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 الثامن عشرالفصل 
 

  Outsourcing االسناد الخارجي *
 

 

مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رق�م ) من قانون ۱۲۱استناداً ألحكام المادة (

إلس�ناد ج�زء م�ن عملیاتھ�ا الثانوی�ة ال�ى  ش�ركات االس�تثمارنظراً لتوج�ھ بع�ض و،  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳

بجودة الخدمة وتوفیر وقت االدارة الذي یبذل في انش�طة  أطراف اخرى لتخفیض التكلفة او االرتقاء

وبما أن ذلك ینط�وي عل�ى مخ�اطر مث�ل م�دى كف�اءة م�زود الخدم�ة، انخف�اض مس�توى  ،غیر أساسیة

الرقاب��ة وامكانی��ة الوص��ول للمعلوم��ات والمخ��اطر القانونی��ة وخاص��ة س��ریة معلوم��ات العم��الء ، فق��د 

  -ضوابط التالیة:بال جمیع شركات االستثمارتقرر ان تلتزم 

یجب الحصول على عدم ممانعة المصرف قبل التعاقد على أی�ة خ�دمات إس�ناد م�ن ط�رف  -۱

آخ��ر س��واء داخ��ل المجموع��ة او خارجھ��ا عل��ى أن یش��مل الطل��ب تحل��یالً لمب��ررات إس��ناد 

كفاءة وخبرة مزود الخدمة والمخاطر المرتبط�ة بھ�ا والض�وابط  )Business Case(الخدمة 

 فیف من المخاطر. المقترحة للتخ

یعتبر ك�ل م�ن مجل�س اإلدارة واإلدارة التنفیذی�ة مس�ئولین ع�ن كفای�ة األنظم�ة الرقابی�ة وإدارة  -۲

 العالقة مع مزود الخدمة. 

یج��ب أن تتض��من اتفاقی��ات خ��دمات اإلس��ناد األحك��ام القانونی��ة الس��اریة فیم��ا یتعل��ق بس��ریة  -۳

 نین. المعلومات وإخضاع شركائھم وموظفیھم بھذه القوا

 لش��ركةیج��ب أن تتض��من اتفاقی��ات خ��دمات اإلس��ناد حص��ول الم��دققین ال��داخلیین والخ��ارجیین  -٤

ومفتش��ي مص��رف قط��ر المرك��زي عل��ى المعلوم��ات وإج��راء الت��دقیق المی��داني ف��ي  االس��تثمار

 موقع عمل مزودي الخدمات إذا استدعى الحال. 

یجب أن یؤكد مزود الخدمة في االتفاقیة اذا كان مقره بالخ�ارج بأن�ھ لیس�ت ھن�اك أی�ة عوائ�ق  -٥

رقابیة او قانونیة سواء امام المدققین الداخلیین او الخ�ارجیین او مفتش�ي المص�رف للوص�ول 

 الى المعلومات وابالغ المصرف في حال فرض مثل ھذه القیود الحقاً. 

ان اس�تمراریة االعم�ال (بأق�ل ق�در م�ن االرب�اك) ف�ي ح�ال یجب وضع خطط للط�وارئ لض�م -٦

ش��ركة انھ��اء العق��د بص��ورة مفاجئ��ة مث��ل تحدی��د م��زود ب��دیل او ت��وفیر الخدم��ة م��ن داخ��ل 

  .االستثمار

 . ۲٤/۱/۲۰۱۲تاریخ  ٥/۲۰۱۲تعمیم  * 
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وال یجوز اسنادھا لط�رف خ�ارجي  االستثمار لشركةتعتبر مھمة التدقیق الداخلي جوھریة  -۷

لمواجھ��ة احتیاج��ات طارئ��ة وف��ي ك��ل االح��وال ال  اال ف��ي ح��االت اس��تثنائیة ولفت��رة قص��یرة

 یجوز اسناد وظیفة مدیر التدقیق الداخلي لطرف خارجي. 

 ) .۲٤/۱/۲۰۱۲تاریخھ (یعمل بھذه التعلیمات اعتباراً من  

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 


