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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

اللجن ة مفوض ة م ن قب ل المجل س بمتابع ة أي نش اط ض من اختصاص ها والحص و عل ى أي ة معلوم ات تطلبه ا م ن
مختلف إدارات البنك.

.2

للجنة اإلستعانة بمستشارين خارجيين بغرض الحصو 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

تق دم اللجن ة توص ياتها وترف ع نت ائم أعماله ا وقراراته ا إل ى مجل س اإلدارة بش أن المس ائل الت ي ت دخل ض من
إختصاصاتها وبصورة منتظمة.

مهام اللجنة
أوالً :إدارة المخاطر
.1

وضع استراتيجية شاملة حالية ومستقبلية حو نوع ومستوى المخاطر المقبول ة لااف ة أنش طة البن ك واعتماده ا م ن
ال دوري ف ي ض وء الم الرات والمتغي رات المحيط ة عل ى
مجلس اإلدارة ،والعمل عل ى مراجعته ا وتطويره ا بش ر
المستوى المحلي واالقليم ي وال دولي م ع مراع اة أن يا ون ذل ك ف ي إط ار متطلب ات الت رخيو وق وانين وتعليم ات
مصرف قطر المركزي.

.2

وضع سياسات إدارة المخاطر في البنك واعتمادها من مجلس اإلدارة ،تتناسب مع وضع وخصوصية البن ك وحج م
وتنوع أنشطته وطبيعة المخاطر التي يواجهها وفقا ً لإلستراتيجية المعتمدة من مجلس اإلدارة ،وبحي تتم من ه ذ
السياسات إجراءات عمل واضحة إلدارة المخاطر ،مع تحديد سقوف عليا للتعرض للمخ اطر ،ووج ود نظ ام ش امل
بشال دوري.
لمراقبة المخاطر بشا رل منتظم ،وعلى أن يتم مراجعة وتحدي وتطوير هذ السياسات
ر

.3

أن تتم من إج راءات عم ل إدارة المخ اطر ف ي تنفي ذ االس تراتيجيات والسياس ات الخاص ة بالمخ اطر ،عل ى س بيل
المثا ال الحصر مايلي:
أ-

إعداد هيال المخاطر المالئم ألنشطة البنك ووضع الس قوف المقترح ة له ذ المخ اطر واعتماده ا م ن اإلدارة
التنفيذية ومجلس اإلدارة.

ب-

وضع وتطبيق وتطوير النظم واالجراءات المالئمة إلدارة المخاطر التي يتعرض لها البن ك وبم ا ينس جم م ع
االستراتيجيات والسياسات ونوع وحدود المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة.

ت-

وض ع المنهجي ات المالئم ة لتحدي د وقي ا ومراقب ة وض بط المخ اطر بم ا يتف ق م ع سياس ة ودرج ة تحم ل
المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة ،وتحديد متطلبات رأ الم ا الرقابي ة بن ا ًء عل ى ذل ك بص فة مس تمرة،
ومن أهم هذ المنهجيات:
.i

تممين العناصر الامية والنوعية ،وبما يافل عدم ت ألير عملي ة قي ا المخ اطر عل ى حس اب كف اءة
بشال عام ،واتباع أسس منطقي ة ف ي االفتراض ات المس تخدمة والرج وع إل ى
عملية إدارة المخاطر
ر
مجلس اإلدارة إن تطلب األمر ذلك.

.ii

االستفادة من عملية اختبارات الم غط والس يناريوهات المحتمل ة للمخ اطر تح ت مختل ف الظ روف
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وعاس النتائم عل ى خط وط العم ل ذات الص لة ،وذل ك كج زء م ن عملي ة التحلي ل الام ي والن وعي
للمخاطر.
.iii

ع دم االعتم اد الال ي ف ي عملي ة تحدي د وقي ا المخ اطر عل ى المص ادر الخارجي ة مث ل التص نيفات
االئتمانية ونماذج المخاطر الجاهزة (.)Risk Models

.iv

مواكبة التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية والمخاطر الناتجة عنها والت ي م ن ش أنها الت ألير
على عملية إدارة المخاطر في البنك مثل معد النمو في الميزانية وقائمة الدخل والتوسع الجغراف ي
أو ط رم منتج ات جدي دة أو حج م النش اط أو البيئ ة التش غيلية أو االقتص ادية أو نوعي ة المحفظ ة أو
عمليات االندماج واالستحواذ.

.v

اس تخدام األس اليب ذات البع د المس تقبلي ( )Forward-Lookingواس تعراض األداء الحقيق ي بع د
الحدوث أو عمل ما يسمى االختبار بألر رجعي (.)Back Testing

.vi

االجراءات المتبعة في تقي يم المخ اطر المص احبة وأوج ه القص ور المحتمل ة ف ي الم وابط الداخلي ة
وبيئة المخاطر وطرق إدارة هذ المخاطر ،وذلك عند الموافقة على المنتج ات الجدي دة أو التغي رات
الهامة التي تط رأ عل ى المنتج ات القائم ة أو ط رم خط وط عم ل جدي دة أو دخ و أس واق جدي دة أو
القيام بعمليات إندماج أو إستحواذ.

.vii

ض بط سياس ة التس عير ال داخلي ف ي البن ك وبم ا ياف ل الح د م ن االس تثمار ف ي أنش طة ذات مخ اطر
عالية.

.viii

ال ع امودي (حس ب
مناقش ة واس تعراض ح دود تع رض البن ك للمخ اطر عل ى كاف ة المس تويات بش ر
وبشال أفقي (بين االدارات واألقسام) ،وتوصيل المعلومات المناسبة إلى مجل س
التسلسل اإلداري)
ر
اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الوق ت المناس ب م ن خ ال تق ارير مفهوم ة ودقيق ة وماتمل ة وم وجزة
وشاملة.

ث-

مراقب ة ح دود المخ اطر المقبول ة ورف ع أي ة تق ارير بالتج اوزات ع ن ه ذ الح دود واالج راءات المتخ ذة
لمعالجتها إلى مجلس اإلدارة ،كما ياون له ذ اللجن ة أن تق وم ب دورها ف ي محاس بة ومس ائلة اإلدارة التنفيذي ة
عن هذ التجاوزات.

ج-

تلقي التقارير من إدارة المخاطر وإدارة اإللتزام ورفع تقارير فصلية إلى مجلس اإلدارة مع نسخة منه ا إل ى
الرئيس التنفيذي.

.4

تزويد المجلس بتقارير دورية حو المخ اطر الت ي يواجهه ا أو ق د يتع رض له ا البن ك وأي تج اوزات ع ن الق وانين
واألنظمة ومراقبة مدى التزام اإلدارة التنفيذية بسياسات إدارة المخاطر المعتمدة.

.5

التحقق من وجود كادر ف ي إدارة المخ اطر يمتل ك الخب رات والم اهالت المناس بة والاافي ة للتعام ل م ع كاف ة أن واع
المخاطر التي تواجه البنك ،ويعمل وفقا ً لنظ ام واض إلدارة المخ اطر مبن ي عل ى تحدي د وقي ا وض بط والتح وط
لاافة المخاطر المرتبطة باألنشطة المصرفية والسبل المالئمة لتخف ي مس توى المخ اطر والخس ائر الت ي ق د ت نجم
عنها ،واالحتفاظ برأ الما الالزم لمواجهتها.

.6

على اللجنة أن تولي إهتماما ً خاصا ً بنوعية ودقة وإكتما ومصدر البيانات المستخدمة لتحديد وقيا

.7

ض مان إس تقاللية وظيف ة إدارة المخ اطر وأن يت وافر له ا الص الحيات والم وارد الالزم ة م ن حي الع دد والن وع
والح وافز المناس بة والق درة عل ى الوص و المباش ر لمجل س اإلدارة ولجان ه وأي دوائ ر أخ رى ف ي البن ك للقي ام
بمهامها.

.8

الموافق ة عل ى تعي ين أو ع ز م دير إدارة المخ اطر ،وتزوي د م دير إدارة المخ اطر بص الحيات ومه ام خاص ة م ن
ضمن مهامه في البنك ،على أن ياون مساوالً عن تنفيذ اإلطار الشامل إلدارة مخاطر البن ك وأن تا ون لدي ه أيم ا ً
القدرة على التألير عل ى أي ة ق رارات متخ ذة م ن ش أنها تع ري البن ك ألي ة مخ اطر محتمل ة خ ارج نط اق مس توى
المخاطر المقبو .

.9

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

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

اعتماد سياسة وإجراءات عمل فاعلة لمراقبة اإللت زام بالسياس ات والق وانين والتعليم ات الرقابي ة وإج راءات وقائي ة
لممان اإللتزام ،باإلضافة إلى وض ع اللي ات المناس بة لإلب ال ع ن أي تج اوزات ومخالف ات ف ي حينه ا ومحاس بة
المساولين عنها ،واجراء مراجعة سنوية لهذ السياس ة واالج راءات والتأك د م ن أن تتم من مه ام الت دقيق ال داخلي
مراجعة أنشطة مدير إدارة االلتزام.

.2

على أسا سنوي ،التأكد من أن مساوليات وظيفة إدارة االلتزام محددة وواضحة بما في ذل ك وض عها ف ي الهيا ل
التنظيمي وعالقتها ببقية االدارات والوظائف بالشال الذي يامن لها االستقاللية والفاعلي ة الالزم ة وت وفير الم وارد
الاافية والقنوات الس ريعة والواض حة لرف ع التق ارير إل ى مجل س اإلدارة واالدارة التنفيذي ة وتزوي دها بالص الحيات
الالزمة للوصو للمعلومات في إطار سياسة واضحة وكافية ودليل لالجراءات.

.3

األموا وتمويل اإلرهاب.

.4

التأكد من أن البنك ملتزم باافة القوانين والتعليمات واللوائ التي ترتبط بماافحة تبيي
على أسا

سنوي ،التأكد من أن دليل اجراءات إدارة اإللتزام يتممن على سبيل المثا ال الحصر ما يلي:

أ-

تحديد وتقييم المخالفات المرتبطة بأنشطة البنك وأي منتجات جديدة.

ب-

تقديم االستشارة لإلدارة حو القوانين والتعليمات والمعايير وإبقاء اإلدارة عل ى اط الع وبش ال ي ومي ح و
آخر التطورات في القوانين والتعليمات والمعايير المطبقة.

ت-

توجيه تعليمات ماتوبة للموظفين حو التطبيق المالئم للقوانين والتعليم ات والمع ايير المطبق ة فيم ا ل و رأت
ذلك مناسبا ً.

ث-

تقييم م دى مالئم ة االج راءات والتوجيه ات الداخلي ة للق وانين والتعليم ات وكش ف أي قص ور ف ي السياس ات
واالجراءات وصياغة المقترحات لتحسينها أو إصدر التعليمات والتوجيهات بذلك الخصوص.

ج-

اجراء فحو دائم وشامل ورفع التقارير وإص دار التوجيه ات باس تمرار ل إلدارة التنفيذي ة ح و المالحظ ات
والمخالفات الخاصة بااللتزام التخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة.

م-

مراجعة التقارير الفصلية والفورية عند الحاجة التي ترف ع إليه ا ح و م دى الت زام اإلدارة التنفيذي ة ب القوانين
والتعليمات والمعايير وكذلك بالمخالفات وأوجه القصور التي ت م اكتش افها واالج راءات التص حيحية الت ي ت م
اتخاذها باالضافة إلى معلومات حو التدريب على االلتزام ال ذي ت م تقديم ه للم وظفين ،ورف ع أي ة توص يات
أو توجيهات قد تراها مناسبة بهذا الخصوص.

خ-

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

د-

الفصل بين مهام إدارة االلتزام ،ومهام إدارة الشاون القانونية في البن ك المس اولة ع ن تق ديم النص ل إلدارة
فيما يتعلق بالقوانين.

.5

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

.6

االطالع على ومراجعة نتائم تقارير إدارة االلتزام.

.7

بشال سنوي.
اعتماد مهام وصالحيات مدير إدارة االلتزام ،وتقييم أداؤ
ر

.8

ترفع اللجنة إلى مجلس اإلدا رة أية قم ايا تتعل ق بنط اق عمله ا أو تراه ا اللجن ة ض رورية إلحاط ة المجل س به ا أو
إلتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.

.9

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

دورية اإلجتماعات

4

تجتمع اللجنة ما ال يقل عن لاللة مرات كل عام ،ويمان عقد إجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة الى ذلك .ويجوز لعمو
اللجنة حمور اإلجتماع عن بُعد في الحاالت المرورية بأية وسيلة تتي له السماع والتحدث بما في ذلك عن طريق
الهاتف أو باافة وسائل اإلتصا الحديثة.
عضوية اللجنة
.1

تتألف اللجنة من لاللة أعماء من مجلس اإلدارة ،ويصدر قرار من مجلس اإلدارة بتحدي د أس مائهم ومناص بهم ف ي
اللجنة.

.2

يراعى ما أمان أن ياون أعماء اللجنة من ذوي الخبرة في األمور المتعلقة بالمخاطر وااللتزام.

.3

بن اء عل ى دع وة م ن رئ يس اللجن ة ولا ل إجتم اع ،يحم ر إجتماع ات اللجن ة م ن غي ر األعم اء ال رئيس التنفي ذي
ومدير إدارة المخاطر ومدير إدارة االلتزام.

النصاب والتصويت
يتاون النصاب القانوني إلنعقاد واجتماع اللجنة من عموين من األعماء وتتخذ القرارات في اللجنة بموافقة أغلبية
األعماء ،و على العمو المعترض على أي قرار إلبات هذا األعتراض في محمر إجتماع اللجنة وفقا ألحاام القانون
في هذا الشأن.
مدة العضوية
مدة العموية في اللجنة هي نفس مدة عموية مجلس اإلدارة وفقا ً للنظام األساسي للبنك ،ويجوز لمجلس اإلدارة أن يعيد
تشايل هذ اللجنة قبل انتهاء مدة العموية إذا اقتمت الظروف ذلك.
القضايا الملحة
في حالة المرورة وإذا ما تعذر إنعقاد اللجنة ألي أسباب وإذا ما كانت هناك حاجة ملحة إلتخاذ قرار ما ،فإنه يتم إتخاذ
بالتمرير على أعماء اللجنة.
سكرتارية اللجنة
يقوم سارتير مجلس اإلدارة بأداء وظيفة سارتير اللجنة ،وفي حالة غيابه تقوم اللجنة بتعيين مدير الشاون القانونية أو
أحد موظفيه ليقوم بمهام سارتير اللجنة.
مهام سكرتير اللجنة
.1

تعميم جدو األعما ومستندات اإلجتماع على أعماء اللجنة.

.2

إعداد وحفظ محاضر اإلجتماعات وتسجيل جميع القرارات التي تتخذها اللجنة.

.3

تعميم محمر االجتماع على جميع أعماء اللجنة ،خ ال أس بوع م ن ت اريخ االجتم اع ،والحص و عل ى اعتم ادهم
له.

.4

إخطار األشخاص المعنيين بقرارات اللجنة م ن أج ل العم ل عل ى تنفي ذها ،وإب ال اللجن ة ف ي اإلجتماع ات الالحق ة
بمدى التقدم في إجراءات التنفيذ.

.5

رفع محمر كل إجتماع للجنة إلى مجلس اإلدارة إلعتماد .

.6

التنسيق بخصوص تحدي مهام ومساوليات لجنة إدارة المخاطر وااللتزام.

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