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  الفصل السادس
 وھیئة الرقابة الشرعیة " مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة " 

 

وفقاً للسقوف وأقاربھم  منح االئتمان/ التمویل ألعضاء مجلس إدارة شركات التمویلیتم  –أوالً 

 .)۲بند ( )۳٦صفحة ( والشروط الموضحة في الفصل الثالث

  -لس إدارة الشركة :االئتمان / التمویل الممنوح ألقارب أعضاء مج

 الش�ركة دارةإمجل�س  أعض�اءیتج�اوز االئتم�ان / التموی�ل  الممن�وح لجمی�ع أق�ارب  ال أنیجب 

، ن رأس مال الشركة واحتیاطیاتھ�ام %۱۰وھم ( األب واألم و األخ و األخت) مجتمعین عن 

/ التموی�ل م�ن قیم�ة االئتم�ان  %۱۰۰ال تق�ل ع�ن  مع ضرورة الحص�ول عل�ى ض�مانات كامل�ة

ال یش�ارك  أنیتم منح االئتمان / التمویل من قبل مجل�س اإلدارة ویج�ب  أن، على لھم الممنوح 

 . )۱۰/۲۰۰۷(تعمیم  عضو مجلس اإلدارة القریب في قرار المنح

  -عضویة مجلس اإلدارة: -ثانیاً 

یجوز ألي شخص بغیر موافقة المصرف أن یكون عضواً ف�ي مجل�س إدارة أي ش�ركة  ال -۱

  -لھ عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بإدارتھا وذلك في الحاالت اآلتیة:تمویل أو تكون 

إذا ك��ان عض��واً ف��ي مجل��س إدارة مؤسس��ة مالی��ة ألغ��ي ترخیص��ھا بموج��ب أحك��ام الم��ادة  -۱/۱

لس��نة  ۱۳مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات المالی��ة رق��م ) م��ن ق��انون ۹۰(

 .أو تم تصفیتھا بحكم قضائي  ۲۰۱۲

ل�م یك�ن ق�د  م بحبسھ في أي بلد الرتكابھ جریمة مخلة بالشرف أو األمانة م�اإذا صدر حك -۱/۲

 مضى على صدور الحكم خمس سنوات أو مضى على تنفیذ العقوبات ثالث سنوات.

 أو بعض من فوائد دیونھ . دیونھأو توقف عن سداد  إفالسھمن أعلن  ۱/۳

یك�ون م�ن الع�املین ف�ي  أن یكون عضواً في مجلس إدارة شركة لھا نشاط مماثل أو -٤/۱

أي جھة م�ن الجھ�ات ذات العالق�ة بتنظ�یم أعم�ال الش�ركة واإلش�راف علیھ�ا أو أي 

 عالقة أخرى یترتب علیھا وجود تضارب في المصالح.

مجل��س اإلدارة وقب��ل  أعض��اءیتع��ین الحص��ول عل��ى ع��دم ممانع��ة المص��رف قب��ل ترش��یح  -۲

 الموظفین في الشركة . كبارتعیین 
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مویل كشفاً بأس�ماء جمی�ع المرش�حین لعض�ویة مجل�س اإلدارة وموق�ع تقدم شركة الت -۲/۱

 على األقل من انعقاد الجمعیة العامة . أسبوعینمن رئیس المجلس قبل 

مس�توفي جمی�ع البیان�ات والس�تبیان الشخص�ي الخ�اص لك�ل مرش�ح یرفق بالكش�ف ا -۲/۲

 ) .۷(الموضحة في الملحق رقم 

الرئیس�یین التوقی�ع عل�ى ارة وكبار الموظفین مجلس اإلد أعضاءیتوجب على جمیع  -۲/۳

(تعم�یم  ) وتزوی�د المص�رف ب�ھ۹نموذج التعھد واإلقرار الموضح ف�ي الملح�ق رق�م (

۸/۲۰۰۸(. 

* للمص����رف رف����ض تعی����ین أو ترش����یح أي ش����خص لعض����ویة مجل����س اإلدارة أو -٤/۲

استمراره في العضویة ورفض تعیین أو تجدید فت�رة عم�ل أي م�ن كب�ار الم�وظفین 

تعی���ین إص���دار التعلیم���ات الت���ي تح���دد ش���روط  للمص���رف، و عن���ھ لمفوض���ینأو ا

والش�روط الواج�ب توافرھ�ا وصالحیات وحدود مخصصات كبار موظفي الش�ركة 

، ول��ھ إص��دار التعلیم��ات الت��ي ت��نظم  لعض��ویة مجل��س إدارة الش��ركةف��یمن یرش��ح 

تخل��ف ع��ن س��داد  مجل��س اإلدارةمجل��س اإلدارة ، ومقاض��اة أي عض��و ف��ي  أعم��ال

مس�اھمي ، وذل�ك نیاب�ة ع�ن انیة لدى شركة التمویل بعد إنذاره قانوناً تزاماتھ االئتمال

 .الشركة

ألحك��ام ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي  التموی��ل** إذا تب��ین للمص��رف مخالف��ة ش��ركة  -۳

أو الق�رارات الص�ادرة تنفی�ذاً ل�ھ أو أن  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

ت للخطر بم�ا یض�ر بحق�وق أص�حاب الودائ�ع والمس�تثمرین سیولتھا أو مالءتھا تعرض

أو الدائنین اآلخرین أو العمالء ، فیجوز للمص�رف أن یتخ�ذ ك�ل أو بع�ض اإلج�راءات 

  -التالیة :

م�ن القی�ام بعملی�ات معین�ة أو وض�ع قی�ود عل�ى األعم�ال الت�ي  تموی�لمنع ش�ركة ال -۱

 تمارسھا .

 اذه من اجراءات تصحیحیة .بما یجب اتخ لتمویلإصدار توجیھات إلى شركة ا -۲
 

 

 
 . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم ۱۲۸* المادة (

 . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳وتنظیم المؤسسات المالیة رقم  المركزي ) من قانون مصرف قطر۱۲۷** المادة (

" 
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 لفترة محددة یجوز تمدیدھا. تمویلتولي إدارة شركة ال -۳

تعیین مجلس إدارة مؤقت من مساھمي الشركة ، ورئیس تنفی�ذي أو أكث�ر عل�ى حس�اب  -٤

 الشركة المعنیة .

 إیقاف أو إنھاء عمل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار الموظفین ." -٥

مس�ئولین بص�فة شخص�یة ع�ن الخس�ائر واألض�رار الت�ي تص�یب  وكبار الموظفینرة مجلس اإلدا أعضاء* -٤

 إخف��ائھمض��رار بھ��ا أو إھم��الھم أو تقص��یرھم ، أو ل أو تص��یب الغی��ر نتیج��ة تعم��دھم اإلش��ركة التموی��

أو س��واء للمس��اھمین  عنھ��ا ھم معلوم��ات خاطئ��ة أو مض��للةمأو تق��دی معلوم��ات ذات ص��لة بنش��اط الش��ركة

وللمصرف أن . ة بالتضامن معھم عن تلك الخسائر واألضرار ركة التمویل مسؤول، وتكون ش للمصرف

 .یقاضي نیابة عن مساھمي الشركة كل من تسبب في تلك الخسائر واألضرار 

اً عن��د رإخط��ار المص��رف ف��وومراقب��ي الحس��ابات  وكب��ار الم��وظفین* عل��ى مجل��س إدارة ش��ركة التموی��ل * -٥

أو عن��د ح��دوث أي مخالف��ة .  س��معة الش��ركة أو مركزھ��ا الم��الي ح��دوث أي أم��ر ق��د یھ��دد أو ی��ؤثر عل��ى

 .للقانون أو تعلیمات المصرف 

یحظر عل�ى رؤس�اء أعض�اء مج�الس إدارة ش�ركات التموی�ل وم�دیریھا ومستش�اریھا ومش�رفیھا ووكالئھ�ا   -٦

ات ع�ن ف أو اإلفصاح عن أیة معلومات أو بیانات أو وث�ائق أو مس�تندشوسائر العاملین بھا إعطاء أو ك

) من ق�انون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م ۱٤٦عمالئھا ...الخ تقیداً بالمادة (

الخاص��ة  ت��نص عل��ى "تس��ري األحك��امو) م��ن ق��انون المص��رف ۱٥۰، وك��ذلك الم��ادة ( ۲۰۱۲لس��نة  ۱۳

 ةبحمای��ة الس��ریة المص��رفیة المنص��وص علیھ��ا ف��ي ھ��ذا الفص��ل عل��ى س��ائر عم��الء المؤسس��ات المالی��

) ۱٥۰) إل�ى الم�ادة (۱٤٥م�ن الم�ادة ( "الفص�ل الث�اني الس�ریة المص�رفیة"الخاضعة ألحكام ھذا الق�انون 

 )" .۳۱ملحق رقم (مبینھ في ال

بش��أن  ۲۰۰۲لس��نة  ۲۸) م��ن الق��انون رق��م ٥،  ٤یتع��ارض م��ع االلت��زام بأحك��ام الم��ادتین ( وذل��ك بم��ا ال

 مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

" یش�ترط ف�ي عض�و مجل�س   ۲۰۰۲لس�نة  ٥) من قانون الشركات التجاریة رق�م ۹٦المادة ( نصل استناداً  -۷

 -:مایلي اإلدارة

 أال یقل عمره عن واحد وعشرین عاماً. -أ

جنائی��ة ، أو ف��ي جریم��ة مخل��ة بالش��رف أو األمان��ة ، أو ف��ي  بعقوب��ةال یك��ون ق��د س��بق الحك��م علی��ھ أ -ب

رد  القانون ، ما ل�م یك�ن ق�د ) من ھذا ۳۲٥) و (۳۲٤( جریمة من الجرائم المشار إلیھا في المادتین

 إلیھ اعتباره.

  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم ۱۲۹المادة (* 
  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقن ۱۳۰المادة (** 
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أن یك��ون مالك��ا لع��دد م��ن أس��ھم الش��ركة یح��دده النظ��ام األساس��ي ، یخص��ص لض��مان  -ج

 أعض��اءحق��وق الش��ركة والمس��اھمین وال��دائنین والغی��ر ع��ن المس��ئولیة الت��ي تق��ع عل��ى 

 مجلس اإلدارة.

 ن ت�اریخ ب�دء العض�ویة ف�ي أح�د البن�وك ویجب إی�داع ھ�ذه األس�ھم خ�الل س�تین یوم�اً م�

المعتمدة ، ویستمر إیداعھا مع عدم قابلیتھا للتداول أو ال�رھن أو الحج�ز إل�ى أن تنتھ�ي 

 . بأعمالھمدة العضویة ویصدق على میزانیة آخر سنة مالیة قام فیھا العضو 

 وإذا لم یقدم العضو الضمان على الوجھ المذكور بطلت عضویتھ".

  ارة التنفیذیة وھیئة الرقابة الشرعیة ومسئولي االتصال وااللتزام:اإلد  -ثالثاً 

) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م ۱۲۸استناداً ألحكام المادة (* -أ

قب�ل تعی�ین  مص�رفال یجب على شركات التمویل الحص�ول عل�ى ع�دم ممانع�ة،  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳

ملحق رقم ال والموضح فيكبار الموظفین المعرفین أدناه وذلك بتعبئة االستبیان الشخصي المرفق 

عل�ى أن ترف�ق ب�ھ المس�تندات واألوراق الثبوتی�ة ،) ۹(ملح�قالموضح ف�ي ال) واإلقرار والتعھد ۸(

م��ع تحدی��د  الت��ي تؤی��د الم��ؤھالت العلمی��ة والخب��رات العملی��ة الت��ي حص��ل علیھ��ا المرش��ح للوظیف��ة

اختصاصاتھ وصالحیاتھ ومخصصاتھ المالیة، وما یفید موافق�ة مجل�س اإلدارة أو اللج�ان التنفیذی�ة 

للقی�ام بمھ�ام  لالرئیسیة بالشركة على تعیینھ، ویشترط ف�ي ذل�ك أن یك�ون الموظ�ف متفرغ�اً بالكام�

 عملھ ومقیماً بدولة قطر.

 -كبار الموظفین:

 ونوابھم ومساعدیھم.الرئیس التنفیذي أو المدیر العام  -

 أي مسئول أو مدیر یرفع تقاریره مباشرة إلى الرئیس التنفیذي أو المدیر العام. -

المدراء المعینین من قبل اللجان الرئیسیة المنبثقة عن مجلس اإلدارة كمدیر الت�دقیق ال�داخلي وم�دیر  -

 إدارة المخاطر ومدیر التدقیق الشرعي.

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

 -ھیئة الرقابة الشرعیة**: –ب 

 

 

 
 . ۱۰/۳/۲۰۰۹تاریخ  ۳/۲۰۰۹* تعمیم 

من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم  ۱۰٦المادة  مع) عدل لیتوافق اإلسالمیة  (إلى شركات التمویل ۱٤/٤/۲۰۱۰تاریخ  ۱۰/۲۰۱۰** تعمیم 
  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳قم المؤسسات المالیة ر
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یتعین على شركات التمویل اإلسالمیة المرخص لھا ، وفقاً ألحكام قانون مص�رف قط�ر المرك�زي  −

س�المیة ، بمزاولة أعمالھا وفقاً ألحكام الش�ریعة اإل ۲۰۱۲لسنة  ۱۳وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

للش��ركة بن��اًء عل��ى اقت��راح مجل��س اإلدارة  أن تع��ین ھیئ��ة رقاب��ة ش��رعیة م��ن قب��ل الجمعی��ة العام��ة

الیقل أعضائھا عن ثالثة تتكون من علماء وخبراء متخصصین في أحكام الفق�ھ والش�ریعة للشركة 

 اإلسالمیة والخدمات واألعمال واألنشطة المالیة.

لس�نة  ۱۳المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م  ) من قانون مصرف قط�ر۱۰٦حسب المادة ( −

ھیئة مستقلة تسمى "ھیئة الرقابة الشرعیة" للرقاب�ة *تشكل في كل مؤسسة مالیة إسالمیة[،  ۲۰۱۲

، بن�اًء  للمؤسس�ةع�ن ثالث�ة ، تعی�نھم الجمعی�ة العام�ة ع�دد أعض�ائھا ، الیق�ل المؤسسة على أعمال 

ف�ي أحك�ام الفق�ھ والش�ریعة م�اء وخب�راء متخصص�ین على اقتراح مجل�س إدارتھ�ا، وتتك�ون م�ن عل

 اإلسالمیة والخدمات واألعمال واألنشطة المالیة ویكون تعیینھم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید.

والیجوز عزل أو إقالة ھیئة الرقابة الشرعیة، أو أي عضو فیھ�ا خ�الل م�دة التعی�ین إال بق�رار م�ن 

إخط�ار المص�رف بق�رار تعی�ین ھیئ�ة الرقاب�ة  المؤسسةارة الجمعیة العامة ، ویتعین على مجلس إد

 الشرعیة أو عزلھا أو عند إجراء أي تعدیل في تشكیلھا .

 .]ویصدر بتحدید شروط عضویة ھیئة الرقابة الشرعیة ونظام عملھا قرار من المصرف

بش�أن تعی�ین أعض�اء ھیئ�ة الرقاب�ة  ۲٤/٥/۲۰۱۱ت�اریخ  ۱۹/۲۰۱۱رق�م تعم�یم  ھذا ، وق�د ص�در 

 لدى شركات التمویل .لشرعیة ا

" یتعین على كافة شركات التمویل التي تقدم خدمات مالیة إسالمیة ، الحصول مسبقاً على عدم  **

ممانعة مص�رف قط�ر المرك�زي عن�د تعی�ین أعض�اء ھیئ�ة الرقاب�ة الش�رعیة وفق�اً للنم�وذج المرف�ق 

ث���ة أش���خاص م���ن ) وتراع���ي حس���ب التعلیم���ات أن ال یق���ل ع���دد األعض���اء ع���ن ثال۲٥ملح���ق (

المتخصص��ین ف��ي فق��ھ المع��امالت المالی��ة اإلس��المیة ، وعل��ى الش��ركات تعبئ��ة النم��وذج المرف��ق 

ألعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة الحالیین وتزوید المصرف المركزي بھ ف�ي غض�ون أس�بوعین م�ن 

  تاریخھ" . 

لس�نة  ۱۳م ) من قانون مصرف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�۱۰۷المادة (حسب  −

، یحظر على كل عضو من أعضاء ھیئة الرقابة الش�رعیة أن یش�غل أي وظیف�ة بالمؤسس�ة  ۲۰۱۲

المالیة اإلسالمیة أو أن یقدم لھا عمالً ، أو أن یكون مساھماً فیھا ، أو تك�ون ل�ھ أو ألي م�ن أقارب�ھ 

 حتى الدرجة الرابعة أیة مصالح مرتبطة بالمؤسسة المالیة اإلسالمیة .

 من ضمنھا شركات التمویل اإلسالمیة *  
 (عّدل) ۲٤/٥/۲۰۱۱تاریخ  ۱۹/۲۰۱۱عمیم **ت



١٢٧       
        أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة                                                       تعلیمات شركات التمویل

                            وھیئة الرقابة الشرعیة                                                                                                        

  ۲۰۱٤أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

 

جب عل�ى ش�ركات التموی�ل تس�میة مس�ئول اتص�ال لیك�ون حلق�ة وص�ل ب�ین المؤسس�ة المالی�ة ی -ج

 ة ـــوإدارة حمایة مستخدمي الخدمات المصرفیة بمصرف قطر المركزي لكي یتولى عملی

ول�ة م�ن إدارة حمای�ة مس�تخدمي الخ�دمات المص�رفیة عل�ى الرد على استفسارات العمالء المح

 .)٦/۲۰۰۹(تعمیم  والفاكس الخاص بھ تف المكتب والموبایلھواأن یشمل األسم والوظیفة و

) م��ن ۸یج��ب عل��ى ش��ركات التموی��ل تعی��ین مس��ئول لإلب��الغ ع��ن غس��ل األم��وال وف��ق البن��د ( -د

 .) ٦۳صفحة ( تعلیمات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب بالفصل الرابع

  -:ھاء خدمات المسئولین الرئیسیین*إن -ھـ 

ر المرك��زي خطی��اً ف��ي حال��ة إنھ��اء خ��دمات أي مس��ئول س��بق ع��دم یج��ب إخط��ار مص��رف قط��

ممانع��ة المص��رف عل��ى تعیین��ھ وذل��ك قب��ل أس��بوعین عل��ى األق��ل م��ن إنھ��اء خدمات��ھ مبین��اً أس��م 

علماً بأن�ھ ف�ي ،  المسئول وتاریخ إنھاء الخدمات وأسم الوظیفة التي كان یقوم بھا وأسباب ذلك

) من قانون ۱۲۷ق اإلجراءات المبینة في المادة (حالة مخالفة ذلك سیقوم المصرف على تطبی

 .۲۰۱۲لسنة  ۱۳مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

 :ر وظیفة مدیر الموارد البشریة **تقطی -و

على جمیع شركات التمویل االلتزام بتقطیر وظیفة مدیر الموارد البشریة ل�دیھا خ�الل فت�رة ال 

وأن تمتنع ع�ن تعی�ین أي م�وظفین م�ن غی�ر القط�ریین ف�ي  ،۲۰۱۱الرابع من مارس تتجاوز 

 .ھذه الوظیفة 

 -:*** اإلجازات والمھمات الرسمیة للمدیر العام -ز

یر إدارة اإلش�راف والرقاب�ة م�د إخط�ارالعاملة في دولة قط�ر تمویل من جمیع شركات ال جبی

نھ�ا م�ع ذك�ر اس�م م�ن مھمتھ الرسمیة وموعد عودت�ھ م أوالمدیر العام  إجازةبموعد بدء  خطیاً 

 .ھغیاب أثناءینوب عنھ 

 
 

 
 . ٦/۹/۲۰۰٦تاریخ  ۱۳/۲۰۰٦تعمیم    * 
 ٤/۳/۲۰۱۰تاریخ  ۷/۲۰۱۰تعمیم    **

 ٤/۳/۲۰۱۰تاریخ  ٦/۲۰۱۰تعمیم  ***


