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 : الودائع الجامدة والمبالغ غير المطالب بهاالخامسالفصل 

 

 
  -معالجة حسابات الودائع الجامدة والمبالغ غير المطالب بها:

 -:كل فيما يخصهالعاملة بدولة قطر العمل باالتي  األخرى على جميع البنوك والمؤسسات المالية

 تعليمات عامة  -:أوالا 

سووت ا الودائووع  الجاموودة والمبووالغ غيوور المطالووب بهووا  ووي تكوووا الجهووة المختصووة بتل ووي وا  -1

 بدالا ما المحاكا الشرعية. الهيئة العامة لشؤوا ال اصريا

الهيئووة العامووة لشوووؤوا يرفووم مووع األرصوودة غيوور المطالووب بهووا والمحولووة  لووى حسوواب   -2

قوووائا بمسووماح أصووحابها وجميووع مسووتندات  يبووات الشخصووية و أ  معلومووات  ال اصووريا

 متوفرة عنها. أخرى 

جووراح الم اصووة بينهووا وبوويا أيووة  تحووول جميووع األرصوودة الخاصووة بتلووك الحسووابات بعوود   -3

( 220222حسابات مدينوة أو التااموات قائموة علوى أصوحابها لوديكا  لوى الحسواب رقوا  

 . الهيئة العامة لشؤوا ال اصريالدى مصرف قطر اإلس مي باسا 

غير المطالب بها والمحولة  لوى الحسواب الموركور  ترسل قوائا بمسماح أصحاب األرصدة  -4

كوول لأعوو إ  لووى مصوورف قطوور المركووا  مت وومنة أرصوودة كوول موونها والوورقا الشخصووي 

 منها. 

 . 3/2222اعتباراا ما  ليماتالتع إيعمل بهر   

 -يانياا: كيفية معالجة حسابات الودائع الجامدة والمبالغ غير المطالب بها:

  -دة:حسابات الودائع الجام -1

" ووي جميووع أنووواا حسووابات ودائووع العموو ح لوودى البنوووك التووي ال توجوود عليهووا أ  حركووة     

،  وتعورر  مكانيوة االسوتدالل علوى وجوود صواحب الحسواب موا خو ل ةسحب أو  يداا فعليو

حركة حساباته األخرى أو تعام ته األخرى موع البنوك وبعود اسوتنفار كافوة وسوائل االتصوال 

 به". 
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ات ودائع العم ح جامدة  را انطبم عليهوا التعريوف الووارد أعو إ بعود ان  واح تعتبر حساب -

  -المدد التالية:

 .سنة مي دية على الحسابات الجارية  -

 .سنتيا مي ديتيا على حسابات التوفير - 

 .خمسة سنوات مي دية على حسابات الودائع ألجل والشعار -

  -االجراحات المطلوب اتخار ا:  -

  -ب على جميع البنوك اتخار االجراحات التالية بشما حسابات الودائع الجامدة:يج    

 ع جميع انواا حسوابات الودائوع الجامودة تحوت االشوراف المباشور الحود المسوؤوليا  و 1/1

علوى  ورإ الحسووابات بميوة عمليوات سووحب أو ايوداا كموا فووي  لوودخولالمخووليا، واليوتا ا

 مسب ة منه.  الحسابات المتحركة اال بعد مواف ة

االستمرار في  رسال كشوف الحسابات واإلشعارات الدورية الصوحاب تلوك الحسوابات   1/2

 ومحاولة االتصال بها او الحصول على معلومات عنها. 

االسووتمرار فووي احتسوواب الفوائوود واالربوواا علووى تلووك الحسووابات حسووب المتفووم عليووه او  1/3

 حسب االسعار السائدة في السوم. 

حويول ارصودة حسوابات الودائوع الجامودة للعميول بجميوع أنواعهوا  لوى حسواب معلوم يتا ت 1/4

يسومى  أرصوودة غيوور مطالووب بهووا( ورلووك بعوود ان  وواح عشوور سوونوات علووى توواري  اخوور 

حركة اجريت على حسابات العميل المجمدة دوا امكانية االستدالل على العميول خو ل 

  فار كافة وسائل االتصال به.ن رإ الفترة بعد است

قبل تحويل حسابات الودائع الجامدة الى حسواب ارصودة غيور مطالوب بهوا، يجوب علوى البنوك  1/2

التح م ما عمل ت اص بينها وبيا أ  حسابات مدينة او التاامات قائمة علوى أصوحابها لودى 

  البنك، على أا يتا اقفال  رإ الحسابات قبل تحويلها الى أرصدة غير مطالب بها.

شوؤوا ل الهيئة العامةجمع لدى البنك ما االرصدة غير المطالب بها الى يجب تحويل المت 1/6

ال اصريا كل ي يوة أشوهر موع  رفوام قووائا بمسوماح اصوحابها وجميوع مسوتندات  يبوات 

 اية معلومات متوفرة عنها لدى البنك. والشخصية 
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 تحصيل عموالت على حسابات الودائع الجامدة. -

لاير قطوور  فووي  222التووي ت وول عووا  األرصوودةيمكووا للبنوووك تحصوويل عمولووة علووى   

بوم عليهوا التعريوف فوي حسابات الودائع تحت الطلب و ودائع التوفير الجامودة التوي ينط

بحيو  ال تايود العمولوة المحصولة  ،موا  ورإ التعليموات( ما يانيواا 1بند ( 362 الصفحة

 عا عشرة رياالت قطرية شهرياا. 

  -ة:الشيكات والحواالت المصرفية الواقف -2

" ي الشيكات المصورفية المسوحوبة علوى بنووك خوار  قطور ولوا ت ودا للصورف خو ل سونة 

مي ديووة أو مبووالغ الحووواالت المصوورفية الصووادرة والمعووادة للبنووك او محوول الصوورافة او لووا 

 تخصا عليه خ ل فترة سنة مي دية". 

  -اإلجراحات المطلوب اتخار ا:  -

صوورافة اتخووار االجووراحات التاليووة بشووما الشوويكات يجووب علووى جميووع البنوووك ومحووال ال     

  -والحواالت المصرفية الواقفة:

مر بإصدار الشيك أو الحوالة سواح بال يود فوي آلرد قيمة الشيك والحوالة الواقفة للعميل ا  2/1

حسابه أو االتصال به واشعارإ ورلك بعد اتخار اإلجوراحات المصورفية ال اموة إليبوات 

غ وعودا  مكانيوة خصومها فوي المسوت بل علوى حسوابات البنوك أو عدا صورف  ورإ المبوال

 محل الصرافة لدى المراسليا بالخار . 

مر بإصدار الشيك أو الحوالة الواقفة وعودا  مكانيوة في حالة عدا وجود حساب للعميل اآل 2/2

االتصوال بووه أو االسووتدالل عليوه تحووول مبووالغ الشوويكات والحوواالت الواقفووة  لووى حسوواب 

ير مطالب بها( بعد مرور خمس سونوات مي ديوة موا تواري   صودار ا، موع  أرصدة غ

 أحكاا الرقابة عليها وو عها تحت األشراف المباشر الحد المسؤوليا المخوليا. 

المسوجلة فوي  ةمبوالغ الشويكات والحوواالت الواقفو  را ان  ت خمسة سنوات أخرى على 2/3

( أع إ، ي وا البنوك أو 2/2رة رقا  حساب أرصدة غير مطالب بها المشار  ليه في الف 

محل الصرافة بنشر  ع ا في صحيفتيا محليتيا أحد ما باللغة اإلنجلياية عوا أسوماح 

أصووحاب تلووك المبووالغ مووع موونحها مهلووة شووهر للمراجعووة،  بعوود ا ي وووا  البنووك أو محوول 
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ئا بمسوماح مرف واا بهوا قووا الهيئة العامة لشؤوا ال اصورياالصرافة بتحويل تلك المبالغ  لى 

 أصحابها وجميع مستندات  يبات الشخصية وأ  معلومات اخرى متوفرإ عنها.

   -أرباا المسا ميا غير المدفوعة: -3 

" ي أرباا األسها التي ت رر توايعها على المسا ميا موا البنووك والمؤسسوات الماليوة      

 ست مها".المحددة في  رإ التعليمات وتا اإلع ا عنها ولا يت دا أصحابها ال

  -اإلجراحات المطلوب اتخار ا: -    

يجووب علووى البنوووك والمؤسسووات الماليووة المعنيووة اتخووار اإلجووراحات التاليووة بشووما أربوواا          

  -المسا ميا غير المدفوعة:

محاولة االتصال بالمسا ميا أصحاب أرباا األسها في حالوة معرفوة البنوك لهوا لحويها   3/1

 على است ا أرباحها. 

بعد مرور خمس سنوات ما اإلعو ا عوا أربواا المسوا ميا وعودا تسولا أصوحابها لهوا  3/2

ي وووا البنووك أو المؤسسووة الماليووة بنشوور  عوو ا فووي صووحيفتيا محليتوويا أحوود ما باللغووة 

 ياية عا أسماح أصحاب أرباا األسها غير المدفوعة دوا ركر المبالغ. اإلنجل

(أعو إ ي ووا البنوك 3/2ف ورة  البعد مرور خمس سنوات أخرى باإل افة لتلك المركورة في   3/3

بوواإلع ا فووي الصووحف موورة أخوورى علووى نفووس النحووو المووركور أعوو إ يووا يووتا تحويوول أربوواا 

الهيئة العامة لشؤوا ر واحد ما تاري  اإلع ا  لى المسا ميا غير المدفوعة بعد مرور شه

مع قوائا بمسماح أصحابها وجميع مستندات ايبات الشخصية وا  معلومات اخرى  ال اصريا

  متوفرة عنها.

  -استيمارات العم ح المستح ة وغير المدفوعة: -4

ظ والصووناديم " ووي المبووالغ واألربوواا المسووتح ة للعموو ح عووا اسووتيماراتها فووي المحوواف     

ومختلف أنواا األوعية االستيمارية التي تدير ا أو تحوتفظ بهوا البنووك وشوركات االسوتيمار 

لصالح العم ح والتوي انتهوت مودة االسوتيمار الخاصوة بهوا ولوا تودفع الصوحابها بسوبب عودا 

مراجعتها البنك أو شركة االسوتيمار السوت مها وعودا وجوود حسوابات لهوا ال وافتها وعودا 

لفصل األول من الباب الرابع مادة با 2132لسنة  31مالحظة : ما ورد في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 

( بشأن السرية المصرفية 341)  
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 شوعار ا كتابيواا خو ل ة االستدالل عليها أو وجود أ  معلومات عنها بعد مراسلتها و مكاني

 . "تلك الفترة

  -اإلجراحات المطلوب اتخار ا: -  

 يجب على البنوك وشركات االستيمار اتخار اإلجراحات التاليوة بشوما مبوالغ اسوتيمارات   -

  -العم ح  المستح ة غير المدفوعة:

بالغ  لى حساب   أرصدة غير مطالب بها ( بعد مرور خمسة سونوات تحويل تلك الم 4/1

 على استح اقها بعد استنفار كافة وسائل االتصال بمصحابها طوال تلك الفترة. 

بعد مرور خموس سونوات أخورى علوى ب واح تلوك المبوالغ فوي حسواب أرصودة غيور  4/2

الهيئوة العاموة ( أعو إ يوتا تحويلهوا  لوى 4/1حسب موا ورد فوي الف ورة   امطالب به

خوو ل شووهر واحوود مرف وواا بهووا قوووائا بمسووماح أصووحابها وجميووع  لشووؤوا ال اصووريا

 مستندات  يبات الشخصية وأ  معلومات اخرى متوفرة عنها. 

  -مبالغ أخرى غير مستدل على أصحابها: -2

 ووورإ أ  مبوووالغ أو مسوووتح ات أخووورى علوووى البنووووك والمؤسسوووات الماليوووة المحوووددة فوووي      

( ولووا توودفع الصووحابها لعوودا 4(  لووى  1بخوو ف مووا سووبم ركوورإ فووي البنووود مووا   التعليمووات

 االستدالل عليها لمدة عشرة سنوات مي دية. 

  -اإلجراحات المطلوب اتخار ا: -      

يتا اإلع ا عا تلك المبالغ أو المستح ات بالنشر فوي صوحيفتيا محليتويا أحود ما باللغوة     

مرف وا  الهيئة العامة لشؤوا ال اصورياما تاري  اإلع ا  لى  اإلنجلياية يا تحول بعد شهر

بها قوائا بمسماح أصحابها وجميوع مسوتندات  يبوات شخصوية وأ  معلوموات اخورى متووفرة 

 عنها. 

  -محتويات الخاائا غير المطالب بها: -6

 ي محتويوات الخواائا التوي يؤجر وا البنوك للعمو ح والتوي م وى عليهوا عواميا مي ديويا  

ا وجود أ  حركة سحب أو  يداا مع عدا تجديد الع ود الخاصة بها باإل وافة  لوى عودا دو
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استدالل البنك على وجود أصحابها سواح باالتصال المباشر أو ما خ ل مراسولتها أو عوا 

 طريم وجود حسابات لها بالبنك. 

  -اإلجراحات المطلوب اتخار ا: -      

  -التالية بشما محتويات الخاائا غير المطالب بها: يجب على البنوك اتخار اإلجراحات    

نشر  ع ا في اينتيا ما الصحف المحلية أحد ما باللغة اإلنجلياية بمسوماح أصوحاب   6/1

 ورإ  الخوواائا وموونحها مهلووة امنيوة لموودة ي يووة أشووهر لمراجعوة البنووك بشووما الخوواائا 

 المؤجرة لها. 

( ي وا البنك بفوتح الخواائا التوي لوا يراجعوه 6/1ة  بعد انتهاح المهلة المحددة في الف ر  6/2

أصووحابها ويجوورد محتوياتهووا بموجووب مح وور جوورد رسوومي وبح ووور شووخص تعينووه 

 المحكمة المختصة. 

مرف وا بهوا قووائا باسوماح  الهيئة العاموة لشوؤوا ال اصورياتحول محتويات الخاائا  لى   6/3

اخورى متووفرة عونها ونسو  اصحابها وجميع مستندات ايبات الشخصية وا  معلوموات 

 (. 6/2ما محا ر الجرد  المركورة في الف رة  

  -قواعد عامة: -0

( ما قبل البنوك 12/2223اعتباراا ما   (362صفحة   بند  يانياا( التعليماتبيعمل  0/1

والمؤسسوووات الماليوووة المحوووددة بالتعليموووات كووول فيموووا يخصوووه، ويجوووب علوووى البنووووك 

راجعة وتصنيف جميع حسابات ودائع العم ح والمبالغ والمؤسسات المالية المعنية م

( مووا  وورإ التعليمووات 6(  لووى  1والمسووتح ات األخوورى المووركورة فووي البنووود مووا  

وال ائمة لديها، واتخار اإلجراحات المنصوص عليها فوي  ورإ التعليموات بشومنها وف واا 

توائ  رلوك للفترات الامنية المحددة لكل منها، موع أشوعار مصورف قطور المركوا  بن

 في خ ل ي ية أشهر ما تاريخه.

على البنوك والمؤسسات الماليوة المعنيوة االحتفواظ بنسو  موا المسوتندات والسوج ت  0/2

ال اصووريا  الهيئووة العاموة لشوؤواالخاصوة بجميوع المبوالغ والمسووتح ات المحولوة  لوى 
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ل حتفواظ ( حسوب المودة ال انونيوة  ال اموة 6(  لوى  1وف ا لما جاح فوي البنوود موا  

 بالسج ت. 

يجب على البنوك والمؤسسات المالية المعنية أا تراعي   افة نصوص فوي الع وود  0/3

واالتفاقيات ونمار  فوتح الحسواب الموقعوة موا العمو ح، وكشووف الحسواب المرسولة 

للعم ح تركر فيهوا فتورات و جوراحات تجميود الحسوابات والمبوالغ األخورى الموركورة 

  الهيئة العامة لشؤوا ال اصريا.وتحويلها  لى  في  رإ التعليمات،

 

  

  2132لسنة  31( من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 341مالحظة : ما ورد في المادة )


