفيذي إبالغها لرئيس  هوواجبات هتحديد دور الرئيس التنفيذي ومسؤوليات 1.3

 .ئهأعضاو

 

أي خبير . يجوز لمجلس اإلدارة إستشارة متهكافآوم موواجباته مومسؤولياته متعيين مستشارين لمجلس اإلدارة وتحديد دوره 1.2

 أو مستشار مستقل على حساب البنك.

 

 انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة 1.2

 

 .الموافقة عليهاوع التقارير وآلية رفمراجعة الهيكل التنظيمي للبنك التجاري   1.1

 

 الموافقة على اللتزامات المالية الخارجة عن صالحيات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 1.6
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 وتوصياتها فيما يتعلق بالتالي: لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمةاقتراحات إقرار  1.9

 

 ئب الرئيس واألعضاء.مكافآت رئيس مجلس اإلدارة ونا  1.9.1

 

 مكافآت الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية تمشياا مع صالحيات اللجنة. 1.9.3

 

 للمساهمين.اإلعالن عنها مراجعة البيانات المالية للبنك التجاري واإلفصاحات األخرى وتقييمها قبل  ,1.1

 

هذه المسائل بالشكل تعالج ن المجلس إلى أن اإلدارة ئتى يطممجلس اإلدارة ومتابعتها ح ترفع إلىالتي  المشاكل منالتحقق  1.11

 الصحيح.

 

يكون لمجلس اإلدارة أيضاا كافة الحقوق والمسؤوليات األخرى التي تعهد إليه بموجب قانون الشركات التجارية ومصرف  1.13

 كون مذكورة في هذا المستند.التي قد ل توهيئة قطر لألسواق المالية عن  الصادرحوكمة الشركات ونظام قطر المركزي 

  

. في أسرع وقت ممكن المعلومات والمستندات والسجالت المتعلقة بالبنككامل لى حصول عيكون لمجلس اإلدارة حق ال 1.12

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

 لس حق الستفادة من خدمات أمين سر المجلس.المج
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 االستراتيجية والسياسات والتخطيط (2

 

الموافقة رؤية البنك ومهمته بشكل دوري0 وعند الضرورة0  إقرارالتوجيه الستراتيجي إلى البنك التجاري من خالل توفير  3.1

 وتوجيه إعدادها.األعمال الخطة الستراتيجية وأهداف  على

 

استراتيجية بما في ذلك المشاريع التجارية الجديدة والستثمارات مبادرات الموافقة على اجعة واقتراح التحسينات والمر 3.3

 .هاوالتصرف باألساسية 

 

 تحديد سياسات البنك ومراجعتها بشكل دوري. 3.2

 

 التدقيقالشؤون المالية و (3

 

 ة السنوية للبنك.ينايزالمالموافقة على  2.1

 

 .على أساس ربع سنويداء المالي للبنك بشكل دوري وعلى األقل متابعة األ 2.3

 

ارسات التجارية السليمة موفقاا للم واحتياطياتهمال ال رأسمن مناسبة التأكد من أن البنك التجاري يحافظ على مستويات  2.2

 واألنظمة المصرفية المطبقة.

 

 0المنبثقة عن مجلس اإلدارة بالتعاون مع لجنة التدقيق واللتزام 0الخارجيين دورياا المدققين مع الترتيبات الجارية مراجعة  2.3

 .ومخاطره للتأكد من أن نشاطاتهم ومواردهم تتفق مع نشاطات البنك التجاري

 

توجيه اإلدارة  وبالتالي .تدقيق الصادرة عن المدقق الخارجيومراجعة تقارير ال عامةترشيح المدقق الخارجي أمام الجمعية ال 2.2

 .المطروحة من قبل المدققينتساؤلت اللجة معال
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 .المنبثقة عن مجلس اإلدارة اللتزام وفقاا لتوصيات لجنة التدقيق واللتزامرئيس تعيين رئيس التدقيق الداخلي و 2.2

 

 .دارةالمنبثقة عن مجلس اإل التدقيق الداخلي واللتزام عن طريق لجنة التدقيق واللتزام يتاإلشراف على أعمال إدار 2.1

 

المتعلقة بالتدقيق الداخلي واإللتزام وتقارير تفتيش مصرف قطر المسائل  مع لجنة التدقيق واللتزامات مناقشإجراء ال 2.6

 المركزي والتدقيق الخارجي والبيانات المالية واإلفصاحات ذات الصلة.

 

 .عامةتقديم سياسة واضحة لتوزيع األرباح إلى الجمعية ال 2.9

 

 مخاطر واإللتزامحوكمة والال (4

 

في البنك التجاري. مراجعة ميثاق حوكمة الشركات والمبادئ المقترحة من قبل اللجان الشاملة اإلشراف على عملية الحوكمة  3.1

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

 المواضيع التالية:المتعلقة بتعليمات الو بادئ اإلرشاديةالمبالبنك 

 

 مجلس اإلدارة   3.1.1

 

 مجلس اإلدارة من قبل شراف اإل  3.1.3

 

  التنفيذية اإلدارةمن قبل شراف اإل  3.1.2

 

 تخطيط التعاقب الوظيفي  3.1.3
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 والموظفين مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  3.1.2

 

 حوكمة واإللتزام وتقديم التقاريرال  3.1.2

 

 الزميلةاألطراف ذات العالقة/الشركات مع مالت التعا  3.1.1

 

 التدقيق الخارجي   3.1.6

 

 ية السر  3.1.9

 

 تضارب المصالح ,3.1.1

 

 في مكان العمل نتهاكاتاإلعن  بالغاإل 3.1.11

 

 العالقة مع أصحاب المصالح 3.1.13

 

 معلومات داخلية  التداول بناءا على 3.1.12

 

 المسؤولية الجتماعية للشركات 3.1.13

 

 نظام الرقابة الداخلية 3.1.12

 

 قواعد السلوك المهني 3.1.12
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 يرجى الرجوع إلى ميثاق حوكمة الشركات لمزيد من التفاصيل.

 

بشأن واجبات مجلس ية السنوالتوصيات رفع حوكمة وتقييمها والتلقي التوصيات من لجنة السياسات والستراتيجيات و 3.3

لرئيس التنفيذي لق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وقواعد السلوك المهني والوصف الوظيفي اثياإلدارة ومسؤولياته وم

 والمديرين التنفيذيين الرئيسيين اآلخرين.

 

عن طريق لجنة بشكل أساسي وذلك  بالطريقة المناسبة هااإلشراف على أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وضمان تطبيق 3.2

 التدقيق واإللتزام ولجنة المخاطر.

 

مصرف تعليمات بما في ذلك المحلية والدولية النافذة واألنظمة البنك التجاري بنظامه األساسي والقوانين  إلتزامالتأكد من  3.3

 ستالم القضايا القانونية المرفوعة ضد البنك ومراجعتها دورياا.إقطر المركزي. 

 

األوضاع لتأكد من مالءمتها وتماشيها مع مراجعة سياسات البنك دورياا0 إما مباشرةا أو من خالل لجنة مفّوضة0 وذلك ل 3.2

 الداخلية والخارجية.وبيئة األعمال اإلقتصادية 

 

 وإنهاء خدمتهم.وتوكيلهم واإلشراف عليهم ومكافأتهم  مجلس اإلدارة في نشاطاته لمساعدةتعيين المستشارين المستقلين  3.2

 

 مسؤولية مجلس اإلدارة تجاه المساهمين (5

 

  .عامةبالمعلومات في الوقت المناسب لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة في الجمعية ال تزويد المساهمينضمان  2.1

 

 ضمان التعامل العادل مع جميع المساهمين وفقاا لألنظمة. 2.3

 

 في ذلك إجراءات اإلفصاح والتواصل.عالقات مع المساهمين بما التأكد من وجود إجراءات واضحة لل 2.2
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 .عامةضمان إعداد سياسة للمكافآت وتقديمها إلى الجمعية ال 2.3

 

 .ذات الصلة يةقواعد الحترازللالتأكد من تقديم التقارير المطلوبة إلى مصرف قطر المركزي وفقاا  2.2

 

قبل تقديمها إلى ته للحصول على موافق البيانات المالية وتوزيع األرباحوزانيات يالمبمصرف قطر المركزي  تزويدالتأكد من  2.2

 .عامةالجمعية ال

 

 أصحاب البنك األساسيين.كونهم زيادتها والسعي للمحافظة على قيمة استثمارات المساهمين  2.1

 

 العادية وغير العادية عامةالجمعية ال (6

 

للبنك التجاري بناءا على دعوة من مجلس اإلدارة وبعد األخيرة المالية نهاية السنة ن خالل أربعة أشهر م عامةعقد الجمعية ال 2.1

 والتجارة.القتصاد وزارة مصرف قطر المركزي والحصول على موافقة 

 

عند الضرورة أو بطلب من المدقق الخارجي. في حال عدم استيفاء طلب المدقق  عامةعلى مجلس اإلدارة الدعوة لعقد جمعية  2.3

بشكل مباشر بعد الحصول على موافقة  عامةأن يطلب الدعوة إلى جمعية يوماا0 يجوز للمدقق الخارجي  12لخارجي خالل ا

يوماا عند استالم طلبات  12خالل  عامةوالتجارة. عالوة على ذلك0 على مجلس اإلدارة الدعوة لعقد جمعية القتصاد وزارة 

باإلجراءات والتجارة القتصاد وزارة  تتخذأكثر من رأس المال0 وإل % أو ,1صحيحة من مساهم أو مساهمين يملكون 

 بناءا على طلب المساهمين المؤهلين وعلى نفقة البنك. عامةلعقد الجمعية الالالزمة 

 

بالتنسيق مع رئيس مجلس اإلدارة. ينشر جدول األعمال في جريدتين يوميتين محليتين0  عامةإعداد جدول أعمال الجمعية ال 2.2

. يجب أن يشمل جدول عامةيوماا قبل موعد انعقاد الجمعية ال 012 على األقل ليزيةجاإلناألولى باللغة العربية والثانية باللغة 

 األعمال البنود التالية على األقل:
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 تقرير مجلس اإلدارة حول نشاطات البنك والنتائج المالية؛  2.2.1 

 

 ؛إلقرارهاات المالية تقرير المدقق الخارجي وعرض البيان  2.2.3 

 

 المدققين الخارجيين وتحديد مكافآتهم؛ترشيح  .2.2.2

 

 ؛أو عزلهم نتخاب أعضاء مجلس اإلدارةإ  2.2.3

 

 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة؛  2.2.2

 

 توزيع األرباح؛  2.2.2

 

 ؛والموظفين اإلدارة التنفيذيةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و  2.2.1

 

 كمة الشركات.تقرير حو  2.2.6

 

على األقل يمثلون غير عادية وفقاا لتقدير مجلس اإلدارة أو بطلٍب من مساهمين  عامةدعوة جميع المساهمين لحضور جمعية  2.3

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

 وتعقدالمطلوب من رأس المال. وتكون القرارات المتخذة صحيحة فقط إذا كانت نسبة تمثيل المساهمين المطلوبة متوفرة. 

 غير العادية في الحالت التالية: عامةالجمعية ال

 

 تعديل عقد تأسيس البنك أو نظامه األساسي؛ 2.3.1 
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 سمال البنك أو تخفيضه )أو استثمارات الدين/األسهم المشابهة(؛زيادة رأ 2.3.3 

 

 مّدة البنك؛إطالة  2.3.2 

 

 حل البنك أو تصفيته أو التنازل عنه أو دمجه؛ 2.3.3 

 

 الستثمارات التي تم تأسيس البنك من أجلها أو التصرف بها بأي شكل آخر.كافة بيع  2.3.2
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  .5

 

 عامة محةل (1

 

معالجة في تحقيق أهداف البنك ولمحددة ومنظّمة وسائل توفير في المجلس تشّكل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة لمساعدة  1.1

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

 حوكمة المحلية.الوأنظمة  الحوكمة األساسية ممارساتوفقاا ألفضل لمخاطر" " و"لجنة احات والحوكمةالمكافآت والترشي

 

 تقدم اللجان المنبثقة .بها اا خاص مفّصالا  اا ميثاقولكن لكل لجنة اق هذه اللجان في هذا الميثعلى نظرة عامة سوف نلقي  1.1.1

 إلى مجلس اإلدارة بشكل منتظم. هاقراراتو هاتمداولو هاإجراءاتبشأن عن مجلس اإلدارة التقارير 

 

 اللجنة التنفيذية  (2

 

غير تنفيذي وعضو واحد بديل وعضو لجنة  وغير مستقلين أعضاء تنفذيين أربعة من يعين مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية تتألف 3.1

 اللجنة عند الضرورة.ميثاق يحق لمجلس اإلدارة مراجعة ومستقل. أو / 

 

ا سنوياا 13 اللجنة تعقد 3.3  .اجتماعا

 

بين ما تنشأ التي قد تعمل اللجنة كهيئة استشارية لمجلس اإلدارة وهي تتولى المسائل التي تتطلب مراجعة مجلس اإلدارة و 3.2

تناقش التي ل  0 وباألخص المسائل الئتمانية0هذه اللجنة تفاصيل المسائلتناقش اجتماعات مجلس اإلدارة. باإلضافة إلى ذلك0 

تساعد اللجنة مجلس اإلدارة بالمراجعات المفصلة والتحاليل التي تتم قبل ومطّول خالل اجتماعات مجلس اإلدارة. ل بشك

 اجتماع المجلس.

 



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

 

22 

 

بما في ذلك منح تسهيالت ائتمانية كبيرة والقيام  0اللجنة التنفيذيةإلى مجلس اإلدارة بعض صالحيات الموافقة يوكل  3.3

 وفقاا لتفويض الصالحيات المعتمد من قبل البنك. المقررةدود باستثمارات كبيرة ضمن الح

 

 .المطروحة للمناقشةالرئيسية  رئيس اللجنة مجلس اإلدارة عن البنود والمسائل والتداولت والقراراتطلِع ي   3.2

 

 وعالمته التجارية ورؤيته ورسالته وتطويرها.جل مراجعة استراتيجية البنك التجاري طويلة األ 3.2

 

مراجعة السياسات المقترحة للبنك ومنح الموافقة المسبقة عليها قبل الحصول على الموافقة النهائية من مجلس اإلدارة ما لم  3.1

  هذا األخير "صالحية منح الموافقة النهائية" للجنة.يفّوض 

 

 لجنة التدقيق واإللتزام (3

 

تنفيذي وثالثة عضو حوكمة الشركات. وتتألف هذه اللجنة من إرشادات يعين مجلس اإلدارة لجنة تدقيق والتزام تمشياا مع  2.1

  .مستقلغير تنفيذي / أو وعضو واحد بديل  أعضاء غير تنفيذيين غير مستقلين

في واحدة . ويجب أن تجتمع اللجنة مع المدققين الخارجيين على األقل مرة أربعة اجتماعات على األقل خالل العامتعقد اللجنة  2.3

 السنة.

 

 عند الضرورة. اللجنة ميثاقمجلس اإلدارة أن يراجع ل 2.2

 

 ل ينبغي على األعضاء أن يتعاملوا مع المدققين الخارجيين للبنك أو أن يكونوا قد تعاملوا معهم خالل السنتين السابقتين. 2.3

 

الداخلية وأنظمة إدارة ابط الضوعلى لجنة التدقيق واإللتزام مراجعة السياسات المالية والمحاسبية والضوابط المالية و 2.2

 على أساس منتظم. وتقييمهاالمخاطر واإللتزام للبنك التجاري 
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 تقاريرهما إلى لجنة التدقيق واإللتزام مباشرةا. في البنك التجاري التدقيق الداخلي وإدارة اإللتزامإدارة ترفع  2.2

 

بدوره المجلس تعيين المدققين الخارجيين ويقوم شأن ب تهاتوصي بكامل أعضائهإلى مجلس اإلدارة لجنة التدقيق واإللتزام ترفع  2.1

 للحصول على موافقتها. عامةالجمعية الإلى  ات ورفعهاالتوصيبمراجعة 

 

 لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة (4

 

أربعة نة من تمشياا مع قواعد حوكمة الشركات. وتتألف اللج لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمةيعين مجلس اإلدارة  3.1

  .تنفيذيينغير أعضاء 

 

 .سنوياا على األقل اجتماعينتعقد اللجنة  3.3

 

 اللجنة عند الضرورة.ميثاق لمجلس اإلدارة أن يراجع  3.2

 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين كما هي محددة في سياسة  مكافآتهي مراجعة آلية المهمة األساسية للجنة  3.3

عند تحديد  .المتعلقة بمكافآت اإلدارة والموظفين ومنافعهمقطاع رأس المال البشري أعضاء مجلس اإلدارة وسياسة  مكافآت

المكافآت0 يؤخذ في العتبار مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومهامهم باإلضافة إلى أداء البنك. وتشمل 

 بطة باألداء والتي تستند إلى األداء طويل األجل للبنك.المكافآت العناصر الثابتة والعناصر المرت

 

الجمعية بكامل أعضائه لتتم الموافقة عليه من قبل المساهمين في إلى مجلس اإلدارة نظام المكافآت الخاص بالبنك اللجنة تقدم  3.2

 العامة. 

 

 تقوم اللجنة بما يلي: 3.2
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 مجلس اإلدارة.ية عضولترشيح الإجراءات  تحديداإلشراف على  3.2.1  

 

الصادر بنظام حوكمة الشركات  ةلترشيح أعضاء مجلس اإلدارة" المرفقالمناسبة إعتماد "المبادئ اإلرشادية  3.2.3 

 هيئة قطر لألسواق المالية.عن  

 

أعضاء مجلس اإلدارة الجدد الذين يرغبون بالترشح لعضوية المجلس كل الخاصة بترشيح المراجعة ملفات  3.2.2 

 تشكيل المجلس الحالي.ءا على بنا 

 

  .عامةالتوصية بتعيين األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة ورفع التوصية إلى الجمعية ال 3.2.3 

 

 .عامةلى الجمعية اللعرضه عمراجعة ملفات األعضاء إلعادة انتخابهم وإبداء الرأي لمجلس اإلدارة  3.2.2 

 

 كامل أعضاء مجلس اإلدارة.تسهيل إجراء التقييم الذاتي السنوي ل 3.2.2 

 

والتغيرات في القتصاد والسوق جل ا تمشياا مع الستراتيجية طويلة األمة وتطويرهيانيزمراجعة خطة العمل السنوية والم 3.1

 والبيئات التنظيمية. 

 

 .الميزانيةاإلشراف على أداء البنك وتقييمه بشكل دوري بالمقارنة مع الستراتيجية وخطة العمل و 3.6

 

قد تؤثر والتي تقوم اللجنة دورياا بمراجعة وتقييم أي تغيرات في ممارسات حوكمة الشركات الدولية والمحلية والقواعد النافذة  3.9

أي تغيرات ضرورية في الممارسات والمستندات إلى مجلس اإلدارة شأن ب اتالتوصيكما ترفع  .على نشاطات البنك التجاري 

 .عليها والموافقة تهامراجعل 



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

 

25 

 

 

 لجنة المخاطر  (5

 

 يينعضو غير تنفيذي وعضوحوكمة الشركات. وتتألف اللجنة من إرشادات يعين مجلس اإلدارة لجنة مخاطر تمشياا مع  2.1

  وعضو مستقل. ينتنفيذي

 تجتمع لجنة المخاطر أربع مرات على األقل سنوياا. 2.3

األعمال على سبيل المثال ل الحصر مخاطر ؤسسة الم عبرمخاطر الجوانب إدارة تكون لجنة المخاطر مسؤولة عن كل  2.2

 .والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة الئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيليةو

 

 عند الضرورة. اللجنة ميثاقلمجلس اإلدارة أن يراجع  2.3

 

 شمل أي نوع من المخاطر.وآليات الرقابة لكافة النشاطات التي ت ييرمعاالوتحدد اللجنة سياسات المخاطر  2.2

 

 إدارة لجنةتقاريرها إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة عن طريق  التجاريترفع إدارة المخاطر في البنك  2.2

 المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية. المخاطر
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 عضوية مجلس اإلدارة  .6

 

 المؤهالت والشروط (1

 

 النظام األساسي للبنك التجاري وقانون الشركات التجارية واألنظمة النافذة األخرى:بناءا على  يجب اعتبار مؤهالت األعضاء أدناه

 

 سنة...(. 31يقل عمر المرشح عن ل % من رأسمال البنك0 يجب أ032,( )مثالا امتالك 32كام المادة )بأح لتزاميجب اإل 1.1

 

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

 زيادة ثروة المساهم إلى أقصى حد.بشكل يضمن والقيم والخطة الستراتيجية ولإلشراف على اإلدارة 

 

 .للقيام بمهام الدور المنوط به على الوجه األمثلفي المجال المصرفي واألسواق الدولية وإدارة األعمال  بخبرة التمتع 1.2

 

المتعلقة بعضويتهم في مسؤوليات ال افةللوفاء بك ينالوقت والجهد الالزمتخصيص على األعضاء قادرين يجب أن يكون  1.3

أقسام من عدة وحضور الجتماعات0 كما هو محدد في ذات الصلة المجلس بما في ذلك مراجعة التقارير الالزمة وتقييم األداء 

 هذا الميثاق.

 

عمل ضمن الوالحماس ومزايا القيادة القوية والقدرة على  والولء والسمعة الطيبة النزاهة بسماتا على األعضاء أن يتمتعو 1.2

 فريق واللتزام بالعمل لخدمة مصلحة البنك تمشياا مع رؤية البنك التجاري الشاملة وقواعد السلوك المهني الخاصة بالبنك.

 

  مدة العضويةالترشيح و (2

 

 .لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمةترشيح واضحة تحت إدارة ت إجراءامجلس اإلدارة يحدد  3.1
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رفع توصياتها إلى مجلس اإلدارة. تاألسماء المقترحة إلعادة انتخابها/تعيينها و لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة تراجع 3.3

 لحصول على الموافقة النهائية.ل عامةوالتوصيات إلى الجمعية الومن ثم0 يقدم مجلس اإلدارة السيرة الذاتية للمرشح 

 

 أعضاء المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. ينتخب 3.2

 

 تعيين األعضاء (3

 

إذا شغر مركز عضو في مجلس اإلدارة0 شغله من كان حائزاا ألكثر األصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية  2.1

 .عضو الجديد مدة سلفه فقطمجلس اإلدارة0 وإذا قام مانع شغله من يليه ويكمل ال

 

أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصلية0 فإنه يتعين على مجلس اإلدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع  2.3

 .خالل شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لنتخاب من يشغل المراكز الشاغرة

 

 ستقالة األعضاءإ (4

 

من المجلس على أن يتم التفاق على التوقيت المالئم والشروط المناسبة مع رئيس  ن يستقيلأيحق لعضو مجلس اإلدارة  3.1

 المجلس.

 

اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله  أربعةإذا تغيب عضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلـس أو  3.3

 .المجلس0 اعتبر مستقيالا 
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 قواعد السلوك المهني .7

 

قواعد السلوك المتعلق بباإلضافة إلى القسم البنك عبر المطبقة  بقواعد السلوك المهني لتزامجلس اإلي على جميع أعضاء المينبغ

 البنك.عبر  الرجوع إلى قواعد السلوك المهني لمجلس اإلدارة في هذا الميثاق. لمزيد من التفاصيل0 يرجى المهني

 

 المساءلة  (1

 

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

واجب العناية وواجب الولء. ويتحمل البنك المسؤولية عن أداء البنك ونشاطاته وفقاا  0في إطار وظيفة اإلشراف هذه 0المجلس

 .قطر(في من قانون الشركات التجارية  ...(239( و)236( و)122للقوانين واألنظمة النافذة )مثالا المواد )

 

 واجب العناية: 

 

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

 

 تخاذ الخطوات الصحيحة ليكونوا مطلعين بالكامل على مسائل البنك ذات الصلة.إعلى أعضاء المجلس  1.1.3

  

 :قررةبالصالحيات الم لتزامواجب اإل 

 

للبنك وتوجيهات الممنوحة إليهم وفقاا للنظام األساسي  اتالمجلس التصرف ضمن نطاق الصالحي على أعضاء 1.1.2

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

 البنك نتيجة هذه األعمال غير المصرح بها. نطاق صالحياتهم0 يكونون مسؤولين عن أي خسائر يتكبدها
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 الشفافية  (2

 

 يتقيد أعضاء مجلس اإلدارة بقيم البنك التجاري ويعتمدون الصدق والنزاهة في كل معامالتهم.يجب أن  3.1

 

د يعتمد أعضاء المجلس حسن النية في تصرفاتهم لخدمة مصلحة البنك التجاري وليس مصلحتهم الشخصية أو مصلحة أفرا 3.3

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

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

 رة.مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدا

 

تشجيع أعضاء المجلس والموظفين لإلبالغ عن أي لبيئة مفتوحة خلق يعزز مجلس اإلدارة السلوك األخالقي ويشجع  3.2

 حسن نية.بتم تقديمه  أي بالغ عن سوء سلوكتجاه  بردود فعل سلبيةوعدم السماح يالحظونها تصرفات غير أخالقية 

 

 مع أطراف ذات عالقة:ت تعامالواجب الولء عند نشوء تضارب مصالح و 3.3

 

مصلحة البنك وضع أعضاء المجلس وبالتالي يجب على ومساهميه.  يلتزم أعضاء المجلس بواجب الولء للبنك 3.3.1

 والتصرف بحسن نية في كل وقت.ية مصالحهم الشخصقبل ومساهميه 

 

 العالقةباألطراف ذات المتعلقة الكشف عن األطراف ذات العالقة تمشياا مع سياسة البنك يضمن أعضاء المجلس  3.3.3

 من نظام حوكمة الشركات. 3ق لحاق المالية كما هي محددة في الموشروط هيئة قطر لألسو
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 اإلنصاف (3

 

على أعضاء المجلس السعي دوماا للتعامل بشكل منصف مع إدارة البنك التجاري والمساهمين والموردين والمنافسين  2.1

عضاء استغالل أي شخص بشكل غير منصف من خالل المناورات أو أللل يجوز خرين. والعمالء والموظفين والشركاء اآل

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

 

وخلق عالقات عمل  فقط في إطار تجاري من أجل تعزيز السمعة التجارية تقدم النشاطات الترفيهية المتعلقة باألعمال والهدايا 2.3

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

 للتأثير على تصرفات األعضاء فيما يتعلق بأعمال البنك التجاري.والتي تقّدم الهدايا من أفراد أو كيانات أخرى 

 

 ستدامةاإل (4

 

لخدمة  ينالوقت والجهد الالزمخصيص وتمجلس اإلدارة استخدام خبرتهم المهنية ومهاراتهم في كل وقت على أعضاء  3.1

 مستدامة لمساهميه.العائدات التوفير ومصلحة البنك التجاري 

 

 يكون أعضاء المجلس مسؤولين عن فهم دورهم وواجباتهم وعن الطالع على الممارسات المالية والتجارية وعلى عمليات 3.3

طريقة عمله. وفي هذا اإلطار0 على مجلس اإلدارة اعتماد تدريب رسمي لتحسين مهارات أعضاء مجلس اإلدارة والبنك 

وأي معلومات أخرى تساعد العضو الجديد  تهجديد مطلعاا على هيكلية البنك وإدارومعلوماتهم. عند انتخابه0 يصبح كل عضو 

 على تولي مسؤولياته.

 

بالسياسات والمعايير. كما  ونمواصلة تحسين إجراءات البنك وممارساته بينما يتقيدعلى إلدارة امجلس أعضاء  يركز 3.2

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

 

 لغايات تجارية مشروعة.لية واستخدامها بفعا ويتأكدون منأعضاء المجلس أصول البنك التجاري يحمي  3.3
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 السرية  (5

 

الهامة وحقوق الملكية أو المعلومات الدقيقة شأن بالتي عهدت إليهم على أعضاء مجلس اإلدارة الحفاظ على سرية المعلومات  2.1

أو باإلفصاح قانوني تفويض الحصول على الخاصة بالبنك التجاري0 ما لم يتم التصريح باإلفصاح عن هذه المعلومات أو 

 لغايات التحقيق.ذات الصلة تعليمات الالحصول على 

 

عضاء المجلس الذين يتمتعون بحق جوز ألي لوتعتبر كافة المعلومات الخاصة بالبنك التجاري وغير المتاحة للعامة سرية.  2.3

 اإلفصاح عن هذه المعلومات ألي سبب كان.المعلومات السرية حصول على ال
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 اختصار الكلمات .8

 

 المعنى تصاراالخ

QCB مصرف قطر المركزي 

CEO الرئيس التنفيذي 

QFMA هيئة قطر لألسواق المالية 

CCL قانون الشركات التجارية 
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 المالحق .9

 

 الملحق أ: نموذج مقترحات مراجعة الميثاق

 

                                              نموذج مقترحات مراجعة الميثاق    

 تاريخال اإلشارة

 رئيس شؤون الشركة )البنك التجاري(  –: مهى خمار صادر عن

 للمراجعة )أرفق النسخ0 إذا لزم األمر(المطروحة المسائل 

 

 

 إسم القسم قسم رقم

  ميثاق رقم

 المراجعات المقترحة

 

لجان وفقاا : دمج بعض اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وتعديل تشكيل هذه الأسباب المراجعات المقترحة

 لتعليمات الحوكمة الجديدة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي.

 

 أخرى مالحظات

 

 من قبل الموافقةتمت 

 

 

 

 المفوض بالتوقيع

 

 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 بالستالم

 

 

 

 توقيع عضو مجلس اإلدارة

 

 

 

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

 ياته وفقاا لما جاء فيه.بواجباته ومسؤول


