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 عاشرالفصل ال
 تمویلالرقابة واإلشراف على شركات ال

 : التفتیش -۱
 

 ۱۳وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م من ق�انون مص�رف قط�ر المرك�زي  ۱۲٦استناداً ألحكام المادة 

 التموی��ل، للمص��رف التفت��یش ف��ي أي وق��ت مت��ى رأى ذل��ك ض��روریا عل��ى ش��ركات  ۲۰۱۲لس��نة 

ارج قط�ر للتأك�د م�ن س�المة وض�عھا الم�الي وم�دى التقی�د وفروعھا والشركات التابعة لھا داخل وخ�

والل��وائح  ۲۰۱۲لس��نة  ۱۳مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات المالی��ة رق��م بأحك��ام ق��انون 

تزوی�د مفتش�ي  التموی�ل، وعل�ى ش�ركة واألعراف المعم�ول بھ�ا ھوالتعلیمات الصادرة منوالقرارات 

عل�ى  وتمكی�نھم م�ن االط�العمواعید التي یحددونھا المصرف بجمیع المعلومات التي یطلبونھا في ال

جمیع الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات التي یطلبونھا ، وال یجوز التمسك بسریة المعلومات 

 التفتیش . مفتشي المصرف المكلفین بأعمال  مأما

 النسب اإلشرافیة وتحدید السقوف: -۲

وتنظیم المؤسس�ات المالی�ة رق�م مصرف قطر المركزي من قانون  ۱۲۱حكام المادة استناداً أل -۲/۱

بالنس�ب المالی�ة اإلش�رافیة  الض�وابط والتعلیم�ات الخاص�ة یصدر المص�رف" ۲۰۱۲لسنة  ۱۳

والمخاطر المص�رفیة وتحدی�د س�قوف التعام�ل م�ع البن�وك والبل�دان والعم�الت األجنبی�ة ، وأي 

، وذلك  الخاضعة لرقابتھ وإشرافھ لالتمویبالعملیات الداخلیة والخارجیة لشركات أمور تتعلق 

والرقاب��ة علیھ��ا ولتس��ییر السیاس��ة النقدی��ة واالئتمانی��ة  ومخاطرھ��ا ألغ��راض تنظ��یم أعمالھ��ا

الم����ودعین واالس����تثماریة ، ولتحقی����ق س����المة أوض����اعھا المالی����ة والمحافظ����ة عل����ى حق����وق 

علیم�ات ویحدد المص�رف بموج�ب الت المساھمین والمستثمرین وأصحاب الحقوق األخرى" ،و

الشروط أو النسب التي تلتزم الشركات بھا ضماناَ لسیولتھا ومالئتھ�ا وبص�ورة خاص�ة النس�بة 

  -الواجب توافرھا بین العناصر التالیة:

 والعموالت واألرباح الذي یراھا المصرف مناسبة . أو العوائد معدالت الفوائد .أ

 . بمنحھ للعمالء التمویلأنواع ومدد االئتمان المسموح لشركات  .ب

الحد األقصى لحجم االئتمان الذي یمكن للش�ركة منح�ھ للش�خص الواح�د طبیعی�اً ك�ان أو  .ج

 معنویاً بالنسبة إلى حقوق الملكیة .
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الحد األقصى لما تستطیع الشركة تقدیمھ م�ن ائتم�ان لعض�و مجل�س اإلدارة أو ش�اغلي الوظ�ائف  .د

 الرئیسیة فیھا مع نوع ونسبة الضمانات المطلوبة .

 ولة وطریقة احتسابھا .نسبة السیھـ. 

تحدی��د الح��د األقص��ى لألم��وال المقترض��ة مباش��رة م��ن البن��وك ومؤسس��ات الخ��دمات المالی��ة أو  .و

األم��وال المقترض���ة بش���كل غی���ر مباش��ر ع���ن طری���ق إص���دار س��ندات أو غیرھ���ا م���ن مص���ادر 

 .  االقتراض التي یسمح بھا المصرف

 حق�وق ال�دائنینقدی�ة ولحمای�ة أیة نس�ب أخ�رى ی�رى المص�رف أنھ�ا ض�روریة لس�یر السیاس�ة الن .ز

 الوضع المالي للشركة .  والمحافظة على

 نسبة السیولة : -۲/۲

یج��ب أن ال تق��ل نس��بة الموج��ودات الس��ائلة المتمثل��ة ف��ي األرص��دة النقدی��ة واألرص��دة ل��دى البن��وك 

للتحوی�ل  واالستثمارات في األوراق واألدوات المالیة القابلة للتداول بالعملة المحلیة و بعم�الت قابل�ة

مباش�رة م�ن البن�وك والمؤسس�ات  المقترض�ة ف�ي المب�الغ* من التزام�ات الش�ركة المتمثل�ة %۱۰عن 

إسناد القروض (أوراق الدین) المدرج�ة ض�من میزانی�ة الش�ركة.  ویج�ب عل�ى  المالیة باإلضافة إلى

) ۱۰ق () ملح�۲كل شركة احتساب نسبة السیولة في النم�وذج المع�د ل�ذلك المب�ین ف�ي المرف�ق رق�م (

 وتزوید المصرف بھذا النموذج شھریاً مع البیانات المالیة الشھریة المرسلة للمصرف .

 نسبة الموجودات الثابتة إلى رأس مال الشركة واحتیاطیاتھا: -۲/۳

 الستعمال الشركة الخاصة (بما في ذلك مبنى الشركة)الموجودات الثابتة  ال یتجاوز صافيیجب أن 

 .ھا حتیاطیاتوا ھارأس مال %۲٥على  

 -األنظمة واللوائح: -۳

 ۱۳وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م من قانون مص�رف قط�ر المرك�زي  ۱۱۷استناداً ألحكام المادة   -۳/۱

أنظم�ة ول�وائح  تمویل تخض�ع لرقاب�ة وإش�راف المص�رف، یجب أن یكون لكل شركة  ۲۰۱۲لسنة 

 یلي :تعد وفقاً لنظامھا األساسي وتعلیمات المصرف ، تتضمن ما 

 أ. الھیكل اإلداري والتنظیمي . 

 . وكبار الموظفینب. اختصاصات وصالحیات مجلس اإلدارة  

 . األعمال والخدمات المالیة الخاصة بالنشاط المرخص لھ وسیاسات ج. إجراءات

 د. السیاسات المحاسبیة .

 
 . ۸/۱/۲۰۰۸تاریخ  ۱/۲۰۰۸* تعمیم 
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 یة .واالستثمار والمالیة المخاطر والضوابط المصرفیة وإدارة ھـ. سیاسات تحدید

 و. سیاسات التدقیق والضبط الداخلي .

 ز. أي سیاسات أو إجراءات أخرى یطلبھا المصرف .

 تموی�لألي ش�ركة عل�ى النظ�ام األساس�ي  الالزم�ة التع�دیالت طل�ب إدخ�الویجوز للمص�رف 

 .تخضع لرقابتھ وإشرافھ ، بالتنسیق مع وزارة االقتصاد والتجارة 

ل��ى موافق��ة المص��رف المس��بقة عل��ى أي تع��دیل عل��ى الحص��ول عالتموی��ل یج��ب عل��ى ش��ركة   -۳/۲

 شكلھا القانوني أو عقد تأسیسھا أو نظامھا األساسي .

 -التعامل مع البنوك والمؤسسات المالیة: -٤

على شركة التمویل أن تخطر المصرف من حین آلخر بقائمة البنوك أو المؤسسات المالیة ال�ذین 

ر أو ت�داول ج�زء م�ن موجوداتھ�ا والیج�وز للش�ركة ترغب في التعامل معھم في إی�داع أو اس�تثما

 .  التعامل مع أي منھا في حال اعتراض المصرف 

  -صالحیات تحریك األموال: -٥

أن تلتزم بالتعلیمات التي یصدرھا المصرف بشأن تنظ�یم ص�الحیات تحری�ك  التمویلعلى شركة 

ماء المفوض�ین ب�التوقیع أموال الشركة لدى الجھات المتعامل معھا على أن یخطر المص�رف بأس�

 ) ساعة من تاریخ صدورھا .٤۸خالل (

 -التملك أو االندماج أو المساھمة في شركات أخرى: -٦

ح��د أو ت��أتلف أو تس��اھم أو تح��ول التزاماتھ��ا إل��ى أي تالیج��وز ألي ش��ركة تموی��ل أن تمتل��ك أو ت

والض�وابط الت�ي  شركة أو مؤسسة مالیة أخرى ، إال بموافقة مسبقة من المصرف ووفقاً للشروط

من قانون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم  ۱۳۹تقیداً بالمادة من المجلس یصدر بتحدیدھا قرار 

 .  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳المؤسسات المالیة رقم 

 -المعلومات والبیانات الدوریة: -۷

) م���ن ق���انون مص���رف قط���ر المرك���زي وتنظ���یم المؤسس���ات المالی���ة ۱۳٥اس���تناداً ألحك���ام الم���ادة (

 الت���يدوری���ة ال بالبیان���اتالمص���رف  تزوی���د التموی���لعل���ى ش���ركات ف���أن  ۲۰۱۲ لس���نة ۱۳رق���م 

ف���ي الوق���ت وبالطریق���ة الت���ي یح���ددھا بأعمال���ھ لتمكین���ھ م���ن القی���ام الزم���ة ض���روریة وی���رى أنھ���ا 

 .، ویجوز للمصرف التفتیش علیھا للتأكد من صحة ھذه البیانات  المصرف
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ال یؤدي ھ�ذا أبشرط و،  التمویلي تزوده بھا شركات أو جزئیاً البیانات الت یاً وللمصرف أن ینشر كل

كش�ف الش�ؤون المالی�ة  ) ، وع�دم۱٥٤اإلخ�الل بأحك�ام الس�ریة المص�رفیة تقی�داً بالم�ادة ( النشر إل�ى

وموافق�ة  ال إذا وافق العمیل كتابة على النشر ، أو بناًء عل�ى أم�ر أو حك�م قض�ائيإ شركةلعمیل أي 

حمای��ة الس��ریة المص��رفیة ، المنص��وص علیھ��ا ف��ي الفص��ل الث��اني الش��ركة تقی��داً باألحك��ام الخاص��ة ب

(السریة المصرفیة) من الباب السادس من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة 

، وذل��ك عل��ى س��ائر عم��الء المؤسس��ات  "حمای��ة عم��الء المؤسس��ات المالی��ة" ۲۰۱۲لس��نة  ۱۳رق��م 

 .) من القانون ۱٥۰المالیة الخاضعة ألحكام ھذا القانون حسب المادة (

 لك األسھم :مت -۸

) من قانون مصرف قطر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م ۱۲۲استناداً ألحكام المادة ( 

المص��رف والمس��جلة الخاض��عة لرقاب��ة وإش��راف  التموی��لال یج��وز لش��ركات  ۲۰۱۲لس��نة  ۱۳

م�ن أس�ھمھا بش�كل مباش�ر أو غی�ر  اً تمل�ك أی�كشركات مساھمة تطرح أسھمھا لالكتت�اب الع�ام أن 

إال إذا كان ذل�ك نتیج�ة لتس�ویة مدیونی�ة ، وف�ي جمی�ع األح�وال یج�ب ال�تخلص منھ�ا وفق�اً  ،مباشر

       ء نس��بةللش��ركة ش��رایج��وز للطریق��ة وخ��الل الم��دة الت��ي یح��ددھا المص��رف . واس��تثناًء م��ن ذل��ك 

المجل�س وال وفقاً للضوابط واإلجراءات الت�ي یص�در بھ�ا ق�رار م�ن من أسھمھا  %۱۰ال تجاوز 

   . أن تمنح تسھیالت ائتمانیة أو قروض بضمان أسھمھا تمویلیجوز ألي شركة 

 تملك العقارات : -۹

بین�ة ف�ي یحظر على شركة التمویل تملك األراضي والعقارات بخالف موجوداتھ�ا الثابت�ة الم 

إال بع��د موافق��ة المص��رف عل��ى ذل��ك ، أم��ا بالنس��بة لألراض��ي ) ۱٥۳ص��فحة ( ۲/۳البن��د 

والعقارات التي یتم استمالكھا نتیجة لتسدید الدیون ، فعلیھا ف�ي ھ�ذه الحال�ة بیعھ�ا وال�تخلص 

منھ��ا خ��الل فت��رة التتج��اوز ث��الث س��نوات م��ن ت��اریخ التمل��ك ویج��وز التمدی��د لفت��رات الحق��ة 

 .صرف بموافقة الم

 السنة المالیة : -۱۰

في الیوم األول من شھر ینایر وتنتھي في الیوم الحادي والثالثین  التمویل السنة المالیة لشركة تبدأ 

) ۱۳۸عام وذلك فیما عدا الحاالت التي یحددھا المصرف تقی�داً بالم�ادة (كل  منمن شھر دیسمبر 

 . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳رقم  من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة
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 اإلجراءات في حالة مخالفات الشركة للقانون والتعلیمات : -۱۱

) م��ن ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات ۱۲۷اس��تناداً ألحك��ام الم��ادة (

 ھ�ذا ألحك�ام التموی�لإذا تبین للمص�رف مخالف�ة ش�ركة فإنھ  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳المالیة رقم 

بم�ا ، أو أن سیولتھا أو مالءتھا تعرض�ت للخط�ر  تنفیذاً لھأو القرارات الصادرة  القانون

، فیج�وز  األخ�رین أو العم�الءالدائنین  أصحاب الودائع والمستثمرین أو ضر بحقوقی قد

للمص��رف أن یطل��ب م��ن الش��ركة س��رعة اتخ��اذ اإلج��راءات الض��روریة الت��ي یح��ددھا 

 عض اإلجراءات التالیة:لتصحیح تلك المخالفات ، كما یجوز لھ أن یتخذ مباشرة كل أو ب

م��ن القی��ام بعملی��ات معین��ة أو وض��ع قی��ود عل��ى األعم��ال الت��ي  التموی��لمن��ع ش��ركة  .أ

 تمارسھا . 

 بما یجب اتخاذه من إجراءات تصحیحیة . التمویلإصدار توجیھات إلى شركة  .ب

 لفترة محددة یجوز تمدیدھا . التمویلتولي إدارة شركة  .ج

تنفی�ذي أو أكث�ر عل�ى  رئ�یسو التموی�لة تعیین مجلس إدارة مؤقت من مساھمي شرك .د

 .المعنیة التمویلحساب شركة 

 كبار الموظفین.ھـ. إیقاف أو إنھاء عمل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو 

 السجالت والدفاتر المحاسبیة : -۱۲

بإمس���اك س���جالت ودف���اتر محاس���بیة منتظم���ة حس���ب الق���وانین  التموی���لتلت���زم ش���ركة  .أ

وضع سیاس�ات وإج�راءات محاس�بیة تلت�زم فیھ�ا  ، معول بھا واألعراف المحاسبیة المعم

 بتطبیق معاییر المحاسبة واإلفصاح الدولیة .

أن تح��تفظ بجمی��ع الس��جالت والمس��تندات المتعلق��ة بأعمالھ��ا  التموی��لیج��ب عل��ى ش��ركة  .ب

وبالطریقة المناسبة وفي المكان المالئم داخ�ل الدول�ة ، وللمص�رف تحدی�د الم�دة الالزم�ة 

التموی��ل ، ویص��در بتحدی��د أن��واع الس��جالت الت��ي یتع��ین عل��ى ش��ركات ھ��ا لالحتف��اظ ب

االحتف��اظ بھ��ا وبیاناتھ��ا ، والقواع��د والش��روط والض��وابط الالزم��ة للقی��د بھ��ا ، ق��رار م��ن 

) م�ن ق�انون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات ۱۳۷(تقی�داً بالم�ادة المصرف 

 . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳المالیة رقم 
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 سسات المالیة األجنبیة :التعاون مع المؤ -۱۳

األجنبیة في اإلدارة  والبنوك المالیة التعاون مع المؤسسات والشركات التمویلیجوز لشركات  

 وتبادل الخبرات لتحقیق أھداف الشركة .، وتقدیم االستشارات  والتمویل

 مشاركة المستثمر األجنبي : -۱٤

نین التجاری�ة وق�انون االس�تثمار ف�ي یجوز مشاركة المستثمر األجنبي بموجب ما تملیھ القوا 

قط��ر ، عل��ى أن یكف��ل حص��تھ ف��ي الش��ركة ، ویطب��ق عل��ى ممثل��ي الجان��ب األجنب��ي جمی��ع 

 اإلدارات . سللوائح التي تطبق على أعضاء مجالالقوانین وا

 السجل التجاري للشركة : -۱٥

وص یجب أن ال یتضمن السجل التجاري للشركة أي نشاطات أخرى غی�ر األعم�ال المنص� 

 علیھا في تعلیمات وقانون المصرف .

 اإلمكانات الفنیة واإلداریة : -۱٦

 .إلداریة الالزمة لممارسة أعمالھااإلمكانات الفنیة وا التمویلیجب أن یتوافر لدى شركات  

 بولیصة تأمین : -۱۷

االحتف��اظ ف��ي ك��ل األوق��ات ببولیص��ة ت��أمین وأن تك��ون الش��ركة  التموی��لیج��ب عل��ى ش��ركة 

 یھا مرخصة في قطر .المؤمن لد

 -التقییم السنوي المستقل لكل أصل ثابت: -۱۸

یجب الحصول عل�ى تقی�یم س�نوي مس�تقل م�ن مص�ادر موثوق�ة لك�ل أص�ل ثاب�ت تزی�د نس�بتھ 

 من رأسمال واحتیاطیات الشركة. %۱۰على 

 -صالحیات المخولین بالتوقیع نیابة عن الشركة: -۱۹

بالتوقیع نیاب�ة ع�ن الش�ركة ف�ي تحری�ك أموالھ�ا یجب اعتماد صالحیات المسئولین المخولین 

 من قبل مجلس إدارة الشركة.

 -التدقیق الداخلي: -۲۰

یجب أن تك�ون ل�دى الش�ركة جھ�از للت�دقیق ال�داخلي م�ن ذوي الم�ؤھالت والخب�رات العالی�ة 

یعمل وفقاً لبرنامج محدد یغطي كافة أنشطة الش�ركة وأن تك�ون تبعیت�ھ وعالقت�ھ مباش�رة م�ع 

 رة الشركة.مجلس إدا



١٥٨       
 الرقابة واإلشراف                                                                               تعلیمات شركات التمویل    

                                                                                                                       

  ۲۰۱٤أكتوبر                        
 سادسةالالطبعة 

 

 المطبوعات : -۲۱

الكامل ورق�م الت�رخیص والش�كل  التمویلسم شركة اجب أن تشتمل جمیع المطبوعات على ی

القانوني ورأس المال الم�رخص والم�دفوع والعن�وان وأرق�ام االتص�ال الھ�اتفي وغیرھ�ا م�ن 

 وسائل االتصال .

 -تفسیر أحكام التعلیمات وتعریف المصطلحات: -۲۲

ح�ده دون غی�ره ، تعری�ف المص�طلحات ال�واردة ف�ي ھ�ذا الق�انون وك�ذلك یتولى المص�رف و

المصطلحات المستخدمة في جمی�ع األعم�ال والخ�دمات واألنش�طة المالی�ة الخاض�عة لرقابت�ھ 

) م�ن ۲۲٤وإشرافھ ، ووفقاً ألحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ حس�ب الم�ادة (

 . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳ؤسسات المالیة رقم قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم الم
 


