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 مقدمة

م بشأن 16/7/2015والصادر بتاریخ  68/2015تعلیمـــــات مصرف قطـــر المركزي بموجب التعمیــم رقـــم ستناداً إلى إ
"تعلیمات الحوكمة"، و"نظام حوكمة الشركات المساھمة المدرجة في السوق الرئیسیة" الصادر عن ھیئة قطر لألسواق 

وذلك لتقوم بدور أساسي لإلطالع باألمور المتعلقة بسیاسات  ملجنة إدارة المخاطر وااللتزاأنشأ مجلس إدارة البنك ، المالیة
في إدارة المخاطر تتناسب مع وضعھ وخصوصیتھ وحجمھ وتنوع أنشطتھ وطبیعة المخاطر التي یواجھھا وفقاً البنك 

 ر المطبقة.لتزام بالقوانین والتعلیمات والمعاییإل، وسیاسة واجراءات البنك لإلستراتیجیة المعتمدة من مجلس اإلدارةل

 صالحیات اللجنة

معلومات تطلبھا من  ةوالحص���ول على أی ختص���اص���ھااة مفوض���ة من قبل المجلس بمتابعة أي نش���اط ض���من اللجن .1
 البنك.تلف إدارات مخ

 مستشارین خارجیین بغرض الحصول على المشورة فقط.ستعانة بإلللجنة ا .2

 الیومي ولیس لدیھا صالحیات تنفیذیة. اتاللجنة ال تشرف على عمل اإلدار .3

 .والموافق علیھا حدود المخاطر المقبولةارة التنفیذیة عن أیة تجاوزات لمحاسبة ومسائلة االدللجنة صالحیة  .4

دارة بش������أن المس������ائل التي تدخل ض������من إلإلى مجلس ا وقراراتھا وترفع نتائج أعمالھاتقدم اللجنة توص������یاتھا  .5
 . وبصورة منتظمة إختصاصاتھا

 مھام اللجنة

 المخاطرإدارة أوالً: 

وض�ع اس�تراتیجیة ش�املة حالیة ومس�تقبلیة حول نوع ومس�توى المخاطر المقبولة لكافة أنش�طة البنك واعتمادھا من  .1
مجلس اإلدارة، والعمل على مراجعتھا وتطویرھا بش������كٍل دوري في ض������وء المؤثرات والمتغیرات المحیطة على 

لدولي مع مراعاة أن یكون ذلك في إطار متطلبات الترخیص وقوانین وتعلیمات المس������توى المحلي واالقلیمي وا
 مصرف قطر المركزي.

وضع سیاسات إدارة المخاطر في البنك واعتمادھا من مجلس اإلدارة، تتناسب مع وضع وخصوصیة البنك وحجم  .2
مجلس اإلدارة، وبحیث تتضمن ھذه وتنوع أنشطتھ وطبیعة المخاطر التي یواجھھا وفقاً لإلستراتیجیة المعتمدة من 

السیاسات إجراءات عمل واضحة إلدارة المخاطر، مع تحدید سقوف علیا للتعرض للمخاطر، ووجود نظام شامل 
 لمراقبة المخاطر بشكٍل منتظم، وعلى أن یتم مراجعة وتحدیث وتطویر ھذه السیاسات بشكٍل دوري.

الس���تراتیجیات والس���یاس���ات الخاص���ة بالمخاطر، على س���بیل أن تتض���من إجراءات عمل إدارة المخاطر في تنفیذ ا .3
 المثال ال الحصر مایلي:

إعداد ھیكل المخاطر المالئم ألنش��طة البنك ووض��ع الس��قوف المقترحة لھذه المخاطر واعتمادھا من اإلدارة  -أ
 التنفیذیة ومجلس اإلدارة.

یتعرض لھا البنك وبما ینس��جم مع وض��ع وتطبیق وتطویر النظم واالجراءات المالئمة إلدارة المخاطر التي  -ب
 االستراتیجیات والسیاسات ونوع وحدود المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة.

وض�����ع المنھجیات المالئمة لتحدید وقیاس ومراقبة وض�����بط المخاطر بما یتفق مع س�����یاس�����ة ودرجة تحمل  -ت
ًء على ذلك بص����فة مس����تمرة، المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة، وتحدید متطلبات رأس المال الرقابیة بنا

 ومن أھم ھذه المنھجیات:

i.  تض���مین العناص���ر الكمیة والنوعیة، وبما یكفل عدم تأثیر عملیة قیاس المخاطر على حس���اب كفاءة
عملیة إدارة المخاطر بش��كٍل عام، واتباع أس��س منطقیة في االفتراض��ات المس��تخدمة والرجوع إلى 

 مجلس اإلدارة إن تطلب األمر ذلك.

ii.  والس���یناریوھات المحتملة للمخاطر تحت مختلف الظروف  الض���غطاالس���تفادة من عملیة اختبارات
لة، وذلك كجزء من عملیة التحلیل الكمي والنوعي  وعكس النتائج على خطوط العمل ذات الص������
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 للمخاطر.

iii.  عدم االعتماد الكلي في عملیة تحدید وقیاس المخاطر على المص������ادر الخارجیة مثل التص������نیفات
 ).Risk Modelsئتمانیة ونماذج المخاطر الجاھزة (اال

iv.  مواكبة التطورات والمتغیرات الداخلیة والخارجیة والمخاطر الناتجة عنھا والتي من ش����أنھا التأثیر
على عملیة إدارة المخاطر في البنك مثل معدل النمو في المیزانیة وقائمة الدخل والتوسع الجغرافي 

النش����اط أو البیئة التش����غیلیة أو االقتص����ادیة أو نوعیة المحفظة أو أو طرح منتجات جدیدة أو حجم 
 عملیات االندماج واالستحواذ.

v. ) اس��تخدام األس��الیب ذات البعد المس��تقبليForward-Looking واس��تعراض األداء الحقیقي بعد (
 ).Back Testingالحدوث أو عمل ما یسمى االختبار بأثر رجعي (

vi. المخاطر المص���احبة وأوجھ القص���ور المحتملة في الض���وابط الداخلیة المتبعة في تقییم  االجراءات
وبیئة المخاطر وطرق إدارة ھذه المخاطر، وذلك عند الموافقة على المنتجات الجدیدة أو التغیرات 

 وأالھامة التي تطرأ على المنتجات القائمة أو طرح خطوط عمل جدیدة أو دخول أس������واق جدیدة 
 ستحواذ.إ وأندماج إعملیات القیام ب

vii. س���یاس���ة التس���عیر الداخلي في البنك وبما یكفل الحد من االس���تثمار في أنش���طة ذات مخاطر  ض���بط
 عالیة.

viii. المس���تویات بش���كٍل عامودي (حس���ب على كافة واس���تعراض حدود تعرض البنك للمخاطر  مناقش���ة
لى مجلس التسلسل اإلداري) وبشكٍل أفقي (بین االدارات واألقسام)، وتوصیل المعلومات المناسبة إ

اإلدارة واإلدارة التنفیذیة في الوقت المناس�������ب من خالل تقاریر مفھومة ودقیقة ومكتملة وموجزة 
 وشاملة.

مراقبة حدود المخاطر المقبولة ورفع أیة تقاریر بالتجاوزات عن ھذه الحدود واالجراءات المتخذة لمعالجتھا  -ث
في محاس������بة ومس������ائلة اإلدارة التنفیذیة عن ھذه  تقوم بدورھاكما یكون لھذه اللجنة أن ، مجلس اإلدارةإلى 

 التجاوزات.

نسخة منھا إلى مع  رفع تقاریر فصلیة إلى مجلس اإلدارة وإدارة اإللتزام وإدارة المخاطر التقاریر من  تلقي -ج
 الرئیس التنفیذي.

نك وأي  .4 ھا الب قد یتعرض ل قاریر دوریة حول المخاطر التي یواجھھا أو  تجاوزات عن القوانین تزوید المجلس بت
 واألنظمة ومراقبة مدى التزام اإلدارة التنفیذیة بسیاسات إدارة المخاطر المعتمدة.

التحقق من وجود كادر في إدارة المخاطر یمتلك الخبرات والمؤھالت المناس������بة والكافیة للتعامل مع كافة أنواع  .5
لمخاطر مبني على تحدید وقیاس وض����بط والتحوط التي تواجھ البنك، ویعمل وفقاً لنظام واض����ح إلدارة ا المخاطر

لكافة المخاطر المرتبطة باألنش��طة المص��رفیة والس��بل المالئمة لتخفیض مس��توى المخاطر والخس��ائر التي قد تنجم 
 عنھا، واالحتفاظ برأس المال الالزم لمواجھتھا.

 لمستخدمة لتحدید وقیاس المخاطر.كتمال ومصدر البیانات اإھتماماً خاصاً بنوعیة ودقة وأن تولي إاللجنة  على .6

س������تقاللیة وظیفة إدارة المخاطر وأن یتوافر لھا الص������الحیات والموارد الالزمة من حیث العدد والنوع إض������مان  .7
 .بمھامھاالمناسبة والقدرة على الوصول المباشر لمجلس اإلدارة ولجانھ وأي دوائر أخرى في البنك للقیام  والحوافز

خاص������ة من الموافقة على تعیین أو عزل مدیر إدارة المخاطر، وتزوید مدیر إدارة المخاطر بص������الحیات ومھام  .8
في البنك، على أن یكون مس�ؤوالً عن تنفیذ اإلطار الش�امل إلدارة مخاطر البنك وأن تكون لدیھ أیض�اً  ض�من مھامھ

ك ألیة مخاطر محتملة خارج نطاق مس������توى القدرة على التأثیر على أیة قرارات متخذة من ش������أنھا تعریض البن
 المخاطر المقبول.

 ورئیس اإللتزام. مدیر إدارة المخاطر ء كل منوتقییم أدامھام وصالحیات  اعتماد .9

 على ومراجعة نتائج تقاریر إدارة المخاطر. االطالع .10
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 لتزاماإلثانیاً: 

والقوانین والتعلیمات الرقابیة وإجراءات وقائیة اعتماد س��یاس��ة وإجراءات عمل فاعلة لمراقبة اإللتزام بالس��یاس��ات  .1
لض��مان اإللتزام، باإلض��افة إلى وض��ع اآللیات المناس��بة لإلبالغ عن أي تجاوزات ومخالفات في حینھا ومحاس��بة 
المس��ؤولین عنھا، واجراء مراجعة س��نویة لھذه الس��یاس��ة واالجراءات والتأكد من أن تتض��من مھام التدقیق الداخلي 

 ة مدیر إدارة االلتزام.مراجعة أنشط

على أساس سنوي، التأكد من أن مسؤولیات وظیفة إدارة االلتزام محددة وواضحة بما في ذلك وضعھا في الھیكل  .2
التنظیمي وعالقتھا ببقیة االدارات والوظائف بالش��كل الذي یؤمن لھا االس��تقاللیة والفاعلیة الالزمة وتوفیر الموارد 

لواض���حة لرفع التقاریر إلى مجلس اإلدارة واالدارة التنفیذیة وتزویدھا بالص���الحیات الكافیة والقنوات الس���ریعة وا
 الالزمة للوصول للمعلومات في إطار سیاسة واضحة وكافیة ودلیل لالجراءات.

 یل اإلرھاب.والبنك ملتزم بكافة القوانین والتعلیمات واللوائح التي ترتبط بمكافحة تبییض األموال وتم أنالتأكد من  .3

 لى أساس سنوي، التأكد من أن دلیل اجراءات إدارة اإللتزام یتضمن على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:ع .4

 تحدید وتقییم المخالفات المرتبطة بأنشطة البنك وأي منتجات جدیدة. -أ

تقدیم االس��تش��ارة لإلدارة حول القوانین والتعلیمات والمعاییر وإبقاء اإلدارة على اطالع وبش��كل یومي حول  -ب
 خر التطورات في القوانین والتعلیمات والمعاییر المطبقة.آ

فیما لو رأت  توجیھ تعلیمات مكتوبة للموظفین حول التطبیق المالئم للقوانین والتعلیمات والمعاییر المطبقة -ت
 ً  .ذلك مناسبا

الس���یاس���ات تقییم مدى مالئمة االجراءات والتوجیھات الداخلیة للقوانین والتعلیمات وكش���ف أي قص���ور في  -ث
 .أو إصدر التعلیمات والتوجیھات بذلك الخصوص واالجراءات وصیاغة المقترحات لتحسینھا

باس��تمرار لإلدارة التنفیذیة حول المالحظات  وإص��دار التوجیھات اجراء فحص دائم وش��امل ورفع التقاریر -ج
 والمخالفات الخاصة بااللتزام التخاذ االجراءات التصحیحیة الالزمة.

حول مدى التزام اإلدارة التنفیذیة بالقوانین التي ترفع إلیھا فوریة عند الحاجة الفص������لیة والتقاریر مراجعة ال -ح
والتعلیمات والمعاییر وكذلك بالمخالفات وأوجھ القص��ور التي تم اكتش��افھا واالجراءات التص��حیحیة التي تم 

، ورفع أیة توصیات أو یمھ للموظفیناتخاذھا باالضافة إلى معلومات حول التدریب على االلتزام الذي تم تقد
  .توجیھات قد تراھا مناسبة بھذا الخصوص

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

لنص��ح لإلدارة الفص��ل بین مھام إدارة االلتزام، ومھام إدارة الش��ؤون القانونیة في البنك المس��ؤولة عن تقدیم ا -د
 فیما یتعلق بالقوانین.

 .وفقاً لتوصیة الرئیس التنفیذي الموافقة على تعیین أو عزل مدیر إدارة االلتزام .5

 االطالع على ومراجعة نتائج تقاریر إدارة االلتزام. .6

 اعتماد مھام وصالحیات مدیر إدارة االلتزام، وتقییم أداؤه بشكٍل سنوي. .7

أیة قض�����ایا تتعلق بنطاق عملھا أو تراھا اللجنة ض�����روریة إلحاطة المجلس بھا أو ترفع اللجنة إلى مجلس اإلدارة  .8
 إلتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.

 .فیما یتعلق بإختصاصاتھا النظر في أیة أمور یحیلھا المجلس إلى اللجنة .9

 دوریة اإلجتماعات

ویجوز لعضو إذا دعت الحاجة الى ذلك. ، ویمكن عقد إجتماعات إضافیة مرات كل عامثالثة 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.
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 عضویة اللجنة

سمائھم ومناصبھم في ، اإلدارة مجلس منتتألف اللجنة من ثالثة أعضاء  .1 ویصدر قرار من مجلس اإلدارة بتحدید أ
 اللجنة.

 ة من ذوي الخبرة في األمور المتعلقة بالمخاطر وااللتزام.أن یكون أعضاء اللجنما أمكن یراعى  .2

الرئیس التنفیذي یحض������ر إجتماعات اللجنة من غیر األعض�������اء ، لكل إجتماعودعوة من رئیس اللجنة  بناء على .3
 .المخاطر ومدیر إدارة االلتزامدیر إدارة مو

 النصاب والتصویت

 أغلبیةموافقة في اللجنة ب من األعضاء وتتخذ القراراتمن عضوین نعقاد واجتماع اللجنة إلیتكون النصاب القانوني 
القانون في على العضو المعترض على أي قرار إثبات ھذا األعتراض في محضر إجتماع اللجنة وفقا ألحكام ، واألعضاء

 ھذا الشأن.

 مدة العضویة

مدة العضویة في اللجنة ھي نفس مدة عضویة مجلس اإلدارة وفقاً للنظام األساسي للبنك، ویجوز لمجلس اإلدارة أن یعید 
 تشكیل ھذه اللجنة قبل انتھاء مدة العضویة إذا اقتضت الظروف ذلك.

 القضایا الملحة

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

 سكرتاریة اللجنة

یقوم سكرتیر مجلس اإلدارة بأداء وظیفة سكرتیر اللجنة، وفي حالة غیابھ تقوم اللجنة بتعیین مدیر الشؤون القانونیة أو أحد 
 لیقوم بمھام سكرتیر اللجنة.موظفیھ 

 مھام سكرتیر اللجنة

 .على أعضاء اللجنةتعمیم جدول األعمال ومستندات اإلجتماع  .1

 تسجیل جمیع القرارات التي تتخذھا اللجنة.اإلجتماعات وإعداد وحفظ محاضر  .2

اعتمادھم لحص��ول على وا ،جتماعمن تاریخ اال على جمیع أعض��اء اللجنة، خالل أس��بوعمحض��ر االجتماع م یعمت .3
 لھ.

إبالغ اللجنة في اإلجتماعات الالحقة ، وإخطار األش������خاص المعنیین بقرارات اللجنة من أجل العمل على تنفیذھا .4
 .بمدى التقدم في إجراءات التنفیذ

 للجنة إلى مجلس اإلدارة إلعتماده. رفع محضر كل إجتماع .5

 .تزامحدیث مھام ومسؤولیات لجنة إدارة المخاطر وااللالتنسیق بخصوص ت .6

 مراجعة وتحدیث مھام ومسؤولیات اللجنة

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

 


