
146       
 محال الصرافةتعلیمات     

                                                                                                                       

  2015 سرما      
 سادسةالالطبعة 

 

 

 
 
 

 الفصل الثاني عشر
 

 تعلیمات إدارة االستقرار المالي واإلحصاء
 
 
 



147       

 تعلیمات إدارة االستقرار                                                                           تعلیمات محال الصرافة    
 المالي واإلحصاء                                                                                                          

                                                                                                        

  2015 مارس    
 السادسةالطبعة 

 

 الثاني عشرالفصل 
                                      

  تعلیمات إدارة االستقرار المالي واإلحصاء 
 

  -: *إنشاء إدارة االستقرار المالي واإلحصاء -1

اعتم���اد الھیك���ل التنظیم���ي ب2008) لس���نة 1مص���رف رق���م (الباإلش���ارة إل���ى ق���رار مجل���س إدارة 

م�ن ض�من وواإلحص�اء ،  م�اليالتحت اسم إدارة االستقرار فقد تم استحداث إدارة جدیدة للمصرف، 

مھام واختصاصات ھذه اإلدارة إع�داد وترتی�ب وتحلی�ل وحف�ظ جمی�ع اإلحص�اءات الخاص�ة بمی�زان 

الم��دفوعات ، وك��ل م��ا یتعل��ق بتح��ویالت الع��املین . یج��ب توجی��ھ جمی��ع المراس��الت الخاص��ة بھ��ذه 

 ء .المواضیع إلى إدارة االستقرار المالي واإلحصا

 ویلغى كل حكم یخالفھ . )5/1/2009(اعتباراً من  بھذه التعلیماتیعمل 

 -: **البیانات الخاصة باالستقرار المالي واإلحصاء -2

إج��راء الدراس��ات والبح��وث  إدارة االس��تقرار الم��الي واإلحص��اءم��ن ض��من مھ��ام واختصاص��ات 

اإلدارة م�ن أداء المھ�ام الموكل�ة  بالدولة ، ولك�ي ت�تمكن باستقرار الجھاز المصرفي والماليالخاصة 

 إلیھا بالدقة والسرعة ، لذا یجب العمل بما یلي :

الموض�حة  موافاة اإلدارة المعنیة بالبیان�ات المطلوب�ة ش�ھریاً حس�ب الج�داول المرفق�ة  -أ

 . )12ملحق رقم (بال

ص��رافة بغ��رض التنس��یق مباش��رة م��ع "إدارة  مح��لول اتص��ال ف��ي ك��ل ؤتحدی��د مس�� -ب

المالي واإلحص�اء" وتزوی�دھا بجمی�ع البیان�ات الخاص�ة ب�ھ (رق�م الھ�اتف ، االستقرار 

 رقم الجوال ، رقم الفاكس ، البرید االلكتروني) .

ول االتص�ال س�وف ی�تم تس�لیمھ نس�خة الكترونی�ة م�ن ؤعند استالم البیانات الخاص�ة بمس� -ج

 .)12بالملحق رقم ( الموضحة الجداول

 ویلغى كل حكم یخالفھ . 18/2/2009اعتباراً من  یعمل بھذه التعلیمات

 -: ***QCB Portalتفعیل نظام  -3

               مص����رف تح����دیث نظ����ام می����زان الم����دفوعات لدول����ة قط����ر وذل����ك ع����ن طری����ق نظ����امالیعت����زم 

QCB Portal . 
 
 

 

  5/1/2009تاریخ  1/2009* تعمیم 
  18/2/2009تاریخ  2/2009** تعمیم 

 26/12/2010تاریخ  23/2010*** تعمیم 
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وبش��كل م 2011یج��ب إدخ��ال البیان��ات الخاص��ة بنم��اذج می��زان الم��دفوعات ب��دءاً م��ن الع��ام 

شھري، واالستمرار بتزوید المصرف بالبیانات یدویاً حتى ی�تم إخط�ار المح�ل ب�التوقف ع�ن 

 ذلك .

عن العاملین بمح�ال الص�رافة ف�ي دول�ة  واإلحصاء إنشاء قاعدة بیانات في إدارة االستقرار المالي -4

 -: *قطر

ص بإنشاء قاع�دة الخا 6/8/2012) والمؤرخ في 28/2012باإلشارة إلى التعمیم رقم ( أ س ح/

 بیانات عن العاملین بمحال الصرافة في دولة قطر .

یرجى تزوید إدارة االستقرار المالي واإلحصاء بالبیان�ات المطلوب�ة وذل�ك حس�ب النم�اذج الحدیث�ة 

) بص�فة دوری�ة عل�ى أس�اس رب�ع س�نوي عل�ى ق�رص م�رن.  ویعم�ل بھ�ذا 9المرفقة ملح�ق رق�م (

 ویلغى ما یخالف ذلك . 12/12/2012التعمیم اعتباراً من تاریخھ 

 

 12/12/2012تاریخ  49/2012* تعمیم 
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