
١٤١       
                                                                                      تمویلتعلیمات شركات ال    

                                                                                                                       

  ۲۰۱٤ أكتوبر                
 سادسةالالطبعة 

 

 

 
 
 

 نــمـاثالل ــالفــص 
 

 الودائع الجامدة والمبالغ 
 ھاـب بـطالـیر المـغ

 
 
 



١٤٢ 
 الودائع الجامدة والمبالغ غیر المطالب بھا                                                      لتمویلتعلیمات شركات ا    

 
 

 ۲۰۱٤ أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

 

 لثامنالفصل ا
 "الودائع الجامدة والمبالغ غیر المطالب بھا" 

  -معالجة حسابات الودائع الجامدة والمبالغ غیر المطالب بھا:

 -اآلتي حسب ما یخص أعمال شركات التمویل : *على جمیع شركات التمویل االلتزام بالتعمیم

 تعلیمات عامة  -:أوالً 

الھیئ�ة الم الودائع  الجامدة والمبالغ غیر المطالب بھ�ا ھ�ي تكون الجھة المختصة بتلقي واست**   -۱

 بدالً من المحاكم الشرعیة. العامة لشؤون القاصرین

 الھیئ�ة العام�ة لش�ؤون القاص�رینیرفق م�ع األرص�دة غی�ر المطال�ب بھ�ا والمحول�ة إل�ى حس�اب   -۲

 وفرة عنھم. قوائم بأسماء أصحابھا وجمیع مستندات إثبات الشخصیة و أي معلومات أخرى مت

ج�راء المقاص�ة بینھ��ا وب�ین أی�ة حس��ابات إتح�ول جمی�ع األرص�دة الخاص��ة بتل�ك الحس�ابات بع��د   -۳

) ل�دى مص�رف ۲۰۷۰۲۰مدینة أو التزام�ات قائم�ة عل�ى أص�حابھا ل�دیكم إل�ى الحس�اب رق�م (

 . الھیئة العامة لشؤون القاصرینقطر اإلسالمي باسم 

یر المطالب بھا والمحولة إلى الحساب الم�ذكور أع�اله ترسل قوائم بأسماء أصحاب األرصدة غ  -٤

 كل منھم. لإلى مصرف قطر المركزي متضمنة أرصدة كل منھم والرقم الشخصي 

 . ۲۰۰٥مارس اعتباراً من  لیماتالتع هیعمل بھذ   

 -*ثانیاً: كیفیة معالجة حسابات الودائع الجامدة والمبالغ غیر المطالب بھا

  -مدة:حسابات الودائع الجا -۱

حرك�ة س�حب أو  "ھي جمیع أن�واع حس�ابات ودائ�ع العم�الء ل�دى البن�وك الت�ي ال توج�د علیھ�ا أي 

ن خالل حرك�ة حس�اباتھ ـاب مـاحب الحسـود صـى وجـ،  وتعذر إمكانیة االستدالل علةإیداع فعلی

 االتصال بھ".  ع البنك وبعد استنفاذ كافة وسائلاألخرى أو تعامالتھ األخرى م

بات ودائع العم�الء جام�دة إذا انطب�ق علیھ�ا التعری�ف ال�وارد أع�اله بع�د انقض�اء الم�دد تعتبر حسا

 -التالیة:

 .سنة میالدیة على الحسابات الجاریة  - 

 .سنتین میالدیتین على حسابات التوفیر - 
 وإلشعار.سنوات میالدیة على حسابات الودائع ألجل  خمس -

 
 

 للمؤسسات المالیة . )(التعلیمات التنفیذیة بشان حسابات الودائع الجامدة والمبالغ غیر المطالب بھا ۱۷/۱۲/۲۰۰۳تاریخ  ۲٥/۲۰۰۳* تعمیم 
 (تعدیل التعلیمات) . ۲/۳/۲۰۰٥اریخ ت ۷/۲۰۰٥** تعمیم 



١٤٣ 
 الودائع الجامدة والمبالغ غیر المطالب بھا                                                      لتمویلتعلیمات شركات ا    

 
 

 ۲۰۱٤ أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

  -المطلوب اتخاذھا: اإلجراءات  -

  -التالیة بشأن حسابات الودائع الجامدة: اإلجراءاتیجب على جمیع البنوك اتخاذ     

  المس���ئولین ألح���دالمباش���ر  اإلش���رافحس���ابات الودائ���ع الجام���دة تح���ت  أن���واعض���ع جمی���ع و ۱/۱

كم��ا ف��ي  إی��داععل��ى ھ��ذه الحس��ابات بأی��ة عملی��ات س��حب أو  ل��دخولی��تم ا المخ��ولین، وال

 وافقة مسبقة منھ. بعد م إالالحسابات المتحركة 

تل��ك الحس��ابات   ألص��حاباالس��تمرار ف��ي إرس��ال كش��وف الحس��ابات واإلش��عارات الدوری��ة  ۱/۲

 الحصول على معلومات عنھم.  أوومحاولة االتصال بھم 

حس�ب  أوعل�ى تل�ك الحس�ابات حس�ب المتف�ق علی�ھ  واألرب�احاالستمرار ف�ي احتس�اب الفوائ�د  ۱/۳

 السائدة في السوق.  األسعار

حسابات الودائع الجام�دة للعمی�ل بجمی�ع أنواعھ�ا إل�ى حس�اب معل�ق یس�مى  أرصدةیتم تحویل  ٤/۱

 أجری�تحرك�ة  أخ�ر(أرصدة غیر مطالب بھا) وذلك بعد انقضاء عش�ر س�نوات عل�ى ت�اریخ 

االس��تدالل عل��ى العمی��ل خ��الل ھ��ذه الفت��رة بع��د  إمكانی��ةعل��ى حس��ابات العمی��ل المجم��دة دون 

 ل بھ. فاذ كافة وسائل االتصاناست

غی�ر مطال�ب بھ�ا، یج�ب عل�ى البن�ك  أرص�دةحس�اب  إل�ىقبل تحویل حسابات الودائع الجامدة  ٥/۱

التزامات قائمة عل�ى أص�حابھا ل�دى  أوالتحقق من عمل تقاص بینھا وبین أي حسابات مدینة 

 أرصدة غیر مطالب بھا.  إلىھذه الحسابات قبل تحویلھا  إقفالالبنك، على أن یتم 

ش��ؤون ل الھیئ��ة العام��ة إل��ىغی��ر المطال��ب بھ��ا  األرص��دةالمتجم��ع ل��دى البن��ك م��ن  یج��ب تحوی��ل ٦/۱

وجمی��ع مس��تندات إثب��ات  أص��حابھاالقاص��رین ك��ل ثالث��ة أش��ھر م��ع إرف��اق ق��وائم بأس��ماء 

 معلومات متوفرة عنھم لدى البنك.   أیةوالشخصیة 

  -:*الشیكات والحواالت المصرفیة الواقفة -۲

حوبة على بنوك خارج قطر ولم تقدم للصرف خالل سنة میالدی�ة أو "ھي الشیكات المصرفیة المس

لم تخصم علیھ خ�الل فت�رة  أومحل الصرافة  أومبالغ الحواالت المصرفیة الصادرة والمعادة للبنك 

 سنة میالدیة". 

  -اإلجراءات المطلوب اتخاذھا:  -

ن الش��یكات والح��واالت التالی��ة بش��أ اإلج��راءاتیج��ب عل��ى جمی��ع البن��وك ومح��ال الص��رافة اتخ��اذ 

  -المصرفیة الواقفة:

 . مالحظة : تطبق على شركات التمویل ما یخصھا من ھذه التعلیمات* 
 



١٤٤ 
 الودائع الجامدة والمبالغ غیر المطالب بھا                                                      لتمویلتعلیمات شركات ا    

 
 

 ۲۰۱٤ أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

مر بإصدار الشیك أو الحوالة سواء بالقید في حسابھ آلرد قیمة الشیك والحوالة الواقفة للعمیل ا  ۲/۱

وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات المصرفیة الالزم�ة إلثب�ات ع�دم ص�رف  وإشعارهأو االتصال بھ 

عل�ى حس�ابات البن�ك أو مح�ل الص�رافة ل�دى ھذه المبالغ وعدم إمكانیة خصمھا في المس�تقبل 

 المراسلین بالخارج. 

م��ر بإص��دار الش��یك أو الحوال��ة الواقف��ة وع��دم إمكانی��ة ف��ي حال��ة ع��دم وج��ود حس��اب للعمی��ل اآل ۲/۲

االتصال بھ أو االستدالل علیھ تحول مبالغ الشیكات والحواالت الواقفة إلى حس�اب (أرص�دة 

حك�ام الرقاب�ة إمیالدی�ة م�ن ت�اریخ إص�دارھا، م�ع غیر مطالب بھا) بعد مرور خمس سنوات 

 المخولین.  المسئولین ألحدعلیھا ووضعھا تحت األشراف المباشر 

المسجلة في حس�اب  ةإذا انقضت خمسة سنوات أخرى على مبالغ الشیكات والحواالت الواقف ۲/۳

مح��ل  ) أع��اله، یق��وم البن��ك أو۲/۲أرص��دة غی��ر مطال��ب بھ��ا المش��ار إلی��ھ ف��ي الفق��رة رق��م (

الصرافة بنشر إعالن في صحیفتین محلیتین أح�دھما باللغ�ة اإلنجلیزی�ة ع�ن أس�ماء أص�حاب 

تلك المبالغ مع منحھم مھل�ة ش�ھر للمراجع�ة،  بع�دھا یق�وم  البن�ك أو مح�ل الص�رافة بتحوی�ل 

مرفق�اً بھ�ا ق�وائم بأس�ماء أص�حابھا وجمی�ع  الھیئ�ة العام�ة لش�ؤون القاص�رینتلك المب�الغ إل�ى 

 عنھم. متوفرة لدى البنك أخرىثبات الشخصیة وأي معلومات مستندات إ

   -أرباح المساھمین غیر المدفوعة: -۳ 

وش�ركات االس�تثمار وش�ركات "ھي أرباح األسھم التي تقرر توزیعھا على المساھمین من البنوك   

 ھا".في ھذه التعلیمات وتم اإلعالن عنھا ولم یتقدم أصحابھا الستالم التمویل ومحال الصرافة

  -اإلجراءات المطلوب اتخاذھا: -    

اتخاذ اإلجراءات التالی�ة  وشركات االستثمار وشركات التمویل ومحال الصرافةیجب على البنوك       

  -بشأن أرباح المساھمین غیر المدفوعة:

لح�ثھم عل�ى اس�تالم  مع�رفتھممحاولة االتصال بالمساھمین أصحاب أرباح األسھم في حالة   ۳/۱

 ھم. أرباح

بعد مرور خمس سنوات من اإلعالن عن أرباح المساھمین وعدم تسلم أص�حابھا لھ�ا یق�وم   ۳/۲

بنش��ر إع��الن ف��ي ص��حیفتین  أو المؤسس��ات المالی��ة اإلس��المیة المالی��ة *مؤسس��ة الالبن��ك أو 

محلیتین أحدھما باللغة اإلنجلیزی�ة ع�ن أس�ماء أص�حاب أرب�اح األس�ھم غی�ر المدفوع�ة دون 

 ذكر المبالغ. 

 . مالحظة : تطبق على شركات التمویل ما یخصھا من ھذه التعلیمات*  
 



١٤٥ 
 الودائع الجامدة والمبالغ غیر المطالب بھا                                                      لتمویلتعلیمات شركات ا    

 
 

 ۲۰۱٤ أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

 

 تق��وم)أع��اله ۳/۲فق��رة (البع��د م��رور خم��س س��نوات أخ��رى باإلض��افة لتل��ك الم��ذكورة ف��ي   ۳/۳

ب�اإلعالن ف�ي الص�حف م�رة أخ�رى عل�ى نف�س  والمؤسسة المالیة اإلس�المیة مؤسسة المالیةال

النحو المذكور أعاله ثم یتم تحویل أرباح المس�اھمین غی�ر المدفوع�ة بع�د م�رور ش�ھر واح�د 

م�ع ق�وائم بأس�ماء أص�حابھا وجمی�ع  الھیئة العام�ة لش�ؤون القاص�رینن إلى من تاریخ اإلعال

 متوفرة عنھم.  أخرىمعلومات  وأيالشخصیة  إثباتمستندات 

  -استثمارات العمالء المستحقة وغیر المدفوعة: -٤

"ھي المبالغ واألرباح المستحقة للعمالء عن استثماراتھم في المحافظ والصنادیق ومختلف أن�واع  

وعیة االستثماریة التي تدیرھا أو تحتفظ بھا البنوك وشركات االس�تثمار لص�الح العم�الء والت�ي األ

بس��بب ع��دم م��راجعتھم البن��ك أو ش��ركة  ألص��حابھاانتھ��ت م��دة االس��تثمار الخاص��ة بھ��ا ول��م ت��دفع 

وعدم إمكانی�ة االس�تدالل عل�یھم أو وج�ود  إلضافتھااالستثمار الستالمھا وعدم وجود حسابات لھم 

 . "معلومات عنھم بعد مراسلتھم وإشعارھم كتابیاً خالل تلك الفترة أي

  -اإلجراءات المطلوب اتخاذھا: 

یجب على البنوك وشركات االس�تثمار اتخ�اذ اإلج�راءات التالی�ة بش�أن مب�الغ اس�تثمارات العم�الء   

  -المستحقة غیر المدفوعة:

ھا ) بعد مرور خمس�ة س�نوات عل�ى تحویل تلك المبالغ إلى حساب ( أرصدة غیر مطالب ب  ۱/٤

 . استحقاقھا بعد استنفاذ كافة وسائل االتصال بأصحابھا طوال تلك الفترة
 ابعد مرور خمس سنوات أخرى على بقاء تلك المبالغ في حساب أرص�دة غی�ر مطال�ب بھ�  ۲/٤

 الھیئ��ة العام��ة لش��ؤون القاص��رین) أع��اله ی��تم تحویلھ��ا إل��ى ٤/۱حس��ب م��ا ورد ف��ي الفق��رة (

ل شھر واحد مرفقاً بھا قوائم بأسماء أص�حابھا وجمی�ع مس�تندات إثب�ات الشخص�یة وأي خال

 . لدى البنك متوفرة عنھم أخرىمعلومات 

  -مبالغ أخرى غیر مستدل على أصحابھا: -٥

وش���ركات االس���تثمار وش���ركات التموی���ل ومح���ال أي مب���الغ أو مس���تحقات أخ���رى عل���ى البن���وك  

ع ـدف�ـم تـ) ول�٤) إل�ى (۱نود م�ن (ـي الب�ـره فـق ذكـا سبـالف مـخب اتـذه التعلیمـھي ـف رافةـالص

 لعدم االستدالل علیھم لمدة عشرة سنوات میالدیة.  ألصحابھا

 

 بشأن السریة المصرفیة ۱٤٥مادة بال ۲۰۱۲لسنة  ۱۳مالحظة ما ورد في قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم *  
 



١٤٦ 
 الودائع الجامدة والمبالغ غیر المطالب بھا                                                      لتمویلتعلیمات شركات ا    

 
 

 ۲۰۱٤ أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

  -اإلجراءات المطلوب اتخاذھا: -      

ی��تم اإلع��الن ع��ن تل��ك المب��الغ أو المس��تحقات بالنش��ر ف��ي ص��حیفتین محلیت��ین أح��دھما باللغ��ة 

مرفقا بھ�ا  الھیئة العامة لشؤون القاصرینبعد شھر من تاریخ اإلعالن إلى اإلنجلیزیة ثم تحول 

 مت�وفرة ع�نھم أخ�رىقوائم بأس�ماء أص�حابھا وجمی�ع مس�تندات إثب�ات شخص�یة وأي معلوم�ات 

 . لدى البنك أو شركة االستثمار أو شركة التمویل أو محال الصرافة

  -محتویات الخزائن غیر المطالب بھا: -٦

لخزائن التي یؤجرھا البنك للعمالء والتي مض�ى علیھ�ا ع�امین میالدی�ین دون وج�ود ھي محتویات ا

أي حركة سحب أو إیداع مع عدم تجدید العقود الخاصة بھا باإلضافة إلى ع�دم اس�تدالل البن�ك عل�ى 

وجود أصحابھا سواء باالتصال المباشر أو من خالل مراس�لتھم أو ع�ن طری�ق وج�ود حس�ابات لھ�م 

 بالبنك. 

  -اإلجراءات المطلوب اتخاذھا: -      

  -یجب على البنوك اتخاذ اإلجراءات التالیة بشأن محتویات الخزائن غیر المطالب بھا:   

نشر إعالن في اثنتین من الصحف المحلیة أحدھما باللغة اإلنجلیزیة بأس�ماء أص�حاب ھ�ذه   ۱/٦

 أن الخزائن المؤجرة لھم. الخزائن ومنحھم مھلة زمنیة لمدة ثالثة أشھر لمراجعة البنك بش

) یق��وم البن��ك بف��تح الخ��زائن الت��ي ل��م یراجع��ھ ٦/۱بع��د انتھ��اء المھل��ة المح��ددة ف��ي الفق��رة ( ۲/٦

أصحابھا ویجرد محتویاتھا بموجب محضر جرد رسمي وبحضور شخص تعین�ھ المحكم�ة 

 المختصة. 

 بأس��ماءق��وائم  مرفق��ا بھ��ا الھیئ��ة العام��ة لش��ؤون القاص��رینتح��ول محتوی��ات الخ��زائن إل��ى  ۳/٦

مت�وفرة ع�نھم ونس�خ م�ن  أخ�رىمعلومات  وأيالشخصیة  إثباتوجمیع مستندات  أصحابھا

 ). ٦/۲محاضر الجرد  المذكورة في الفقرة (
 

 

  -قواعد عامة: -۷

م�ن قب�ل البن�وك  *)۱۲/۲۰۰۳اعتب�اراً م�ن ( )۱٤۲ص�فحة ( بن�د (ثانی�اً) التعلیم�اتبیعمل  ۷/۱

حی�ث بالتعلیمات كل فیما یخصھ،  یل ومحال الصرافةشركات االستثمار وشركات التموو

   ات ـالغ والمستحق���ـالء والمب���ـع العم���ـات ودائ���ـع حساب���ـف جمی���ـیج���ب مراجع���ة وتصنی���

 دیھا ، واتخاذ ل) من ھذه التعلیمات والقائمة ٦) إلى (۱البنود من ( رى المذكورة فيـاألخ
 

 
 . ۱۷/۱۲/۲۰۰۳تاریخ  ۲٥/۲۰۰۳تعمیم * 
 



١٤٧ 
 الودائع الجامدة والمبالغ غیر المطالب بھا                                                      لتمویلتعلیمات شركات ا    

 
 

 ۲۰۱٤ أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

وفقاً للفترات الزمنیة المحددة لك�ل اإلجراءات المنصوص علیھا في ھذه التعلیمات بشأنھا 

 منھا، مع أشعار مصرف قطر المركزي بنتائج ذلك في خالل ثالثة أشھر من تاریخھ.

االحتفاظ بنسخ من المستندات  شركات االستثمار والتمویل ومحال الصرافةوعلى البنوك  ۷/۲

 لش���ؤونالھیئ���ة العام���ة والس���جالت الخاص���ة بجمی���ع المب���الغ والمس���تحقات المحول���ة إل���ى 

) حس��ب الم��دة القانونی��ة  الالزم��ة ٦) إل��ى (۱القاص��رین وفق��ا لم��ا ج��اء ف��ي البن��ود م��ن (

 لالحتفاظ بالسجالت. 

أن تراع��ي إض��افة  ش��ركات االس��تثمار والتموی��ل ومح��ال الص��رافةو یج��ب عل��ى البن��وك ۷/۳

نص��وص ف��ي العق��ود واالتفاقی��ات ونم��اذج ف��تح الحس��اب الموقع��ة م��ن العم��الء، وكش��وف 

مرسلة للعمالء تذكر فیھا فترات وإجراءات تجمید الحس�ابات والمب�الغ األخ�رى الحساب ال

  الھیئة العامة لشؤون القاصرین.المذكورة في ھذه التعلیمات، وتحویلھا إلى 
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