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 والموافقاتالملخص  –ق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة میثا
 

 المراجعاتسجل 
 تاریخ المراجعة التالیة تاریخ النفاذ التعدیل  تاریخ اإلصدار رقم المراجعة

   تحدیثات عامة 2016مارس  2.0
تحدیث تشكیل مجلس اإلدارة واللج�ان  2017مایو  3.0

ان المنبثق��ة المنبثق��ة عن��ھ، وھیك��ل اللج��
 2017أبریل  –عن مجلس اإلدارة 

 
تع���دیل دع���وات حض���ور اجتماع���ات 

أیام  10مجلس اإلدارة من أسبوع إلى 
وفقًا إلرشادات الحوكمة الصادرة عن 

 مصرف قطر المركزي للبنوك.
 

  

عل������ى األس������لوب تح������دیثات عام������ة  2018أكتوبر  4.0
والص����یاغة، وتح����دیثات عل����ى كاف����ة 

ا لنظام حوكمة األقسام ذات الصلة وفقً 
الش���ركات الص���ادر ع���ن ھیئ���ة قط���ر 
لألس�����واق المالی�����ة والمنش�����ور ف�����ي 

بتاریخ  6الجریدة الرسمیة، العدد رقم 
 .2017مایو  15

تح��دیث لجن��ة المخ��اطر المنبثق��ة ع��ن 
مجل�����س اإلدارة لتتض�����من متطلب�����ات 

 2021أكتوبر  31 
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الحوكم�ة الخاص��ة ب�األمن اإللكترون��ي 
وفقً��ا لتعم��یم مص��رف قط��ر المرك��زي 

 ).4/2018رقم (
  

 لجن��ةتح��دیث قس��م الترش��یح الخ��اص ب 2019نوفمبر  5.0
 المكاف����آت والترش����یحات والحوكم�����ة
لیك��ون متوافق��اً م��ع األحك��ام التفص��یلیة 

وق���انون  اإلدارة،ف���ي میث���اق مجل���س 
حوكم��ة الش��ركات الص��ادر ع��ن ھیئ��ة 

اس�تبیان تع�دیل قطر لألسواق المالیة و
 التقییم الذاتي لمجلس اإلدارة.

 2022نوفمبر  30 

التدقیق حدیث لمسؤولیات لجنة ت 2020نوفمبر  6.0
لضمان إجراء تدقیق سنوي وااللتزام 

لتزام ، وتلقي موظفي االلتزاملال
لمكافحة غسل األموال / تمویل 

 اإلرھاب تدریبًا سنویًا
 

 2023نوفمبر  30 
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 المراجعة 

 التوقیع التاریخ المفوضون بالمراجعة
 

 شركةرئیس شؤون ال
 

  

 
 للمجموعة  الرئیس التنفیذي

 

  

 
 لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 

  

 
 مجلس اإلدارة

 

  

 
 

على  تقوم رئیسة شؤون الشركة بمراجعة ھذا المیثاق الستكمالھ وضمان دقتھ وتوافقھ مع متطلبات األعمال (الحالیة والمستقبلیة
 أو أكثر إذا ما اقتضت الضرورة ذلك). ثالث سنوات، أساس
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 مقدمة
 

ھ وتحقیق أھدافالبنك ومنّظمة إلدارة  معیّنةتوفیر وسائل المجلس في مساعدة "المجلس) أو (تشّكل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
بـ "البنك التجاري" أو "البنك") بتشكیل  (المشار إلیھ فیما بعد ق.)ع.(ش.م. البنك التجاريلذا قام المناسبة. ق ومعالجة المسائل بالطر

 التالیة: ربع اللجان األ
 

 لجنة التدقیق واإللتزام  •
 لجنة المخاطر  •
 اللجنة التنفیذیة  •
 والحوكمة والترشیحات لجنة المكافآت •

 
والمؤسسات  حوكمة في البنوكإرشادات ال( الحوكمةفي إطار األساسیة في االعتبار الممارسات مع األخذ ق المیثاھذا  وضعتم 

حوكمة الصادرة عن مصرف قطر ال(إرشادات  68/2015بموجب تعمیم رقم  المالیة الصادرة عن مصرف قطر المركزي
ھیئة قطر لألسواق المالیة بموجب ر الصادوالكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسیة  ونظام حوكمة الشركات المركزي) 

وكمة ح(نظام  2017مایو  15) بتاریخ 6) والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة، العدد (5/2016قرار مجلس إدارة الھیئة رقم (
منظمة التعاون والتنمیة ومبادئ  ،ظام حوكمة الشركات في المملكة المتحدةونالشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة)، 

ت الصادر عن "كونفرنس بورد" الوالیات المتحدة...) وأفضل الممارسات في إطار حوكمة الشركا حوكمةالفي مجال  االقتصادیة
 وقانون الشركات التجاریة في قطر.

 
 ) ومیثاق مجلس اإلدارة CTR-002-01-01( الحوكمةمیثاق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة باالقتران مع میثاق  ینبغي قراءة

00101-01-CTR-وكمة البنك التجاري.، حیث تشكل ھذه المواثیق جزًءا ال یتجزأ من إطار ح 
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 التعدیالت:
 

ق بأغلبیة أصوات أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین في االجتماع، شرط أال تتعارض ھذه التعدیالت مع یجوز تعدیل ھذا المیثا
 ھذه التعدیالت ویتماشى معھا. لیعكس ذا األخیرھ النظام األساسي للبنك ما لم یتم تعدیل
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 اإلدارة اق اللجان المنبثقة عن مجلسمیث .1
 

 لجنة التدقیق واإللتزام 1
 

 التفویضنطاق  1.1
 

المتعلقة باإلشراف على جودة ممارسات البنك  مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولیاتھبمساعدة لجنة التدقیق واإللتزام  تعنى
ومكافحة غسل  إللتزامفي إطار المحاسبة والتدقیق والرقابة الداخلیة وتقدیم التقاریر المالیة وتحدید متطلبات اونزاھتھا 

على نطاق ذات الصلة مخاطر التنطوي على النشاطات التي على كل وآلیات الرقابة  اومعاییرھوتمویل اإلرھاب  األموال
 البنك.

 
 مسؤولیات لجنة التدقیق واإللتزام 1.2

 
 الرقابة الداخلیة

 
لضوابط المحاسبیة والمالیة ونظام كفاءة أنظمة الرقابة الداخلیة وفعالیتھا بما في ذلك امدى مراجعة ومراقبة   1.2.1

 تقدیم النتائج إلى مجلس اإلدارة ورفع التوصیات بشأنھا.ومن ثّم البنك لمراقبة مخاطر األعمال وإدارتھا. 
 

ما إذا كانت الضوابط  حولالحصول على توضیحات من اإلدارة والمدققین الداخلیین والمدققین الخارجیین  1.2.2
 وتعمل بشكل فعال. كافیةالمالیة والتشغیلیة للبنك 
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إذا كانت ھذه التعامالت تخضع للضوابط ذات ما ، وضمان الصلةمراجعة تعامالت البنك مع األطراف ذات  1.2.3
 الصلة وتلتزم بھا.

 

اریر المالیة السنویة تقدیم التقفیما یتعلق ببط الداخلیة والضوا فعالیة إدارة المخاطر التي یعتمدھا البنك النظر في 1.2.4
 .الضوابط المتعلقة بھا، بما في ذلك أمن تقنیة المعلومات وغیرھا من التقاریرریر التنظیمیة ووالمرحلیة والتقا

 

تقاریر الفھم نطاق مراجعة المدققین الداخلیین والخارجیین للرقابة الداخلیة على التقاریر المالیة والحصول على  1.2.5
 توصیات باإلضافة إلى ردود اإلدارة.الوالنتائج حول 

 

قصور أوجھ العملیات احتیال أو أعمال غیر قانونیة أو  ةأیفي للنظر لمدققین الداخلیین والخارجیین التعاون مع ا 1.2.6
  غیرھا من المجاالت المشابھة.في الرقابة الداخلیة أو 

 

 التدقیق الداخلي

سیاسة في البنك التجاري وخططھا ونشاطاتھا و )POL-001-03-06مراجعة میثاق إدارة التدقیق الداخلي ( 1.2.7
 وھیكلھا التنظیمي والموافقة علیھا.وظیف فیھا الت
 

، وتقییم أداء موظفي التدقیق ھم ومكافآتھم والموافقة علیھاوعزلمراجعة تعیین موظفي التدقیق واستبدالھم ونقلھم  1.2.8
 .الداخلي
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 فضالً عنیق الداخلي في البنك التدقإدارة نشاطات قیود أو حدود غیر مبررة على  ةالتأكد من عدم وجود أی 1.2.9
موظفیھ عند الضرورة خالل التواصل مع لى سجالت البنك ومستنداتھ ووصول المدققین الداخلیین إ إمكانیة

 .النتائج إلى مجلس اإلدارة ورفع التوصیات بشأنھاتقریٍر بتقدیم  قیامھم بمھماتھم.
 

اخلیین في إطار الممارسة التدقیق الداخلي بما في ذلك االلتزام بمعاییر جمعیة المدققین الدإدارة  فعالیةمراجعة  1.2.10
 المھنیة للتدقیق الداخلي والمعاییر وأفضل الممارسات المعمول بھا.

 

ترى اللجنة أو التي مسائل ال  منلمناقشة أيٍ وعلى انفراد  منتظم على أساٍس برئیس التدقیق الداخلي االجتماع  1.2.11
 .مناقشتھاضرورةً لالتدقیق الداخلي إدارة 

 

 .المناسبة التي یجب اتخاذھااإلجراءات وتوصیاتھا وتحدید  الداخلي قالتدقیتقاریر إدارة  مراجعة 1.2.12
 

توفیر كل المعلومات والسجالت التي یطلبھا  ضمانوالمدققین الداخلیین توصیات لاإلدارة  استجابةالتأكد من  1.2.13
ارة ورفع نتائج إلى مجلس اإلدالتقریر ب. تقدیم عوائقامھم الرسمیة دون المدققون الداخلیون خالل قیامھم بمھ

 التوصیات والنصائح بشأنھا.
 

إنھاء باإلضافة إلى اتخاذ القرارت المتعلقة بتعیینھ/تجدید عقده أو مكافآتھ رئیس التدقیق الداخلي وتقییم أداء  1.2.14
 .تھخدم
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 التدقیق الخارجي

وصولھم  ذلك ي أجروه بما فيالتوصیات المتعلقة بالمدققین الخارجیین وخطة التدقیق ونتائج التدقیق الذمراجعة  1.2.15
 .المستندات ذات الصلة كلالكامل إلى 

 
الخارجیین للبنك ورفع التوصیات إلى مجلس اإلدارة المدققین مع  التعاقدمراجعة الرسوم المقترحة وشروط    1.2.16

 التخاذ اإلجراءات والقرارات ذات الصلة.
 

لمعاییر التدقیق  وإیاه وفقاتھا ومناقشالمدقق الخارجي إستعراض طبیعة التدقیق ونطاقھ وفعالیتھ التي أجراھا  1.2.17
 .الدولیة والمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

 

في حال نشوء تعارض مع مجلس  بصرف المدققین بصورة نھائیة.مراجعة أداء المدققین الخارجیین والتوصیة  1.2.18
 اإلدارة، یتم توثیق القرار.

 

بیانات من المدققین فیما ل على م من خالل الحصواستقاللیة المدققین الخارجیین وموضوعیتھوضمان مراجعة  1.2.19
 غیر خدمات التدقیق.األخرى البنك بما في ذلك الخدمات وبین  ھمیتعلق بالعالقات بین

 

 رفع التوصیات إلى مجلس اإلدارة بشأن إعادة تعیین المدققین الخارجیین. 1.2.20
 

 خارج نطاق تفویضھم األساسي.تعیین مدققین خارجیین للقیام بمھام إضافیة بخصوص التوصیات إستعراض  1.2.21
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 ة، بما في ذلك أیالمدققین الخارجیینمع والموافقة علیھا ومناقشتھا المرحلیة والسنویة المالیة  البیانات مراجعة 1.2.22
 .علیھا تغیرات في السیاسات المحاسبیة، ورفع التوصیات للحصول على موافقة مجلس اإلدارة

 

مسائل ترى اللجنة أو المدققون وجوب  ةلمناقشة أیوعلى انفراد م جتماع بالمدققین الخارجیین بشكل منتظاإل  1.2.23
 بما في ذلك ردود اإلدارة فیما یتعلق بتقاریرھم. ،مناقشتھا

 

جال ترى مستقلة في أي مالحصول على مساعدة تقنیة متخصصة من مستشارین خارجیین للقیام بمراجعات  1.2.24
  .للجنةصة والموارد المخصمراجعتھ وفقاً للسلطات لاللجنة ضرورة 

 

 
 البیانات المالیة

بما في ذلك المعامالت المعقدة أو غیر االعتیادیة  ،مراجعة المسائل الھامة المتعلقة بالمحاسبة وتقدیم التقاریر 1.2.25
على البیانات المالیة للبنك بما في  وفھم تأثیرھا ،التنظیمیة الجدیدة وأالمتعارضة والبیانات المھنیة والمجاالت 

 قطر أو في الخارج. داخل دولةوالكیانات ذات الصلة (إن وجدت)  تابعةات الذلك جمیع الشرك
 

ومتفقة ما إذا كانت دقیقة وصحیحة وكاملة تحدید و یھاوالموافقة عل والمرحلیة مراجعة البیانات المالیة السنویة 1.2.26
 تعكس المعاییر والمبادئ المحاسبیة المناسبة.إذا كانت ما وأعضاء اللجنة معلومات مع 
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والممارسات المحاسبیة المحددة من قبل مصرف لسیاسات تتوافق مع االبیانات والتقاریر المالیة  أنّ لتأكد من ا 1.2.27
 ةفي بورصة قطر وقواعد اإلفصاح وأیالمعمول بھا وقواعد اإلدراج  وھیئة قطر لألسواق المالیة قطر المركزي

 متطلبات وشروط أخرى تتعلق بإعداد التقاریر المالیة.
 

التدقیق معاییر رجیین لمراجعة كل المسائل المطلوب طرحھا أمام اللجنة وفقاً لمع اإلدارة والمدققین الخا التعاون 1.2.28
 المقبولة بشكل عام.

 

ومشاركة التدقیق الخارجي  وامتداده لمعلومات المالیة المرحلیة وطبیعة التدقیق الداخليلاإلدارة  تطویر یةفھم كیف 1.2.29
 التنسیق.إجراءات و

 

 مسائل قانونیة قد تؤثر بشكل كبیر على البیانات المالیة للبنك. ةمراجعة أی 1.2.30
 

 
 اإللتزام ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب

 

مراجعة سیاسة وحدة مراقبة اإللتزام ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب وخططھا ونشاطاتھا وموظفیھا  1.2.31
 وھیكلھا التنظیمي.

الكشف عن في  وقدرتھا ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب اإللتزاموحدة مراقبة التأكد من كفاءة  1.2.32
على و اوموضوعیتھ اعوامل قد تؤثر على استقاللیتھ ةداخل البنك وضمان عدم وجود أی نتھاكاتواإلاإلنحرافات 

 .ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب اإللتزاممراقبة تقاریر  تقدیمعملیة 
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 ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب  ظائف االلتزامالتأكد من إجراء تدقیق سنوي لو 1.2.33
ھم عزل وأاستبدالھم  وأومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب اإللتزام وحدة مراقبة مراجعة تعیین موظفي  1.2.34

 ومكافآتھم والموافقة علیھا.
ً یتلقون تدریباً سنویوتمویل اإلرھاب  اإللتزام ومكافحة غسل األموالالتأكد من أن موظفي  1.2.35  محدداً.   ا

 

ومكافحة غسل األموال اإللتزام وحدة مراقبة قیود أو حدود غیر مبررة على نشاطات  ةالتأكد من عدم وجود أی 1.2.36
إلى سجالت  مسؤول اإلبالغ عن عملیات غسل األموال/الوحدةوتمویل اإلرھاب في البنك أو على حق وصول 

النتائج إلى مجلس تقریر بقیامھم بمھماتھم. تقدیم البنك ومستنداتھ والتواصل مع موظفیھ عند الضرورة خالل 
 اإلدارة ورفع التوصیات بشأنھا.

 

قانون اإللتزام  النافذة (مثالً نظام مراقبة اإللتزام بالقوانین واألنظمة والمعاییر المحلیة والدولیة  فعالیةمراجعة  1.2.37
(بما في ذلك اإلجراءات التأدیبیة إن  تھا). مراقبة نتائج تحقیقات اإلدارة ومتابعاألجنبیةحسابات الالضریبي على 

 حاالت عدم اإللتزام داخل البنك.ل )وجدت
 

مراجعة نتائج اإللتزام عالیة الخطورة ومن ثّم . الھیئات الرقابیةمراجعة نتائج عملیات التفتیش التي تقوم بھا  1.2.38
 من قبل اإلدارة.  المناسبةاتخاذ اإلجراءات التأكد من و

 

اإللتزام ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب والتوصیات ذات الصلة وتحدید راقبة وحدة ممراجعة تقاریر  1.2.39
 اإلجراءات التي یجب اتخاذھا.
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 ما یتعلق بھا من مسائل.وضمان وجود آلیة فاعلة لمراقبة عملیات غسل األموال وتمویل اإلرھاب واإلبالغ عنھا  1.2.40
 

مشمولة في إطار خارج دولة قطر ركات التابعة (إن وجدت) التأكد من أن متطلبات إلتزام الفروع الخارجیة والش 1.2.41
 وسیاسات إلتزام الكیانات ذات الصلة.بالكامل البنك التي ینتھجھا سیاسة إلتزام 

 

باإلضافة إلى اتخاذ مكافآتھ وومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب اإللتزام وحدة مراقبة تقییم أداء رئیس  1.2.42
 إنھاء خدمتھ. المتعلقة بتعیینھ أو تالقرارا

 

 
 تقدیم التقاریر

 المسائل والتوصیات المتعلقة بھا إلى مجلس اإلدارة بشكل منتظم.كافة و قدیم التقاریر بشأن نشاطات اللجنةت 1.2.43
 

1.2.44  ً للشروط والمتطلبات التنظیمیة، تقدیم التقاریر إلى المساھمین بشكل سنوي لعرض تشكیل اللجنة ودورھا  وفقا
 معلومات أخرى تنص علیھا القواعد واألنظمة. ةوأیا وكیفیة توزیعھومسؤولیاتھا 

 

وطرح مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب اإللتزام والمتعلقة بالتدقیق/مسائل كل الإبالغ مجلس اإلدارة عن   1.2.45
 .بشأنھاالتوصیات 
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 مھام أخرى
 

 خاص.ال ھامیثاقتوصیات إجراء تقییم ذاتي سنوي ألداء اللجنة یشمل كفاءتھا والتزامھا ب 1.2.46
 

 .إن وجدتإلى مجلس اإلدارة،  اترتغی ةورفع التوصیات بشأن أیمراجعة میثاق اللجنة سنویاً  1.2.47
 

 تشكیل اللجنة 1.3
 

 عدد األعضاء وتألیف اللجنة
 
 مستقل أو غیر تنفیذي.یكون  ،ثالثة أعضاء وعضو واحد بدیل تتألف اللجنة من 1.3.1

 
عن ھیئة قطر لألسواق  ینالصادروالعضو "المستقل" عضو مجلس اإلدارة "غیر التنفیذي" ي البنك تعریفَ  یتبنّى 1.3.2

ھیئة قطر لألسواق المالیة ومصرف  التعریَفین المالیة ومصرف قطر المركزي. وفي حالة وجود تضارب بین
 .األكثر صرامة الشروط قطر المركزي، یتم اتباع 

 

 غیر تنفیذیین. أو أعضاء لجنة التدقیق وااللتزام أعضاء مجلس إدارة مستقلین تكون أغلبیة 1.3.3
 

 رئیس لجنة التدقیق وااللتزام عضًوا مستقالً.یكون  1.3.4
 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%A8+%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 .المنبثقة عن مجلس اإلدارة ال یحق لرئیس مجلس اإلدارة أن یكون عضواً في لجنة التدقیق واإللتزام 1.3.5
 

 عضًوا في أي لجنة أخرى.أن یكون  المنبثقة عن مجلس اإلدارة ي عضو في لجنة التدقیق وااللتزامأل یجوزال  1.3.6
 

 .غیابھحال ن عضواً آخراً من اللجنة لیترأسھا في یعیّ  لرئیس اللجنة أن یجوز 1.3.7
 

 یجوز لألعضاء اآلخرین في إدارة البنك التجاري حضور إجتماعات اللجنة بناًء على دعوة اللجنة. 1.3.8
 

 عضویةمدة ال
 

مع مدة العضویة في مجلس اإلدارة وتكون لمدة أقصاھا ثالثة أعوام قابلة  مدة العضویة في اللجنةتتزامن  1.3.9
 ید.للتجد

 
 

 العضویة 1.4
 

 والمتطلباتالمؤھالت 
 
في المجال ودرایة معرفة  المنبثقة عن مجلس اإلدارة أعضاء لجنة التدقیق وااللتزامأغلبیة لدى یجب أن یكون  1.4.1

 المالي والمحاسبي.
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 ك خالل العامین الماضیین عضًوا في لجنة التدقیق وااللتزامعلى البن اال یجب أن یكون أي شخص أجرى تدقیقً  1.4.2

 .منبثقة عن مجلس اإلدارةال
 

 الترشیح
 

 .المنبثقة عن مجلس اإلدارة على تعیین أعضاء لجنة التدقیق وااللتزامأن یوافق مجلس اإلدارة لینبغي  1.4.3
 
 

 االستقالة
 

مجلس اإلدارة على إشعار اإلستقالة الذي یقدم موافقة ولجنة التدقیق وااللتزام یجب الحصول على موافقة رئیس  1.4.4
 .قبل ثالثة أشھر

 
 المكافآت

 
وفقاً یحضرونھ كل اجتماع مقابل  وأعضائھا المنبثقة عن مجلس اإلدارة لجنة التدقیق وااللتزامتم مكافأة رئیس ت 1.4.5

 ومجلس اإلدارة. والترشیحات والحوكمة من قبل لجنة المكافآتالمقررة المكافآت والمنافع  لھیكلیة
 

   أمین سر اللجنة
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ات اللجنة وتوزیع لیكون مسؤوالً عن الحفاظ على كل مستند التدقیق وااللتزام لجنةیتم تعیین أمین السر من قبل  1.4.6
لتوصیف ا یحددھاجتماعات واإلعداد لعقد اجتماعات اللجنة باإلضافة إلى واجبات أخرى جداول أعمال اإل

 الوظیفي ألمین سر اللجنة.
 

 االجتماعات 1.5
 

 االجتماعمكان 
 
 .ن آخر یوافق علیھ رئیس لجنة التدقیق وااللتزامالمركز الرئیسي للبنك التجاري أو أي مكا 1.5.1

 
 عدد االجتماعات

 
إذا دعت أو أكثر مرات في السنة ست على األقل  المنبثقة عن مجلس اإلدارة لجنة التدقیق وااللتزامتجتمع  1.5.2

 الحاجة إلى ذلك.
 

دون حضور  خاصة مع رئیس التدقیق الداخلي على األقل مرة في السنةعقد اجتماعات ب على اللجنة یج 1.5.3
 اإلدارة.

 

حیث  المؤتمرات المرئیةبالصوت والصورة عن طریق عبر الھاتف أو  لجنة التدقیق وااللتزامیجوز عقد اجتماع  1.5.4
 إلى االجتماع. شخصیًاتعد المشاركة في مثل ھذه االجتماعات بمثابة الحضور 

 

 الدعوة إلى االجتماع وجدول األعمال
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 .من موعد االجتماع ة قبل أسبوع واحد على األقلتوزیع جدول أعمال اجتماع اللجن یتم 1.5.5
 

 النصاب القانوني
 

اكتمال النصاب القانوني لالجتماع،  عدمیكتمل النصاب القانوني بحضور عضوین من اللجنة. في حال  یكتمل 1.5.6
بلوغ النصاب  وذلك بغیةفي اللجنة  ایجوز للرئیس دعوة العضو البدیل لحضور االجتماع ویتم اعتباره عضوً 

 .قانونيال
 

 إتخاذ القرارات 
 
 

 قرارات لجنة التدقیق واإللتزام باإلجماع اتخاذ یتم 1.5.7
 

 .مجلس اإلدارة أعضاءمن عضو إرسالھا للحصول على توقیع كل یجوز اتخاذ قرارات اللجنة أیضاً من خالل  1.5.8
 

 
 

 حق الحصول على المعلومات
 

على سجالت البنك  ،قیود ةدون أی ،حق االطالع التدقیق واإللتزام، خالل قیامھا بمھامھا، أن یكون للجنة یجب 1.5.9
 .مستندات أو تقاریر أو مواد أو معلومات أخرى لدى الموظفین أو المستشارین الخارجیین للبنك ةوأی
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 محضر االجتماع
 
 

ع المحضر مع جدول اإلجراءات على جمیع التدقیق واإللتزام ویوزَّ لجنة تعقده  اجتماعاالحتفاظ بمحضر لكل  یتم 1.5.10
 .االجتماعء اللجنة خالل أسبوع واحد من تاریخ أعضا

 
 
 

 المنبثقة عن مجلس اإلدارة لجنة المخاطر 2
 

 التفویضنطاق  2.1
 

على سبیل بما في ذلك إدارة مخاطر المؤسسة ب ما یتعلقتكون لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة مسؤولة عن كل 
 اتسیاسالتقوم اللجنة بمراجعة  .، والقانونیة ومخاطر السمعةالتشغیلیة المثال ال الحصر مخاطر االئتمان والسوق والمخاطر
عن طریق لجنة المخاطر  البنك یواجھھا قد التي كافة المخاطر  بمراقبةالمعتمدة في كل المسائل المتعلقة بالمخاطر. كما تقوم 

توجیھات بشأن كیفیة إدارة یصدر عنھم من ما ، والرئیس التنفیذي، ورئیس قطاع المخاطر، والمنبثقة عن اإلدارة التنفیذیة
 المخاطر. 

 
 المخاطرمسؤولیات لجنة  2.2

 
 تقوم اللجنة بمراجعة سیاسات المخاطر، والمعاییر، وآلیات الرقابة لكافة األنشطة التي تتضمن كافة   2.2.1

 :التالیة المخاطر
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وفقاً لتوصیات  مة في إدارة المخاطر في البنكوالمنھجیات المستخدذات الصلة اطر والمعاییر سیاسات المخ 2.2.1.1

 .والرئیس التنفیذي، ورئیس قطاع المخاطر ؛لجنة المخاطر المنبثقة عن اإلدارة التنفیذیة
 

في كافة المسائل المتعلقة  لبنك أن یواجھھا اومستوى المخاطر التي یمكن  الشاملة استراتیجیة المخاطر 2.2.1.2
وإعتمادھا  ك مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة؛بما في ذلبالمخاطر النوعیة والكمیة، 

 .من قبل مجلس اإلدارة
 

 وفقاً لتوصیات رئیس قطاع المخاطر، والرئیس التنفیذي.  ؛)CTR-001-01-14( میثاق مخاطر البنك 2.2.1.3
سیاسات إدارة المخاطر واألصول وخصوم والخزینة وإدارة األصول الخاصة وكتیبات تفویض  2.2.1.4

  الصالحیات وفقاً لتوصیات لجنة المخاطر المنبثقة عن اإلدارة التنفیذیة.
 

المصرفي بما في ذلك الحدود المرتبطة بالقطاع  ،إقرارھامراجعة مستویات تحمل المخاطر وحدود المحافظ و 2.2.2
 .رة التنفیذیةوغیرھا، كما تم اعتمادھا من قبل لجنة المخاطر المنبثقة عن اإلداوالجغرافیة وجودة األصول 

 
 .إدارة استمراریة األعمالاإلشراف على   2.2.3

 
لضمان في مراقبة المخاطر ومخاطر المجموعة مراجعة وتقییم أداء لجنة المخاطر المنبثقة عن اإلدارة التنفیذیة   2.2.4

 .باالستراتیجیات والسیاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وتطبیقھا لتزاماإل
 

 بازل.قیة اتفامراجعة تطبیق معاییر   2.2.5
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عبر باإلضافة إلى تقاریر أخرى حول اتجاھات المحافظ  وتقدیمھا إلى مجلس اإلدارة لمخاطرامراجعة تقاریر   2.2.6
 البنك.

  
 إدارة إطار العمل الخاص بمساءلة اإلدارة التنفیذیة.   2.2.7

  

استراتیجات وضع اإلجراءات المناسبة لدعم مراقبة مخاطر التكنولوجیا ومخاطر األمن اإللكتروني، وضمان  2.2.8
 أعمال البنك وأھدافھ.

    یتعین على لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة أن تطلب من اإلدارة العلیا أن تقوم بمراجعة ضوابط   2.2.8.1
المستجدة، بصورة دوریة وعلى أساس سنوي على أقل األمن اإللكتروني وفقًا لتھدیدات األمن اإللكتروني 

إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة حول  معقولةلیا تقدیم تبریرات تقدیر. ویتعین على اإلدارة الع
 جوھریة. ثغرات مادیة ةأی
 

یجوز للجنة المخاطر أن تطلب من رئیس أمن المعلومات وأي خبراء آخرین في مجال األمن اإللكتروني  2.2.8.2
قة باألمن اإللكتروني لضمان اإلرشاد حول المسائل المتعل أن یقدمواومدراء اإلدارات ذات الصلة بالبنك، 

 تقدیم معلومات تقنیة دقیقة إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
 

 تقدیم التقاریر
 

 تقدیم التقاریر بشأن نشاطات اللجنة والمسائل والتوصیات المتعلقة بھا إلى مجلس اإلدارة بشكل منتظم. 2.2.9
 

2.2.10  ً ، تقدیم التقاریر إلى المساھمین بشكل سنوي لعرض تشكیل اللجنة ودورھا للشروط والمتطلبات التنظیمیة وفقا
 القواعد واألنظمة. تتطلبھامعلومات أخرى  ةوأیوكیفیة توزیعھا ومسؤولیاتھا 
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 مھام أخرى
 

 إجراء تقییم ذاتي سنوي ألداء اللجنة یشمل فاعلیتھا والتزامھا بالمیثاق الخاص بھا. 2.2.11
 
 .إن وجدتإلى مجلس اإلدارة،  اتیرتغ ةسنویاً ورفع التوصیات بشأن أیق اللجنة مراجعة میثا 2.2.12  

 
 
 
 

 تشكیل اللجنة 2.3
 
 عدد األعضاء وتألیف اللجنة 
 
 غیر تنفیذي.  وأمستقل بدیل ثالثة أعضاء وأي عضو  تتألف لجنة المخاطر من 2.3.1 
 

" والعضو "المستقل" الصادرة عن ھیئة قطر لألسواق المالیة عضو مجلس اإلدارة "غیر التنفیذيي البنك تعریفَ  یتبنى 2.3.2
 ھیئة قطر لألسواق المالیة ومصرف قطر المركزي، یتم اتباع ي ومصرف قطر المركزي. وفي حالة وجود تضارب بین تعریفَ 

 .األكثر صرامة الشروط
 
 غیابھ.حال في ھا ن عضواً آخراً من اللجنة لیترأسأن یعیّ  لجنة المخاطریمكن لرئیس  2.3.3 
 

 من أعضاء اإلدارة اآلخرین حضور اإلجتماع بناًء على دعوة اللجنة. أو أيّ  ،أدناهالوارد ذكرھم یجوز لألشخاص  2.3.4
 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%A8+%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%A8+%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 الرئیس التنفیذي؛ 2.3.4.1
 ؛رئیس قطاع المخاطر 2.3.4.2
 رئیس أمن المعلومات. 2.3.4.3

 
 عضویةمدة ال

 
 اإلدارة وتكون لمدة أقصاھا ثالثة أعوام قابلة للتجدید.تتزامن مدة العضویة في اللجنة مع مدة العضویة في مجلس  2.3.5

 
  

 العضویة  2.4
 
 المؤھالت والشروط 
 
 .إدارة المخاطرمجال في ودرایة معرفة یجب أن یكون لدى أغلبیة األعضاء  2.4.1 
 
 الترشیح 
 
 اإلدارة على تعیین أعضاء اللجنة.یجب الحصول على موافقة مجلس  2.4.2 
 
 ستقالةاإل 
 

 ومجلس اإلدارة على إشعار اإلستقالة الذي یقدم قبل ثالثة أشھر. لجنة المخاطریجب الحصول على موافقة رئیس  2.4.3
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 المكافآت
 

تم الموافقة علیھا المكافآت والمنافع التي ت تم مكافأة رئیس اللجنة وأعضائھا مقابل كل اجتماع یحضرونھ وفقاً لھیكلیةت 2.4.4
 ومجلس اإلدارة. ترشیحات والحوكمةوال من قبل لجنة المكافآت

 
 
 
 
 

 أمین سر اللجنة  
 

یتم تعیین أمین السر من قبل اللجنة لیكون مسؤوالً عن الحفاظ على كل مستندات اللجنة وتوزیع جداول أعمال  2.4.5
ر التوصیف الوظیفي ألمین س یحددھااالجتماعات واإلعداد لعقد اجتماعات اللجنة باإلضافة إلى واجبات أخرى 

 اللجنة.
 

 االجتماعات 2.5
 
 مكان االجتماع 
 

 المركز الرئیسي للبنك التجاري أو أي مكان آخر یوافق علیھ رئیس اللجنة. 2.5.1
 

 عدد االجتماعات
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 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.أو أكثر تجتمع اللجنة على األقل أربع مرات في السنة  2.5.2
 

حیث تعد المشاركة في  المؤتمرات المرئیةو بالصوت والصورة عن طریق یجوز عقد اجتماع اللجنة عبر الھاتف أ 2.5.3
 .إلى االجتماع شخصی�امثل ھذه االجتماعات بمثابة الحضور 

 
 الدعوة إلى االجتماع وجدول األعمال 

 
 من موعد االجتماع. على األقلواحد یتم توزیع جدول أعمال اجتماع اللجنة قبل أسبوع  2.5.4

 
 النصاب القانوني

 
 .، بما فیھما رئیس اللجنة أو من یمثلھیكتمل النصاب القانوني بحضور عضوین من اللجنة 2.5.5

 
 إتخاذ القرارات 

 
 كل القرارات باإلجماع. یتم اتخاذ 2.5.6

 
 .من خالل إرسالھا للحصول على توقیع كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارةیجوز اتخاذ قرارات اللجنة أیضاً  2.5.7

 
 لى المعلوماتحق الحصول ع

 
مستندات أو  ةعلى سجالت البنك وأیدون أي قیود ، خالل قیامھا بمھامھا، حق االطالع المخاطر یجب أن یكون للجنة 2.5.8

 .للبنك الخارجیین المستشارینتقاریر أو مواد أو معلومات أخرى لدى الموظفین أو 
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 محضر االجتماع
 

خالل  اللجنةاللجنة ویوزع المحضر مع جدول اإلجراءات على جمیع أعضاء  لكل إجتماع تعقده یتم االحتفاظ بمحضر 2.5.9
 .من تاریخ اإلجتماع أسبوع واحد
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 المنبثقة عن مجلس اإلدارةاللجنة التنفیذیة  .3
 

 التفویضنطاق  3.1
 

لتي تتطلب مراجعة ، وتتولى التعامل مع المسائل اللمجلساستشاریة  بصفةاللجنة التنفیذیة المنبثقة عن مجلس اإلدارة تعمل 
ة إجراء تقییمات مفّصلة یاللجنة التنفیذیة مسؤول تتولى، وعالوةً على ذلك. المجلسبین اجتماعات  تنشأ لكن قدمجلس اإلدارة 

منح التسھیالت االئتمانیة (ضمن الحدود المسموح بھا وفقًا إلرشادات مصرف قطر المركزي ومجلس اإلدارة) والتي لم تتم و
لمعالجة المسائل المتعلقة بالموافقة على  التنفیذیة كما یتم تفویض اللجنةخالل اجتماعات مجلس اإلدارة. كفي بما یمناقشتھا 

االستراتیجیات والخطط والمیزانیات/األھداف والسیاسات واإلجراءات واألنظمة باإلضافة إلى مراجعة أداء البنك فیما یرتبط 
 بكل منھا. 

 
 

 ة اللجنة التنفیذی مسؤولیات 3.2
 

ً منح تسھیالت ائتمانیة الموافقة على  3.2.1 والتوجیھات الصادرة الممنوحة بموجب تفویض الصالحیات لصالحیات لوفقا
 عن مجلس إدارة البنك. 

 
 % من رأسمال البنك واحتیاطھ.10تفوق قیمتھا حیث التوصیة بمنح تسھیالت ائتمانیة  3.2.2

 
على مستوى البلد وعلى مستوى المؤسسات المالیة لھا التعرض مخاطر التي یتم البناًء على توصیة اإلدارة، مراجعة  3.2.3

 حدود التعرض على مستوى البلد إلى مجلس اإلدارة؛بإدخال التعدیالت إلى ورفع التوصیات 
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 األصول الخاصة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛التعامل مع استراتیجیة  إستعراض 3.2.4
  

إلى الشخصیات المنتجات الجاھزة لالستخدام)  باستثناءاالئتمانیة (لمتعلقة بمنح التسھیالت امراجعة كل المقترحات  3.2.5
تفویض  السیاسیة وأشخاص في مناصب وزاریة والموافقة علیھا وذلك وفقاً لتفویض الصالحیات المتفق علیھ في إطار

 .)DOA – 001 – 01 - 14( المخاطرب الصالحیات الخاص
 

 ثماني سنوات.ال علىنح تسھیالت ائتمانیة تزید مدة استحقاقھا الموافقة على م 3.2.6
 
 

 السیاسات
 

كافة السیاسات المتعلقة بتنظیم البنك وعملیاتھ، بما في ذلك الصالحیات التي تتطلبھا اإلدارة التنفیذیة واعتماد مراجعة  3.2.7
ارة أخرى كما ھو منصوص علیھ في لتنفیذ مسؤولیاتھا (باستثناء السیاسات التي تخضع لمراجعة لجان مجلس إد

 تفویض الصالحیات الخاص بمجلس اإلدارة).
 

 االستراتیجیة
 

تعزیز استراتیجیة البنك التجاري على المدى الطویل وفقًا لألوضاع االقتصادیة وظروف السوق ورؤیة مجلس  3.2.8
 اإلدارة. ومراجعة االستراتیجیة العامة للبنك، وضمان تنفیذھا.

 
واعتمادھا عبر البنك، وفقًا الستراتیجیة البنك على المدى البعید،  اة خطط األعمال السنویة ومیزانیتھمراجع 3.2.9

 البیئة االقتصادیة وبیئة السوق والبیئة الرقابیة.تطرأ على قد والتغیرات التي 
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 ة العالمات التجاري عبر البنك.، وتحدید قیم كافیھاالموافقة علو للبنك التجاري ةرؤیة العالمة التجاریمراجعة    3.2.10

 
استالم التقاریر والتحلیالت حول أداء البنك المالي والتشغیلي، وتقییم مؤشرات األداء الرئیسیة بالمقارنة مع  3.2.11

 االستراتیجیات المصاحبة لھا.
 

لبنك التجاري، والموافقة مراجعة واعتماد سیاسة المسؤولیة االجتماعیة الخاصة بالبنك التجاري في ضوء معاییر ا 3.2.12
 على طلبات التبرعات والدعم االجتماعي.

 
 الرأسمالیة واعتمادھا.التشغیلیة و النفقاتكافة میزانیات واعتماد مراجعة  3.2.13

 
المباني، باإلضافة إلى بشأن امتالك اتخاذ القرارات المتعلقة بمباني البنك، ورفع التوصیات إلى مجلس اإلدارة  3.2.14

 قة على النفقات الرأسمالیة األخرى.المواف
 

(باستثناء المستشارین الخارجیین للبنك حیث یتم تعیینھم من خالل الموافقة على تعیین المستشارین الخارجیین  3.2.15
 صالحیات الرئیس التنفیذي. رسوم تكلیفھملجنة التدقیق وااللتزام) والذین تتخطى 

 
لتعیین الخاصة باألعضاء غیر التنفیذیین الذین یمثلون البنك التجاري في مجالس الموافقة والتوقیع على قرارات ا 3.2.16

 إدارات البنوك التابعة والزمیلة واللجان المنبثقة عنھا.
 

 تقدیم التقاریر
 

 تقدیم التقاریر بشأن نشاطات اللجنة والمسائل والتوصیات المتعلقة بھا إلى مجلس اإلدارة بشكل منتظم.   3.2.17
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3.2.18  ً للشروط والمتطلبات التنظیمیة، تقدیم التقاریر إلى المساھمین بشكل سنوي لعرض تشكیل اللجنة ودورھا  وفقا

 معلومات أخرى تنص علیھا القواعد واألنظمة. ةوأیوكیفیة توزیعھا ومسؤولیاتھا 
 

 مھام أخرى
 

 میثاق الخاص بھا.إجراء تقییم ذاتي سنوي ألداء اللجنة یشمل فاعلیتھا والتزامھا بال   3.2.19
 

 تشكیل اللجنة 3.3
 
 عدد األعضاء وتألیف اللجنة 
 
 تنفیذي.غیر أو مستقل یكون  ،من أربعة أعضاء وأي عضو بدیل ةتتألف اللجنة التنفیذی   3.3.1  
 

المالیة  عضو مجلس اإلدارة "غیر التنفیذي" والعضو "المستقل" الصادرة عن ھیئة قطر لألسواقي البنك تعریفَ  یتبنى  3.3.2
ھیئة قطر لألسواق المالیة ومصرف قطر المركزي، یتم ي قطر المركزي. وفي حالة وجود تضارب بین تعریفَ  ومصرف

 .األكثر صرامةالشروط   اعتماد
 

 غیابھ.حال في ھا من اللجنة لیترأس آخرَ ن عضواً یمكن لرئیس اللجنة أن یعیّ   3.3.3
 

 للجنة:ور اإلجتماع بناًء على دعوة احضالبنك التجاري المذكورین أدناه إدارة ألعضاء یجوز   3.3.4
 

 الرئیس التنفیذي؛ 3.3.4.1

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%A8+%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 رئیس قطاع المخاطر؛  3.3.4.2

 
 ؛رئیس قطاع االئتمان 3.3.4.3

 
 و رؤساء وحدات األعمال (المدیرین العامین التنفیذیین)؛  3.3.4.4

 
 .البنكإدارة  خرین مناآلعضاء األ 3.3.4.5

 
 عضویةة المدّ 
 
 العضویة في اللجنة مع مدة العضویة في مجلس اإلدارة وتكون لمدة أقصاھا ثالثة أعوام قابلة للتجدید.تتزامن مدة   3.3.5
  

 العضویة  3.4
 
 المؤھالت والشروط 
 
 .االئتمانفي مجال إدارة ودرایة معرفة اللجنة یجب أن یكون لدى أغلبیة أعضاء   3.4.1 
  

 الترشیح
 
 اإلدارة على تعیین أعضاء اللجنة.یجب الحصول على موافقة مجلس   3.4.2 
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 ستقالةاإل 
 

 یجب الحصول على موافقة رئیس اللجنة ومجلس اإلدارة على إشعار اإلستقالة الذي یقدم قبل ثالثة أشھر.  3.4.3
 

 المكافآت
 

تتم الموافقة علیھا  تتم مكافأة رئیس اللجنة وأعضائھا مقابل كل اجتماع یحضرونھ وفقاً لھیكلیة المكافآت والمنافع التي  3.4.4
 ومجلس اإلدارة. والحوكمة والترشیحاتمن قبل لجنة المكافآت 

 
 

 أمین سر اللجنة  
 

یتم تعیین أمین السر من قبل اللجنة لیكون مسؤوالً عن الحفاظ على كل مستندات اللجنة وتوزیع جداول أعمال   3.4.5
لتوصیف الوظیفي ألمین سر ا یحددھاواجبات أخرى االجتماعات واإلعداد لعقد اجتماعات اللجنة باإلضافة إلى 

 اللجنة.
 
 

 االجتماعات 3.5
 
 مكان االجتماع 
 

 المركز الرئیسي للبنك التجاري أو أي مكان آخر یوافق علیھ رئیس اللجنة. 3.5.1
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 عدد االجتماعات
 

  إجتماعاً سنویاً.  12 اللجنة عقدت  3.5.2
 

حیث تعد المشاركة في  المؤتمرات المرئیةتف أو بالصوت والصورة عن طریق یجوز عقد اجتماع اللجنة عبر الھا 3.5.3
 .إلى االجتماع شخصی�امثل ھذه االجتماعات بمثابة الحضور 

 
 الدعوة إلى االجتماع وجدول األعمال 

 
 من موعد االجتماع. على األقل واحد یتم توزیع جدول أعمال اجتماع اللجنة قبل أسبوع 3.5.4

 
 ونيالنصاب القان

 
 من اللجنة. ثالثة أعضاء یكتمل النصاب القانوني بحضور  3.5.5

 
 إتخاذ القرارات 

 
 كل القرارات باإلجماع. یتم اتخاذ 3.5.6

 
 .من خالل إرسالھا للحصول على توقیع كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارةیجوز اتخاذ قرارات اللجنة أیضاً  3.5.7

 
 حق الحصول على المعلومات

 



 )CTR-003-01-01ق اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك التجاري (یثام
 

2020نوفمبر      06.اإلصدار رقم   36    

 

مستندات أو تقاریر أو  ةعلى سجالت البنك وأیقیود  ةدون أیأن یكون للجنة، خالل قیامھا بمھامھا، حق االطالع یجب  3.5.8
 .للبنك الخارجیین المستشارینمواد أو معلومات أخرى لدى الموظفین أو 

 
 محضر االجتماع

 
خالل  اللجنةجراءات على جمیع أعضاء لكل إجتماع تعقده اللجنة ویوزع المحضر مع جدول اإل یتم االحتفاظ بمحضر 3.5.9

 .من تاریخ اإلجتماعأسبوع واحد 
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 المنبثقة عن مجلس اإلدارة والحوكمة والترشیحات لجنة المكافآت .4
 

 التفویض 4.1
 

مسؤولة عن تقییم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة. وتكون  والحوكمة والترشیحاتت آالمكافتكون لجنة 
التوصیة بتعیین أعضاء مجلس اإلدارة وإعادة ترشیحھم النتخابھم من قبل الجمعیة العامة باإلضافة أیضاً عن سؤولة ماللجنة 

 إلى إجراء التقییم الذاتي السنوي ألداء مجلس اإلدارة. 
 

 لجنة ال مسؤولیات 4.2
 المكافآت

 
معاییر  بما في ذلكالعالقة بین المكافأة واألداء سة ھذه السیاحدد ت. مكافآت تشمل أعضاء مجلس اإلدارةللسیاسة إعداد  4.2.1

 قابلة للقیاس ترّكز على المصالح طویلة األجل.
 

% من صافي أرباح البنك بعد خصم اإلحتیاطات 5یجب أال تتجاوز المكافآت السنویة الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة نسبة  4.2.2
 القانونیة وتوزیع األرباح.واإلستقطاعات 

 
 ):18/2014ا لتعمیم مصرف قطر المركزي رقم (وفقً  4.2.3

 
 لایر قطري. 2,000,000الحد األقصى للمكافأة السنویة لرئیس مجلس اإلدارة مبلغ  4.2.3.1 
 
 لایر قطري. 1,500,000الحد األقصى للمكافأة السنویة لعضو مجلس اإلدارة مبلغ  4.2.3.2 
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مجلس اإلدارة، یكون الحد األقصى للمكافأة السنویة مبلغ  لجنة من لجان ةفي حال مشاركة العضو في أی 4.2.3.3
 لایر قطري. 500,000

  
% من رأس 5یتم صرف المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة بعد توزیع أرباح نقدیة على المساھمین تعادل ما ال یقل عن   4.2.4

 المال البنك المدفوع للمساھمین.
 

نفیذیة من أجل استقطاب األفراد ممن لدیھم الخبرات المھنیة والمھارات الالزمة وضع إطار واضح لمكافآت اإلدارة الت  4.2.5
 التي تؤھلھم إلدارة البنك التجاري والمحافظة على ھؤالء األفراد وتحفیزھم.

 
یادات الموافقة على شروط التوظیف وعقد الخدمة ونطاق التدابیر المتعلقة بالمعاشات التقاعدیة وأساس العالوة ومنح الز 4.2.6

 باإلضافة شروط إنھاء الخدمة فیما یتعلق بالرئیس التنفیذي للبنك. 
 

 .بعد إقرارھا من قبل مجلس اإلدارة ة للموافقة علیھامعیة العامإلى الجت آالمكافتقدیم سیاسة   4.2.7
 
 االستراتیجیة.األھداف بناًء على تحقیق األھداف طویلة األجل و ضمان تحدید المكافآت  4.2.8

 
رفع التوصیات إلى مجلس اإلدارة بشأن مكافآت أعضاء اإلدارة التنفیذیة الحالیین والجدد تمشیاً مع مستویات المكافآت   4.2.9

 في القطاع المصرفي.
 

ورفع التوصیات من كافة الدرجات الوظیفیة سنویاً لموظفي البنك  واالستحقاقاتت مراجعة ھیكلیة المكافآالحرص على   4.2.10 
 اإلدارة للموافقة علیھا.إلى مجلس 
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ً داء الرئیس التنفیذي وأعمراجعة أ 4.2.11 أھداف المؤسسة طویلة  انطالقًا من ضاء اإلدارة التنفیذیة اآلخرین وتقییمھا سنویا
 وتقدیم نتائج التقییم إلى مجلس اإلدارة.السنة الحالیة  إنجازاتدون االقتصار على األجل 

 
 مجموعة التعویضات في حال إنھاء عقد أحد أعضاء اإلدارة التنفیذیة قبل أوانھ.تحدید الشروط المتعلقة ب 4.2.12

 
الضرورة خالل عملیة تحدید مستشاري المكافآت المستقلین عند  استشارةالمھنیة بما في ذلك  المشورةالحصول على  4.2.13 

 ت.المكافآ
 

 الترشیحات
 
  .باإلدارة التنفیذیة. ترشیح من تراه اللجنة مالئًما لشغل أي منصب   4.2.14

 
التأكد من أن ترشیحات وتعیینات أعضاء مجلس اإلدارة تتم وفقًا إلجراءات رسمیة صارمة وشفافة على النحو المفصل في   4.2.15

 میثاق مجلس اإلدارة ، القسم السادس "عضویة المجلس"
 

لبیة متطلبات ومعاییر أعضاء مجلس اإلدارة التي التأكد من أن الترشیحات تأخذ في االعتبار قدرة المرشحین على ت  4.2.16
 وضعتھا لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة والمفصلة في القسم السادس من میثاق مجلس اإلدارة "عضویة المجلس"

 
لقي طلبات الترشیح لعضویة المجلس وتقییم تلك الطلبات وتقدیم قائمة بمرشحي عضویة المجلس إلى المجلس مع ت 4.2.17

جنة المكافآت والترشیحات والحوكمة كما ھو مفصل في میثاق مجلس اإلدارة ، القسم السادس "عضویة توصیات ل
 المجلس".
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تزوید ھیئة قطر لألسواق المالیة بقائمة المشرحین لعضویة مجلس اإلدارة، إضافةً إلى سیرھم الذاتیة، ونسخ أصلیة من     4.2.18
عد المحدد النتخابات أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى إخطار متطلبات الترشیح، قبل أسبوعین على األقل من المو

  مصرف قطر المركزي بأسباب  قبول ورفض المشرحین لعضویة مجلس اإلدارة من قِبل اللجنة.
 

 ترشیح من تراه مناسبًا لعضویة مجلس اإلدارة عندما یكون أي مقعد شاغًرا.  4.2.19
 

لمجلس اإلدارة بما في ذلك ھیكلیة (على سبیل المثال نوع العضویة) اللجان رفع التوصیات بشأن الحجم والتشكیل المناسبین   4.2.20
  المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

 
 .واإلدارة التنفیذیة األخرى الرئیس التنفیذي للمجموعةالتأكد من وجود خطة تعاقب لدى   4.2.21

 

 .ممارسة الرقابة على تقییم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة للبنك التجاري.  4.2.22
 

 على معاییر محددة بما في ذلك:  إجراء تقییم ذاتي سنوي ألداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ  4.2.23
 

التزام أعضاء مجلس اإلدارة بتحقیق مصلحة البنك، والقیام بأعمال لجنة المجلس وحضورھم  •
 المجلس؛اجتماعات مجلس اإلدارة ولجنة 

ي یقدمھا أعضاء مجلس اإلدارة بشكل جماعي إلى تكوین مجلس اإلدارة وتنوع الخلفیات والخبرات الت •
 ؛المجلس

  الفعالیة في ھیاكل حوكمة الشركات، وتواتر االجتماعات، واالختصاصات وخطوط التقاریر؛ •
 تخطیط كاف للنجاح؛ و •
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 .الثقافة والسلوك الجید یظھر من قبل المجلس •
 
 
س اإلدارة ولجان المجلس لتحدید نقاط القوة والضعف وكشف تقدیم تقریر سنوي إلى مجلس اإلدارة مع تحلیل ألداء مجل .244.2

 ملخص التحلیل في تقریر الحوكمة السنوي للبنك.
 
 
 الحوكمة  

 
تغیرات في الممارسات الدولیة والمحلیة لحوكمة الشركات التي قد تؤثر على األسلوب التشغیلي للبنك وطریقة  ةمراجعة أی 4.2.25

م ھذه التغیرات بشكل دوري. ومن ثم رفع التوصیات بشأن التغیرات إلى مجلس إدارة سیاسات الحوكمة الخاصة بھ وتقیی
 اإلدارة بكامل أعضائھ.

 
اإلشراف على تدریب أعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك التدریب السنوي على حوكمة الشركات، والتدریب اآلخر كما ھو  4.2.26

یف وتوجیھ أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بأدوارھم مطلوب بموجب اللوائح المعمول بھا، وبرنامج التعریف الرسمي لتعر
 ومسؤولیاتھم وعملیات البنك.

 
إعداد التوصیات واإلقتراحات المطلوبة فیما یتعلق بنطاق عمل اللجان ذات الصلة المنبثقة عن اإلدارة التنفیذیة باإلضافة إلى  4.2.27

 دیمھا إلى مجلس اإلدارة للحصول على موافقتھ.التوصیات األخرى التي ترفعھا اإلدارة العلیا عبر القنوات المناسبة وتق
 

  النظر في المسائل المتعلقة بعدم االلتزام بمعاییر حوكمة الشركات ورفع التوصیات إلى مجلس اإلدارة بشأن  4.2.28
  اإلجراءات التي یجب اتخاذھا لحل ھذه المسائل إن وجدت.             
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 عند الضرورة.الحوكمة تغیرات في ممارسات التوصیة باإلجراءات التي یجب اتخاذھا بشأن ال   4.2.29
 

 
 مھام أخرى

 
 إجراء تقییم ذاتي سنوي ألداء اللجنة یشمل فاعلیتھا والتزامھا بالمیثاق الخاص بھا. 4.2.30

 
 تغیرات إلى مجلس اإلدارة، إن وجدت. ةمراجعة میثاق اللجنة سنویاً ورفع التوصیات بشأن أی 4.2.31

 
 

 تشكیل اللجنة 4.3
 
 اللجنةعدد األعضاء وتألیف  
 

 تنفیذي. غیر أومستقل یكون  ،عضو بدیلو أعضاء ثالثمن تتألف اللجنة          4.3.1
 

عضو مجلس اإلدارة "غیر التنفیذي" والعضو "المستقل" الصادرة عن ھیئة قطر لألسواق ي البنك تعریفَ  یتبنى 4.3.2 
ة قطر لألسواق المالیة ومصرف ھیئ يتعریفَ المالیة ومصرف قطر المركزي. وفي حالة وجود تضارب بین 

 . األكثر صرامة الشروط قطر المركزي، یتم اتباع 
 

 غیابھ.حال یمكن لرئیس اللجنة أن یعین عضًوا آخًرا من اللجنة لیترأسھا في          4.3.3
 

 یجوز للرئیس التنفیذي أو أي عضو من أعضاء اإلدارة حضور اإلجتماع بناًء على دعوة اللجنة.         4.3.4

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%A8+%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 عضویةمدة ال
 
   تتزامن مدة العضویة في اللجنة مع مدة العضویة في مجلس اإلدارة وتكون لمدة أقصاھا ثالثة أعوام قابلة  4.3.5 

 للتجدید.                  
  

 العضویة  4.4
 
 المؤھالت والشروط 
 

 .التوجھات الجدیدة في إطار المكافآتفي ودرایة یجب أن یكون لدى األعضاء معرفة   4.4.1
 
 رشیحالت 
 

بناًء على المجموعة المتوفرة من األعضاء  والحوكمة والترشیحات ن مجلس اإلدارة أعضاء لجنة المكافآتیعیّ   4.4.2
 .المستقلین واألعضاء غیر التنفیذیین في مجلس اإلدارة

 
 ستقالةاإل 
 

 یقدم قبل ثالثة أشھر.یجب الحصول على موافقة رئیس اللجنة ومجلس اإلدارة على إشعار اإلستقالة الذي    4.4.3
 

 المكافآت
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ً لھیكلیة المكافآت والمنافع التي تتم الموافقة  4.4.4    تتم مكافأة رئیس اللجنة وأعضائھا مقابل كل اجتماع یحضرونھ وفقا

 ومجلس اإلدارة.والحوكمة والترشیحات علیھا من قبل لجنة المكافآت 
 

 أمین سر اللجنة  
 

من قبل اللجنة لیكون مسؤوالً عن الحفاظ على كل مستندات اللجنة وتوزیع جداول أعمال یتم تعیین أمین السر  4.4.5
االجتماعات واإلعداد لعقد اجتماعات اللجنة باإلضافة إلى واجبات أخرى یحددھا التوصیف الوظیفي ألمین سر 

 اللجنة.
 

 االجتماعات  4.5
 
 مكان االجتماع 
 

 أو أي مكان آخر یوافق علیھ رئیس اللجنة.المركز الرئیسي للبنك التجاري   4.5.1
 

 جتماعاتعدد اإل
 

 تجتمع اللجنة على األقل مرتین في السنة.   4.5.2
 
حیث تعد المشاركة في  المؤتمرات المرئیةیجوز عقد اجتماع اللجنة عبر الھاتف أو بالصوت والصورة عن طریق  4.5.3 

 .الجتماعإلى ا شخصی�امثل ھذه االجتماعات بمثابة الحضور 
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 الدعوة إلى االجتماع وجدول األعمال 
 

 من موعد االجتماع. على األقل واحد یتم توزیع جدول أعمال اجتماع اللجنة قبل أسبوع 4.5.4 
 

 النصاب القانوني
 
 اللجنة.أغلبیة أعضاء یكتمل النصاب القانوني بحضور  4.5.5   

 
 إتخاذ القرارات 

 
 باإلجماع. كل القرارات یتم اتخاذ   4.5.6 
 
 4.5.7    ً  .والحصول على توقیعھ كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارةإلى إرسالھا  بعد یجوز اتخاذ قرارات اللجنة أیضا

 
 حق الحصول على المعلومات

 
مستندات أو تقاریر  ةقیود على سجالت البنك وأی ةاالطالع دون أی جنة، خالل قیامھا بمھامھا، حقّ یجب أن یكون للّ   4.5.8

 أو مواد أو معلومات أخرى لدى الموظفین أو المستشارین الخارجیین للبنك.
 

 محضر االجتماع
 

 اللجنةلكل إجتماع تعقده اللجنة ویوزع المحضر مع جدول اإلجراءات على جمیع أعضاء  یتم االحتفاظ بمحضر  4.5.9
 .من تاریخ اإلجتماع اسبوعخالل 
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ق میثاالملحق أ: نموذج مقترحات مراجعة 
 
 

                                                ق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارةمیثانموذج مقترحات مراجعة 
  2020نوفمبر  :التاریخ CTR - 003 – 01 – 01: اإلشارة

  : رئیس شؤون الشركةالمنصب ھماري تیریز أوجی: صادر عن
 للمراجعة (أرفق النسخ، إذا لزم األمر)المقترحة  المسائل

 
 : إسم القسم  قسم رقم

 :المراجعات المقترحة
 تم إضافة فقرات الى مسؤولیات لجنة التدقیق وااللتزام:

 ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب  التأكد من إجراء تدقیق سنوي لوظائف االلتزام -1.2.33
ً وتمویل اإلرھاب  اإللتزام ومكافحة غسل األموال التأكد من أن موظفي -1.2.35  محدداً  یتلقون تدریباً سنویا

 
 أسباب المراجعات المقترحة
 بطلب من العضو المنتدب 

 
 أخرى مالحظات

 
 من قبل الموافقةتمت 

 
 

 عیوقبالت ونالمفوض
 

 تاریخ النفاذ
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 واإلقرار باالستالم ةق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارمیثاالملحق ب: نموذج توزیع 
 

                                               ق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلقرار باالستالم میثانموذج توزیع 
 

 المیثاق
 

 

 
 النسخة رقم

 

 

 
 إسم عضو مجلس اإلدارة

 

 

 
 تاریخ اإلقرار باالستالم

 

 

 
 توقیع عضو مجلس اإلدارة
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