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يقوم رئيس شؤون الشركة بمراجعة الميثاق رسمياً لضمان اكتماله وفعاليته وتماشيه مع متطلبات األعمال )الحالية والمستقبلية( وذلك 

 ن كل سنة( أو أكثر إذا لزم األمر.مأكتوبر  31مرة واحدة في السنة )قبل 

 

 الميثاق" أدناه.على ظ احفال – 4لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم "
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 مقدمة  .1

 

 هدف الميثاق  (1

 

يقر البنك التجاري )المشار إليه فيما يلي بـ "البنك التجاري" أو "البنك"( أن خلق إطار فعال لحوكمة الشركات هو أساسي لتحقيق 

 المساهمين إلى أقصى حد.حقوق لبنك وزيادة اأهداف 

 

ها وفقا لنظامه األساسي بااللتزام التي يجب على البنك التجاري جرااات اإلوهدف هذا الميثاق تحديد ممارسات حوكمة الشركات 

 والشروط التنظيمية ذات الصلة وتمشياً مع الممارسات األساسية في إطار حوكمة الشركات.

 

 نطاق الميثاق  (2

 

شار إليه فيما بعد بـ مجلس إدارة البنك التجاري )الممن ضمن مسؤوليات الحوكمة في البنك.  إرشاداتل هذا الميثاق تفاصيل يشم

مجلس إدارة البنك يعين التابعة،  شركاتالمحددة في هذا الميثاق. فيما يتعلق بالحوكمة ال بإرشاداتااللتزام ضمان "المجلس"( 

 هاوخطط الشركة التابعة المعنيةنشاطات/عمليات حول تقارير تقديم فيقومون بدارة الشركات التابعة مجلس إفي له ممثلين التجاري 

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. إن إدارة شؤون الشركة هي اإلدارة المسؤولة عن إعداد هذا الميثاق.

 

 سرية الميثاق وتوزيعه (3

 

لحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية الصادرة عن رشادات اة واإلفصاح وفقاً إلللعامة تمشياً مع متطلبات الشفافيهذا الميثاق  يتاح

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

 

 ها.بااللتزام المحددة ومساعدة الغير على  ماميثاق وفهمه لكي يتقيدوا باألحكقرااة الوموظفيه لبنك التجاري امديري على 
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 الميثاقعلى ظ احفال (4

 

يجب مراجعة هذا الميثاق على األقل مرة في السنة لتحديثه من قبل رئيس شؤون الشركة. يجوز ألعضاا مجلس إدارة البنك واإلدارة 

مجلس  التوصية بإجراا تغيرات في الميثاق من خالل مناقشته في اللجنة المنبثقة عن مجلس اإلدارة المعنية أوالتنفيذية والموظفين 

 اإلدارة )في الحاالت التي تشمل أعضاا مجلس اإلدارة( أو اللجوا إلى المدير المباشر المناسب )في الحاالت التي تشمل الموظفين(.

 

 من الميثاق. 3إجرااات المراجعة والموافقة المذكورة على الصفحة كافة التعديالت الالحقة أن تتبع ويجب 

 

 مراجعة الميثاق وتحديثه

 

مراجعة هذا الميثاق. إن من خالل هي المتغيرة يقة األساسية إلدخال التغيرات التي قد تنشأ نتيجة احتياجات البنك ومتطلباته الطرإن 

إقراره قبل به/الهدف من جعل إجرااات المراجعة رسمية هو للتأكد من توثيق كل تعديل أو إضافة أو حذف كما يجب والتصريح 

 أنظمة جديدة )أو تحديثات عليهاوتقديم أي قوانين ون الشركة المرجع األساسي في مراجعة الميثاق شؤوإدارة التطبيق. ويكون رئيس 

العوامل الداخلية التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر هي باإلضافة إلى ذلك، من أسباب مراجعة الميثاق أيضاً وإن وجدت(. 

إدارة ااات إعادة تنظيم أخرى. يقدم طلب مراجعة هذا الميثاق إلى رئيس إجرأي تقديم/تغيير/ايقاف الخدمات/العمليات الجديدة أو 

 ق أ(.وجب اقتراح مراجعة الميثاق )الملحشؤون الشركة بم

 

مع متطلبات األعمال )الحالية والمستقبلية(  وتوافقهشؤون الشركة بمراجعة الميثاق رسمياً لضمان اكتماله وفعاليته إدارة يقوم رئيس 

من كل سنة( أو أكثر إذا لزم األمر. يجب توثيق كل تعديل أو إضافة أو حذف في الميثاق  أكتوبر 31في السنة )قبل  وذلك مرة واحدة

( ضمن DOA-001-01-01الصالحيات من قبل مجلس اإلدارة )كما يجب والتصريح به/إقراره قبل التطبيق. )أنظر تفويض 

 إجرااات الموافقة على مراجعة تفويض الصالحيات(.
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 راءات المراجعة إج

 

 تتم النشاطات والمراجعات التالية:يجب أن  ،عند تحديث الميثاق

 

 تحديث التاريخ من خالل اعتماد الشهر والسنة على صفحة الغالف وصفحة سجل المراجعات وفي رأسية المستند.  -1

 

النسخة برقم واحد مع كل  تحديث رقم النسخة على صفحة الغالف وصفحة سجل المراجعات وفي رأسية المستند. يزيد رقم -2

 تحديث.

 

 تحديد تفاصيل المراجعة في خانة "التعديل" الموجودة على صفحة سجل المراجعات. -3

 

 .ينالملف وفقاً للتاريخ ورقم النسخة األخيرسم اتحديث  -4

 

 لملحق ب.في ابموجب النموذج الحصول على إقرارهم باالستالم والمعنيين  أصحاب المصالح علىالميثاق توزيع  -5

  

ليتم توزيعها على اإلدارات المعنية في وحدة السياسات واإلجرااات لدى بالنسخة اإللكترونية غير القابلة للتغيير االحتفاظ  -6

 .لدى إدارة شؤون الشركةبالنسخة المطبوعة الموقعة االحتفاظ  مع البنك
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 التدقيق

 

به بشكل االلتزام م إدارة التدقيق الداخلي في البنك بمراجعة تقووشؤون الشركة بمراجعة تطبيق الميثاق سنوياً إدارة يقوم رئيس 

يمكن وواإلبالغ عنها كما يجب. االلتزام مراجعة أسباب عدم رئيس التدقيق الداخلي  يجب على، االلتزام في حاالت عدم ومنتظم. 

ون الشركة )أو الرئيس التنفيذي إذا لزم شؤإدارة تحديد الحاجة إلى مراجعة الميثاق بناًا على نتائج المراجعة. قد يطلب من رئيس 

 األحكام المحددة في الميثاق.للموظفين بشأن عام أو خاص األمر( إصدار تذكير 

 

 االلتزامسياسة عدم  (5

 

( اإلبالغ عن أي حالة عدم إلتزام فيما يتعلق بهذا المستند "اإلدارة التي تحتفظ بالميثاق"من مسؤوليات إدارة شؤون الشركة )أي 

عن اإلبالغ (. ويمكن إلخالتدقيق الداخلي...إدارة ، رأس المال البشريإدارة ، االلتزام مثل إدارة التنسيق مع إدارات أخرى )وذلك ب

 .االلتزاممن قبل أي عضو مجلس إدارة أو موظف في إدارة/وحدة يعلم بحالة عدم االلتزام حاالت عدم 

 

التنفيذية المنبثقة عن مجلس لجنة اومناقشتها في ها س اإلدارة، يتم اإلبالغ عنأعضاا مجلبالنسبة لحاالت عدم االلتزام من قبل أحد 

 ورفعها إلى مجلس اإلدارة. ةالمناسب ات/اإلجراااتالتخاذ القرار اإلدارة

 

شؤون دارة إبدوره برفع المسألة إلى رئيس  هذا األول يتم إبالغ المدير المباشر في حال عدم التزام أحد الموظفين التابعين له ليقوم

االلتزام الشركة. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعالم إدارة المخاطر التشغيلية التي ستقوم باتباع السياسة المطبقة في مراقبة مسائل عدم 

بهذا الميثاق إلى إجرااات تأديبية تمشياً مع كتيب تفويض الصالحيات االلتزام عبر البنك. يخضع موظفو البنك الذين يتخلفون عن 

االلتزام على خطورة حالة عدم بناًا التي يجب اتخاذها د اإلجرااات (. تحدDOA-001-01-12) رأس المال البشريإدارة ب الخاص

 خدمة وفقاً لقانون العقوبات المعتمد من قبل البنك.الالتوصية بإنهاا  إلىإصدار إنذار  منوقد تشمل عدة إجرااات 
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 باألنظمة االلتزام (6

 

 ألنظمة النافذة في دولة قطر بما في ذلك:ل وفقاً تم إعداد الميثاق 

 

 مات مصرف قطر المركزي إلى البنوكتعلي 

 قطر المركزيالصادرة عن مصرف في البنوك والمؤسسات المالية لحوكمة إرشادات ا 

 ادر عن هيئة قطر لألسواق الماليةنظام حوكمة الشركات الص 

  الداخلي لبورصة قطرالنظام 

 قانون الشركات التجارية 

 

ي حال وجود تضارب بين هذا الميثاق واألنظمة الصادرة، يتم اعتماد هذه األخيرة. وبالتالي، تجرى التعديالت الالزمة على الميثاق ف

في حال وبالقوانين والقواعد النافذة في البالد التي يعمل فيها. لتزامه اباإلضافة إلى ذلك، يتأكد البنك من وباألنظمة. لتزامه الضمان 

 ضارب، يجب استشارة إدارة الشؤون القانونية.نشوا أي ت

 

 ملخصال (7

 

 يقدم هذا الميثاق التوجيه في المواضيع التالية:

 

وصف لصالحية مجلس اإلدارة ودوره ومسؤولياته وإجرااات ترشيح أعضاا مجلس اإلدارة  يشمل هذا القسممجلس اإلدارة: 

وهيكلية مجلس اإلدارة وتشكيله وتقييم أداا أعضاا مجلس اإلدارة أعضاا مجلس اإلدارة اإلرشادات المتعلقة بعزل وتعيينهم و

 وتدريب أعضاا مجلس اإلدارة وتأهيلهم وغيرها.
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هدف هذا القسم تحديد المسؤوليات والمهام التي قد يوكلها مجلس اإلدارة إلى لجانه، ضمن حدود األحكام إشراف مجلس اإلدارة: 

فيما يتعلق باإلشراف على الحوكمة وعمليات البنك. كما أنه يتناول مسؤولية وذلك ات، التنظيمية المطبقة في إطار حوكمة الشرك

 للبنك.الزميلة والشركات التابعة البنك اإلشرافية فيما يتعلق بالشركات 

 

 هدف هذا القسم تحديد إطار ممارسة مجلس اإلدارة لمهام اإلشراف والرقابة على عمليات البنك اليومية.إشراف اإلدارة: 

 

 تخطيط التعاقب الوظيفي في البنك التجاري ضمن إطار رسمي.اإلرشادات المتعلقة بيضع هذا القسم تخطيط التعاقب الوظيفي: 

  

العليا يحدد هذا القسم إطار مكافآت أعضاا مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية : العليا مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 في البنك.

 

واعد حوكمة الشركات قب االلتزاممتطلبات سة البنك فيما يتعلق بيقدم هذا القسم لمحة عامة عن سيا: اإلبالغحوكمة والبقواعد  زامااللت

 .اإلبالغو

 

يحدد هذا القسم بالتفصيل اإلجرااات التي يتم اتخاذها في تحديد األطراف ذات : البنوك التابعةعالقة/الرطراف ذات األمع التعامالت 

والمستندات عالقة الطراف ذات األمع التعامالت عنها، باإلضافة إلى صالحيات الموافقة على اإلفصاح و البنوك التابعةقة/العال

 المطلوبة وغيرها.

 

وتعيينهم وإشراف مجلس اإلدارة على اتباعها لالستعانة بمدقيين خارجيين  يحدد هذا القسم اإلجرااات التي يجبالتدقيق الخارجي: 

 نتائجها.أعمالهم و

 

 يحدد هذا القسم المبادئ واإلرشادات الالزمة للحفاظ على سرية معلومات البنك.السرية: 
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الفعلية أو الظاهرية واإلجرااات المتعلقة بمعالجة حاالت تضارب المصالح اإلرشادات  يشمل هذا القسم تفاصيلتضارب المصالح: 

 في عمليات البنك التجاري ونشاطاته.التي تنشأ 

 

عن للتبليغ موظفي البنك التجاري المتوفرة لسبل لالمتعلقة بايوفر هذا القسم المبادئ اإلرشادية ليغ عن الخروقات في مكان العمل: التب

 .في مكان العمل فعلية )أو ظاهرية(حاالت سوا سلوك 

 

من خالل التواصل الفعال بين البنك  والمعايير التي تعزز العالقات الجيدة اإلرشاداتيحدد هذا القسم : أصحاب المصالحالعالقة مع 

 .لديه أصحاب المصالحالتجاري و

 

يتناول هذا القسم حاالت التداول بناًا على معلومات داخلية واإلجرااات التي يجب على البنك التداول بناًء على معلومات داخلية: 

 اتخاذها.

 

 .االجتماعيةالبنك مسؤولية ير المتعلقة بوالمعاي اتهذا القسم اإلرشاديحدد المسؤولية االجتماعية للشركات: 

 

يقدم هذا القسم بالتفصيل نظام الرقابة الداخلية الذي يستخدمه البنك لضمان دقة وموثوقية سجالت البنك نظام الرقابة الداخلية: 

 الحماية الكافية لألصول.توفير وكما يجب عامالت تالالتصريح بو

 

عضاا مجلس إدارة البنك التجاري بالنسبة ألمحة عامة عن معايير السلوك المهني المتوقع يوفر هذا القسم ل: قواعد السلوك المهني

 .لديهالخدمة مزودي وموظفيه/
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 اإلشارة إلى المستندات ذات الصلة (8

 

 يتم إعداد هذا الميثاق تمشياً مع مستندات البنك التجاري التالية:

 

 النظام األساسي 

 الهيكل التنظيمي 

 ميثاق المخاطر 

 ميثا( 01-01ق مجلس اإلدارة-CTR-001) 

 ( 01-01ميثاق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة-CTR-003) 

  من قبل كتيب تفويض الصالحيات( 01-01مجلس اإلدارة-DOA-001) 

 إدارة كتيب السياسات الخاص ب( 01-01شؤون الشركة-POL-002) 

 رأس المال البشريإدارة كتيب السياسات الخاص ب (01-12-POL-001) 

  المؤسسة  إدارة مخاطر ةسياسالخاصة ب اإلرشاداتكتيب(02-14-POL-001) 

 إدارة كتيب السياسات الخاص ب( 02-06اإللتزام-POL-001) 

 إدارة كتيب السياسات الخاص ب( 03-06التدقيق الداخلي-POL-001) 

  بكتيب السياسات الخاص( 04-14مكافحة عمليات االحتيال-POL-003) 

 المطبقة  قواعد السلوك المهني( 01-12عبر البنك-POL-002) 

 التسويق.إدارة كتيب السياسات الخاص ب(02-11-POL-001) 

  متابعة الموافقات وكتيب تطوير السياسات(01-14-POL-003) 

 لجنة بازل أوراق 
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 ميثاق حوكمة الشركات .2

 

 مجلس اإلدارة  (1

 

 الهدف

 

هدف هذا ي، هذه المعاييرتطوير حيث يمكن بر البنك وخلق بيئة عمل دور مجلس اإلدارة في تطبيق معايير حوكمة الشركات عنظراً ل

يشمل المبادئ اإلرشادية المتعلقة بصالحيات كما إلدارة وهيكليته. المتعلقة بعمل مجلس ااإلرشادات  إلقاا الضوا علىإلى القسم 

 وغيرها.أهيلهم عضاا وتاأل مجلس اإلدارة وواجباته وتعيين أعضاا مجلس اإلدارة وهيكلية المجلس وتشكيله وتدريب

 

  نطاق العمل
 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةينطبق هذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه. فيما يتعلق بالشركات ال

الشركة ي مجلس إدارة ويقوم ممثلو البنك التجاري فالمعنية وخططها  تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. بتقديم التقارير بشأنها

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

ة في هذا القسم اإلدارة المعنية قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورت تقع مسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة.

 التجاري.في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك  ةآخذ
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 القسم

 

 صالحيات مجلس اإلدارة وواجباته ومسؤولياته 1.1

  

وفقًا ) ةالمناسب بالطريقةالبنك اإلشراف على إدارة عن بالتكافل والتضامن يكون مسؤوالً فعال مجلس إدارة البنك يدير   1.1.1

المادة بدأ األول" و، "الم68/2015لتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم 

يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات ( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(. 5.1)

 ة.إلى الجمعية العام حةإلدارة البنك وفقاً للنظام األساسي للبنك، باستثناا الصالحيات التي تم تفويضها صرا

 

وتعزيز الثقة جل حوكمة الشركات للمساهمة بتحقيق أهداف البنك طويلة األإطار فعال ل وضعيضمن مجلس اإلدارة   1.1.2

 والعالقة بين البنك وأصحاب المصالح.

 

وأعضاا اإلدارة العليا/المديرين التنفيذيين ومنحهم الحق بالتوقيع الرئيس التنفيذي يكون لمجلس اإلدارة الحق بتعيين  1.1.3

تفويض الصالحيات المقرر من قبل مجلس  هذه الحقوق من خالل وتتثبتبالتضامن والتكافل بالنيابة عن البنك. 

 التنفيذيون تقاريرهم مباشرةً إلى الرئيس التنفيذي. المدراا العموماإلدارة. يرفع 

 

يزود مجلس اإلدارة اإلدارة التنفيذية باستراتيجيات وسياسات وخطط محددة يمكن من خاللها تحقيق أهداف البنك  1.1.4

 توافقهايرها دورياً لضمان وستراتيجيات والسياسات والخطط وتطإلدارة بإعادة تقييم هذه االيقوم مجلس اوالتجاري. 

االعتبار اإلرشادات والتعليمات في لية واإلقليمية والدولية، آخذين حمورات والتغيرات على المستويات المع التط

 التنظيمية.

 

كافيتين لتأدية مهامهم الرقابية لما فيه مصلحة البنك كما يتعين على أعضاا مجلس اإلدارة التمتع بالدراية والخبرة ال 1.1.5

وفقًا لتعليمات الحوكمة يتعين عليهم تكريس الوقت واالهتمام الالزمين للقيام بدورهم كأعضاا في مجلس اإلدارة. )
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( 9.3المادة )و 1/3الفقرة  –، "المبدأ الثاني" 68/2015الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم 

في البنوك لحوكمة إرشادات ا( من 5.1من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية؛ البند )

 الصادرة عن مصرف قطر المركزي(.والمؤسسات المالية 

 

 دور رئيس مجلس اإلدارة: 1.1.6

 

سب بما في ذلك عمل مجلس اإلدارة بالشكل المناحسن سير يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤوالً عن  1.1.6.1

( من 8.1إلى أعضاا مجلس اإلدارة في الوقت المناسب. )المادة )صحيحة توفير المعلومات الكاملة وال

 .نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(

 

أعضاا مجلس واجبات ومسؤوليات ة إلى فمجلس اإلدارة ومسؤولياته، باإلضاإن واجبات رئيس  1.1.6.2

 رة اآلخرين، مذكورة بالتفصيل في التوصيف الوظيفي لألعضاا.اإلدا

 

أو لجنة المكافآت وااللتزام لجنة التدقيق ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضواً في  1.1.6.3

وفقًا لتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل أو أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي. ) والحوكمة الترشيحاتو

( والمادة 7المادة )" و1الفقرة  –، "المبدأ الرابع 68/2015كزي بموجب تعميم رقم مصرف قطر المر

 .( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(8)

 

-CTR-01-01كل من أعضائه ومسؤولياتهم مدرجة في ميثاق مجلس اإلدارة )دور إن تفاصيل دور مجلس اإلدارة ككل و

( من نظام حوكمة الشركات 4)المادة )لميثاق ويصبح متاحاً للعامة عبر موقع البنك الرسمي. ينشر هذا ا(. 001

 .الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(
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 المعلومات والتطوير المهني 1.2

 

أن يكون ألعضاا مجلس اإلدارة فكرة  يجبنظراً لدور مجلس اإلدارة الرقابي على عمليات البنك،  1.2.1

دورهم في إطار حوكمة الشركات وأن يمتلكوا الكفااات/المؤهالت الالزمة لتولي واضحة عن 

من أجل تعريف أعضاا مجلس  رسمي عريفت. وبالتالي، على مجلس اإلدارة إنشاا برنامج منصبهم

 عمليات البنك وتوجيههم.على اإلدارة الجدد على دورهم ومسؤولياتهم و

 

حوكمة ضمن الين ممارسات تطويرهم باستمرار من أجل تحسارة ويتم تدريب أعضاا مجلس اإلد 1.2.2

مجلس اإلدارة وتحسين مهارات أعضاا مجلس اإلدارة الفردية ومعرفتهم لمساعدتهم على تأدية دورهم 

 .بشكل مرض  في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

 

ي ألعضاا مجلس اإلدارة الجدد باإلضافة عريفتة بتسهيل إجرااات التدريب التقوم إدارة شؤون الشرك 1.2.2.1

ويجب على اإلدارة تصميم برنامج تعريفي  عضاا مجلس اإلدارة الحاليين.المنتظم ألتدريب الإلى 

وتدريبي يتم تحديثه بشكل منتظم ليشمل التطورات في إطار المتطلبات والشروط التنظيمية وحوكمة 

  والممارسات في القطاع المصرفي وغيرها.  الشركات والنظرة العامة على عمليات البنك

 

يجب على مجلس اإلدارة أن يضمن حق حصول جميع أعضاا مجلس اإلدارة على نصائح مهنية مستقلة على   1.2.3

موافقة رئيس مجلس اإلدارة. ومع ذلك، يمكن ألغلبية أعضاا مجلس اإلدارة غير وذلك بناًا على نفقة البنك التجاري 

وفقًا لتعليمات نصائح استشارية حتى دون الموافقة الالزمة من رئيس مجلس اإلدارة. )ول على التنفيذيين الحص

" 1/3الفقرة  –، "المبدأ الثالث 68/2015الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم 

 ( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(10.2المادة )و
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 ترشيح أعضاا مجلس اإلدارة وتعيينهم 1.3

 

( من نظام حوكمة 16.1وواضحة. )المادة ) وصارمةيتم تعيين أعضاا مجلس اإلدارة وفقاً إلجرااات رسمية  1.3.1

 الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(

 

توصي  أربعة أعضاا غير تنفيذيين. تتألف من التي ووالحوكمة  ترشيحاتالمكافآت واليشكل مجلس اإلدارة لجنة  1.3.2

( من نظام حوكمة الشركات الصادر 16.2)المادة ) اللجنة بتعيين أعضاا مجلس اإلدارة وترشيحهم في الجمعية العامة

والحوكمة الواردة بميثاق  الترشيحاتو المكافآت لجنةمسؤوليات . يرجى الرجوع إلى عن هيئة قطر لألسواق المالية(

 لمزيد من التفاصيل.  ن مجلس اإلدارةاللجان المنبثق ع

 

اتهم حين على تكريس الوقت للقيام بواجبإحدى األمور التي يجب أخذها في االعتبار خالل عملية الترشيح قدرة المرش 1.3.3

أعضاا في مجلس اإلدارة باإلضافة إلى مهاراتهم ومعرفتهم وخبرتهم ومؤهالتهم المهنية والتقنية والعلمية ك

لترشيح أعضاا مجلس اإلدارة" المرفقة بنظام حوكمة الشركات المناسبة ناًا على "المبادئ اإلرشادية وشخصياتهم ب

( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 16.3هيئة قطر لألسواق المالية. )المادة )الصادر عن 

 المالية(

 

( من قانون 97التالية على أقل تقدير )المادة )على المرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يتمتع بالشروط  1.3.4

 ( من النظام األساسي(:21الشركات التجارية والمادة )

 

 سنة؛ 21أال يقل عمره عن  1.3.4.1 
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جريمة من الجرائم بة مخلة بالشرف أو األمانة أو جريمبالحكم عليه بعقوبة جنائية أو  أال يكون قد سبق 1.3.4.2

، ما لم يكن ، أو أعلن إفالسه( من قانون الشركات التجارية335( و)334يـن )المشـار إليـها في المادت

 قد رد إليه اعتباره.

 

من مجموع  %0.25ال يقل عن ) المنصوص عليه في النظام األساسي للبنك األسهمأن يكون مالكاً لعدد  1.3.4.3

لتي تقع على أعضاا والمساهمين والغير عن المسؤولية االبنك ، يخصص لضمان حقوق البنك(أسهم 

 مجلس اإلدارة.

  

 إجرااات انتخاب أعضاا مجلس اإلدارة   1.3.5 

 

)المادة ينتخب أعضاا مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة.  1.3.5.1

 .( من قانون الشركات التجارية(95( من النظام األساسي والمادة )22)

 

( 24)المادة ) س اإلدارة باالقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لكامل مدة عضوية المجلس.ينتخب مجل 1.3.5.2

 .من النظام األساسي(

 

 إشغال المناصب الشاغرة  1.3.6 

 

ن لم إذا شغر مركز عضو في مجلس اإلدارة، شغله من كان حائزاً ألكثر األصوات من المساهمين الذي 1.3.6.1

 ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. .شغله من يليه ،وإذا قام مانع .دارةيفوزوا بعضوية مجلس اإل

 .( من النظام األساسي(25)المادة )
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أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصلية، فإنه يتعين على مجلس اإلدارة توجيه دعوة إلى  1.3.6.2

ز النتخاب من يشغل المراكز الشاغرة. الجمعية العامة لتجتمع خالل شهرين من تاريخ خلو آخر مرك

 .( من النظام األساسي(25)المادة )

 

 عزل أعضاا مجلس اإلدارة  1.4

 

على اقتراح  أعضاا المجلس، بنااً ي عضو من يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس اإلدارة أو أ 1.4.1

لمساهمين يملكون ما ال يقل على طلب موقع من عدد من ا صادر من المجلس باألغلبية المطلقة أو بنااً 

يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة  ،عن ربع رأس المال المكتتب به. وفي هذه الحالة

إلى االنعقاد خالل عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإال قامت إدارة شؤون الشركة بتوجيه الدعوة. 

 .( من النظام األساسي(31)المادة )

  

اجتماعات غير  أربعةضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلـس أو إذا تغيب ع 1.4.2

( 105والمادة رقم ) ( من النظام األساسي28)المادة ) متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيالً.

 .(من قانون الشركات التجارية

 

 مجلس اإلدارة تشكيل  1.5

 

 فقاً للنظام األساسي للبنك واألنظمة األخرى ذات الصلة.يتم تشكيل مجلس اإلدارة و 1.5.1

 

تحّكم شخص واحد أو مستقلين لضمان عدم أعضاا يتألف مجلس اإلدارة من أعضاا غير تنفيذيين و  1.5.2

 مجموعة صغيرة من األشخاص في قرارات المجلس. 
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يجب أن تكون أكثرية األعضاا يجب أن يكون ثلث أعضاا مجلس اإلدارة على األقل أعضاا مستقلين و  1.5.3

وفقًا لتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم أعضاا غير تنفيذيين. )

( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر 9.2المادة )و "5.2الفقرة  –، "المبدأ الثاني 68/2015

 لألسواق المالية(

  

لس اإلدارة المستقلين إبالغ مجلس اإلدارة بأسرع وقت ممكن في حال تغيرت يجب على أعضاا مج 1.5.3.1

 ظروفهم بأي شكل قد يؤثر على تقييم مجلس اإلدارة الستقالليتهم.

 

بطريقة  العادية يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاا تنتخبهم الجمعية العامة 1.5.4

 لنظام األساسي(( من ا23)المادة ) االقتراع السري.

 

ضاا مجلس اإلدارة وتعديله عند الضرورة وفقاً لمتطلبات البنك شرط أن يبقى عيعاد النظر في عدد أ 1.5.4.1

 ضمن العدد المنصوص عليه في القوانين واألنظمة ذات الصلة.

 

 تقييم األداا 1.6

 

من أجل تقييم نفسه  ،والحوكمة الترشيحاتو المكافآت عن طريق لجنة ،يجري مجلس اإلدارة تقييم ذاتي 1.6.1

 واألداا الفردي لكل من األعضاا.

 

 يوزع نموذج التقييم الذاتي على أعضاا مجلس اإلدارة لمناقشته في اجتماع المجلس. 1.6.2

 

 يكشف مجلس اإلدارة عن إجرااات تقييم األداا ونتائجه في تقرير حوكمة الشركات. 1.6.3

 الجمعية العامة 1.7
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( من النظام 41ة العامة تمثل المساهمين جميعاً وال يجوز انعقادها إال في دولة قطر )المادة )الجمعي 1.7.1

األساسي(. يترأس الجمعية رئيس مجلس اإلدارة أو نائب الرئيس أو أي شخص يفوضه مجلس اإلدارة 

 لهذه الغاية.

 

انعقاد الجمعية العامة التي  يضع مجلس اإلدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، الطالعهم الخاص قبل 1.7.2

يتضمن  تفصيلياً  وتقرير مجلس اإلدارة بثالثة أيام على األقل، كشفاً البنك تدعى للنظر في ميزانية 

 :( من النظام األساسي(35)المادة ) البيانات التالية

 

السنة جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاا هذا المجلس في  1.7.2.1

المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس اإلدارة وبدل عن المصاريف وكذلك 

ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه 

 للبنك.

 

من أعضاا مجلس اإلدارة في السنة  المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو 1.7.2.2

 المالية.

 

 المكافآت التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على أعضاا مجلس اإلدارة. 1.7.2.3

 

المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاا مجلس اإلدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو  1.7.2.4

 تعويض عن انتهاا الخدمة.
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 .البنكيكون فيها ألحد أعضاا مجلس اإلدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة العمليات التي  1.7.2.5

 

 المبالغ التي أنفقت فعالً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفاصيل الخاصة بكل مبلغ. 1.7.2.6

 

 التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيالته. 1.7.2.7

 

الضمانات التي تم تقديمها و والتسهيالت االئتمانيةالكشف تقرير من المدقق يقر فيه أن القروض  ويجب أن يرفق بهذا

( من قانون الشركات 109ادة )نة المالية قد تمت دون إخالل بأحكام الملرئيس أو أعضاا مجلس اإلدارة خالل السـ

كون رئيس وأعضاا مجلس اإلدارة وي .رئيس مجلس اإلدارة وأحد األعضاا التجارية. ويجب أن يوقع التقرير

وعن صحة البيانات الواردة في جميع األوراق التي نصت على إعدادها. )المادة  ؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادةمس

 ( من النظام األساسي(35)

 

( لمزيد من POL-002-01-01شؤون الشركة )إدارة يرجى الرجوع إلى كتيب السياسات الخاص ب 1.7.3

 اإلجرااات المتبعة في الجمعية العامة. التفاصيل عن
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 المستندات ذات الصلة

 

 الصادرة عن مصرف قطر المركزيفي البنوك والمؤسسات المالية لحوكمة إرشادات ا 

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية 

 قانون الشركات التجارية 

 النظام األساسي 

 ( 01-01ميثاق مجلس اإلدارة-CTR-001) 

  التوصيف الوظيفي ألعضاا مجلس اإلدارة 

 ( 01-01ميثاق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة-CTR-003) 

 إدارة كتيب السياسات الخاص ب( 01-01شؤون الشركة-POL-002) 
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 إشراف مجلس اإلدارة  (2

 

 الهدف

 

، ضمن حدود األحكام التنظيمية المطبقة في إطار تحديد المسؤوليات والمهام التي قد يوكلها مجلس اإلدارة إلى لجانههدف هذا القسم 

. كما أنه يتناول مسؤولية البنك من قبل مجلس اإلدارة واللجنة حوكمة الشركات، فيما يتعلق باإلشراف على الحوكمة وعمليات البنك

 .الزميلةو تابعةال والبنوك الشركاتعلى اإلشرافية 

 

  نطاق العمل
 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةفيما يتعلق بالشركات الوالبنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه.  ينطبق هذا القسم على مجلس إدارة

الشركة ويقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة المعنية وخططها  تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 ري.إلى مجلس إدارة البنك التجا بتقديم التقارير بشأنها

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

ة في هذا القسم اإلدارة المعنية قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورتو تقع مسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة.

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةآخذ
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 القسم

 

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 2.1

 

وفقًا لتعليمات الحوكمة الصادرة للجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة للقيام ببعض مهام مجلس اإلدارة. )تشكل ا  2.1.1

نظام حوكمة ( من 5.3والمادة ) ، "المبدأ الرابع"68/2015من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم 

 (الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية

 

 في االعتبارحوكمة الشركات آخذاً لاللجان الرئيسية التالية تمشياً مع الشروط التنظيمية  شكيلتيقوم البنك ب 2.1.2

 متطلبات العمل:

 

 اللجنة التنفيذية 2.1.2.1

 

 تقييم ومنح التسهيالت االئتمانية بالحدود المسموح بها وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي وتوجيهات مجلس اإلدارة. .أ

نك وخطط األعمال الخاصة به وميزانياته. كما أنها مسؤولة عن مراجعة السياسات على مستوى مراجعة استراتيجيات الب .ب

 البنك وإقرارها.

 

 وااللتزاملجنة التدقيق  2.1.2.2

 

تكون هذه اللجنة مسؤولة عن مساعدة مجلس اإلدارة في القيام بمهمة اإلشراف على جودة ودقة  .أ

 ق والرقابة الداخلية وتقديم التقارير المالية.ممارسات البنك المتعلقة بالمحاسبة والتدقي
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في المجال والدراية وأن يمتلكوا المعرفة يجب أن يكون كل أعضاا لجنة التدقيق أعضاا مستقلين  .ب

   المالي والمحاسبي.

 

 محاسبي. وأيجب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة خبير مالي  .ج

 

 لجنة المخاطر 2.1.2.3

 

والمعايير وآلية الرقابة على كل النشاطات المعرضة للمخاطر طر المخاتحدد هذه اللجنة سياسات  -أ

 االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيليةاألعمال ومخاطر على سبيل المثال ال الحصر 

 .والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة

 

 والحوكمة الترشيحاتو المكافآت لجنة 2.1.2.4

   

و/أو تسهل وترفع التوصيات بشأنهم. كما تقيم اإلدارة  مجلستقيم هذه اللجنة المرشحين لعضوية  -أ

أو  عضاا مجلس اإلدارةأل تشرف على اإلجرااات الخاصة بالتجديدفعالية مجلس اإلدارة وتقييم 

 .إبدالهم

 

ا يتعلق فيم العليا تكون هذه اللجنة مسؤولة عن تقييم مكافآت أعضاا مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية -ب

 .يلة األجلبأهداف البنك طو

 في الجمعية العامة.المساهمين تقدم اللجنة خطة المكافآت لمجلس اإلدارة بأكمله وتخضع لموافقة  .ج

 

كما أن هذه اللجنة مسؤولة أيًضا عن تبني ممارسات الحوكمة الخاصة بالبنك وتنفيذها وفقًا لمتطلبات  .د

 .الجهات الرقابية ذات الصلة مع اتباع أفضل الممارسات في هذا الصدد
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يكون لكل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ميثاق رسمي خاص بها. ويحدد مجلس اإلدارة   2.1.3

هذه المواثيق بما في ذلك واجبات كل لجنة وصالحياتها. وتشمل هذه المواثيق البنود الرئيسية التالية على أقل 

 تقدير:

 

 دور اللجنة ومسؤولياتها 2.1.3.1

 

 ولية اللجنة والصالحيات المفوضة إليها.يشمل الميثاق مسؤ -أ

 

 تشكيلهاأعضاا اللجنة و 2.1.3.2

  

 لعدد األعضاا والمؤهالت المحددة لكل عضو.المطلوب يحدد ميثاق كل لجنة الحد األدنى  -أ

 

 المطبقة ذات الصلة.الشروط التنظيمية وتشكيلها إلى عضوية اللجنة تخضع  -ب

 

 االجتماعات والتنظيم 2.1.3.3

  

مواثيق عدد االجتماعات ومكانها وإجرااات التصويت وشروط النصاب القانوني ومواد تشمل ال -أ

 وغيرها.الضرورية االجتماع 
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 اإلبالغإجرااات  2.1.3.4

 

تبلغ اللجان مجلس اإلدارة بشفافية تامة عن أدائها والقرارات المتخذة. وبالتالي، يقدم مجلس اإلدارة  -أ

وفقًا لتعليمات الحوكمة الصادرة ضمن التقرير السنوي. )لعامة التقارير بشأن لجانه إلى الجمعية ا

 1/1الفقرة  –، "المبدأ الثالث 68/2015من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم 

 .("1/2و

 

 الشركات والبنوك التابعة والزميلة تجاه  مجلس اإلدارةمسؤولية  2.2

 

تقديم التقارير يقوم هؤالا الممثلين بو. تابعةارة الشركات الممثلين له في مجلس إدمجلس إدارة البنك التجاري  يعين 2.2.1

إلى مجلس إدارة البنك  ها، بما في ذلك القرارات المتخذة،وخططالمعنية  تابعةالنشاطات/عمليات الشركة  بشأن

 التجاري.

 

 المستندات ذات الصلة 

 

 مركزيالصادرة عن مصرف قطر الفي البنوك والمؤسسات المالية لحوكمة إرشادات ا 

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية 

 النظام األساسي 

 رأس المال البشريإدارة كتيب السياسات الخاص ب (01-12-POL-001) 
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 إشراف اإلدارة  (3

 

 الهدف

 

 هدف هذا القسم تحديد إطار ممارسة مجلس اإلدارة لمهام اإلشراف والرقابة على عمليات البنك اليومية.

 

  اق العملنط
 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةينطبق هذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه. فيما يتعلق بالشركات ال

الشركة ويقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة المعنية وخططها  تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. تقارير بشأنهابتقديم ال

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارة المعنية تتقع مسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة. 

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةآخذ
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 القسم

 

 مةعانقاط  3.1

 

التأكد من يجوز لمجلس اإلدارة توكيل مسؤولية القيام بالعمليات اليومية إلى اإلدارة التنفيذية ولكنه يبقى مسؤوالً عن  3.1.1

 لقوانين والقواعدلسياسات وإجرااات البنك الداخلية المطبقة وابشكل فاعل وآمن وصحيح وفقاً  القيام بالعمليات

 النافذة. الخارجية

 

جلس اإلدارة باإلشراف على عمليات البنك التجاري لضمان تحقيق التخطيط الصحيح والحوكمة الفاعلة من يقوم م 3.1.2

 خالل السياسات واإلجرااات الشاملة واإلدارة الفعالة للعمليات من قبل اإلدارة التنفيذية.

 

هة التحديات الجديدة الناجمة عن تطوير على مجلس اإلدارة تحديد ما إذا كانت اإلدارة التنفيذية قادرة على مواجيجب  3.1.3

الالزمة األساليب المتبعة حالياً واتخاذ اإلجرااات فعالية تحديد األعمال وزيادة التعقيدات. على مجلس اإلدارة أيضاً 

 لتغيير األنظمة وتحسينها عند الضرورة.

 

واعد السلوك تيجيته وخططه وسياساته وقيقوم مجلس اإلدارة بمراقبة تطور رؤية البنك التجاري ورسالته واسترا 3.1.4

 وهيكلية الرقابة الداخلية وتفويض الصالحيات والهيكل التنظيمي. كما يقوم بمراجعتها والموافقة عليها. المهني

 

معلومات دقيقة من اإلدارة التنفيذية ومصادر البنك من أجل مراقبة العمليات في طلب يجب على البنك أن يستمر  3.1.5

 المناسبة والمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق باألعمال.بالطريقة 
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 تفويض الصالحيات 3.2

 

التنفيذية. ولكن تفويض الصالحيات ال يعفي مجلس البنك دارة السلطة لتفويض الصالحيات إليملك مجلس اإلدارة   3.2.1

 اإلدارة من أي مسؤولية عن الصالحيات المفوضة.

 

س اإلدارة الصالحيات التي يجوز تفويضها لإلدارة التنفيذية والسلطات التي يجب أن تبقى ضمن يحدد مجل 3.2.2 

صالحية مجلس اإلدارة أو لجانه. يجب اعتبار الشروط التنظيمية ومسؤوليات مجلس اإلدارة االئتمانية والقانونية تجاه 

 خالل تفويض الصالحيات لإلدارة التنفيذية. أصحاب المصالحالبنك و

 

يجوز لمجلس اإلدارة حصر نطاق الصالحيات المفوضة لمناصب دون اإلدارة التنفيذية أو توسيعه وفقاً لألنظمة   3.2.3

 المطبقة.

 

 تطوير الهيكل التنظيمي 3.3

 

 يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على تطوير الهيكل التنظيمي للبنك والموافقة عليه.  3.3.1 

 

ساهمين مروراً بمجلس اإلدارة تحت رئاسة رئيس المجلس وصوالً إلى اإلدارة تمتد الصالحيات من الم 3.3.1.1

 التنفيذية.

 

ة متجهةً كما تمتد الصالحيات من مجلس اإلدارة إلى مجلس إدارة/اللجنة التوجيهية للكيانات ذات الصل 3.3.1.2

 لى اإلدارة التنفيذية وكل موظف أو أي من الموظفين المصرح لهم.بعدها إ
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في رأس المال البشري إدارة لمزيد من التفاصيل عن الهيكل التنظيمي، يرجى الرجوع إلى كتيب السياسات الخاص ب  3.3.2

 (.POL-001-01-12نك )الب

 

 اتفاقيات مستوى الخدمة 3.4

 

لبنك إن اتفاقيات مستوى الخدمة عبارة عن اتفاقيات خطية رسمية مبرمة بين طرفين ضمن البنك التجاري أو بين ا  3.4.1

 خارجي.خدمة التجاري ومزود 

 

تدرج بالتفصيل دور/مسؤوليات  خدمات المشمولة في االتفاقية. وهيتحدد هذه االتفاقيات آلية/إجرااات توفير ال  3.4.2

الطرفين وحقوقهما/التزاماتهما فيما يتعلق بالخدمات المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة باإلضافة إلى المعايير المحددة 

 األداا. قياسل

 

يجب على مزود الخدمة ومتلقي الخدمة وضع آلية مراقبة لضمان مراقبة/إدارة المهام/النشاطات المشمولة في  3.4.3 

 اتفاقيات مستوى الخدمة بالشكل المناسب.

 

الخدمة  عند مراجعة مضمون االتفاقية والموافقة عليه، يتم توقيع االتفاقية من قبل المفوضين بالتوقيع لدى مزود  3.4.4

ومتلقي الخدمة. بالنسبة التفاقيات مستوى الخدمة المبرمة مع مزود خدمة خارجي، تتم مراجعة االتفاقية من قبل 

 المسؤول القانوني/مزود الخدمة لحماية مصلحة البنك التجاري.

 

 اتفاقية مستوى الخدمة على سبيل المثال ال الحصر:أحكام تتضمن  يجب 3.4.5 

 

 والفترة الزمنية المتوقعة لالستالم؛خدمة/النشاط وتحديد الهدف ونطاق العمل والنتائج المتوقعة وصف ال 3.4.5.1
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 طبيعة الخدمة المقدمة والوقت المحدد لتوفير الخدمة؛ 3.4.5.2

 

 وحقوقه/التزاماته؛دور/مسؤوليات كل طرف في اتفاقية مستوى الخدمة  3.4.5.3

 

 باإلضافة إلى إجرااات اتخاذ القرارات ذات الصلة؛إجرااات تطور المسألة وحلها  3.4.5.4

 

ها في إطار الملكية الفكرية واستمرارية األعمال/التعافي من الكوارث استراتيجية تقييم المخاطر وتقليل 3.4.5.5

 الثقة وتأثير العميل الخارجي وملكية المواد/التقارير/العالمة التجارية؛والسرية واألمن و

 

 وى األداا وإجرااات المراقبة/اإلبالغ ومعايير القياس المحددة؛مؤشرات مست 3.4.5.6

 

المكافآت/العقوبات، إن وجدت، في حال تخطي مستوى الخدمة المتفق عليه أو األحكام المتعلقة ببيان  3.4.5.7

  عدم تحقيق المستوى المحدد في االتفاقية. 

 

 استراتيجية التطبيق والمسؤوليات ذات الصلة. 3.4.5.8
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 ستندات ذات الصلةالم

 

 النظام األساسي. 

 قانون الشركات التجارية. 

  68/2015تعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم. 

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية. 
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 تخطيط التعاقب الوظيفي  (4
 

 الهدف

 

 .يط التعاقب الوظيفي في البنك التجاري ضمن إطار رسميتخطاإلرشادات المتعلقة بيضع هذا القسم 

 

  نطاق العمل
 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةينطبق هذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه. فيما يتعلق بالشركات ال

الشركة قوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة ويالمعنية وخططها  تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. بتقديم التقارير بشأنها

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارة المعنية تتقع مسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة. 

 تفويض الصالحيات في البنك التجاري.في االعتبار  ةآخذ

 

 القسم

 

 والمديرين التنفيذيين اآلخرين.والرئيس التنفيذي وظيفي ألعضاا مجلس اإلدارة يضمن مجلس اإلدارة وضع خطة تعاقب  4.1

 

 .والموافقة عليها لمراجعة خطة التعاقب الوظيفي لإلدارة التنفيذية اللجنة التنفيذيةعين مجلس اإلدارة  4.1.1
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 سلسلة القيادة  4.2

 

في حال عدم قدرة رئيس مجلس اإلدارة على القيام بواجباته بسبب ظرف طارئ، يتولى مهام الرئيس إما نائب   4.2.1

 الرئيس أو أي عضو آخر يعينه مجلس اإلدارة مؤقتاً إلى حين انتخاب رئيس جديد.

 

الرئيس التنفيذي نائب بواجباته بسبب ظرف طارئ، يتولى في حال تغيب الرئيس التنفيذي أو عدم قدرته على القيام   4.2.2

 مهام الرئيس التنفيذي. 

 

 منصب الرئيس التنفيذي باإلنابة حتى: الرئيس التنفيذي نائب يتولى  4.2.3

 

 يستأنف الرئيس التنفيذي مهامه؛ 4.2.3.1 

 

 ؛رئيس تنفيذي جديديعين مجلس اإلدارة  4.2.3.2 

 

بأغلبية األصوات أن الشخص المعين/الرئيس التنفيذي باإلنابة ال يستطيع القيام  يقرر مجلس اإلدارة 4.2.3.3

 بالمهام الموكلة إليه كما يجب.

  

الرئيس التنفيذي أو عدم قدرته على أداا مهامه لسبب طارئ، سيتولى أحد أعضاا اللجنة نائب في حال غياب   4.2.4

 لرئيس التنفيذي.التنفيذية المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية مهام ا

 

 سيواصل عضو اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية العمل بصفة الرئيس التنفيذي باإلنابة حتى:  4.2.5

 

 يعود الرئيس التنفيذي إلى أداا مهامه؛ أو 4.2.5.1 
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 يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد من قبل مجلس اإلدارة؛ أو 4.2.5.2 

 

لس اإلدارة بأغلبية األصوات أن الشخص/الرئيس التنفيذي باإلنابة غير قادر على أداا يقرر أعضاا مج 4.2.5.3

 المهام الالزمة بالشكل المناسب.

 

 اإلبالغ/اإلفصاح 4.3

 

( من قانون الشركات 101يتم اإلبالغ عن أي تغيرات في مجلس اإلدارة إلى وزارة االقتصاد والتجارة فوراً. )المادة )  4.3.1

 التجارية(

 

 مجلس اإلدارة.المحددة من قبل الشركات  وأالمجموعات  وأ يرسل إبالغ خطي بالتغيير إلى األشخاص  4.3.2

 

 .لمزيد من التفاصيل (POL-001-01-12) رأس المال البشرييرجى الرجوع إلى كتيب السياسات الخاص بإدارة  4.4

 

 المستندات ذات الصلة 

 

 النظام األساسي 

 ةقانون الشركات التجاري 

  رأس المال البشريكتيب السياسات الخاص بإدارة (01-12-POL-001) 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  (5
 

 الهدف

 

 إطار مكافآت أعضاا مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في البنك.هو تحديد هذا القسم هدف 

 

 نطاق العمل 

 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةفيما يتعلق بالشركات الوري وإدارته التنفيذية وموظفيه. ينطبق هذا القسم على مجلس إدارة البنك التجا

الشركة ويقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة المعنية وخططها  تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. بتقديم التقارير بشأنها

 

 يات والصالحياتالمسؤول

 

قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارة المعنية تتقع مسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة. 

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةآخذ

 

 القسم

 

 عامةنقاط  5.1

 

على أساسها المكافآت إلى التي تشمل المبادئ واإلرشادات التي تدفع  /المعايير المحددةيقر مجلس اإلدارة السياسات  5.1.1

 (18/2014ويات. )تعميم مصرف قطر المركزي رقم دارة واإلدارة التنفيذية والموظفين من جميع المستمجلس اإل
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كون خاضعة لقرار نظام والممارسات المتبعة لتحديد المكافآت ودفعها ولن تيقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على ال  5.1.2

الرئيس التنفيذي. يجب أن يتمتع أعضاا مجلس اإلدارة والموظفين الموكلين بمهمة اإلشراف على عملية تحديد 

 (75/2011م مصرف قطر المركزي رقم المكافآت باإلستقاللية والخبرة في إدارة المخاطر وتقييم المكافآت. )تعمي

 

افآت ومراجعته للتأكد من أنه يعمل كما يجب وفقاً للسياسة واإلجرااات المقررة. على مجلس اإلدارة مراقبة نظام المك  5.1.3

يجب على مجلس اإلدارة تقييم المخاطر المحتملة في تحديد المكافآت ودفعها بشكل منتظم ومراجعة السياسة والنظام 

 (75/2011)تعميم مصرف قطر المركزي رقم  بحسب نتائج التقييم.

 

 مكافآت مجلس اإلدارةلقة باإلرشادات المتع 5.2

 

يجب أن تكون المكافآت كافية الستقطاب أعضاا مجلس اإلدارة المؤهلين والمحافظة عليهم وتحفيزهم ولكن على   5.2.1

 البنك أيضاً أن يتجنب دفع أكثر من الالزم لهذه الغاية.

 

تعميم مصرف قطر المركزي رقم  بموجبالمحدد تحدد مكافآت أعضاا مجلس اإلدارة وفقاً إلطار المكافآت   5.2.2

نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة ( و11/2015وامتثاالً لقانون الشركات التجارية )القانون رقم  18/2014

عليه ويصبح  في الجمعية العامة للموافقةوالنظام األساسي. يقّدم إطار المكافآت إلى المساهمين  قطر لألسواق المالية

، 68/2015وفقًا لتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم ) للعامة. بعدها متاحاً 

 (نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية( من 17.4المادة )" و5/9الفقرة  –"المبدأ التاسع 

 

اا المجلس وأداا البنك. ويجوز أن تتضمن يجب أن تأخذ لجنة المكافآت بعين االعتبار مسؤوليات ونطاق مهام أعض  5.2.3

المكافآت قسماً ثابتاً وقسماً مرتبطاً باألداا. وتجدر اإلشارة إلى أن القسم المرتبط باألداا يجب أن يرتكز على أداا 

وفقًا لتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم البنك على المدى الطويل. )
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نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق ( من 17.5المادة )" و5/5الفقرة  –المبدأ التاسع ، "68/2015

 (المالية

 

أو حضور أي اجتماع أو مداوالت تتم الخاصة ال يجوز ألي من أعضاا المجلس المشاركة في تحديد مكافآتهم   5.2.4

 .هالمناقشة تحديد

 

 :18/2014زي رقم وفقاً لتعميم مصرف قطر المرك  5.2.5

 

 لاير قطري. 2.000.000يكون الحد األقصى للمكافأة السنوية المدفوعة لرئيس مجلس اإلدارة  5.2.5.1 

 

 لاير قطري. 1.500.000يكون الحد األقصى للمكافأة السنوية المدفوعة لعضو مجلس اإلدارة  5.2.5.2 

 

إلى  المبالغ رباحاً صافية وبعد خصم االستهالك وتحويلتدفع المكافآت إلى مجلس اإلدارة إذا حقق البنك أ 5.2.5.3

 من رأسمال البنك المدفوع. %5وتوزيع أرباح بما يساوي االحتياطيات 

 

تخصم أي مكافآت أو مبالغ مدفوعة إلى رئيس أو عضو مجلس اإلدارة خالل السنة من المبالغ المذكورة  5.2.5.4

 أعاله.

 

 ول على موافقة مصرف قطر المركزي.تدفع المكافآت فقط عند الحص 5.2.5.5

 

رباح البنك من صافي أ %5مجلس اإلدارة ما مجموعه ال يجب أن تتعدى المكافآت السنوية التي يتلقاها  5.2.6

للنظام األساسي وبعد اقتطاع االنخفاض في القيمة والمبالغ المحولة إلى االحتياطي  السنوية المحددة وفقاً 
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)وفقًا لقانون الشركات التجارية  من رأسمال البنك المدفوع %5ا يعادل االفتراضية بم ودفع األرباح

 .(2015لعام  11رقم 

 

 توزع المكافآت بالتساوي بين أعضاا مجلس اإلدارة. 5.2.6.1 

 

 يحدد مبلغ هذه المكافآت سنوياً من قبل الجمعية العامة، آخذين في االعتبار مستوى ربحية البنك. 5.2.6.2

 

ة عن كل المكافآت أو الرواتب أو الرسوم )إن وجدت، بما في ذلك رسوم س اإلدارة في الجمعية العاملن مجليع 5.2.7

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة( أو األجور أو المبالغ التي حصل عليها األعضاا بهذه الصفة أو 

 المركزي. منافع مادية أخرى مقابل أعمال تمت وفقاً لقانون الشركات التجارية وتعليمات مصرف قطر

  

( من قانون الشركات التجارية، يجب إبالغ المساهمين عن المكافآت التالية قبل الجمعية 122وفقاً للمادة ) 5.2.7.1

 العامة:

 

كل المبالغ التي يحصل عليها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاا مجلس اإلدارة خالل  -أ

ومكافآت حضور االجتماعات والتعويضات  السنة المالية بما في ذلك الرواتب واألجور والبدالت

 مقابل التكاليف والتوظيف والخدمات االستشارية؛

 

 المنافع العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة واألعضاا خالل السنة المالية؛  -ب

 

 المكافآت المقترح توزيعها على أعضاا مجلس اإلدارة؛ -ت
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والسابقين كمعاشات تقاعدية أو تعويض مقابل  المبالغ المخصصة ألعضاا مجلس اإلدارة الحاليين -ث

 عضو مجلس اإلدارة. مدة عضويةانقضاا إنهاا خدمة/

 

 مكافآت اإلدارة التنفيذيةاإلرشادات المتعلقة ب 5.3

 

يطور مجلس اإلدارة هيكليات مكافآت اإلدارة التنفيذية في البنك التجاري للتأكد من أن هذه البرامج  5.3.1

وتتماشى مع استراتيجية البنك تكافئ األداا الذي يساهم في نمو البنك وربحيته سوق وتنافسية بالنسبة لل

 التجاري.

 

يحدد مجلس اإلدارة خطط التحفيز لإلدارة التنفيذية بما في ذلك خطط المكافآت المبنية على الحوافز  5.3.2

اجع النتائج ويقر وحقوق المساهمين. كما يحدد األهداف التي يجب تحقيقها بموجب هذه الخطط وير

 المبالغ الواجب تسديدها عند تحقيق هذه األهداف.

 

انتهاا مدة اإلدارة التنفيذية قبل أعضاا في حال إنهاا عقود  التعويضاتيحدد مجلس اإلدارة شروط  5.3.3

 .العقد

 

ة ( لمناقشPOL-001-01-12) رأس المال البشرييرجى الرجوع إلى كتيب السياسات الخاص بإدارة  5.3.4

 سياسة البنك في تحديد المكافآت والمنافع إلى الموظفين.
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 المستندات ذات الصلة 

 

 النظام األساسي 

 قانون الشركات التجارية 

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية 

 تعليمات مصرف قطر المركزي 

  75/2011تعميم مصرف قطر المركزي رقم 

 18/2014م تعميم مصرف قطر المركزي رق 

  68/2015تعميم مصرف قطر المركزي رقم 

  رأس المال البشريكتيب السياسات الخاص بإدارة (01-12-POL-001    ) 
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 اإلبالغبقواعد حوكمة الشركات و االلتزام (6
 

 الهدف

 

 .اإلبالغ في إطار حوكمة الشركات في البنكو االلتزامهو تحديد هيكلية هذا القسم هدف 

 

 نطاق العمل 

 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةفيما يتعلق بالشركات الوبق هذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه. ينط

الشركة ويقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة المعنية وخططها  تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. بتقديم التقارير بشأنها

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارة المعنية تتقع مسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة. 

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةآخذ

 

 القسم

 

 الشركات بقواعد حوكمة االلتزام 6.1

 

التنظيمية المطبقة في اإلرشادات البنك بالمبادئ المحددة في هذا القسم والتزام من التأكد مجلس اإلدارة يجب على   6.1.1

إطار حوكمة الشركات. كما يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة ممارسات حوكمة الشركات الخاصة به وتحديثها ومراجعتها 
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، "المبدأ 68/2015مة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم وفقًا لتعليمات الحوكبشكل منتظم )

( من نظام حوكمة الشركات الخاص بهيئة قطر لألسواق المالية(. يلتزم مجلس إدارة 3المادة )و" 1الفقرة  –الثامن 

 المطبقة كما يلي:اإلرشادات باألنظمة وااللتزام البنك بضمان 

 

 :المدرجة في األسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية نظام حوكمة الشركات 6.1.2

 

تم إعداد هذا النظام للشركات المساهمة المدرجة في أي بورصة تخضع لرقابة هيئة قطر لألسواق  6.1.2.1

تحسين جودة الحوكمة وخاصةً على المحددة من أجل المالية. يشمل النظام المبادئ والممارسات 

 دارة.مستوى مجلس اإل

 

أفضل الممارسات الدولية في إطار حوكمة الشركات بما في ذلك على بناًا على النظام تمت صياغة  6.1.2.2

( OECDسبيل المثال ال الحصر الممارسات المحددة من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

لمعهد الدولي للتمويل ( واICGNالشبكة الدولية لحوكمة الشركات )و( BISوبنك التسويات الدولي )

(IIF ) بحيث تمت موافقة هذه األحكام مع الظروف المحلية لدولة قطر وقانون الشركات التجارية

 الحالي في قطر وأنظمة سوق األوراق المالية.

 

 بالنظامالتزامه عن مدى اإلعالن شركة مدرجة في بورصة قطر، يجب على البنك التجاري  كونه 6.1.2.3

بأي من أحكام النظام، يجب تبرير/تفسير أسباب عدم التزام ال وجود حالة عدم . في حبشكل سنوي

 .االلتزام

 

  الصادرة عن مصرف قطر المركزي حوكمة في البنوك والمؤسسات الماليةالإرشادات   6.1.3

 



 ميثاق حوكمة الشركات

 

 

48 

 

من جزًا  الصادرة عن مصرف قطر المركزيفي البنوك والمؤسسات المالية لحوكمة إرشادات اتشكل  6.1.3.1

يير امع أفضل الجهود المستمرة لمصرف قطر المركزي لتطوير األدوات التنظيمية من أجل التعامل مع

وتقليل مخاطر األعمال والحفاظ الحوكمة الدولية. وهي تسعى لتحقيق االستقرار المالي والمصرفي 

ين األخرى والقوان 33/2006لقانون مصرف قطر المركزي رقم  على نسبة كفاية رأسمال مقبولة، وفقاً 

والتي يجب لتفسير القواعد والمعايير في إطار حوكمة الشركات  اإلرشاداتذات الصلة. تم إعداد هذه 

 تبعاً للمعايير الدولية.بها االلتزام 

 

البنك تطبيق السياسات بحسب متطلباتها. غير أن واإلرشادات بهذه االلتزام يجب على البنك التجاري  6.1.3.2

أنه "في بعض الحاالت، ال يمكن تطبيق بعض متطلبات يقران المركزي التجاري ومصرف قطر 

في كل البنوك والمؤسسات المالية. وفي هذه الحال، يخضع البنك أو المؤسسة المالية إلى اإلرشادات 

 الشرح"." وأااللتزام مبدأ "

 

 أخرى إرشادات   6.1.4

  

العتماد ممارسات  1999ة لحوكمة الشركات عام أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية مبادئ إرشادي 6.1.4.1

 (.2006في فبراير تم تنقيحها صحيحة في البنوك والمؤسسات المالية )حوكمة 

 

تطوير مجموعة من مبادئ حوكمة إلى ( OECDبادرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 6.1.4.2

مبادئ حوكمة الشركات قبول وقد تم (. 2006في فبراير  تم تنقيحها) 1999الشركات في يونيو 

 كمعيار دولي. (OECDالصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )
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 اإلبالغ في إطار حوكمة الشركات 6.2

 

على البنك التجاري لدى أصحاب المصالح وإطالع اإلفصاح االستباقي والواضح أن يشجع مجلس اإلدارة يجب على   6.2.1

 ى البنك بشكل أساسي.المسائل التي تؤثر عل كافة

 

بكل متطلبات اإلفصاح بما في ذلك تقديم التقارير المالية باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزام يجب على البنك التجاري   6.2.2

على البنك التجاري  يتعين. كما الرئيسيينالتنفيذيين والمساهمين المسؤولين عدد أسهم أعضاا مجلس اإلدارة و

مؤهالته العلمية تبين بأعضاا مجلس إدارته بما في ذلك السيرة الذاتية لكل عضو تتعلق اإلفصاح عن معلومات 

)إن وجدت(. ويتم أيضاً الكشف عن أسماا أعضاا اللجان المختلفة التي أخرى وعضويته في مجالس إدارة  ومهنته

مصرف قطر المركزي بموجب  وفقًا لتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل) .يشكلها مجلس اإلدارة مع تبيان تشكيلها

در عن هيئة قطر ( من نظام حوكمة الشركات الصا21.1المادة )، "المبدأ الحادي عشر" و68/2015تعميم رقم 

 لألسواق المالية(

 

تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير التجاري على المجلس أن يتأكد أن جميع عمليات اإلفصاح التي يقوم بها البنك   6.2.3

، "المبدأ 68/2015قًا لتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم وف) مضللة.

 ( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(21.2المادة )الحادي عشر" و

 

صادرة عن مصرف قطر الفي البنوك والمؤسسات المالية لحوكمة ( من إرشادات ا10التقرير السنوي )البند )  6.2.4

، "المبدأ الحادي 68/2015وتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم  المركزي

 ("6الفقرة  –عشر 

 

 مجلس اإلدارة تقريراً سنوياً إلى المساهمين يتضمن العناصر التالية على األقل:يقدم  6.2.4.1
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 ؛ليةالماللبنك للسنة  ةالمالي اتالبيان -أ

 

وصفاً لمعايير المحاسبة المطبقة وال بد أن تكفل هذه المعايير تقديم وجهة نظر صريحة ومنصفة  -ب

 عن البنك؛

 

 المخاطر بما في ذلك عوامل المخاطر المتوقعة؛وااللتزام  سياسة -ت

 

الهيكل التنظيمي للبنك بما في ذلك تشكيل اللجان في مجلس اإلدارة والتفويض الممنوح لها  -ث

 وإجرااات العمل الخاصة بها؛وأعضائها 

 

المعلومات المتعلقة بمستواهم التعليمي وخبرتهم وعضويتهم في تشمل أعضاا المجلس قائمة بكامل  -ج

وتحديد حالتهم فيها كعضو مستقل أو غير أخرى شركات أو مؤسسات مالية أو لس إدارة بنوك امج

 ؛تنفيذي

 

بمستواهم التعليمي وخبرتهم  المتعلقةمعلومات م الأعضاا اإلدارة التنفيذية تقد بكاملقائمة  -ح

 ؛نتساباتهموا

 

سياسة اإلدارة التنفيذية باإلضافة إلى أعضاا مجلس اإلدارة وعضاا تقرير عن مجمل المكافآت أل -خ

 ؛الترقية

 

 ؛سياسة الحوكمة الخاصة بالبنك -د
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 البنك بما في ذلك المساهمين الرئيسيين؛في ملكية الهيكل  -ذ

 

 واستراتيجياته؛ خطط البنك وأهدافه -ر

 

التقرير السنوي للمدقق الخارجي بشأن البيانات المالية والمخاطر الحالية والمستقبلية وفعالية التدقيق  -ز

 الداخلي وأداا مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية؛

 

أو أي سلطة قانونية قطر المركزي مصرف مة مفروضة على البنك من قبل غرا أي عقوبة أو -س

 رافية؛أو تنظيمية أو إش

 

 وأصحاب المصالح؛موظفين مسائل هامة تتعلق بال -ش

 

ت المتصلة بالصحة المهنية تقرير بشأن السياسات البيئية واالجتماعية فضالً عن السياسا -ص

 وغيرها.

 

 يكون التقرير السنوي متاحاً لكل األطراف المهتمة. 6.2.4.2

 

 ةتقرير حوكمة الشركات الخاص بهيئة قطر لألسواق المالي  6.2.5

 

. مجلس اإلدارة رئيسلشركات يوقعه يتعين على البنك التجاري إعداد تقرير سنوي حول حوكمة ا 6.2.5.1

بأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر البنك التجاري اللتزام ويجب أن يتضمن التقرير تقييم المجلس 

سنوياً وفي أي وقت تطلبه عن هيئة قطر لألسواق المالية. يرفع التقرير إلى هيئة قطر لألسواق المالية 
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الهيئة. ومن ثم ينشر تقرير حوكمة الشركات الذي يتضمن كل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا 

 ( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(31النظام. )المادة )

 

 هراً واحداً قبل الجمعية العامة.األقل شالموقع اإللكتروني للبنك على ينشر التقرير على  6.2.5.1.1

 

تتولى إدارة شؤون الشركة الدور الرئيسي في إعداد تقرير حوكمة الشركات السنوي بالتنسيق مع  6.2.5.2

 وحدات األعمال ذات الصلة.

 

 ( لمزيد من التفاصيل فيما يتعلقPOL-002-01-01يرجى الرجوع إلى كتيب السياسات الخاص بإدارة شؤون الشركة ) 6.3

 بقواعد الحوكمة واإلبالغ. لتزامباإل

 

 المستندات ذات الصلة

 

 النظام األساسي 

  قانون الشركات التجارية 

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية 

  68/2015تعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم 

  كتيب السياسات الخاص بإدارة شؤون( 01-01الشركة-POL-002) 

  االلتزام كتيب السياسات الخاص بإدارة(02-06-POL-001) 
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 التابعةالبنوك عالقة/الرطراف ذات األمع التعامالت  (7
 

 الهدف

 

 .التابعةالبنوك /عالقةالطراف ذات األمع بها لدى التعامل االلتزام يجب على البنك  التياإلرشادات يحدد هذا القسم 

 

 نطاق العمل 

 

 البنكمجلس إدارة يتولى ، تابعةال البنوكبفيما يتعلق وطبق هذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه. ين

بتقديم البنك التابع ويقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة  وخططه المعني تابعال البنكاإلشراف على نشاطات/عمليات  تابعال

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. بشأنهالتقارير 

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارة المعنية توتقع مسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة. 

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةآخذ

 

 القسم

 

 والماهيةالتعريف  7.1

 

وفقاً لهيئة قطر لألسواق المالية، يعتبر الشخص/الكيان من األطراف ذات العالقة مع البنك التجاري في الحاالت   7.1.1

 التالية:
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 ؛1حليف بنكإذا كان عضواً في مجلس إدارة البنك التجاري أو  .1

 

 إذا كان عضواً في اإلدارة التنفيذية للبنك التجاري؛ .2

 

 ؛الحليفةأسهم أسهم البنك التجاري أو أي من البنوك من أكثر  أو %5إذا كان يملك أو يسيطر على  .3

 

 أعاله؛ أقارب وشركاا األشخاص المشار إليهم  .4

 

 المشاريع ومنشآت مشتركة مع أي جهة أخرى. .5

 

 الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاا مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم. .6

 

" األطراف ذات العالقة األطراف ذات العالقة( "اإلفصاح عن 24ف المعيار المحاسبي رقم )للغايات المحاسبية، يعرّ  7.1.2 

 كما يلي:

 

  الطرف الذي، إما مباشرةً أو غير مباشرة من خالل وسيط أو أكثر: 7.1.2.1

 

أي الشركات األم ) مع الكيانتحت السيطرة المشتركة يكون لكيان أو يخضع ليتحكم بالكيان أو  -أ

 الزميلة(؛والتابعة  والبنوك والشركات

                                                           
كة أخرى، أو تشترك مع شركة نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية: هي الشركة التي تسيطر على شركة أخرى، أو التي تكون مسيطر عليها من قبل شر تعريف الشركة الحليفة في1 

 أخرى كونهما مسيطر عليهم من قبل شركة أخرى، أو تكون مرتبطة بعقد تعاون أو شراكة أو تنسيق مع شركة أخرى.
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 له مصلحة في الكيان ويكون بذلك له تأثير كبير على الكيان؛ -ب

 

 يشارك في التحكم بالكيان. -ت

 

( "االستثمارات في الشركات الزميلة"( 28كما هي محددة في المعيار المحاسبي رقم )زميلة )الشركة ال 7.1.2.2

 ؛للكيان

 

في المشروعات الحصص ( "31ر المحاسبي الدولي رقم )مشترك )أنظر المعياالمشروع ال 7.1.2.3

 ؛المشتركة"(

 

 الكيان أو الشركة األم؛ في موظفين اإلداريين الرئيسيينالأحد  7.1.2.4

 

 (؛7.1.2.4( أو )7.1.2.1المذكورين في البند )األفراد أي من أفراد عائلة أحد  7.1.2.5

 

( أو الذي 7.1.2.5البند )أو ( 7.1.2.4البند )في المذكورين األفراد أي من سيطرة الكيان الذي يخضع ل 7.1.2.6

تأثير كبير عليه أو الذي يكون األفراد أو الذي لهؤالا األفراد يتشارك في السيطرة عليه أحد هؤالا 

 .فيه ، حصة هامة من حقوق التصويتبشكل مباشر أو غير مباشر، األفرادلهؤالا 

 

أو لصالح أي كيان من ضمن الخدمة  لصالح الموظف و/أو مزوددمة انتهاا الخبعد فوائد ما خطة  7.1.2.7

 األطراف ذات العالقة بالكيان.
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عائلة أفراد " ، إن( المتعلق باإلفصاح عن األطراف ذات العالقة24المعيار المحاسبي رقم )بحسب  7.1.3

في تعامالتهم مع به روا يتأثأن أو  الفردعلى ذلك يؤثروا  أفراد العائلة الذين قد" هم المقربين الفرد

 الكيان، بمن فيهم:

 

 زوجة/زوجات الفرد واألوالد؛ 7.1.3.1

 

 أوالد زوجة/زوجات الفرد؛ 7.1.3.2

 

 أتباع الفرد أو زوجة/زوجات الفرد. 7.1.3.3

 

 نلخص فيما يلي األهداف العامة والمحددة المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة: 7.2

 

 لعامةاألهداف ا  7.2.1

 

أو لصالحها تتم وفقاً  مع األطراف ذات العالقةكافة التعامالت أن مجلس اإلدارة من يجب أن يتأكد  7.2.1.1

 لشروط مقبولة وضمن الممارسات اآلمنة والصحيحة المحددة.

 

األطراف ذات التعامالت مع فصاح عن لإلكما يتأكد مجلس اإلدارة من وضع إجرااات واضحة  7.2.1.2

 إلى المساهمين.العالقة 

 

يقر مجلس اإلدارة اإلرشادات المستخدمة في تحديد أنواع التعامالت مع األطراف ذات العالقة  -أ

 وكفااة المستندات والمستويات المناسبة لصالحية الموافقة.
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 األهداف المحددة  7.2.2

 

غير المتكررة مع يجب توفير مستندات محددة أو اتفاقيات مفصلة تشمل التعامالت المتكررة و 7.2.2.1

 .الزميلة والبنوك األطراف ذات العالقة/الشركات

 

، إذا لزم تتم التعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً للقيمة السوقية العادلة ومقابل الضمانات المناسبة 7.2.2.2

 .األمر

 

إن وجدت( في الوقت ) الزميلة والبنوك تسدد الرسوم اإلدارية بين األطراف ذات العالقة/الشركات 7.2.2.3

 سابها بشكل متسق وموحد بناًا على:تحاالمناسب ويتم 

 

 سداد التكاليف؛ -أ

 

 التكلفة زائد ربح مقبول )محصور بأنواع محددة من التعامالت(؛ -ب

 

 القيمة السوقية العادلة؛ -ت

 

 ؛الزميلة والبنوك النفقات العامة للخدمات والتعامالت بين الشركات -ث

 

 ية بما في ذلك القوانين واألنظمة.بالشروط التنظيمااللتزام  -ج
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 الصالحية  7.3

 

 . تتطلب التعامالت مع األطراف ذات العالقة المراجعة والموافقة المسبقة من قبل مجلس اإلدارة 7.3.1 

 

 الزميلة والبنوك يجتمع مجلس اإلدارة لمناقشة وضع التعامالت مع األطراف ذات العالقة/الشركات 7.3.1.1

 ذات الصلة. وأي من المسائل

 

 م ملخص إلى الجمعية العامة للمراجعة والموافقة عليه.يقدّ  7.3.1.2

 

( من 13.1. )المادة )من قبل الجمعية العامة عالقة هامة مع أطراف ذات تعامالت أي تتم الموافقة على  7.3.1.3

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(

 

فقة على التعامالت مع األطراف ذات العالقة، يجب إعداد ملف أعمال قانوني يتضمن عند دراسة الموا 7.3.2

لمعاملة المقترحة ونتائج اإلفصاح عن هذه التعامالت في البيانات المالية للبنك الحيادية لطبيعة ال

 التجاري.

 

 وااللتزامإدارة المخاطر  7.4

 

اإلدارة ووحدة األعمال االستراتيجية المعنية بالمخاطر  يجب على اإلدارة التنفيذية، بالتعاون مع مجلس 7.4.1

على أنواع المخاطر المختلفة  ذات العالقة، أن تكون مطلعة معالجة نشاطات التعامالت مع األطرافو

  مثل مخاطر اإللتزام ومخاطر السمعة. والناتجة عن هذه النشاطات
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طراف ذات العالقة وإدارتها إلى خلق صعوبات مع قد يؤدي عدم القدرة على التخطيط للتعامالت مع األ 7.4.2

وبالتالي قد يؤثر على قدرة البنك على النمو أو التنافس إن كان على المدى القريب أو  الهيئات الرقابية

 على المدى البعيد.

  

 توثيق التعامالت مع األطراف ذات العالقة واإلبالغ عنها 7.5

 

ف ذات عالقة، يتم توثيق المعاملة فوراً وفقاً للمعايير المحددة في البند مع أطراللتعامل في حال التخطيط  7.5.1

تم مراجعتها وإقرارها من قبل الجمعية العامة. وتشمل تفاصيل المعاملة ( وتقدم إلى مجلس اإلدارة لت7.6.2)

 التي سيتم مناقشتها ما يلي:

 

 تحديد الطرف ذو العالقة وعالقته بالبنك التجاري؛ 7.5.1.1

 

 ؛املة المقترحة وقيمتها التقديريةطبيعة المع 7.5.1.2

 

التي كان سيتم لطبيعة الحيادية للمعاملة المقترحة بما في ذلك شروط وطريقة الدفع لاألدلة الداعمة  7.5.1.3

 األطراف أي عالقة؛اتباعها لو لم تكن تربط 

 

 .حاتهوإفصا التأثير المتوقع على البيانات المالية للبنك التجاري 7.5.1.4

 

 على أقل تقدير ما يلي: الزميلةو التابعة البنوكتشمل المستندات الخاصة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة/  7.5.2

 

 تاريخ المعاملة؛ 7.5.2.1  
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 وصف المعاملة؛ 7.5.2.2  

 

 تفاصيل الطريقة/الطرق المستخدمة الحتساب قيمة المعاملة؛ 7.5.2.3

 

 كانت متكررة؛إن الرسوم، مواعيد دفع  7.5.2.4  

 

 تاريخ الموافقات؛ 7.5.2.5  

 

 بتبرير التكاليف وتقييمها المستخدمة في التوصل إلى قيمة المعاملة. المعلومات المتعلقة 7.5.2.6

 

 يتم اإلفصاح عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة في التقرير السنوي للبنك.  7.5.3

 

 دارةالتعامالت مع أعضاا مجلس اإل 7.6

 

مباشرة في العقود والمشاريع  غيرال يجب أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو أعضائه أي مصلحة مباشرة أو  7.6.1

 ( من قانون الشركات التجارية(109التعهدات التي تتم لحساب البنك التجاري. )المادة )و

 

ل المنافسين المشاركة فيها بالتساوي من الشرط تاح لكالعامة والمناقصات العامة التي ت تستثنى أعمال المقاوالت  7.6.2

 العالقة أو المعاملة.شرط الحصول على موافقة مجلس اإلدارة ومن ثم الجمعية العامة على المذكور أعاله 

 

 يجب تجديد الموافقة إذا كانت هذه العالقات من النوع المتكرر. 7.6.2.1 
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مصلحة المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية في جميع األحوال، ال يجوز للفرد صاحب ال 7.6.2.2

 العامة أو مداوالتهما المتعلقة بالمسألة ذات الصلة.

 

تعتمد التعامالت مع األطراف ذات العالقة أسعار السوق وتكون ذات طبيعة حيادية وال تشمل أي شروط تتناقض مع   7.6.3

تقرير السنوي للبنك. كما تتم اإلشارة إليها بشكل خاص في ويتم اإلفصاح عن هذه التعامالت في ال مصلحة البنك.

 الجمعية العامة التي تلي هذه المعاملة التجارية.

 

 النتائج المحاسبية  7.7

 

لتعامالت مع األطراف ذات العالقة تأثير كبير على البيانات المالية للبنك. وبالتالي، يجب على البنك لقد يكون   7.7.1

تعامالت مهمة مع أطراف ذات عالقة في بيانات البنك المالية. ويعتبر هذا اإلفصاح مهماً إذ اإلفصاح عن عالقات و

 أنه يوفر لمستخدم البيانات المالية المعلومات المطلوبة لتفسير النتائج التشغيلية للبنك التجاري.

 

 الرسوم اإلدارية  7.8

 

مقابل الخدمات المقدمة تشمل بشكل عام االستشارات لزميلة ا/التابعة البنوكإن الرسوم اإلدارية المدفوعة بين   7.8.1

اإلدارية وخدمات الموظفين ومعالجة البيانات والتسويق وإدارة التوريد والدعم االستراتيجي والمحاسبة والخدمات 

 محددة.أن تقدم خدمة الزميلة المالية وخدمات التدقيق. عند تقييم الرسوم، على الشركة 

 

التي تزود الخدمة أو الزميلة م اإلدارية التعويض عن النفقات الفعلية أو المتناسبة التي تتكبدها الشركة هدف الرسو  7.8.2

تدفع ثمنها. يجب أن تكون هذه الرسوم معقولة ومبررة ومبنية على القيمة السوقية العادلة للخدمات المقدمة. حيث ال 

 بناًا على التكلفة الفعلية زائد ربحية معقولة. تحتسب الرسوم اإلداريةويوجد سوق منشأة لخدمة معينة، 

 



 ميثاق حوكمة الشركات

 

 

62 

 

. ال يتم له بالبنك عالقةال يجب اإلبالغ عن رسوم الخدمات ودفعها عند استالمها كما لو كان التعامل مع مزود خدمة   7.8.3

ساط شهرية قبل تقديم الخدمات بفترة طويلة. ولكن بالنسبة للخدمات المقدمة على أساس متكرر، يتم اعتماد أقالدفع 

. ويمثل كل كيانة بناًا على الرسوم اإلدارية السنوية المقدرة لكل الزميلللرسوم اإلدارية واجبة الدفع من قبل الشركات 

عشر من الرسوم اإلدارية السنوية المقدرة للسنة. بعد تحديد النفقات الفعلية للسنة، تتم اثنى قسط شهري واحد على 

 وتسويتها في السنة المالية المناسبة.إعادة تخصيص الرسوم اإلدارية 

 

، يجب إبرام زميلة أخرىإلى شركة بشكل مستمر ة )مثل الشركة األم( بتقديم خدمات محددة زميلفي حال قيام شركة   7.8.4

كون إدارة الدفع. تتوقيت تتضمن تفاصيل الخدمات المقدمة والرسوم المحددة وطريقة احتسابها و الكياناتاتفاقية بين 

األساسية المتبعة عادةً في التعامالت الحيادية وتوافق الممارسة مسؤولة عن ضمان تطبيق المبادئ التجارية كيان كل 

 مع اتفاقية الرسوم اإلدارية. الزميلةلشركات لالفعلية 

 

 دير:المشاركة وستشمل على أقل تقالزميلة لشركة المفوض لممثل اليتم توقيع اتفاقية رسوم إدارية من قبل   7.8.5

 

 وصف الخدمات المحددة التي يجب تقديمها؛ 7.8.5.1 

 

 طريقة احتساب الرسوم اإلدارية لكل خدمة؛ 7.8.5.2 

 

 ؛مواعيدهطريقة الدفع مقابل الخدمات المقدمة و 7.8.5.3 

 

 ة.ي حاالت تعويض بين الشركات الزميلفي حال نشوا أأحكام  7.8.5.4 
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 الخاصة  يفلاكتتخصيص ال 7.9

 

ة مشاركة. وبالتالي، يتم زميلكل شركة لفي حاالت معينة، ال يمكن تحديد تكاليف بعض التعامالت ونفقاتها بسهولة   7.9.1

 كل معاملة.لتوفير المكافآت المعقولة تخصيص التكاليف ولطرق  إنشاا

 

يؤدي إلى ما  ،تعتمد طرق التخصيص على أفضل تقدير للتكلفة في كل معاملة أو على حجم األصول وغيرها  7.9.2

 توزيع غير معقول مثل القدرة على الدفع.. ال يمكن تقييم التكاليف بناًا على بشكل معقول لنفقاتاتخصيص 

 

 االلتزام 7.10

 

يجب على أعضاا مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه اإلفصاح عن أي تعامالت محتملة مع   7.10.1

 لمزيد من التفاصيل. "تضارب المصالح" (10م بها. يرجى الرجوع إلى البند )أطراف ذات عالقة فور معرفته

 

بشروط هيئة قطر لألسواق المالية بشان التعامالت مع األطراف ذات العالقة االلتزام يجب اإلفصاح عن حاالت عدم   7.10.2

 في تقرير حوكمة الشركات الخاص بالبنك.

 

 المستندات ذات الصلة

 

  النظام األساسي 

 قانون الشركات التجارية 

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية 
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 التدقيق الخارجي (8
 

 الهدف

 

إشراف مجلس اإلدارة على أعمالهم في اتباعها لالستعانة بمدقيين خارجيين وتعيينهم و يحدد هذا القسم اإلجرااات التي يجب

 ونتائجها.

 

 نطاق العمل

 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةمجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه. فيما يتعلق بالشركات ال ينطبق هذا القسم على

الشركة ويقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة المعنية وخططها  تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 لبنك التجاري.إلى مجلس إدارة ا بتقديم التقارير بشأنها

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارة المعنية تتقع مسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة. 

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةآخذ
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 القسم

 

 مة من قبلهمدور المدققين الخارجيين والخدمات المقد 8.1

 

ويهدف التدقيق إلى  .ربع سنوي وسنويعلى أساس  تدقيق مستقل للبنكيقوم مدقق خارجي مستقل ومؤهل بإجراا   8.1.1

من جهة موضوعية أن البيانات المالية معدة وفقاً للشروط التنظيمية والمعايير التأكيد لمجلس اإلدارة والمساهمين 

 نها تمثل المركز المالي للبنك بشكل دقيق.الدولية إلعداد التقارير المالية وأ

 

 ( من قانون الشركات التجارية المهام التالية:145يشمل دور المدقق الخارجي وفقاً للمادة )  8.1.2

 

 مراجعة الضوابط المفروضة على أعمال البنك التجاري؛ 8.1.2.1 

 

 لمتطلبات المهنية والمبادئ العلمية والتقنية؛التحقق من الحسابات وفقاً لمبادئ التدقيق المتفق عليها وا 8.1.2.2

 

 دراسة الميزانية العمومية وبيانات األرباح والخسائر؛ 8.1.2.3

 

 نظامه األساسي؛التأكد من تطبيق قانون البنك التجاري و 8.1.2.4

 

ن مالامة األنظمة التحقق من األنظمة المالية واإلدارية للبنك وأنظمة الرقابة المالية الداخلية للتأكد م 8.1.2.5

 لضمان حسن سير العمل في البنك والمحافظة على أمالكه؛

 

 التحقق من أصول البنك وملكيته والتأكد من شرعية التزامات البنك التجاري وصحتها؛ 8.1.2.6
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 مراجعة قرارات مجلس اإلدارة والتعليمات الصادرة عن البنك؛ 8.1.2.7

 

قبل المدقق الخارجي وفقاً لقانون الشركات التجارية واألنظمة ذات أي مهام أخرى يجب تأديتها من  8.1.2.8

 الصلة ومبادئ التدقيق المتبعة.

 

يجب على المدقق الخارجي أن يحضر الجمعية العامة من أجل تقديم البيانات المالية السنوية والرد على أسئلة   8.1.3

  (ن هيئة قطر لألسواق المالية( من نظام حوكمة الشركات الصادر ع20.3المساهمين. )المادة )

 

 ال يجوز للمدقق الخارجي:  8.1.4

 

 ( من قانون الشركات التجارية(؛143المشاركة في تأسيس البنك )المادة ) 8.1.4.1

 

 ؛ك التجاري أو يكون عضواً فيهالمشاركة في مجلس إدارة البن 8.1.4.2

 

 ( من قانون الشركات التجارية(؛143بنك )المادة )تولي أي مهمة تقنية أو إدارية أو استشارية في ال 8.1.4.3

 

أحد أن يكون شريكاً أو موظفاً لدى أي من مؤسسي البنك التجاري أو أي من أعضاا مجلس اإلدارة أو  8.1.4.4

 ( من قانون الشركات التجارية(؛143أقاربهم حتى الدرجة الرابعة )المادة )

 

لدى المدقق أو قد شارك في سابقاً حد أعضاا اإلدارة التنفيذية موظفاً تقديم خدمات تدقيق للبنك إذا كان أ 8.1.4.5

 تدقيق البنك بأي صفة خالل السنة السابقة لتاريخ بدا التدقيق.
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( من نظام 20.2خدمات التدقيق )المادة )ال يجوز توكيل المدقق الخارجي لتقديم االستشارات أو خدمات أخرى غير   8.1.5

 عن هيئة قطر لألسواق المالية(. حوكمة الشركات الصادر 

 

تنص سياسة البنك على عدم توكيل المهام االستشارية والخدمات غير المتعلقة بالتدقيق إلى مدقق البنك  8.1.5.1

وبعد الحصول على موافقتها وااللتزام لجنة التدقيق الصارمة التي تحددها ضوابط لالخارجي إال وفقاً ل

( من إرشادات الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية الصادر عن 8) وموافقة مجلس اإلدارة. )البند

 .مصرف قطر المركزي(

 

األخرى في حال تخلف البنك  الهيئات الرقابيةعن إبالغ هيئة قطر لألسواق المالية و يكون المدقق الخارجي مسؤوالً   8.1.6

ا أو تحديدها من قبل المدقق الخارجي. )المادة عن اتخاذ اإلجرااات المناسبة فيما يتعلق بأي شكوك تم اإلبالغ عنه

 .( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(20.4)

 

 ناوبسياسة التعيين والت 8.2

 

تتولى تعيين المدقق الخارجي للبنك وتحديد مكافآته/أجره الجمعية العامة بناًا على اقتراح مجلس اإلدارة )عن طريق   8.2.1

وفقًا لتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر مع مصرف قطر المركزي. )بالتشاور ( وااللتزامة التدقيق لجن

( من نظام حوكمة الشركات 20.1والبند ) " 2/9الفقرة  –، "المبدأ األول 68/2015المركزي بموجب تعميم رقم 

 .الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(

 

تدقيق هي الخبرة المثبتة وجودة ودقة الدراية التي يتمتع الية التي يجب التركيز عليها عند اختيار شركة النقاط األساس  8.2.2

بها كل موظفي التدقيق الذين سيتولون مهمة التدقيق والخبرة في المجال المصرفي بشكل محدد ونطاق العمل المقرر 

 شركة التدقيق.عن وأي تقارير تفتيش متوفرة 
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مع األحكام المحددة في النظام األساسي  ينالخارجي ينالمدققسياسة البنك التجاري المتعلقة بتناوب تتماشى  يجب أن  8.2.3

 وقواعد مصرف قطر المركزي.

 

 على المدققين الخارجيينوااللتزام إشراف لجنة التدقيق  8.3

 

 مباشرةً.وااللتزام المدقق الخارجي تقاريره إلى لجنة التدقيق يرفع   8.3.1

 

لضمان  في سياسات المدقق الخارجي وممارساته فيما يتعلق بإجرااات التدقيق الخارجيوااللتزام تنظر لجنة التدقيق   8.3.2

 والممارسات األساسية في إطار حوكمة الشركات.ذات الصلة االلتزام بالقوانين 

 

 .سنوياً  ضوعيتهبمراجعة استقاللية المدقق الخارجي ومووااللتزام تقوم لجنة التدقيق  8.3.2.1

 

تكون لجنة التدقيق واإللتزام مسؤولة عن رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين المدققين الخارجيين للبنك   8.3.3

، باألخص التوصيات بشأن التعيين ى كل التوصيات. تتم الموافقة علواإلشراف عليهمالمحافظة عليهم ومكافآتهم و

 ( من قانون الشركات التجارية(141عامة. )المادة )والمكافآت، من قبل الجمعية ال

 

ومجلس اإلدارة بشأن تعيين/إعادة تعيين المدقق وااللتزام يجب تدوين أي نزاع ينشأ بين لجنة التدقيق  8.3.3.1

 حوكمة السنوي.الالخارجي في تقرير 

  

لمدققة والبيانات المالية ربع السنوية مع اإلدارة مناقشة البيانات المالية السنوية اوااللتزام يجب على لجنة التدقيق   8.3.4

فيما يتعلق بتقديم مسؤولة عن حل أي خالف وااللتزام والمدقق الخارجي. باإلضافة إلى ذلك، تكون لجنة التدقيق 

  .خالل إصدار تقارير التدقيق أو أي أعمال أخرى ذات صلةبين اإلدارة والمدقق الخارجي التقارير المالية قد ينشأ 
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مشاركة المدقق الخارجي في جلسات اللجنة لبناا الثقة ومناقشة المسائل أن تضمن وااللتزام لجنة التدقيق يجب على   8.3.5

 .المطروحة

 

الشريك المعني بالعمل على األقل بطبيعة الحال، ستعقد اجتماعات مع المدقق الخارجي يحضرها  8.3.5.1

 ق.وأعضاا رئيسيين آخرين من فريق عمل التدقي

 

قد تشمل المناقشات مع المدقق الخارجي المسائل المتعلقة باإلدارة والمدققين الداخليين باإلضافة إلى  8.3.5.2

 مسائل أخرى قد يرغب المدققون الخارجيون بمناقشتها.

 

 المستندات ذات الصلة

 

  النظام األساسي 

 قانون الشركات التجارية 

 ألسواق الماليةنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر ل. 

  2015/  68تعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم. 
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 السرية (9
 

 الهدف

 

 يحدد هذا القسم المبادئ واإلرشادات الالزمة للحفاظ على سرية معلومات البنك.

 

 نطاق العمل 

 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةية وموظفيه. فيما يتعلق بالشركات الينطبق هذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذ

الشركة ويقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة المعنية وخططها  تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. بتقديم التقارير بشأنها

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارة المعنية تمسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة.  تقع

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةآخذ

 

 القسم

 

 نقاط عامة 9.1

 

تشمل المعلومات السرية على سبيل المثال ال  يمنع البنك التجاري اإلفصاح عن معلومات البنك السرية للعامة. قد 9.1.1 

 الحصر:
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 الخطط؛النتائج المالية المتوقعة و 9.1.1.1 

 

 البيانات التقنية التي لم يتم نشرها سابقاً؛ 9.1.1.2 

 

 هيكلة الجديدة؛ات التصرف باالستثمارات وعمليات إعادة استثمارات ومشاريع وقرارأي اإلعالن عن  9.1.1.3

 

 اتيجيات/حمالت التسويق؛استر 9.1.1.4

 

 ؛ملحقاتهاعقود رئيسية جديدة أو  9.1.1.5

 

 المعلومات/الرواتب الخاصة بالموظفين؛ 9.1.1.6

 

 التغيرات في سياسات توزيع األرباح؛ 9.1.1.7

 

 التعرضات القضائية الكبيرة؛ 9.1.1.8

 

 منح أسهم أو قروض جديدة. 9.1.1.9

 

ارة والموظفين اإلقرار أن كل المعلومات المتعلقة بالبنك التجاري أو شركاته يجب على كافة أعضاا مجلس اإلد  9.1.2

 الشخصية هي سرية ويجب استخدامها لغايات متعلقة بالبنك التجاري فقط.أو عمالئه والمعلومات التابعة 

 



 ميثاق حوكمة الشركات

 

 

72 

 

اح عن معلومات قد يؤدي استخدام المعلومات السرية لغايات غير متعلقة بأعمال البنك التجاري إلى اإلفص 9.1.2.1

. يرجى هاتجنب تضارب المصالح فيتدخل المعلومات الداخلية السرية ضمن الحاالت التي يجب داخلية سرية. 

 ( "تضارب المصالح" لمزيد من المعلومات.10الرجوع إلى البند )

 

لك من قبل البنك ال يجوز اإلفصاح عن أي معلومات متعلقة بأعمال البنك إلى أطراف خارجية )ما لم يصرح بذ  9.1.3

التجاري أو عمالئه( وال يجوز استخدامها لمكاسب شخصية. إن استخدام هذه المعلومات لمكاسب شخصية أو مكاسب 

 أخرى هو عمل غير أخالقي وفقاً لسياسة البنك التجاري.

 

البرامج المطورة ( والخارجيأو  االستخدام الداخليباإلضافة إلى ذلك، إن كل المعلومات المنشورة )لغايات   9.1.4

ي فقط. إن والكتيبات والمعدات وغيرها هي ملك للبنك التجاري ويجب استخدامها من قبل موظفي البنك التجار

 ي غايات أخرى قد يعتبر انتهاكاً لحقوق النشر وسرقة.استخدام هذه المواد أل

 

 تصنيف المعلومات السرية 9.2

 

 :( من سياسة إدارة أمن المعلومات4.2.2وفقاً للبند )لمعلومات السرية ل التصنيفات التاليةالبنك التجاري حدد  9.2.1  

   

 معلومات البنك التجاري السرية: لالستخدام الداخلي فقط 9.2.1.1  
إن المعلومات المصنفة في هذه الفئة ليست في غاية الدقة والحساسية ويمكن نشرها ضمن البنك 

 التجاري دون أي قيود.

o علوماتمعايير معالجة الم 

 المعالجة اآلمنة للمعلومات 

 تخزين المعلومات 

 نقل المعلومات 
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 التصرف بالمعلومات 

 التخلص من المعلومات 

 سلسلة حفظ المعلومات 

 تسجيل المعلومات 

   

 معلومات البنك التجاري السرية: المعلومات الضرورية لمتطلبات العمل 9.2.1.2
المصنفة "لالستخدام في طبيعتها من المستندات حساسية أكثر دقة وإن المعلومات المصنفة في هذه الفئة 

الموظفين و/أو مزودي الخدمة الذين يحتاجون إلى هذه المعلومات على نشرها ينحصر و الداخلي فقط"

اصيل المشاريع الجديدة والمعلومات المتعلقة تف هذه الفئةالمعلومات المصنفة في للقيام بعملهم. قد تشمل 

 بالموظفين.

o عالجة المعلوماتمعايير م 

 المعالجة اآلمنة للمعلومات 

 تخزين المعلومات 

 نقل المعلومات 

 التصرف بالمعلومات 

 التخلص من المعلومات 

 سلسلة حفظ المعلومات 

 تسجيل المعلومات 

  

 معلومات البنك التجاري السرية: المعلومات المسجلة  9.2.1.3  
حساسية. يجب ترقيم المستندات المسجلة وتسلّم إن المعلومات المصنفة في هذه الفئة هي األكثر دقة و

هذه المستندات في مكان آمن وال يجب نسخها إال المحدد الستالمها. يجب حفظ الشخص كل نسخة إلى 
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هذه الفئة المعلومات في الداخلية المناسبة. قد تشمل  وبعد الحصول على الموافقاتمن قبل محررها 

 ت االستحواذ والدمج والعقود األخرى.التوقعات المالية وخطط التوسع وعمليا

o معايير معالجة المعلومات 

 المعالجة اآلمنة للمعلومات 

 تخزين المعلومات 

 نقل المعلومات 

 التصرف بالمعلومات 

 التخلص من المعلومات 

 سلسلة حفظ المعلومات 

 تسجيل المعلومات 

 

 سلوك الموظفين 9.3

 

مع  همتعاملخالل يحافظوا على السرية أن فوا بطريقة مهنية ويجب على جميع موظفي البنك التجاري أن يتصر  9.3.1

بالسرية على االلتزام يتقيدوا بالتزامات اتفاقيات السرية. وتشمل حاالت عدم أن السجالت والمشاريع وفي المناقشات و

 سبيل المثال ال الحصر:

 

أو البيانات  االلمتعلقة بالعمامنح حق الحصول على معلومات البنك التجاري السرية أو المعلومات  9.3.1.1

أجهزة من  ين،المالية أو تفاصيل العقود أو بيانات األبحاث السرية أو المعلومات الشخصية للموظف

 دون الحصول على التصريح الالزم؛البنك التجاري الكمبيوتر الخاصة ب

 

مصرح لهم غير آخرين أشخاص هم مع عملفي سياق من قبل أشخاص اإلفصاح عن معلومات  9.3.1.2

 ؛بالحصول على هذه المعلومات
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حصول على معلومات ال يملك الحق بالحصول عليها في سياق عمله أو ال يحتاج إلى معرفتها للقيام ال 9.3.1.3

 بواجباته؛

   

 ؛برأس المال البشرياإلفصاح عن معلومات تتعلق بمسائل خاصة  9.3.1.4

 

 رسمي اتفاقية/بيان سرية فصاح عن معلومات سرية تخضع إلىالسرية الخاصة باإلااللتزامات مخالفة  9.3.1.5

 موقع ؛

 

  التخلص من مستندات سرية بطريقة غير آمنة. 9.3.1.6

 

وسرية المعلومات المتعلقة بهم  ينوالبائع االاا والعمكالتجاري الحفاظ على خصوصية الشر على جميع موظفي البنك  9.3.2

 تالية على أقل تقدير:بالشروط الااللتزام وبالتالي عليهم 

  

 يجب الحفاظ على السرية التامة للمعلومات المتعلقة بأعمال البنك التجاري؛ 9.3.2.1

 

الشركة المعنية أو عنوانها( اسم )بما في ذلك  ااكين/الشر/البائعاالعمال يجب بيع المعلومات المتعلقة بال 9.3.2.2

 موافقة مسبقة لذلك.أو اإلفصاح عنها لشركات أخرى إال عند الحصول على 

 

المعلومات المتعلقة بأعمال  الحق بالتحكم بكيفية استخدام ااكين/الشر/البائعااليكون للعم 9.3.2.3

 من قبل البنك التجاري؛ ين/البائعاالالعم
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عند  ااكين/الشر/البائعاالمزودي الخدمة احترام خصوصية العميجب على موظفي البنك التجاري و/أو  9.3.2.4

 خدماته.ونتجات البنك التجاري تسويق م

 

 طلب معلومات سرية 9.4

 

 كل الطلبات للحصول على معلومات سرية إلى الرئيس التنفيذي للحصول على موافقته. تقدم 9.4.1 

 

 البريد اإللكتروني 9.5

 

بالبريد من المستحسن أال يرسل موظفو البنك التجاري/مزودو الخدمة أي رسالة تحتوي على معلومات سرية   9.5.1

 اإللكتروني إلى خارج شبكة البنك التجاري.

 

إذا كانت األعمال تتطلب إرسال معلومات دقيقة إلى شخص خارج البنك، على الموظف و/أو مزود الخدمة التأكيد   9.5.2

 أنه تم توقيع إتفاقية عدم إفصاح قبل إرسال هذه المعلومات خارج شبكة البنك التجاري.لمديره المباشر 

 

 لتواصل مع البائعين والعمالاا 9.6

 

على الموظفين و/أو مزودي الخدمة توخي الحذر عند التواصل مع البائعين والعمالا. قبل اإلفصاح عن أي   9.6.1

 معلومات، على الموظف و/أو مزود الخدمة أن يأخذ النقاط التالية في االعتبار:

 

 بة عند الضرورة؛التأكد من إبرام اتفاقيات عدم اإلفصاح المناس 9.6.1.1 

 

 اإلفصاح فقط عن المعلومات الضرورية إلنجاز المشروع أو العقد؛ 9.6.1.2
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 تذكير البائع/العميل بأهمية إبقاا المعلومات المتعلقة بالبنك التجاري سرية؛ 9.6.1.3

 

البنك  التشاور مع المدير المباشر قبل منح الحق بالحصول على المعلومات ألي شخص ال ينتمي إلى 9.6.1.4

 التجاري.

 

 اإلفصاح عن المعلومات السرية 9.7

 

يطلب البنك التجاري من مزودي الخدمة لديه توقيع اتفاقيات عدم إفصاح لحماية البنك من اإلفصاح عن معلومات   9.7.1

 سرية/دقيقة دون الحصول على التصريح الالزم لذلك.

  

من موظفي البنك يتكلم بالنيابة عن/عن البنك التجاري دون ال يجوز نشر أي مقال أو خطاب من قبل أي موظف   9.7.2

 تقديمه إلى اإلدارة التنفيذية للحصول على موافقة مجلس اإلدارة.

 

ال يجوز اإلفصاح عن أي معلومات مالية غير المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها بموجب شروط تقديم التقارير   9.7.3

 اإلدارة. التنظيمية دون الحصول على موافقة مجلس

 

 المستندات ذات الصلة 

 

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية. 
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 تضارب المصالح (10
 

 الهدف

 

في الفعلية أو الظاهرية التي تنشأ واإلجرااات المتعلقة بمعالجة حاالت تضارب المصالح اإلرشادات  يشمل هذا القسم تفاصيل

 .عمليات البنك التجاري ونشاطاته

 

 نطاق العمل 

 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةينطبق هذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه. فيما يتعلق بالشركات ال

الشركة ويقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة المعنية وخططها  تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. التقارير بشأنها بتقديم

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارة المعنية تتقع مسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة. 

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةآخذ
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 القسم

 

 ط عامةنقا 10.1

  

يجب على البنك، بما في ذلك مجلس إدارته واإلدارة التنفيذية والموظفين، تجنب المواقف التي قد تخلق حالة  10.1.1

فعلية أو ظاهرية. يجب أن يكون سلوكهم مسؤوالً ومحترماً وال يجب أن يخضعوا ألي تأثير  تضارب مصالح

 ا البنك التجاري أو مع البنك التجاري نفسه.مع عمالتعاملهم قد يؤدي إلى فقدانهم موضوعيتهم في 

 

يجب على أعضاا مجلس اإلدارة والمسؤولين التفيذيين الرئيسيين إبالغ مجلس اإلدارة ما إذا كان لديهم  10.1.2

، إما مباشرة أو غير مباشرة أو عبر أطراف ثالثة، في أي معاملة أو مسألة تؤثر على البنك أساسيةمصلحة 

( 7اإلجرااات المتخذة في هذا اإلطار مع األحكام المحددة في البند )تتطابق يجب أن  التجاري مباشرةً.

وفقًا لتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر ". )الزميلة البنوك"التعامالت مع األطراف ذات العالقة/

 ( " 2الفقرة  –، "المبدأ الثالث 68/2015المركزي بموجب تعميم رقم 

 

أو أي معاملة تجارية بين البنك وأي تشمل تضارب مصالح في اجتماع مجلس اإلدارة اقشة أي مسألة عند من 10.1.3

إدارة، تتم مناقشة هذه المسألة بغياب عضو أطراف ذات عالقة بعضو مجلس من أعضاا مجلس إدارته أو أي 

ة. في جميع األحوال، تتم مجلس اإلدارة المعني والذي ال يجوز له بأي حال المشاركة في التصويت على المسأل

هذه التعامالت بحسب أسعار السوق وعلى أساس حيادي ولن تشمل أي شروط تتعارض مع مصلحة البنك. 

، "المبدأ 68/2015وفقًا لتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم )

 ات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(( من نظام حوكمة الشرك13.2المادة )" و2/4الفقرة  –الثالث 
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من ردود فعل سلبية تقارير تضارب المصالح وذلك ضد أي يعّدون الموظفين الذين بحماية البنك يقوم يجب أن  10.1.4

( من هذا الميثاق الخاصة بالتبليغ عن 11الرجوع إلى الفقرة )قبل األشخاص المذكورين في التقارير. )

 (عملالخروقات في مكان ال

 

بإدارة تضارب المصالح )الفعلية أو الظاهرية( وعن تطبيق المتعلقة سياسات اليكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن وضع  10.2

 المعايير واآلليات المناسبة لتجنب حاالت تضارب المصالح أو على األقل الحد منها. في هذا اإلطار، يجب تطبيق ما يلي:

 

 األوراق المالية  10.2.1 

 

يعتمد البنك قواعد وإجرااات واضحة فيما يتعلق بالتداول باألوراق المالية للبنك من قبل أعضاا  10.2.1.1

 . وموظفي البنك مجلس اإلدارة

 

اإلفصاح عن عمليات التداول التي يقوم بها أعضاا مجلس اإلدارة بأسهم الشركة يجب  10.2.1.2

 واألوراق المالية األخرى.

 

التداول بأسهم البنك التجاري ا مجلس إدارة البنك التجاري واإلدارة التنفيذية ال يجوز ألعضا 10.2.1.3

وفقًا خالل فترة قصيرة قبل إعالن النتائج المالية أو أي معلومات مالية أخرى ذات صلة. )

، 68/2015لتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم 

 ("المبدأ الثالث"

 

 ( "التداول بناًا على معلومات داخلية" لمزيد من التفاصيل.13يرجى الرجوع إلى البند ) 10.2.1.4
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 منح التسهيالت االئتمانية 10.2.2

 

المتعلقة بمنح التسهيالت االئتمانية إلى أعضاا مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة يجب أن تعد سياسة  10.2.2.1

مع اإلرشادات السائدة لدى مصرف قطر توافق بالواإلدارة التنفيذية والموظفين اآلخرين 

 المركزي.

 

على قدم المساواة وفقاً للقوانين واألنظمة. عند  مجلس اإلدارة التعامل مع كل عمالا البنكيؤيد  10.2.2.2

منح التسهيالت االئتمانية إلى أطراف ذات عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالبنك التجاري، يجب 

 لية. تفادي المعاملة التفضي

 

ال يجوز للبنك التجاري منح أي تسهيالت ائتمانية ألشخاص أو أي كيان آخر ذو عالقة مع  10.2.2.3

 المدقق الخارجي للبنك التجاري.

 

 األعمال الخارجية  10.2.3 

 

يجب على موظفي البنك التجاري اإلفصاح عن األعمال أو النشاطات االستشارية التي تتم  10.2.3.1

 تؤدي إلى حالة تضارب مصالح.يحتمل أن جاري والتي خارج البنك الت

 

ال يجوز لموظفي البنك التجاري قبول وظيفة مع مورد للبنك التجاري أو عميل أو متعهد أو  10.2.3.2

منافس بالتزامن مع وظيفته في البنك التجاري. كما ال يجوز لهم المشاركة في أي نشاط يؤدي 

 البنك أو دعمه. مباشرةً إلى تحسين مركز أحد منافسي
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 المشاركة في مجالس إدارة أخرى 10.2.4 

 

أعضاا مجلس إدارة البنك التجاري إبالغ البنك عن عضويتهم في مجالس إدارة يجب على  10.2.4.1

 شركات/منظمات أخرى. ويجب أن تتم هذه العضويات وفقاً للقوانين والقواعد المطبقة.

 

الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي قبل قبول أي منصب  موظفي البنك التجاريعلى يجب  10.2.4.2

من هذه  ونفي مجلس إدارة منظمة أخرى ويجب أن تكون المكافآت التي يحصل عليها الموظف

 .مالمنظمة متكافئة مع مسؤولياته

  

   المصالح التجارية 10.2.5 

 

ي المصالح التجارية الخاصة االستثمار فبر أي عضو في مجلس اإلدارة أو موظف في حال فكّ  10.2.5.1

هذه أن يضمن أال تتعارض  مورد أو متعهد أو منافس، يجب على الموظفبعميل أو 

 مع مسؤولياته في البنك التجاري.االستثمارات 

 

بما في ذلك  إن وجدت، مصالح،التضارب حاالت تحديد في االعتبار عند عدة عوامل تؤخذ  10.2.5.2

الموظف على التأثير على قرارات البنك التجاري وحق حصول حجم االستثمار وطبيعته وقدرة 

الموظف على المعلومات السرية الخاصة بالبنك التجاري أو بالشركة األخرى وطبيعة العالقة 

مجموع من  %2بين البنك التجاري والشركة األخرى. عادةً، إن االستثمارات التي تساوي 

رصات المحلية أو العالمية ال تشكل تضارب األسهم القائمة في الشركات المدرجة في البو

 مصالح.
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 األطراف ذات العالقة  10.2.6 

 

عند القيام بتعامالت مع أطراف ذات عالقة، لن تعطى هذه األطراف أي معاملة تفضيلية لم تكن  10.2.6.1

لتمنح إلى أطراف أخرى. وتخضع كل التعامالت التجارية مع األطراف ذات العالقة إلى أحكام 

 ".الزميلة( "التعامالت مع األطراف ذات العالقة/الشركات 7البند )

 

  حاالت أخرى 10.2.7 

 

في حال وجود أي شك بنشوا حالة تضارب مصالح في أي معاملة محتملة، ترفع هذه المعاملة  10.2.7.1

ة عليها وإقرارها من قبل )عن طريق المدير المباشر المعني( إلى الرئيس التنفيذي للموافق

 .أو العالقة دارة )عند الضرورة( قبل الدخول في هذه المعاملةمجلس اإل

 

  االلتماس   10.3

 

الهدايا من عمالا مستقبليين أو حاليين أو البائعين أو أي أشخاص أو التماس ال يجوز لموظفي البنك التجاري  10.3.1

 .أخرى شركات 

 

هي القاعدة العامة في هذه الحالة إن . من وقت إلى آخرفين قد يعرض الموردون أو العمالا هدايا على الموظ 10.3.2

أن يرفض الموظفون الهدايا بلباقة إال إذا كانت الهدية ذات قيمة إسمية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع 

 (.POL-001-01-12) رأس المال البشريإلى كتيب السياسات الخاص بإدارة 
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امالت التجارية. ال تمام التعكلفة معقولة لتسهيل إة في حفالت أو فعاليات ذات قد يتوقع من الموظفين المشارك 10.3.3

ة أو ال أن يقوم أحد غير البنك التجاري بدفع تكاليف مفرطة أو تكاليف سفر غير اعتيادييجوز للموظفين قبول 

ظروف تثير غ مديره المباشر عن أي دخل ضمن الممارسات التجارية المقبولة. يجب على الموظف أن يبلّ ت

 الشك.

 

 سلوك المطلعين 10.4

 

أو موظفاً أو مساهماً في البنك التجاري يملك معلومات  عضو مجلس إدارة" مسؤوالً أو لعقد يكون "المطّ  10.4.1

ف المعلومات األساسية غير المعلنة لعامة. تعرّ بالكامل إلى اأساسية تتعلق بالبنك ولم يتم اإلفصاح عنها 

معلومات "داخلية" وقد تكون معلومات مالية أو مبادرات تشغيلية أو بنك التجاري على أنها والمتعلقة بأعمال ال

 قرارات تسعير أو معلومات أخرى قد تؤثر على سعر أسهم البنك التجاري.

 

المكاسب الشخصية. ال يجوز ألعضاا وأال يخالفوا القواعد المتعلقة بالتعامل الذاتي يجب على هؤالا األفراد  10.4.2

هذه المجموعة في أي وقت استغالل مركزهم في البنك التجاري من أجل منفعة شخصية أو من أجل التأثير 

 أو مصالحهم الشخصية.الخاصة على عمليات البنك التجاري لمصلحة أعمالهم 

 

 ( "التداول بناًا على معلومات داخلية".13لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى البند ) 10.4.3

 

 االلتزاموعواقب عدم  اللتزاما 10.5

 

اا قوبات المالئمة التي قد تشمل إنهلعالتعرض لباإلجرااات المذكورة في هذا الميثاق إلى االلتزام قد يؤدي عدم  10.5.1

 خطورة السلوك ونتائج تقييم الحالة.متناسبة مع االلتزام الخدمة. وتكون اإلجرااات المتخذة في حال عدم 
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 بالغ عن حاالت تضارب المصالحاإلفصاحات واإل 10.6

 

غ حاالت تضارب المصالح التي تشمل اإلدارة التنفيذية إلى مجلس اإلدارة. ويتم اإلبالغ عن أي مسألة تؤدي بلّ ت 10.6.1

من قبل أعضاا مجلس اإلدارة/اإلدارة إلى المساهمين ارب مصالح أو أي تعامالت تجارية من قبل إلى تض

 وتشكل جزااً من تقرير حوكمة الشركات. الجمعية العامةخالل انعقاد مجلس اإلدارة 

 

تم اإلشارة إليها بوجه خاص في امالت في التقرير السنوي للبنك وتفي أي حال، يتم اإلفصاح عن هذه التع 10.6.2

( 7الجمعية العامة التي تلي هذه التعامالت التجارية. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى البند )

وفقًا لتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر ". )زميلةت مع أطراف ذات عالقة/شركات "التعامال

( من نظام حوكمة الشركات 13.3المادة )، "المبدأ الحادي عشر" 68/2015المركزي بموجب تعميم رقم 

 الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(

 

أو اتفاقية أو معاملة مع البنك ه يستفيد نوعاً ما من عقد الذي يدرك أن ،يقوم عضو مجلس اإلدارة  10.6.2.1

دارة حيث يتم، للمرة باإلفصاح عن طبيعة هذه المصلحة في اجتماع مجلس اإل ،أو عرض

امتداد عن عاملة أو العرض. يعلن العضو األولى، النظر في الدخول في العقد أو االتفاقية أو الم

في حال كان يعلم بوجودها آنذاك أو عند  األول مجلس اإلدارة في االجتماع أماممصلحته 

 معرفته بنشوا تضارب المصالح.

 

في حاالت تضارب  اي يجب اتخاذهات التالمباشر في الحال فيما يتعلق باإلجراا هممديريستشير الموظفون  10.6.3

اصيل، يرجى الرجوع . لمزيد من التفااللتزام. كما يتم تشجيع الموظفين لالتصال بإدارة االلتماسالمصالح أو 

 ".التبليغ عن الخروقات في مكان العمل( "11إلى البند )
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 المستندات ذات الصلة

 

  النظام األساسي 

 قانون الشركات التجارية 

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية 

  رأس المال البشريكتيب السياسات الخاص بإدارة (01-12-POL-001) 
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 عن الخروقات في مكان العمل التبليغ  (11
 

 الهدف

هدف هذا القسم تشجيع جميع موظفي البنك التجاري و/أو مزودي الخدمة المستعان بهم من مصادر خارجية على اإلفصاح عن أي 

بالغ عن سوا سلوك قد يؤثر على البنك أو عمالئه أو مساهميه أو موظفيه أو العامة بشكل سلبي. تدعو هذه الوثيقة الموظفين إلى اإل

 .سلبيةردود فعل أي خوف من  نالمسائل دو

 

 نطاق العمل 

 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةينطبق هذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه. فيما يتعلق بالشركات ال

الشركة مثلو البنك التجاري في مجلس إدارة ويقوم مالمعنية وخططها  تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. بتقديم التقارير بشأنها

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةقوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارة المعنية آخذت

 

 القسم

 

 نقاط عامة 11.1

 

من السلوك والممارسات األخالقية والقانونية. في ضوا هذا اإللتزام، يجب  يلتزم البنك التجاري بمستوى عال   11.1.1

 بشأن أي سوا سلوك فعلي أو مشكوك به في مكان العمل.على البنك توفير طريقة لموظفيه لرفع تساؤالتهم 
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يهدد المصلحة العامة بشكل مباشر لقواعد واألنظمة و/أو قانون وابشكل عام، يعتبر أي سوا سلوك انتهاكاً لل 11.1.2

 . ندرج أدناه بعض األمثلة:ويهدد السالمة واألمن وفسادويشكل حالة احتيال 

 

 سوا إدارة أو إهمال على المستوى المالي أو غيره؛ 11.1.2.1

 

 سلوك غير الئق أو غير أخالقي؛ 11.1.2.2

 

 أي نشاط غير قانوني؛ 11.1.2.3

 

 أي نشاط يشكل انتهاكاً كبيراً لسياسات البنك؛ 11.1.2.4

 

 محاولة إخفاا معلومات متعلقة بما ذكر أعاله. 11.1.2.5

 

 الضمانات 11.2

 

 المضايقة والخداع  11.2.1 

 

خوفاً من أي ردود فعل صعباً قرار للتبليغ عن مشكلة قد يكون الأن اتخاذ يقر البنك التجاري  11.2.1.1

 المبلّغينص المسؤولين عن اإلهمال. لن يقبل البنك التجاري بمضايقة من قبل األشخاسلبية 

 رفع المسألة عن حسن نية.قوم بغ الذي يويجب أن يتخذ اإلجرااات الالزمة لحماية المبلّ 
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عن اإلبالغ وظيفته نتيجة في إطار يحق ألي موظف و/أو مزود خدمة يتعرض لعواقب وخيمة  11.2.1.2

تم فصله أو أنزلت رتبته أو تم توقيفه مؤقتاً عن العمل أو تم تهديده أو  )أيمشتبه فيه سوا سلوك 

تعرض لمضايقات أو عانى من تمييز ضده في شروط التوظيف من قبل مديره( الحصول على 

غين التي قد تدعم إلى المبلّ سلبية كافة سبل المساعدة المتاحة. وتمتد الحماية من ردود الفعل ال

 ونية حتى لو لم يتم رفع القضية.مطالبات قانإدعاااتهم 

 

أو السماح لإلدارة التنفيذية أو أي شخص سلبية بأي ردود فعل مجلس اإلدارة قوم ال يجب أن ي 11.2.1.3

ضد أي شخص  سلبيأو مجموعة أخرى أن تقوم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي رد فعل 

أو اإلدارة التنفيذية أو أي وااللتزام  أو يقدم المساعدة إلى لجنة التدقيقيقدم إدعاا عن حسن نية 

يمية أو جهات إنفاذ القانون، شخص أو مجموعة أخرى، بما في ذلك الهيئات الحكومية أو التنظ

 لتحقيق في ادعاا.ل

 

 السرية 11.2.2 

 

 غ.يبذل البنك التجاري كل الجهود الممكنة لحماية هوية المبلّ  11.2.2.1

 

عن هوية أي شخص يقوم بادعاا محاسبي عن حسن نية االلتزام ولن تكشف لجنة التدقيق  11.2.2.2

أي شخص أن يقوم ل تقبي جهود أو بأويطلب إبقاا هويته سرية. لن تقوم لجنة التدقيق واإللتزام 

المحاسبي عن حسن  الذي بلغ عن اإلدعااوعة أخرى بجهود لتحديد هوية الشخص أو مجمآخر 

 .نية وبصفة مجهول
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 المجهولة  االدعااات 11.2.3 

 

بصفة إن المسائل المرفوعة . االدعااعند تبليغ اسمه غ على الكشف عن يشجع البنك التجاري المبلّ  11.2.3.1

في االعتبار . وعند التقدير، تؤخذ وااللتزامها حسب تقدير لجنة التدقيق مجهولة أقل قوة ولكن ينظر في

 :تالية، على سبيل المثال ال الحصرالعوامل ال

 

 ؛المطروحةلمسألة خطورة ا -أ

 

 ؛االدعااات مصداقية  -ب

 

 من قبل مصادر أخرى.االدعاا تأكيد  احتمال -ت

 

 سوا نيةعن باالدعااات القيام   11.2.4

 

م اتخاذ أي ، ال يتالالحقةالتحقيقات في حسن نية وال يتم تأكيده/إثباته غ ادعاًا عن إذا قدم المبلّ  11.2.4.1

ااات كيدية أو خبيثة، يجب اتخاذ اإلجرااات التأديبية غ إدعم المبلّ إجرااات. ولكن حين يقدّ 

 الالزمة ضد الشخص المعني.

 

 :غ عنهافي اإلدعااات المبلّ اإلجرااات المتخذة من قبل البنك  11.3

 

د ا كان يجب التحقيق في ادعاا سوا سلوك وتحدما إذوااللتزام اإلدارة التنفيذية أو لجنة التدقيق تحدد عندما  11.3.1

 اات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن، يجب أخذ النقاط التالية في االعتبار:اإلجرا
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 الذي تم تقديم االدعاا ضده؟ مخالفة من هو مرتكب ال 11.3.1.1 

ارتكب مخالفة، مدير تنفيذي أو أي مسؤول إداري رئيسي/عالي المستوى  بأنفي حال االدعاا 

 على إجراا تحقيق.وااللتزام ق يكون هذا العامل وحده كافياً لحث لجنة التدقي

 

 ما مدى خطورة المخالفات المزعومة؟ 11.3.1.2   

إلجراا وااللتزام لجنة التدقيق حاجة زادت ، ةروخطكثر كلما كانت المخالفات المزعومة أ

جريمة تشمل صحة البيانات المالية للبنك، يكون  تنطوي علىالمخالفات هذه . إذا كانت تحقيق

 .وااللتزام كافياً لتعزيز التحقيقات التي تجريها لجنة التدقيق هذا العامل وحده 

 

 دعااات المزعومة؟اإلما مدى مصداقية  11.3.1.3   

. عند إلجراا تحقيقوااللتزام تدقيق حاجة لجنة الزادت كلما كانت االدعااات أكثر مصداقية، 

ائع المحيطة باإلدعااات بما اعتبار كل الوقوااللتزام المصداقية، يجب على لجنة التدقيق تقييم 

 ما إذا تم تقديم إدعااات مماثلة في السابق. ،على سبيل المثال ال الحصر ،في ذلك

 

. وتشمل هذه المطروحةتعتمد اإلجرااات التي يجب اتخاذها من قبل البنك على طبيعة المسألة  11.3.1.4

 اإلجرااات:

 

 التحقيق في المسألة داخلياً؛ -أ

 

 الشرطة المحلية؛إحالة المسألة إلى  -ب

 

 إحالة المسألة إلى المدقق الخارجي )رأي خبير(؛ -ت

 



 ميثاق حوكمة الشركات

 

 

92 

 

 على سبيل المثال.وااللتزام من قبل لجنة التدقيق  إجراا تحقيق مستقل -ث

 

 التبليغ التالية:وسائل عن طريق أي من كوك فيه يجب التبليغ عن أي سوا سلوك فعلي أو مش 11.3.2

 

 رقم الهاتف المباشر للتبليغ؛ 11.3.2.1 

 

 العنوان البريدي المحدد للبنك التجاري. 11.3.2.2 

 

غ نتيجة تبليغ اإلجرااات الالزمة لتقليل الصعوبات التي قد يواجهها المبلّ اتخاذ يجب على البنك التجاري  11.3.3

جب غ توفير األدلة في اإلجرااات الجنائية أو التأديبية، يالمخالفات. على سبيل المثال، في حال طلب من المبلّ 

 القانونية توفير هذه األدلة. على المسؤول القانوني/مزود الخدمات

 

يحصل  ،أنه تم معالجة المسألة بالشكل المناسب. وبالتاليإلى االطمئنان غين يقر البنك التجاري بحاجة المبلّ  11.3.4

 .، ضمن القيود القانونيةا يتعلق بنتيجة التحقيقميغ على معلومات/مستجدات فالمبلّ 

 

 تندات ذات الصلة المس

 

 النظام األساسي 

 قانون الشركات التجارية 

  رأس المال البشريكتيب السياسات الخاص بإدارة (01-12-POL-001) 

 ( 04-14كتيب السياسات الخاص بمكافحة عمليات االحتيال-POL-004) 
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 العالقة مع أصحاب المصالح  (12

 

 الهدف

 لعالقات الجيدة من خالل التواصل الفعال بين البنك التجاري وأصحاب المصالحوالمعايير التي تعزز ا اتيحدد هذا القسم اإلرشاد

 .لديه

 

 نطاق العمل 

 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةينطبق هذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه. فيما يتعلق بالشركات ال

الشركة ويقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة المعنية وخططها  تابعةال اإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة تابعةالشركة ال

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. بتقديم التقارير بشأنها

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

المعنية  قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارةتتقع مسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة. 

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةآخذ

 

 القسم

 

ونموه المستدام. يلتزم مجلس جل دور أصحاب المصالح الكبير في تحقيق استراتيجية البنك طويلة األبيقر البنك التجاري  12.1

القرارات عند اتخاذ  ي االعتبارفمصالح أصحاب المصالح أخذ اإلدارة بحماية حقوق أصحاب المصالح باستمرار وضمان 

 البنك. من قبلالقانونية والتجارية 
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يعتمد البنك التجاري إطار منظم إلدارة عالقته مع أصحاب المصالح. ويحدد هذا اإلطار اإلجرااات المتبعة في  12.1.1

زمني المتفق ومستوى المعلومات التي يمكن اإلفصاح عنها والهيكلية/اإلطار ال أصحاب المصالحالتواصل مع 

 أصحاب المصالح.يطرحها عليه في الرد على أي مسائل 

 

 الحوار/التواصل مع أصحاب المصالح 12.2

 

. بشكل مرض   بما في ذلك المساهمين أصحاب المصالحمع ضمان التحاور/التواصل مجلس اإلدارة يجب على  12.2.1

ة وفي والتوقيت وأهمية المعلومات المتبادلالتواصل الفعال والشفاف هو التواصل الذي يركز على النزاهة إن 

الوقت نفسه يتنبه إلى أن المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها ال تتعارض مع واجب مجلس اإلدارة لحماية 

 على اآلخرين. للبنك وال تعطي بعض أصحاب المصالح أفضلية غير منصفة األجلاإلستدامة طويلة 

 

مع أصحاب تواصل ا مجلس اإلدارة اآلخرين حسب االقتضاا( على يبقى رئيس مجلس اإلدارة )وأعضا 12.2.2

راا أصحاب المصالح إلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ آويضمن المصالح الرئيسيين لفهم مسائلهم ومخاوفهم. 

 مجلس اإلدارة.

 

 حصر ما يلي:عبر سلسلة من القنوات التي قد تشمل على سبيل المثال ال الأصحاب المصالح يتم التواصل مع  12.2.3

 

 الجمعية العامة للبنك التجاري؛ 12.2.3.1 

 

 التقارير السنوية؛ 12.2.3.2 

 

 تقارير حوكمة الشركات؛ 12.2.3.3 
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 المستجدات في إطار عمليات التداول االعتيادية وبيانات موجزة عن السوق/المستثمرين؛ 12.2.3.4

 

 موقع البنك التجاري الرسمي. 12.2.3.5

 

 ى المعلوماتالحصول عل 12.3

 

المستثمرين الخاصة بالعالقة مع معلومات تحديث موقع البنك التجاري ليعكس آخر التضمن اإلدارة التنفيذية  12.3.1

وجوانب بمجلس اإلدارة بما في ذلك كل البيانات الصحافية ذات الصلة والتقارير المالية والمستجدات المتعلقة 

 لمطلوب.الحوكمة واإلفصاحات األخرى على النحو ا

 

( إن وجدتيجب أن توفر اإلدارة التنفيذية خط مباشر )يوضع على موقع البنك التجاري والبيانات الصحفية  12.3.2

 للرد على أسئلة أصحاب المصالح.

 

عبارة عن عبر أشكال أخرى من التواصل  صحاب المصالحيجب أن تكون كل المعلومات المتوفرة أل 12.3.3

ال يجوز استخدام المعلومات الداخلية أو تفضيل أحد أصحاب ند توفير المعلومات، عمعلومات متاحة للعامة. 

 المصالح على آخر.

 

 يجب اإلفصاح عن هياكل رأسمال البنك. 12.3.4

 

( من 23.3التالية )المادة )صول على المعلومات الحيحق للمساهمين، بوجه خاص، الحصول على نسخ أو  12.3.5

 ر عن هيئة قطر لألسواق المالية(:الصادنظام حوكمة الشركات 

 

 سجل المساهمين؛ 12.3.5.1 



 ميثاق حوكمة الشركات

 

 

96 

 

 

 سجل أعضاا مجلس اإلدارة؛ 12.3.5.2 

 

 سي للبنك؛تأسيالنظام األساسي والعقد ال 12.3.5.3 

 

 أعباا أو حقوق على أصول البنك؛ترتب الوثائق التي  12.3.5.4 

 

تحددها هيئة قطر لألسواق المالية عند عقود األطراف ذات العالقة وأي مستندات أخرى قد  12.3.5.5

 سداد الرسوم المقررة.

 

 سرية في طبيعتها ويمكن اإلفصاح عنها حسبتكون العقود التي قد ينتج عنها موجودات أو مطلوبات إن  12.3.6

ودات الالزمة. بأي حال، يفصح البنك التجاري عن كل الموج الحالة وبعد الحصول على الموافقات

 ا في ذلك القروض( في البيانات المالية التي يقرها المدقق الخارجي.بموالمطلوبات )

 

 العالقة مع المساهمين  12.4

 

 معاملة المساهمين على قدم المساواة  12.4.1 

 

يجب على البنك التجاري معاملة كل المساهمين المصنفين ضمن الفئة نفسها على قدم المساواة  12.4.1.1

فئات أسهم مختلفة دون اإلخالل بحقوق المساهمين الذين يتمتعون باإلضافة إلى المساهمين من 

 باألولوية في الترتيب ضمن هذه الفئات.
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يجب تزويد كل المساهمين بالمعلومات المناسبة المتعلقة بالحقوق المرتبطة بكل فئات األسهم  12.4.1.2

خبرات...( المتعلقة قبل شرائها. كما يجب تزويدهم بالمعلومات المناسبة )مثل المؤهالت وال

 بالمرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك لتمكينهم من اتخاذ القرار المناسب.

 

الذين يشكلون األقلية من اإلجراات التعسفية المتخذة من قبل األغلبية تتم حماية المساهمين  12.4.1.3

األغلبية. المتخذة لصالح هذه  المسيطرة من المساهمين، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، أو

حماية من المساهمين في حال الموافقة على وال المناسبة لتعويضامنح هذه األقلية وسائل وت  

 تعامالت كبيرة قامت األقلية بالتصويت ضدها.

 

لهيئة قطر  . وفقاً إن وجدت ،التي تتمتع بها األقلية "حقوق البيع المشترك"يجب الحفاظ على  12.4.1.4

البيع المشترك هي "حق األقلية من المساهمين للمشاركة في عملية لألسواق المالية، إن حقوق 

 بيع أسهمهم بنفس الشروط".بيع أسهم كبيرة أو مناقصة عامة و

 

اإلجرااات المتبعة في اجتماعات المساهمين معاملة جميع المساهمين على قدم المساواة. ال تتيح  12.4.1.5

 ية صعبة ومكلفة.يجب أن تجعل اإلجرااات من عملية التصويت عمل

 

  توزيع األرباح 12.4.2 

 

األرباح المقترح توزيعها للحصول على موافقة مساهمي البنك التجاري خالل الجمعية  ترفع 12.4.2.1

 العامة.

 

يقوم البنك التجاري بتأسيس احتياطي نقدي لدعم أسهم منحة إلى المساهمين )إن وجدت( آخذين  12.4.2.2

 ح المدفوعة. في االعتبار نسبة األربا
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 نك التجاري.نسبة من صافي األرباح المتوفرة لدى البيتم اإلعالن عن توزيع األرباح ك 12.4.2.3

 

 البنك التجاري العوامل التالية قبل تقديم خطة توزيع األرباح إلى مجلس اإلدارة:عتبر ي 12.4.2.4

 

رباح على المساهمين. األكامل ع يوزبتقيود التدفق النقدي: إن البنك التجاري غير ملزم  -أ

 بحصة كافية لتلبية متطلباته التشغيلية قبل توزيع األرباح.االحتفاظ البنك يجب على 

 

 تلبية مطالبات المقرضين المالية، إن وجدت.يجب على البنك التجاري قيود المقرضين:  -ب

 

ل توزيع القيود القانونية: يجب استبقاا االحتياطيات القانونية المطلوبة بموجب القانون قب -ت

 األرباح.

 

واالحتفاظ  خطط البنك التجاري االستثماريةالنظر في خطة االستثمار المستقبلية: يجب  -ث

بالمبالغ الالزمة قبل توزيع األرباح ما لم يتم اتخاذ قرار بتمويل االستثمار من خالل رأس 

 المال اإلضافي أو تمويل من البنك.

 

 المستندات ذات الصلة

 

  النظام األساسي 

 ون الشركات التجاريةقان 

  عن هيئة قطر لألسواق الماليةالصادر نظام حوكمة الشركات 

 ( 01-01كتيب السياسات الخاص بإدراة شؤون الشركة-POL-002)  
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 التداول بناًء على معلومات داخلية (13

 

 الهدف

 .اإلرشادات واإلجرااات المتعلقة بنشاطات التداول بناًا على معلومات داخليةهذا القسم يحدد 

 

 نطاق العمل 

 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةينطبق هذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه. فيما يتعلق بالشركات ال

الشركة ويقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة المعنية وخططها  تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. يم التقارير بشأنهابتقد

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارة المعنية تتقع مسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة. 

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةآخذ

 

 القسم

 

 رشادات المتعلقة بكيفية التعامل مع المعلومات الداخلية اإل 13.1

 

 النظام الداخلي( من 172ال يجوز ألعضاا مجلس إدارة البنك التجاري أو إدارته التنفيذية أو موظفيه: )المادة ) 13.1.1

 بورصة قطر(ل
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تفاع الشخصي أو تحقيق لغرض االن المعلومات الداخلية المتعلقة بالبنك للتداول بأسهمهاستغالل  13.1.1.1

 المنفعة لآلخرين؛

 

لى أسعار قد تؤثر عالتي اإلفصاح عن معلومات لم يتم اإلفصاح عنها إلى بورصة قطر بعد و 13.1.1.2

 اوالت في بورصة قطر.األوراق المالية أو التد

 

كل مباشر أو غير مباشر يحظر على أعضاا مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه التداول بش 13.1.2

بأسهم البنك التجاري لحسابهم الخاص أو لحساب الغير خالل "الفترة المحظورة" المحددة في النظام الداخلي 

 لبورصة قطر.

 

قد يكون لبعض موظفي البنك التجاري و/أو مزودي الخدمة لديه حق الحصول على معلومات تتعلق بأعمال  13.1.3

فصاح عنها إلى المساهمين والمستثمرين من العامة. إذا كان لدى أي من موظفي البنك التجاري ولم يتم اإل

يحق لهم  ية فيما يتعلق بالبنك التجاري، الالبنك التجاري و/أو مزودي الخدمة لديه معلومات داخلية أساس

الثاني بعد فيها على هذه المعلومات وحتى إغالق يوم التداول التداول بأسهم البنك من اللحظة التي يحصلون 

 اإلفصاح عن المعلومات للعامة.

 

باإلضافة إلى ذلك، ال يحق لموظفي البنك التجاري و/أو مزودي الخدمة لديه مساعدة أي   13.1.3.1

 شخص آخر في التداول باألسهم من خالل اإلفصاح لهم عن معلومات داخلية.

 

ير والموظفين بعد حصول أحداث غإلدارة التنفيذية التعامل باألسهم من قبل مجلس اإلدارة وأعضاا ايجب منع  13.1.4

على نشاطات البنك التجاري أو مركزه المالي حتى يتم إعالم أصحاب المصالح. )البند يمكنها التأثير متوقعة 

  ( من إرشادات الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي(5.5.2)
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سهم بناًا على معلومات داخلية، بغض النظر عن حجم التداول، مخالفة أساسية لمعايير البنك يعتبر التداول باأل 13.1.5

األخالقية وسياساته وقد يؤدي إلى فرض العقوبات على مرتكب المخالفة بما في ذلك إنهاا خدمة 

 الموظف/مزود الخدمة المخالف، وغيرها.

 

 النشاطات المحظورة 13.2

 

 ن بمعلومات سريةتزويد غير المطلعي 13.2.1 

 

بالمعلومات أو "يزود" الغير بها مخالفاً لسياسة البنك التجاري ومعاييره األخالقية داول يعتبر الشخص الذي يت

 .أو أي عالقة ثقة أخرى إذا كان لديه واجب ائتماني بعدم استخدام المعلومات

 

 عة شخصيةالمعلومات الداخلية لمنفاستخدام  13.2.2 

 

الشخص الذي يحصل على المعلومات من خالل عالقة سرية  يقومظوراً أيضاً عندما يكون التداول مح

 هذه المعلومات ليتداول باألسهم بنفسه أو ليزود الغير بها.باستخدام )"اختالس"( 

 

  المشرفةاألطراف  13.2.3 

 

قواعد  المشرفة على الشخص الذي يخالف ساطة واألطراف األخرىقد يتم تحميل المؤسسات وشركات الو

قد يعاقب "الطرف المشرف" إذا كان يعلم أن والتداول بناًا على معلومات داخلية جزا من المسؤولية أيضاً. 

تجاهل األمر دون اتخاذ إذا الشخص الذي تحت إشرافه قد يقوم بالتداول بناًا على معلومات داخلية أو 

 ليمنعه من ذلك.اإلجرااات الالزمة 
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بشكل  لمطلعين قد يستفيدوناستثمارات شاركة في إجرااات الموافقة على مسؤولون من الميمنع المديرون وال 13.2.4

مباشر أو غير مباشر من قرار إسداا خدمة. ال يجوز ألقارب من الدرجة األولى التداول بأسهم البنك التجاري 

 بناًا على معلومات داخلية.

 

 التداول لحسابات شخصية 13.3

 

ي منع بعض الموظفين/مزودي الخدمة )استثمار، تمويل...( من التداول بأسهم البنك أو يحق للبنك التجار 13.3.1

يمتلكها البنك التجاري وذلك لمنع الموظفين من استخدام المعلومات الخاصة بالبنك لتحقيق منفعة بأسهم 

لموافقة مجلس  القائمةقائمة الموظفين/مزودي الخدمة المشمولين في هذا القسم وتخضع تضع اإلدارة شخصية. 

 اإلدارة.

 

 يحق للبنك التجاري في أي وقت ودون تبرير: 13.3.2

 

 منع التعامالت من قبل أي من الموظفين/ مزودي الخدمة؛ 13.3.2.1 

 

 فرض شروط خاصة أو قيود على تعامالت الموظفين؛ 13.3.2.2 

 

 رفض السماح للموظفين بالتداول عند تقديم طلب. 13.3.2.3 

 

في شروط عقد لى البنك التجاري أن يتأكد من إدراج القيود المتعلقة بالتعامالت للحسابات الشخصية يجب ع 13.3.3

 مزودي الخدمة المعنيين.الموظفين/
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يجب على البنك التجاري أن يحتفظ بالئحة عن االستثمارات التي يكون لدى البنك التجاري وموظفيه معلومات  13.3.4

ن حصول الموظفين/مزودي الخدمة المعنيين فقط على حق االطالع عليها. ال داخلية تتعلق بها وأن يتأكد م

خصي في إطار االستثمارات يحق لموظفي البنك التجاري/مزودي الخدمة لديه القيام بتعامالت لحسابهم الش

 على الالئحة المذكورة إال إذا: المذكورة

 

بأعمال البنك  ةغير مرتبطتعامالت أو  كان هدف المعاملة تحقيق القيمة النقدية لممتلكات 13.3.4.1

 التجاري؛

 

 .سمح البنك بالقيام بهذه المعاملة بموجب إذن خطي وصريح 13.3.4.2

 

 إفصاحات مجلس اإلدارة 13.4

 

وفقاً لشروط الشفافية، يجب اإلفصاح عن كل ممتلكات مجلس اإلدارة )األعضاا التنفيذيين والمستقلين وغير  13.4.1

 العامة/أصحاب المصالح. التنفيذيين( إلى 

 

 المستندات ذات الصلة 

 

 النظام األساسي 

  قانون الشركات التجارية 

 النظام الداخلي لبورصة قطر 

 قواعد السلوك المهني ( 01-12المطبقة عبر البنك-POL-002) 
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 المسؤولية االجتماعية للشركات  (14
 

 الهدف

 االجتماعية.البنك  مسؤوليةوالمعايير المتعلقة ب اتاإلرشادهذا القسم يحدد 

 

 نطاق العمل 

 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةينطبق هذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه. فيما يتعلق بالشركات ال

الشركة إدارة ويقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس المعنية وخططها  تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. بتقديم التقارير بشأنها

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةقوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارة المعنية آخذت

 

 القسم

 

لتحقيق توقعات أصحاب  هاعملياتقيم الشركة ومج ك مسؤوليته االجتماعية في دلة، يدرإن البنك، كونه شركة مواطنة مسؤو 14.1

المصالح لديه وتلبية حاجاتهم. في إطارها الواسع، تشمل المسؤولية االجتماعية للشركات المسائل المتعلقة بأخالقيات العمل 

وهي أداة مهمة للتواصل مع المجتمع الذي  واالستثمار في المجتمع والبيئة والحوكمة وحقوق اإلنسان والسوق ومكان العمل.

 يعمل ضمنه البنك التجاري ولبناا عالمة البنك التجارية.

 

 المسؤولية االجتماعية للشركات إلى تحقيق ما يلي:تبني يهدف البنك التجاري من خالل  14.2
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 بناا السمعة 14.2.1 

    

تحسين نظرة العامة وأصحاب المصالح تجاه  لىساعد عقد يمنسقة مسؤولية اجتماعية إن اعتماد استراتيجية 

 البنك التجاري.

 

 تعزيز مشاركة الموظفين 14.2.2 

 

الموظفين/مزودي ساعد على تعزيز مشاركة قد يأهداف حقيقية ذات مسؤولية اجتماعية استراتيجية  إن اعتماد

 ووالئهم وبالتالي يساعد على المحافظة على الموظفين/مزودي الخدمة. الخدمة

 

 زيادة حصة البنك في السوق 14.2.3 

 

متماسكة قد يساعد على تعزيز الجاذبية بالنسبة إلقامة األعمال مسؤولية اجتماعية إن اعتماد استراتيجية 

 التجارية مع البنك التجاري.

 

  مواردستفادة القصوى من الاإل 14.2.4 

 

استخدام موارد محدودة بشكل فعال تجاري مركزة قد يسمح للبنك المسؤولية اجتماعية إن اعتماد استراتيجية 

 من أجل تلبية حاجات األعمال والمجتمع المستهدفة.
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 الموارد الخاصة للمصلحة العامةاستخدام  14.2.5 

   

 للمجتمع.أساسية رغبة صادقة للقيام بمساهمة    

 

القائم للعالمة التجارية. وسيقوم البنك للوضع وفقًا  واضحة مسؤولية اجتماعية يجب على البنك التجاري إعداد استراتيجية  14.3

 التجاري بتطبيق هذه االستراتيجية عبر القنوات التالية:

 

 تقديم الرعاية؛ 14.3.1 

 

 إقامة الفعاليات؛ 14.3.2 

 

 الدخول في شراكة مع جمعيات خيرية؛ 14.3.3 

 

 جتماعية جديرة باالهتمام.التبرع لقضايا ا 14.3.4 

 

السنوية إلى مجلس اإلدارة ليتم إقرارها كجزا من خطة العمل السنوية ودورة المسؤولية االجتماعية زانية مييجب تقديم  14.4

 الميزانية.

 

 ( لمزيد من التفاصيل.POL-001-02-11)التسويق يرجى الرجوع إلى كتيب السياسات الخاص بإدارة  14.5

 

 المستندات ذات الصلة

 

  التسويقكتيب السياسات الخاص بإدارة (02-11-POL-001) 
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 نظام الرقابة الداخلية  (15
 

 الهدف

 

ريح االتصمنح والتجاري وسجالته البنك حسابات الداخلية لضمان دقة وموثوقية ضوابط موثوق للنظام إلى وضع هذا القسم يهدف 

 الحماية الكافية لألصول.توفير عامالت وتلل ةالالزم

 

 نطاق العمل 

 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةالبنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه. فيما يتعلق بالشركات الينطبق هذا القسم على مجلس إدارة 

الشركة ويقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة المعنية وخططها  تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 .إلى مجلس إدارة البنك التجاري بتقديم التقارير بشأنها

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارة المعنية تتقع مسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة. 

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةآخذ

 



 ميثاق حوكمة الشركات

 

 

108 

 

 القسم

 

  نقاط عامة 15.1

 

بة داخلية متين لحماية استثمارات المساهمين وأصول البنك ولضمان موثوقية يجب على البنك اعتماد نظام رقا 15.1.1

 عمليات حفظ السجالت المالية وتقديم التقارير في البنك.

 

تشمل أنظمة الرقابة الداخلية وظائف مستقلة وفاعلة لتقييم المخاطر وإدارتها باإلضافة إلى وظائف التدقيق  15.1.2

طراف ذات األتعامالت مع أن تتم اللتدقيق الخارجي. يضمن نظام التدقيق الداخلي الداخلي المالي والتشغيلي وا

المطبقة. وتوضح هذه األنظمة خطوط المسؤولية عبر البنك. للسياسات  ووفقًا وفقاً للشروط المتعلقة بها عالقة ال

، "المبدأ 68/2015وفقًا لتعليمات الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعميم رقم )

 .( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية(19المادة )السابع" و

 

وفقًا لتعليمات عالية نظام الرقابة الداخلية للبنك من قبل مجلس اإلدارة على األقل مرة في السنة )يجب مراجعة ف 15.1.3

(. وتشمل ، "المبدأ السابع"68/2015م رقم الحوكمة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي بموجب تعمي

هذه المراجعة كل الضوابط األساسية بما في ذلك الضوابط المالية والتشغيلية وضوابط اإللتزام وأنظمة إدارة 

 المخاطر.

 

 بمفاهيم الرقابة األساسية التالية وتطبيقها:االلتزام يجب على البنك التجاري  15.1.4

 

 حماية األصول وموثوقية السجالت المالية؛مقاربة منهجية ل 15.1.4.1 

 

 والفصل بينها؛ تحديد مسؤوليات المجموعات/اإلدارات والموظفين وواجباتهم 15.1.4.2
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 اإلبالغ عنها؛نظام وضع السياسات واإلجرااات الموافق عليها وتعديلها و 15.1.4.3

 

ة على األصول والخصوم نظام يشمل حدود التفويض وإجرااات التسجيل ويضمن الرقاب 15.1.4.4

 وااليرادات والنفقات.

 

 السياسات واإلجرااات المكتوبة 15.2

 

يجب على مجلس اإلدارة تحديد اتجاه معين للبنك وتطبيقه من خالل اعتماد سياسات وإجرااات مكتوبة تشمل  15.2.1

 .وفقاً لهااإلدارة كل جوانب التشغيل واإلدارة. تحدد هذه السياسات واإلجرااات اإلرشادات التي تعمل 

 

 تراتيجيةسعلى األقل مرة في السنة من قبل رؤساا وحدات األعمال االتتم مراجعة السياسات واإلجرااات  15.2.2

 .ذات الصلة

 

 في السياسة.أساسية يجب الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على أي تغيرات  15.2.2.1

 

 تراتيجية على اإلجرااات.سعمال االيجب الحصول على موافقة رؤساا وحدات األ 15.2.2.2

 

 التوصيف الوظيفي وفصل الواجبات 15.3

 

 يجب أن يكون لكل مركز في البنك التجاري توصيف وظيفي مكتوب. 15.3.1 
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على مجلس اإلدارة إقرار الهيكل التنظيمي. يجب الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على أي تعديالت  15.3.2

 ين المباشرين.المديرتحديد أساسية في 

 

 التدقيق الداخلي  15.4

 

 مبني على المخاطر.في البنك تدقيق داخلي فعال نظام يجب أن يتأكد مجلس اإلدارة من وجود  15.4.1

 

إدارة التدقيق الداخلي في البنك يجب على مجلس اإلدارة، عن طريق لجنة التدقيق واإللتزام، ضمان استقاللية  15.4.2

 ك الموارد والسلطة الكافية في البنك لتمكينها من القيام بمهامها.والتأكد من أنها تمتل

 

 في البنك.وااللتزام الداخلي تقاريرها مباشرةً إلى لجنة التدقيق  تقدم إدارة التدقيق 15.4.2.1

 

تفاق مع مصرف قطر باالوااللتزام يتم تعيين رئيس التدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق  15.4.2.2

 المركزي.

 

و/أو مجلس اإلدارة. وتشمل هذه التقارير وااللتزام من قبل لجنة التدقيق  تقارير التدقيق الداخلي لمراجعتها تقدم 15.4.3

 خالل التدقيق. المطروحةالمقترحة لكل المسائل التصحيحية اإلجرااات 

 

ما إذا تم اتخاذ اإلجرااات  أخرى للمتابعة وتحديدتتطلب كل مالحظات/نتائج التدقيق الداخلي عملية تدقيق  15.4.4

 التصحيحة المناسبة.

 

( لمزيد من POL-001-03-06يرجى الرجوع إلى كتيب السياسات الخاص بإدارة التدقيق الداخلي ) 15.4.5

 التفاصيل.
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 المسائل التنظيمية المتعلقة بالمخاطر 15.5

 

أن تتم مليات حفظ السجالت والتأكد من ع تكون اإلدارة التنفيذية للبنك مسؤولة عن ضمان موثوقية ودقة 15.5.1

 نظمة.اً للقواعد واألفقالنشاطات بشكل آمن وصحيح و

 

يزعزع تحديد الحالة الفعلية للبنك ولالداخلية قد يصعب مهمة اإلدارة التنفيذية الضوابط إن وجود ضعف في  15.5.2

الضوابط الداخلية أن يمنع اإلدارة  قدرة اإلدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات المناسبة. كما يمكن لغياب

التنفيذية للبنك من تحديد األخطاا في اإلجرااات بشكل دقيق ما قد يؤثر على قدرة اإلدارة التنفيذية على 

 بالقواعد وعلى الحفاظ على سالمة األصول وصحتها. لتزاماإل

 

 المستندات ذات الصلة

 

  النظام األساسي 

  قانون الشركات التجارية 

 وير السياسات وكتيب تط( 01-14متابعة الموافقات-POL-003) 

 ( 03-06كتيب السياسات الخاص بإدارة التدقيق الداخلي-POL-001) 

  رأس المال البشريكتيب السياسات الخاص بإدارة (01-12-POL-001) 
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 قواعد السلوك المهني (16
 

 الهدف

 

عضاا مجلس إدارة البنك التجاري وموظفيه/مقدمي الخدمة سبة ألبالنيوفر هذا القسم لمحة عامة عن معايير السلوك المهني المتوقع 

 .لديه

 

 نطاق العمل 

 

مجلس إدارة يتولى ، تابعةينطبق هذا القسم على مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية وموظفيه. فيما يتعلق بالشركات ال

الشركة ويقوم ممثلو البنك التجاري في مجلس إدارة ية وخططها المعن تابعةاإلشراف على نشاطات/عمليات الشركة ال تابعةالشركة ال

 إلى مجلس إدارة البنك التجاري. بتقديم التقارير بشأنها

 

 المسؤوليات والصالحيات

 

قوم باألدوار والمسؤوليات المذكورة في هذا القسم اإلدارة المعنية تتقع مسؤولية تطبيق هذا القسم ضمن صالحية مجلس اإلدارة. 

 في االعتبار تفويض الصالحيات في البنك التجاري. ةآخذ

 

 القسم

 

يشجع البنك التجاري أعضاا مجلس إدارته وموظفيه على القيام بواجباتهم الرسمية لخدمة مصلحة البنك بشكل خاص  16.1

خدموا والمصلحة العامة ومصلحة المجتمع بشكل عام. من واجبات أعضاا مجلس اإلدارة/الموظفين/مزودي الخدمة أن ي

 .ألي غايات أخرىوأال يستخدموا مناصبهم أو مسمياتهم الوظيفية أو تأثيرهم  البنك والعامة بشكل غير أناني
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لموظفين فهم بها. يجب على أعضاا مجلس اإلدارة وا لتزامللبنك واإل مهنيالسلوك الاإلدارة من وضع قواعد  يتأكد مجلس 16.2

الرجوع إلى  بهذه القواعد. يرجى لتزامالبنك. ال تقبل أي أعذار تم تقديمها لعدم اإل بها عبر لتزاماإلو قواعد السلوك المهني

  ( لمزيد من المعلومات.POL-002-01-12عبر البنك ) قواعد السلوك المهني

 

 المستندات ذات الصلة 

 

 على مستوى ا قواعد السلوك المهني( 01-12لبنك-POL-002) 
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 الكلماتختصار ا .3

 

 المعنى ختصاراإل

AOA  النظام األساسي 

BOD مجلس اإلدارة 

CCL قانون الشركات التجارية 

CSR المسؤولية االجتماعية للشركات 

CEO الرئيس التنفيذي 

DOA تفويض الصالحيات 

EGM المدير العام التنفيذي 

IAS معايير المحاسبة الدولية 

MRC لجنة المخاطر المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية 

OECD ة التعاون االقتصادي والتنميةمنظم 

QCB مصرف قطر المركزي 

QE بورصة قطر 

QFMA هيئة قطر لألسواق المالية 
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 المالحق .4

 الميثاقالملحق أ: نموذج مقترحات مراجعة 

 

 

                                                                                الميثاق                         نموذج مقترحات مراجعة 

 

 2016مارس  23: التاريخ اإلشارة

 البنك التجاري –: رئيس شؤون الشركة المنصب : مهى خمارصادر عن

 للمراجعة )أرفق النسخ، إذا لزم األمر(المقترحة المسائل 

 

 

 سم القسما قسم رقم

 المراجعات المقترحة

 

المنبثقة عن مجلس اإلدارة وتعديل تشكيل هذه اللجان وفقًا لتعليمات الحوكمة  : دمج بعض اللجانأسباب المراجعات المقترحة

 الجديدة الصادرة من قِبل مصرف قطر المركزي.

 

 أخرى مالحظات

 

 من قبل الموافقةتمت 

 

 

 عيوقتالالمفوضون ب

 

 تاريخ النفاذ
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 واإلقرار باالستالم الميثاقالملحق ب: نموذج توزيع 

 

 

                                                                                   واإلقرار باالستالم ميثاقالنموذج توزيع 

 

 

 الميثاق

 

 

 

 النسخة رقم

 

 

 

 /الموظفعضو مجلس اإلدارةسم ا

 

 

 

 تاريخ اإلقرار باالستالم

 

 

 

 /الموظفتوقيع عضو مجلس اإلدارة

 

 

 


