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 سادس عشرالالفصل 
 تعلیمات أخرى

 

 -:*تفصیلي بالمساھمین السنوي البیان ال -۱
 

یجب تزوید مصرف قطر المرك�زي بكش�ف تفص�یلي ع�ن المس�اھمین الرئیس�یین بالش�ركة 

) ، عل�ى أن تراع�ى تعلیم�ات التعبئ�ة ۱۸على النحو المبین في الكشف المرفق ملحق رقم (

عل�ى أن ی�تم تزوی�دنا بھ�ذا الكش�ف  ۲۰۱۰الع�ام  ) اعتب�اراً م�ن۱۸المرفقة بھ  ملحق رقم (

 من كل عام في موعد أقصاه نھایة شھر ینایر من العام التالي. ۳۱/۱۲كما في 
 
 

 -العقود المبرمة مع العمالء : -۲
 

مراعاة أن تكون اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة  التمویلیجب على جمیع شركات  ۲/۱

متعلقة بأي شكل من أشكال التعامل معھم ، وفي لكافة العقود المبرمة مع العمالء وال

اللغة العربیة على أن بحالة إبرام العقود بلغة أجنبیة یجب أن یصحب النص ترجمة 

 تكون اللغة العربیة ھي األساس في تفسیر أحكام تلك العقود.

 أن تقوم بإیجاد الصیغ القانونیة المناسبة للعقود المبرمة مع التمویلیجب على شركة  ۲/۲

 العمالء بما یحفظ حقوق الشركة.
 

بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳قانون رقم  -۳

  -:** المالیة
 

اإلحاطة بأنھ قد  رجىی ۲۰۱۲دیسمبر  ۲باإلشارة إلى القانون أعاله الصادر بتاریخ  ۳/۱

 م .۲۰۱۲بر دیسم ۳۰العدد السابع عشر بتاریخ  –تم نشره في الجریدة الرسمیة 

) لسنة ۱رقم ([) من قانون إنشاء الجریدة الرسمیة ۲علیھ ووفقاً ألحكام المادة (

فإن العمل بالقانون المشار إلیھ سوف یبدأ اعتباراً من یوم األربعاء الموافق  ]۱۹٦۱

 . ۲۰۱۳ینایر  ۳۰

  

 ۱۳/۷/۲۰۱۰تاریخ  ۱۷/۲۰۱۰* تعمیم   
 ۲۹/۱/۲۰۱۳تاریخ  ۲/۲۰۱۳** تعمیم 
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ون المشار على جمیع المؤسسات المالیة في الدولة وجمیع الجھات الخاضعة ألحكام القان

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

وسوف یقوم مصرف قطر المرك�زي بنش�ر الق�انون ك�امالً وب�اللغتین العربی�ة واالنجلیزی�ة 

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

*توفیق األوضاع وفقاً ألحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة  ۳/۲

 . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳رقم 

بإصدار قانون مصرف قطر  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳) من القانون رقم ۳عمالً بأحكام المادة (

المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة ، والتي أوجبت على جمیع المخاطبین بأحكام القانون 

 الل ستة أشھر من تاریخ العمل بھ.مشار إلیھ توفیق أوضاعھم وفقاً ألحكامھ وذلك خال

، فقد تقرر تمدید  ۲۰۱۳یولیو  ۳۰وحیث أن مھلة الستة أشھر المشار إلیھا قد انتھت في 

 . ۲۰۱٤ینایر  ۳۰المھلة إلى ستة أشھر أخرى تنتھي في 

القانون المشار إلیھ ، وسوف یقوم توفیق أوضاعھا وفقاً ألحكام  تمویلعلى جمیع شركات ال

المصرف المركزي بعد نھایة المھلة المشار إلیھا بتوقیع العقوبات والجزاءات المقررة 

 قانوناً على المؤسسات المالیة التي تفشل في توفیق أوضاعھا .

 -إدارة االستقرار المالي واإلحصاء: -٤

 عن العاملین بشركات التمویل**. إنشاء قاعدة بیانات في إدارة االستقرار المالي واإلحصاء

الخاص بإنشاء قاعدة  ٦/۸/۲۰۱۲) والمؤرخ في ۲۸/۲۰۱۲باإلشارة إلى التعمیم رقم (أ س ح/

 بیانات عن العاملین بشركات التمویل في دولة قطر.

ت المطلوبة وذلك حسب النماذج الحدیثة یرجى تزوید إدارة االستقرار المالي واإلحصاء بالبیانا

) بصفة دوریة على أساس ربع سنوي على قرص مرن. ویعمل بھذا ۲۸المرفقة ملحق (

 التعمیم اعتباراً من تاریخھ ویلغي ما یخالف ذلك.

  -:) الكندیة***IRFANمنظمة ( -٥

 ۲۹/٤/۲۰۱٤باإلشارة إلى البیان المنشور في الموقع االلكتروني للحكومة الكندیة بتاریخ 

 والمشار فیھ بإدراج صندوق اإلغاثة الدولي للمتضررین والمحتاجین بكندا ككیان إرھابي.

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

 . ٦/۸/۲۰۱۳تاریخ  ۲۸/۲۰۱۳* تعمیم 
 .سابقاً  ٦/۸/۲۰۱۲تاریخ  ۲۸/۲۰۱۲و  ۱۲/۱۲/۲۰۱۲تاریخ  ٥۰/۲۰۱۲** تعمیم 

 . ۱٥/۷/۲۰۱٤تاریخ  ۱۹/۲۰۱٤*** تعمیم 
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یرجى العمل على تقیید أیة تحویالت مالیة من األشخاص أو الجمعیات الخیریة بدولة قطر 

الح الكیان المشار إلیھ وإعالمنا سواء وجدت أرصدة أو أصول مالیة أو لم توجد في غضون لص

 خمسة أیام من تاریخھ.

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

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

 :  )FATCAالقانون األمریكي لالمتثال الضریبي للحسابات األجنبیة (** -٦
 

باإلشارة إلى الموضوع أعاله ، وفي ضوء توصل دولة قطر إلى اتفاقیة من حیث الجوھر مع 

 ن المنوه عنھ ووفقاً للنموذج األولحكومة الوالیات المتحدة األمریكیة بِان تطبیق أحكام القانو
IGA Model 1 . 

 من خالل IRS اإلیرادات الداخلیة دارةإالتسجیل مع  تمویلیجب على جمیع شركات ال

لتخصیص  )/http://sa1.www4.irs.gov/fatca-rup( الصفحة االلكترونیة المخصصة لذلك

على أن تقوم الشركة بالتسجیل ضمن ) GIIN( یز لكل مؤسسة تقوم بالتسجیلرقم مم

في حال عدم وجود أي منتجات لدیھا ) Deemed Compliant( المؤسسات التي تعتبر ملتزمة

 .  تخضع ألحكام القانون ، وإخطار مصرف قطر المركزي بما یتم في ھذا الشأن

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 . ۲۷/٤/۲۰۱٤تاریخ  ۱۰/۲۰۱٤تعمیم *
 


