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مقدمة
إستناداً إلى تعليمـــــات مصرف قطـــر المركزي بموجب التعميــم رقـــم  2015/68والصادر بتاريخ 2015/7/16م بشأن
"تعليمات الحوكمة" ،و"نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية" الصادر عن هيئة قطر لألسواق
المالية ،أنشأ مجلس إدارة البنك لجنة إدارة المخاطر وااللتزام وذلك لتقوم بدور أساسي لإلطالع باألمور المتعلقة بسياسات
البنك في إدارة المخاطر تتناسب مع وضعه وخصوصيته وحجمه وتنوع أنشطته وطبيعة المخاطر التي يواجهها وفقا ً
لإلستراتيجية المعتمدة من مجلس اإلدارة ،وسياسة واجراءات البنك لإللتزام بالقوانين والتعليمات والمعايير المطبقة.
صالحيات اللجنة
.1

اللجنة مفوضةةةة من قبل المجلس بمتابعة أي نشةةةاط ضةةةمن اختصةةةاصةةةها والحصةةةول على أية معلومات تطلبها من
مختلف إدارات البنك.

.2

للجنة اإلستعانة بمستشارين خارجيين بغرض الحصول على المشورة فقط.

.3

اللجنة ال تشرف على عمل اإلدارات اليومي وليس لديها صالحيات تنفيذية.

.4

للجنة صالحية محاسبة ومسائلة االدارة التنفيذية عن أية تجاوزات لحدود المخاطر المقبولة والموافق عليها.

.5

تقدم اللجنة توصةةةةةةياتها وترفع نتائج أعمالها وقراراتها إلى مجلس اإلدارة بشةةةةةةأن المسةةةةةةائل التي تدخل ضةةةةةةمن
إختصاصاتها وبصورة منتظمة.

مهام اللجنة
أوالً :إدارة المخاطر
.1

وضةع اسةتراتيجية مةاملة حالية ومسةتقبلية حول نوع ومسةتوخ المخاطر المقبولة لأافة أنشةطة البنك واعتمادها من
مجلس اإلدارة ،والعمل على مراجعتها وتطويرها بشةةةةةةأل دوري في ضةةةةةةوء الميررات والمتغيرات المحيطة على
المسةةةةةةتوخ المحلي واالقليمي والدولي مع مراعاة أن يأون ذلك في إطار متطلبات الترخيص وقوانين وتعليمات
مصرف قطر المركزي.

.2

وضع سياسات إدارة المخاطر في البنك واعتمادها من مجلس اإلدارة ،تتناسب مع وضع وخصوصية البنك وحجم
وتنوع أنشطته وطبيعة المخاطر التي يواجهها وفقا ً لإلستراتيجية المعتمدة من مجلس اإلدارة ،وبحيث تتضمن هذه
السياسات إجراءات عمل واضحة إلدارة المخاطر ،مع تحديد سقوف عليا للتعرض للمخاطر ،ووجود نظام مامل
لمراقبة المخاطر بشأل منتظم ،وعلى أن يتم مراجعة وتحديث وتطوير هذه السياسات بشأل دوري.

.3

أن تتضةةةمن إجراءات عمل إدارة المخاطر في تنفيذ االسةةةتراتيجيات والسةةةياسةةةات الخاصةةةة بالمخاطر ،على سةةةبيل
المثال ال الحصر مايلي:
أ-

إعداد هيأل المخاطر المالئم ألنشةةطة البنك ووضةةع السةةقوف المقترحة لهذه المخاطر واعتمادها من اإلدارة
التنفيذية ومجلس اإلدارة.

ب-

وضةةع وتطبيق وتطوير النظم واالجراءات المالئمة إلدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك وبما ينسةةجم مع
االستراتيجيات والسياسات ونوع وحدود المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة.

ت-

وضةةةةةع المنهجيات المالئمة لتحديد وقياا ومراقبة وضةةةةةبط المخاطر بما يتفق مع سةةةةةياسةةةةةة ودرجة تحمل
المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة ،وتحديد متطلبات رأا المال الرقابية بنا ًء على ذلك بصةةةةفة مسةةةةتمرة،
ومن أهم هذه المنهجيات:
.i

تضةةةمين العناصةةةر الأمية والنوعية ،وبما يأفل عدم تأرير عملية قياا المخاطر على حسةةةاب كفاءة
عملية إدارة المخاطر بشةةأل عام ،واتباع أسةةس منطقية في االفتراضةةات المسةةتخدمة والرجوع إلى
مجلس اإلدارة إن تطلب األمر ذلك.

.ii

االسةةةتفادة من عملية اختبارات الضةةةغط والسةةةيناريوهات المحتملة للمخاطر تحخ مختلف الظروف
وعأس النتائج على خطوط العمل ذات الصةةةةةةلة ،وذلك كجزء من عملية التحليل الأمي والنوعي
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للمخاطر.
.iii

عدم االعتماد الألي في عملية تحديد وقياا المخاطر على المصةةةةةةادر الخارجية مثل التصةةةةةةنيفات
االئتمانية ونماذج المخاطر الجاهزة (.)Risk Models

.iv

مواكبة التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية والمخاطر الناتجة عنها والتي من مةةةةأنها التأرير
على عملية إدارة المخاطر في البنك مثل معدل النمو في الميزانية وقائمة الدخل والتوسع الجغرافي
أو طرح منتجات جديدة أو حجم النشةةةةاط أو البيئة التشةةةةغيلية أو االقتصةةةةادية أو نوعية المحفظة أو
عمليات االندماج واالستحواذ.

.v

اسةةتخدام األسةةاليب ذات البعد المسةةتقبلي ( )Forward-Lookingواسةةتعراض األداء الحقيقي بعد
الحدوث أو عمل ما يسمى االختبار بأرر رجعي (.)Back Testing

.vi

االجراءات المتبعة في تقييم المخاطر المصةةةاحبة وأوجه القصةةةور المحتملة في الضةةةوابط الداخلية
وبيئة المخاطر وطرق إدارة هذه المخاطر ،وذلك عند الموافقة على المنتجات الجديدة أو التغيرات
الهامة التي تطرأ على المنتجات القائمة أو طرح خطوط عمل جديدة أو دخول أسةةةةةةواق جديدة أو
القيام بعمليات إندماج أو إستحواذ.

.vii

ضةةةبط سةةةياسةةةة التسةةةعير الداخلي في البنك وبما يأفل الحد من االسةةةتثمار في أنشةةةطة ذات مخاطر
عالية.

.viii

مناقشةةةة واسةةةتعراض حدود تعرض البنك للمخاطر على كافة المسةةةتويات بشةةةأل عامودي (حسةةةب
التسلسل اإلداري) وبشأل أفقي (بين االدارات واألقسام) ،وتوصيل المعلومات المناسبة إلى مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الوقخ المناسةةةةةةةب من خالل تقارير مفهومة ودقيقة ومأتملة وموجزة
وماملة.

ث-

مراقبة حدود المخاطر المقبولة ورفع أية تقارير بالتجاوزات عن هذه الحدود واالجراءات المتخذة لمعالجتها
إلى مجلس اإلدارة ،كما يأون لهذه اللجنة أن تقوم بدورها في محاسةةةةةةبة ومسةةةةةةائلة اإلدارة التنفيذية عن هذه
التجاوزات.

ج-

تلقي التقارير من إدارة المخاطر وإدارة اإللتزام ورفع تقارير فصلية إلى مجلس اإلدارة مع نسخة منها إلى
الرئيس التنفيذي.

.4

تزويد المجلس بتقارير دورية حول المخاطر التي يواجهها أو قد يتعرض لها البنك وأي تجاوزات عن القوانين
واألنظمة ومراقبة مدخ التزام اإلدارة التنفيذية بسياسات إدارة المخاطر المعتمدة.

.5

التحقق من وجود كادر في إدارة المخاطر يمتلك الخبرات والميهالت المناسةةةةةةبة والأافية للتعامل مع كافة أنواع
المخاطر التي تواجه البنك ،ويعمل وفقا ً لنظام واضةةةةا إلدارة المخاطر مبني على تحديد وقياا وضةةةةبط والتحوط
لأافة المخاطر المرتبطة باألنشةةطة المصةةرفية والسةةبل المالئمة لتخفيى مسةةتوخ المخاطر والخسةةائر التي قد تنجم
عنها ،واالحتفاظ برأا المال الالزم لمواجهتها.

.6

على اللجنة أن تولي إهتماما ً خاصا ً بنوعية ودقة وإكتمال ومصدر البيانات المستخدمة لتحديد وقياا المخاطر.

.7

ضةةةةةةمان إسةةةةةةتقاللية وظيفة إدارة المخاطر وأن يتوافر لها الصةةةةةةالحيات والموارد الالزمة من حيث العدد والنوع
والحوافز المناسبة والقدرة على الوصول المبامر لمجلس اإلدارة ولجانه وأي دوائر أخرخ في البنك للقيام بمهامها.

.8

الموافقة على تعيين أو عزل مدير إدارة المخاطر ،وتزويد مدير إدارة المخاطر بصةةةةةةالحيات ومهام خاصةةةةةةة من
ضةمن مهامه في البنك ،على أن يأون مسةيوالً عن تنفيذ اإلطار الشةامل إلدارة مخاطر البنك وأن تأون لديه أيضةاً
القدرة على التأرير على أية قرارات متخذة من مةةةةةةأنها تعريى البنك ألية مخاطر محتملة خارج نطاق مسةةةةةةتوخ
المخاطر المقبول.

.9

اعتماد مهام وصالحيات مدير إدارة المخاطر ،وإعتماد تقييم أدائه بشأل سنوي من قبل الرئيس التنفيذي.

 .10االطالع على ومراجعة نتائج تقارير إدارة المخاطر.
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ثانياً :اإللتزام
.1

اعتماد سةةياسةةة وإجراءات عمل فاعلة لمراقبة اإللتزام بالسةةياسةةات والقوانين والتعليمات الرقابية وإجراءات وقائية
لضةةمان اإللتزام ،باإلضةةافة إلى وضةةع االيات المناسةةبة لإلبالت عن أي تجاوزات ومخالفات في حينها ومحاسةةبة
المسةةيولين عنها ،واجراء مراجعة سةةنوية لهذه السةةياسةةة واالجراءات والتأكد من أن تتضةةمن مهام التدقيق الداخلي
مراجعة أنشطة مدير إدارة االلتزام.

.2

على أساا سنوي ،التأكد من أن مسيوليات وظيفة إدارة االلتزام محددة وواضحة بما في ذلك وضعها في الهيأل
التنظيمي وعالقتها ببقية االدارات والوظائف بالشةةأل الذي ييمن لها االسةةتقاللية والفاعلية الالزمة وتوفير الموارد
الأافية والقنوات السةةةريعة والواضةةةحة لرفع التقارير إلى مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية وتزويدها بالصةةةالحيات
الالزمة للوصول للمعلومات في إطار سياسة واضحة وكافية ودليل لالجراءات.

.3

التأكد من أن البنك ملتزم بأافة القوانين والتعليمات واللوائا التي ترتبط بمأافحة تبييى األموال وتمويل اإلرهاب.

.4

على أساا سنوي ،التأكد من أن دليل اجراءات إدارة اإللتزام يتضمن على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
أ-

تحديد وتقييم المخالفات المرتبطة بأنشطة البنك وأي منتجات جديدة.

ب-

تقديم االسةةتشةةارة لإلدارة حول القوانين والتعليمات والمعايير وإبقاء اإلدارة على اطالع وبشةةأل يومي حول
آخر التطورات في القوانين والتعليمات والمعايير المطبقة.

ت-

توجيه تعليمات مأتوبة للموظفين حول التطبيق المالئم للقوانين والتعليمات والمعايير المطبقة فيما لو رأت
ذلك مناسبا ً.

ث-

تقييم مدخ مالئمة االجراءات والتوجيهات الداخلية للقوانين والتعليمات وكشةةةف أي قصةةةور في السةةةياسةةةات
واالجراءات وصياغة المقترحات لتحسينها أو إصدر التعليمات والتوجيهات بذلك الخصوص.

ج-

اجراء فحص دائم ومةةامل ورفع التقارير وإصةةدار التوجيهات باسةةتمرار لإلدارة التنفيذية حول المالحظات
والمخالفات الخاصة بااللتزام التخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة.

ح-

مراجعة التقارير الفصةةةةةةلية والفورية عند الحاجة التي ترفع إليها حول مدخ التزام اإلدارة التنفيذية بالقوانين
والتعليمات والمعايير وكذلك بالمخالفات وأوجه القصةةور التي تم اكتشةةافها واالجراءات التصةةحيحية التي تم
اتخاذها باالضافة إلى معلومات حول التدريب على االلتزام الذي تم تقديمه للموظفين ،ورفع أية توصيات أو
توجيهات قد تراها مناسبة بهذا الخصوص.

خ-

مراقبة عمل إدارة اإللتزام كمركز استعالم لموظفي البنك لإلجابة على االستفسارات المتعلقة بااللتزام.

د-

الفصةةل بين مهام إدارة االلتزام ،ومهام إدارة الشةةيون القانونية في البنك المسةةيولة عن تقديم النصةةا لإلدارة
فيما يتعلق بالقوانين.

.5

الموافقة على تعيين أو عزل مدير إدارة االلتزام وفقا ً لتوصية الرئيس التنفيذي.

.6

االطالع على ومراجعة نتائج تقارير إدارة االلتزام.

.7

اعتماد مهام وصالحيات مدير إدارة االلتزام ،وتقييم أداؤه بشأل سنوي.

.8

ترفع اللجنة إلى مجلس اإلدارة أية قضةةةةةايا تتعلق بنطاق عملها أو تراها اللجنة ضةةةةةرورية إلحاطة المجلس بها أو
إلتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.

.9

النظر في أية أمور يحيلها المجلس إلى اللجنة فيما يتعلق بإختصاصاتها.

دورية اإلجتماعات
تجتمع اللجنة ما ال يقل عن رالرة مرات كل عام ،ويمأن عقد إجتماعات إضافية إذا دعخ الحاجة الى ذلك .ويجوز لعضو
اللجنة حضور اإلجتماع عن بُعد في الحاالت الضرورية بأية وسيلة تتيا له السماع والتحدث بما في ذلك عن طريق الهاتف
أو بأافة وسائل اإلتصال الحديثة.
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عضوية اللجنة
.1

تتألف اللجنة من رالرة أعضاء من مجلس اإلدارة ،ويصدر قرار من مجلس اإلدارة بتحديد أسمائهم ومناصبهم في
اللجنة.

.2

يراعى ما أمأن أن يأون أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة في األمور المتعلقة بالمخاطر وااللتزام.

.3

بناء على دعوة من رئيس اللجنة ولأل إجتماع ،يحضةةةةةةر إجتماعات اللجنة من غير األعضةةةةةةةاء الرئيس التنفيذي
ومدير إدارة المخاطر ومدير إدارة االلتزام.

النصاب والتصويت
يتأون النصاب القانوني إلنعقاد واجتماع اللجنة من عضوين من األعضاء وتتخذ القرارات في اللجنة بموافقة أغلبية
األعضاء ،وعلى العضو المعترض على أي قرار إربات هذا األعتراض في محضر إجتماع اللجنة وفقا ألحأام القانون في
هذا الشأن.
مدة العضوية
مدة العضوية في اللجنة هي نفس مدة عضوية مجلس اإلدارة وفقا ً للنظام األساسي للبنك ،ويجوز لمجلس اإلدارة أن يعيد
تشأيل هذه اللجنة قبل انتهاء مدة العضوية إذا اقتضخ الظروف ذلك.
القضايا الملحة
في حالة الضرورة وإذا ما تعذر إنعقاد اللجنة ألي أسباب وإذا ما كانخ هناك حاجة ملحة إلتخاذ قرار ما ،فإنه يتم إتخاذه
بالتمرير على أعضاء اللجنة.
سكرتارية اللجنة
يقوم سأرتير مجلس اإلدارة بأداء وظيفة سأرتير اللجنة ،وفي حالة غيابه تقوم اللجنة بتعيين مدير الشيون القانونية أو أحد
موظفيه ليقوم بمهام سأرتير اللجنة.
مهام سكرتير اللجنة
.1

تعميم جدول األعمال ومستندات اإلجتماع على أعضاء اللجنة.

.2

إعداد وحفظ محاضر اإلجتماعات وتسجيل جميع القرارات التي تتخذها اللجنة.

.3

تعميم محضةةر االجتماع على جميع أعضةةاء اللجنة ،خالل أسةةبوع من تاريخ االجتماع ،والحصةةول على اعتمادهم
له.

.4

إخطار األمةةةةةةخاص المعنيين بقرارات اللجنة من أجل العمل على تنفيذها ،وإبالت اللجنة في اإلجتماعات الالحقة
بمدخ التقدم في إجراءات التنفيذ.

.5

رفع محضر كل إجتماع للجنة إلى مجلس اإلدارة إلعتماده.

.6

التنسيق بخصوص تحديث مهام ومسيوليات لجنة إدارة المخاطر وااللتزام.

مراجعة وتحديث مهام ومسؤوليات اللجنة
تتم مراجعة مهام ومسيوليات لجنة إدارة المخاطر وااللتزام وتحديثها كلما تطلب األمر ذلك.
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