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 الرابع عشر الفصل 
 العالقة مع المصرف

 

 -: بیانات التسجیل * -۱

حس�ب  تموی�لتزوید مص�رف قط�ر المرك�زي بالبیان�ات الرئیس�یة لتس�جیل ش�ركات ال یجب

) عل��ى ش��كل نس��خ ورقی��ة ونس��خ الكترونی��ة عل��ى برن��امج    ۱٤النم��وذج المرف��ق ملح��ق (

)Excel Sheet) عل��ى البری��د االلكترون��ي (Qassima@acb.gov.qa وذل��ك لتح��دیث ، (

ل�دى المص�رف وللتجدی�د الس�نوي لش�ھادة ت�رخیص مزاول�ة  التموی�لسجل بیانات ش�ركات 

 . التمویلأعمال 

ت�وخي الدق�ة ف�ي تعبئ�ة البیان�ات المطلوب�ة وتزوی�د إدارة اإلش�راف  التموی�ل وعلى شركات

 من شھر نوفمبر من كل عام . والرقابة بھا خالل األسبوع األول

 -الھیكل التنظیمي إلدارة اإلشراف والرقابة **: -۲

المح�افظ ف�ي  س�عادةم�ن قب�ل  المعتم�د تنظیم�ي إلدارة اإلش�راف والرقاب�ةالھیكل لاتم إیضاح 

  -كما تم تسكین بعض الموظفین بتلك اإلدارة بھ على النحو التالي:) ، ۱٦الملحق رقم (

 مساعد المدیر لشؤون البنوك عيالسید ھشام صالح المنا -

 مساعد المدیر لشؤون مؤسسات الخدمات المالیة السید/ سبت سعید البھدور -

 بدرجة مساعد مدیر –خیص رئیس قسم التر السید / راشد علي العبدهللا  -

 رئیس قسم التفتیش المكتبي السید/ فیصل صالح المناعي -

 لتفتیش المیدانيرئیس قسم ا السید/ خالد خلیفة الكعبي -

 رئیس قسم شركات االستثمار والتمویل والصنادیق السید / عبدهللا راشد المري -

 رئیس قسم محال الصرافة  السید/ عبدهللا فھد  آل تركي  -

 رئیس قسم مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب السید/ علي سلطان السلیطي -

 ألرشیفرئیس قسم ا السیدة/ وصال سعد صالح الباكر -
 

 اختصاصھ. التعاون مع ھؤالء المسئولین كل حسب تمویلعلى جمیع شركات ال

 
 

 
 . ۱/۱۰/۲۰۱۳تاریخ  ۳٤/۲۰۱۳، وتعمیم  ۲۱/۱۰/۲۰۱٤تاریخ  ۲۹/۲۰۱٤تعمیم * 

 . ۱۲/٥/۲۰۱۰تاریخ  ٥٤/۲۰۱۰وقرار إداري رقم  ۲٥/٤/۲۰۱۰تاریخ  ٤۲/۲۰۱۰رقم  ر إداري** قرا
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 " أرقام اإلشارة إلدارة اإلشراف والرقابة " . -۳

 تم اعتماد أرقام اإلشارة التالیة إلدارة اإلشراف والرقابة.

 / ب/ رأ الرقابة على البنوك  -

 خ م / / م رأ الرقابة على مؤسسات الخدمات المالیة -

 / ت / رأ الترخیص -

 أر/ب غ /  قسم مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب  -
 

 -المراسالت مع مصرف قطر المركزي : -٤

 -: االلتزام باآلتي تمویلیجب على جمیع شركات ال

أن تك��ون جمی��ع المراس��الت م��ع مص��رف قط��ر المرك��زي موقع��ة م��ن قب��ل الم��دیر  -أ

ف�ي  ول�ن ینظ�ر المص�رفبھ یوقع عنھ نائب�ھ  ،  العام/الرئیس التنفیذي وفي حال غیا

س التنفی�ذي أو نائب�ھ ف�ي ح�ال مضمون أي كت�اب ال یحم�ل توقی�ع الم�دیر الع�ام/الرئی

 .غیابھ

توقیع جمیع الكشوف الت�ي ی�تم تزوی�د مص�رف قط�ر المرك�زي بھ�ا م�ن قب�ل الم�دیر  -ب

اف الع���ام/الرئیس التنفی���ذي أو م���ن یفوض���ھ ب���التوقیع وأن ترس���ل إل���ى إدارة اإلش���ر

 والرقابة.

اإلش��راف  إدارةم��دیر  باس��مالمراس��الت المتعلق��ة ب��إدارة اإلش��راف والرقاب��ة  توجی��ھ -ج

المح��افظ وف��ي ح��ال إرس��الھا بالی��د ، یج��ب أن تس��لم إل��ى  باس��موالرقاب��ة فق��ط ول��یس 

 األرشیف في إدارة اإلشراف والرقابة.

ن�ات بالبیا مص�رف قط�ر المرك�زيإدارات الت�ي ت�زود  تمویلعلى جمیع شركات ال* -د

ی���تم تس���لیم ھ���ذه البیان���ات والمعلوم���ات  أن ، المراس���لینوالمعلوم���ات ع���ن طری���ق 

خ��ر حرص���اً عل��ى س���ریة آلس��كرتیرة اإلدارة المعنی��ة وع���دم تس��لیمھا ألي موظ���ف 

 .المعلوماتھذه وسالمة 
 

  -تفویض مسئول إتصال**: -٥
 

 

 ۲۰/٥/۲۰۰۹تاریخ  ۱۰/۲۰۰۹* تعمیم  
 . ۱۹/٤/۲۰۰۹تاریخ  ٦/۲۰۰۹** تعمیم 
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ة حمای�ة وإدار ھ�اتسمیة مسئول اتصال لیك�ون حلق�ة وص�ل بین تمویلعلى جمیع شركات ال

وعلی�ھ یج�ب تزوی�د المص�رف مستخدمي الخدمات المصرفیة بمصرف قط�ر المرك�زي ، 

 -بالبیانات التالیة بشأنھ:

 اإلسم . •

 .الوظیفة  •

 الھاتف: مكتب / موبایل/ فاكس •

لك��ي یت��ولى عملی��ة ال��رد عل��ى استفس��ارات العم��الء المحول��ة م��ن إدارة حمای��ة مس��تخدمي 

 .التمویل إلى شركات  مات المصرفیة بمصرف قطر المركزيالخد

 -نظام اإلخطار المصرفیة *: -٦

) م���ن ق���انون مص���رف قط���ر ۱٥٤) و (۱۳٥) و (۱۲۱اس���تناداً ألحك���ام الم���واد ( -۱/٦

 . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

یجب على جمیع شركات التمویل القیام بالتصریح عن جمیع العم�الء ال�ذین حص�لوا  

یة مباشرة وغیر مباشرة أیاً كانت قیمتھا شھریاً طبق�اً للتعلیم�ات على تسھیالت ائتمان

ت����اریخ  ۱۰/۲۰۰۸الفنی����ة الخاص����ة بھ����ذا النظ����ام المرفق����ة ط����ي التعم����یم رق����م 

الیوم العاشر من ك�ل ش�ھر م�یالدي وس�وف  في فترة ال تتجاوز مدتھا ۲۳/۷/۲۰۰۸

یتم فرض جزاءات مالیة عل�ى ك�ل ش�ركة تخ�الف ھ�ذه التعلیم�ات طبق�اً ل�نص الم�ادة 

 ۱۳) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م ۲۱٦رقم (

 . ۲۰۱۲لسنة 

  -نظام إدارة المخاطر االئتمانیة المعدل**: -۲/٦

بشأن نظام إدارة  ۲۳/۷/۲۰۰۸والصادر بتاریخ  ۱۰/۲۰۰۸ باإلشارة إلى التعمیم رقم

) بالتعلیم��ات الفنی��ة الخاص��ة بنظ��ام CDالمخ��اطر الجدی��د ، نرف��ق لك��م ق��رص م��دمج (

 إدارة المخاطر االئتمانیة بعد إجراء بعض التعدیالت واإلضافات على ھذا النظام .

للتعلیم�ات الفنی�ة  نرى ض�رورة قی�ام الش�ركات بالعم�ل عل�ى تھیئ�ة أنظمتھ�ا اآللی�ة وفق�اً 

 كحد أقصى . ۳۰/٦/۲۰۱۱الجدیدة واالنتھاء منھا في 

 

 . ۲۳/۷/۲۰۰۸تاریخ  ۱۰/۲۰۰۸تعمیم *  
 . ۷/٦/۲۰۱۱ تاریخ  ۲۰/۲۰۱۱تعمیم * *
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  -:*الرسوم التي یتقاضاھا المصرف  -۷

ق�انون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة ) من ۲۲۲استناداً إلى المادة (

 . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳رقم 
 

یمنحھ�ا والموافق�ات  تقرر اعتماد الرس�وم الت�ي یتقاض�اھا المص�رف ع�ن الت�راخیص الت�ي

  -صدر لمزاولة النشاط في دولة قطر على النحو التالي:تالتي 
 ر.ق                                                                                                                   

 لتمویلنماذج شركات ا

 ۱٥۰۰۰ وطنیة  تمویلطلب ترخیص شركة 

 ۱٥۰۰۰ أجنبیة  تمویلرخیص شركة طلب ت

 ۱۰۰۰۰ محلیة تمویلطلب ترخیص فرع لشركة 

 ۷٥۰۰ وطنیة تمویلتمدید طلب ترخیص شركة 

 ۷٥۰۰ أجنبیة  تمویلتمدید طلب ترخیص شركة 

 ٥۰۰۰ محلیةتمویل تمدید طلب ترخیص فرع لشركة 

  التمویلالرسوم السنویة لشركات 

 ۳۰۰۰۰  التمویلالرئیسي لشركات رسوم التسجیل السنوي عن المركز 

 ۱۰۰۰۰ محلیة  تمویلرسوم التسجیل السنوي لفرع شركة 

  تمویل رسوم أخرى لشركات ال

 ٤٤۰۰۰  التمویل**رسوم منح شھادة ترخیص لشركات 

 ۱۱۰۰۰ ***محلیة تمویلأو فرع شركة  تمویلرسوم بدء نشاط شركة 

 -:****استعمال اللغة العربیة  -۸

،  ۹/٦/۲۰۰۸بت�اریخ  ۱۹/۲۰۰۸-۲٦۸مذكرة مجلس ال�وزراء رق�م ق م و/باإلشارة إلى 

بشأن أن تلتزم جمیع الوزارات واألجھزة الحكومیة األخرى والھیئات والمؤسسات العام�ة 

بق��رار مجل��س ال��وزراء ، التأكی��د عل��ى وج��وب اس��تعمال اللغ��ة العربی��ة ف��ي مكاتبھ��ا وأي 

 يـغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة ، وفبیانات تصدر عنھا داخل الدولة باعتبار أن الل

 

 
                     ) .۱۹ملحق ( ۳۱/۱۲/۲۰۰۷تاریخ  ٤٥/۲۰۰۷*تعمیم 

 ** رسوم منح شھادة الترخیص تؤخذ مرة واحدة فقط .
 *** رسوم بدء النظام تؤخذ مرة واحدة فقط .

 . ٥/۹/۲۰۱۳تاریخ  ۲۹/۲۰۱۳**** تعمیم 
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الحاالت التي تقضي فیھا الضرورة استعمال لغة أجنبی�ة ، یتع�ین اس�تعمال اللغ�ة العربی�ة *

كلغ��ة أول��ى واللغ��ة األجنبی��ة كلغ��ة ثانی��ة باعتبارھ��ا ترجم��ة لألص��ل المح��رر أساس��اً باللغ��ة 

 العربیة .

  المراسالت مع مصرف قطر المركزي.وعلیھ یجب اعتماد اللغة العربیة في جمیع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ٥/۹/۲۰۱۳تاریخ  ۲۹/۲۰۱۳تعمیم تابع * 


