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 مقدمة
م بشأن 16/7/2015والصادر بتاریخ  68/2015تعلیمـــــات مصرف قطـــر المركزي بموجب التعمیــم رقـــم استناداً إلى 

"تعلیمات الحوكمة"، و"نظام حوكمة الشركات المساھمة المدرجة في السوق الرئیسیة" الصادر عن ھیئة قطر لألسواق 
وذلك لتقوم بدور أساسي لإلطالع باألمور المتعلقة  الترشیحات والمكافآتبنك لجنة الحوكمة وأنشأ مجلس إدارة ال، المالیة

 .الحوكمة والترشیحات والمكافآت والحوافزفي بسیاسات البنك 
 اللجنة صالحیات

إدارة معلومات تطلبھا من  ةوالحصول على أی ختصاصھاامن قبل المجلس بمتابعة أي نشاط ضمن  مفوضةة اللجن .1
 البنك.

 مستشارین خارجیین بغرض الحصول على المشورة فقط.ب ستعانةإلا للجنة .2
 ال تشرف على عمل اإلدارة الیومي ولیس لدیھا صالحیات تنفیذیة. اللجنة .3
 .لرئیس اللجنة توجیھ دعوة لمن یراه مناسباً لحضور اجتماعات اللجنة من غیر أعضائھا یمكن .4

وبصورة  دارة بشأن المسائل التي تدخل ضمن إختصاصاتھاإلإلى مجلس اوترفع نتائج أعمالھا تقدم اللجنة توصیاتھا 
 . منتظمة

 اللجنة مھام
وفقاً األشخاص المؤھلین لإلنضمام إلى عضویة مجلس اإلدارة  تحدیدقبول طلبات الترشیح لعضویة مجلس اإلدارة و .1

تعلیمات الحوكمة متطلبات والتي تستند الى المتطلبات القانونیة و لشروط التأھیل والمالئمة التي تحددھا اللجنة
، على أن تأخذ اللجنة بعین التوصیات للمجلس بھذا الشأن رفع وتعلیمات مصرف قطر المركزي. وعلى اللجنة

قدرة المرشحین على إعطاء الوقت الكافي للقیام  فیما یتعلق بعضویة مجلس اإلدارة، االعتبار، من بین أمور أخرى،
افة إلى مھاراتھم ومعرفتھم وخبرتھم ومؤھالتھم المھنیة والتقنیة واألكادیمیة كأعضاء في المجلس، باإلض بواجباتھم

وشخصیتھم، ویراعى في ذلك، "المبادىء االرشادیة المناسبة لترشیح أعضاء مجلس اإلدارة" المرفقة مع نظام حوكمة 
  .ادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیةالشركات الص

 وعزلھمتعیین المسؤولین الرئیسیین في اإلدارة التنفیذیة في البنك ب المقدمة من الرئیس التنفیذي توصیاتال الموافقة على .2
مدراء اإلدارات الرقابیة كالتدقیق والمخاطر ویستثنى من ذلك ترشیح  ،والموافقة على رواتبھم ومستحقاتھم ومكافآتھم

 .اللجان التي یتبعون لھامن مسؤولیة  یكون مترشیحھب التوصیة لمجلس اإلدارة حیث أنوااللتزام 
ستبدال أعضاء المجلس بما یتماشى مع القانون وسیاسة وأنظمة البنك وتعلیمات المصرف وإخطة مالئمة إلحالل  تحدید .3

، باإلضافة إلى ذلك، فإن أي اقتراح یتقدم بھ المجلس إلى المساھمین إلنتخاب أو والنظام األساسي للبنك المركزي
 یجب أن یكون مشفوعاً بتوصیة من المجلس بناًء على تقریر اللجنة. أو تعیین أي عضو األعضاء إعادة انتخاب

ً ترشیح  .4 أو  رئیس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وإعادة النظر في عضویة ھذه اللجان متى رأت ذلك مناسبا
 .اإلدارة بتحدید اللجان وتسمیة أعضائھا، دون أن یمس ذلك بحق مجلس متى تم تكلیفھا بذلك من قبل مجلس اإلدارة

ما إذا كان العضو یحقق صفة العضو المستقل أو العضو غیر التنفیذي أو العضو التنفیذي، على أن تأخذ بعین  تحدید .5
اإلعتبار الحد األدنى للشروط الواجب توافرھا في كل عضو حسب تعلیمات المصرف المركزي ونظام الحوكمة لھیئة 

 مالیة، والعمل على مراجعة ھذه التحدیدات لكل عضو بشكٍل سنوي.قطر لألسواق ال
أسس محددة لتقییم أداء المجلس بشكٍل سنوي والمسؤولین الرئیسیین في اإلدارة التنفیذیة، تتصف بالموضوعیة  وضع .6

 .ومراجعة التقییم الذاتي ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك وفقاً للنموذج الموافق علیھ والحیاد
ى سیاسات إدارة الموارد البشریة بشكٍل عام والتأكد من وجود خطة إحالل للمسؤولین الرئیسیین في عل اإلشراف .7

 اإلدارة التنفیذیة.
 .التدقیقالتوجیھ واإلشراف على إعداد دلیل الحوكمة وتحدیثھ ومراقبة تطبیقھ وذلك بالعمل مع اإلدارة التنفیذیة ولجنة  .8
 مراجعة والموافقة على السیاسات العامة للبنك التي تقدم إلیھا وتقوم برفع تقریر بھا إلى مجلس اإلدارة إلعتمادھا. .9

والتأكد من صحة تطبیق أنظمة الحوكمة في البنك والمساعدة في تطویر وتحسین الحوكمة وإصدار القرارات  مراقبة .10
 والتعلیمات المتعلقة بذلك.
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ر والتوصیات حول مدى االلتزام بدلیل حوكمة البنك والمقترحات المطلوبة لتعدیل ھذا الدلیل تزوید المجلس بالتقاری .11
 في ذلك تشكیلة المجلس وعدد أعضائھ ولجانھ حتى یتوافق مع أفضل الممارسات. بما

فز من أن سیاسة البنك في منح المكافآت والحوا التأكدو سیاسة مكافآت شاملة للموظفین والمجلس ومراجعة تبني .12
المعتمدة من قبل المجلس تتماشى مع التعلیمات المنظمة وأفضل الممارسات المصرفیة والدولیة بھذا الشأن، وذلك لكٍل 
من رئیس المجلس واألعضاء وكافة مسؤولي البنك بما فیھم الرئیس التنفیذي واالشراف على تطبیقھا ومراجعتھا 

المبدأ التاسع من "تعلیمات المكافآت والحوافز الواردة في  بشكٍل دوري، وااللتزام بما ورد في أسس وسیاسة منح
باإلضافة الى  وأیة تعدیالت قد تصدر مستقبالً  26/07/2015الحوكمة" الصادر عن المصرف المركزي بتاریخ 

 ، والتي تشمل كذلك:مصرف قطر المركزي ذات الصلة وتعامیم تعلیمات
)i(  االعتبار كافة أنواع المخاطر التي یتعرض لھا البنك، وذلك عند التأكد من أن سیاسة منح الحوافز تأخذ بعین

تحدید المكافآت بحیث تتم الموازنة بین األرباح المتحققة ودرجة المخاطر التي تتض��منھا األنش��طة واألعمال 
 المصرفیة.

)ii( فص���اح عن التأكد من التزام البنك بس���یاس���ة منح المكافآت والحوافز المعتمدة من مجلس اإلدارة، وأنھ یتم اال
 سیاسة ومبادىء المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة في التقریر السنوي للبنك.

)iii(  التأكد من وجود تجانس بین فترة ص��رف المكافأة وتحقیق اإلیراد بش��كٍل فعلي خاص��ة فیما یتعلق باالیرادات
 المستقبلیة ذات التوقیت واالحتمال غیر المؤكدین.

ارة المخاطر وااللتزام و/أو مدیر إدارة المخاطر في تقییم الحوافز المقدمة أن تعمل اللجنة بشكٍل وثیق مع لجنة إد .13
 بموجب نظام منح المكافآت المعتمد على تقییم المخاطر.

 أیة أمور أخرى قد یكلفھا بھا مجلس اإلدارة من حین إلى آخر. .14
 اإلجتماعاتدوریة 

ویجوز لعضو إذا دعت الحاجة الى ذلك. إجتماعات إضافیة ، ویمكن عقد مرات كل عامثالث تجتمع اللجنة ما ال یقل عن 
اللجنة حضور اإلجتماع عن بُعد في الحاالت الضروریة بأیة وسیلة تتیح لھ السماع والتحدث بما في ذلك عن طریق الھاتف 

 أو بكافة وسائل اإلتصال الحدیثة.
 عضویة اللجنة

ضافة إلى عضوین غیر إلعضو مستقل ھو رئیس اللجنة بامنھم ، اإلدارة مجلس منتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء  .1
 ویصدر قرار من مجلس اإلدارة بتحدید أسمائھم ومناصبھم في اللجنة.، تنفیذیین

ة بالمعرفة والمھارات المطلوبة إلعداد السیاسات واتخاذ قرارات مستقلة أعضاء اللجن أن یتمتعما أمكن  یراعى .2
 .والترشیحات ومنح المكافآت والحوافزوموضوعیة بشأن ممارسات الحوكمة 

 والتصویت النصاب
، األعضاء في اللجنة بأغلبیة من األعضاء وتتخذ القراراتمن عضوین نعقاد واجتماع اللجنة إلیتكون النصاب القانوني 

 اللجنة وفقا ألحكام القانون في ھذا الشأن. على العضو المعترض على أي قرار إثبات ھذا األعتراض في محضر إجتماعو
 الملحة القضایا

فإنھ یتم إتخاذه ، إلتخاذ قرار ماإذا ما كانت ھناك حاجة ملحة تعذر إنعقاد اللجنة ألي أسباب و في حالة الضرورة وإذا ما
 على أعضاء اللجنة. بالتمریر

 اللجنة سكرتاریة
غیابھ تقوم اللجنة بتعیین مدیر الشؤون القانونیة أو أحد  ، وفي حالاللجنة یقوم سكرتیر مجلس اإلدارة بأداء وظیفة سكرتیر

 موظفیھ لیقوم بمھام سكرتیر اللجنة.
 مھام سكرتیر اللجنة

 .على أعضاء اللجنةجدول األعمال ومستندات اإلجتماع  تعمیم .1
 تسجیل جمیع القرارات التي تتخذھا اللجنة.اإلجتماعات ووحفظ محاضر  إعداد .2
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 اعتمادھم لھ.لحصول على وا ،جتماعمن تاریخ اال على جمیع أعضاء اللجنة، خالل أسبوعمحضر االجتماع  میعمت .3
 بمدىإبالغ اللجنة في اإلجتماعات الالحقة ، وإخطار األشخاص المعنیین بقرارات اللجنة من أجل العمل على تنفیذھا .4

 .التقدم في إجراءات التنفیذ
 للجنة إلى مجلس اإلدارة إلعتماده. رفع محضر كل إجتماع .5
 .یث مھام ومسؤولیات لجنة الحوكمة والترشیحات والمكافآتحدبخصوص ت التنسیق .6
بشأن إخطار مصرف قطر المركزي بجمیع أعضاء مجلس اإلدارة المرشحین من قبل لجنة الحوكمة  التنسیق .7

 والترشیحات والمكافآت ومبررات قبولھم واستبعادھم.
 وتحدیث مھام ومسؤولیات لجنة الحوكمة والترشیحات والمكافآت مراجعة

 تتم مراجعة مھام ومسؤولیات لجنة إدارة المخاطر وااللتزام وتحدیثھا كلما تطلب األمر ذلك.
 
 
 


