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 السابعالفصل 
 " نھج إدارة محال الصرافة "

 واإلدارة التنفیذیة
 

 أوالً : نھج اإلدارة :
 -تعاریف: -1

تكون للكلمات التالیة المعاني الموض�حة ق�رین ،باإلضافة إلى التعاریف الواردة في الفصل األول 

   -كل منھا:

 مجلس اإلدارة: .محل الصرافة مجلس إدارة 

بمح����ل التنفی����ذي األول ومس����اعدیھ وتابعی����ھ  لالمس����ئوالم����دیر الع����ام أو 

 الصرافة.

 اإلدارة التنفیذیة:

إط��ار نظ��امي یح��دد دور ومس��ؤولیات مجل��س اإلدارة واإلدارة التنفیذی��ة 

والعالقات المترابط�ة بینھم�ا وب�ین المس�اھمین واألط�راف بمحل الصرافة 

 .ذات العالقة، وعالقتھم بالمصرف
 

مح������ال  إدارة نھ������ج

 الصرافة :

 -ور ومسؤولیات مجلس اإلدارة:د -2
 یباشر مجلس اإلدارة المھام والمسؤولیات الرئیسیة التالیة :

 .وضع استراتیجیات العمل واألھداف والسیاسات وتطویرھا -2/1

 لمحل الصرافة.الھیكل التنظیمي  اعتماد -2/2

 .تشكیل اللجان وتفویض السلطات والصالحیات -2/3

 .ییم األداء والمخاطراإلشراف على التنفیذ وتق -2/4

 .تعیین جھاز التدقیق الداخلي واإلشراف علیھ -2/5

 توفیر مدقق خارجي مستقل. -2/6

 ولیة تجاه المساھمین واألطراف األخرى.ؤالمس -2/7

 ولیة تجاه المصرف.ؤالمس -2/8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46       

 نھج إدارة محال                                                                                   تعلیمات محال الصرافة
 الصرافة واإلدارة التنفیذیة                                                                                                                 

                                                                                                        

  2015 مارس    
 السادسةالطبعة 

 

 

 
 
 
 
 

 -وضع استراتیجیات العمل واألھداف والسیاسات وتطویرھا: -2/1
  
ل����ى مجل����س اإلدارة تزوی����د اإلدارة التنفیذی����ة بخط����ط وسیاس����ات واس����تراتیجیات عم����ل ع -أ    

مح����ل واض����حة ومح����ددة تعم����ل وتق����یم م����ن خاللھ����ا للوص����ول إل����ى تحقی����ق أھ����داف 

، م����ع قیام����ھ بإع����ادة تقی����یم وتط����ویر ھ����ذه االس����تراتیجیات والسیاس����ات م����ن  الص����رافة

المحل����ي  خ����ر ف����ي ض����وء الم����ؤثرات والمتغی����رات المحیط����ة عل����ى المس����توىآلوق����ت 

واإلقلیم����ي وال����دولي م����ع مراع����اة أن یك����ون ذل����ك داخ����ل إط����ار متطلب����ات الت����رخیص 

 .وقوانین وتعلیمات المصرف
 

یس����تعین مجل����س اإلدارة ف����ي رس����م االس����تراتیجیات والخط����ط والسیاس����ات بم����ا ت����زوده    -ب

ب�����ھ اإلدارة التنفــ�����ـیذیة م�����ن دراس�����ات وتق�����اریر ومعــ�����ـلومات واسـ�����ـتشارات بھ�����ذا  

مح����ل ن للمجل����س أن یس����تعین ف����ي ذل����ك أیض����ا بخب����راء م����ن خ����ارج الش����أن ، ویمك����

 الصرافة.
 

م���ن أھ���م السیاس���ات الت���ي یج���ب عل���ى مجل���س اإلدارة وض���عھا والعم���ل عل���ى تقییمھ���ا   -ج

 -وتطویرھا باستمرار تلك المتعلقة بإدارة المخاطر واألمور التالیة :

مخ����اطر  –مخ����اطر كفای����ة رأس الم����ال  –مخ����اطر الس����وق  –الس����یولة  –االس����تثمار 

 –التس�����عیر  -مخ�����اطر أس�����عار الفائ�����دة –مخ�����اطر الص�����رف األجنب�����ي  –الترك�����زات 

 –المخ�����اطر القانونی�����ة  –مخ�����اطر العملی�����ات والمحاس�����بة  –الربحی�����ة والموازن�����ات 

األط���راف ذات  –الت���أمین عل���ى األص���ول  -وتموی���ل اإلرھ���اب مكافح���ة غس���ل األم���وال

قواع����د  والتعلیم����ات اإلش����رافیة االلت����زام ب����القوانین وال -العالق����ة والمص����الح المتداخل����ة

االفص������احات لجمی������ع الجھ������ات  –تقی������یم األداء  –الت������دقیق ال������داخلي والخ������ارجي  –

باإلض���افة إل���ى السیاس���ات الخاص���ة بش���ؤون الع���املین الت���ي ت���نظم تعیی���نھم  –المعنی���ة 

وتكلف����تھم وتض����ع أنظم����ة للح����وافز  وتط����ویر وتنمی����ة المھ����ارات وتنمی����ة س����لوكیات 

 .رھا من السیاساتوأخالقیات العمـل ، وغی
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عل������ى مجل������س اإلدارة ممارس������ة مھام������ھ بص������ورة جماعی������ة ومس������تقلة م������ع االلت������زام  -د  

بالموض����وعیة والحی����اد وتجن����ب ك����ل م����ا م����ن ش����أنھ الت����أثیر عل����ى ذل����ك مث����ل التك����تالت 

 .والعالقات والتوجھات الخاصة مع اإلدارات التنفیذیة أو غیرھا 

 -الھیكل التنظیمي : اعتماد -2/2

         وین��درج  لمح��ل الص��رافةالھیك��ل التنظیم��ي  اعتم��ادمس��ؤولیات مجل��س اإلدارة م��ن مھ��ام و

 -تحت ذلك ما یلي :

وم����ا یتب����ع ذل����ك م����ن تحدی����د للمھ����ام  التنظیم����ي لمح����ل الص����رافةالھیك����ل  اعتم����اد -أ  

والتبعی��������ات ب��������ین  واالختصاص��������ات والواجــ��������ـبات والمس��������ؤولیات والعالق��������ات

التنفی����ذي  ولؤوالمس����ض����اء مجل����س اإلدارة المس����تویات اإلداری����ة المختلف����ة م����ن أع

األول/ الم�����دیر الع�����ام واإلدارات واألقس�����ام التنفیذی�����ة بجان�����ب أجھ�����زة الـ�����ـتدقیق ، 

 -وینبغي في ذلك مراعاة الضوابط التالیة :

الفص�������ل ب�������ین اختصاص�������ات وس�������لطات مجل�������س اإلدارة واختصاص�������ات  -

 وسلطات اإلدارة التنفیذیة. 

ت والتعاق���دات وتنفی���ذھا وبینھ���ا وب���ین مھ���ام الفص���ل ب���ین مھ���ام إب���رام الص���فقا -

 تحریك األموال ومھام التسجیل والمحاسبة وإدارة المخاطر. 

 خ����الل مس����تمرة عل����ى تنفی����ذ المع����امالت م����نالثنائی����ة الرقاب����ة الش����راف واإل -

المع���امالت فیم���ا ب���ین اإلدارات واألقس���ام تل���ك أف���راد ال ت���ربطھم عالق���ة بتنفی���ذ 

 التنفیذیة. 

مس������تقلة لتقی������یم المخ������اطر وتش������مل وح������دة مركزی������ة إلدارة وج������ود إدارة  -

 .الطوارئ

 استقاللیة التدقیق الداخلي وتبعیتھ المباشرة لمجلس اإلدارة.  -

داخ����ل أو خ����ارج  م����ن یمك����ن لمجل����س اإلدارة االس����تعانة بم����ن یش����اء م����ن الخب����رات -ب

الھیك��ل التنظیم��ي بم��ا ی��تالءم م��ع أھ��داف وطبیع��ة وحج��م  أع��دادف��ي  مح��ل الص��رافة

 اإلدارة.األعمال، مع إقرار الھیكل بعد ذلك بصورة جماعیة من مجلس 
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التنفی�ذي األول / الم�دیر الع�ام والم�دراء التنفی�ذیین  ولؤالمسیتولى مجلس اإلدارة تعیین  -ج

الرئیسیین والمساعدین والخب�راء واالستش�اریین وتحدی�د رواتبھ�ـم ومكاف�آتھم كم�ا یك�ون 

أو فصلھم أو توقیع الجزاءات التأدیبیة عل�یھم وی�تم ك�ل  عن إنھاء خدماتھم ولؤالمسھو 

ذلك ف�ي إط�ار السیاس�ات والمع�اییر الت�ي ح�ددھا المجل�س وبش�كل جم�اعي م�ن أعض�اء 

المجلس مع االلتزام في ذلك بالموض�وعیة والحی�اد ، ویراع�ى أیض�ا ف�ي ذل�ك أن تك�ون 

  .لدى مجلس اإلدارة خطة واضحة بشأن تعاقب اإلدارات التنفیذیة 

ینبغ��ي عل��ى مجل��س اإلدارة تقی��یم وتط��ویر وض��ع الھیك��ل التنظیم��ي وأف��راده والواجب��ات    -د

والمس�ؤولیات المح��ددة م��ن فت�رة ألخ��رى ف��ي ض�وء نت��ائج إش��رافھ ورقابت�ھ عل��ى التنفی��ذ 

 .وتقییمھ لألداء ونتائج األعمال وفي ضوء المتغیرات المحیطة 

 -:تشكیل اللجان وتفویض السلطات والصالحیات   -2/3

یمارس مجلس اإلدارة مھامھ اإلشرافیة وسلطاتھ في اتخاذ القرار من خالل تشـكیل لج�ان  -أ  

من أعضائھ یمكن أن یشرك أو یستعین فیھا بأعض�اء م�ن اإلدارة التنفیذی�ة، وتخ�تص ك�ل 

لجنة بواحدة أو أكثر من المھام التي تقع تحت مسؤولیات مجلس اإلدارة ومن أھ�م اللج�ان 

 -مجلس اإلدارة تشكیلھا :التي یجب على 

لجن�������������ة السیاس�������������ات  -

 والتطویر:

االس���تراتیجیات وتت���ولى مھ���ام دراس���ة وإع���داد وتطویر

   .واألھداف والسیاسات والنظم والخطط والموازنات

في وتمارس الصالحیات المخولة لھا من مجلس اإلدارة  اللجنة /اللجان التنفیذیة: -

حیات اس��تثمار وتوظی��ف األم��وال بم��ا یزی��د ع��ن ص��ال

 .اإلدارة التنفیذیة

  قـــالتدقیلجنة              -

 المخاطر: وتقییم

على التدقیق الداخلي والخارجي وتقییم  تتولى اإلشراف

 .األداء والمخاطر

             یج���ب أن یك���ون لك����ل لجن���ة م���ن لج����ان مجل���س اإلدارة برن���امج عم����ل واض���ح یح����دد  -ب

 طریقة اتخاذ القرارات ومواعید االجتماعات ، فیھ الواجبات والمسؤولیات والصالحیات و
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ألغ�راض  كما یجب تسجیل محاضر االجـتماعات بشكل منتـظم وآمن یسھل الرج�وع إلی�ھ

 .المتابعة والتدقیق

یجب أن تعرض وقائع كل اجتماعات لجان مجلس اإلدارة في ج�دول أعم�ال أول اجتم�اع   -ج

اإلح�ـاطة بھ�ا  د قرارات اللجان أو بغرضللمجلس یلي اجتماع اللجان سواء بغرض اعتما

 .حسب الصالحیات المفوضة للجنة

یج�ب عل�ى مجل�س اإلدارة تف��ویض س�لطات اتخ�اذ الق�رار وتحدی��د ص�الحیات التوقی�ع ع��ن   -د

 ســ�ـن المجلــدءاً مـــب ةــاإلداریات ـوتحریك األموال بالتدرج بین المستویمحل الصرافة 

ب�اإلدارة التنفیذی�ة وعل�ى  وانتھ�اءً اللج�ان المنبثق�ة من�ھ نفسھ إلى رئیس وأعضاء المجل�س و

في ذلك تضییق نطاق السلطات والصالحیات الفردی�ة والتركی�ز  يمجلس اإلدارة أن یراع

 .يعلیھا بشكل مشترك أو جماع

 -اإلشراف على التنفیذ وتقییم األداء والمخاطر:  -2/4

ف عل�ى تنفی�ذ السیاس�ات وتحقی�ق على مجلس اإلدارة أن یمارس دوره األساسي في اإلش�را 

 -التالیة :ن خالل المھام واألدوات الرئیسیةوتقییم أدائھ م محل الصرافة أھداف

 تقییم برامج وإجراءات العمل التنفیذیة والرقابة الداخلیة :   - أ   

على مجلس اإلدارة القیام بتقییم ما تضعھ اإلدارة التنفیذیة من برامج وإج�راءات  

ه م�ن تعلیم�ات لتنفی�ذ العملی�ات ویتحق�ق ف�ي ذل�ك م�ن كفایــ��ـتھا عم�ل وم�ا تص�در

ومالءمتھ��ا وق��درتھا عل��ى تنفی��ذ الس��ـیاسات الت��ي یضـ��ـعھا المجل��س وتض��منھا 

 الرقابة الداخلیة ، ومن أھم ھذه البرامج واإلجراءات : لمقومات

نات البرامج واإلجراءات المحاسبیة وتلك الخاصـة بإعداد التق�اریر والب�ـیا -1     

 .المالیة

 .برامج وإجراءات التشغیل والنظم اإللكترونیة -2     

برامج وإجراءات العمل الیومي ب�اإلدارات التنفیذی�ة مث�ل الخزین�ة وخدم�ة    -3     

 .العمالء وغیرھا

 .وسائل وإجراءات الرقابة الداخــلیة والوقایة والضـبط الداخلي  -ب
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رة التنفیذیة تط�ویر ب�رامج وإج�راءات العم�ل وعلى مجلس اإلدارة أن یطلب من اإلدا 

والرقابة الداخلیة ومعالجة أوج�ھ القص�ور والخل�ل بھ�ا بص�فة مس�تمرة ف�ي ض�وء م�ا 

 .تظھره لھ نتائج التقییم ومتابعة األداء من فترة ألخرى

 -مراجعة التقاریر الدوریة : -ج 

المش�كلة من�ھ على مجلس اإلدارة أن یراجع بصفة مستمرة خ�الل الع�ام عب�ر اللج�ان  

ھ ـرفـع لـ�ــتي تــالـالدوریة عــدة أنـواع مـن التقـاریر س ــمجلـات الــتماعـبر اجــع

 -مباشرة من المصادر التالیة :

اإلدارة التنفیذی�����ة : تق�����دم تق�����اریر دوری�����ة ع�����ن نت�����ائج األعم�����ال لمختل�����ف  -1

 .األنشطة وتقییم المخاطر والبیانات المالیة

 ریر ع���ن نت���ائج الت���دقیق ال���دوري والمتابع���ة م���ع نس���خة الت���دقیق ال���داخلي : تق���ا -2

 .لإلدارة التنفیذیة التي تقدم تعقیبھا على نتائج التدقیق

الت���دقیق الخ���ارجي: تق���اریر ع���ن نت���ائج الت���دقیق ال���دوري والمتخص���ص ال���ذي ق���د  -3

یطلب���ھ المجل���س بجان���ب تقری���ر نتائ���ـج الت���دقیق الس���نوي م���ع نسـ���ـخة ل���إلدارة 

 .بھا على نتائج التدقیق التنفیذیة لتقدیم تعقی

ویج���ب عل���ى المجل���س بالتنس���یق م���ع اإلدارة التنفیذی���ة وأجھ���زة الت���دقیق التحق���ق 

م����ن كفای����ة وش����مولیة ومص����داقیة التق����اریر المختلف����ة الت����ي ترفـ����ـع للمجل����س 

 .ولجانھ

 -تقییم األداء ومعالجة االنحرافات :   -د

كر یق���یم المجل���س م���ن خ���الل دراس���ة مجل���س اإلدارة للتق���اریر الدوری���ة س���الفة ال���ذ

أداء اإلدارة التنفیذی���ة وم����دى التزامھ���ا بسیاس����ات المجل����س ونجاحھ���ا ف����ي تحقی����ق 

ویتض�������من ذل�������ك كش�������ف االنحراف�������ات  ،المخط�������ط لھ�������ا النت�������ائج واألھ�������داف

عنھ����ا وإص����دار  ولینؤالمس����والتج����اوزات وتقییمھ����ا وتحلی����ل أس����بابھا ومحاس����بة 

  .تكرارھا يالتعلیمات الالزمة لمعالجتھا ولتفاد

 قییم المخاطر الحالیة والمستقبلیة :ت  -ھـ
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على مجلس اإلدارة أن یعم�ل عل�ى یجب من خالل دراسة وتحلیل التقاریر سالفة الذكر 

تقییم المخاطر الحالیة وإصدار توجیھاتھ ل�إلدارة التنفیذی�ة ح�ول س�بل معالجتھ�ا  والح�د 

           منھ����ا والتحق����ق م����ن كفای����ة التح����وط لھ����ا ، كم����ا یس����تقرأ المجل����س م����ن خ����الل تل����ك

           أخ����رى  ربطھ����ا بتق����اریر ومعلوم����ات م����ن مص����ادر متنوع����ة  خ����الل وم����ن التق����اریر

مح��ل الت��ي یمك��ن أن تواج��ھ  تقبلیةـالمس�� رـ��ـخاطــدولي المـ��ــحلي والـ��ـالم الس��وق ع��ن

الیة ـ��ـاتھ الحـ��ـھ وسیاسـ��ـھا ف��ي خططـ��ـحوط لـ��ـویعم��ل عل��ى احتوائھ��ا والت الص��رافة

 .ستقبلیة ـوالم

 تماد الحسابات الختامیة :اع  -و

تق���ع عل���ى مجل���س اإلدارة م���ن خ���الل ممارس���ة دوره اإلش���رافي مس���ؤولیة اعتم���اد 

والتحق��ق م��ن س��المة ومص��داقیة جمی��ع البیان��ات لمح��ل الص��رافة الحس��ابات الختامی��ة 

المالی��ة والحس��ابات الختامی��ة وع��ن ش��فافیة وكفای��ة االفص��احات بھ��ا وف��ق المع��اییر 

 .دولیة ووفق تعلیمات المصرفال ةواالفصاحی المحاسبیة

 -التدقیق الداخلي واإلشراف علیھ :تعیین جھاز  -2/5

تق��ع عل��ى مجل��س اإلدارة مس��ؤولیة تعی��ین جھ��از ت��دقیق داخل��ي یتمت��ع أف��راده بم��ؤھالت 

ویت�ولى مجل�س اإلدارة اإلش�راف بمحل الص�رافة  العملفي كافة مجاالت  ةوخبرات عالی

  -تالیة :على ھذا الجھاز من خالل األمور ال

ض��مان حی��اد واس��تقاللیة الت��دقیق ال��داخلي وتجن��ب أي ن��وع م��ن الت��أثیر علی��ھ م��ن قب��ل  -أ  

اإلدارة التنفیذی��ة وذل��ك ب��أن تك��ون تبعیت��ھ ف��ي الھیك��ل التنظیم��ي لمجل��س اإلدارة مباش��رة 

الت��دقیق  ع��ن تحدی��د روات��ب وح��وافز ومكاف��آت م��وظفي ولؤالمس��ویك��ون المجل��س ھ��و 

ن تقی��یم أدائھ��م، وعلی��ھ  أیض��ا التحق��ق م��ن كفای��ة م��ؤھالتھم ع�� ولؤالمس��ال��داخلي وھ��و 

 .یة والعمل على تنمیتھا باستمراروخبراتھم ومھاراتھم المھن

وكاف�ة  مح�ل الص�رافةالتحقق من تغطیة التدقیق ال�داخلي لكاف�ة إدارات وأقس�ام وف�روع  -ب  

ض�افة األنشطة والمخاطر وأن یكون ف�ي ش�كل ت�دقیق دوري ومس�تمر خ�الل الع�ام  باإل

 .سابات الختامیة  في نھایة العامإلى تدقیق البیانات المالیة والحـ
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توافق أح�دث التحقق من أن التدقیق الداخلي یتم وفق برامج تدقیق شاملة ومھنیة مناسبة  -ج

مع��اییر وأدل��ة الت��دقیق الدولی��ة م��ع ت��وفیر التقنی��ات الالزم��ة ل��ذلك ، م��ع العم��ل عل��ى تقی��یم 

 بمحل الصرافة.تتناسب مع تطور العمل وتطویر ھذه البرامج ل

یج��ب رف��ع تق��اریر الت��دقیق ال��داخلي مباش��رة إل��ى مجل��س اإلدارة وم��ن ث��م تحویلھ��ا إل��ى  -د

اإلدارة التنفیذی��ة لل��رد والتعقی��ب عل��ـیھا م��ع إصــ��ـدار توجـ��ـیھات المجل��س لھ��ا لمعالج��ة 

 .ا المالحظات وفق برامج زمنیة محددة یعمل التدقیق الداخلي على متابعتھ

التحق�ق م�ن احتف�اظ إدارة الت��دقیق ال�داخلي بتق�اریر وأوراق الت��دقیق بش�كل م�نظم وآم��ن  -ھـ 

، وتكون جاھزة لالطالع علیھ�ا م�ن قب�ل مفتش�ي المص�رف ایمكن للمجلس الرجوع إلیھ

 .والمدققین الخارجیین

  -اعتماد مدقق خارجي: -2/6

تقل م�ن ذوي االختص�اص ع�ن ترش�یح م�دقق خ�ارجي مس� ولؤالمسمجلس اإلدارة ھو  -أ  

والوف���اء  ام���ةد أتعاب���ھ بع���د موافق���ة الجمعی���ة العوالكف���اءة العالی���ة والتعاق���د مع���ھ وتحدی���

 ،والتعلیم�ات بمتطلبات المصرف بھذا الشأن ، وعلى مجلس اإلدارة أن یضع الضوابط

ویھیئ األجواء التي تمكن  المدقق الخارجي م�ن الحص�ول عل�ى ك�ل م�ا تتطلب�ھ عملی�ة 

م��ن اإلدارة التنفیذی��ة أو م��ن المجل��س  معلوم��ات وبیان��ات ومس��تندات س��واءً  الت��دقیق م��ن

 .نفسھ ، والتي تضمن أیضا حیاده واستقاللیتھ في إبداء رأیھ وإبراز نتائج تدقیقھ 

ینبغي رفع تقاریر الم�دقق الخ�ارجي مباش�رة إل�ى مجل�س اإلدارة وم�ن ث�م تحویلھ�ا إل�ى  -ب  

یھ��ا وبع��دھا یص��در المجل��س توجیھات��ھ للتعام��ل م��ع اإلدارة التنفیذی��ة لل��رد والتعقی��ب عل

 .المالحظات الواردة بتلك التقاریر 

  -مسؤولیة مجلس اإلدارة تجاه المساھمین واألطراف األخرى: -2/7

ع��ن  مح��ل الص��رافةاألول أم��ام المس��اھمین وكاف�ة المتع��املین م��ع  ولؤالمس��مجل�س اإلدارة ھ��و  

ح�االت  ت القانونیة التي ق�د تق�ع عل�ى المجل�س نتیج�ة ، وبخالف المسؤولیا أعمالھ وأدائھنتائج 

التعدي والتقصیر فإن من أھم مسؤولیات مجلس اإلدارة تج�اه المس�ـاھمین واألط�راف األخ�رى 

 -ما یلي :

 لمح�ل الص�رافةمسؤولیتھ عن س�المة ومص�داقیة البیان�ات المالی�ة والحس�ابات الختامی�ة  -أ

 .ونتائج األعمال 
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وعل��ى رأس��ھا ممارس��ة النش��اط  لمح��ل الص��رافةاألساس��ي  لنظ��اماتطبی��ق جمی��ع م��واد  -ب

المصرح بھ ، وما یخص ع�زل واس�تبدال أعض�اء المجل�س خ�الل فت�رة عمل�ھ وترش�یح 

وانتخاب أعضاء المجلس الجدد ومراع�اة الح�د األقص�ى للمس�اھمة ومتطلب�ات زی�ادة أو 

 النظ��امد التعام��ل م��ع الخس��ائر وجمی��ع م��وا تخف��یض رأس الم��ال وتوزی��ع األرب��اح أو

 0األساسي األخـرى في إطار تعلیمات المصرف

الشفافیة والمصارحة والموضوعیة ف�ي اإلفص�اح ع�ن جمی�ع األم�ور الھام�ة الت�ي ت�ؤثر  -ج

ل ف��ي الوق�ت الح��الي والمس��تقب ونت��ائج أعمال�ھ وتحقی��ق أھداف�ھ مح��ل الص�رافةعل�ى أداء 

 .بصورة دقیقة وفي الوقت المناسب

عامالت األط�راف ذات العالق�ة والمص�الح المتداخل�ة وجمی�ع اإلفصاح عن التزامات وم -د

 .األخرى التي تتطلبھا القوانین المحلیة والمعاییر الدولیة  اإلیضاحات

 -مسؤولیة مجلس اإلدارة تجاه المصرف:  -2/8

 لمح�ل الص�رافةاألول أمام المصرف ع�ن متان�ة الوض�ع الم�الي  ولؤالمسمجلس اإلدارة ھو  

األول ع��ن ص��حة ومص��داقیة  ولؤالمس��، وك��ذلك ھ��و  دائنینق��وق ال��وع��ن المحافظ��ة عل��ى ح

بھ�ا المص�رف وع�ن االلت�زام مح�ل الص�رافة زود یمعلومات والبیانات المالیة التي وشفافیة ال

بجمیع القوانین والتعلیمات الصادرة من المصرف باإلضافة إلى جمیع القوانین الصادرة من 

 .الجھات الرسمیة األخرى بالدولة

 -ومسؤولیات اإلدارة التنفیذیة:دور  -3

 -تتولى اإلدارة التنفیذیة مباشرة المھام والمسؤولیات التالیة : 

 .المساعدة في وضع إستراتیجیات العمل واألھداف والسیاسات وتطـویرھا -3/1     

 .المساعدة في وضع الھیكل التنظیمي -3/2     

 .تنفیذ العملیات وتطبیق السیاسات  -3/3     

 اإلدارة.رفع التقاریر لمجلس  -3/4     

 .إعداد البیانات المالیة والحسابات الختامیة -3/5     

 .تنمیة المھارات والسلوك المھني -3/6     

 .المسؤولیة تجاه المدققین الداخلیین والخارجیین -3/7     

 .لمسؤولیة تجاه المصرفا -3/8 
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 -وتطویرھا : ألھداف و السیاساتالمساعدة في وضع استراتیجیات العمل وا -3/1

         عل���ى اإلدارة التنفیذی���ة أن ت���زود مجل���س اإلدارة بكاف���ة م���ا یحتاج���ھ و م���ا ت���راه ض���روریاً م���ن 

معلوم��ات وآراء وتق��اریر ع��ن اإلنج��از ، وخــ��ـبرات عملی��ة ومیدانی��ة، وق��راءة للمخ��اطر الحالی��ة 

ینبغي أن تتحرى اإلدارة التنفیذیة في ودراسات عن السوق والمؤثرات الخارجیة ، و والمستقبلیة ،

 .المھنیةذلك الشفافیة والموضوعیة واألمانة 

 -المساعدة في وضع الھیكل التنظیمي وتطویره : -3/2

عل���ى اإلدارة التنفیذی���ة أن تق���دم بھ���ذا الش���أن لمجل���س اإلدارة وبش���كل دوري معلوم���ات وتق���اریر 

اس��ات المجل��س ومتطلب��ات التش��غیل وتوص��یات وخب��رات ع��ن احتیاج��ات تنظ��یم العم��ل وتنفی��ذ سی

والرقابة الداخلیة ووسائل الوقایة والضبط الداخلي ومشاكل ومعوقات التنفیذ ، ویجب على اإلدارة 

 .التنفیذیة أن تلتزم في ذلك أیضا بالموضوعیة وبما یصلح ویفعل من عملیة التنفیذ

 -تنفیذ العملیات وتطبیق السیاسات:  -3/3

أمام مجلس اإلدارة  ولةؤالمسالتنفیذي األول/ المدیر العام ھي  ولؤالمسرأسھا  اإلدارة التنفیذیة وعلى

وف��ق السیاس��ات والخط��ط الت��ي وض��عھا المجل��س ووف��ق اإلج��راءات  مح��ل الص��رافةع��ن تنفی��ذ أعم��ال 

 -واللوائح التي أقرھا ، وعلیھا أن تقوم في سبیل تحقیق ذلك بما یلي :

 -تشكیل اللجان التنفیذیة وتفویض السلطات : -أ  

التنفی��ذي األول/ الم��دیر الع��ام باس��تخدام الس��لطات والص��الحیات الت��ي خولھ��ا ل��ھ  ولؤالمس��یق��وم  

التنفیذیین حسب حاجة  ولینؤالمسمجلس اإلدارة بتشكیل لجان إلدارة العملیات التنفیذیة من قبل 

 .ب ما یراه ضروریاً لتسییر العمل الیوميالعمل وتفویض بعض الصالحیات لتلك اللجان حس

 وضع البرامج واإلجراءات والتعلیمات التنفیذیة: -ب  

ینبغي على اإلدارة التنفیذی�ة وض�ع مجموع�ة م�ن الب�رامج واإلج�راءات والتعلیم�ات الت�ي تحك�م  

لوقای�ة م العملیة التنفیذیة من كافة جوانبھا بم�ا یحق�ق رقاب�ة داخلی�ة فعال�ة ووس�ائل لوتراقب وتقیً 

والض��بط ال��داخلي ، وعل��ى اإلدارة التنفیذی��ة ع��رض ھ��ذه اإلجـ��ـراءات والب��رامج عل��ى مجل��س 

اإلدارة إلقرارھ��ا كم��ا أن علیھ��ا تقی��یم ھ��ذه اإلج��راءات والب��رامج بص��فة مس��تمرة وتطویرھ��ا 

ومعالجة أوج�ھ القص�ور بھ�ا ف�ي ض�وء متطلب�ات ونت�ائج التنفی�ذ وف�ي ض�وء توج�ـیھات مجل�س 

 .اإلدارة

 -بعة التنفیذ وتقییم األداء :متا -ج
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ویتضمن ذلك متابعة التنفیذ ف�ي جمی�ع اإلدارات واألقس�ام التنفیذی�ة م�ن خ�الل التق�اریر الیومی�ة 

ع�ن اإلدارات التنفیذی�ة وینبغ�ي  ولینؤالمس�والدوریة التي تصدرھا أنظمة التشغیل والتي یعدھا 

، وم�ن خ�الل ھ�ذه  بمح�ل الص�رافة ھذه التقاریر جمیع األنش�طة والمخ�اطر المتنوع�ة يأن تغط

  -بأول مثل : التنفیذي األول على تقییم متابعة التنفیذ أوالً  ولؤالمسالتقاریر یعمل 

تقی�یم  -تقییم األداء ومعالجة االنحرافات والتجـاوزات والمحاس�بة عنھ�ا   -تقییم إدارة المخاطر  

رة التنفیذی�ة التحق�ق م�ن كفای�ة كم�ا یج�ب عل�ى اإلدا ،ترشید اإلنف�اق ، وغی�ر ذل�ك  –األصــول 

وس���المة نظ���م المعلوم���ات ودق���ة التق���اریر التنفیذی���ة وش���مولیتھا وحف���ظ المس���تندات والوث���ائق 

والض��مانات وفعالی��ة إج��راءات الرقاب��ة الداخلی��ة والوقای��ة والض��بط ال��داخلي ف��ي كاف��ة من��اطق 

ن االختصاص�ات الفص�ل ب�ی -مثل ثنائیة فحص وتدقیق المعامالت الیومیة بشكل مس�تقل ،العمل

اكتش�اف األخط�اء  ةآلی  -الرقابة المالیة   -ةوالمھام المتداخلة وبین تسجیل المعامالت والمحاسب

كفای��ة وص��الحیة الت��أمین عل��ى أص��ول  –ش��فرات وص��الحیات تحری��ك األم��وال  –وتص��حیحھا 

 .حفظ ونقل النقد ، وغیرھا من اإلجراءات المتعارف علیھا -محل الصرافة

 -ریر لمجلس اإلدارة:رفع التقا -3/4

یقع على عاتق اإلدارة التنفیذیة مسؤولیة رفع عدة أنواع من التق�اریر الدوری�ة إل�ى مجل�س اإلدارة 

 -والى اللجان المنبثقة منھ ویمكن تقسیمھا إلى ثالثة أنواع رئیسیة من التقاریر :

وتقی��یم ص��رافة مح��ل ال أنش��طة دوری��ة مالی��ة ونوعی��ة ع��ن نت��ائج األعم��ال لمختل��ف تق��اریر   -أ  

األص���ول والمخ���اطر والموازن���ات التقدیری���ة والفعلی���ة ، حس���ب متطلب���ات مجل���س اإلدارة 

واللج�ان المش��كلة من�ھ بم��ا یف�ي باحتیاج��ات مھام��ھ اإلش�رافیة وممارس��ة س�لطاتھ ف��ي اتخ��اذ 

 .القرارات 

إلحاطتھ بأي  تقاریر إضافیة تقدر اإلدارة التنفیذیة أھمیة رفعھا إلى مجلس اإلدارة أو لجانھ   -ب   

أو مخ�اطر أو مب�ادرات  محل الصرافةمعلومات أو بیانات ضروریة عن أداء واحتیاجات 

 .الخارجي  ومعلومات ھامة عن ظروف ومؤثرات السـوق 

تق��اریر تط��ویر العم��ل ، وتش��مل توص��یات اإلدارة التنفیذی��ة ع��ن تقی��یم وتط��ویر السیاس��ات    -ج 

المستقبلیة من التقنیات والخدمات الحدیث�ة  صرافةمحل الواإلجراءات التنفیذیة واحتیاجات 

 .ف��ي ض��وء نت��ائج تقی��یم األداء واس��تقراء المخ��اطر المس��تقبلیة وظ��روف الس��وق التنافس��یة

ویجب على اإلدارة التنفیذیة كما سبق اإلشارة إلیھ توخـى الموضوعیة والشفافیة  واألمانة 

 .اإلدارةمجلس المھنیة فیما تقـدمھ من معلومات وتقاریر وتوصیات  ل
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 -إعداد البیانات المالیة والحسابات الختامیة : -3/5

خ�الل الع�ام والحس�ابات  لمح�ل الص�رافةعن إعداد البیان�ات المالی�ة  ولةؤالمساإلدارة التنفیذیة ھي 

الختامیة في نھایة العام بجمیع التفاصیل والمعلومات المؤیدة وجمیع االفصاحات المطلوبة ویعتبر 

مباش��رة تج��اه مجل��س اإلدارة ع��ن ص��حة  ولؤالمس��فی��ذي األول / الم��دیر الع��ام ھ��و التن ولؤالمس��

 ولةؤالمس�كم�ا أن اإلدارة التنفیذی�ة تعتب�ر ھ�ي   .وسالمة تلك البیانات المالی�ة والحس�ابات الختامی�ة

 .تجاه مجلس اإلدارة عن نـتائج األعمال وتطورھا 

 -تنمیة المھارات والسلوك المھني: -3/6

 ارة التنفیذیة أن تعمل على :على اإلد    

التقنیات بالت�دریب المس�تمر وعق�د وتنمیة مھارات العاملین لتتوافق مع أحدث التطورات  -أ 

 محل الصرافة.الندوات المھنیة داخل وخارج 

 .د من الثقافة المھنیة واألخالقیةمن السلوك العملي المستم میثاق مناسبوضع   -ب

 -الداخلیین والخارجیین:المسؤولیة تجاه المدققین  -3/7

على اإلدارة التنفیذیة تسھیل مھام التدقیق الداخــلي والخارجي والتعاون مع الم�دققین وتزوی�دھم 

بكل ما یطلبونھ من بیانات ومعلومات ومستندات تفي باحتیاجات الت�دقیق، وأن تت�وخى ف�ي ذل�ك 

ضاحات التدقیق والت�ي تح�ول الدقة والشفافیة ، كذلك علیھا الرد والتعقیب على مالحظات واستی

إلیھا والتجاوب مع نتائج التدقیق أوال بأول بتصحیح المخالفات ومعالجة أوج�ھ الض�عف والخل�ل 

 .والقصور وتطویر األداء 

 -المسؤولیة تجاه المصرف : -3/8

 -تجاه المصرف عن األمور التالیة : ولةؤمساإلدارة التنفیذیة 

 .ت المصرفمیع قوانین وتعلیماااللتزام بج -أ  

 .تقییم المخاطر والتحوط لھا وتنمیة األداء ونتائــج األعمال وانتظام العمل -ب  

 إع��داد كاف��ة التق��اریر الدوری��ة والبیان��ات المالی��ة الت��ي یطلبھ��ا المص��رف وتزوی��ده بھ��ا ف��ي  -ج  

 .الوقت المحدد لھا مع مسؤولیاتھا عن صحتھا

وتزوی�د فری�ق التفت�یش  مح�ل الص�رافةي عل�ى تسھیل مھام المص�رف ف�ي التفت�یش المی�دان  -د  

 .جمیع مھامھ التفتیشیة ألداءمعھ  بكل ما یطلبھ من معلومات ومستندات والتعاون

 الشفافیة والمصداقیة في جمیع تعامالتھا مع المصرف. -ھـ  
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 -أحكام عامــــة: -4

م���ات مراجع���ة ھیكلھ���ا التنظیم���ي وس���لطات والتزا مح���ال الص���رافةیج���ب عل���ى جمی���ع  -أ  

ومس��ؤولیات مجل��س اإلدارة واإلدارة التنفیذی��ة ل��دیھا ف��ي ض��وء التعلیم��ات الم��ذكورة ف��ي 

وإش��عار المص��رف  ،وأن تعم��ل عل��ى إدخ��ال التع��دیالت الالزم��ة ل��ذلك  ،ھ��ذه التعلیم��ات

الص��ادرة ف��ي ھ��ذه  مح��ال الص��رافةكتابی��اً باس��تكمال تطبی��ق جمی��ع تعلیم��ات نھ��ج إدارة 

 0التعلیمات

األول/الم�دیر الع�ام أو التنفی�ذي  ولؤالمس�حاالت طارئة مثل شغر منص�ب في حالة حدوث  -ب 

إداریة رئیسیة أخرى أو أي حاالت طـ�ـارئة أخ�رى یق�در معھ�ا مجل�س اإلدارة أي مناصب 

) م�ن ھ�ذه التعلیم�ات، یج�ب إخط�ار 3) ، (2تجاوز أي من التعلیمات المذكورة في البن�ود (

 .موافقتھ على أیة تجاوزات مع تحدید مدتھا المصرف بذلك كتابیاً فوراً والحصول على

لھ��ا ، س��یعمل  بالتعلیم��ات الص��ادرة وتك��رار مخالفت��ھ  مح��ل الص��رافةف��ي حال��ة ع��دم الت��زام  -ج  

ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي ) م��ن 127المص��رف حس��ب تق��دیره عل��ى تطبی��ق الم��ادة (

 . 2012لسنة  13وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

  -یذیة:اإلدارة التنف -ثانیاً :
 -المفوضون بالتوقیع: -1

إض��افة  مح��ل الص��رافةمص��رف بأس��ماء المفوض��ین ب��التوقیع إداری��ا ومالی��اً ع��ن التزوی��د  یج��ب

والتج�ارة  االقتص�ادلنماذج التواقیع الخاصة بھم كما ھو مدون في السجل التجاري لدى وزارة 

بأی�ة  المص�رف ب�الغإضافة إلى تواقیع أصحاب مح�ال الص�رافة وإ،  إدارة السجل التجاري –

) 2ملحق رق�م (ب�ال الموض�ح تعدیالت قد تطرأ على ھذه البیانات ف�ي المس�تقبل حس�ب النم�وذج

 . المرفق

  -:كبار الموظفین*  تعیین -2

قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم ) من 128استناداً ألحكام المادة رقم (- أ

رافة العامل��ة بدول��ة قط��ر الحص��ول عل��ى ع��دم ممانع��ة ، یج��ب عل��ى مح��ال الص�� 2012لس��نة  13

 المصرف المسبقة عند تعیین كبار الموظفین المعرفین التالیین:

  11/3/2009تاریخ  4/2009* تعمیم  
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 الرئیس التنفیذي أو المدیر العام ونوابھم ومساعدیھم. -

 ول أو مدیر یرفع تقاریره مباشرة إلى الرئیس التنفیذي أو المدیر العام.ؤأي مس -

) على أن ترفق بھ المستندات واألوراق 3الشخصي المرفق بالملحق رقم (وذلك بتعبئة االستبیان 

الثبوتیة التي تؤید المؤھالت العلمیة والخبرات العملیة التي حصل علیھا المرشح للوظیفة مع 

تحدید اختصاصاتھ وصالحیاتھ ، وما یفید موافقة مجلس اإلدارة أو اللجان التنفیذیة الرئیسیة 

للقیام بمھام عملھ ومقیماً  لویشترط في ذلك أن یكون الموظف متفرغاً بالكامبالشركة على تعیینھ، 

 بدولة قطر.

 لفترة  تزید عن ثالثة أشھر. أو المدیر العام للشركة شاغرة ال یجوز ترك وظیفة الرئیس التنفیذي -ب

 -:*تنقالت كبار الموظفین وإنھاء خدماتھم  -3

لین في إدارات مختلف�ة ف�ي مح�ال الص�رافة أو فروعھ�ا، وؤفي حالة إجراء تنقالت بین ھؤالء المس

الوظیف��ة الس��ابقة  ول وت�ـاریخ نق��ـلھ واس��ـمؤیج�ب إع��الم المص��رف ب��ذلك ف�وراً م��ع بی��ان إس��م المس��ـ

ول سبق عدم ممانع�ة المص�رف عل�ى تعیین�ھ، یج�ب ؤوالجدیدة ، وفیما یتعلق بإنھاء خدمات أي مس

ول واس�م الوظیف�ة ؤخ إنھ�اء خدمات�ھ مبین�اً اس�م المس�أن یعلم المصرف خطیاً قبل أسبوعین من تاری

 التي كان یقوم بھا. 
 

م�ن  )216(حسب الم�ادة  المالیة جزاءاتوفي حالة مخالفة تلك التعلیمات سوف یتم فرض ال

 .2012لسنة  13قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

  -تعیین المحاسب: -4

ن أفة، حی�ث مل�ون بص�فة أساس�یة ل�دى بع�ض مح�ال الص�رالوحظ عدم وجود محاسبین یع . أ

المحاس��بین الموج��ودین یعمل��ون نص��ف دوام، ویقوم��ون باالحتف��اظ بالس��جالت المحاس��بیة 

الخاصة بھذه المحال خ�ارج مق�ر عملھ�ا ، وك�ذلك ع�دم انتظ�ام التس�جیل ف�ي س�جالت ھ�ذه 

جمیع المحاس�بین  ملعن یأیجب لتعلیمات المصرف . لذا ، المحال، مما یعتبر ذلك مخالفا 

العاملین لدى محال الصرافة دوام�اً ك�امالً وعل�ى كفال�ة المح�ل، وأن یكون�وا عل�ى مس�توى 

مالیة على محال الص�رافة المخالف�ة  جزاءاتجید من الخبرة والكفاءة.  وسوف یتم فرض 

مص���رف قط���ر المرك���زي وتنظ���یم ) م���ن ق���انون 216حس���ب الم���ادة ( لھ���ذه التعلیم���ات

 المؤسسات

  . 2012لسنة  13رقم  المالیة 
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 -:* تعیین محاسب یجید اللغة العربیة . ب

 الصرافة تعاني من ما یلي :محال لوحظ أن معظم 

 بلغة ركیكة تفتقد إلى المعنى الحقیقي . إرسال كتب إلى المصرف -

 . لمحال الصرافة لھا المصرف وجود أخطاء متكررة في تعبئة الجداول رغم تنبیھ -

 مات المصرف لكونھا باللغة العربیة .عدم استیعاب تعلی -

 الصرافة . محالصعوبة التفاھم والتواصل مع بعض موظفي  -

، باعتم�اد اللغ�ة العربی�ة ف�ي جمی�ع المراس�الت  الخاص�ةمص�رف ال تعلیم�ات واستناداً إل�ى

ویك�ون حلق�ة وص�ل  یةـة العرب�ـلغ�ـد الـجی�ـاسب یـح�مـیین ـرافة تع�ـالص� محـالیجب على 

والرقاب�ة) باس�م الموظ�ف مص�رف وی�تم تزوی�د المص�رف (إدارة اإلش�راف بین المح�ل وال

  . )7/3/2011(   من بدءً  ورقم ھاتفھ خالل مدة أقصاھا ثالثة أشھر

) م�ن ق�انون 216الم�ادة (ب المالی�ة المق�ررة الج�زاءات وفي حالة عدم االلتزام سیتم تطبیق

 . 2012لسنة  13مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

  -منح القـروض: -5

 من المحل إلى مالك المحل أو الشركاء . یجب عدم منح قروض -أ

الم��انع م��ن قی��ام مح��ال الص��رافة بم��نح ق��روض لموظفیھ��ا بض��مان مس��تحقات  -ب

نھای��ة الخدم��ة عل��ى أال تتج��اوز قیمتھ��ا ثالث��ة أمث��ال إجم��الي الرات��ب الش��ھري 

 .عامین للموظف المقترض و عدم تجاوز مدة السداد عن 

 .11/2002یعمل بھذه التعلیمات اعتباراً من 

  -اتفاقیات اإلدارة: -6

بن���اء عل���ى رغب���ة مح���ال الص���رافة ف���ي إب���رام عق���ود إدارة م���ع بع���ض البن���وك  -6/1

أن ، یج����ب أو مح����ال الص����رافة األجنبی����ة، وعن����د إب����رام مث����ل ھ����ذه العق����ود 

 -تتضمن األسس التالیة:

بن��ك الم��دیر وعنوانھم��ا وت��اریخ ب��دء س��ریان االس��م الكام��ل لمح��ل الص��رافة وال -أ

 االتفاقیة وتاریخ انتھائھا. 

 

  6/9/2006تاریخ  10/2006تعمیم  *

  7/3/2011تاریخ  8/2011* تعمیم 
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أن یحدد عدد األش�خاص الموف�دین م�ن قب�ل البن�وك ومح�ال الص�رافة المتعاق�د  -ب

 معھم.

 ص�رافةمن قبل البن�وك األجنبی�ة ومح�ال الیجب أن یكون األشخاص الموفدین  -ج

بحی�ث یس�اھمون ف�ي تط�ویر  األجنبیة على مس�توى ع�ال م�ن الخب�رة والكف�اءة

ورف��ع مس��توى العم��ل ف��ي مح��ل الص��رافة وك��ذلك إدارة مح��ل الص��رافة طبق��اً 

لألس��س المص��رفیة الس��لیمة وتعلیم��ات وق��انون المص��رف ، وك��ذلك االلت��زام 

بتدریب الموظفین الموجودین في محل الصرافة داخل قط�ر م�ن خ�الل وض�ع 

 برامج التدریب الالزمة لھم. 

اء ف��ي مح��ل الص��رافة والمص��رف مس��بقاً عل��ى األش��خاص أن یواف��ق الش��رك -د

المرش�حین م�ن قب�ل البن��ك ومح�ل الص�رافة األجنب��ي لت�ولي اإلدارة بع�د تزوی��د 

مح�ل الص�رافة بكاف�ة المعلوم�ات الت�ي  )البنك أو محل الص�رافة األجنب�ي(ھذا 

 تساعده على تقییم كفاءة ھؤالء المرشحین. 

 ؤونقرارات الفنیة والتنظیمیة وكذلك الش�وجوب مشاركة الشركاء في اتخاذ ال -ھـ

الم���وظفین م���ن تعی���ین وترقی���ة وخالف���ھ، بحی���ث ال ینف���رد  ؤونالمالی���ة وش���

 األشخاص القائمین على اإلدارة بھذه القرارات. 

أن یلت��زم من��دوبو البن��وك ومح��ال الص��رافة األجنبی��ة بب��ذل ك��ل م��ا ف��ي وس��عھم  -و

رافة األجنب�ي قیم�ة الخس�ارة ومح�ل الص�ألتحقیق أرباح، على أن یتحمل البنك 

إذا ثبت أن ھذه الخس�ارة ناش�ئة ع�ن تقص�یر أو س�وء أمان�ة م�ن قب�ل من�دوبیھم  

 القائمین على اإلدارة. 

االلت��زام م��ن قب��ل البن��وك  ومح��ال الص��رافة األجنبی��ة المعنی��ة بع��دم تعطی��ل دف��ع   -ز

عن�د الشیكات والحواالت الصادرة من محل الصرافة للخارج بحیث ت�دفع ف�وراً 

 تقدیمھا.

ب�ین یتقری�ر ك�ل ثالث�ة أش�ھر تقدیم ت األجنبیةعلى مندوبي البنوك ومحال الصرافة  -ح

المالي ألصحاب المحل لیكونوا  سیر العمل في محل الصرافة ووضعھ من خاللھ

 على درایة تامة بما یجري من أمور. 
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تفاقی�����ة تح�����رر ھ�����ذه االتفاقی�����ات ب�����اللغتین العربی�����ة واإلنجلیزی�����ة وتك�����ون اال  -ط

 المحررة باللغة العربیة ھي المعتمدة في حال وجود اختالف. 

اعتب���ار اتفاقی���ة اإلدارة أھ���م مس���تند ق���انوني ی���نظم العالق���ة ب���ین مح���ل الص���رافة  -ي

 .)المدیر( محل الصرافة األجنبي وأوالبنك 

یف���ض أي ن���زاع ینش���أ ب���ین مح���ل الص���رافة والبن���ك أو مح���ل الص���رافة األجنب���ي  -ك

للق�����انون القط�����ري وتك�����ون المح�����اكم القطری�����ة ھ�����ي الجھ�����ة  طبق�����اً  )الم�����دیر(

 ھذا النزاع . المختصة في الفصل في

  االلتزام بتعلیمات المصرف . -ل

مص�����رف قط�����ر المرك�����زي وتنظ�����یم ) م�����ن ق�����انون 121*اس�����تناداً ألحك�����ام الم�����ادة ( 6/2

، وتحقیق���اً لمب���دأ الش���فافیة وع���دم تع���ارض  2012لس���نة  13المؤسس���ات المالی���ة رق���م 

الح ، یج���ب عل���ى مح���ال الص���رافة ع���دم عق���د أی���ة اتفاقی���ات إدارة م���ع أي بن���ك المص���

أو مؤسس���ة أو ش���ركة مالی���ة یوج���د ل���دیھا اتفاقی���ة إدارة م���ع مح���ل ص���رافة آخ���ر ف���ي 

 دولة  قطر .
 

 

 -االشتراك في إدارة محل صرافة أخر : -7

ال یج�����وز لمح�����ل ص�����رافة االش�����تراك ف�����ي إدارة مح�����ل ص�����رافة آخ�����ر أو أن ین�����وب ع�����ن 

 لھ إال بعد الحصول على موافقة المصرف .اــأعم

  -الخزن الحدیدیة : -8

یج����ب االحتف����اظ بمف����اتیح جمی����ع الخ����زن الحدیدی����ة ف����ي عھ����دة م����وظفي المح����ل عل����ى أن 

تك����ون موزع����ة ب����ین موظ����ف أص����یل وموظ����ف آخ����ر ب����دیل ، وتت����وفر فیھم����ا ص����فات 

الس����المة واألم����ان وت����دون أس����ماؤھم ف����ي س����جل م����نظم ، یخص����ص لك����ل مفت����اح ص����فحة 

لة ف��ي الس��جل یثب��ت فیھ��ا تفاص��یل كامل��ة ع��ن إس��م حامل��ھ ، وت��اریخ اس��تالم وتس��لیم مس��تق

 ھذه المفاتیح ، وإن یكون متوفراً دائماً عند الطلب من قبل مفتشي المصرف .

 

 

 
 11/4/2007تاریخ  7/2007والغي التعمیم  18/4/2007تاریخ  10/2007* تعمیم 
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 نھج إدارة محال                                                                                   تعلیمات محال الصرافة
 الصرافة واإلدارة التنفیذیة                                                                                                                 

                                                                                                        

  2015 مارس    
 السادسةالطبعة 

 

 

 -إبرام اتفاقیات مع المراسلین بالخارج : -9

مبرم یكن  خر بالخارج مالمالصرافة مع أي محل صرافة أو بنك آیجب عدم تعامل محال 

كل طرف تجاه األخر وخاصة حدود ولیات والتزامات معھ عقود محدد من خاللھا مسؤ

ولیات والتزامات شركات الصرافة (المراسلون) تجاه التحویالت التي تتم من خاللھم مسؤ

إلى البلدان التي تضع قیوداً على التحویالت بالعمالت األجنبیة لدیھا وأن تكون قیمة 

 .   التحویالت مغطاة

 -: تعامل شركات صرافة مع مراسلین بالخارج غیر مرخصین بالعمل* -10

لسنة  13استناداً ألحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

) وباإلشارة إلى تعلیماتنا التنفیذیة لمحال الصرافة المبینة في 121وخاصة المادة ( 2012

 ) أعاله .9( بندال

 الصرافة االلتزام باآلتي : یجب على محال

االحتفاظ بصفة دائمة داخل الشركة بنسخ كاملة من الرخص الخاصة بالمراسلین بالخارج  .1

على أن تكون تلك النسخ معتمدة من الجھات اإلشرافیة الرسمیة المعنیة لبلد المقر 

 (صورة طبق األصل) .

ارج داخل الشركة وأن تكون االحتفاظ بنسخ أصلیة لالتفاقیات المبرمة مع المراسلین بالخ .2

 متوفرة لالطالع علیھا من قبل مفتشي مصرف قطر المركزي . یاتھذه االتفاق

 یتعین على جمیع محال الصرافة تعدیل أوضاعھا في غضون ثالثة أشھر من تاریخھ .

) من قانون مصرف قطر 216وفي حالة عدم االلتزام بذلك سیتم تطبیق أحكام المادة (

 . 2012لسنة  13المؤسسات المالیة رقم المركزي وتنظیم 

 

   11/12/2011تاریخ  43/2011* تعمیم 
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