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 السابعالفصل 

 "إدارة شركات التمویل نھج  " 
 -تعاریف: -۱

  -تعاریف الواردة في الفصل األول تقرر مایلي:باإلضافة لل   

 مجلس اإلدارة: .شركة التمویلمجلس إدارة 

 اإلدارة التنفیذیة: بشركة التمویل.التنفیذي األول ومساعدیھ وتابعیھ  المسئولالمدیر العام أو 

بش���ركة ح���دد دور ومس���ؤولیات مجل���س اإلدارة واإلدارة التنفیذی���ة إط���ار نظ���امي ی

ف ذات العالق��ة، والعالق��ات المترابط��ة بینھم��ا وب��ین المس��اھمین واألط��را التموی��ل

 .وعالقتھم بالمصرف

نھ��������������������ج إدارة 

 شركات التمویل:

 -دور ومسؤولیات مجلس اإلدارة: -۲

 یة :یباشر مجلس اإلدارة المھام والمسؤولیات الرئیسیة التال

 .وضع استراتیجیات العمل واألھداف والسیاسات وتطویرھا ۲/۱

 لشركة التمویلتشكیل الھیكل التنظیمي  ۲/۲

 .تشكیل اللجان وتفویض السلطات والصالحیات ۲/۳

 .اإلشراف على التنفیذ وتقییم األداء والمخاطر ٤/۲

 .تعیین جھاز التدقیق الداخلي واإلشراف علیھ ٥/۲

 ق خارجي مستقل.توفیر مدق ٦/۲

 المسئولیة تجاه المساھمین واألطراف األخرى. ۲/۷

 المسئولیة تجاه المصرف. ۲/۸

  -وضع استراتیجیات العمل واألھداف والسیاسات وتطویرھا: -۲/۱

عل��ى مجل��س اإلدارة تزوی��د اإلدارة التنفیذی��ة بخط��ط وسیاس��ات واس��تراتیجیات عم��ل واض��حة   -    

، م�ع قیام�ھ بإع�ادة  ش�ركة التموی�للھ�ا للوص�ول إل�ى تحقی�ق أھ�داف ومحددة تعمل وتق�یم م�ن خال

خ�ر ف�ي ض�وء الم�ؤثرات والمتغی�رات آلتقییم وتطویر ھذه االس�تراتیجیات والسیاس�ات م�ن وق�ت 

المحیطة على المستوى المحلي واإلقلیمي والدولي مع مراعاة أن یكون ذلك داخل إطار متطلبات 

 .الترخیص وقوانین وتعلیمات المصرف

 
 . ۱٥/۷/۲۰۰۲تاریخ  ۷/۲۰۰۲* تعمیم 
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یس��تعین مجل���س اإلدارة ف���ي رس��م االس���تراتیجیات والخط���ط والسیاس��ات بم���ا ت���زوده ب���ھ اإلدارة   -   

التنفــ��ـیذیة م��ن دراس��ات وتق��اریر ومعــ��ـلومات واسـ��ـتشارات بھ��ذا  الش��أن ، ویمك��ن للمجل��س أن 

 .شركة التمویلبخبراء من خارج یستعین في ذلك أیضا 

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

 -باستمرار تلك المتعلقة بإدارة المخاطر واألمور التالیة :

 –مخ��اطر كفای��ة رأس الم��ال  –مخ�اطر الس��وق  –الس��یولة  –االس��تثمار  –م�نح وتقی��یم االئتم��ان 

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

 مكافح���ة غس��ل األم���وال –المخ���اطر القانونی��ة  –مخ��اطر العملی���ات والمحاس��بة  –والموازن��ات 

االلت�زام  -األطراف ذات العالقة والمصالح المتداخلة –التأمین على األصول  -وتمویل اإلرھاب 

 –تقی���یم األداء  –الت���دقیق ال���داخلي والخ���ارجي  –ب���القوانین والقواع���د  والتعلیم���ات اإلش���رافیة 

باإلض��افة إل��ى السیاس��ات الخاص��ة بش��ؤون الع��املین الت��ي  –االفص��احات لجمی��ع الجھ��ات المعنی��ة 

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

 .وأخالقیات العمـل ، وغیرھا من السیاسات

ة م�ع االلت�زام بالموض�وعیة والحی�اد على مجلس اإلدارة ممارسة مھامھ بصورة جماعی�ة ومس�تقل -  

وتجن��ب ك��ل م��ا م��ن ش��أنھ الت��أثیر عل��ى ذل��ك مث��ل التك��تالت والعالق��ات والتوجھ��ات الخاص��ة م��ع 

 .اإلدارات التنفیذیة أو غیرھا 

 -تشكیل الھیكل التنظیمي : ۲/۲

         وین����درج  لش����ركة التموی����لم����ن مھ����ام ومس����ؤولیات مجل����س اإلدارة تش����كیل الھیك����ل التنظیم����ي 

 -ت ذلك ما یلي :تح

وم���ا یتب���ع ذل���ك م���ن تحدی���د للمھ���ام  لش���ركة التموی���ل إق���رار الھیك���ل أو الخریط���ة التنظیمی���ة -  

والتبعی�ات ب�ین المس�تویات اإلداری�ة  واالختصاص�ات والواجــ�ـبات والمس�ؤولیات والعالق�ات

التنفی���ذي األول/ الم���دیر الع���ام واإلدارات  والمس���ئولالمختلف���ة م���ن أعض���اء مجل���س اإلدارة 

 -واألقسام التنفیذیة بجانب أجھزة الــتدقیق ، وینبغي في ذلك مراعاة الضوابط التالیة :

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

 التنفیذیة. 

الفصل بین مھام إبرام الصفقات والتعاقدات وتنفیذھا وبینھا وبین مھام تحری�ك األم�وال  -

 ل والمحاسبة وإدارة المخاطر. ومھام التسجی
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إشراف ورقابة ثنائیة مس�تمرة عل�ى تنفی�ذ المع�امالت م�ن أف�راد ال ت�ربطھم عالق�ة  -

 بتنفیذ المعامالت فیما بین اإلدارات واألقسام التنفیذیة. 

 .الطوارئوجود إدارة مستقلة لتقییم المخاطر وتشمل وحدة مركزیة إلدارة  -

 لي وتبعیتھ المباشرة لمجلس اإلدارة. استقاللیة التدقیق الداخ -

 ش�ركة التموی�لیمكن لمجلس اإلدارة االستعانة بمن یشاء م�ن الخب�رات داخ�ل أو خ�ارج  -  

في تشكیل الھیكل التنظیمي بم�ا ی�تالءم م�ع أھ�داف وطبیع�ة وحج�م األعم�ال، م�ع إق�رار 

 .اإلدارةلك بصورة جماعیة من مجلس الھیكل بعد ذ

التنفی���ذي األول / الم���دیر الع���ام والم���دراء التنفی���ذیین  المس���ئولرة تعی���ین یت���ولى مجل���س اإلدا -  

الرئیس��یین والمس��اعدین والخب��راء واالستش��اریین وتحدی��د رواتبھ��ـم ومكاف��آتھم كم��ا یك��ون ھ��و 

عن إنھاء خدماتھم أو فصلھم أو توقیع الج�زاءات التأدیبی�ة عل�یھم وی�تم ك�ل ذل�ك ف�ي  المسئول

لت��ي ح��ددھا المجل��س وبش��كل جم��اعي م��ن أعض��اء المجل��س م��ع إط��ار السیاس��ات والمع��اییر ا

االلتزام في ذلك بالموضوعیة والحیاد ، ویراعى أیضا في ذلك أن تكون ل�دى مجل�س اإلدارة 

ویقت�رح مجل�س اإلدارة تعی�ین ھیئ�ة الرقاب�ة  *خطة واض�حة بش�أن تعاق�ب اإلدارات التنفیذی�ة 

  .نھم الجمعیة العامة للشركةمیة تعیالشرعیة للرقابة على أعمال شركات التمویل اإلسال
ینبغ��ي عل��ى مجل��س اإلدارة تقی��یم وتط��ویر وض��ع الھیك��ل التنظیم��ي وأف��راده والواجب��ات  -  

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 

 اللجان وتفویض السلطات والصالحیات: تشكیل   ۲/۳

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

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

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

 -التي یجب على مجلس اإلدارة تشكیلھا :

وتت����ولى مھ����ام دراس����ة وإع����داد وتط����ویر االس����تراتیجیات  لجنة السیاسات والتطویر: -

  .واألھداف والسیاسات والنظم والخطط والموازنات

 

 ۲۰۱۲لسنة  ۱۳) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم ۱۰٦* حسب المادة ( 
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وتم��ارس الص��الحیات المخول��ة لھ��ا م��ن مجل��س اإلدارة ف��ي  اللجنة /اللجان التنفیذیة: -

ح االئتمان وتجدیده ومتابعتھ واستثمار وتوظیف األم�وال من

 .بما یزید عن صالحیات اإلدارة التنفیذیة

  قـــلجنة التدقی             -

 المخاطر: وتقییم

عل��ى الت��دقیق ال��داخلي والخ��ارجي وتقی��یم  تت��ولى اإلش��راف

 .األداء والمخاطر

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

فی����ھ الواجب����ات والمس����ؤولیات والص����الحیات وطریق����ة اتخ����اذ الق����رارات ومواعی����د 

االجتماع��ات ، كم��ا یج��ب تس��جیل محاض��ر االج��ـتماعات بش��كل منت��ـظم وآم��ن یس��ھل 

 .ألغراض المتابعة والتدقیق الرجوع إلیھ

ف��ي ج��دول أعم��ال أول یج��ب أن تع��رض وق��ائع ك��ل اجتماع��ات لج��ان مجل��س اإلدارة  -  

 اجتماع للمجلس یلي اجتماع اللجان سواء بغرض اعتم�اد ق�رارات اللج�ان أو بغ�رض

 .اإلحـاطة بھا حسب الصالحیات المفوضة للجنة

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

ب��دءاً م��ن  اإلداری��ة وتحری��ك األم��وال بالت��درج ب��ین المس��تویاتش��ركة التموی��ل ع��ن 

ب��اإلدارة  وانتھ��اءً المجل��س نفس��ھ إل��ى رئ��یس وأعض��اء المجل��س واللج��ان المنبثق��ة من��ھ 

ف����ي ذل����ك تض����ییق نط����اق الس����لطات  يالتنفیذی����ة وعل����ى مجل����س اإلدارة أن یراع����

 .يوالصالحیات الفردیة والتركیز علیھا بشكل مشترك أو جماع

 طر:اإلشراف على التنفیذ وتقییم األداء والمخا  ٤/۲

 على مجلس اإلدارة أن یمارس دوره األساسي في اإلشراف على تنفیذ السیاسات وتحقیق أھ�داف 

 -وتقییم أدائھا من خالل المھام واألدوات الرئیسیة التالیة : شركة التمویل

 تقییم برامج وإجراءات العمل التنفیذیة والرقابة الداخلیة :   -    

ا تضعھ اإلدارة التنفیذیة من برامج وإجراءات عمل على مجلس اإلدارة القیام بتقییم م 

وما تصدره م�ن تعلیم�ات لتنفی�ذ العملی�ات ویتحق�ق ف�ي ذل�ك م�ن كفایــ�ـتھا ومالءمتھ�ا 

الرقاب��ة  وق��درتھا عل��ى تنفی��ذ الس��ـیاسات الت��ي یضـ��ـعھا المجل��س وتض��منھا لمقوم��ات

 الداخلیة ، ومن أھم ھذه البرامج واإلجراءات :

 .اد التقاریر والبـیانات المالیةجراءات المحاسبیة وتلك الخاصـة بإعدالبرامج واإل -     

 .برامج وإجراءات التشغیل والنظم اإللكترونیة -



١٣٣       
 نھج إدارة شركات التمویل                                                                   تعلیمات شركات التمویل    

                                                                                                                       

  ۲۰۱٤أكتوبر               
 سادسةالالطبعة 

 

ن والخزین��ة ب��رامج وإج��راءات العم��ل الی��ومي ب��اإلدارات التنفیذی��ة مث��ل االئتم��ا    -

 .وخدمة العمالء وغیرھا

 .والضـبط الداخلي وسائل وإجراءات الرقابة الداخــلیة والوقایة    -

وعل��ى مجل��س اإلدارة أن یطل��ب م��ن اإلدارة التنفیذی��ة تط��ویر ب��رامج وإج��راءات  

العم�ل والرقاب��ة الداخلی��ة ومعالج��ة أوج��ھ القص��ور والخل��ل بھ��ا بص��فة مس��تمرة ف��ي 

 .ضوء ما تظھره لھ نتائج التقییم ومتابعة األداء من فترة ألخرى

 مراجعة التقاریر الدوریة : -  

اإلدارة أن یراجع بصفة مستمرة خالل العام عبر اللجان المش�كلة من�ھ وعب�ر  على مجلس 

اجتماعات المجلس الدوریة عدة أنـواع من التقاریر الت�ي ترف�ع ل�ھ مباش�رة م�ن المص�ادر 

 -التالیة:

 اإلدارة التنفیذیة : تقدم تقاریر دوریة عن نتائج األعمال لمختلف األنشطة وتقییم المخاطر -

 .لیةوالبیانات الما

التدقیق الداخلي : تقاریر عن نتائج التدقیق الدوري والمتابع�ة م�ع نس�خة ل�إلدارة التنفیذی�ة  -

 .التي تقدم تعقیبھا على نتائج التدقیق

التدقیق الخارجي: تقاریر عن نتائج التدقیق الدوري والمتخصص الذي قد یطلبھ المجل�س  -

التنفیذیة لتقدیم تعقیبھا عل�ى نت�ائج  بجانب تقریر نتائـج التدقیق السنوي مع نســخة لإلدارة

 .التدقیق 

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

 .تلفة التي ترفــع للمجلس ولجانھوشمولیة ومصداقیة التقاریر المخ

 تقییم األداء ومعالجة االنحرافات :   -  

لتقاریر الدوری�ة س�الفة ال�ذكر یق�یم المجل�س أداء من خالل دراسة مجلس اإلدارة ل  

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

ویتض��من ذل��ك كش��ف االنحراف��ات والتج��اوزات وتقییمھ��ا  ،المخط��ط لھ��ا واألھ��داف

 عنھ�ا وإص�دار التعلیم�ات الالزم�ة لمعالجتھ�ا المس�ئولینوتحلیل أس�بابھا ومحاس�بة 

  .ولتفادى تكرارھا

 تقییم المخاطر الحالیة والمستقبلیة : -  
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من خالل دراسة وتحلیل التقاریر سالفة الذكر أیضا عل�ى مجل�س اإلدارة أن یعم�ل  

عل���ى تقی���یم المخ���اطر الحالی���ة وإص���دار توجیھات���ھ ل���إلدارة التنفیذی���ة ح���ول س���بل 

س�تقرأ المجل�س م�ن معالجتھا  والح�د منھ�ا والتحق�ق م�ن كفای�ة التح�وط لھ�ا ، كم�ا ی

خالل تل�ك التق�اریر وم�ن ربطھ�ا بتق�اریر ومعلوم�ات م�ن مص�ادر متنوع�ة أخ�رى 

ش��ركة ع��ن الس��وق المحل��ي وال��دولي المخ��اطر المس��تقبلیة الت��ي یمك��ن أن تواج��ھ 

ویعم���ل عل���ى احتوائھ���ا والتح���وط لھ���ا ف���ي خطط���ھ وسیاس���اتھ الحالی���ة  التموی���ل

 .والمستقبلیة 

 :اعتماد الحسابات الختامیة  -  

تقع على مجلس اإلدارة من خالل ممارسة دوره اإلشرافي أیضاً مس�ؤولیة اعتم�اد  

والتحق�ق م�ن س�المة ومص�داقیة جمی�ع البیان�ات لشركة التمویل الحسابات الختامیة 

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

 .مات المصرفواالفصاحیھ الدولیة ووفق تعلی المحاسبیة

 -تعیین جھاز التدقیق الداخلي واإلشراف علیھ :  ٥/۲

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  بشركة التموی�ل العملوخبرات عالیھ في كافة مجاالت 

  -على ھذا الجھاز من خالل األمور التالیة :

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  -  

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 المس��ئولویك��ون المجل��س ھ��و 

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

 .یة والعمل على تنمیتھا باستمراروخبراتھم ومھاراتھم المھن

وكاف�ة  ش�ركة التموی�لالتحقق من تغطیة التدقیق ال�داخلي لكاف�ة إدارات وأقس�ام وف�روع  -  

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

 .سابات الختامیة  في نھایة العامالبیانات المالیة والحـ إلى تدقیق
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التحقق من أن التدقیق الداخلي یتم وفق برامج تدقیق شاملة ومھنیة مناسبة توافق أحدث  -  

معاییر وأدلة التدقیق الدولی�ة م�ع ت�وفیر التقنی�ات الالزم�ة ل�ذلك ، م�ع العم�ل عل�ى تقی�یم 

 بشركة التمویل.لعمل وتطویر ھذه البرامج لتتناسب مع تطور ا

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  -  

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

 .المالحظات وفق برامج زمنیة محددة یعمل التدقیق الداخلي على متابعتھا 

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

یمكن للمجلس الرجوع إلیھ، وتكون ج�اھزة لالط�الع علیھ�ا م�ن قب�ل مفتش�ي المص�رف 

 .والمدققین الخارجیین

  -اعتماد مدقق خارجي: ٦/۲

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

والكف��اءة العالی��ة والتعاق��د مع��ھ وتحدی��د أتعاب��ھ بع��د موافق��ة الجمعی��ة العمومی��ة والوف��اء 

        بمتطلب����ات المص����رف بھ����ذا الش����أن ، وعل����ى مجل����س اإلدارة أن یض����ع الض����وابط

والتعلیمات ، ویھیئ األجواء التي تمك�ن  الم�دقق الخ�ارجي م�ن الحص�ول عل�ى ك�ل م�ا 

م�ن اإلدارة التنفیذی�ة أو  علوم�ات وبیان�ات ومس�تندات س�واءً م تتطلبھ عملیة الت�دقیق م�ن

من المجلس نفسھ ، والتي تضمن أیضا حیاده واستقاللیتھ في إب�داء رأی�ھ وإب�راز نت�ائج 

 .تدقیقھ 

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

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

 .المالحظات الواردة بتلك التقاریر 

  -مسؤولیة مجلس اإلدارة تجاه المساھمین واألطراف األخرى:  ۲/۷

ع��ن  ش��ركة التموی��لاألول أم��ام المس��اھمین وكاف��ة المتع��املین م��ع  المس��ئولمجل��س اإلدارة ھ��و  

      لیات القانونی��ة الت��ي ق��د تق��ع عل��ى المجل��س نتیج��ة نت��ائج أعـ��ـمالھا وأدائھ��ا ، وبخ��الف المس��ؤو

حاالت التعدي والتقصیر فإن م�ن أھ�م مس�ؤولیات مجل�س اإلدارة تج�اه المس�ـاھمین واألط�راف 

 -األخرى ما یلي :
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  لش�ركة التموی�لمسؤولیتھ عن س�المة ومص�داقیة البیان�ات المالی�ة والحس�ابات الختامی�ة  -  

 .ونتائج األعمال 

وعل��ى رأس��ھا ممارس��ة النش��اط  لش��ركة التموی��لجمی��ع م��واد الق��انون األساس��ي تطبی��ق  - 

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 

ائر وجمی��ع م��واد الق��انون تخف��یض رأس الم��ال وتوزی��ع األرب��اح أو التعام��ل م��ع الخس��

 ۰األساسي األخـرى في إطار تعلیمات المصرف

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

ل ونتائج أعمالھ�ا وتحقی�ق أھ�دافھا ف�ي الوق�ت الح�الي والمس�تقب شركة التمویلعلى أداء 

 .بصورة دقیقة وفي الوقت المناسب

فصاح عن التزامات ومعامالت األط�راف ذات العالق�ة والمص�الح المتداخل�ة وجمی�ع اإل -  

 .األخرى التي تتطلبھا القوانین المحلیة والمعاییر الدولیة  اإلیضاحات

 -مسؤولیة مجلس اإلدارة تجاه المصرف:  ۲/۸

 لش�ركة التموی�لاألول أمام المص�رف ع�ن متان�ة الوض�ع الم�الي  المسئولمجلس اإلدارة ھو  

األول ع�ن ص�حة  المس�ئولوالمس�تثمرین ، وك�ذلك ھ�و  دائنینوعن المحافظة عل�ى حق�وق ال�

بھ��ا المص��رف  ش��ركة التموی��لزود ت��معلوم��ات والبیان��ات المالی��ة الت��ي ومص��داقیة وش��فافیة ال

وع��ن االلت��زام بجمی��ع الق��وانین والتعلیم��ات الص��ادرة م��ن المص��رف باإلض��افة إل��ى جمی��ع 

 .الرسمیة األخرى بالدولة القوانین الصادرة من الجھات

 -دور ومسؤولیات اإلدارة التنفیذیة: -۳

 تتولى اإلدارة التنفیذیة مباشرة المھام والمسؤولیات التالیة : 

 .المساعدة في وضع إستراتیجیات العمل واألھداف والسیاسات وتطـویرھا -۳/۱     

 .المساعدة في وضع الھیكل التنظیمي -۳/۲     

 .العملیات وتطبیق السیاسات تنفیذ  -۳/۳     

 .اإلدارةرفع التقاریر لمجلس  -٤/۳     

 .إعداد البیانات المالیة والحسابات الختامیة -٥/۳     

 .تنمیة المھارات والسلوك المھني -٦/۳     

 .المسؤولیة تجاه المدققین الداخلیین والخارجیین -۳/۷     
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 .لمسؤولیة تجاه المصرفا - ۳/۸     

 -وتطویرھا : ساعدة في وضع استراتیجیات العمل واألھداف و السیاساتالم ۳/۱

         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 

ت عن السوق والمؤثرات الخارجیة ، وینبغي أن تتحرى اإلدارة التنفیذیة في ودراسا والمستقبلیة ،

 .المھنیةذلك الشفافیة والموضوعیة واألمانة 

 -المساعدة في وضع الھیكل التنظیمي وتطویره : ۳/۲

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

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

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

 -سیاسات:تنفیذ العملیات وتطبیق ال  ۳/۳

أم��ام مجل��س  المس��ئولةالتنفی��ذي األول/ الم��دیر الع��ام ھ��ي  المس��ئولاإلدارة التنفیذی��ة وعل��ى رأس��ھا 

وف��ق السیاس��ات والخط��ط الت��ي وض��عھا المجل��س ووف��ق  ش��ركة التموی��لاإلدارة ع��ن تنفی��ذ أعم��ال 

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

 تشكیل اللجان التنفیذیة وتفویض السلطات :  -  

التنفیذي األول/ المدیر العام باستخدام الس�لطات والص�الحیات الت�ي خولھ�ا ل�ھ  المسئولیقوم  

التنفی�ذیین حس�ب  المس�ئولینمجلس اإلدارة بتشكیل لج�ان إلدارة العملی�ات التنفیذی�ة م�ن قب�ل 

ما یراه ضروریاً لتسییر العم�ل  حاجة العمل وتفویض بعض الصالحیات لتلك اللجان حسب

 .ميالیو

 وضع البرامج واإلجراءات والتعلیمات التنفیذیة: -  

ینبغي على اإلدارة التنفیذیة وضع مجموعة من البرامج واإلجراءات والتعلیمات التي تحك�م  

ایة وتراقب وتقیم العملیة التنفیذیة من كافة جوانبھا بما یحقق رقابة داخلیة فعالة ووسائل للوق

والضبط الداخلي ، وعلى اإلدارة التنفیذیة 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 

ذ وف�ي ض�وء توج�ـیھات مجل�س ومعالجة أوجھ القصور بھا في ضوء متطلبات ونتائج التنفی

 .اإلدارة
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 ة التنفیذ وتقییم األداء :متابع -  

ویتضمن ذلك متابعة التنفیذ في جمیع اإلدارات واألقسام التنفیذیة من خالل التقاریر الیومی�ة  

ع��ن اإلدارات التنفیذی��ة  المس��ئولینوالدوری��ة الت��ي تص��درھا أنظم��ة التش��غیل والت��ي یع��دھا 

، وم�ن  ة التموی�لبش�ركوینبغي أن تغطى ھذه التقاریر جمی�ع األنش�طة والمخ�اطر المتنوع�ة 

 بأول مثل :  التنفیذي األول على تقییم متابعة التنفیذ أوالً  المسئولخالل ھذه التقاریر یعمل 

 -تقی��یم األداء ومعالج��ة االنحراف��ات والتج��ـاوزات والمحاس��بة عنھ��ا   -تقی��یم إدارة المخ��اطر  

تنفیذی�ة التحق�ق م�ن كما یجب على اإلدارة ال ،ترشید اإلنفاق ، وغیر ذلك  –تقییم األصــول 

كفایة وسالمة نظم المعلومات ودقة التقاریر التنفیذیة وشمولیتھا وحف�ظ المس�تندات والوث�ائق 

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

الفص����ل ب����ین  -مث����ل ثنائی����ة فح����ص وت����دقیق المع����امالت الیومی����ة بش����كل مس����تقل ،العم����ل

 ةآلی  -الرقابة المالیة   -ةختصاصات والمھام المتداخلة وبین تسجیل المعامالت والمحاسباال

كفای�ة وص��الحیة  –ش�فرات وص��الحیات تحری�ك األم�وال  –اكتش�اف األخط�اء وتص�حیحھا 

        رھ����ا م����ن اإلج����راءات حف����ظ ونق����ل النق����د ، وغی -ش����ركة التموی����لالت����أمین عل����ى أص����ول 

 .المتعارف علیھا

 -تقاریر لمجلس اإلدارة:رفع ال ٤/۳

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  لتموی��لش��ركة ادوری��ة مالی��ة ونوعی��ة ع��ن نت��ائج األعم��ال لمختل��ف أنش��طة  تق��اریر  -  

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 

حاطت�ھ تقاریر إضافیة تق�در اإلدارة التنفیذی�ة أھمی�ة رفعھ�ا إل�ى مجل�س اإلدارة أو لجان�ھ إل -  

أو مخ��اطر أو  ش��ركة التموی��لب��أي معلوم��ات أو بیان��ات ض��روریة ع��ن أداء واحتیاج��ات 

 .مبادرات ومعلومات ھامة عن ظروف ومؤثرات السـوق الخارجي 

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

المستقبلیة من التقنیات والخدمات الحدیث�ة  لشركة التمویواإلجراءات التنفیذیة واحتیاجات 

 .ف��ي ض��وء نت��ائج تقی��یم األداء واس��تقراء المخ��اطر المس��تقبلیة وظ��روف الس��وق التنافس��یة
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ویج��ب عل��ى اإلدارة التنفیذی��ة كم��ا س��بق اإلش��ارة إلی��ھ توخــ��ـى الموض��وعیة والش��فافیة  

 .اإلدارةلس واألمانة المھنیة فیما تقـدمھ من معلومات وتقاریر وتوصیات  لمج

 -إعداد البیانات المالیة والحسابات الختامیة : ٥/۳

خ�الل الع�ام والحس�ابات  لش�ركة التموی�لعن إع�داد البیان�ات المالی�ة  المسئولةاإلدارة 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  المس��ئولذي األول / الم��دیر الع��ام ھ��و التنفی�� المس��ئول

 المس�ئولةكم�ا أن اإلدارة التنفیذی�ة تعتب�ر ھ�ي   .وسالمة تلك البیان�ات المالی�ة والحس�ابات الختامی�ة

 .تجاه مجلس اإلدارة عن نـتائج األعمال وتطورھا 

 -تنمیة المھارات والسلوك المھني:  ٦/۳

 ة التنفیذیة أن تعمل على :على اإلدار    

التقنی�ات بالت�دریب المس�تمر وعق�د وتنمیة مھ�ارات الع�املین لتتواف�ق م�ع أح�دث التط�ورات  - 

 شركة التمویل.الندوات المھنیة داخل وخارج 

 .د من الثقافة المھنیة واألخالقیةوضع میثاقاً مناسباً من السلوك العملي المستم -

 -لداخلیین والخارجیین:المسؤولیة تجاه المدققین ا ۳/۷

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 

احات التدقیق والت�ي تح�ول الدقة والشفافیة ، كذلك علیھا الرد والتعقیب على مالحظات واستیض

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

 .والقصور وتطویر األداء 

 -المسؤولیة تجاه المصرف : ۳/۸

 -تجاه المصرف عن األمور التالیة : مسئولةاإلدارة التنفیذیة 

 .لمصرفمیع قوانین وتعلیمات اااللتزام بج -  

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

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

 .الوقت المحدد لھا مع مسؤولیاتھا عن صحتھا

وتزوی�د فری�ق التفت�یش  ركة التموی�لش�تسھیل مھام المصرف ف�ي التفت�یش المی�داني عل�ى  -  

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



١٤٠       
 نھج إدارة شركات التمویل                                                                   تعلیمات شركات التمویل    

                                                                                                                       

  ۲۰۱٤أكتوبر               
 سادسةالالطبعة 

 

 الشفافیة والمصداقیة في جمیع تعامالتھا مع المصرف. -  

 أحكام عامــــة: -٤

ات مراجعة ھیكلھا التنظیم�ي وس�لطات والتزام�ات ومس�ؤولی شركات التمویلیجب على جمیع  -  

وأن  ،مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة لدیھا في ضوء التعلیم�ات الم�ذكورة ف�ي ھ�ذه التعلیم�ات

وإشعار المص�رف كتابی�اً باس�تكمال تطبی�ق جمی�ع  ،تعمل على إدخال التعدیالت الالزمة لذلك 

 ۰الصادرة في ھذه التعلیمات شركات التمویلتعلیمات نھج إدارة 

التنفی�ذي األول/الم�دیر الع�ام أو أي  المس�ئولمثل شغر منصب  في حالة حدوث حاالت طارئة - 

مناصب  إداریة رئیسیة أخرى أو أي حاالت طــارئة أخرى یقدر معھا مجلس اإلدارة تج�اوز 

) من ھ�ذه التعلیم�ات، یج�ب إخط�ار المص�رف ۳) ، (۲أي من التعلیمات المذكورة في البنود (

 .لى أیة تجاوزات مع تحدید مدتھابذلك كتابیاً فوراً والحصول على موافقتھ ع

لھ��ا ، س��یعمل  بالتعلیم��ات الص��ادرة وتك��رار مخالفت��ھ  ش��ركات التموی��لف��ي حال��ة ع��دم الت��زام  - 

وتنظ�یم ) من قانون مصرف قطر المرك�زي ۱۲۷المصرف حسب تقدیره على تطبیق المادة (

 . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳المؤسسات المالیة رقم 

 

 


