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 ثانياً:أدوات السياسة النقدية
 

  -: QMRآلية السوق النقدي  -1
 

 (1/6002يطبق هذا النظام وفقا للضوابط اآلتية اعتباراً من ) -1/1    

 -واحد لإليددا  وآردر لإلادرا  - يعلن المصرف سعري فائدة المصرف للبنوك -أ

 . QCB-Connectبواسطة الحاسب اآللي عبر الشبكة المحلية للبنوك 

يتفاوت سعر فائددة المصدرف وفقداً آل دات التعامدت التدي تتدراون مدا بدين ليلدة و   دين  -ب

 يوماً.

يحدد المصرف لكت بندك فدي بدايدة كدت شدالر مدي دي سدقفا ع مدالي عمليدات اعيددا   -ج

 وآرر ع مالي عمليات اعارا . 

ة صدباحاً حتد  ر ت ساعات العمت اليوميدة مدن السداعة التاسدععمليات اعارا   تتم -د

 ظالراً.  ل انيةالساعة ا

 ما لم يحدد البنك ر ف ذلك.  ( Roll-Over)ت دد عمليات الليلة الواحدة تلقائياً  -هـ

تحوت  ميع العمليات التي تزيدد آ الالدا عدن ليلدة واحددة عندد اسدتحقااالا لعمليدات ليلدة  -و

 مالم يذكر البنك ر ف ذلك.  ( Overnight)واحدة 

عطلدة رسدميةف فدتن تداري   أويدوم إ دازة  (QMR)رصديد عمليدة ف اسدتحقاق صاد إذا -ز

 االستحقاق يمتد إل  أوت يوم عمت بنفس الفائدة. 

المودعدة والمقترضدة فدي حسداب البندك لددا المقاصدة  األمدواتعوائد  أوتس ت فوائد  -ن

 . اليوم األوت من كت شالر مي دي في 

( حيد  تقدرر QMRمليات السوق النقددي القطدري )*تعديت مواعيد اعيدا  المتعلقة بع -ط

( ردد ت سدداعات العمددت اليوميددة مددن السدداعة QMR Depositبدنن تكددون فتددرة اعيدددا  )

علمداً بنند   3/10/6010التاسعة صباحاً حت  العاشرة صباحاً اعتباراً مدن يدوم األحدد 

بالا سابقاً  لن ينظر ألي إيداعات ترد بعد ذلك الوات مع إبقاء فترة اعارا  المعموت

 البند )د( أع ه .  بوهي 

___________________________________ 

  . 30/9/6010تاري   999/6010كتاب إل  البنوك رام اعشارة د م ص/* 
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 -: (QMR)عمليات السوق النقدي القطري  – 1/6

ف تطبدددددددددددق التعليمدددددددددددات التاليدددددددددددة بشدددددددددددنن  11/1/6011اعتبددددددددددداراً مدددددددددددن *  

وق النقدددددددي القطددددددري مددددددع المصددددددرف. بحيدددددد    األسددددددقف علدددددد  عمليددددددات السدددددد

 QMRال يزيددددددددد م مددددددددو  ودائددددددددع البنددددددددك مددددددددن ردددددددد ت آليددددددددة اعيدددددددددا  فددددددددي 

باعضددددددافة إلدددددد  م مددددددو  شددددددالادات اعيدددددددا  المرصصددددددة للبنددددددك فددددددي آن واحددددددد 

% مددددددددددن االحتيدددددددددداطي اعلزامددددددددددي المحتسددددددددددب شددددددددددالرياً للبنددددددددددك 100عددددددددددن 

     والمعتمددددددددد لدددددددددا المصددددددددرفف ومددددددددا زاد عددددددددن ذلددددددددك فلددددددددن يدددددددددفع مقابلدددددددد       

 . أية عوائد 

 م .11/1/6011يعمت بالذه التعليمات اعتباراً من 

 -:"Repo"دارة عمليات إعادة شراء أوراق الدين العام إ -6
 

 والشدوون الددين العدامدارة إلكت بنك الحق في إ راء عمليات إعادة الشراء من ر ت  -

صدرف بالمصدرف وفدق السدقوف المحدددة مدن المصدرفف وللم المصرفية واعصددار

ف وعلي  يتم االتصات برئيس اسم الددين العدام ع دراء و رف  العمليةأالحق في ابوت 

ظالدراً اعتبداراً مدن  1:30صدباحاً الد   9( من السداعة Repoأي عملية إعادة شراء )

فاكس  44452469 –44452461ف ول ستفسار االتصات بالالواتف: 61/5/6001

44430615 . 

راء بواسطة الحاسب اآللي عبر الشبكة المحلية للبنوك يعلن المصرف سعر إعادة الش -

QCB-Connect . 

 ل  شالر. إسبوعين أعادة الشراء ما بين إمدة عملية تكون  -

تتم العمليات ر ت ساعات العمدت اليدومي مدن السداعة  التاسدعة صدباحاً حتد  السداعة  -

 الواحدة والنصف ظالراً. 

لدد  أوت يددوم عمددت إمية فددتن مدددة العمليدة تمتددد  دازة رسددإذا صدادف نالايددة المدددة يددوم إ -

 عادة الشراء. إرسمي وبنفس سعر فائدة 

 

 
إل   ميع البنوك ف ًعدت حسب كتاب إدارة البحو  والسياسات النقدية المرفو  لسعادة نائب المحافظ رام  10/1/6011تاري   4/6011تعميم * 

 . 61/16/6011تاري   6011-145-ب/س/ن
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و العائدد أليد  الفائددة إعدادة الشدراء مضدافاً إيدفع البنك المبلغ المتعااد علي  فدي عمليدة  -

 للمصرف في تاري  استحقاق. 

 عادة الشراء.إو تمديد عمليات أالي وز ت ديد  -

الماليددة المملوكددة للبنددك  األوراقالدددين العددام وايرهددا مددن  أوراقيحت ددز المصددرف  -

 كضمان حت  الوفاء بالتزامات . 

 واعت نالاية مدة العملية بعد استحقاق أوراق الدين العام. إذاعادة الشراء إال تتم عملية  -

 البنك عادة الشراءف يغرم إفي حالة تنرر البنك عن دفع المبلغ المستحق عن عملية * -
 

  ــابـي حسـة فـوتس ت الغرامساوي    ة أضعاف سعر إعادة الشراء يعائد فائدة أو 

وي دري الح دز علد  أوراق الددين العدام حتد  تسدديد المبلدغ ال اري لدا المصدرف  

 عادة الشراء. إعمليات  منالمستحق 

 -: " Required Reserve "أداة االحتياطي اعلزامي  -3

ظ بمقادير من االحتياطي اعلزامي لدا المصرفف تساوي نسدبة تلتزم البنوك باالحتفا -

وتحتسب النسبة عل   15/4/6009من إ مالي الودائع لديالاف اعتباراً من **4715%

 ن كتـم 12رة من يوم ـ ت الفتـوك رـأساس متوسط إ مالي الودائع اليومي لدا البن

 من الشالر الذي يلي .  16شالر وحت  يوم  

حتياطي اعلزامي المعتمد من المصرفف بداية من اليوم الرامس عشر مبلغ اال يسري -

 من كت شالر ويستمر حت  نالاية اليوم الرابع عشر من الشالر الذي يلي . 

عل  البنوك تقييم الودائع بالعم ت اال نبية بتحويلالا ال  اللاير القطري حسب اسعار  -

 الصرف في آرر يوم عمت من كت شالر. 

 ئدة او عائد عل  رصيد االحتياطي اعلزامي.ال يدفع فا -

   دار ــددددـصرفية واعصــددددـالمالشددددوون تلتددددزم البنددددوك بتزويددددد إدارة الدددددين العددددام و -

      ( يحمدددت توايدددع مسدددئوت رئيسدددي فدددي1( ملحدددق رادددم )6رف بكشدددف رادددم )ـدددـبالمص

 ورة فيــرة المذكـــالا للفتــــيتضمن األرصدة اليومية ع مالي الودائع ومتوسطالبنك 

 

 
 (595) صفحة 3* دونت في بند    
 )إل   ميع البنوك( 63/3/6009تاري   39/6009* تعميم *   
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 ف وذلك في اليوم ال ال  عشر من كت شالر.  40( صفحة 3الفقرة األول  من البند ) 

المصدددددددددرفية واعصددددددددددار المبلدددددددددغ الشدددددددددوون دارة الددددددددددين العدددددددددام وتطلدددددددددب إ -

الوا دددددب علددددد  كدددددت بندددددك االحتفددددداظ بددددد  كاحتيددددداطي الزامدددددي بدددددالف لاير) مدددددع 

بندددددك وبالنسدددددبة  بدددددر أي كسدددددر ألعلددددد ( وذلدددددك وفقددددداً للبيدددددان المرسدددددت مدددددن ال

 المقررةف ويتم ارطار البنك ب  في اليوم الرابع عشر من كت شالر.  

فددددي حددددات حدددددو  نقددددص معددددين فددددي رصدددديد أي بنددددكف يقددددوم المصددددرف بفددددر   -

تزيدددددد علددددد  رمسدددددة أضدددددعاف سدددددعر المصدددددرف ل ادددددرا ف ال ارامدددددة ماليدددددة

وتحتسددددب الغرامددددة علدددد  ايمددددة الددددنقص عددددن الرصدددديد المطلددددوب عددددن كددددت يددددوم 

ر فيددددد  الددددددنقصف وتقيدددددد المتحصدددددد ت إيدددددراداً فددددددي حسددددددابات يحدددددد  او يسددددددتم

العقوبدددددات والغرامدددددات  الحدددددادي عشدددددر( البددددداب 592المصدددددرف مبدددددين صدددددفحة )

 المالية.

فددددي حددددات تددددنرر البنددددك فددددي تزويددددد المصددددرف بالبيانددددات المطلوبددددة الحتسدددداب  -

االحتيددددداطي اعلزامدددددي فدددددي الموعدددددد المحددددددد تفدددددر  عليددددد  ارامدددددة ال تت ددددداوز 

 الحددددادي عشددددر( البدددداب 592يددددوم تددددنرير مبددددين صددددفحة ) لاير عددددن كددددت 5000

 العقوبات والغرامات المالية. 

- 
 

 

المبددددددددين أعدددددددد ه  11/1/6016( بتدددددددداري  4/6016*إلحاادددددددداً للتعمدددددددديم راددددددددم )

بشدددددددددان إرسدددددددددات بياندددددددددات االحتيددددددددداطي اعلزامدددددددددي مدددددددددن رددددددددد ت النظدددددددددام 

 ( .Portalااللكتروني )

التددددددي بينددددددت ن ددددددان النظددددددام وبندددددداءاً علدددددد  تقيدددددديم اعدارة للفتددددددرة الت ريبيددددددة و

 المطبق .

 فقد تقرر تطبيق نظام االحتياطي اعلزامي االلكتروني ف وعل   ميع البنوك االلتـزام 

 

 

 

 
 

)إل   ميع البنوك(  11/1/6016تاري   4/6016تعميم   )إل   ميع البنوك( و  1/1/6016  تاري 56/6016*تعميم 
 بعدها تقييم الت ربة العتمادهاتم ي 6016 شالور من بداية شالر فبراير 3وهو ت ريبي  لمدة 

 
 



-04- 

  أدوات السياسة النقدية                                                                      السياسة النقدية –الباب الثاني  
 
 

 3102 سبتمبر     
 الخامسة عشرالطبعة 

 

( مددددددع إرسددددددات Portalبترسددددددات البيانددددددات مددددددن ردددددد ت النظددددددام االلكترونددددددي )

كتددددددددداب مو ددددددددد  عدارة الددددددددددين العدددددددددام والشدددددددددوون المصدددددددددرفية واعصددددددددددار 

ت رئيسددددددي فددددددي البنددددددك يبددددددين فيدددددد  مبلددددددغ بالمصددددددرف يحمددددددت توايددددددع مسددددددئو

االحتيدددددداطي اعلزامددددددي المطلددددددوب االحتفدددددداظ بدددددد  للشددددددالر نفسدددددد  وذلددددددك فددددددي 

 اليوم ال ال  عشر من كت شالر .

  م .6016يعمت بالذا التعميم ابتداًء من شالر يوليو 

 

 *إصدار شالادات اعيدا  -4
 

 الشروط واألحكام الخاصة بإصدار شهادات اإليداع

 

لسدددنة  13انون مصدددرف اطدددر المركدددزي وتنظددديم الموسسدددات الماليدددة رادددم ادددباعشدددارة الددد  **

 بشنن السياسة النقدية وعمليات السوق المفتوحة. 20ف  59والمادتين  6016

( أدنددددددداه بشدددددددنن الشدددددددروط واألحكدددددددام 66/6009يسدددددددرنا أن نبدددددددين لكدددددددم القدددددددرار رادددددددم )

 الراصة بتصدار شالادات اعيدا  لمصرف اطر المركزي.

 (.13/9/6009مات اعتباراً من تارير  )يعمت بالذه التعلي
 

 

 22/2002القرار رقم 

 بشنن "الشروط واألحكام الراصة بتصدار 

 "شالادات اعيدا  لمصرف اطر المركزي

لسددنة  13اددانون مصددرف اطددر المركددزي وتنظدديم الموسسددات الماليددة راددم بعددد اعطدد   علدد  **

 وعمليات السوق المفتوحة.( بشنن السياسة النقدية 20ف  59وراصة المادتين ) 6016

 : ارر ما يلي
 

 (1المادة )

 تعريفـــــــات

 

 
 )إل   ميع البنوك( 13/9/6009تاري   99/6009* تعميم 

 ( 34ف  33والمادتين ) 6002لسنة  33** سابقاً اانون المصرف رام 
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 في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ارين كت منالا ما لم 

 -يقتضي السياق معن  آرر:

 شالادات اعيدا :

اً من المات اد أود  لدي  من هي الشالادات التي يصدرها مصرف اطر المركزي لتنكيد أن مبلغ

ابت بنك مررص من مصرف اطر المركزي أل ت محدد وبسعر فائدة  ابت أو متغير. ويستلم 

حامت الشالادة في تاري  استحقااالا المبلغ األصلي المود  باعضافة ال  الفوائد المستحقة 

 المتراكمة.

 المصرف:

 . مصرف اطر المركزي

 اعدارة:

 . إدارة الدين العام والشوون المصرفية واعصدار بالمصرف

 اعصدار:

 . ما يصدره المصرف المركزي من شالادات اعيدا  للبنوك

 الفائدة:

وهي سعر الفائدة معبراً عن  بنسبة مئوية من القيمة اعسميةف ويدفع مبلغ الفائدة من ابت 

 المصرف المركزي في تاري  استحقااالا.

 ر الفائدة:أساس احتساب سع

 . 320عدد األيام الفعلية مقسومة عل  

 القيمة اعسمية:

 . المبلغ المذكور عل  و   شالادة اعيدا  وال يتضمن أية فائدة أو ع وة

 السداد المبكر االرتياري:

يقصد ب  ايام المصرف المركزي بشراء وإلغاء شالادات إيدا  إذا راب مالكالا ببيعالا 

 . الاللمصرف ابت تاري  استحقاا

 أيام العمت:
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من يوم األحد حت  يوم الرميس من كت أسبو ف ما عدا أيام العط ت الرسمية التي يقرها 

 . المصرف المركزي

 تاري  المتا رة:

 . التاري  الذي يتم في  بيع شالادات اعيدا 

 تاري  التسوية:

 . هو التاري  الذي يتم في  بيع شالادات اعيدا ف أي دفع ايمتالا وتسليمالا

 تاري  االستحقاق:

 . التاري  الذي يستحق في  دفع القيمة اعسمية لحامت الشالادة

 الموتمن:

 . المصرف المركزي عندما يقوم بحفظ شالادات اعيدا  بالنيابة عن المصارف والبنوك

 الملكية:

 . الملكية الم بتة من ر ت س  ت المصرف المركزي

 السوق ال انوية:

 شالادات اعيدا  بعد تاري  إصدارها وحت  تاري  استحقااالا. السوق الذي يتم في  تداوت

 (6المادة )

 اعصدار وال دوت الزمني

: تصدر شالادات اعيدا  للمصارف والبنوك المررصة من ابت مصرف اطر المركزيف 6/1

 ةفي التاري  الذي يحدده المصرف اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحت  ال انية عشر

 التوايت المحلي لدولة اطر.بعد الظالر ب

: عل  المصارف والبنوك الراابة في الشراء إرسات رسائت سويفت من ر ت البرنامج 6/6

عن طريق إدارة الدين العام والشوون المصرفية  QCB connectالراص بشالادات اعيدا  

 واعصدار.

 (3المادة )

 فترة االستحقاق

 تالية:تصدر شالادات اعيدا  لفترات االستحقاق ال
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 أسبو  (1)

 شالر (6)

 أشالر 3 (3)

 أشالر 2 (4)

 أشالر 9 (5)

 شالر 16 (2)

 (4المادة )

 الفائــــــدة

 تصدر شالادات اعيدا  إما عل  أساس فائدة  ابتة أو متغيرة.

 (5المادة )

 شكت الشالادة وايمتالا اعسمية وفئة اعصدار

 يون لاير(.لاير )مل 000ف000ف1تصدر شالادات اعيدا  لحامل  وتبا  بقيمتالا اعسمية وبحد أدن  
 

 (2المادة )

 تسوية المدفوعات

: يقوم المصرف برصم ايمة الشالادات المرصصة لكت بنك من تاري  اعصدار من 2/1

 حسابات المقاصة لدي  ويتم إشعاره بقيمة الشالادات التي رصصت ل .

 : تتم عمليات المتا رة في شالادات اعيدا  في السوق ال انوية.2/6

ري  استحقاق الشالادة لحاملالا مبلغالا الذي يساوي ايمتالا اعسمية مع : يدفع المصرف في تا2/3

 الفائدة المستحقة.

 (1المادة )

 البيع االرتياري المبكر لشالادات اعيدا 

ي ب عل  المصارف التي تراب في بيع شالادات اعيدا  ال  المصرف المركزي ابت تاري  

  بحسب آ الالا وأسعار الفائدة مطروحاً منالا استحقااالا االتصات باعدارة لتسعير شالادات اعيدا
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نسبة هامش يتم االتفاق علي  مع اعدارة ويضاف ال  ريع بيع شالادات اعيدا  الفائدة المتراكمة 

 للفترة المنصرمة.

 (9المادة )

 حسابات األمانة

يوفر المصرف للبنوك حسابات األمانة بدون مقابت وذلك لغر  حفظ شالادات اعيدا ف وتقوم 

 عدارة بمسك الس  ت المحاسبية ذات الع اة وتحدي الا طبقاً لعمليات السوق ال انوية.ا

 (9المادة )

 شروط المتا رة بالشالادات

ي وز للمصارف المررصة من المصرف إعادة بيع شالادات اعيدا  ال  بنوك أررا مررصة 

ة بكافة المعلومات من المصرف وعل  المصارف الدارلة في عمليات المتا رة أن تبلغ اعدار

المتعلقة بعمليات المتا رة بواسطة سويفت وذلك ابت الساعة ال انية عشرة ظالراً بالتوايت 

المحلي لدولة اطر في تاري  تسوية العمليةف وي ب أن يتضمن السويفت التعليمات الراصة 

 بالدفع والتسليم.

 (10المادة )

 القانون الوا ب التطبيق

 ميع األمور المتعلقة بالر فات أو المنازعات التي اد تنشن عن / أو  تطبق اوانين دولة اطر في

 لالا ع اة بشالادات اعيدا .

 

 (11المادة )

 االكتتاب والترصيص

 يوم ال   اء هو يوم االكتتاب والترصيص لشالادات اعيدا .

 

 (16المادة )

شاركة في ي وز للبنوك اير المررصة من مصرف اطر المركزي والشركات األرراف الم

السوق األولية الراصة بشراء شالادات اعيدا  وذلك بعد الحصوت عل  موافقة اعدارة العليا 

 للمصرف.
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 (13المادة )

ي وز للمصرف تحصيت رسوم عن الطلبات التي تقدم برصوص كشوفات الحسابات ورسائت 

 السويفت وايرهاف وتقوم اعدارة المرتصة بتحديد الرسوم المذكورة.

 

 (14) المادة

 التعدي ت

ي وز للمصرف المركزي بقراره المنفرد أن يقوم بت راء التعدي ت عل  أحكام هذا القرار 

 وتكون التعدي ت التي تبلغ كتابة للبنوك والمصارف ملزمة من تاري  تبليغالا.

 (15المادة )
 

 تحويت شالادات اعيدا  ال  أذونات رزانة

أن يقوم بتحويت شالادات اعيدا  الصادرة من  ي وز للمصرفف مت  ما رأا ذلك ضرورياً 

بالتنسيق وموافقة وزارة المالية ال  أذونات رزانة حكومية بذات الشروط والقيمةف وذلك بعد 

 إشعار رسمي بذلك.

 (12المادة )
 

 تصدر اعدارة المرتصة بالمصرف القواعد العامة عصدار شالادات اعيدا  وترفق بالذا القرار 

 يت زأ من . وتشكت  زءاً ال

 (11المادة )

 تفسير القرار

ير ع في تفسير وتوضيح بنود هذا القرار ال  سعادة محافظ مصرف اطر المركزي ويكون 

 تفسيره نالائياً.

 

 (19المادة )

يبلغ هذا القرار ل ميع المصارف والبنوك المررصة من مصرف اطر المركزي والعاملة في 

 دولة اطر باللغة العربية.
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 (19المادة )

 تاري  نفاذ القرار وم ات تطبيق 

 ( ويلغ  كت حكم يرالف أحكام .13/9/6009يعمت بالذا القرار اعتباراً من تارير  )

 اواعد عامة

سعر البيع والشراء في سبيت تطوير السوق ال انوي: يمكن للبنوك عر  سعر بيع  -1

 وشراء شالادات اعيدا  عل  موااعالا االلكترونية.

مليات بيع وشراء شالادات اعيدا  من ر ت س ت مصرف اطر التسوية: يتم تسوية ع -6

 (.T+oالمركزي بناًء عل  التمويت مقابت السداد وتتم تسوية العملية ر ت نفس اليوم )

لن يتم إصدار أي تقارير من المصرف لعمليات بيع وشراء شالادات اعيدا  إال في حالة  -3

رف بتصدار تقرير بت مالي المبالغ و ود عمليات تبادت كبيرة وبالتالي سوف يقوم المص

 المتداولة ومتوسط أسعار الفائدة عل  أساس يومي.

ليس من مسئولية المصرف التدرت في السوق ال انوي لشالادات اعيدا  إال أن  يمكن  -4

للمصرف ابوت شالادات اعيدا  المصدرة كضمان في حالة طلب المصرف من البنوك 

 ة )ارو ( في حالة حا ة السوق لذلك.التقدم للحصوت عل  تسالي ت ائتماني

 لن يقبت المصرف حصوت البنوك عل  تسالي ت ائتمانية لتمويت شراء شالادات اعيدا . -5

 من حق المصرف ابوت أو رف  أي طلب دون إبداء األسباب. -2

 يحق للمكتب التقدم بعطاء واحد فقط. -1

حة واد لن يكون المصرف مسووالً عن أي رسائت سويفت تتضمن بيانات اير صحي -9

 تصت بعد انتالاء الوات المحدد لقبوت العطاءات.

تتول  إدارة الدين العام والشوون المصرفية واعصدار إ راءات عمليات االكتتاب  -9

 بالسوق األولية واعشراف عليالا.

 


