ميثاق مجلس اإلدارة
المهام والمسؤوليات

ميثاق مجلس اإلدارة

الصفحة ١

مهام ومسؤوليات رئيس مجلس االدارة:
الرئيــس هــو رئيــس الشــركة ويمثلهــا لــدى الغيــر وأمــام القضــاء ،وهــو المســؤول األول عــن حســن إدارة المصــرف بطريقــة
فعالــة ومنتجــة والعمــل علــى تحقيــق مصلحــة الشــركة والشــركاء والمســاهمين وســائر أصحــاب المصالــح ،و تتضمــن واجبــات و
مســؤوليات الرئيــس اآلتــي:
 التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. الموافقة على جدول أعمال إجتماع المجلس مع األخذ بعين اإلعتبار أية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.وفعــال فــي تصريــف شــؤون المجلــس ،لضمــان قيــام المجلــس
 تشــجيع أعضــاء المجلــس علــى المشــاركة بشــكل جماعــيَ
بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة المصــرف.
 إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجالت الخاصة بالمصرف وبالمجلس ولجانه ألعضاء المجلس. إيجاد قنوات التواصل الفعلي بالمساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس. إفساح وتشجيع العالقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين. إبقــاء أعضــاء المجلــس علــى إطــاع دائــم بشــأن تنفيــذ أحــكام نظــام الحوكمــة ،ويجــوز للرئيــس تفويــض لجنــة التدقيــق أوغيرهــا مــن اللجــان فــي ذلــك.
يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ،ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض صالحياته.
مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
يباشر مجلس اإلدارة المهام والمسؤوليات الرئيسية اآلتية :
 وضع استراتيجيات العمل وفق األهداف والسياسات وتطويرها . تشكيل الهيكل التنظيمي للمصرف . تشكيل اللجان وتفويض السلطات والصالحيات . اإلشراف على التنفيذ وتقييم األداء والمخاطر . تعيين جهاز التدقيق الداخلي واإلشراف عليه . ترشيح مدقق خارجي مستقل . المسؤولية تجاه المساهمين واألطراف األخرى . -المسؤولية تجاه مصرف قطر المركزي .

ميثاق مجلس اإلدارة

 - 1استراتيجيات العمل واألهداف والسياسات
 علــى مجلــس اإلدارة تزويــد اإلدارة التنفيذيــة بالسياســاتواإلســتراتيجيات وخطــط عمــل واضحــة ومحــددة يمكنهــا
العمــل مــن خاللهــا للوصــول إلــى تحقيــق أهــداف المصــرف
 ،ويتــم تقييــم وتطويــر هــذه اإلســتراتيجيات والسياســات
ســنويًا علــى ضــوء المؤثــرات والمتغيــرات المحيطــة علــى
المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي.
 يســتعين مجلــس اإلدارة فــي تحديــد السياســاتواإلســتراتيجيات والخطــط بمــا تــزوده بــه اإلدارة التنفيذيــة
مــن دراســات وتقاريــر ومعلومــات واستشــارات علــى أن
تتضمــن تحديــد ســبل وأدوات اإلتصــال الســريع مــع الهيئــة
و مصــرف قطــر المركــزي غيرهــا مــن الجهات الرقابية وســائر
األطــراف المعنيــة بالحوكمــة ومــن بينهــا تســمية مســؤول
اتصــال مــع الهيئــة و تســمية المتحــدث الرســمي باســم
المصــرف  ،ويمكــن للمجلــس ان يســتعين فــي ذلــك أيضــً
بمكاتــب اإلستشــارات المتخصصــة مــن خــارج المصــرف.
 مــن أهــم السياســات التــي يجــب علــى مجلــس اإلدارةوضعهــا والعمــل علــى تقييمهــا وتطويرهــا باســتمرار تلــك
المتعلقــة بــإدارة المخاطــر واألمــور التاليــة :
 منــح وتقييــم اإلئتمــان – اإلســتثمار – الســيولة – مخاطــرالســوق – مخاطــر كفايــة راس المــال – مخاطــر التركــزات
– مخاطــر الصــرف األجنبــي – مخاطــر أســعار الفائــدة –
التسعير -الربحية والموازنات – مخاطر العمليات والمحاسبة
– مخاطــر القانونيــة – مكافحــة غســل األمــوال -التأميــن علــى
األصــول -األطــراف ذات عالقــة والمصالــح المتداخلــة – اإللتــزام
بالقوانيــن والقواعــد والتعليمــات اإلشــرافية – التدقيــق
الداخلــي والخارجــي –تقييــم األداء – اإلفصاحــات لجميــع
الجهــات المعنيــة – باإلضافــة إلــى السياســات الخاصة بشــؤون
العامليــن التــي تنظــم تعيينهــم وتكلفتهــم وتضــع أنظمــة
للحوافــز وتطويــر وتنميــة المهــارات وتنميــة ســلوكيات
وأخالقيــات العمــل ،وغيرهــا مــن السياســات.
 يجــب أن يمــارس مجلــس اإلدارة مهامــه بصــورة جماعيــةومســتقلة مــع اإللتــزام بالموضوعيــة والحيــاد وتجنــب كل
مــا مــن شــأنه التأثيــر علــى ذلــك مثــل التكتــات والعالقــات
والتوجهــات الخاصــة مــع اإلدارات التنفيذيــة أو غيرهــا
 علــى مجلــس إدارة المصــرف قبــل اتخــاذ قراراتــه بتأســيسفــروع للمصــرف بالخــارج أو بتأســيس أو تملــك شــركات

الصفحة ٢

بالداخــل أو الخــارج تحديــد أهــداف محــددة لهــذه الفــروع
أو للشــركات تنســجم مــع اإلهــداف واإلســتراتيجيات
والسياســات العامــة للمصــرف ومســتوى المخاطــر الــذي
يقبلــه ويمكنــه التحكــم فيــه.
 علــى مجلــس إدارة المصــرف إقرار سياســات واســتراتيجياتوموازنــات واضحــة ومحــددة ومكتوبــة لــكل فــرع مــن
فروعــه بالخــارج ولــكل شــركة تابعــة لــه بمــا يتــاءم مــع
األهــداف المحــددة لــكل منهــا وطبيعــة البيئــة اإلقتصاديــة
والســوقية والقانونيــة التــي تعمــل بهــا  ،مــع األخــذ فــي
اإلعتبــار التفرقــة بيــن الفــرع الخارجــي والشــركة التابعــة
التــي يمتلكهــا أو يشــارك فيهــا المصــرف بإعتبارهــا شــركة
ذات شــكل قانونــي وإســتقاللية عــن المصــرف وبإعتبــار
حقــوق األقليــة مــن المســاهمين اآلخريــن فيــه.
 علــى مجلــس إدارة المصــرف التحقــق مــن تفهــم إداراتالفــروع بالخــارج والشــركات التابعــة لألهــداف والسياســات
واإلســتراتيجيات والموازنــات المحــددة لــكل منهــا والعمــل
بموجبهــا وعلــى المجلــس القيــام بتقييــم العمــل بتلــك
الفــروع والشــركات وتقييــم انجــازات اإلدارة بهــا وفقــً لهــذه
اإلهــداف والسياســات واإلســتراتيجيات  ،مــع العمــل علــى
تطويــر السياســات واإلســتراتيجيات وخطــط العمــل بمــا
يضمــن اســتمرار تحقيــق األهــداف.
 اإلشــراف علــى النفقــات الرأســمالية الرئيســية للشــركة،وتملــك األصــول والتصــرف فيهــا.
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 - 2اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف
بالمصــرف:

الصفحة ٣

بموضوعيــة والحيــاد  ،ويراعــى أيضــً فــي ذلــك أن تكــون لــدى
مجلــس اإلدارة خطــة واضحــة بشــأن تعاقــب اإلدارات التنفيذيــة.

علــى أن تتضمــن برامــج للتعريــف بأنشــطتها وبالحوكمــة
وفقــً لنظــام الحوكمــة الصــادر مــن هيئــة قطــر لألســواق
الماليــة باإلضافــة إلــى تشــكيل الهيــكل التنظيمــي للمصــرف
وينــدرج تحــت ذلــك مايلــي :

 ينبغي على مجلس اإلدارة تقييم وتطوير الهيكل التنظيميوأفــراده والواجبــات والمســؤوليات المحــددة مــن فتــرة ألخــرى
فــي ضــوء نتائــج إشــرافه ورقابتــه علــى التنفيــذ وتقييمــه لــأداء
ونتائــج األعمــال وفــي ضــوء المتغيــرات المحيطــة .

• إقــرار الهيــكل أو الخريطــة التنظيميــة للمصــرف ومايتبــع
ذلــك مــن مــن تحديــد للمهــام واإلختصاصــات والواجبــات
والمســؤوليات والعالقــات والتبعيــات بيــن المســتويات
اإلداريــة المختلفــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس
التنفيــذي واإلدارات واألقســام التنفيذيــة بجانــب أجهــزة
التدقيــق  ،وينبغــي فــي ذلــك مراعــاة الضوابــط اآلتيــة :

 علــى مجلــس إدارة المصــرف إقــرار الهيــكل التنظيمــي لــكلفــرع خارجــي وكل شــركة تابعــة مــع مراعــاة التعليمــات الصادرة
عــن مصــرف قطــر المركــزي بشــأن الهيــكل التنظيمــي.

 التأكــد مــن الفصــل بيــن اإلختصاصــات وســلطات مجلــساإلدارة واختصاصــات وســلطات اإلدارة التنفيذيــة .
 التأكــد مــن الفصــل بيــن مهــام إبــرام الصفقــات والتعاقــداتوبينهــا وبيــن مهــام تحريــك األمــوال ومهــام تســجيل
والمحاســبة وإدارة المخاطــر .
 التأكــد مــن وجــود إشــراف ورقابــة ثنائيــة مســتمرة علــىتنفيــذ المعامــات مــع أفــراد ال تربطهــم عالقــة بتنفيــذ
المعامــات فيمــا بيــن اإلدارات واألقســام التنفيذيــة .
 وجــود إدارة مســتقلة لتقييــم المخاطــر وتشــمل وحــدةمركزيــة إلدارة الطــوارئ .
 اســتقاللية التدقيــق الداخلــي وقطــاع اإلمتثــال وتبعيتهمــاالمباشــرة لمجلــس اإلدارة .
 يمكــن لمجلــس اإلدارة اإلســتعانة بمــن يشــاء مــن الخبــراتداخــل أو خــارج المصــرف فــي تشــكيل الهيــكل التنظيمــي
بمــا يتــاءم مــع أهــداف وطبيعــة وحجــم األعمــال  ،مــع إقــرار
الهيــكل بعــد ذلــك بصــورة جماعيــة مــن مجلــس اإلدارة .
 يتولــى مجلــس اإلدارة تعييــن الرئيــس التنفيــذي ووظائــفاإلدارة العليــا والخبــراء واإلستشــاريين وتحديــد رواتبهــم
ومكافآتهــم ( بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن
الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية فــي الحــاالت التــي تســتوجب
ذلــك )  ،كمــا يكــون هــو المســؤول عــن إنهــاء خدماتهــم أو
فصلهــم أو توقيــع الجــزاءات التأديبيــة عليهــم ويتــم ذلــك
فــي إطــار السياســات والمعاييــر التــي حددهــا المجلــس
وبشــكل جماعــي مــن أعضــاء المجلــس مــع اإللتــزام فــي ذلــك

وبالنســبة لمجالــس إدارة الشــركات التابعــة ينبغــي
اإللتــزام بالتالــي:
• وجــود تمثيــل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه
المجلــس مــن اإلدارة التنفيذيــة فــي مجلــس إدارة الشــركة
التابعــة بمــا يحقــق األغلبيــة التصويتيــة للمصــرف ،بحيــث
يتــرأس أحــد أعضــاء مجلــس إدارة المصــرف أو مــن تــم
تفويضــه مــن االدارة التنفيذيــة لرئاســة مجلــس إدارة الشــركة
التابعــة ،مــا لــم يتعــارض ذلــك مــع القوانيــن المعنيــة فــي
البلــد الــذي تعمــل فيــه الشــركة التابعــة  ،ويكــون األعضــاء
الممثليــن لمجلــس إدارة المصــرف فــي الشــركة التابعــة
حلقــة وصــل بيــن مجلــس إدارة المصــرف ومجلــس إدارة
الشــركة ومعاونــة المجلــس علــى مراقبــة أداء مجلــس
إدارة الشــركة وأوضــاع العمــل بهــا وتحديــد مــدى التزامهــا
بسياســات وتعليمــات مجلــس إدارة المصــرف .
• علــى مجلــس إدارة المصــرف التحقــق مــن كفــاءة وخبــرة
أعضائــه الممثليــن لــه فــي مجلــس إدارة الشــركة التابعــة
وكذلــك التحقــق مــن اســتقالليتهم وتوفــر الوقــت الكافــي
لهــم إلنجــاز مهامهــم .
• علــى مجلــس إدارة المصــرف اعتمــاد تعييــن المســؤولين
التنفيذيــن فــي شــركاته التابعــة واعتمــاد رواتبهــم
و مكا فآ تهــم .

ميثاق مجلس اإلدارة

 - 3تشكيل اللجان وتفويض السلطات والصالحيات:
يمــارس مجلــس اإلدارة مهامــه اإلشــرافية وســلطاته فــي
اتخــاذ القــرار مــن خــال تشــكيل لجــان مــن أعضائــه يمكــن
أن يشــرك أو يســتعين فيهــا بأعضــاء مــن اإلدارة التنفيذيــة
 ،وتختــص كل لجنــة بواحــدة أو أكثــر مــن المهــام التــي تقــع
تحــت مســؤوليات مجلــس اإلدارة ومــن أهــم اللجــان التــي
يجــب علــى مجلــس اإلدارة تشــكيلها:
 .1اللجنة التنفيذية
تتألــف هــذه اللجنــة مــن خمســة مــن أعضــاء المجلــس
ويشــارك فــي حضــور اجتماعاتهــا الرئيــس التنفيــذي باإلضافة
إلــى كبــار المســؤولين عــن تــداول المعلومــات والبيانــات
المطروحــة للنقــاش وهــي بمثابــة أداة لتنســيق أعمــال
المؤسســة ويأتــي علــى رأس مهامهــا ومســؤولياتها ،تزويــد
المجلــس بــكل مــا يســتجد مــن معلومــات عــن التطــورات
التجاريــة والمعامــات ذات الطبيعــة الخاصــة ،والمراجعــة
المنتظمــة ألداء وأعمــال مختلــف القطاعــات ،والتشــاور مــع
 /إبــداء الــرأي للمجلــس فــي القــرارات اإلســتراتيجية ،وإعــداد
قــرارات منــح االئتمــان التــي تكــون ضمــن صالحياتهــا ،كمــا
تعمــل اللجنــة علــى وضــع مقترحــات خطــط عمــل المصــرف،
تمهيــدا لعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.
 .2لجنة التدقيـق والمخاطر
إن الهــدف الرئيســي لعمــل هــذه اللجنــة هــو مســاعدة علــى
النهــوض بمســؤوليات اإلشــراف العــام فيمــا يتصــل بأنشــطة
المصــرف ،ويشــمل ذلــك تقديــم التقاريــر الماليــة ،ونظــام
الرقابــة الداخليــة ،وإدارة المخاطــر الفعليــة ومهــام التدقيــق
الداخلــي والخارجــي واإلجــراءات المتبعــة لرصــد مــدى التقيــد
بالقوانيــن والنظــم المنظمــة لعمــل البنــوك ،كمــا يشــمل
دور اللجنــة بوجــه خــاص رفــع تقاريــر إلــى المجلــس وتقديــم
المشــورة والتوصيــات المناســبة بشــأن المســائل ذات الصلــة
بمــا تقــوم بهــا مــن أعمــال التدقيــق وبميثــاق عمــل لجنــة
المخاطــر مــن أجــل تســهيل اتخــاذ القــرارات من قبــل المجلس.
كذلــك فــإن اللجنــة مخولــة مــن قبــل المجلــس بالتحقيــق فــي
أي نشــاط يدخــل فــي نطــاق اختصاصاتهــا ،ويحــق لهــا طلــب
للحصــول علــى أيــة معلومــات مــن أي موظــف ،ويتــم توجيــه
جميــع الموظفيــن للتعــاون مــع أيــة طلبــات تتقــدم بهــا اللجنــة
فــي هــذا الخصــوص  ،وللجنــة أيضــا صالحيــة طلــب إستشــارات

الصفحة ٤

قانونيــة أو مهنيــة مــن جهــات خارجيــة مســتقلة واإلســتعانة
بأطــراف مــن خــارج المؤسســة مــن ذوي الخبــرة والدرايــة إذا مــا رأت
ذلــك ضروريــً ولكــن فقــط بعــد التشــاور مــع رئيــس المجلــس.
وتتمتــع اللجنــة بصالحيــات مفتوحــة لإلتصــال بمدققــي
الحســابات الداخلييــن والخارجييــن واإلدارة العليــا للمصــرف
وقــد أنشــئت اللجنــة مــن قبــل المجلــس لمراجعــة وتقييــم
وتقديــم توصيــات إلــى المجلــس فيمــا يتعلــق بالمخاطــر
بوجــه عــام والمحاســبة ،والرقابــة الداخليــة ،وبيئــة المخاطــر
والرقابة والتقاريــر الماليــة والتدقيــق الداخلــي والتدقيــق
الخارجــي واالمتثــال.
تقــوم الجهــات الرقابيــة فــي المصــرف ( التدقيــق الداخلي ،قطاع
اإلمتثــال ومجموعــة المخاطــر ) برفــع تقاريــر دوريــة تفصيليــة كل
ثالثــة شــهور للجنــة التدقيــق التــي تقــوم بالفحــص وتقييــم
ورفــع تقريــر تفصيلــي لمجلــس اإلدارة بتصويــب الــازم.
 .3لجنة السياسات واإلجراءات:
إن الهــدف الرئيســي لعمــل هــذه اللجنــة هــو دراســة
وإعــداد وتطويــر االســتراتيجيات واألهــداف والسياســات
ونظــم وإجــراءات أدلــة العمــل وتتكفــل اللجنــة بــأن تســير
سياســات وممارســات المصــرف وفقــً للمعاييــر المســتقرة
للعمــل المصرفــي ،كمــا تقــوم بمراجعــة كفــاءة التشــغيل
لــكل واحــدة مــن تلــك المهــام ،والتحقــق مــن أن اإلجــراءات
الوظيفيــة متوائمــة مــع أهــداف وعمليــات المؤسســة.
ومــن مســؤوليات اللجنــة أيضــا مراقبــة أداء المصــرف الفصلــي
علــى ضــوء خطــة العمــل االســتراتيجية والموازنــات المعتمــدة.
ويشــمل ذلــك مراجعــة وتعزيــز تطويــر األعمــال ،ومواءمــة
المنتجــات ،وتوزيــع المــوارد لمختلف قطاعــات العمل بالمصرف.
وتتولــى اللجنــة كذلــك تســليط الضــوء علــى مظاهــر وحــاالت
اإلنحــراف عــن السياســات واإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي
المعاييــر القياســية ورفعهــا إلدارة المصــرف مــن حيــن آلخــر
التخــاذ الخطــوات التصحيحيــة الالزمــة وهــي مســؤولة أيضــا
عــن رســم سياســة المســؤولية االجتماعيــة للمؤسســة علــى
ضــوء مــا يرفعــه المصــرف مــن قيــم وشــعارات.
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الصفحة ٥

 .4لجنة الحوكمة:

اإلشراف على التنفيذ وتقييم األداء:

لجنــة الحوكمــة هــي لجنــة مســتقلة منبثقــة عــن مجلــس
إدارة المصــرف ،ومهمــة هــذه اللجنــة هــي التمثيــل الرســمي
للتواصــل بيــن مجلــس اإلدارة وإدارة المصــرف فــي القضايــا
واألمــور الخاصــة بالحوكمــة ،حيــث تتولــى اللجنــة باألصالــة عــن
المجلــس مســؤولية اإلشــراف العــام والمالحظة الواجبــة لمبادىء
وتوجيهــات وممارســات حوكمــة الشــركات فــي المصــرف ،كمــا
تتولــى مهمــة اإلشــراف ومتابعــة تطبيــق هــذه المبــادىء فــي
جميــع أعمــال وأنشــطة المصــرف بمــا فــي ذلــك مراجعــة اإلطــار
العــام للحوكمــة وإمتثــال المصــرف رقابيــً لمبادئــه.

علــى مجلــس اإلدارة أن يمــارس دوره األساســي فــي اإلشــراف
علــى تنفيــذ السياســات وتحقيــق أهــداف المصــرف وتقييــم
أدائهــا مــن خــال المهــام واألدوات الرئيســية التاليــة :

 .5لجنة الترشيحات والتعويضات والمزايا :
وهــذه اللجنــة مســؤولة عــن دراســة وتقييــم المرشــحين
للوظائــف التنفيذيــة العليــا إضافــة إلــى المرشــحين لعضويــة
مجلــس اإلدارة كمــا أنهــا مســؤولة عــن وضــع سياســة األجــور
لجــذب الموظفيــن وتحفيزهــم واإلبقــاء عليهــم ،مــن ذوي
الكفــاءات العاليــة وممــن لديهــم المهــارات الالزمــة لتحقيــق
أهــداف البنــك علــى مــدار العــام واللجنــة مســؤولة أيضــً
عــن التأكــد مــن الموازنــة بيــن مصالــح المســاهمين والبنــك
وموظفيــه ،وتجتمــع اللجنــة كلمــا تطلــب األمــر مــع تطبيــق
سياســة صارمــة بعــدم الســماح ألي مــن العامليــن بالحضــور
عنــد مناقشــة مــا يخصــه مــن مكافــأة أو ترتيبــات تعاقديــة.
 .6لجنة الزكــاة
تتولــى اللجنــة مســؤولية تعزيــز روابــط التعــاون والتكافــل
بيــن أفــراد المجتمــع المســلم مــن خــال توجيــه أمــوال الــزكاة
لمســتحقيها وقــد حــددت اللجنــة أبــرز القنــوات الشــرعية إلنفــاق
تلــك األمــوال فــي أوجــه المســاعدات اإلنســانية ،والتنميــة العامــة
وغيرهــا مــن القنــوات التــي يجــوز أن تنفــق فيهــا أمــوال الــزكاة.
واللجنــة مســؤولة كذلــك عــن تطويــر عالقــات جيــدة مــع
الجمعيــات والمنظمــات الخيريــة محليــً و دوليــً ،و التــي تقــدم
مســاعدات فــي مجــاالت التنميــة العامــة وذلــك بغــرض تقييــم
الجهــات التــي تتلقــى المســاعدات ،كمــا انهــا مســؤولة أيضا عن
وضــع سياســات المصــرف ولوائــح جمــع الــزكاة وصرفهــا ،وإتخــاذ
إجــراءات مراجعــة وصــرف مخصصــات الــزكاة الشــرعية ،فضــ ً
ا
عــن احتســاب حصيلــة أمــوال الــزكاة التــي يتوجــب الحصــول
علــى موافقــة هيئــة االعمــال الخيريــة فــي الدولــة عنــد جمعهــا
و توزيعهــا وفقــً للقواعــد و االحــكام الشــرعية المنظمــة لهــا.

 تقييم برامج وإجراءات العمل التنفيذية والرقابة الداخلية:علــى مجلــس اإلدارة القيــام بتقييــم ماتضعــه اإلدارة
التنفيذيــة مــن برامــج وإجــراءات عمــل ماتصــدره مــن
تعليمــات لتنفيــذ العمليــات ويتحقــق فــي ذلــك مــن كفايتهــا
ومالئمتهــا وقدرتهــا علــى تنفيــذ السياســات التــي يضعهــا
المجلــس وتضمنهــا لمقومــات الرقابــة الداخليــة  ،ومــن أهــم
هــذه البرامــج واإلجــراءات:
 - ١المحاســبية وتلــك الخاصــة بإعــداد التقاريــر والبيانــات
الماليــة و التأكــد مــن ســامتها.
 - ٢برامج وإجراءات التشغيل والنظم اإللكترونية .
 - ٣برامــج وإجــراءات العمــل اليومــي بــاإلدارة التنفذيــة مثــل
اإلئتمــان والخزينــة وخدمــة العمــاء وغيرهــا .
 - ٤وســائل إجــراءات الرقابــة الداخليــة والوقايــة والضبــط
الداخلــي علــى أن تتضمــن :
• وضع أنظمة وضوابط الرقابة واإلشراف العام عليها ومنها:
*وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم تعــارض المصالــح ومعالجــة
حــاالت التعــارض فــي المصالــح المحتملــة لــك ً
ال مــن :
أعضاء مجلس اإلدارة .واإلدارة التنفيذية العليا.والمساهمين .علــى أن تشــمل حفــظ أصــول المصــرف ومرافقها ،والشــفافية
واإلفصــاح فــي التعامــات مــع األطــراف ذوي العالقة.
• وضــع نظــام اإلفصــاح الكامــل بمــا يحقق العدالة والشــفافية
ويمنــع تعــارض المصالــح واســتغالل المعلومــات التــي ال
تتــاح للجمهــور ،علــى أن يتضمــن ذلــك النظــام األساســي
الواجــب إتباعهــا عنــد التعامــل فــي األوراق الماليــة مــن
قبــل األشــخاص المطلعيــن ،وتحديــد فتــرات حظــر
تــداول هــؤالء فــي األوراق الماليــة للشــركة أو أي شــركة
مــن مجموعتهــا ،فضــ ً
ا عــن إعــداد قائمــة باألشــخاص
المطلعيــن وتحديثهــا ،وتزويــد الهيئــة والســوق بنســخة
منهــا فــور اعتمادهــا أو تحديثهــا.
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• وضــع نظــام حوكمــة خــاص بالمصــرف يتفــق مــع أحــكام
النظــام الصــادر مــن هيئــة قطــر و المصــرف المركــزي
واإلشــراف العــام عليــه ومراقبــة مــدى فاعليتــه وتعديلــه
عنــد الحاجــة.
• وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة بيــن أصحــاب
المصالــح مــن أجــل حمايتهــم وحفــظ حقوقهــم ،ويجــب أن
تغطــي هــذه السياســة – بوجــه خــاص اآلتــي :

الصفحة ٦

وعلــى مجلــس اإلدارة أن يطلــب مــن اإلدارة التنفيذيــة تطويــر
برامــج وإجــراءات العمــل والرقابــة الداخليــة ومعالجــة أوجــه
القصــور والخلــل بهــا بصفــة مســتمرة فــي ضــوء ماتظهــره
لــه نتائــج التقييــم ومتابعــة األداء مــن فتــرة ألخــرى و مراجعــة
التقاريــر الدوريــة ويراجــع بصفــة مســتمرة خــال العــام عبــر
اللجــان المشــكلة منــه وعبــر اجتماعــات المجلــس الدوريــة
عــدة أنــواع مــن التقاريــر التــي ترفــع لــه مباشــرة مــن اإلدارات
التاليــة:

 آليــة تعويــض أصحــاب المصالــح فــي حالــة انتهــاكحقوقهــم التــي تقرهــا األنظمــة وتحميهــا العقــود .

اإلدارة التنفيذية:

 آليــة تســوية الشــكاوي أو الخالفــات التــي قــد تنشــأ بيــنالمصــرف وأصحــاب المصالــح .

وتقــدم تقاريــر دوريــة عــن نتائــج األعمــال لمختلــف األنشــطة
وتقييــم المخاطــر والبيانــات الماليــة لمجلــس اإلدارة .

 آليــة مناســبة إلقامــة عالقــات جيــدة مــع العمــاء والمورديــنوالمحافظــة علــى ســرية المعلومــات المتعلقــة بهــم .

التدقيق الداخلي:

 قواعــد الســلوك المهنــي لــإدارة التنفيذيــة والعامليــنبالمصــرف بحيــث تتوافــق مــع المعاييــر المهنيــة واألخالقيــة
الســليمة وتنظــم العالقــة بينهــم وبيــن أصحــاب المصالــح
وآليــات مراقبــة تطبيــق هــذه القواعــد وااللتــزام بهــا .
 مساهمة المصرف اإلجتماعية .• المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي
المصــرف .

تقــدم تقاريــر لمجلــس اإلدارة عــن نتائــج التدقيــق الــدوري
والمتابعــة مــع نســخة لــإدارة التنفيذيــة التــي تقــدم
تعقيبهــا علــى نتائــج التدقيــق.
التدقيق الخارجي:
تقــدم تقاريــر عــن نتائــج التدقيــق الــدوري والمتخصــص
الــذي قــد يطلبــه المجلــس تقريــر نتائــج التدقيــق الســنوي
مــع نســخة لــإدارة التنفيذيــة لتقديــم تعقيبهــا علــى
نتائــج التدقيــق ويجــب علــى المجلــس بالتنســيق مــع اإلدارة
التنفيذيــة وأجهــزة التدقيــق التحقــق مــن كفايــة وشــمولية
ومصداقيــة التقاريــر المختلفــة التــي ترفــع للمجلــس ولجانــه .
دائرة اإلمتثال :
تقديــم تقاريــر للجنــة التدقيــق عــن نتائــج المراجعــة التــي
تقــوم بهــا دائــرة اإلمتثــال والتــي تفيــد بمــدى التقيــد بتنفيــذ
السياســات واإلجــراءات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة
والتشــريعات والقوانيــن والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات
الرقابيــة وكذلــك نتائــج مراجعــات غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب.
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 علــى مجلــس إدارة المصــرف تقييــم نتائــج ســير العمليــاتالتنفيذيــة بالفــروع والشــركات التابعــة أوالً بــأول خــال العــام
وفــي نهايــة العــام وتحديــد اإلنحرافــات والتجــاوزات عــن
الموازنــات والسياســات واإلســتراتيجيات والمحاســبة عليهــا .
 علــى مجلــس إدارة المصــرف إقــرار منهجيــات تقييــم األداءالتــي يجــب علــى اللجــان المشــكلة منــه وممثليــه فــي
مجالــس إدارات شــركاته التابعــة واللجــان التنفيذيــة بهــا
وأجهــزة التدقيــق الداخلــي للعمــل بموجبهــا.
 علــى مجلــس إدارة المصــرف التحقــق مــن فعاليــة مهــاممســؤول المتابعــة واإللتــزام فــي المصــرف وفــي الفــروع
الخارجيــة والشــركات التابعــة فــي كشــف اإلنحرافــات
والتجــاوزات فــي تلــك الفــروع والشــركات التابعــة واإلبــاغ
عنهــا لــإدارة التنفيذيــة ومجلــس إدارة المصــرف أوالً بــأول
وفــق برامــج ومنهاجيــات عمــل محــددة والتحقــق مــن عــدم
وجــود أي عوامــل تؤثــر علــى اســتقاللية وحيــاد مســؤولي
المتابعــة واإللتــزام.
 علــى مجلــس اإلدارة التحقــق مــن كفايــة وكفــاءة وحيــادالتقاريــر وأنظمــة اإلبــاغ مــن الفــروع الخارجيــة والشــركات
التابعــة إلــى اإلدارات واللجــان المســؤولة بالمصــرف
ومجلــس اإلدارة طــوال العــام بحيــث تغطــي هــذه التقاريــر
كحــد أدنــى األمــور التاليــة :
• معلومــات عــن أداء مجلــس إدارة الشــركات التابعــة وإدارات
الفــروع الخارجيــة .
• معلومــات نوعيــة وكميــة لتقييــم األداء وقيــاس وتقييــم
المخاطــر المصرفيــة بأنواعهــا.
• معلومــات عــن فعاليــة األنظمــة الداخليــة وأنظمــة
التشــغيل وإدارة المخاطــر .
• مخالفــات وتجــاوزات الســقوف والسياســات والموزانــات المحــددة
مــن مجلــس إدارة المصــرف وأســبابها والمســؤولية عنهــا.
• معلومات عن جودة األصول وتصنيفها.
• معلومــات عــن الديــون المتعثــرة وكفايــة اإلجــراءات المتخذة
بشــأنها والتحــوط لها.
• معلومــات عــن القضايــا والمســائل القانونيــة والضريبيــة
مــع الســلطات المعنيــة.
• معلومــات عــن األمــور الخاصــة بالســلطات اإلشــرافية
ا لمضيفــة .
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• معلومــات عــن أداء الموظفيــن والمســؤولين والمكافــآت
والحوافــز والجــزاءات الخاصــة بهــم وترقياتهم واإلســتفتاءات
واإلســتغناءات وأســبابها.
• معلومــات عــن أي أحــداث غيــر عاديــة أو طارئــة مــن شــأنها
تعريــض المصــرف أو الفــرع لمخاطــر هامــة أو ذات تأثيــر
علــى الســمعة.
 تقييم األداء ومعالجة اإلنحرافات :وذلــك مــن خــال دراســة مجلــس اإلدارة للتقاريــر الدوريــة
ســالفة الذكــر يقيــم المجلــس أداء اإلدارة التنفيذيــة ومــدى
التزامهــا بسياســات المجلــس ونجاحهــا فــي تحقيــق
النتائــج واألهــداف المخطــط لهــا  ،ويتضمــن ذلــك كشــف
اإلنحرافــات والتجــاوزات وتقييمهــا وتحليــل أســبابها
ومحاســبة المســؤولين عنهــا وإصــدار التعليمــات الالزمــة
لمعالجتهــا وتفــادي تكرارهــا .
 اعتماد الحسابات الختامية :علــى مجلــس اإلدارة مــن خــال ممارســة دوره اإلشــرافي أيضــً
مســؤولية اعتمــاد الحســابات الختاميــة للمصــرف والتحقــق
مــن ســامة ومصداقيــة جميــع البيانــات الماليــة والحســابات
الختاميــة وعــن شــفافية وكفايــة اإلفصاحــات بهــا وفــق
المعاييــر المحاســبية واإلفصاحيــة اإلســامية والدوليــة.
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إدارة المخاطر:
 -تقييم المخاطر الحالية والمستقبلية :

الصفحة ٨

○ تحديــد مســتوى المخاطــر المقبولــة لألطــراف التــي يتعامــل
معهــا المصــرف مــن حيــث :

مــن خــال دراســة وتحليــل التقاريــر ســالفة الذكــر أيضــً علــى
مجلــس اإلدارة أن يعمــل علــى تقييــم المخاطــر الحاليــة

○ المعــدل المتوقــع للعائــد علــى العمليــات يتناســب مــع
مخاطرهــا.

وإصــدار توجيهــات لــإدارة التنفيذيــة حــول ســبل معالجتهــا
والحــد منهــا والحــد مــن كفايــة التحــوط لهــا  ،كمــا يســتقرء
المجلــس مــن خــال تلــك التقاريــر ومــن ربطهــا بتقاريــر
ومعلومــات مــن مصــادر متنوعــة أخــرى عــن الســوق المحلــي
والدولــي المخاطــر المســتقبلية التــي يمكــن أن تواجــه
المصــرف ويعمــل علــى احتوائهــا والحــوط لهــا فــي خططــه
وسياســته الحاليــة والمســتقبلية .

○ تجنــب مخاطــر اإلئتمــان المفرطــة ( علــى مســتوى كل
عمليــة أو مســتوى المحفظــة ككل).

إستراتيجية إدارة المخاطر:
يعتبــر مجلــس اإلدارة مســؤوالً عــن اإلشــراف علــى ومراقبــة
إدارة المخاطــر المصرفيــة ،وتشــمل مســؤوليات مجلــس
اإلدارة علــى األمــور التاليــة :
• إقــرار ومراقبــة األســقف اإلجماليــة لمخاطــر التمويــل
واإلســتثمار لتفــادي تركــز المخاطــر  ،كمــا عليــه التأكــد مــن
أن المصــرف لديــه رأســمال كاف لتغطيــة هــذه المخاطــر
كمــا يجــب عليــه أن يقــوم بصــورة دوريــة بمراجعــة مــدى
فاعليــة أعمــال إدارة المخاطــر وإجــراء التعديــات المناســبة
عليهــا عنــد الــازم.
• اتخــاذ التدابيــر المناســبة لتحســين أنظمــة إدارة المخاطــر
وزيــادة كفاءتهــا وفعاليتهــا.
• وضــع التوجهــات اإلســتراتيجيات للمخاطــر علــى المســتوى
الكلــي ( )MACRO LEVELوهــي المخاطــر الناتجــة عــن
اتخــاذ قــرارات متعلقــة علــى ســبيل المثــال بدخــول أســواق
جديــدة أو الخــروج مــن أســواق القائمــة.
• وضــع التوجهــات اإلســتراتيجية للمخاطــر علــى مســتوى
األنشــطة ( ) BUSINESS LEVELوهــي المخاطــر الناتجــة عــن
اتخــاذ القــرارات مثــل القــرارات المتعلقــة بتخصيــص أو توزيع
محفظــة اإلســتثمار.
• تحديــد ووضــع مســتويات شــاملة للمصــرف تتعلــق بمــدى
تقبــل المخاطــر وتنوعهــا  ،واســتراتيجيات تخصيــص
الموجــودات المناســبة لــكل إدارة تمويــل  ،ولــكل نشــاط
اقتصــادي وكل امتــداد جغرافــي وعملــة  ،ولفتــرات
اإلســتحقاق.

• وضــع إســتراتيجية واضحــة للتخفيــف مــن مخاطــر اإلئتمــان
اعتمــادًا علــى مايلــي :
○ معــدالت ربــح يتــم تحديدهــا وفقــً لتصنيــف المخاطــر
المتعلقــة بأطــراف التعامــل وأن قــرارات التســعير اتخــذت
بعيــن اإلعتبــار.
○ الضمانات والكفاالت المسموح بها والقابلة للتنفيذ.
○ التوثيق الواضح للعقود مع األطراف األخرى .
○ تحديــد واضــح للقوانيــن المعمــول بهــا التــي تســري علــى
عمليــات التمويــل .
• وضــع حــدود وســقوف المخاطــر التــي يمكــن أن يتحملهــا
المصــرف ( )RISK APPETITEلمواجهــة جميــع أنــواع المخاطــر.
• تحديــد مســتويات التعــرض لمخاطــر الســوق وتقييــم
احتمــال مايمكــن التعــرض لــه مــن خســائر مســتقبلية قــد
تنشــأ مــن عــدم تغطيــة التزاماتهــا بمــا تحتفــظ بــه مــن
موجــودات.
• احتفــاظ المصــرف بســيولة كافيــة للوفــاء بالتزامــات
المصــرف فــي جميــع األوقــات  ،مــع األخــذ فــي اإلعتبــار طبيعة
عمــل المصــرف ونشــاطه وأســواق رأس المــال التــي يعمــل
فيهــا.
• تحديــد إطــار شــامل وســليم لتطويــر وتطبيــق بيئــة
احترازيــة ســليمة إلدارة مخاطــر التشــغيل الناشــئة عــن
أنشــطتها المختلفــة .
• التخطيــط للطــوارئ (  ) CONTINGENCY PLANNINGفــي
حالــة األزمــات المحتملــة الحــدوث والظــروف الطارئــة أو غيــر
العاديــة .
• تحديــد اإلحتياجــات الرأســمالية  ،والمصروفــات الرأســمالية
المتوقعــة  ،ومســتوى رأس المــال المســتهدف  ،والمصــادر
الخارجيــة لــرأس المــال .
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• وضــع إطــار إلدارة المخاطــر يتصــف بالفاعليــة والشــمول
واإلتســاق  ،ويجــب أن يتــم تقييــم المخاطــر بصــورة كليــة
ومتكاملــة نظ ـرًا لتداخــل المخاطــر التــي يواجههــا المصــرف.
• تحديــد الحــد المناســب مــن رأس المــال لتغطيــة المخاطــر
وفــق قاعــدة المنتجــات أو الخدمــات.

الصفحة ٩

 التحقــق مــن وجــود دليــل إجــراءات تدقيــق يتــم الموافقــةعليــه مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية ويعتمــده مــن
مجلــس اإلدارة للتطبيــق والعمــل بــه  ،والتحقــق مــن أنــه
يتــم مراجعتــه وتحديثــه بصفــة دوريــة وإجــراء التعديــات
المناســبة عليــه عنــد الضــرورة.

• تنويــع قاعــدة المنتجــات والخدمــات وتأميــن توزيعهــا عبــر
قنــوات توزيــع متطــورة وحديثــة تتماشــى ومتطلبــات
العمــل المصرفــي الحديــث.

 التحقــق مــن تغطيــة التدقيــق الشــرعي لكافــة المعامــاتواألنشــطة وأن يكــون فــي شــكل تدقيــق دوري ومســتمر
خــال العــام.

• التركيــز علــى النشــاطات واألعمــال التــي تؤمــن تدفقــً
متواص ـ ً
ا لإليــرادات وهــذا يرتبــط بشــكل أساســي بضــرورة
تنويــع أعمــال وأنشــطة المصــرف إلــى أبعــد مــن األعمــال
والنشــاطات التقليديــة .

 التأكــد مــن وجــود تنســيق جيــد فــي الجهــود بيــنالتدقيــق الشــرعي وهيئــة الرقابــة الشــرعية لضمــان توافــر
تغطيــة كافيــة للتدقيــق الشــرعي ولتجنــب إزدواجيــة
الجهــود إلــى الحــد األدنــى.

• تطويــر شــفافية وعمليــة إدارة المخاطــر وتقويــة اإلرتبــاط
بيــن إدارة المخاطــر وإســتراتيجية المصــرف.

 التحقــق مــن احتفــاظ التدقيــق الشــرعي بتقاريــر وأوراقعمــل التدقيــق بشــكل منظــم وآمــن يمكــن للمجلــس
وهيئــة الرقابــة الشــرعية الرجــوع إليــه  ،وتكــون جاهــزة
لإلطــاع عليهــا مــن قبــل مفتشــي مصــرف قطــر المركــزي
والمدققيــن الخارجييــن.

• تحديــد األهــداف اإلســتراتيجية العامــة وتحديــد النشــاطات
واألعمــال التــي يقــوم بهــا المصــرف والتحطيــط للمشــاريع
المســتقبلية والمنتجــات الجديــدة ضمــن هامــش الخاطــرة الــذي
يســتطيع المصــرف القيــام بــه ( . )RISK TOLERANCE APPETITE
التدقيق الشرعي:
بنــاء علــى
تقــع علــى مجلــس اإلدارة مســؤولية تعييــن «
ً
توصيــات هيئــة الرقابــة الشــرعية « جهــاز تدقيــق شــرعي
يتمتــع أفــراده بمؤهــات وخبــرات عاليــة فــي مجــال العمــل
المصرفــي اإلســامي ومعرفــة ودرايــة جيــدة بالعلــوم
الشــرعية الماليــة والمصرفيــة  ،وعلــى مجلــس اإلدارة التحقــق
مــن األمــور التاليــة:
 ضمــان حيــاد واســتقاللية التدقيــق الشــرعي وتجنــب أينــوع مــن التأثيــر عليــه مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة وذلــك بــأن
تكــون تبعيتــه فــي الهيــكل التنظيمــي لمجلــس اإلدارة
مباشــرة ويكــون المجلــس هــو المســؤول عــن تحديــد
رواتــب وحوافــز ومكافــآت موظفــي التدقيــق الشــرعي
وهــو المســؤول عــن تقييــم أدائهــم  ،وعليــه أيضــً التحقــق
مــن كفايــة مؤهالتهــم وخبراتهــم ومهاراتهــم المهنيــة
والعمــل علــى تنميتهــا باســتمرار.
 التحقــق مــن أن التدقيــق الشــرعي يتــم وفــق خطــطوبرامــج تدقيــق شــاملة تتوافــق مــع المتطلبــات الشــرعية
والفتــاوي التــي تصــدر عــن هيئــة الرقابــة الشــرعية.

 التحقــق مــن قيــام التدقيــق الشــرعي بتدريــب موظفــيالمصــرف وذلــك عــن طريــق عقــد اإلجتماعــات والــدورات
التدربيــة والنــدوات وكذلــك مــن خــال توزيــع النشــرات
والكتيبــات والفتــاوي التــي تصــدر عن هيئة الرقابة الشــرعية
حــول المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا المصــرف.
التدقيق الداخلي :
تقــع علــى مجلــس اإلدارة مســؤولية تعييــن جهــاز تدقيــق
داخلــي يتمتــع أفــراده بمؤهــات وخبــرات عاليــة فــي كافــة
مجــاالت العمــل بالمصــرف ويتولــى مجلــس اإلدارة اإلشــراف
علــى التدقيــق الداخلــي عــن طريــق لجنــة التدقيــق وذلــك
مــن خــال األمــور التاليــة :
○ ضمــان حيــاد واســتقاللية التدقيــق الداخلــي وتجنــب أي نــوع
مــن التأثيــر عليــه مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة وذلــك بــأن
تكــون تبعيتــه فــي الهيــكل التنظيمــي لمجلــس اإلدارة
مباشــرة ويكــون المجلــس هــو المســؤول عــن تحديــد
رواتــب وحوافــز ومكافــآت موظفــي التدقيــق الداخلــي
وهــو المســؤول عــن تقييــم أدائهــم  ،وعليــه أيضــً التحقــق
مــن كفايــة مؤهالتهــم وخبراتهــم ومهاراتهــم المهنيــة
والعمــل علــى تنميتهــا باســتمرار.
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○ التحقــق مــن تغطيــة التدقيــق الداخلــي لكافــة إدارات
وأقســام وفــروع المصــرف وكافــة األنشــطة والمخاطــر وأن
يكــون فــي شــكل تدقيــق دوري ومســتمر خــال العــام
باإلضافــة إلــى تدقيــق البيانــات الماليــة والحســابات الختامية
نهايــة العــام.
○ التحقــق مــن أن التدقيــق الداخلــي يتــم وفــق برامــج تدقيــق
شــاملة ومهنيــة وتوافــق أحــدث معاييــر وأدلــة التدقيــق
الدوليــة مــو توفيــر التقنيــات الالزمــة لذلــك  ،مــع العمــل
علــى تقييــم وتطويــر هــذه البرامــج لتتناســب مــع تطــور
العمــل بالمصــرف.
○ يجــب رفــع تقاريــر التدقيــق الداخلــي إلى مجلــس اإلدارة ومن
ثــم يحولهــا إلــى اإلدارة التنفيذيــة للــرد والتعقيــب عليهــا
مــع إصــدار توجيهــات المجلــس لهــا لمعالجــة المالحظــات
وفــق برامــج زمنيــة محــددة يعمــل التدقيــق الداخلــي علــى
متابعتهــا.
○ التحقــق مــن احتفــاظ إدارة التدقيــق الداخلــي بتقارير وأوراق
عمــل التدقيــق بشــكل منتظــم وآمــن يمكــن للمجلــس
الرجــوع إليــه  ،وتكــون جاهــزة لإلطــاع عليهــا مــن قبــل
مفتشــي مصــرف قطــر المركــزي والمدققيــن الخارجييــن.
○ علــى مجلــس إدارة المصــرف التحقــق مــن وجــود أجهــزة
تدقيــق داخلــي فــي فروعــه الخارجيــة وشــركاته التابعــة
عــال مــن التأهيــل والخبــرة تعمــل وفقــً
علــى مســتوى
ٍ
لبرامــج وأدلــة عمــل شــاملة وموثقــة مــع ضمــان حيادهــا
واســتقالليتها بتبعيتهــا المباشــرة للجــان التدقيــق
الداخـــلي المشــكلة مــن قبـــل مجـــلس إدارة المصــرف.
دائرة اإلمتثال «»Compliance
تقــع علــى لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة
مســؤولية تعييــن موظفــي اإلمتثــال بمؤهــات وخبــرات
عاليــة فــي كافــة مجــاالت العمــل بالمصــرف ويتولــى مجلــس
اإلدارة اإلشــراف عليــه بواســطة لجنــة التدقيــق وذلــك مــن
خــال األمــور التاليــة :
○ تكــون تبعيتــه فــي الهيــكل التنظيمــي لدائــرة اإلمتثــال ،
وتكــون اللجنــة هــي المســؤولة عــن تحديــد رواتــب وحوافــز
ومكافــآت موظفــي دائــرة اإلمتثــال وهــي المســؤولة عــن
تقييــم أدائهــم والتحقــق مــن كفاية مؤهالتهــم وخبراتهم
ومهاراتهــم المهنيــة والعمــل علــى تنميتهــا باســتمرار .

○

الصفحة ١٠

التحقــق مــن تحديــد مخاطــر عــدم المطابقــة واإللتــزام
بالسياســات واإلجــراءات والقوانيــن وتعليمــات الجهــات
الرقابيــة  ،والتأكــد مــن وضــع إجــراءات عمــل مناســبة
لتداركهــا وتطويــر هــذه اإلجــراءات بصفــة مســتمرة
للتوافــق مــع التطــور المســتمر فــي مجــال العمــل
والقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات التــي تصــدر عــن
الجهــات الرقابيــة.

○ التحقــق مــن كفايــة وتطبيــق إجــراءات مكافحــة غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بمــا يتوافــق مــع المتطلبــات
والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة والقانــون
القطــري والمعاييــر واألعــراف الدوليــة المتعــارف عليهــا.
○ التحقــق مــن اإللتــزام بتطبيــق إجــراءات اعــرف عميلــك «
. »KYC Know Your Customer
○ تقديــم تقاريــر للجنــة التدقيــق عــن نتائــج المراجعــة التــي
تقــوم بهــا دائــرة اإلمتثــال والتــي تفيــد بمــدى التقيــد
بتنفيــذ السياســات واإلجــراءات المعتمــدة مــن قبــل
مجلــس اإلدارة والتشــريعات والقوانيــن والتعليمــات
الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة وكذلــك نتائــج مراجعــات
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
○ التحقــق مــن احتفــاظ دائــرة اإلمتثــال بتقاريــر وأوراق العمــل
بشــكل منظــم وآمــن يمكــن للمجلــس الرجــوع إليــه ،
وتكــون جاهــزة لإلطــاع عليهــا مــن قبــل مفتشــي مصــرف
قطــر المركــزي ولمدققيــن الخارجييــن.

ميثاق مجلس اإلدارة

مراقب الحسابات الخارجي :
○ مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن ترشــيح مدقــق خارجــي
مســتقل مــن ذوي اإلختصــاص والكفــاءة العاليــة وتحديــد
أتعابــه بعــد موافقــة الجمعيــة العموميــة والوفــاء
بمتطلبــات مصــرف قطــر المركــزي بهــذا الشــأن  ،وعلــى
مجلــس اإلدارة أن يضــع الضوابــط والتعليمــات  ،ويهيــئ
األجــواء التــي تمكــن المدقــق الخارجــي مــن الحصــول علــى
كل ماتتطلبــه عمليــة التدقيــق مــن معلومــات وبيانــات
ومســتندات ســواء مــن اإلدارة التنفيذيــة أو مــن المجلــس
نفســه  ،والتــي تضمــن أيضــً حيــاده واســتقالليته فــي إبــداء
رأيــه وإبــراز نتائــج التدقيــق.
○ ينبغــي رفــع تقاريــر المدقــق الخارجــي إلــى مجلــس اإلدارة
ومــن ثــم تحويلهــا إلــى اإلدارة التنفيذيــة للــرد والتعقيــب
عليهــا وبعدهــا يصــدر المجلــس توجيهاتــه للتعامــل مــع
المالحظــات الــواردة بتلــك التقاريــر .
○ يجــب علــى مجلــس إدارة المصــرف تكليــف مدقــق خارجــي
واحــد للتدقيــق علــى المصــرف وفروعــه الخارجيــة وشــركاته
التابعــة مالــم يتعــارض ذلــك مــع قوانيــن وتعليمــات
الســلطات الســلطات اإلشــرافية المضيفــة أو أي قوانيــن
معنيــة أخــرى بالدولــة التــي يعمــل بهــا الفــرع أو الشــركة
التابعــة.
 vتعيين  /تغيير مراقب الحسابات الخارجي:
○ الحصــول علــى عــدم ممانعــة المصــرف المركــزي علــى
تعييــن مراقــب الحســابات الخارجــي والتجديــد لــه قبــل
ترشــيحه مــن مجلــس إدارة المصــرف للموافقــة عليــه مــن
الجمعيــة العموميــة.
○ يجــب أن ال تزيــد مــدة تعاقــد المصــرف مــع مراقــب الحســابات
الخارجــي عــن  5ســنوات وال يجــوز إعــادة تعيينــه مــرة أخــرى
قبــل مــرور عاميــن مــن إنتهــاء آخــر تعييــن لــه بالمصــرف.
○ علــى مجلــس اإلدارة تكليــف مراقــب حســابات معتمــد مــن
مصــرف قطــر المركــزي بتدقيــق حســابات الفــروع الخارجيــة،
مالــم يتعــارض ذلــك مــع توجيهــات البنــوك المركزيــة أو
الســلطات اإلشــرافية الخاضــع لرقابتهــا الفــرع الخارجــي  ،أو
لتعــذر ذلــك نتيجــة عــدم وجــود مكتــب للمدقــق الخارجــي
فــي البلــد الــذي يعمــل بــه الفــرع الخارجــي.

الصفحة ١١

○ ال يجــوز لمجلــس إدارة المصــرف تغييــر أو عــزل مراقــب الحســابات
خــال الســنة الماليــة  /أو تغييــره بعــد إنتهاء الســنة المالية خالل
فتــرة التجديــد المســموح لــه بهــا إال بعــد الحصــول علــى موافقــة
مصــرف قطــر المركــزي  ،وللمصــرف أن يطلب عــزل وتغيير مراقب
الحســابات خــال الســنة الماليــة أو بعــد أنتهائهــا إذا تبيــن لــه
تقصيــره فــي أداء مهامــه أو لحــدوث أســباب قويــة تبــرر ذلــك.
 vالشــروط الواجــب توافرهــا فــي مراقب الحســابات
الخارجــي والتــي ســتتخذ أساســً للموافقــة علــى
تعيينــه أو عزلــه أو تغييــره مــن قبــل المصــرف:
 oالتسجيل والترخيص:
يجــب أن يكــون مراقــب الحســابات الخارجــي مقيــدًا فــي ســجل
مراقبــي الحســابات المعتمديــن لــدى مصــرف قطــر المركــزي
للتدقيــق علــى حســابات البنــوك والمصــارف والمؤسســات المالية.
 oالكفاءة المهنية والخبرة:
 حصــول مراقــب الحســابات (الشــركاء) وموظفيــه علــىشــهادات مهنيــة دوليــة معتــرف بهــا علــى نطــاق
دولــي وأن يكــون منتســبًا إلحــدى جمعيــات المحاســبين
القانونيــن المعتــرف بهــا دوليــً.
 أن يتمتــع مراقــب الحســابات بخبــرة فــي مجــال التدقيــقعلــى المصــارف وســمعة محليــة ودوليــة مقبولــة.
 التــزام مراقــب الحســابات باألدلة والمعاييــر الدولية للتدقيقالتــي يصدرهــا اتحــاد المحاســبين الدولــي والتطــورات التــي
تحــدث عليهــا ،وكذلــك التزامــه بجميــع التعليمــات التــي
يصدرهــا مصــرف قطــر المركــزي بهــذا الشــأن.
 oالحياد واإلستقاللية:
 ال يجــوز الجمــع بيــن عمــل مراقــب الحســابات واإلشــتراك بأي صفةفــي تأســيس المصــرف أو عضويــة مجلــس إدارتــه أو اإلشــتغال
بــأي عمــل فنــي أو إداري أو استشــاري كمــا ال يجــوز لمراقــب
الحســابات أو أي مــن موظفيــه الرئيســين أن يكــون شــريكًا أو
وكي ـ ًا أو موظفــً لــدى أحــد مؤسســي المصــرف أو أحــد أعضــاء
مجلــس إدارتــه  ،أو أن يكــون لــه عالقــة قرابــة أو مصالــح مشــتركة
معهــم يمكــن أن تؤثــر علــى حيــاده واســتقالله .
 عــدم حصــول مراقــب الحســابات أو موظفيــه علــى عــروضأو أي منافــع أو إمتيــازات خاصــة مــن المصــرف المكلــف
بتدقيــق حســاباته أو وجــود أي تعامــات بينهمــا يمكــن أن
تؤثــر علــى حيــاده واســتقالله .

ميثاق مجلس اإلدارة

 ال يجــوز لمراقــب الحســابات أو لموظفيــه المضاربــة فــيأســهم المصــرف بشــكل مباشــر أو غيرمباشــر.
 oاألمانة والمصداقية والسرية:
 عــدم وجــود تجــارب ســابقة أو تحفظــات جوهريــة لــدىالمصــرف أو قضايــا أو أحــكام قضائيــة تشــكك فــي
مصداقيــة وأمانــة مراقــب الحســابات.
 أن يلتــزم مراقــب الحســابات بقواعــد الشــرف واألمانــةالمتعــارف عليهــا فــي تدقيــق الحســابات والمحافــظ علــى
كرامــة المهنــة ،وأن ال ينخــرط فــي عمــل مخـ ً
ا بشــرف المهنــة.
 التــزام مراقــب الحســابات بالمحافظــة علــى ســرية البنــوكوالمصــارف التــي يدقــق حســاباتها وفقــً للقوانيــن واللوائــح
الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية.
 oمهام وواجبات مراقب الحسابات الخارجي:
 مــع عــدم اإلخــال بمعاييــر وأدلــة التدقيــق الصــادرة عــنلجنــة التدقيــق الدوليــة إلتحــاد المحاســبين الدولــي ( IAPC
) يجــب أن تتمــن مهــام وواجبــات مراقــب الحســابات تغطيــة
المخاطــر الرئيســية التاليــة كحــد أدنــى :
- 1المخاطر اإلستراتيجية :

الصفحة ١٢

- 5سياسات وإجراءات منح اإلئتمان :
وتتضمــن سياســات وإجــراءات منــح ومتابعــة وتحصيــلاإلئتمــان وتصنيــف اإلئتمــان وتقييــم كفايــة المخصصــات.
 مخاطر إدارة الخزينة. المخاطر القانونية. آليــة حــل المشــاكل المتعلقــة بجميــع أوجــه النشــاطوأنظمــة التشــغيل.
 دور التدقيــق الداخلــي وفعاليــة السياســات واإلجــراءاتالخاصــة بــه .
 وســائل الوقايــة والضبــط الداخلــي ومــدى فعاليتهــا فــيالوقايــة مــن التجــاوزات والتالعــب واإلختالســات والســرقات
والقــدرة علــى اكتشــافها.
 نظم المعلومات أعمال إدارة الحاسب اآللي.وبجانــب تغطيــة المخاطــر الرئيســية المبنيــة أعــاه يجــب أن تأتــي
علــى رأس أولويــات مهــام وواجبــات مراقــب الحســابات مهمتــه فــي
تقييــم مــدى التزام المصرف بشــروط ترخيصه وقوانين وتعليمات
المصــرف وتقييــم صحــة ومصداقيــة البيانــات والمعلومــات الدوريــة
التــي يــزود المصــرف بهــا مصــرف قطــر المركــزي .

وهي المخاطر الخاصة بأهداف وخطط وسياسات المصرف.

 vتقارير مراقب الحسابات الخارجي :

- 2المخاطر التنظيمية واإلدارية :

 -1تقرير اإلفصاح السنوي:

وهــي المخاطــر الخاصــة بالمهــام التنظيميــة واإلشــرافية
لمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه وسياســات وإجــراءات
عــم اإلدارة واللجــان واإلدارات التنفيذيــة والهيــكل التنظيمــي
والتوصيــف الوظيفــي وإجــراءات وصالحيــات ونظم التشــغيل.

يجــب علــى مراقــب الحســابات تقديــم تقريــرًا للمســاهمين
فــي نهايــة الســنة عــن الميزانيــة العموميــة للمصــرف
وحســاب الدخــل والتوزيــع والتدفقــات النقديــة وجميــع
اإلفصاحــات والمالحظــة الخــاص بهــا ورأي مراقــب الحســابات
فيهــا وفقــً للمعاييــر الدوليــة و مــدى مالءمــة وفاعليــة
أنظمــة الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا بالمصــرف و مــدى
التــزام المصــرف بوضــع األنظمــة واللوائــح الداخليــة ،ومــدى
مالءمــة هــذه األنظمــة وتلــك اللوائــح لوضــع المصــرف ،ومــدى
التزامهــا بتطبيقهــا .باالضاقــة الــى مــدى التــزام المصــرف
بنظامهــا األساســي وخضوعهــا ألحــكام القانــون وتشــريعات
هيئــة قطــر لالســواق الماليــة ذات الصلــة بمــا فيهــا أحــكام
نظــام الحوكمــة.

- 3إدارة المخاطر:
وهــي الخاصــة بعــدة مخاطــر منهــا مخاطــر أســعار الصــرف
والمشــتقات الماليــة ومخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطر الســوق
ومخاطــر الســيولة والمخاطــر العمليــات والمخاطــر األخــرى.
- 4مخاطر األداء المالي:
وهــي الخاصــة بالسياســات واإلجــراءات المحاســبية وإعــدادات
الموازنــات والميزانيــات والبيانــات الماليــة واإلداريــة المرســلة
للمصــرف وتحليــل اإلتجاهات ومؤشــرات القياس وإجــراء المقارنات
وتحديــد اإلنحرافــات بيــن األداء الفعلــي والموازنــة التقديريــة.

ميثاق مجلس اإلدارة

 -2التقارير المالية الربع السنوية:
يجــب علــى المصــرف تزويــد مصــرف قطــر المركــزي مســبقًا
بأســبوع علــى األقــل قبــل النشــر بالتقاريــر التــي تعــد
بواســطة مراقــب الحســابات خــال العــام لبعــض الجهــات
المعنيــة ويســتثنى مــن فتــرة األســبوع ســوق الدوحــة لــأوراق
الماليــة وخاصــة عنــد إعــداد الميزانيــة العموميــة وحســاب
األربــاح والخســائر الربــع الســـنوي مــن كل عــام.
مســؤولية مجلــس اإلدارة تجــاه المســاهمين
واألطــراف األخــرى:
مجلــس اإلدارة هــو المســؤول األول أمــام المســاهمين وكافــة
المتعامليــن مــع المصــرف عــن األداء ونتائــج العمــال  ،وبخــاف
المســؤوليات القانونيــة التــي قــد تقــع علــى المجلــس اإلدارة
تجــاه المســاهمين واألطــراف األخــرى مايلــي :
 ســامة ومصداقيــة البيانــات الماليــة والحســابات الختاميــةللمصــرف ونتائــج األعمــال .
 تطبيــق جميــع مــواد القانــون األساســي للمصــرف وعلــىرأســها ممارســة النشــاط المصــرح بــه  /ومايخــص عــزل
واســتبدال أعضــاء المجلــس خــال فتــرة عملــه وترشــيح
وانتخــاب أعضــاء المجلــس الجــدد ومراعــاة الحــد األقصــى
للمســاهمة ومتطلبــات زيــادة أو تخفيــض رأس المــال
وتوزيــع األربــاح أو التعامــل مــع الخســائر وجميــع مــواد
القانــون األساســي األخــرى .
 الشــفافية والموضوعيــة فــي اإلفصــاح عــن جميــع األمــورالهامــة التــي تؤثــر علــى أدء المصــرف ونتائــج األعمــال
وتحقيــق األهــداف فــي الوقــت الحالــي والمســتقبل بصــورة
دقيقــة وفــي الوقــت المناســب.
 اإلفصــاح عــن اإللتزامــات ومعامــات األطــراف ذات العالقــةوالمصالــح المتداخلــة وجميــع اإليضاحــات األخــرى التــي
تتطلبهــا القوايــن المحليــة والمعاييــر الدوليــة.
 يقــع علــى مجلــس إدارة المصــرف مســؤولية الشــفافيةوالمصداقيــة فــي اإلفصــاح للمســاهمين واألطــراف األخــرى
المعنيــة عــن األمــور الهامــة واألحــداث والمخاطــر غيــر العاديــة
ونتائــج أعمــال فــروع المصــرف الخارجيــة وشــركاته التابعــة.

الصفحة ١٣

مســؤولية مجلــس اإلدارة تجــاه مصــرف قطــر
المركــزي:
 مجلــس اإلدارة هــو المســؤول األول أمــام المصــرف عــنمتانــة الوضــع المالــي للمصــرف وعــن المحافظــة عــن حقــوق
المودعيــن والمســتثمرين  ،وكذلــك هــو المســؤول األول
عــن صحــة ومصداقيــة وشــفافية المعلومــات والبيانــات
الماليــة التــي يــزود المصــرف بهــا وعــن اإللتــزام بهــا بجميــع
القوانيــن والتعليمــات الصــادرة عنــه باإلضافــة إلــى جميــع
القوانيــن الصــادرة مــن الجهــات الرســمية األخــرى بالدولــة.
 مجلــس اإلدارة هــو المســؤول األول أمــام مصــرف قطــرالمركــزي عــن أداء فــروع المصــرف الخارجيــة وشــركاته
التابعــة وعــن تائــج أعمالهــا وإلدارة مخاطرهــا وهــو
المســؤول عــن صحــة ومصداقيــة وشــفافية المعلومــات
والبيانــات الماليــة لهــذه الفــروع والشــركات التابعــة وكذلــك
البيانــات الماليــة والحســابات الختاميــة المجمعــة للمصــرف،
كمــا أن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول األول عــن إبــاغ
مصــرف قطــر المركــزي بــأي أحــداث غيــر عاديــة تحــدث فــي
أي فــروع مــن فــروع المصــرف الخارجيــة وشــركاته التابعــة
وبصفــة خاصــة األمــور التاليــة :
○ األراء المتحفظة لمدقق الحسابات الخارجي خالل العام .
○ اإلنخفاض الكبير في بعض المؤشرات المالية .
○ المشــاكل فــي ســداد أحــد الديــون الكبيــرة أو بشــأن أحــد
التركــزات اإلئتمانيــة الكبيــرة.
○ اإلنخفاض الهام في قيمة األصول .
○ تجميد أو فرض قيود على أحد األصول واألرصدة.
○ فشل أو تعطيل أنظمة التشغيل ونظم المعلومات.
○ حــدوث انتهــاكات قانونيــة أو تهــم توجــه ألي عضــو مــن
أعضــاء مجالــس إدارة الشــركات التابعــة أو المديريــن
التنفيذييــن المســؤولين بالفــروع والشــركات التابعــة .
○ إســتقالة أحــد أعضــاء مجلــس إدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو
مديــر التدقيــق الداخلــي .
○ القضايــا المرفوعــة علــى الفــروع الخارجيــة والشــركات
التابعــة والمخاطــر القانونيــة والضريبيــة الهامــة.
○ أي انتهــاكات أو مخالفــات لقوانيــن وتعليمــات المصــرف
المركــزي والســلطات اإلشــرافية المضيفــة والقوانيــن
المعنيــة األخــرى.

