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 الفصل التاسع عشر 

                                      
 تعلیمات اخرى 

 

 -: 2012لسنة  13قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم *  -1

یرج�ى اإلحاط�ة بأن�ھ ق�د  2012دیس�مبر  2باإلشارة إلى القانون أعاله الصادر بت�اریخ  1/1

 . 2012دیسمبر  30دد السابع عشر بتاریخ الع –تم نشره في الجریدة الرسمیة 

) لس��نة 1رق��م ([) م��ن ق��انون إنش��اء الجری��دة الرس��میة 2علی��ھ ووفق��اً ألحك��ام الم��ادة (

م�ن ی�وم األربع�اء المواف�ق  اعتب�اراً  فإن العمل بالقانون المشار إلی�ھ س�وف یب�دأ ]1961

 . 2013ینایر  30

الخاض��عة ألحك��ام الق��انون  عل��ى جمی��ع المؤسس��ات المالی��ة ف��ي الدول��ة وجمی��ع الجھ��ات

 المشار إلیھ توفیق أوضاعھا وفقاً ألحكامھ وذلك خالل ستة أشھر من تاریخ العمل بھ .

وسوف یقوم مصرف قطر المركزي بنشر القانون كامالً وباللغتین العربیة واالنجلیزی�ة 

  . www. qcb.gov.qaعلى موقعھ الرسمي على شبكة المعلومات الدولیة 

األوض��اع وفق��اً ألحك��ام ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات توفی��ق  ** 1/2

   -: 2012لسنة  13رقم المالیة 

بإصدار قانون مصرف قطر  2012لسنة  13رقم ) من القانون 3عمالً بأحكام المادة (

المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات المالی��ة ، والت��ي أوجب��ت عل��ى جمی��ع المخ��اطبین بأحك��ام 

وفیق أوض�اعھم وفق�اً ألحكام�ھ وذل�ك خ�الل س�تة أش�ھر م�ن ت�اریخ القانون المشار إلیھ ت

 العمل بھ .

، فق�د تق�رر  2013یولی�و  30وحیث أن مھلة الستة أش�ھر المش�ار إلیھ�ا ق�د انتھ�ت ف�ي 

 . 2014ینایر  30تمدید المھلة إلى ستة أشھر أخرى تنتھي في 

مش�ار إلی�ھ ، وس�وف أوضاعھا وفقاً ألحك�ام الق�انون العلى جمیع محال الصرافة توفیق 

یقوم المص�رف المرك�زي بع�د نھای�ة المھل�ة المش�ار إلیھ�ا بتوقی�ع العقوب�ات والج�زاءات 

 المقررة قانوناً على المؤسسات المالیة التي تفشل في توفیق أوضاعھا .

 
 

  29/1/2013تاریخ  2/2013تعمیم * 
  6/8/2013تاریخ  30/2013** تعمیم 
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 -*جرائم االختالس :  -2

مالی�ة رق�م ) م�ن ق�انون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات ال130استناداً للمادة رق�م (

یجب على كل محال الصرافة إخطار المصرف فور علمھا بوقوع أي جریمة  2012لسنة  13

اخ��تالس تق��ع عل��ى أم��وال المح��ل بغ��ض النظ��ر ع��ن وق��وع الض��رر م��ن عدم��ھ متض��مناً أس��ماء 

األشخاص المتھمین علماً بأن ذلك الیخلي مسؤولیة المحل من مراعاة القوانین الساریة وإخطار 

 یة المختصة .الجھات األمن

 -الخدمات المصرفیة : ** إدارة حمایة مستخدمي  -3

ونشر الوعي  مستخدمي الخدمات المصرفیة/المالیةحمایة تم إنشاء إدارة لدى المصرف تھدف إلى 

 المالي والمصرفي ، وتكون لھا المھام واالختصاصات التالیة :

 ومحال الصرافة.حمایة عمالء البنوك وشركات االستثمار وشركات التمویل  -أ

التأكد من أن البنوك وشركات االستثمار وشركات التمویل ومحال الصرافة تعمل وفق األسس  -ب

 المالیة والمصرفیة السلیمة .

 تلقي شكاوى العمالء وحلھا إن أمكن .  -ج

 نشر الوعي المصرفي بالدولة .  -د  

لتعامل مع شكاوى العمالء  ا***تسمیة مسؤول اتصال لدى (محال الصرافة) تكون مھمتھ  -ھـ

 -والجمھور وتكون لھ االختصاصات التالیة :

 التعامل مع شكاوى العمالء والجمھور والرد علیھا في فترة ال تتعدى أسبوعاً واحداً . -1

 إعداد وحفظ سجالت للشكاوى المقدمة وتكون جاھزة عند الطلب . -2

الزم�ة والت�ي ت�نظم عالق�ة وسوف یقوم المصرف من وقت آلخ�ر بإص�دار التعلیم�ات ال

،  مس�تخدمي الخ�دمات المص�رفیة/المالیةمحال الصرافة بعمالئھا والت�ي تخ�ص حمای�ة 

 ،وعلى الجمیع االلتزام بالتعلیمات وتنفیذھا ، وفي حالة مخالفة أي محل لھذه التعلیمات

س��یقوم المص��رف  فیة،ارة حمای��ة مس��تخدمي الخ��دمات المص��روبن��اًء عل��ى توص��یة إد

باتخ��اذ اإلج��راءات المناس��بة وفق��اً ألحك��ام المرس��وم بق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي 

 . 2012لسنة  13وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

 

 

 

  14/11/2010تاریخ  19/2010تعمیم * 
  26/4/2015تاریخ  32/2015وكتاب مدیر حمایة مستخدمي الخدمات المصرفیة رقم ح م خ/ 22/11/2009تاریخ  17/2009** تعمیم 

من محال الصرافة تسمیة مسؤول االتصال لیكون حلقة وصل بین المؤسسات  المصرف) یطلب 45ملحق ( 9/4/2009تاریخ  5/2009عمیم *** ت
 المالیة وإدارة حمایة مستخدمي الخدمات المصرفیة  
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 -شركات الصرافة المرخصة العاملة في سوریا : -4

تاریخ  2052/100/1*باإلشارة إلى كتاب سعادة حاكم مصرف سوریة المركزي رقم  -أ

بشأن تحویل األموال من وإلى الجمھوریة العربیة السوریة مع شركات الصرافة  3/8/2010

 2006لعام  24المرخص لھا لممارسة أعمال الصرافة في سوریة وفق القانون رقم 

 . 16/2/2010تاریخ  4/2010وباإلشارة إلى التعمیم رقم 

الجمھوریة العربیة في مرفق قائمة معدلة بأسماء شركات الصرافة المسموح التعامل معھا 

 ). 40( السوریة بالملحق

 ** تعلیمات خاصة لشركات الصرافة من مصرف سوریا المركزي . -ب

) بتاریخ 100/1/2160باإلشارة إلى كتاب مصرف سوریة المركزي رقم (

والخاص بإجراءات التعامل مع الحواالت الخارجیة مرفق صورة من  12/11/2008

 . )41ھذا الكتاب بالملحق رقم (

 یجب على جمیع محال الصرافة االلتزام التام بما جاء بھذا الكتاب . 

 -: ) الكندیةIRFAN*** منظمة (-5

 29/4/2014باإلشارة إلى البیان المنشور في الموقع االلكتروني للحكومة الكندیة بتاریخ 

 ؛رھابي والمشار فیھ إدراج صندوق اإلغاثة الدولي للمتضررین والمحتاجین بكندا ككیان إ

 "International Relief Fund for the Afflicted and Needy – Canada (IRFAN – Canada) " 

یرجى العمل على تقیید أیة تحویالت مالیة من األشخاص أو الجمعیات الخیریة بدولة قطر 

لصالح الكیان المشار إلیھ وإعالمنا سواء وجدت أرصدة أو أصول مالیة أو لم توجد في 

 مسة أیام من تاریخھ ,غضون خ

لالطالع على البیان المنشور في الموقع االلكتروني للحكومة الكندیة ، یرجى زیارة الرابط 

 االلكتروني أدناه :
en.do?nid=843809-http://news.gc.ca/web/article  

 

 

 4/12/2009تاریخ  18/2009ورقم  16/2/2010تاریخ  4/2010ویوجد تعامیم سابقة رقم  6/10/2010تاریخ  16/2010* تعمیم رقم  
 26/6/2008تاریخ  7/2008ورقم  29/9/2008تاریخ  8/2008ورقم  28/12/2008تاریخ  12/2008ورقم 

  4/12/2008تاریخ  10/2008تعمیم رقم  **
 15/7/2014تاریخ  17/2014*** تعمیم 

 

http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=843809
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=843809
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