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 مقدمة
 إلى ةباإلضاف البنك في والتحكم المسؤولیة من إطار توفیر ھو") لمیثاقا(" البنك إدارة مجلس میثاق من الھدف إن

ً  القیم احترام على ترتكز إدارة وجود  .الصلة ذات واألنظمة القوانین علیھ نصت لما وفقا

ً یعتبر ھذا المیثاق ملزم ھذا  عن ضمان تنفیذ س اإلدارة مسؤوالً ، ویعتبر مجلالبنك األھليألعضاء مجلس إدارة  ا
العلیا والمخول بكامل  اإلدارةیین البنك وتع أعمالل عن ھو المسؤو اإلدارةمجلس ، ویكون المیثاق وتطبیقھ

 إلىك استناداً ــ، وذلمصرفیة واالئتمانیة واالستثماریةاتھ الــورسم سیاس وإدارتھالصالحیات في توجیھ البنك 
وتنظیم المؤسسات  بإصدار قانون مصرف قطر المركزي 2012) لسنة 13مرسوم بقانون رقم (المواد  امــأحك

 .المالیة

 الغایة من المیثاق
ت مجلس اإلدارة اعن مھام وصالحیات وإختصاصات ومسؤولی الغایة من ھذا المیثاق ھو إعطاء لمحة موجزةإن 

 وعالقتھ باإلدارة التنفیذیة والتي تشمل دون حصر:

 مھام ومسؤولیات وإختصاصات مجلس اإلدارة .1
 تحدید مھام وصالحیات اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارةتشكیل و .2
 الستراتیجیات والسیاسات واالجراءاتاألھداف والخطط وا .3
 الھیكل التنظیمي للبنك واإلشراف على األداء .4

 مسؤولیات المجلس
ً لعقـــــوفق ) من قانون مصرف قطر 129المادة ( إلىاداً ــــاستنك وــام األساسي للبنــــد التأسیس والنظــــا

 ،2015لسنة  11التجاریة رقم الشركات ، وقانون 2012) لسنة 13وتنظیم المؤسسات المالیة رقم (المركزي 
 16/7/2015الصادر بتاریخ  68/2015م ـــم رقــكزي بموجب التعمیر المرـــمصرف قط اتـــــتعلیمو
بقرار مجلس نظام حوكمة الشركات المساھمة المدرجة في السوق الرئیسیة الصادر و ،)"تعلیمات الحوكمة"(

وأیة  ،")نظام الحوكمة(" 2017مایو  15ر في الجریدة الرسمیة في والمنشو ھیئة قطر لألسواق المالیة إدارة
فان مجلس وإلى الحد الذي تسري فیھ أحكام تعلیمات الحوكمة ونظام الحوكمة على البنك،  تعدیالت قد تطرأ علیھا،

 ام الحوكمةونظولیات الرئیسیة التالیة والتي تم توضیحھا بالتفصیل بموجب التعمیم ؤیباشر المھام والمس اإلدارة
 .أعاله ینالمذكور

 المھام واإلختصاصات العامة
لس مسؤولیة مھنیة وقانونیة تجاه المساھمین وجمیع أصحاب المصالح وفقاً للتعریف الوارد في تعلیمات جللم .1

الحوكمة والمتمثلة في واجبات األمانة واإلخالص والتفاني في تحقیق أھداف البنك وحمایة حقوق المودعین 
 ن وأصحاب المصالح.والمساھمی

 انتخاب رئیس المجلس ونائب الرئیس. .2
 اعتماد تشكیل المجلس. .3
 التقید بتعلیمات ونظام الحوكمة المشار إلیھما، عند تشكیل المجلس واللجان المنبثقة عنھ. .4
 مراجعة مدى استقاللیة كل عضو من األعضاء مرة في السنة على األقل، وفقاً للنموذج المعد لذلك. .5
ذاتي سنوي ألداء المجلس وجمیع اللجان وجمیع األعضاء مرة واحدة في السنة على األقل وفقاً  اجراء تقییم .6

 للنموذج المعد لذلك.
 وضع ترتیبات مكتوبة تتضمن توعیة وإدراك أعضاء المجلس الجدد لكافة المسؤولیات والمھام الموكلة لھم. .7
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رسمیة مصممة خصیصاً لضمان مساھمتھم  التأكد من أن جمیع األعضاء الجدد یحصلون على دورة تعریفیة .8
 الفعالة في المجلس.

ً وعلى درایة وخبرة مناسبة تمكنھم من ممارسة دورھم  .9 یراعي أعضاء المجلس أن یكونوا مؤھلین مھنیا
االشرافي والمساھمة المھنیة في تحدید أھداف البنك ورسم الخطط واالستراتیجیات والسیاسات واإلجراءات 

 وقت الكافي في تنفیذ مھامھم ومسؤولیاتھم تجاه البنك.وغیرھا، وتخصیص ال
 وھیئةالمركزي بذل العنایة الالزمة في إدارة البنك والتقید بتعلیمات ونظام الحوكمة الصادران عن المصرف  .10

 .قطر لألسواق المالیة
ً على أساس معلومات واضحة وبحسن نیة وبالعنایة واالھتمام الالزمین ولمصلحة ال .11 بنك العمل دائما

 ومساھمیھ كافة، والعمل بفاعلیة وااللتزام بمسؤولیاتھم تجاه البنك.
 تحدید معاییر مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفي إطار تعلیمات مصرف قطر المركزي. .12
 یضطلع أعضاء مجلس اإلدارة "غیر التنفیذیین" على وجھ الخصوص بالمسؤولیات التالیة: .13
إعطاء رأي مستقل حول المسائل االستراتیجیة، السیاسة، المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة، و .أ

 األداء، الموارد، التعیینات األساسیة ومعاییر العمل.
 ضمان إعطاء األولویة لمصالح البنك والمساھمین في حال حصول أي تضارب في المصالح. .ب
 مراقبة أداء البنك في تحقیق غایاتھ وأھدافھ ومراجعة التقاریر المتعلقة بذلك. .ت
 شراف على تطویر القواعد االجرائیة المتعلقة بحوكمة البنك، واالشراف على تطبیقھا.اال .ث
اتاحة مھاراتھم وخبراتھم واختصاصاتھم المتنوعة ومؤھالتھم لمجلس اإلدارة أو لجانھ المختلفة من خالل  .ج

راء حضورھم المنتظم الجتماعات المجلس، ومشاركتھم الفّعالة في الجمعیات العمومیة، وفھمھم آل
 المساھمین بشكٍل متوازن وعادل.

 تشكیل اللجان وتفویض السلطات والصالحیات لھا
وفقاً اعتماد تشكیل اللجان الالزمة لإلشراف على أنشطة البنك على مستوى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة  .1

 لبنك.ومتابعتھا وتقییمھا وفقاً للسیاسات واألنظمة الداخلیة للتعلیمات الحوكمة الساریة، 
برنامج عمل واضح لكل لجنة من لجان مجلس اإلدارة وتحدید السلطات مھام ومسؤولیات واعتماد  .2

والصالحیات المفوضة بھا والواجبات والمسؤولیات المنوطة بھا وطریقة اتخاذ القرارات ومواعید 
ویمكن االجتماعات، وتدون نتائج وقرارات مجلس اإلدارة ولجانھ في محاضر تسجیل مخصصة لذلك، 

 للمجلس أن یشرك أو یستعین بأعضاء من اإلدارة التنفیذیة في اللجان المنبثقة عنھ.
عقد اجتماعات بصفة دوریة مع اإلدارة التنفیذیة من خالل اللجان المشكلة من مجلس اإلدارة ومناقشة  .3

 التقاریر الدوریة المقدمة منھا عن اإلدارة ونتائج األعمال وااللتزام.
من اللجان المنبثقة عن اإلدارة التنفیذیة إلى مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عنھ، المرفوعة ر التقاری مراجعة .4

 وكل ما من شأنھ إبقاء مجلس اإلدارة على إطالع على مستوى األداء التنفیذي في البنك وآخر المستجدات.
 :حجم البنك و، والتي تم وضعھا مراعاةً لھي التالیةالحالیة  إن لجان مجلس إدارة البنك .5

 لجنة التدقیق •

 لجنة المخاطر واإللتزام •

 لجنة الحوكمة، الترشیحات والمكافآت •

 اللجنة التنفیذیة •

 لجنة المناقصات •
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لما یسري علیھا وإن اللجان المنبثقة عن المجلس تخضع للمھام والمسؤولیات التي یحددھا لھا مجلس اإلدارة  .6
 من تعلیمات الحوكمة.
 تیجیات والسیاسات واالجراءاتاألھداف والخطط واالسترا

 تحدید أھداف البنك واعتماد الخطط واالستراتیجیات واالشراف على سالمة تطبیقھا. .1
اعتماد أنظمة الرقابة الداخلیة التي تضعھا اإلدارة التنفیذیة والتي تشمل مجموعة القواعد والضوابط والمعاییر  .2

 قول بأن:والسیاسات واالجراءات التنفیذیة التي تضمن بشكٍل مع
 التقاریر المالیة للبنك تتسم بالشفافیة والدقة والكفایة ویعتمد علیھا. .أ

 عملیات البنك تدار بكفاءة وفعالیة. .ب
 أنشطة البنك تدار ضمن مخاطر مقبولة وملتزمة بالقوانین والتشریعات المعمول بھا. .ت

دارة التنفیذیة والتدقیق الداخلي مراجعة استراتیجیات البنك وأنظمة الرقابة الداخلیة فیھ بشكٍل دوري مع اال .3
 وسالمة تطبیقھا. اومالءمتھوإدارة المخاطر وإدارة االلتزام، للتحقق من مدى 

 الھیكل التنظیمي للبنك واإلشراف على األداء
اعتماد الھیكل التنظیمي وتقییمھ وتطویره وتحدید المھام والمسؤولیات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء  .1

وإدارات وأقسام البنك المختلفة بما في ذلك إلى إدارة التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر وإدارة  اإلدارة التنفیذیة
، بما یضمن عدم تضارب اإلختصاصات والمسؤولیات ومنع اإلزدواجیة أو تداخل المھام وفق تسلسل االلتزام

 .إداري سلیم وتفویض للصالحیات
مساعدیھ والخبراء واالستشاریین والمسؤولین الرئیسیین، تعیین الرئیس التنفیذي واعتماد تعیین نوابھ و .2

التعاقب وتحدید رواتبھم ومكافآتھم وعزلھم أو استبدالھم ووضع خطة مناسبة إلختیار من یخلفھم (خطة 
 ).الوظیفي

التأكد من أن الرئیس التنفیذي ونوابھ ومساعدیھ والمسؤولین الرئیسیین یتمتعون بالمؤھالت والخبرات  .3
 ألداء أعمالھم بمھنیة وعلى أكمل وجھ.المناسبة 

تفویض السلطات وتحدید الصالحیات لرئیس وأعضاء مجلس اإلدارة واالدارة التنفیذیة، ومدیر التدقیق  .4
ً لمتطلبات  الداخلي ومدیر إدارة المخاطر ومدیر إدارة االلتزام بما یمكنھم من أداء مھامھم باستقاللیة وفقا

 .تعلیمات الحوكمة
ر المناسبة لتقییم أداء اإلدارة التنفیذیة في تحقیق أھداف واستراتیجیات وسیاسات واجراءات وضع المعایی .5

 البنك.
التي تعزز نزاھة المجلس واإلدارة  السلوك المھني واألخالقياعتماد المعاییر المھنیة وقیم اإلدارة وقواعد  .6

 .، وتساھم في إرساء القیم المؤسسیةالتنفیذیة والموظفین
 سة منح المكافآت والحوافز.اعتماد سیا .7

 إجتماعات مجلس اإلدارة
المجلس عقد إجتماعاتھ بصورة دوریة أو متكررة وفقاً لضرورات العمل وبحیث ال تقل عن مرة واحدة على  .1

 وسیلة بأیة بُعد عن ویجوز للمجلس عقد اجتماعاتھ في السنة. اجتماعات) 6كل ثالثة أشھر وأال تقل عن (
 .الحدیثة اإلتصال وسائل بكافة أو الھاتف طریق عن ذلك في بما دثوالتح السماع لھ تتیح

یحرص رئیس المجلس على أن یتسلم أعضاء المجلس جدول األعمال ومحاضر اإلجتماعات السابقة وتقاریر  .2
لجان مجلس اإلدارة وأجندة اإلجتماع ومعلومات مكتوبة كافیة عن خلفیة موضوعات اإلجتماع قبل إنعقاد 

 أیام أو أیة مدة أقل في الحاالت الطارئة أو حیث یرتضي أعضاء المجلس دون أي إعتراض. المجلس بعشرة
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للمجلس أن یطلب من الرئیس التنفیذي ومن یرشحھم من اإلدارة التنفیذیة المشاركة في اجتماعاتھ، ما لم  یمكن .3
 .أو دون حضور اي منھم تكن ھناك موضوعات معینة یرى المجلس مناقشتھا دون حضورھم

على كل عضو من أعضاء المجلس أن یكون مستقالً عند اتخاذ القرارات وال یجوز ألي عضو أو مجموعة  .4
 من األعضاء السیطرة على مجریات اتخاذ القرارات في المجلس.

 یتم توزیع جدول أعمال المجلس على كافة األعضاء قبل وقت مناسب من موعد بدء االجتماع. .5
ارات بمحضر االجتماع، وأیة مالحظات جوھریة ألي عضو من أعضاء یقوم سكرتیر المجلس بتسجیل القر .6

المجلس لم یتم معالجتھا بشكٍل مالئم حسب تقدیره وبیان ما تقرر بشأنھا، وأسباب استقالة أي من األعضاء 
 (إن حدث)، على أن یتم إعداده بدقة بعد كل اجتماع وتوزیعھ على األعضاء لالعتماد.

یتم إبالغ قرارات المجلس لإلدارات والجھات المعنیة داخل البنك للتنفیذ، مع عرض اإلجراءات التنفیذیة التي  .7
 تم اتخاذھا على المجلس في اجتماعھ التالي.

 یقوم سكرتیر المجلس باالحتفاظ بنسخة معتمدة من محاضر االجتماعات. .8
 اإلشراف على التنفیذ وتقییم األداء والمخاطر

امج واجراءات العمل التي تضعھا اإلدارة التنفیذیة وتعلیمات تنفیذھا والتحقق من كفایتھا ومالءمتھا تقییم بر .1
 وقدرتھا على تنفیذ السیاسات الموضوعة من المجلس وتضمنھا لمقومات الرقابة الداخلیة.

ھ القصور والخلل فیھا متابعة اإلدارة التنفیذیة لتطویر برامج واجراءات العمل والرقابة الداخلیة ومعالجة أوج .2
 في ضوء نتائج التقییم ومتابعة األداء.

مراجعة التقاریر الدوریة الصادرة عن اإلدارة التنفیذیة والتدقیق الداخلي والتدقیق الخارجي والتحقق من  .3
شمولیتھا ومصداقیتھا، وتقییم أداء اإلدارة التنفیذیة ومدى التزامھا بسیاسات المجلس ونجاحھا في تحقیق 

تائج واألھداف المخطط لھا من خالل كشف االنحرافات والتجاوزات وتقییمھا وتحلیل أسبابھا ومحاسبة الن
 المسؤولین عنھا وإصدار التعلیمات الالزمة لمعالجتھا وتفادي تكرارھا.

ومراجعتھا بشكل سنوي أو كلما  اعتماد ھیكل المخاطر، واستراتیجیة المخاطر ومستوى المخاطر المقبول .4
 .مرتطلب األ

 سیاسة اإللتزام واالجراءات المتعلقة بھا. اعتماد .5
اعتماد سیاسة وأنظمة واجراءات إلدارة المخاطر واألداء التجاري بشكٍل عام والسیاسات المتعلقة بالمعامالت  .6

طویلة األجل وإدارة مخاطرھا بشكٍل خاص، والتأكد من تطبیق اإلدارة التنفیذیة لھذه األنظمة على أكمل 
یم المخاطر الحالیة والمستقبلیة التي قد یتعرض لھا البنك من خالل تقاریر المخاطر الدوریة المعدة وجھ، وتقی

بھذا الخصوص وإصدار التوجیھات المناسبة لإلدارة التنفیذیة حول سبل معالجتھا والحد منھا والتحقق من 
 كفایة التحوط لھا.

 ة تنفیذھا.اعتماد معاییر مالئمة لخطط استمراریة األعمال ومتابع .7
عن الوضع المالي للبنك وفقاً للمعاییر اعتماد القوائم المالیة المرحلیة المراجعة والختامیة المدققة التي تفصح  .8

الدولیة للتقاریر المالیة المعمول بھا ومعاییر اإلفصاح العام وفقاً للدعامة الثالثة لكفایة رأس المال المقررة من 
 امة بإعتماد القوائم المالیة في نھایة العام.لجنة بازل والتوصیة للجمعیة الع

 نظام اإلبالغ
عتماد نظام لإلبالغ عن المخالفات بحیث یمكن للموظفین بموجبھ تقدیم مالحظاتھم بسریة االمجلس بیجب ان یقوم 

دارة تامة حول ایة مخالفات موجودة أو محتملة في المجاالت المالیة والقانونیة أو عن أي من أعضاء المجلس واإل
التنفیذیة مع توفیر الحمایة لھؤوالء الموظفین دون اإلضرار بھم. وبموجب ھذا النظام یمكن تقدیم المالحظات 

جب السیاسة الخاصة بھذا الشأن والتي یوافق یتم اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة مباشرةً إلى جھة محایدة تحدد بمو
 أو اللجنة المختصة المنبثقة عن المجلس.



 

5 
 

 الداخلي واإلشراف علیھالتدقیق 
ضمان حیادیة واستقاللیة التدقیق الداخلي وتجنب أي نوع من التأثیر علیھ من قبل اإلدارة التنفیذیة وأن تكون تبعیتھ 

من قبل لجنة التدقیق المنبثقة عن مجلس اإلدارة كما  في الھیكل التنظیمي لمجلس اإلدارة مباشرة، ومراجعة تقاریره
 .حیات لجنة التدقیقھو موضح في مھام وصال

 خارجيالمدقق ال
ترشیح مدقق خارجي مستقل من ذوي االختصاص والكفاءة العالیة والتعاقد معھ وتحدید أتعابھ بعد اعتماد تعیینھ 
من قبل الجمعیة العامة، والوفاء بمتطلبات مصرف قطر المركزي بھذا الخصوص، على أن یرفع تقاریھ مباشرةً 

 إلى مجلس اإلدارة.
 المساھمین واألطراف األخرىت المجلس تجاه واجبا

التحقق من سالمة ومصداقیة جمیع البیانات المالیة والحسابات الختامیة وشفافیة وكفایة االفصاحات المرفقة  .1
وفقاً للدعامة الثالثة لكفایة رأس بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعمول بھا ومعاییر االفصاح العام 

 وتعلیمات مصرف قطر المركزي. المقررة من لجنة بازلالمال 
 تطبیق جمیع مواد عقد التأسیس والنظام األساسي للبنك وفي إطار تعلیمات مصرف قطر المركزي. .2
الشفافیة في اإلفصاح عن جمیع األمور الھامة التي تؤثر على أداء البنك على مجلس اإلدارة الحرص على  .3

 عملیات جمیع أن، وكذلك الحرص على صورة دقیقة وفي الوقت المناسبونتائج أعمالھ وتحقیق أھدافھ ب
 .مضللة وغیر وصحیحة دقیقة معلومات تتیح البنك بھا یقوم التي اإلفصاح

اإلفصاح عن التزامات ومعامالت األطراف ذات العالقة والمصالح المتداخلة وجمیع االیضاحات األخرى  .4
 ر الدولیة.التي تتطلبھا القوانین المحلیة والمعایی

ضمان المعاملة العادلة للمساھمین (بما فیھم المساھمین الذین یملكون األقلیة من حصص البنك)، والمودعین  .5
 والدائنین وغیرھم من األطراف ذوي المصلحة.

 الدعوة الجتماعات الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة وإعداد جداول األعمال. .6
 معیة العامة بنتائج تقییم المجلس وجمیع اللجان وجمیع األعضاء.إعالم المساھمین في اجتماعات الج .7
والمدققین الداخلیین وممثلین عن المجلس وكافة اللجان المبثقة عن المجلس  حضور أعضاء على الحرص .8

 الخارجیین الجمعیة العامة. المدققین
 السلطات اإلشرافیة

المحافظة على حقوق المودعین والمساھمین التحقق من متانة الوضع المالي للبنك وعلى مجلس اإلدارة  .1
وصحة ومصداقیة وشفافیة المعلومات والبیانات المالیة التي یزود البنك بھا مصرف قطر المركزي وااللتزام 

 بجمیع القوانین والتعلیمات الصادرة عنھ والقوانین الصادرة عن الجھات الرسمیة األخرى في الدولة.
ین بصفة شخصیة تجاه السلطات االشرافیة عن الخسائر واألضرار التي أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولیكون  .2

تصیب البنك أو تصیب الغیر، نتیجة تعمدھم اإلضرار بھا أو إھمالھم أو تقصیرھم أو إخفائھم معلومات ذات 
صلة بنشاط البنك أو تقدیمھم معلومات خاطئة أو مضللة عنھ، سواًء للمساھمین أو للمصرف أو غیره من 

 اإلشرافیة والرسمیة. الجھات
 الحوكمة

 والحرص على تطبیقھ.ضمان وجود إطار كاٍف وفعال وشامل وشفاف للحوكمة في البنك  .1
على أعضاء مجلس اإلدارة أن یدركوا مھامھم ومسؤولیاتھم واختالف دورھم عن دور المساھمین واإلدارة  .2

ب المصالح والمتمثلة في واجبات األمانة التنفیذیة، ومسؤولیتھم القانونیة والمھنیة تجاه المساھمین وأصحا
  واإلخالص والتفاني في تحقیق أھداف البنك وحمایة حقوق المودعین والمساھمین وأصحاب المصالح.
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 ال یجوز الجمع بین عضویة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة بما في ذلك الرئیس التنفیذي. .3
سیاسة واجراءات البنك في الحوكمة، ویغطي تعلیمات اعتماد دلیل خاص بنظام الحوكمة في البنك، یتضمن  .4

 الجھات اإلشرافیة، واالشراف على تطبیقھ.
 .منتظمة بصورة یعتمدھا التي الحوكمة تطبیقاتیقوم بمراجعة وتحدیث  أن .5
 .الدین أو الجنس أو العرق اساس على تمییز أي وبدون واةاوالمس العدل ئلمباد اوفقً  الموظفین معاملة ضمان .6

 المصالح تضارب
 باستقاللیة تضر المصلحة تلك كانت إذا البنك مصلحة مع اإلدارة مجلس لعضو الشخصیة المصلحة تتضارب .1

 مؤھل غیر المعني اإلدارة مجلس عضو یجعل التضارب ھذا ر. القرا اتخاذ في حیاده أو اإلدارة مجلس عضو
 بذلك یرتبط قرار أي على للتأثیر الح،المص بتضارب ترتبط مسألة أیة في البنك عن ةً بنیا قرار أي إلتخاذ

 .التضارب
 والتزامھم الشخصیة مصلحتھم بینب تضارب على تنطوي التي تالحاال تحاشي اإلدارة مجلس أعضاء على .2

 أو میزة أیة على البنك مصلحة یغلبوا أن أخرى، أطراف أي مع التعامل عند علیھم ینبغي كما. واجباتھم بأداء
 .شخصیة منفعة

ووضع  اسة تنظم عالقة البنك بأصحاب المصالح وتحد من تضارب المصالح واالشراف علیھا،اعتماد سی .3
 دورياألسس والمعاییر التي تضمن الحد من مخاطر المعامالت مع األطراف ذات العالقة ومراجعتھا بشكٍل 

  .والتحقق من عدم تعارض المصالح ومنع المعامالت التي یسيء استخدامھا أي طرف ذو عالقة
إللتزام بتعلیمات مصرف قطر المركزي وقانون الشركات وتعلیمات الحوكمة ونظام الحوكمة بشأن تجنب ا .4

 تضارب المصالح.
 اإلختصاص العام

أیة مسؤولیات أخرى یحددھا القانون أو النظام األساسي للبنك أو تعلیمات المصرف المركزي أو ھیئة قطر 
لیات یرى مجلس اإلدارة ضرورة ؤوھذا بخالف أیة مھام أو مس فیة.لألسواق المالیة أو غیرھا من الجھات اإلشرا

 القیام بھا من أجل الوصول الى تحقیق أھداف البنك.
 عضویة المجلس

ً لمتطلبات النظام األساس للبنك، والقوانین ذات الصلة وتعلیمات یتكون مجلس اإلدارة من  تسعة أعضاء وفقا
 الحوكمة ونظام الحوكمة. 

 مدة المجلس
ً وف   .للبنك األساسيللنظام  قا

 سكرتاریة المجلس
 .خاصة بالمجلس واللجان التابعة لھالسكرتاریة ال أعمالیتولى سكرتیر المجلس 

 حضور المجلس
 .عرض الموضوعات المطروحة للمناقشةولین لؤیحق للمجلس دعوة المدیرین المس

 االجتماعـات
ً  اإلدارةیجتمع مجلس  دون عقد اجتماع للمجلس  ثالثة أشھرال تنقضي فترة  نأعلى  األقلعلى  ست مرات سنویا

 .اإلدارةمجلس  أعضاءاو عند طلب أي عضوین من  اإلدارةحسبما یراه رئیس مجلس  إضافیةوتعقد اجتماعات 
 والقرارات النصــاب
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 ك.النظام األساسي للبن) من 38( ) و37( مادتینلحسب ما ھو مقرر في ا
 ریروالقرارات بالتم األمور العاجلة

حیث أن ، و عرضھا على المجلس بالتمریرأ، العاجلة األموریجوز دعوة المجلس لالنعقاد لدراسة بعض   .1
تتیح لعضو مجلس اإلدارة مراجعة موضوع  المجلس یتخذ القرارات بالتمریر بأیة وسیلة إلكترونیة حدیثة

الفاكس أو بالبرید اإللكتروني أو  ، بما في ذلك بواسطةالقرار والموافقة علیھ أو رفضھ أو إضافة ایة تحفظات
 .بواسطة إتصال ھاتفي والموافقة، حیث یقوم سكرتیر المجلس بتدوین تاریخ الموافقة بواسطة إتصال ھاتفي

إتخاذ القرارات بالتمریر، بشرط موافقة جمیع أعضاء مجلس اإلدارة كتابةً على تلك القرارات، على أن یجوز  .2
ویجوز تدوین الموافقة بموجب إتصال  .، لتضمینھا بمحضر إجتماعھتعرض في اإلجتماع التالي للمجلس

ھاتفي، من قبل مكتب سكریتاریة المجلس عندما یتعذر على عضو أو أعضاء مجلس اإلدارة الحضور 
 .للتوقیع، بما في ذلك السفر خالرج البالد

 مجلس اإلدارة میثاقمراجعة وتحدیث 
 كلما تطلب األمر ذلك.تحدیثھا یتم و كل سنتینمجلس اإلدارة  میثاقتتم مراجعة 

 


