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 المخاطر اإلدارية في البنوكالفصل الثاني:
 

 والمؤسسات المالية األخرىنهج إدارة البنوك :أولا 
  -نهج اإلدارة : -أ

 -تعاريف: -1

 المصرف: مصرف قطر المركزي

 البنوك: 0جميع البنوك الوطنية المرخصة من المصرف للعمل بقطر بموجب القانون

و محال الصرراةة ةرا اللولرة أو أي أ والتمويلأشركات االستثمار ومؤسسات 

مؤسسات وشركات مالية أخرى يحللها القانون أو يصلر بتحليلها قرار مرن 

 المصرف.

 مؤسسررررات الماليررررة

 : األخرى

 مجلس اإللارة: .المؤسسة المالية األخرى أو مجلس إلارة البنك 

 أو المررررلير العرررراس أو المسررررؤول التنسيرررر ي األول ومسررررا لي  وتابعيرررر  بالبنررررك

 . المالية األخرى مؤسسةلا

 اإللارة التنسي ية:

إطار نظاما يحلل لور ومسرؤوليات مجلرس اإللارة واإللارة التنسي يرة بالبنرك 

المسرراهمين  والعالقررات المترابطررة بينومررا وبررين األخرررى الماليررةمؤسسررة الأو 

 0، و القتوس بالمصرفواألطراف  ات العالقة

 نوج إلارة البنوك

 والمؤسسات :

 -ر ومسؤوليات مجلس اإللارة:لو -2

 يباشر مجلس اإللارة المواس والمسؤوليات الرئيسية التالية :  

 2/1   0وضع استراتيجيات العمل واألهلاف والسياسات وتطويرها 

 2/2 أو المؤسسة المالية األخرى .تشكيل الويكل التنظيما للبنك 

 2/3 0تشكيل اللجان وتسويض السلطات والصالحيات

 2/4 0اف  لى التنسي  وتقييس األلاء والمخاطراإلشر

 2/5 0تعيين جواز التلقيق اللاخلا واإلشراف  لي 

 2/6 0توةير ملقق خارجا مستقل



-482- 
  المخاطر اإلدارية في البنوك                                                    اإلشراف والرقابةتعليمات  –الباب السابع 

 المالية األخرىمؤسسات النهج إدارة البنوك و

 

 3102 سبتمبر    
 عشر خامسةالالطبعة 

 

 

 2/7 0ف األخرىاالمسؤولية تجاه المساهمين واألطر

 2/8 0المسؤولية تجاه المصرف

 2/1 وضع استراتيجيات العمل واألهلاف والسياسات وتطويرها:

 لى مجلرس اإللارة تزويرل اإللارة التنسي يرة بخطرط وسياسرات واسرتراتيجيات   -    

 مررل واضررحة ومحررللة تعمررل وتقرريس مررن خاللوررا للوصررول إلررى تحقيررق أهررلاف 

، مررع قيامرر  بة ررالة تقيرريس وتطرروير هرر ه  المؤسسررة الماليررة األخرررىأو البنررك 

رات خرر ةرا ضروء المرؤثرات والمت يرآلاالستراتيجيات والسياسرات مرن وقرت 

المحيطة  لى المستوى المحلا واإلقليمرا والرلولا مرع مرا راة أن يكرون  لرك 

 0لاخل إطار متطلبات الترخيص وقوانين وتعليمات المصرف

يستعين مجلس اإللارة ةا رسس االستراتيجيات والخطط والسياسات بما تزوله    -   

شارات بورر ا  برر  اإللارة التنســررـي ية مررن لراسررات وتقررارير ومعــررـلومات واسـررـت

الشأن ، ويمكن للمجلس أن يستعين ةا  لك أيضا بخبرراء مرن خرارل البنرك أو 

 0المؤسسة

من أهس السياسات التا يجب  لى مجلس اإللارة وضعوا والعمل  لرى تقييمورا    -  

 -وتطويرها باستمرار تلك المتعلقة بةلارة المخاطر واألمور التالية :

مخاطر كساية  –مخاطر السوق  –السيولة  – االستثمار –منح وتقييس االئتمان 

مخررراطر  –مخررراطر الصررررف األجنبرررا  –مخررراطر التركرررزات  –رأس المرررال 

مخرررراطر العمليررررات  –الربحيررررة والموازنررررات  –التسررررعير –أسررررعار السائررررلة 

الترررأمين  لرررى  -مكاةحرررة  سرررل األمررروال –المخررراطر القانونيرررة  –والمحاسررربة 

االلتررزاس بررالقوانين  -لح المتلاخلررةاألطررراف  ات العالقررة والمصررا –األصررول 

تقيريس األلاء  –الترلقيق الرلاخلا والخرارجا  –والقوا ل  والتعليمات اإلشرراةية 

باإلضرراةة إلررى السياسررات الخاصررة  –االةصرراحات لجميررع الجوررات المعنيررة  –

بشؤون العاملين التا تنظس تعييرنوس وتكلسرتوس وتضرع أنظمرة للحرواةز  وتطروير 

 .يات العمـل ، و يرها من السياساتتنمية سلوكيات وأخالقوتنمية الموارات و
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 لرررى مجلرررس اإللارة ممارسرررة موامررر  بصرررورة جما يرررة ومسرررتقلة مرررع االلترررزاس  -  

بالموضررو ية والحيررال وتجنررب كررل مررا مررن شررأن  التررأثير  لررى  لررك مثررل التكررتالت 

   0والعالقات والتوجوات الخاصة مع اإللارات التنسي ية أو  يرها 

 -تشكيل الويكل التنظيما :   2/2

مؤسسرة وينرلرل  المن مواس ومسؤوليات مجلس اإللارة تشكيل الويكرل التنظيمرا للبنرك أو 

 -تحت  لك ما يلا :

إقرار الويكرل أو الخريطرة التنظيميرة للبنرك أو المؤسسرة ومرا يتبرع  لرك مرن تحليرل  -  

بعيررات بررين والت للمورراس واالختصاصررات والواجــررـبات والمسررؤوليات والعالقررات

المسرررتويات اإللاريرررة المختلسرررة مرررن أ ضررراء مجلرررس اإللارة والمسرررؤول التنسيررر ي 

األول/ الملير العاس واإللارات واألقساس التنسي ية بجانب أجوزة الـرـتلقيق ، وينب را 

 -ةا  لك مرا اة الضوابط التالية :

السصررل بررين اختصاصررات وسررلطات مجلررس اإللارة واختصاصررات  -

 التنسي ية.  وسلطات اإللارة

وررا وبررين وتنسيرر ها وبينوالتعاقررلات السصررل بررين مورراس إبررراس الصررسقات  -

 األموال ومواس التسجيل والمحاسبة وإلارة المخاطر.  مواس تحريك

إشررراف ورقابررة ثنائيررة مسررتمرة  لررى تنسيرر  المعررامالت مررن أةرررال ال  -

تررررربطوس  القررررة بتنسيرررر  المعررررامالت ةيمررررا بررررين اإللارات واألقسرررراس 

 التنسي ية. 

لارة إلوحررلة مركزيررة  وتشررمل وجررول إلارة مسررتقلة لتقيرريس المخرراطر -

 الطوارىء.

 استقاللية التلقيق اللاخلا وتبعيت  المباشرة لمجلس اإللارة.  -

أو يمكن لمجلرس اإللارة االسرتعانة بمرن يشراء مرن الخبررات لاخرل أو خرارل البنرك  -  

يكل التنظيما بما يتالءس مع أهلاف وطبيعرة ةا تشكيل الو المؤسسة المالية األخرى

 0وحجس األ مال، مع إقرار الويكل بعل  لك بصورة جما ية من مجلس االلارة
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يتررولى مجلررس اإللارة تعيررين المسررؤول التنسيرر ي األول / المررلير العرراس والمررلراء  -  

التنسيررر يين الرئيسررريين والمسرررا لين والخبرررراء واالستشررراريين وتحليرررل رواتبورررـس 

كاةرررمتوس كمرررا يكرررون هرررو المسرررؤول  رررن إنوررراء خرررلماتوس أو ةصرررلوس أو توقيرررع وم

الجزاءات التأليبية  ليوس ويتس كل  لك ةا إطار السياسات والمعرايير الترا حرللها 

المجلس وبشكل جما ا مرن أ ضراء المجلرس مرع االلترزاس ةرا  لرك بالموضرو ية 

خطررة واضررحة  والحيررال ، ويرا ررى أيضررا ةررا  لررك أن تكررون لررلى مجلررس اإللارة

  0بشأن تعاقب اإللارات التنسي ية  

ينب رررا  لرررى مجلرررس اإللارة تقيررريس وتطررروير وضرررع الويكرررل التنظيمرررا وأةرررراله  -  

والواجبررات والمسررؤوليات المحررللة مررن ةترررة ألخرررى ةررا ضرروء نتررائج إشررراة  

ورقابتررر   لرررى التنسيررر  وتقييمررر  لرررملاء ونترررائج األ مرررال وةرررا ضررروء المت يررررات 

 0المحيطة 

 تشكيل اللجان وتسويض السلطات والصالحيات:   2/3

يمررارس مجلررس اإللارة موامرر  اإلشررراةية وسررلطات  ةررا اتخررا  القرررار مررن خررالل  -  

تشررـكيل لجرران مررن أ ضررائ  يمكررن أن يشرررك أو يسررتعين ةيوررا بأ ضرراء مررن اإللارة 

التنسي ية، وتختص كل لجنة بواحلة أو أكثرر مرن الموراس الترا تقرع تحرت مسرؤوليات 

 -مجلس اإللارة ومن أهس اللجان التا يجب  لى مجلس اإللارة تشكيلوا :

 

وتترررررررولى موررررررراس لراسرررررررة وإ رررررررلال وتطررررررروير  لجنة السياسات والتطوير: -

االسررررتراتيجيات واألهررررلاف والسياسررررات والررررنظس 

   .والخطط والموازنات

وتمررارس الصرررالحيات المخولرررة لورررا مرررن مجلرررس  اللجنة /اللجان التنسي ية: -

ة ةررررا مررررنح االئتمرررران وتجليررررله ومتابعترررر  اإللار

واسررررتثمار وتوظيررررف األمرررروال بمررررا يزيررررل  ررررن 

 0صالحيات اإللارة التنسي ية
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 : قـــلجنة التلقي             - 

 المخاطر وتقييس

 لى الترلقيق الرلاخلا والخرارجا  تتولى اإلشراف

 0وتقييس األلاء والمخاطر

اإللارة برنامج  مل واضح يحرلل ةير  يجب أن يكون لكل لجنة من لجان مجلس    -   

الواجبررررات والمسررررؤوليات والصررررالحيات وطريقررررة اتخررررا  القرررررارات وموا يررررل 

االجتما ات ، كما يجب تسجيل محاضر االجـتما ات بشكل منتـظس وآمن يسول 

 0أل راض المتابعة والتلقيق الرجوع إلي 

لول أ مررال يجررب أن تعرررض وقررائع كررل اجتما ررات لجرران مجلررس اإللارة ةررا جرر -  

أول اجتماع للمجلس يلا اجتماع اللجان سواء ب رض ا تمال قرارات اللجان أو 

 0اإلحـاطة بوا حسب الصالحيات المسوضة للجنة  ب رض

يجررب  لررى مجلررس اإللارة تسررويض سررلطات اتخررا  القرررار وتحليررل صررالحيات  -  

ت االلارية التوقيع  ن البنك أو المؤسسة وتحريك األموال بالتلرل بين المستويا

بررلءام مررن المجلررس نسسرر  إلررى رئرريس وأ ضرراء المجلررس واللجرران المنبثقررة منرر  

ةا  لك تضييق نطاق  اوانتواءام باإللارة التنسي ية و لى مجلس اإللارة أن يرا 

 0االسلطات والصالحيات السرلية والتركيز  ليوا بشكل مشترك أو جما 

 خاطر:اإلشراف  لى التنسي  وتقييس األلاء والم  2/4

 لى مجلس اإللارة أن يمارس لوره األساسا ةا اإلشراف  لى تنسي  السياسات وتحقيرق  

 -أهلاف البنك أو المؤسسة وتقييس ألائوا من خالل المواس واأللوات الرئيسية التالية :

 تقييس برامج وإجراءات العمل التنسي ية والرقابة اللاخلية :   -    

قييس ما تضع  اإللارة التنسي ية من برامج وإجرراءات  لى مجلس اإللارة القياس بت 

 مرل ومرا تصرلره مرن تعليمرات لتنسير  العمليرات ويتحقرق ةرا  لرك مرن كسايــررـتوا 

ومالءمتوررا وقررلرتوا  لررى تنسيرر  السررـياسات التررا يضـررـعوا المجلررس وتضررمنوا 

 الرقابة اللاخلية ، ومن أهس ه ه البرامج واإلجراءات : لمقومات

التقرررارير  ت المحاسررربية وتلرررك الخاصرررـة بة رررلالمج واإلجرررراءاالبررررا -     

 0والبـيانات المالية 



-482- 
  المخاطر اإلدارية في البنوك                                                    اإلشراف والرقابةتعليمات  –الباب السابع 

 المالية األخرىمؤسسات النهج إدارة البنوك و

 

 3102 سبتمبر    
 عشر خامسةالالطبعة 

 

 

 0برامج وإجراءات التش يل والنظس اإللكترونية  -     

برررامج وإجررراءات العمررل اليرروما برراإللارات التنسي يررة مثررل االئتمرران    -     

 0والخزينة وخلمة العمالء و يرها

 0للاخــلية والوقاية والضـبط اللاخلا وسائل وإجراءات الرقابة ا -     

و لررى مجلررس اإللارة أن يطلررب مررن اإللارة التنسي يررة تطرروير برررامج وإجررراءات العمررل  

والرقابة اللاخلية ومعالجة أوج  القصور والخلل بوا بصسة مستمرة ةرا ضروء مرا تظورره 

 0ل  نتائج التقييس ومتابعة األلاء من ةترة ألخرى 

 اللورية : مراجعة التقارير -  

 لررى مجلررس اإللارة أن يراجررع بصررسة مسررتمرة خررالل العرراس  بررر اللجرران   

المشرركلة منرر  و بررر اجتما ررات المجلررس اللوريررة  ررلة أنررـواع مررن التقررارير التررا 

 -ترةع ل  مباشرة من المصالر التالية:

اإللارة التنسي يررة : تقررلس تقررارير لوريررة  ررن نتررائج األ مررال لمختلررف   -        

 0طة وتقييس المخاطر والبيانات المالية األنش

التررلقيق الررلاخلا : تقررارير  ررن نتررائج التررلقيق الررلوري والمتابعررة مررع   -       

 0نسخة لإللارة التنسي ية التا تقلس تعقيبوا  لى نتائج التلقيق

التررلقيق الخررارجا: تقررارير  ررن نتررائج التررلقيق الررلوري والمتخصررص    -       

س بجانررب تقريررر نتائررـج التررلقيق السررنوي مررع الرر ي قررل يطلبرر  المجلرر

  0نســخة لإللارة التنسي ية لتقليس تعقيبوا  لى نتائج التلقيق 

ويجررب  لررى المجلررس بالتنسرريق مررع اإللارة التنسي يررة وأجوررزة التررلقيق  

التحقق من كساية وشرمولية ومصرلاقية التقرارير المختلسرة الترا ترةـرـع 

 0للمجلس ولجان  

 لاء ومعالجة االنحراةات :تقييس األ   -  

من خالل لراسة مجلس اإللارة للتقارير اللورية سالسة ال كر يقيس المجلرس        

ألاء اإللارة التنسي يررة ومررلى التزاموررا بسياسررات المجلررس ونجاحوررا ةررا تحقيررق 
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ويتضررمن  لرك كشرف االنحراةرات والتجرراوزات  ،المخطرط لورا النترائج واألهرلاف

وا ومحاسبة المسرؤولين  نورا وإصرلار التعليمرات الالزمرة وتقييموا وتحليل أسباب

   0لمعالجتوا ولتسالى تكرارها

 تقييس المخاطر الحالية والمستقبلية : -  

من خالل لراسة وتحليل التقارير سالسة ال كر أيضا  لى مجلس اإللارة أن   

سربل  يعمل  لى تقييس المخاطر الحالية وإصلار توجيوات  لرإللارة التنسي يرة حرول

معالجتوا  والحل منوا والتحقق من كساية التحروط لورا ، كمرا يسرتقرأ المجلرس مرن 

خالل تلك التقارير ومن ربطوا بتقرارير ومعلومرات مرن مصرالر متنو رة أخررى 

 ن السوق المحلا والرلولا المخراطر المسرتقبلية الترا يمكرن أن تواجر  البنرك أو 

خططرر  وسياسررات  الحاليررة المؤسسررة ويعمررل  لررى احتوائوررا والتحرروط لوررا ةررا 

 0والمستقبلية 

 ا تمال الحسابات الختامية : -  

تقع  لى مجلس اإللارة من خالل ممارسة لوره اإلشرراةا أيضرام مسرؤولية   

ا تمررال الحسررابات الختاميررة للبنررك أو المؤسسررة والتحقررق مررن سررالمة ومصررلاقية 

ايرة االةصراحات بورا جميع البيانات المالية والحسابات الختامية و رن شرساةية وكس

 0واالةصاحي  اللولية ووةق تعليمات المصرف وةق المعايير المحاسبية

 -تعيين جواز التلقيق اللاخلا واإلشراف  لي  :  2/5

تقررع  لررى مجلررس اإللارة مسررؤولية تعيررين جورراز تررلقيق لاخلررا يتمتررع أةررراله بمررؤهالت 

ويتررولى مجلررس اإللارة بالبنررك أو بالمؤسسررة  العمررلوخبرررات  اليرر  ةررا كاةررة مجرراالت 

  -اإلشراف  لى ه ا الجواز من خالل األمور التالية :

ضمان حيال واستقاللية التلقيق اللاخلا وتجنب أي نوع من التأثير  لير  مرن  -  

قبررل اإللارة التنسي يررة و لررك بررأن تكررون تبعيترر  ةررا الويكررل التنظيمررا لمجلررس 

تحليرل رواترب وحرواةز اإللارة مباشرة ويكون المجلرس هرو المســرـؤول  رن 

التررلقيق الررلاخلا وهررو المسررؤول  ررن تقيرريس ألائوررس، و ليرر    ومكاةررمت مرروظسا
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أيضا التحقق من كساية مؤهالتوس وخبراتوس وموراراتوس المونيرة والعمرل  لرى 

 0تنميتوا باستمرار 

التحقررق مررن ت طيررة التررلقيق الررلاخلا لكاةررة إلارات وأقسرراس وةررروع البنررك أو  -  

األنشرررطة والمخررراطر وأن يكرررون ةرررا شررركل ترررلقيق لوري  المؤسسرررة وكاةرررة

ومسررتمر خررالل العرراس  باإلضرراةة إلررى تررلقيق البيانررات الماليررة والحررـسابات 

 0الختامية  ةا نواية العاس 

التحقق من أن التلقيق اللاخلا يتس وةرق بررامج ترلقيق شراملة ومونيرة مناسربة  -  

ةير التقنيرات الالزمرة لر لك ، تواةق أحلث معايير وأللة التلقيق اللولية مع تو

مع العمل  لى تقييس وتطوير هر ه البررامج لتتناسرب مرع تطرور العمرل بالبنرك 

 0أو المؤسسة

يجررب رةررع تقررارير التررلقيق الررلاخلا مباشرررة إلررى مجلررس اإللارة ومررن ثررس  -  

تحويلوا إلى اإللارة التنسي ية للرل والتعقيرب  لرـيوا مرع إصــرـلار توجـرـيوات 

لمعالجررة المالحظررات وةررق برررامج زمنيررة محررللة يعمررل التررلقيق  المجلررس لوررا

 0اللاخلا  لى متابعتوا 

التحقررق مررن احتسرراظ إلارة التررلقيق الررلاخلا بتقررارير وأوراق التررلقيق بشرركل  -  

منظس وآمن يمكن للمجلس الرجوع إلير ، وتكرون جراهزة لالطرالع  ليورا مرن 

 قبل مستشا المصرف والملققين الخارجيين.

   -:تمال ملقق خارجاا  2/6

مجلرررس اإللارة هرررو المسرررؤول  رررن ترشررريح مرررلقق خرررارجا مسرررتقل مرررن  وي  -  

االختصرراص والكسرراءة العاليررة والتعاقررل معرر  وتحليررل أتعابرر  بعررل مواةقررة الجمعيررة 

العمومية والوةاء بمتطلبات المصرف بو ا الشأن ، و لى مجلس اإللارة أن يضع 

ء التا تمكن  الملقق الخارجا من الحصرول الضوابط والتعليمات ، ويويئ األجوا

 لرى كررل مرا تتطلبرر   مليرة التررلقيق مرن معلومررات وبيانرات ومسررتنلات سرواءام مررن 



-424- 
  المخاطر اإلدارية في البنوك                                                    اإلشراف والرقابةتعليمات  –الباب السابع 

 المالية األخرىمؤسسات النهج إدارة البنوك و

 

 3102 سبتمبر    
 عشر خامسةالالطبعة 

 

 

اإللارة التنسي ية أو من المجلس نسس  ، والتا تضمن أيضرا حيراله واسرتقالليت  ةرا 

 0إبلاء رأي  وإبراز نتائج تلقيق  

ة إلرى مجلرس اإللارة ومرن ثرس تحويلورا ينب ا رةع تقارير الملقق الخرارجا مباشرر -  

إلرررى اإللارة التنسي يرررة للررررل والتعقيرررب  ليورررا وبعرررلها يصرررلر المجلرررس توجيواتررر  

 0للتعامل مع المالحظات الوارلة بتلك التقارير 

   -مسؤولية مجلس اإللارة تجاه المساهمين واألطراف األخرى:  2/7

كاةرررة المتعررراملين مرررع البنرررك أو مجلرررس اإللارة هرررو المسرررؤول األول أمررراس المسررراهمين و 

المؤسسة  ن نتائج أ ــمالوا وألائورا ، وبخرالف المسرؤوليات القانونيرة الترا قرل تقرع  لرى 

المجلررس نتيجررة حرراالت التعررلي والتقصررير ةررةن مررن أهررس مسررؤوليات مجلررس اإللارة تجرراه 

 -المسـاهمين واألطراف األخرى ما يلا :

مسؤوليت   رن سرالمة ومصرلاقية البيانرات الماليرة والحسرابات الختاميرة للبنرك أو  -  

 0المؤسسة  ونتائج األ مال 

تطبيرق جميررع مرروال القررانون األساسررا للبنرك أو للمؤسسررة و لررى رأسرروا ممارسررة  - 

النشاط المصرح بر  ، ومرا يخرص  رزل واسرتبلال أ ضراء المجلرس خرالل ةتررة 

ء المجلس الجلل ومرا اة الحل األقصى للمسراهمة  مل  وترشيح وانتخاب أ ضا

ومتطلبات زيالة أو تخسيض رأس المال وتوزيع األرباح أو التعامل مع الخسرائر 

 0وجميع موال القانون األساسا األخـرى ةا إطار تعليمات المصرف

الشساةية والمصارحة والموضو ية ةا اإلةصاح  ن جميرع األمرور الوامرة الترا  -  

لاء البنررك أو المؤسسررة ونتررائج أ مالوررا وتحقيررق أهررلاةوا ةررا الوقررت تررؤثر  لررى أ

 0الحالا والمستقبل بصورة لقيقة وةا الوقت المناسب 

اإلةصاح  ن التزامرات ومعرامالت األطرراف  ات العالقرة والمصرالح المتلاخلرة  -  

 0وجميع االيضاحات األخرى التا تتطلبوا القوانين المحلية والمعايير اللولية 
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 -مسؤولية مجلس اإللارة تجاه المصرف: 2/8

مجلس اإللارة هرو المسرؤول األول أمراس المصررف  رن متانرة الوضرع المرالا للبنرك أو  

المؤسسة و ن المحاةظرة  لرى حقروق المرول ين والمسرتثمرين ، وكر لك هرو المسرؤول 

أو  األول  ن صحة ومصلاقية وشرساةية المعلومرات والبيانرات الماليرة الترا يرزول البنرك

المؤسسرررة بورررا المصررررف و رررن االلترررزاس بجميرررع القررروانين والتعليمرررات الصرررالرة مرررن 

 .ى باللولةالمصرف باإلضاةة إلى جميع القوانين الصالرة من الجوات الرسمية األخر

 -لور ومسؤوليات اإللارة التنسي ية: -3

 تتولى اإللارة التنسي ية مباشرة المواس والمسؤوليات التالية : 

 0ا لة ةا وضع إستراتيجيات العمل واألهلاف والسياسات وتطـويرهاالمس 3/1 

 0المسا لة ةا وضع الويكل التنظيما 3/2        

 0تنسي  العمليات وتطبيق السياسات  3/3 

 0رةع التقارير لمجلس االلارة 3/4 

 0إ لال البيانات المالية والحسابات الختامية 3/5 

 ناتنمية الموارات والسلوك المو 3/6 

 0المسؤولية تجاه الملققين اللاخليين والخارجيين 3/7 

 0المسؤولية تجاه المصرف 3/8 

 -المسا لة ةا وضع استراتيجيات العمل واألهلاف و السياسات وتطويرها : 3/1

 لى اإللارة التنسي يرة أن ترزول مجلرس اإللارة بكاةرة مرا يحتاجر  و مرا ترراه ضرروريام مرن 

اإلنجرراز ، وخــررـبرات  مليررة وميلانيررة، وقررراءة للمخرراطر  معلومررات وآراء وتقررارير  ررن

الحاليررة والمسررتقبلية ،ولراسررات  ررن السرروق والمررؤثرات الخارجيررة ، وينب ررا أن تتحرررى 

 .ةاإللارة التنسي ية ةا  لك الشساةية والموضو ية واألمانة الموني

 -المسا لة ةا وضع الويكل التنظيما وتطويره : 3/2

ية أن تقلس بو ا الشأن لمجلس اإللارة وبشكل لوري معلومات وتقرارير  لى اإللارة التنسي 

وتوصرريات وخبرررات  ررن احتياجررات تنظرريس العمررل وتنسيرر  سياسررات المجلررس ومتطلبررات 
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التش يل والرقابة اللاخليرة ووسرائل الوقايرة والضربط الرلاخلا ومشراكل ومعوقرات التنسير  ، 

أيضا بالموضو ية وبمرا يصرلح ويسعرل مرن ويجب  لى اإللارة التنسي ية أن تلتزس ةا  لك 

 . ملية التنسي 

 -تنسي  العمليات وتطبيق السياسات:  3/3

اإللارة التنسي ية و لى رأسوا المسرؤول التنسير ي األول/ المرلير العراس هرا المسرؤولة أمراس 

مجلس اإللارة  ن تنسي  أ مال البنك أو المؤسسة وةرق السياسرات والخطرط الترا وضرعوا 

ةق اإلجراءات واللوائح التا أقرها ، و ليوا أن تقوس ةا سبيل تحقيق  لك بمرا المجلس وو

 -يلا :

 تشكيل اللجان التنسي ية وتسويض السلطات :  -  

يقرروس المسررؤول التنسيرر ي األول/ المررلير العرراس باسررتخلاس السررلطات والصررالحيات  

 يررة مررن قبررل التررا خولوررا لرر  مجلررس اإللارة بتشرركيل لجرران إللارة العمليررات التنسي

المسررؤولين التنسيرر يين حسررب حاجررة العمررل وتسررويض بعررض الصررالحيات لتلررك 

 0اللجان حسب ما يراه ضروريام لتسيير العمل اليوما

 وضع البرامج واإلجراءات والتعليمات التنسي ية: -  

ينب ا  لى اإللارة التنسي ية وضع مجمو ة مرن البررامج واإلجرراءات والتعليمرات  

اقب وتقيس العملية التنسي ية من كاةة جوانبوا بما يحقق رقابرة لاخليرة التا تحكس وتر

ووسررائل للوقايررة والضرربط الررلاخلا ، و لررى اإللارة التنسي يررة  رررض هرر ه  ةعالة 

والبرررامج  لررى مجلررس اإللارة إلقرارهررا كمررا أن  ليوررا تقيرريس هرر ه  اإلجــراءات 

وجر  القصرور بورا ةرا اإلجراءات والبررامج بصرسة مسرتمرة وتطويرهرا ومعالجرة أ

 0ضوء متطلبات ونتائج التنسي  وةا ضوء توجـيوات مجلس اإللارة

 متابعة التنسي  وتقييس األلاء : -  

ويتضمن  لك متابعرة التنسير  ةرا جميرع اإللارات واألقسراس التنسي يرة مرن خرالل   

 التقارير اليومية واللورية الترا تصرلرها أنظمرة التشر يل والترا يعرلها المسرؤولين

 ن اإللارات التنسي ية وينب را أن ت طرى هر ه التقرارير جميرع األنشرطة والمخراطر 
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المتنو ة بالبنك أو المؤسسة ، ومرن خرالل هر ه التقرارير يعمرل المسرؤول التنسير ي 

 األول  لى تقييس متابعة التنسي  أوالم بأول مثل : 

ـاوزات والمحاسربة تقييس األلاء ومعالجة االنحراةرات والتجر  -تقييس إلارة المخاطر  

كمرا يجرب  لرى اإللارة  0ترشريل اإلنسراق ، و يرر  لرك  –تقيريس األصـرـول  - نوا 

التنسي يرررة التحقرررق مرررن كسايرررة وسرررالمة نظرررس المعلومرررات ولقرررة التقرررارير التنسي يرررة 

وشرررموليتوا وحسرررظ المسرررتنلات والوثرررائق والضرررمانات وةعاليرررة إجرررراءات الرقابرررة 

مثررل ثنائيررة ةحررص  ،خلا ةررا كاةررة منرراطق العمررلاللاخليررة والوقايررة والضرربط الررلا

السصررل بررين االختصاصررات والمورراس  -وتررلقيق المعررامالت اليوميررة بشرركل مسررتقل

آليرر  اكتشرراف   -الرقابررة الماليررة   -ةة وبررين تسررجيل المعررامالت والمحاسرربالمتلاخلرر

كسايرة وصرالحية  –شرسرات وصرالحيات تحريرك األمروال  –األخطاء وتصحيحوا 

حسرررظ ونقرررل النقرررل ، و يرهرررا مرررن اإلجرررراءات  -أصرررول المؤسسرررة الترررأمين  لرررى 

 0المتعارف  ليوا

 -رةع التقارير لمجلس اإللارة: 3/4

يقررع  لررى  رراتق اإللارة التنسي يررة مسررؤولية رةررع  ررلة أنررواع مررن التقررارير اللوريررة إلررى 

مجلس اإللارة والى اللجران المنبثقرة منر  ويمكرن تقسريموا إلرى ثالثرة أنرواع رئيسرية مرن 

 التقارير :

تقررارير  لوريررة ماليررة ونو يررة  ررن نتررائج األ مررال لمختلررف أنشررطة البنررك أو    -  

المؤسسررة وتقيرريس األصررول والمخرراطر والموازنررات التقليريررة والسعليررة ، حسررب 

متطلبررات مجلررس اإللارة واللجرران المشرركلة منرر  بمررا يسررا باحتياجررات موامرر  

 0 اإلشراةية وممارسة سلطات  ةا اتخا  القرارات

تقارير إضاةية تقلر اإللارة التنسي ية أهمية رةعوا إلى مجلرس اإللارة أو لجانر   -  

إلحاطترر  بررأي معلومررات أو بيانررات ضرررورية  ررن ألاء واحتياجررات البنررـك أو 

المؤسسررة أو مخرراطر أو مبررالرات ومعلومررات هامررة  ررن ظررروف ومررؤثرات 

 0السـوق الخارجا 
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صريات اإللارة التنسي يرة  رن تقيريس وتطروير تقارير تطوير العمرل ، وتشرمل تو   - 

السياسات واإلجراءات التنسي ية واحتياجرات البنرك أو المؤسسرة المسرتقبلية مرن 

التقنيررات والخررلمات الحليثررة ةررا ضرروء نتررائج تقيرريس األلاء واسررتقراء المخرراطر 

ويجب  لى اإللارة التنسي يرة كمرا سربق  0المستقبلية وظروف السوق التناةسية 

واألمانرة المونيرة ةيمرا تقرـلم  مرن  إلي  توخـــى الموضو ية والشساةية  اإلشارة

 0معلومات وتقارير وتوصيات  لمجلس االلارة

 -إ لال البيانات المالية والحسابات الختامية : 3/5

اإللارة التنسي ية ها المسؤولة  رن إ رلال البيانرات الماليرة للبنرك أو المؤسسرة خرالل العراس 

يرررة ةرررا نوايرررة العررراس بجميرررع التساصررريل والمعلومرررات المؤيرررلة وجميرررع والحسرررابات الختام

االةصررراحات المطلوبرررة ويعتبرررر المسرررؤول التنسيررر ي األول / المرررلير العررراس هرررو المسرررؤول 

  .مباشرة تجاه مجلس اإللارة  ن صحة وسالمة تلك البيانات الماليرة والحسرابات الختاميرة

تجرراه مجلررس اإللارة  ررن نررـتائج األ مررال  كمررا أن اإللارة التنسي يررة تعتبررر هررا المسررؤولة

 0وتطورها 

 -تنمية الموارات والسلوك المونا:  3/6

  لى اإللارة التنسي ية أن تعمل  لى :         

التقنيررات بالتررلريب المسررتمر وتنميررة موررارات العرراملين لتتواةررق مررع أحررلث التطررورات  - 

 .و قل النلوات المونية لاخل وخارل البنك أو المؤسسة 

 .من الثقاةة المونية واألخالقية وضع ميثاقام مناسبام من السلوك العملا المستمل  -          

 -المسؤولية تجاه الملققين اللاخليين والخارجيين: 3/7

 لررى اإللارة التنسي يررة تسررويل مورراس التررلقيق اللاخـررـلا والخررارجا والتعرراون مررع المررلققين         

بيانات ومعلومات ومستنلات تسرا باحتياجرات الترلقيق، وأن  وتزويلهس بكل ما يطلبون  من

تترررروخى ةررررا  لررررك اللقررررة والشررررساةية ، كرررر لك  ليوررررا الرررررل والتعقيررررب  لررررى مالحظررررات 

واستيضاحات التلقيق والتا تحول إليوا والتجراوب مرع نترائج الترلقيق أوال برأول بتصرحيح 

 0ء المخالسات ومعالجة أوج  الضعف والخلل والقصور وتطوير األلا
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 -المسؤولية تجاه المصرف : 3/8

 -اإللارة التنسي ية مسؤولة تجاه المصرف  ن األمور التالية :

 0االلتزاس بجميع قوانين وتعليمات المصرف -  

 0تقييس المخاطر والتحوط لوا وتنمية األلاء ونتائــج األ مال وانتظاس العمل -  

 ليرة الترا يطلبورا المصررف وتزويرله بورا ةرا إ لال كاةة التقارير اللورية والبيانات الما -  

 0الوقت المحلل لوا مع مسؤولياتوا  ن صحتوا 

تسررويل مورراس المصرررف ةررا التسترري  الميررلانا  لررى البنررك أو المؤسسررة وتزويررل ةريررق  -  

التسترري  بكررل مررا يطلبرر  مررن معلومررات ومسررتنلات والتعرراون معرر  اللاء جميررع موامرر  

 0التستيشية

 صلاقية ةا جميع تعامالتوا مع المصرف.الشساةية والم  -  

 أحكاس  امــــة: -4

مراجعة هيكلوا التنظيمرا وسرلطات  والمؤسسات المالية األخرىيجب  لى جميع البنوك  -  

والتزامرررات ومسرررؤوليات مجلرررس اإللارة واإللارة التنسي يرررة لرررليوا ةرررا ضررروء التعليمرررات 

لتعرليالت الالزمرة لر لك خرالل سرتة وأن تعمل  لى إلخال ا ،الم كورة ةا ه ه التعليمات

أشور من تاريخ إصلار ه ه التعليمات وإشعار المصررف كتابيرام باسرتكمال تطبيرق جميرع 

 0الصالرة ةا ه ه التعليمات المالية األخرىمؤسسات التعليمات نوج إلارة البنوك و

عراس ةا حالة حلوث حاالت طارئة مثل شر ر منصرب المسرؤول التنسير ي األول/المرلير ال - 

أو أي مناصب  إلارية رئيسرية أخررى أو أي حراالت طـرـارئة أخررى يقرلر معورا مجلرس 

، ( مررن هرر ه التعليمررات3( ،  2بنررول  اإللارة تجرراوز أي مررن التعليمررات المرر كورة ةررا ال

يجب إخطار المصرف ب لك كتابيام ةورام والحصول  لى مواةقت   لى أيرة تجراوزات مرع 

 0تحليل ملتوا

بالتعليمرات الصرالرة وتكررار  المؤسسرات الماليرة األخررىالترزاس البنرك أو  ةا حالة  رلس -  

قررانون  ( مررن127  المررالةمخالسترر  لوررا ، سرريعمل المصرررف حسررب تقررليره  لررى تطبيررق 

 . 2012لسنة  13رقس  وتنظيس المؤسسات المالية مصرف قطر المركزي
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 -لبنوك*:المبادئ الرئيسية لسياسة ونظام تحديد المكافآت والحوافز با -ب

اسررتنالام إلررى اإلصررلارات اللوليررة مررن قبررل كررلم مررن مجلررس االسررتقرار المررالا ولجنررة بررازل 

للرقابررة المصرررةية بشررأن مبررالس الممارسررات السررليمة لمررنح المكاةررمت والحررواةز ةررا المؤسسررات 

المالية بولف تعزيز ةعالية لور الحوكمة ةا رسرس سياسرات مرنح المكاةرمت واإلشرراف والرقابرة 

وةقررام للضرروابط السررليمة المبنيررة  لررى تقيرريس األلاء المرررتبط بتحقيررق األهررلاف  لررى األجررل   ليوررا

الطويررل وبعررل تقيرريس المخرراطر الحاليررة والمسررتقبلية وكرر لك المبنيررة  لررى قررلر كبيررر مررن الشررساةية 

 والموضو ية .

ضررع وبنرراءم  ليرر  ةقررل تقرررر أن تلتررزس البنرروك بالمبررالس والضرروابط التاليررة كحررل ألنررى  نررل و

 -سياسات وإجراءات منح المكاةمت والحواةز  لى مستوى البنك ومجمو ت  :

ا ضروء المبررالس واإلرشررالات  لرى مجلررس إلارة البنرك ا تمررال سياسررة ومعرايير محررللة ةرر .1

ألناه تقلر  لى أساسوا الحواةز والمكاةمت التا ترلةع أل ضراء المجلرس والرؤسراء  المبينة

البنررك بمختلررف مسررتوياتوس ، ويجررب أن يتررولى المجلررس والمررليرين التنسيرر يين والمرروظسين ب

والحرواةز ، وأن ال يتررك  لرك  اس وإجرراءات تحليرل وصررف المكاةرمتاإلشراف  لى نظ

للرؤسرراء والمررليرين التنسيرر يين ، كمررا ينب ررا أن يتررولى  مليررة اإلشررراف  لررى المكاةررمت 

ة المخراطر وتقرلير أ ضاء من المجلس ومروظسين يتمتعرون باالسرتقاللية والخبررة ةرا إلار

 الحواةز والمكاةمت .

اإللارة مراقبرة وتقيريس نظراس تحليرل وصررف الحرواةز والمكاةرمت للتحقرق مرن   لى مجلرس .2

العمل ب   لى النحو المنشول ، ومن االمتثال للسياسة واإلجراءات المعتملة من المجلس . 

مرتبطرة بتحليرل و لى المجلس أن يعمل بشكل لوري منتظس  لى تقييس وقياس المخراطر ال

 وصرف الحواةز والمكاةمت وإ الة تقييس السياسة والنظاس وةقام ل لك .

تحليررل مكاةررمت العرراملين ةررا إلارات الرقابررة الماليررة والتررلقيق الررلاخلا وتقيرريس ومراقبررة  .3

المخاطر وااللتزاس بشكل مستقل  ن اإللارات واألنشطة الترا يراقبرون  ليورا بمرا يضرمن 

  بالسلطات والصالحيات الالزمة لممارسة مواموس الرقابية . استقالليتوس وتمتعوس

 أخ  كاةة أنواع المخاطر ةا اال تبار  نل تحليل المكاةمت والحواةز ، بحيث يتس الموازنة .4

  إلى البنوك الوطنية(  26/9/2011تاريخ  75/2011* تعميس  
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بررررين األربرررراح المحققررررة ولرجررررة المخرررراطر التررررا تتضررررمنوا األنشررررطة المولررررلة لتلرررررك          

المسرراواة بررين مكاةررمت إلارتررين بالبنررك نتيجررة ةأنرر  ينب ررا  ررلس األربرراح ، وإليضرراح  لررك 

تحقيقومررا نسررس رقررس األربرراح ةررا وقررت قصررير إ ا مررا تساوتررت لرجررة المخرراطر المحيطررة 

بالنشاط المحقق للربح لكرل منومرا ويجرب ةرا هر ا الصرلل أخر  جميرع أنرواع المخراطر ةرا 

ملى تعقرل الحسبان بما ةا  لك مخاطر السيولة والسمعة والعبء  لى رأس المال وك لك 

  المخاطر وسوولة أو صعوبة قياسوا .

وجول تجانس بين حجس المكاةمت والحواةز الملةو ة وبرين هيكرل المخراطر واأللاء الكلرا  .5

ةا إنجاز األ مال وةرا األلاء الكلرا  للبنك ، مع ربط حواةز الموظسين بمساهمة كل منوس

 للبنك .

وبررررين اإلطررررار الزمنررررا        لصرررررف المكاةررررمت والحررررواةز الررررربط بررررين الجررررلول الزمنررررا  .6

للمخاطر ، حيث أن األربراح والخسرائر أو المخراطر الناتجرة  رن األنشرطة المختلسرة للبنرك 

تتحقررق خررالل ةترررات زمنيررة متساوتررة وهررو مررا ينب ررا معرر   ررلس االنتورراء مررن لةررع الحررواةز 

 والمكاةررمت خررالل ةترررات قصرريرة  ررن أنشررطة ال تتأكررل نتررائج أ مالوررا ومخاطرهررا إال بعررل

 ةترات طويلة .

وجرول تناسررق برين الشرركل الر ي تررلةع برر  المكاةرمت والحررواةز  نقرلي أو  ينررا كاألسرروس أو  .7

 يرها( وبين المخاطر المرتبطة ب لك ، وأن تكون هناك قوا ل ترنظس  لرك وةقرام ألوضراع 

 الموظسين .

اإلةصرراح الررلوري الشررامل والواضررح ةررا التقررارير الماليررة للبنررك  ررن سياسررة ونظرراس لةررع  .8

المكاةررمت والحررواةز لليرر  ، وأن يررتس اإلةصرراح  ررن مكاةررمت أ ضرراء مجلررس اإللارة وةقررام 

 ( .   253لمتطلبات قانون الشركات وتعليمات مصرف قطر المركزي بالصسحة رقس  
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 في البنوك كبار الموظفين: تعيين ثانيا  

 
 -للبنك:  تنفيذيالرئيس الأو  تعيين مدير عام -1

 يرجىىىن مىىىن جميىىىا البنىىىوك العاملىىىل صىىىع دولىىىل  مىىىر ال  ىىىو  علىىىن مواص ىىىل م ىىىر   مىىىر

للبنىىك لعلىىن أن يىىتم  رقىىا   تنفيىىذيالرئيس الىىأو  عىىام المركىى ي المقىىب ل عنىىد تعيىىين مىىدير

واص ىىىل  قىىى  مىىىا يىىىو مبىىىين صىىىع القىىىتبيان ال   ىىىع المل ىىى  القىىيرا الذاتيىىىل عنىىىد ملىىى  الم

وأن ترصىىىىى  ميىىىىىت المقىىىىىتندات وا ورا  ال بوتيىىىىىل ( تعهىىىىىد و  ىىىىىرار 11والمل ىىىىى   )( 11)

التىىىع ت يىىىد المىىى يةت العلميىىىل وال   ىىىيل والىىىدورات التدريبيىىىل وال بىىىرات العمليىىىل التىىىع 

أو  عىىىىام   ىىىى  عليهىىىىا المقىىىى و  ل وصىىىىع جميىىىىا ا  ىىىىوا  ل يجىىىىو  تىىىىرك و يفىىىىل مىىىىدير

 0للبنك  اغرا  تنفيذيالرئيس ال

 -صع البنك : كبار المو فينتعيين    -2

يجىىى  ال  ىىىو  علىىىن المواص ىىىل المقىىىب ل مىىىن م ىىىر   مىىىر المركىىى ي عنىىىد تعيىىىين  -2/1

  -صع البنك ل غ  الو ائ  المبينل أدناه: كبار المو فين

 .أو الرئيس التنفيذي نائ  المدير العام -

 .أو الرئيس التنفيذي  مقاعد المدير العام  -

أو الىىىرئيس أي مقىىىئو  أو مىىىدير يرصىىىا ت ىىىاريره مبا ىىىرا  لىىىن المىىىدير العىىىام   -

 التنفيذي.

 .مق و  اللت ام  -

 .مدير التد ي  الدا لع  -

  .مدير التد ي  ال رعع  -

لت ديمت  لن الم ىر  ل  (11)والمل   ( 11من  ة  تعبئتت القتبيان ال   ع مل   )  

  ميت المقتندات وا ورا  ال بوتيل التع ت يد الم يةت العلميل وال ىخ  يل يج  أن ترص

 0والدورات التدريبيل وال برات العمليل التع     عليها المق و 

 
 ك الومنيل( )البنو 22/2/2002تاريخ  00/2002  تعميم 
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ن تعيىىين كبىىار المىىو فينل ص ىىد ت ىىرر ب ىى  المبينىىل أعىىةهم ىىر  الباإل ىىارا  لىىن تعليمىىات   -2/2

 - ضاصل ما يلع :

تعانل ب  ىد المكاتى  الدوليىل المت   ىل صىع  جىراش مقى   ىام   يج  علىن البنىوك القى -أ

لكبار المو فين المر ى ين للعمى  بالبنىك وال  ىو  علىن ت ريىر يوضى  مى يةتهمل ومىا 

       يتمتعىىىون بىىىت مىىىن كفىىىاشا و ىىىدرا وقىىىمعل ون ايىىىل لىىىدل الجهىىىات التىىىع قىىىب  وأن عملىىىوا 

مىىن يىىذا الت ريىىر ضىىمن  لىىديها ل ويتعىىين علىىن البنىىوك ت ويىىد الم ىىر  المركىى ي بنقىى ل

 مرص ات مل  ال  و  علن عدم ممانعل الم ر  علن التعيين .

يجىى  علىىن كىى  بنىىك ت ويىىد الم ىىر  المركىى ي ب قىىماش المكاتىى  الدوليىىل المت   ىىل  - 

 والمعتمدا من  ب  مجلس  دارا البنك لهذا الغرض .

 - صع البنك : كبار المو فينتن ةت  خ 0

دارات م تلفىىىىل صىىىىع البنىىىىك أو صىىىىع  ىىىىا   جىىىىراش تىىىىن ةت بىىىىين يىىىى لش المقىىىىئولين صىىىىع  

ل يرجىىىن  عىىىةم الم ىىىر  بىىىذلك صىىىورام مبينىىىام اقىىىم المقىىىخئو  وتىىىاريخ ن لىىىت واقىىىم صروعىىىت

وصيمىىىىا يتعلىىىى  بمنهىىىىاش  ىىىىدمات أي مقخخىىىىخ و  صىىىىع البنىىىىك  الو يفىىىىل القىىىىاب ل والجديىىىىدا ل 

ن يعلىىىم م ىىىىر   مىىىر المركىىىى ي الىىىذي قىىىب  أن أعتمىىىىد تعيينىىىت مىىىن  بىىىى  الم ىىىر  أ

 ميىىىام  بىىى  أقىىىخبوعين مىىىن تىىىاريخ  نهىىىاش  دماتىىىت مبينىىىام اقىىىم المقىىى و  وتىىىاريخ  نهىىىاش 

  دماتت واقم الو يفل التع كان ي وم بها .

  -:أو الرئيس التنفيذي والمهمات الرقميل للمدير العام ا جا اتخ 4

 ميىىام  والر ابىىلاإل ىىرا  يرجىىن مىىن جميىىا البنىىوك العاملىىل صىىع الدولىىل   مىىار مىىدير  دارا 

أو مهمتىت الرقىميل وموعىد عودتىت منهىا  أو الىرئيس التنفيىذي بموعد بدش  جا ا المدير العىام

 0ما ذكر اقم من ينو  عنت أ ناش غيابت

 -:  ا  ار تو ي    -1

 ت كيل خخري  الخخخلو   وجود  الت تو ي  أ ار  للمو فين لدل بعض البنوك تتم عن م

 
 ) لن جميا البنوك( 1/6/2010تاريخ  10/2010تعميم   

 ) لن جميا البنوك( 12/12/2002تاريخ  244/2002  تعميم 
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 الموظفين  كبار تعيين                                 

 

  3102 سبتمبر 
 عشر خامسةالالطبعة 

 

العىىاملين صىىع البنىىك دون ان يكىىون ينىىاك معىىايير صنيىىل  ا  ىىار  بىى  يىى لش والتو ىىيل مىىن 

 ال برا أي دور صع ذلك.  أوكالكفاشا 

ر ىم  وتن ىيم الم ققىات الماليىل من  انون م ر   مر المرك ي 121ت يدام ب  كام المادا  

 لا  ىر م ققىات الماليىلالالبنىوك و  داراتعليمىات نهى    لىن وباإل ىارال 2012لقنل  10

وت  ي ام للم ل ل العليىا للبنىكل يجى  مراعىاا عىدم  يذه التعليماتمن  211 ف ل  2/1بند 

ل ووضا معايير صنيل وضوابم و روم م ىددا ا ولنالمو فين من الدرجل  أ ار تو ي  

 لل د من تضار  الم ال .  ا  ار لتن يم تو ي  
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 : المفوضون بالتوقيع   ثالثا  

 
 -الكشوف والمراسالت :    -1

يجببأ  ت تكببوت مراسبببالت البعبببوف مبب  ممببرف مطببر المركبب ا مومعببة مببت مبببب  المبب ير   -

 و البرئيس  للبعف وفب  ابا  اياببو يومب  ععبو عائبأ المب ير العبام  و الرئيس التعفيذا العام

ي يامبب  توميبب  المبب ير  ا كتبباأ ف سببوف ي يع ببر فبب  م ببموت و ت الممببر ،التعفيببذا

  و الرئيس التعفيذا.العام للببعف  و عائبو ف  االة ايباأ الم ير العام 

يجأ  ت توم  جمي  الكشوف الت  ي و  البعف بها ممرف مطبر المركب ا وتاتبوا علب    -

 و مت يفو و ببالتومي  عبت  ، و الرئيس التعفيذا المعلومات المطلوبة مت مب  الم ير العام

 . والرمابة اإلشرافإ ارة  إل البعف وات ترس  

 -األسماء وعماذج التوامي  ألع اء مجلس اإل ارة و اإل ارة العامة :  -3

لببوا  عبب م ميببام بعبب  البعببوف بت ويبب  ممببرف مطببر المركبب ا سببعويا  ب سببماء  

وعمبباذج التواميبب  المعتمبب ة ألع بباء مجلببس اإل ارة واإل ارة العامببة والفببرو  العاملببة فبب  

 .مطر وعت ك  تغيير يتم ف  ايعو

ت وي  ممرف مطر المركب ا و،  عالهعل  البعوف ايلت ام بما جاء ف  التعليمات  

لبعبف ب سماء وتوامي  المفو يت بالتومي  علب  شبها ات ملمبت يهمبو األمبرم المبا رة مبت ا

للمو فيت  و للعمالء وبالتومي  عل  كشبوف الاسبابات بغبر  الممبا مة عليهبا مبت مبب  

 ممرف مطر المرك ا.

 

 

 

 )إل  جمي  البعوف( 4/3/3101تاريخ  02/3101* تعميم 
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 اً:  التدقيق الداخليرابع

 
 

علىىج يع ىىب وك اىىام وكفيعلىىة قىى  ناكىىة دقىى  االىىيع  لىىند ً نونلىى   فعىى   ق  ىىي  كعاىى  ي    -1

يع ىىب شالىىقة وك اىىم عىىق ق ىىر لىىند ً اع ويفىىة ال  ىى   يع ىىب وكفعل ىىي     غقىى  عاضىىاع

لاصى ي  اوالئلعيق وكععااح اوألعا  وإلنو  ة اوكعيك ة وكعنللفىة ،ال ىن   وك ،وكعص ق ة كن ه

ق وكلىى  للفلىىً  يألاوعىىة اوإليىى وعو  وكنيصىىة  يكقي ىى  و كىى  ، ؤااا ىىنوع وكىى ش  قىى  وكلىى

اوكلأكن عق قفيك ل ي ، اكذكم عنى وكلزو  وكفيعل ق  لق  ً وك  ي ي  اوألاوعة وكعفلعنة عىق 

عيلىىا وإلنو ة شا وإلنو ة وكفل ىىي كفىى او وك اىىام وأليا  ىىة ، اكىىذكم عىىنى وقلىى و  اوكلىىزو  

 0 ق وكعناك ق  يكصالق ي  وكععااقة ك  وكع ئاك

لكىىاق عالدىىة وكلىىند ً وكىىنونل  عالدىىة ع يلىى ة عىىب عيلىىا وإلنو ة ،ا يكلىىيك  لايىىه ل ىىي      -2

وكلند ً وكنونل  ع يل ة اكج  ئ ا عيلا وإلنو ة شا كياىة لىند ً عي  ى لا وإلنو ة  يكا ى ة 

 0ا  ة كف او وك اام وأليا  ة كل اام وكاقا ة شا اكج وإلنو ة وكفيعة اوكعن   وكفي   يك

 ل  لف  ق  ئ ا اعاوف  وكلند ً وكنونل  عق د   كياة لىند ً عيلىا انو ة وك اىم ع يلى ة  -3

 يكا  ة كل اام وكاقا ة شا عق د   وإلنو ة وكفيعة  يكا  ة كل اام وأليا  ة ، ع ب لقن ىن د عىة 

اكى ا إلنو ة وك اىم عالدىة قى  عيىي  ععى   0وك اول  اوكعكيقآ  اوكفالاو  اغ  هي ك ى  

 0 نونل  اعاوف هوكلند ً وك

وإلنو ة   ً وكىىنونل  علي فىىة ل ىىي    ع ودىى  ق ىىي ي  وك اىىم وك ىىيااا  اع ودىى  لىىاكج وكلىىند -4

اعلي فىة عفيكيىة وكفيعة  يكا  ة كل اام وأليا  ة ، ال ي    عفلل  عص ف دقى  وكع كىز  

 .   ي و نةوكعنيكفي  اوكعالقوي  وكا

 0ش  ع ي  شن ى  قل  ي عيلا وإلنو ة  -5

 

 (603( صفحة )7* مالحظة ما ورد في البند )
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  Outsourcingاإلسناد الخارجي :  خامسا  

   Outsourcingضوابط عمليات االسناد الخارجي 

 

ف ًخررال توخضرر ن ًسررن ج هررن  مري تما  وثرر  ًتا نج رر  ًتر    رراإلنظراً  توجهررع  اررن ًت نرج      

ج مر   ،ًتوكاض  ًج ًالاوق    هججة ًتخجم  جوجف ا جقت ًالجًاة ًتري    ريف فرن ًن ر   أ را  س سر  

ت   ن ج  تا  مخ  ا ماف مرجل كضر  ة مرنجج ًتخجمر ، ًنخضر ن مسروجل ًتاق  ر  جًمك ن ر   ي ي

فقرج وقراا ًي واورن  ، ًتجصجف تامااجم ت جًتمخ  ا ًتق نجن ر  جخ صر  سرا   مااجمر ت ًتامر   

  -هم ع ًت نج    تضجً   ًتو ت  :

مري  راف   جإسرنخرجم ت    ر  هب ًتحصجف تا  تج  مم نا  ًتمصاف ق ف ًتوا قج تا   -1

 إسررن جتم ررااًت  آخررا سررجً  جًخررف ًتمهمجترر  ًج خ اهثرر  تارر   ي   ررمف ًت اررب وحارر    

كض  ة جخ اة منجج ًتخجم  جًتمخ  ا ًتماو  ر   ثر  جًتضرجً    (Business Case)ًتخجم  

 ًتمقواح  تاوخض ف مي ًتمخ  ا. 

 جإجًاةًتاق   ر   ألنظمر ًًتونض ي   مسئجت ي تي كض     جًإلجًاة ًإلجًاة او ا كف مي مهاس  -2

 ًتا ق  مع منجج ًتخجم . 

ًتق نجن رر  ًتسرر ا   ف مرر   واارر   سررا    ًألحكرر   ًإلسررن جووضررمي ًوض ق رر ت خررجم ت   ي هررب  -3

  اك ئث  جمجظض ث   ثيه ًتقجًن ي.  جإخض عًتمااجم ت 

 نر  حصرجف ًتمرجقق ي ًترجًخا  ي جًتخر اه  ي تا ًإلسرن جووضمي ًوض ق ر ت خرجم ت   ي هب  -4

ًتوجق   ًتم جًنن فن مجقرع تمرف  هاً جإجمضو ن مصاف ق ا ًتماكن  تا  ًتمااجم ت 

 ًسوجت  ًتح ف.  إيًمنجج  ًتخجم ت 

 هررب  ي  دكررج مررنجج ًتخجمرر  فررن ًالوض ق رر  ًيً كرر ي مقرراه   تخرر اي   نررع ت سررت  نرر     رر   -5

تجًئ  اق     ًج ق نجن   سجً  ًم   ًتمجقق ي ًتجًخا  ي ًج ًتخر اه  ي ًج مضو رن ًتمصراف 

 تاجصجف ًت  ًتمااجم ت جً  غ ًتمصاف فن ح ف فان ماف  يه ًتق جج الحق  . 

 ي ًسرروماًا   ًالتمرر ف )  قررف قرجا مرري ًالا رر  ( فررن  هرب جضررع خ رر  تا ررجًال  تضرم -6

 ح ف ًنث   ًتاقج  صجاة مض هئ  ماف وحج ج منجج  ج ف ًج وجف ا ًتخجم  مي جًخف ًت ن . 
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واو ا مثمر  ًتورجق   ًترجًخان هج ا ر  تا نرج  جال  هرجن ًسرن ج   ت راف خر اهن ًال فرن  -7

ائرر  جفررن كررف ًالحررجًف ال  هررجن حرر الت ًسرروان ئ   جتضورراة قصرر اة تمجًهثرر  ًحو  هرر ت   

 ًسن ج جظ ض  مج ا ًتوجق   ًتجًخان ت اف خ اهن. 

جواغرر  ً رر  واا مرر ت ًج ًسرروان  ًت ووارر ان  8/2006 امررف  ثرريه ًتواا مرر ت ًتو رر اً  مرري  

 ماث . 
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 المجمع على البنوك الوطنية اإلشرافسادساً: 

 وفروعها بالخارج وشركاتها التابعة 

 
 

  -تعريفات:  -1

 مصرف قطر المركزي  : المصرف

 )الشركة األم (البنك الوطني  : البنك 

علررررا قراراتعررررا وعملياتعررررا الشرررركة او المة  ررررة الترررري ي رررريطر البنرررك  : الشركة التابعة

كل غيررر مةقررت عرر  طريررأ واكرر م او اك ررر مرر  والماليررة بشرر التشررليلية

  -الكاالت التالية:

مررررر  را  مرررررال الشرررررركة  %05تملرررررك البنرررررك ن ررررربة تزيررررر  عررررر   -1

 في اتخاذ القرار بعا. ةبما يكقأ له اللالبية التصويتي

او اقررررررل مرررررر  را  مررررررال الشررررررركة  %05تملررررررك البنررررررك ن رررررربة  -2

ولكرررر  تتكقررررأ لرررره ال رررريطرم علررررا قراراتعررررا مرررر  خرررر ل واكرررر م 

  -م  الو ائل التالية:او اك ر 

عررررررر  طريرررررررأ  %05للبنرررررررك تزيررررررر  عررررررر   ةقررررررروم تصرررررررويتي -

تنرررررازل بعرررررن الم رررررالمي  فررررري الشرررررركة لررررره عررررر  كقررررروقعم 

بموجررررررررا اتفاقيررررررررات او تشررررررررريعات او اككررررررررام  ةالتصررررررررويتي

 ملزمة. 

ال ررررررلطة فرررررري الررررررتككم فرررررري قرررررررارات الشررررررركة وعملياتعررررررا  -

 اوالماليررررررررة والتشررررررررليلية بموجررررررررا اتفاقيررررررررات او تشررررررررريعات 

 م ملزمة.اككا

عررررررزل غالبيررررررة اع ررررررا  مجلرررررر   اوال ررررررلطة فرررررري تعيرررررري   -

ا ارم الشررررررركة او مررررررر  يرررررررتككم فررررررري   ارتعرررررررا بمرررررررا يكقرررررررأ 

 تعا وعملياتعا. اللبنك ال يطرم علا قرار

   ارملمجلررررر   ةال رررررلطة فررررري الرررررتككم فررررري القررررروم التصرررررويتي -

الشرررررركة او مررررر  يرررررتككم فررررري   ارتعرررررا بررررر ي و ررررريلة اخرررررر  

  تعا وعملياتعا. اا قراربما يكقأ للبنك ال يطرم عل
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 .فرع البنك المة   خارج قطر : الفرع الخارجي

البنررررررررررررك   ةمجموعرررررررررررر

 المجموعة 

 ة  اخل وخارج قطر.عابتبالخارج وشركاته ال هالبنك وفروع :

 اإلشرررررررررررافية ال ررررررررررلطة

 الم يفة

شررررركته  اوفرررررع البنررررك  إلشرررررافعاع  ررررالترررري يخ اإلشرررررافيةال ررررلطة  :

 ة خارج قطر. عابتال

انرررررررررررررات الماليرررررررررررررة البي

 المجمعة

 )البيانات المالية للمجموعة( البيانات المالية الموك م للبنك ومجموعته :

األطراف ذات المصالح 

 المت اخله للمجموعة 

 -تتكو  م  : :

 اع ا  مجل  اإل ارم بالبنك او بالشركات التابعة. -1

المررررالكو  والم ررررالمو  الرئي رررريو  فرررري البنررررك او فرررري الشررررركات  -2

فررر ك ر مررر  را  مرررال البنرررك او  %0بعرررة الرررذي  يملكرررو  ن ررربة التا

الشررررركة التابعررررة بصررررفتعم الشخصررررية او بوا ررررطة ابنررررائعم القصررررر 

فررر ك ر مررر   %05او زوجررراتعم او الشرررركات التررري يمتلكرررو  فيعرررا 

 را  مالعا. 

الموظفررررو  الرئي رررريو  مرررر  كبررررار الم ررررةولي  بالبنررررك والشررررركات  -3

ه وم ررراع يه والمررر را  التنفيرررذيي  التابعرررة م رررل المررر ير العرررام ونوابررر

ومرررر ير الترررر قيأ والم تشرررراري  وغيرررررلم ممرررر  لعررررم ترررر  ير علررررا 

 اتخاذ القرارات.

فررر ك ر مررر   %25الشرررركات الزميلرررة التررري تمتلرررك فيعرررا المجموعرررة  -4

 را مالعا.

 .ةم ققوا الك ابات الخارجيي  لبنك او الشركة التابع -0

 -: vernanceCorporate Go ه(الكوكم) اإل ارمنعج  -2

يمترر  نطرراأ العمررل بتعليمررات نعررج اإل ارم الرروار م بكترراا تعليمررات البنرروك ليشررمل فررروع البنررك  

  -التالية: الخارجية وشركاته التابعة  اخل وخارج قطر باإل افة  لا التعليمات

  -البنك:   ارم ور وم ةوليات مجل  1 2 

  -ل يا ات وتطويرلا:و ع ا تراتيجيات العمل واتك ي  األل اف و  1 1 2  

بت  ري   اوالبنك قبل اتخاذ قراراته بت  ري  فرروع للبنرك بالخرارج    ارمعلا مجل   
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مكر  م لعرذا الفرروع او الشرركات  الر افالخرارج تك ير   اوتملك شركات بال اخل  او

للبنرك وتن رجم مرع امكانيرات  واال رتراتيجيات وال يا رات العامرة األلر افتن جم مع 

الم تع ف المخاطر و العائ  وم تو  واال ارية للتو ع الخارجي ةوالتقني البنك المالية

مع مراعام الق رم علا الوفا  بالمتطلبات واالعبرا  االشررافية  فيه التككم يمكنهوالذي 

  اخل وخارج قطر.                 

 يا رات وا رتراتيجيات وموازنرات وا ركة ومكر  م   قررارالبنرك    ارمعلا مجلر   -

 األلر افبالخارج ولكل شركة تابعة لره بمرا يرت  م مرع  هتوبة لكل فرع م  فروعومك

المك  م لكل منعا وطبيعة البيئرة االقتصرا ية وال روقية والقانونيرة التري تعمرل بعرا. مرع 

فرري االعتبررار التفرقررة برري  الفرررع الخررارجي والشررركة التابعررة الترري يمتلكعررا او  األخررذ

كة ذات شكل قرانوني وا رتق لية عر  البنرك وباعتبرار يشارك فيعا البنك باعتبارلا شر

 كقوأ االقلية م  الم المي  االخري  فيعا. 

البنك التكقأ مر  تفعرم ا ارات الفرروع بالخرارج والشرركات التابعرة    ارمعلا مجل   -

 ، وال يا ات واال تراتيجيات والموازنات المك  م لكل منعا والعمل بموجبعا لألل اف

بعرا  اإل ارم  نجرازاتتقييم العمل بتلك الفروع والشركات وتقييم بالقيام وعلا المجل  

وال يا ررات واال ررتراتيجيات، مررع العمررل علررا تطرروير ال يا ررات  األلرر اففقررا لعررذا و

 . األل افواال تراتيجيات وخطط العمل بما ي م  ا تمرار تكقيأ 

  -:تشكيل مجل    ارم الشركة التابعة 2 1 2 

- 

 

 

 

 

- 

 

بمررا يكقررأ للبنررك الشررركة التابعررة    ارمفرري مجلرر   البنررك وجررو  تم يررل مرر   يراعررا

األع ا  المم لي  لمجلر    ارم ، ويكو  ال يطرم علا قرارات مجل    ارم الشركة

البنرك    ارممجلر  والشرركة    ارمكلقة الوصل بي  مجلر   البنك في الشركة التابعة

الشركة و او اع العمل بعرا والتزامعرا  ا ا  التي يراقا بعاك نالب   ارمعي  مجل  و

 البنك.    ارمب يا ات وتعليمات مجل  

   ارمفري مجلر   مر  يم لونرهالبنك التكقأ مر  كفرا م وخبررم    ارمعلا مجل  

 إلنجراز ليتعم وتروفر الوقرت الكرافي لعرم قالتابعة وكذلك التكقأ مر  ا رت الشركة

 .  معامعم
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  -ت والص كيات:تشكيل اللجا  وتفوين ال لطا 3 1 2 

علا مجل    ارم البنك التكقأ م  تشكيل لجا  ا ارية وتنفيذية تعمل بشركاته التابعرة وفرأ  

وعمررررررررل  برامج عمل و لطات وص كيات مك  م ويشرف مجل  ا ارم البنك علا تشكيل 

 بمجل  ا ارم الشركة.  هص كيات لذا اللجا  م  خ ل مم ليو

 -:قييم اال ا  والمخاطراالشراف علا التنفيذ وت 4 1 2 

وع والشرركات التابعرة اوال  علا مجل  ا ارم البنك تقييم نتائج  ير العمليرات التنفيذيرة برالفر 

خرر ل العررام وتك يرر  االنكرافررات والتجرراوزات عرر  الموازنررات  علررا فترررات  وريررة برر ول

  -:مايليوال يا ات واال تراتجيات والمكا بة عليعا، ويراعا في ذلك 

منعجيات تقيريم اال ا  التري يجرا علرا اللجرا  المشركلة  اقرار ا ارم البنكجل  علا م -

منه ومم ليه في مجال  ا ارات شركاته التابعة واللجا  التنفيذية بعرا واجعرزم التر قيأ 

 ال اخلي العمل بموجبعا. 

التكقأ م  فعاليرة معرام م رةول المتابعرة وااللترزام فري البنرك    ارم البنكعلا مجل   -

تلرك في كشف االنكرافات والتجراوزات فري  التابعة والشركات الخارجية في الفروعو

ع والشرركات التابعرة واالبر ن عنعرا لر  ارم التنفيذيرة ومجلر  ا ارم البنرك اوال  والفر

والتكقرأ مر  عر م وجرو  اي عوامرل ترة ر  مب ول وفأ برامج ومنعاجيات عمل مكر  

 . وااللتزام وانتظام االب ن بعةام ةولي المتعلا ا تق لية وكيا  

علررا مجلرر  اال ارم التكقررأ مرر  كفايررة وكفررا م وكيررا  التقررارير وانظمررة االبرر ن مرر   -

اللجرا  الم رةولة بالبنرك ومجلر  ووالشركات التابعة الرا اال ارات  الخارجية الفروع

  -اال ارم طوال العام بكيث تلطي لذا التقارير كك  ا نا االمور التالية:

 . الخارجية  ارات الفروع مجال  ا ارم الشركات التابعة وا ا    -

نوعيرررة وكميرررة لتقيررريم اال ا  وقيرررا  وتقيررريم المخررراطر ومةشررررات  معلومرررات -

 المصرفية بانواععا .

 فعالية انظمة الرقابة ال اخلية وانظمة التشليل وا ارم المخاطر. -

 لرر   م مرر  مجكررمخالفررات وتجرراوزات ال ررقوف وال يا ررات والموازنررات الم -

 والم ةولية عنعا. ا ارم البنك وا بابعا
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 جو م االصول وتصنيفعا. -

 المتخذم بش نعا والتكوط لعا. اإلجرا اتال يو  المتع رم وكفاية  -

 ة مع ال لطات المعنية.يالق ايا والم ائل القانونية وال ريب -

 الخاصة بال لطات االشرافية الم يفة.والم كظات االمور  -

فررات والكرروافز والجررزا ات الخاصررة بعررم آلي  والمكي  والم ررةوا ا  المرروظف -

 وا بابعا.  واال تلنا ات واال تقاالت وترقياتعم

غير عا ية او طارئة م  ش نعا تعرين الشركة او الفرع لمخاطر  اك اثاي  -

 لامة او ذات ت  ير علا ال معة.

 -عليه: واإلشرافتعيي  جعاز الت قيأ ال اخلي  0 1 2

 ه الخارجيررةفروعرر لرر  جعررزم ترر قيأ  اخلرري التكقررأ مرر  وجررو  اك البنرر   ارمعلررا مجلرر   

 لة عمل شراملة افقا  لبرامج ووو  عال م  الت ليل والخبرم تعمل التابعة علا م ت هوشركات

ع  ال لطة التنفيذية و وجو  قنروات اتصرال مباشررم ومو قة مع  ما  كيا لا وا تق ليتعا 

ة مرر  مجلرر  ا ارم البنررك و  ارم الترر قيأ الرر اخلي بينعررا وبرري  لجررا  الترر قيأ الرر اخلي المشرركل

 . بالبنك

  -الخارجي: مراقا الك اباتتعيي   6 1 2 

ه خررارجي للترر قيأ علررا البنررك وفروعرر مراقررا ك رراباتالبنررك تكليررف    ارمعلررا مجلرر   

فيمررا يتعلررأ  373مرر  صررفكة  4 1وفقررا  لمررا ور  فرري الفقرررم  وشررركاته التابعررة الخارجيررة

  . صة بمراقا الك ابات الخارجيبالتعليمات الخا

  -:األخر  واألطرافتجاا الم المي   اإل ارمم ةولية مجل   7 1 2 

للم رررالمي   اإلفصرررا البنرررك م رررةولية الشرررفافية والمصررر اقية فررري    ارمتقرررع علرررا مجلررر   

والمخرراطر غيررر العا يررة ونتررائج  واألكرر اث العامررة األمررورعرر   واإلطررراف األخررر  المعنيررة

 . وشركاته التابعةالخارجية البنك فروع  اعمال

 -تجاا المصرف: اإل ارمم ةولية مجل   8 1 2 

وشررركاته  الخارجيررةفررروع البنررك  ا ا المصرررف عرر   امررام األوللررو الم ررةول  اإل ارممجلرر   

مخاطرلررا ولررو الم ررةول عرر  صرركة ومصرر اقية وشررفافية  و  ارم اعمالعرراالتابعررة وعرر  نتررائج 
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ية لعذا الفروع والشركات التابعة التي يرزو  بعرا البنرك المصررف المعلومات والبيانات المال

البنرك لرو    ارممجلر   ا وكذلك البيانات المالية والك ابات الختامية المجمعة للبنك،  كما 

غير عا ية تك ث في اي م  فرروع البنرك  اك اثالمصرف ب ي   ب نع   األولالم ةول 

  -:ةالتاليألمور االخارجية وشركاته التابعة وبصفة خاصة 

 الك ابات الخارجي خ ل العام.  لم قأاو م كظات لامة تكفظ  او لبي اي راي  -

 لام في اك  المةشرات المالية. تليير -

 الكبيرم.  ئتمانيةاالاو بش   اك  التركزات  العامةتع ر في   ا  اك  ال يو   اومشاكل  -

 . العامة األصولفي قيمة اك   ما يانخفان  -

 .األرص م او األصولرن قيو  علا اك  ف اوتجمي   -

 التشليل ونظم المعلومات.  انظمةتعطل في  اوفشل  -

الشركات التابعة    ارممجال   اع ا ع و م   أليتعم توجه  اواي انتعاكات قانونية  -

  .الم يري  التنفيذيي  الم ةولي  بالفروع والشركات التابعة او

 . او م ةول االلتزام الم قأ ال اخلي اوذي م ير تنفي او   ارما تقالة اي ع و مجل   -

الق رررايا المرفوعرررة علرررا الفرررروع الخارجيرررة والشرررركات التابعرررة والمخررراطر القانونيرررة  -

 العامة.  ال ريبيةو

او م كظررات  شرررافية خاصررة بال ررلطة اإلشرررافية الم رريفة او ال ررلطات اي مخالفررات  -

  . ةاألخر  المعنية بال ولة الم يف

  -التنفيذية للبنك: اإل ارمات  ور وم ةولي  -2 2

  -التنفيذية للبنك الم ةوليات التالية: اإل ارمتقع علا  

متابعة ا ا  الفروع الخارجية والشركات التابعة ومراقبة وتقيريم وقيرا  المخراطر وا ا    -

المجموعررة علررا م ررتو  فررر ي وعلررا م ررتو  مجمررع ورفررع الم كظررات والتوصرريات 

 ش  .لمجل    ارم البنك بعذا ال

مرر  المتخصصرري  بالبنررك ك ررا  اإل ارات او األق رراماكرر   او اك ررر اوتكليررف م ررةول  -

الفررروع الخارجيررة والشررركات التابعررة وتك يرر  م ررتو  ونرروع  اعمررالالكاجررة لمتابعررة 
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ورقابرة  شرراف بمتطلبرات  يبمرا يفر مالمطرالبي  بره ك را بررامج مكر   اإلب نو ورية 

 البنك والمصرف.    ارممجل  

بالبنك ب    ع  متابعة اعمال الفروع الخارجية والشركات التابعة ك  الم ةولي تكليف ا -

يكرو  كلقرة االتصرال بري  المصررف وبري  الفرروع الخارجيرة والشرركات التابعرة بكيررث 

يمك  م  خ له ت عيل معام الرقابة المكتبية للمصرف وما تتطلبه م  معلومرات فري اي 

 انية وما تتطلبه م  ترتيبات واجرا ات.وقت وكذلك ت عيل معام الرقابة المي 

تكو  اال ارم التنفيذيرة م رةولة تجراا المصررف عر  صركة البيانرات الماليرة والك رابات  -

الختاميررة المجمعررة للبنررك وعرر  كررل البيانررات الماليررة والتقررارير الترري يررزو  بعررا البنررك 

 الخارجية . هالمصرف ع  شركاته التابعة وفروع

برر ن المصرررف باألكرر اث غيررر العا يررة الترري قرر   م ررةولة عرر  تكررو  اال ارم التنفيذيررة  -

صرفكة        ( 8 1 2تك ث في اي فرع خارجي او شركة تابعرة كمرا لري مو ركة برالفقرم )

 بش   م ةولية مجل  اال ارم تجاا المصرف.( 311)

  -مخاطر التركزات: -3

 -البنك:التركزات االئتمانية لألطراف ذات المصالح المت اخلة لمجموعة  1 3

تنطبأ  قوف التركرزات االئتمانيرة التاليرة علرا ا را  تجميعري اي  جمرالي مرا يكصرل  1 1 3

عليه الطرف المعني م  ت عي ت ائتمانية م  مجموعة البنك بنف  الشروط وال وابط 

  -الوار م بكتاا تعليمات البنوك:

الحد األقصى منسوباً إلى إجمالي    
رأس مال واحتياطيات مجموعة 

 بنك ال

الت ررعي ت االئتمانيررة الممنوكررة للمجموعررة االئتمانيررة  -

 *ومم لرررره بررررالمجل  بالبنررررك)ارم لع ررررو مجلرررر  اإل 

او بالشررركة  (وي ررت نا مرر  ذلررك مم لرري ككومررة قطررر

مر  را   %7وافرا  عائلته وبما ال يزي  عر   التابعة

 مال الشركة التابعة بالن بة لع و مجل  اإل ارم بعا.

7% 

 ت عي ت االئتمانية الممنوكة للمجموعات  جمالي ال -

 

30% 

 )البنوك الوطنية(. 2552 11 4تاريخ  2552 88* م كظة ماور  في التعميم 
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االئتمانيررررررة لجميررررررع اع ررررررا  مجلرررررر    ارم البنررررررك 

 .والشركات التابعة

منوكررررة ألقررررارا م جمررررالي الت ررررعي ت االئتمانيررررة ال -

البنرررررك والشرررررركات التابعرررررة  اع رررررا  مجلررررر    ارم

 مجتمعي .

25% 

الت ررررررعي ت االئتمانيررررررة واال ررررررت مارات الممنوكررررررة  -

 عة االئتمانية للشركة الزميلة الواك م.للمجمو

20% 

الت رعي ت االئتمانيررة الممنوكررة للم رالم الرئي رري فرري  -

 البنك او في الشركات التابعة.

15% 

 جمرررررالي الت رررررعي ت االئتمانيرررررة الممنوكرررررة لجميرررررع  -

 األطراف ذات المصالح المت اخلة للمجموعة .

155% 

كمرا لري  ية لألطراف ذات المصرالح المت اخلرةاالئتمانيلتزم البنك بنف  ن ا التركزات  2 1 3

في كتاا تعليمات البنوك من وبة  لرا را  مرال البنرك واكتياطياتره بالن ربة للت رعي ت 

 التي يكصلو  عليعا م  البنك فقط. 

جموعرة البنرك ماعر ا اليجوز منح اية ت عي ت ائتمانيرة للمر را  والمروظفي  العراملي  بم 3 1 3

مر  مجلر    ارم  ملعم ألغران شخصية وفقا  للوائح العاملي  المعتمر  مةالقرون المق 

 البنك او الشركة. 

 اليجوز منح اية ت عي ت ائتمانية لم ققي الك ابات للمجموعة.  4 1 3

يجا ع م تمييز عمليات منح االئتما  واال ت مارات والمعام ت االخر  مع اإلطراف   0 1 3

نفرر  المعررام ت مررع العمرر   انخررري  وا  تجررري وفقررا  عرر   ةذات المصررالح المت اخلرر

 لل يا ات واإلجرا ات المعمول بعا في المجموعة او ك ا األصول المتعارف عليعا.

  -التركزات االئتمانية للعم  : 2 3

تنطبأ تعليمات و قوف التركزات االئتمانية التالية علا العم   ومجموعاتعم االئتمانية  1 2 3

تاا تعليمات البنوك علا ا ا  تجميعري اي مرا يكصرل عليره العميرل مر  كما ور ت بك

 مجموعة البنك.
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الحد األقصى منسوباً إلى    
إجمالي رأس مال 

 المجموعة واحتياطيات

 %25 الت عي ت االئتمانية الممنوكة للمجموعة االئتمانية للعميل الواك   -

 %20 عة االئتمانية للعميل الواك الت عي ت االئتمانية واال ت مارات ل   المجمو -

تعليمات من وبة اليلتزم البنك بنف  ن ا التركزات االئتمانية للعم   كما لي في كتاا  2 2 3

 بالن بة للت عي ت التي يكصلو  عليعا م  البنك فقط.  را مال البنك واكتياطياته لا 

  -التركزات االئتمانية ل   البنوك: 3 3

وف تركررررزات اإليرررر اعات واالئتمررررا  لرررر   البنرررروك والمة  ررررات تنطبررررأ تعليمررررات و ررررق 

الماليرررة الررروار م بكتررراا تعليمرررات البنررروك علرررا مجموعرررة البنرررك علرررا ا رررا  تجميعررري اي 

موعرررة البنررررك لررر   البنررروك والمة  ررررات الماليرررة من ررروبا   لررررا را  جتركرررزات ماجمرررالي 

مة  رررات الماليرررة لبنرررك فقرررط لررر   البنررروك والتركرررزات امرررال واكتياطيرررات المجموعرررة، امرررا 

 .را مال البنك واكتياطياتهفتنطبأ عليه نف  ن ا التركزات ولك  من وبة  لا 

 -تركزات مخاطر اال ت مار : 4 3

تنطبأ تعليمات و قوف تركزات مخاطر اال ت مار الوار م بكتاا تعليمات البنوك علا  1 4 3

المجموعررة  اجمررالي ا ررت ماراتا ررت مارات المجموعررة ككررل علررا ا ررا  تجميعرري اي 

  -الا را  مال واكتياطيات المجموعة، ولي اال ت مارات التالية: من وبة

 .اال ت مارات في ا وات كقوأ الملكية  -

  .ا وات ال ي  والصكوك اال ت مارات في  -

 .الشركات الزميلةاال ت مارات في  -

 اال ت مارات في العقارات للبنوك اإل  مية فقط.  -

  التعليمرررررررات والتعريفرررررررات واال رررررررت نا ات الررررررروار م بكتررررررراا تنطبرررررررأ نفررررررر 2 4 3

فرررررررري فقرررررررررم  متعليمررررررررات البنرررررررروك علررررررررا ال ررررررررقوف المجمعررررررررة المررررررررذكور

(3 4 1 .) 

( من ررررررروبة 1 4 3تنطبرررررررأ  رررررررقوف اال رررررررت مارات المرررررررذكورم فررررررري فقررررررررم ) 3 4 3

الررررررا را  مررررررال واكتياطيررررررات البنررررررك بالن رررررربة ال ررررررت مارات البنررررررك فقررررررط 

 اته التابعة  م  لذا ال قوف. وال ت رج ا ت ماراته في شرك
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  -تركزات التمويل العقاري: 0 3

ينطبأ الك  األقصا اإلجمالي للتمويل العقاري لجميع عمر   المجموعرة  اخرل وخرارج  1 0 3

ا ا  تجميعي )تكت ا الن ا  لرا  251 - 122بالصفكات قطر بنف  الن ا الوار م 

  ( . جمالي را  مال واكتياطيات المجموعة 

التري  يخ ع التمويل العقاري المق م م  المجموعة للعمر    اخرل قطرر لرنف  ال روابط 2 0 3

التمويرل امرا  252-251بالصرفكات الروار م   لرا ال رما  التمويرل العقراري ن ربة تك  

( مر  بنر  خام را  2العقاري الممنو  خارج قطر فيكرو  وفقرا  لل روابط المكر  م بفقررم )

 .  254بالصفكة رقم 

 جمالي التمويل العقاري المق م م  البنك في قطر  لا نف  الك  األقصا الوار   يخ ع 3 0 3

 .را مال البنك واكتياطياته لا  جمالي  251-122بالصفكات 

 -التركزات االئتمانية والتعام ت بي  البنك والشركات التابعة: 6 3

مات فررري يجرررا اال تتجررراوز األمررروال الموظفرررة لررر   الشرررركات التابعرررة مررر  م رررال 1 6 3

را ررمالعا وائتمررا  و يرر اعات واي توظيفررات اخررر  ال ررقوف التاليررة من رروبة  لررا 

 را  مال واكتياطيات البنك.

 %20 األموال الموظفة ل   الشركة التابعة الواك م -

 %45 األموال الموظفة ل   جميع الشركات التابعة -

علرررررررا  يجررررررا عرررررر م تمييرررررررز المعررررررام ت والصررررررفقات المصررررررررفية والماليررررررة 2 6 3

مختلرررررررف انواععرررررررا التررررررري تجرررررررري بررررررري  البنرررررررك وشرررررررركاته التابعرررررررة وبررررررري  

  جرررررررا ات مميررررررزم ومف ررررررلةبع ررررررعا الرررررربعن برررررر ي شررررررروط او ا ررررررعار او 

عررررر  تلرررررك التررررري تككرررررم نفررررر  المعرررررام ت والصرررررفقات التررررري تجرررررري مرررررع 

العمررررررر   واألطرررررررراف األخرررررررر  العا يرررررررة وفقرررررررا  لل يا رررررررات واإلجررررررررا ات 

لتابعرررررة وعلرررررا مجلررررر    ارم البنرررررك المعمرررررول بعرررررا فررررري البنرررررك والشرررررركات ا

و ررررررررع ال يا ررررررررات وال رررررررروابط اإل اريررررررررة والتنفيذيررررررررة والرقابيررررررررة الترررررررري 

 ت م  تكقيأ ذلك.  

  -تقييم ال يو  واألصول األخر : -4
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علا البنوك تزوي  المصرف ببيانات ومعلومات ع  تصنيف ال يو  و تقييم األصول األخر   1 4

لخارجيررة والشررركات التابعررة فرري موعرر  اقصرراا اول والمخصصررات المكونررة مقابلعررا بررالفروع ا

 نوفمبر م  كل عام . 

مرر  المصرررف عرر  المخصصررات المكونررة فرري الفررروع  مفرري كالررة زيررا م المخصصررات المقرر ر 2 4

الخارجيررة والشررركات التابعررة للرر يو  واألصررول األخررر ، وتعررذر ت ررجيل لررذا الزيررا م فرري 

البيئرة القانونيرة او اإلشررافية لعرا، يتوجرا  ج ت تلك الفروع والشركات العتبارات خاصة ب

فرري  ررج ته وبياناترره الماليررة غيررر المجمعررة كمخصصررات اخررر   علررا البنررك ت ررجيل الزيررا م 

 و ظعارلا  م   جمالي المخصصات للمجموعة في البيانات المالية المجمعة.

 -ن بة كفاية را  المال: -0

علرا م رتو  البنرك وفروعره وعلرا م رتو   2يجا اكت اا ن بة كفاية را  المرال وفقرا  لبرازل 

المجموعة ككل ويجا ا  تكتفظ المجموعة فري كرل األوقرات بالكر  األ نرا للن ربة المقرررم علرا 

.  ويجرا عنر  اكت راا ن ربة 2556البنك ك ا تعليمات المصرف وذلك اعتبارا  م  نعاية عرام 

 . 2قات بازلكفاية را  المال للمجموعة مراعام تعليمات المصرف الخاصة بتطبي

  -مخاطر ال يولة: -6

يجا علا البنك   ارم مخراطر ال ريوله ل يره علرا م رتو  فرر ي للبنرك وفروعره وعلرا م رتو   

  -مجمع للمجموعة ككل وم  ذلك مايلي:

 المقررم بتعليمات المصرف. االكتفاظ بن بة كفاية ال يولة - 

 ت(.ك ا  لم اال تكقاقا   ارم فجوات اال تكقاأ ) ال يولة - 

 وخطط الطوار   لألزمات. العاجلة ه  ارم ال يول - 

  -المخاطر األخر  لألصول والخصوم: -7

يجررا علررا البنررك   ارم مخرراطر األصررول والخصرروم األخررر  م ررل مخرراطر الصرررف األجنبرري  

وغيرلررا مرر  المخرراطر  الماليررة وا وات التكرروط الم ررتخ مة ومخرراطر ال رروأ والعائرر  والمشررتقات

 كل. كللبنك وفروعه وعلا م تو  مجمع للمجموعة  علا م تو  فر ي

  -  ارم المخاطر: -8

يجا علا البنك و ع  يا ات و جرا ات إل ارم المخاطر علا م تو  المجموعة ملتزما  برذلك  

 بتعليمات المصرف بش   الممار ات ال ليمة إل ارم المخاطر. 
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 -امور اخر  : -2

  -رف الم بقة علا األمور التالية:علا البنوك الكصول علا موافقة المص 1 2

 شركات تابعة  اخل او خارج قطر. تملك -

 فتح اي فروع ج ي م خارج قطر. -

  اخل او خارج قطر. فتح اي فروع او مكاتا تم يل للشركات التابعة  -

ع الخارجيرررة بخررر ف األنشرررطة مزاولرررة اي نشررراط ج يررر  فررري الشرررركات التابعرررة والفررررو -

  اية النشاط بالفرع او تملك الشركة التابعة. لعم بعا منذ بالمرخص 

 زيا م كصة البنك في را  مال الشركة التابعة. -

  -متطلبات المصرف للموافقة علا تملك البنوك لشركات تابعة او فتح فروع لعا خارج قطر: 2 2

 تمتع البنك بمةشرات م  م مالية جي م علا م تو  المجموعة . -

 ةشرررافية جيرر م مرر  المصرررف وال ررلطات االشرررافية الم رريفتمتررع البنررك بمةشرررات ا -

 للشركات والفروع التابعة للبنك.

التزام البنك بالن را وال رقوف االشررافية وعر م وجرو  مخالفرات وم كظرات اشررافية  -

لامة م  قبل المصرف او مر  قبرل ال رلطات االشررافية الم ريفة للشرركات والفرروع 

 التابعة للبنك. 

ة اإلشررررررافية فررررري البلررررر  الم ررررريف للمعرررررايير والمبرررررا    ال وليرررررة ال رررررلط تبنررررري -

ل شررررراف المجمررررع وا ررررتع ا لا بعررررذا الخصرررروص للتعرررراو  مررررع المصرررررف فرررري 

 تبا ل المعلومات والزيارات اإلشرافية. 

ومعالجرررة اي تجررراوزات قائمرررة  التعليمرررات اللعمرررل بعرررذ او ررراععاعلرررا جميرررع البنررروك توفيرررأ          

الخرررراص بررر مور اخررررر   "2" ، مرررع االلتررررزام بالبنررر 2556عررررام نعايرررة خررر ل مررر م التتجرررراوز 

 2556 15اعتبارا م  

 -ك ومجموعته:البيانات والتقارير المجمعة للبن* -15

باإلشارم الا تعليمات المصرف المركزي بش   اإلشراف المجمع علا البنوك الوطنية وفروععا  

ركرزي فري متابعرة مر    لترزام البنروك بالخارج وشرركاتعا التابعرة ورغبرة مر  مصررف قطرر الم

 بالن ا وال قوف اإلشرافية علا ا ا  مجمع وفقا  لتلك التعليمات.

 ) لا جميع البنوك( 2552 7 2تاريخ  2552 02* تعميم 
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لكررل فرررع خررارجي ولكررل قررارير التاليررة  علررا كررل بنررك تزويرر  المصرررف المركررزي بالبيانررات والت 

  ة البنك وفروعه وشركاته التابعة وذلك بصفة شعرية وبكشركة تابعة مع تقرير مجمع لمجموع

 اقصا اليوم الخام  عشر م  كل شعر .

 تقرير ك اا ن بة كفاية ال يولة. -  

 تقرير ك اا الن بة االئتمانية. -  

 تقرير ك اا ن بة التمويل العقاري. -  

 تقرير ك اا  قوف اال ت مارات المالية. -  

 

      
 

 


