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 الباب السابع من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة
 رقم ۱۳ لسنة ۲۰۱۲

 
 

 الفصل الثاني : اإلدارة المؤقتة والتصفیة 
 

 )۱۷٦مادة (
 

یجوز للمصرف بقرار منھ ، وضع المؤسسة المالیة تح�ت اإلدارة المؤقت�ة ، وذل�ك إذا أص�بحت 

 طلب یقدم منھا . مھددة باإلعسار مالیاً ، أو بناًء على

 -ویعتبر المؤسسة المالیة مھددة باإلعسار في أي من الحاالت التالیة :

 إذا توقفت عن دفع التزاماتھا المالیة لدى استحقاقھا . -۱

إذا فقدت نصف رصید حقوق المساھمین أو أخلت بنظام كفایة رأس الم�ال المق�رر م�ن المص�رف ،  -۲

 ب من ھذا العجز خالل الفترة التي یحددھا المصرف .ما لم تكن ھناك خطة لتغطیة المبلغ المطلو

 إذا تعرضت المؤسسة المالیة في دولة المقر لخطر اإلفالس أو اإلعسار ، حسب تقدیر المصرف . -۳

 )۱۷۷مادة (
 

  یك���ون الق���رار الص���ادر م���ن المص���رف بوض���ع المؤسس���ة المالی���ة تح���ت اإلدارة المؤقت���ة 

 للمصرف ، مسبباً ومحددة المدة.

ر المؤسسة المالیة المعنی�ة ب�القرار ، بتس�لیم اإلخط�ار ف�ي مقرھ�ا أو ب�أي وس�یلة تفی�د ویتم إخطا

ص��ة بالس��جل التج��اري ب��وزارة األعم��ال والتج��ارة العل��م ب��القرار ، كم��ا ی��تم إبالغ��ھ إل��ى الجھ��ة المخت

عل�ى (االقتصاد والتجارة حالیاً) وھیئة قطر لألسواق المالی�ة ، وینش�ر الق�رار ف�ي الجری�دة الرس�میة ، و

 الموقع الرسمي للمصرف على شبكة المعلومات الدولیة .

ویج��وز ال��تظلم م��ن ق��رار وض��ع المؤسس��ة المالی��ة تح��ت اإلدارة المؤقت��ة المش��ار إلی��ھ ، وفق��اً 

 ) من ھذا القانون . ۸۳لإلجراءات والمواعید المنصوص علیھا في المادة (
 

 )۱۷۸مادة (
المؤقتة أو أن یعین مدیراً خارجیاً لذلك یص�در  یجوز للمصرف أن یتولى مباشرة أعباء اإلدارة 

بموجبھ��ا  العم��لبتحدی�د الش��روط والض��وابط والحق�وق وااللتزام��ات الت��ي یتع�ین عل��ى الم��دیر الخ�ارجي 

 قرار من المجلس . 

 

 )۳۰ملحق رقم (
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 )۱۷۹مادة (
 

إدارة المؤسس��ة المالی��ة الت��ي تق��رر وض��عھا تح��ت اإلدارة المؤقت��ة ،  مح��لیح��ل المص��رف  

حیات اإلداریة ، وتجمد ص�الحیات مجل�س اإلدارة والجمعی�ة العام�ة ف�وراً إل�ى وذلك جمیع الصال

 . حیث انتھاء المدة المحددة في قرار وضع المؤسسة تحت اإلدارة المؤقتة 
 

 )۱۸۰مادة (
 

  -للمصرف ، وبصفتھ مدیراً مؤقتاً للمؤسسة المالیة ، القیام بما یلي :

فیھ�ا ، ول�ھ ممارس�ة كاف�ة س�لطات المس�اھمین وضع ی�ده عل�ى ممتلكاتھ�ا وحق�وق المس�اھمین  -۱

وأعض��اء مجل��س اإلدارة والم��الك اآلخ��رین ، وأن یق��وم ب��إجراءات تحص��یل ال��دیون والمب��الغ 

 المستحقة للمؤسسة ، وأن یصون ممتلكاتھا وأصولھا ویحافظ علیھا.

اتخ��اذ اإلج��راءات الت��ي ی��رى أنھ��ا تحق��ق أفض��ل األوض��اع المالی��ة لحمای��ة أم��وال وحق��وق  -۲

 -المستثمرین والعمالء ، وعلى وجھ الخصوص ما یلي : دعینالمو

 تقریر وضع المؤسسة المالیة تحت التصفیة . .أ

 دعم المؤسسة المالیة وتحویلھا لوضع مالي مقبول . .ب

 عرض ممتلكات وأصول ومصالح وعوائد المؤسسة المالیة للبیع . .ج

 بیع أو دمج المؤسسة المالیة مع أي مؤسسة مالیة أخرى . .د

 وسداد دیون المؤسسة المالیة وفقاً لخطة انقاذ مدروسة .دفع ھـ. 

 عمل على الوصول إلى حلول وتسویات في األمور المالیة وغیرھا .ال .و
 
 

 )۱۸۱مادة (
 

تعل��ق ص��الحیات مس��ؤولي وم��وظفي المؤسس��ة المالی��ة تح��ت اإلدارة المؤقت��ة ، وذل��ك إل��ى 

مص��رف تكل��یفھم بممارس��ة ح��ین تكل��یفھم م��ن المص��رف بممارس��ة ھ��ذه الص��الحیات ، ویج��وز لل

 . وظائف محددة في المؤسسة المالیة 

 

 )۳۰ملحق رقم (تابع 
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٣٣٩ 

 
 

 )۱۸۲مادة (
 

للمصرف سلطة اإلدارة والرقابة على أصول وف�روع ودف�اتر وس�جالت المؤسس�ة المالی�ة 

 . ) من ھذا القانون ۱۷٦التي تكون محالً ألي قرار یصدره بموجب أحكام المادة (

امتیاز على أصول وأموال المؤسسة المالیة الت�ي  وال یجوز توقیع الحجز أو إنشاء أي حقوق

 تم وضعھا تحت اإلدارة المؤقتة .

ویجوز للمصرف التصرف في األص�ول والممتلك�ات المرھون�ة ل�دى المؤسس�ة المالی�ة تح�ت 

 اإلدارة المؤقتة ، وذلك وفقاً لما تتضمنھ عقود الرھن الخاصة بھا .
 

 )۱۸۳مادة (
 

یج��وز للمص��رف االس��تعانة بالجھ��ات المختص��ة لتنفی��ذ أي إج��راء وفق��اً ألحك��ام الم��ادتین 

 . ) من ھذا القانون ۱۸۰) ، (۱۷٦(
 

 )۱۸٤مادة (
 

یت��ولى المص��رف حف��ظ وت��أمین أص��ول ودف��اتر وس��جالت المؤسس��ة المالی��ة تح��ت اإلدارة 

 . المالیة المؤقتة ، وجمیع أصول ودفاتر وسجالت الشركات التابعة لھذه المؤسسة 

ویجوز للمصرف التنسیق مع الجھات الرقابی�ة واإلش�رافیة الخارجی�ة بش�أن ف�روع المؤسس�ة 

 المالیة أو الشركات التابعة لھا خارج الدولة .

 )۱۸٥مادة (
 

یجوز للمحافظ في نھایة مدة اإلدارة المؤقت�ة ، إلغ�اء ت�رخیص المؤسس�ة المالی�ة أو تطبی�ق 

 . ) من ھذا القانون ۱۸۰علیھا في المادة ( أي إجراء من اإلجراءات المنصوص

فقرة السابقة ، یضع المصرف خط�ة المؤسسة المالیة وفقأ ألحكام ال وفي حالة إلغاء ترخیص

 لتصفیة أصولھا والتزاماتھا ، ویقوم بتنفیذھا أو اإلشراف على تنفیذھا .

 )۱۸٦مادة (
 

ائ�ع ، أو عن�د وض�عھا تح�ت یجوز للمحافظ عند إلغاء ترخیص أي مؤسسة مالیة قابلة للود

اإلدارة المؤقتة ، أن یمنع سحب الودائع بجمیع أنواعھ�ا ، أو یض�ع الش�روط والض�وابط والح�دود 

 . التي یراھا مناسبة للسحب

 )۳۰ملحق رقم (تابع 
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٣٤٠ 

 
 

 )۱۸۷مادة (
 

یح��دد المص��رف القیم��ة الص��افیة لممتلك��ات المؤسس��ة المالی��ة الت��ي ألغ��ي ترخیص��ھا وفق��اً 

نون ، ویب�ت المص�رف ف�ي جمی�ع المطالب�ات خ�الل الم�دة الت�ي ) من ھذا الق�ا۱۸٥ألحكام المادة (

 .یحددھا المحافظ

ویجوز للمصرف أن یستبعد أي ج�زء م�ن أدع�اء أو مطالب�ة أو ض�مان أو أفض�لیة أو امتی�از 

 أو أولویة ال یتم إثباتھا بالطرق المقررة قانوناً .

 وللمصرف أن یقوم بإجراء ما یراه مناسباً من تسویات ومخالصات .
 

 )۱۸۸مادة (
 

یتم تسجیل كل الممتلكات والحقوق الناتجة عن إدارة المصرف المؤقتة للمؤسسة المالی�ة ، 

 .وتحفظ في حساب خاص لدى المصرف 
  

 )۱۸۹مادة (
 

فیما عدا الودائع المؤمنة ، یكون الترتیب النسبي لسداد المطالبات والعوائد والمصالح عند 

دائع ، والتي وضعت تحت اإلدارة المؤقتة بموجب أحكام المادة تصفیة المؤسسة المالیة القابلة للو

 -) من ھذا القانون ، كما یلي :۱۷٦(

 أتعاب المدیر أو المصفي . -۱

في المؤسسة المالیة فیما عدا الذین یثبت تورطھم ف�ي أي أعم�ال أو أفع�ال  مستحقات العاملین -۲

 أضرت بحقوق المساھمین والمودعین وسائر العمالء .

دائع بجمیع أنواعھا داخل الدولة وخارجھا ، بشرط أال ینف�ذ عل�ى ف�روع المؤسس�ة أرصدة الو -۳

المالیة تصفیة إجباریة خ�ارج الدول�ة ، أو ع�دم تع�ارض ذل�ك م�ع ق�وانین التص�فیة ف�ي الدول�ة 

 المضیفة .

 ودائع المؤسسات المالیة داخل وخارج الدولة . -٤

ات واإلج�راءات الخاص�ة لتص�فیة األرصدة الدائنة األخرى ، ویقوم المصرف بوض�ع التعلیم� -٥

 االلتزامات األخرى داخل وخارج المیزانیة .

 )۳۰ملحق رقم (تابع 
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٣٤١ 

 

 

 

 القروض المساندة .  -٦

 حقوق الدولة المتعلقة بالضرائب والرسوم وحقوق المصرف . -۷

 حقوق المساھمین . -۸

وتسدد مباشرة األرصدة المتبقیة م�ن األم�وال الت�ي تلقتھ�ا المؤسس�ة المالی�ة لتوظیفھ�ا لحس�اب 

دون التقید بالترتیب المشار إلی�ھ ف�ي الفق�رة الس�ابقة ، وذل�ك بع�د خص�م العم�والت اآلخرین ، 

 المستحقة .

  

 

 

 )۳۰ملحق رقم (تابع 
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