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 الثامن عشرالفصل 

                                      
  تعلیمات أعضاء مجلس اإلدارة  

 

) م��ن ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات المالی��ة 128عم��الً بأحك��ام الم��ادة رق��م (*

    ، عل��ى جمی��ع مح��ال الص��رافة العم��ل وفق��اً للتعلیم��ات 2012) لس��نة 13الص��ادر بالق��انون رق��م (

 -لیة :التا

عل��ى مح��ال الص��رافة الت��ي تأخ��ذ ش��كل ش��ركات المس��اھمة الحص��ول عل��ى موافق��ة المص��رف  )1

المس�بقة عل�ى ترش�یح أي ش�خص طبیع�ي أو معن�وي لعض�ویة مجل�س إدارة المح�ل وذل�ك قب�ل 

اعتماد ترشیحھ ، وكذلك أي شخص ی�تم ترش�یحھ الحق�اً لیح�ل مح�ل أح�د األعض�اء ب�المجلس، 

ء جمیع المرش�حین وممثل�ي األش�خاص المعن�ویین موقع�اً ویجب تزوید المصرف بكشف بأسما

) االس��تبیان الشخص��ي والتعھ��د 38م��ن رئ��یس مجل��س اإلدارة ومرفق��اً ب��ھ نم��وذج ملح��ق رق��م (

واإلقرار لكل مرشح وذلك قب�ل أس�بوعین م�ن انعق�اد الجمعی�ة العام�ة للمح�ل ، وتق�دم الطلب�ات 

اإلدارة واألخ��ذ ف��ي االعتب��ار عل��ى أس��اس الش��روط المطبق��ة عل��ى المرش��حین لعض��ویة مجل��س 

 والمساھمین والجھاز المصرفي بشكل عام .المتعاملین مصلحة 

على محال الصرافة وضع معاییر واضحة ودقیق�ة لتقی�یم م�دة كف�اءة مرش�حي أعض�اء مجل�س  )2

 اإلدارة بحیث تتضمن كحد أدنى ما یلي :

ھ وتعامالت�ھ أن یتمت�ع المرش�ح م�ن واق�ع خبرات�األمانة والنزاھة والسمعة الحس�نة:  −

 السابقة باألمانة والنزاھة والسمعة الحسنة .

أن یكون ل�دى المرش�ح المؤھ�ل العلم�ي المناس�ب والخب�رة الكافی�ة  الخبرة والكفاءة: −

والمھارات والقدرات الالزمة ألداء المناط بھ بش�كل فع�ال والفھ�م ال�الزم للمتطلب�ات 

ونی���ة والمتطلب���ات اإلش���رافیة الفنی���ة لألعم���ال والمخ���اطر واإلج���راءات اإلداری���ة والقان

 للجھات الرقابیة .

أن یك�ون ل�دى المرش�ح الق�درة عل�ى الوف�اء بالتزامات�ھ المالی�ة تج�اه  المالءة المالیة: −

 اآلخرین .

 
 

 30/12/2014تاریخ  36/2014* تعمیم 



186       

 تعلیمات أعضاء مجلس اإلدارة                                                                     تعلیمات محال الصرافة    
                                                                                                        

  2015 مارس    
 السادسةالطبعة 

 

 
أن یتمتع المشرح باالستقاللیة الالزمة ألداء المھام والواجب�ات المناط�ة االستقاللیة:  −

تجاری�ة أو مالی�ة أو التزام�ات وظیفی�ة أو  بمنصب العضویة وأال یكون لدیھ مص�الح

أیة أمور أخرى مع المحل المرشح لعض�ویة مجل�س إدارت�ھ ق�د ت�ؤدي إل�ى تض�ارب 

المص��الح أو ت��ؤثر ب��أي ش��كل عل��ى قدرت��ھ عل��ى أداء الواجب��ات المناط��ة بمنص��بھ 

 باستقاللیة .

طبیع��ي أو م�ع مراع��اة المع�اییر ال��واردة أع�اله ، یج��ب ت��وافر الش�روط التالی��ة ف�ي أي ش��خص  )3

معنوي مرشح لعضویة مجلس إدارة المحل وذل�ك دون اإلخ�الل بالش�روط ال�واردة ف�ي ق�انون 

 . الشركات التجاریة

 أال یكون عضواً في مجلس إدارة محل صرافة آخر . -3/1

أال یجمع بین عضویتھ في مجلس اإلدارة والعمل في مراقبة محل الصرافة أو مراجع�ة  -3/2

 حساباتھ .

 ون قد عزل تأدیبیاً من أي وظیفة إداریة أو تنفیذیة سابقة .أال یك -3/3

 أال یكون قد صدر علیھ قرار تأدیبي من أي سلطة رقابیة . -3/4

 أال یكون قد أدین بأي جریمة مخلة بالشرف أو األمانة ، مالم یكن قد رد إلیھ اعتباره . -3/5

ل دخول��ھ ف��ي اتفاقی��ات أال یك��ون ق��د تس��بب ف��ي أي خس��ارة للجھ��از المص��رفي م��ن خ��ال -3/6

 لتسویة دیونھ یترتب علیھا إعدام دین خالل الخمس سنوات األخیرة .

وفي حال تب�ین للمص�رف إخ�الل أي م�ن أعض�اء مجل�س اإلدارة بالش�روط ال�واردة ف�ي ھ�ذا التعم�یم 

) 127) م�ن الم�ادة (5خالل فترة عضویتھ سوف یتم إیقافھ أو إنھاء عملھ وذل�ك اس�تناداً للبن�د رق�م (

 ن قانون مصرف قطر المركزي ، باإلضافة إلى أي جزاءات أخرى على المحل ، إن وجدت .م
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