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الباب السابع من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية
رقم  01لسنة 2102
الفصل الثاني  :اإلدارة المؤقتة والتصفية
مادة ()071
يجوز للمصرف بقرار منه  ،وضع المؤسسة المالية تحت اداار المؤتتتة  ،وكلتذ كا حصتبح
مهاا بادعسار ماليا ً  ،حو بنا ًء على طلب يقام منها .
ويعتبر المؤسسة المالية مهاا بادعسار في حي من الحاال التالية -:
 -1كا توتف عن افع التزاماتها المالية لاى استحقاتها .
 -2كا فقا

نصف رصيا حقوق المساهمين حو حخل بنظام كفاية رحس المتا المقترر متن المصترف ،

ما لم تكن هناذ خطة لتغطية المبلغ المطلوب من هكا العجز خال الفتر التي يحااها المصرف .
 -3كا تعرض المؤسسة المالية في اولة المقر لخطر ادفالس حو ادعسار  ،حسب تقاير المصرف .

مادة ()077
يكتتتون القتتترار الصتتتاار متتتن المصتتترف بوضتتتع المؤسستتتة الماليتتتة تحتتت اداار المؤتتتتتة
للمصرف  ،مسببا ً ومحاا الما .
ويتم خطا ر المؤسسة المالية المعنيتة بتالقرار  ،بتستليم ادخطتار فتي مقرهتا حو بتةي وستيلة تفيتا
العلتتم بتتالقرار  ،كمتتا يتتتم باللتته لتتى الجهتتة المختصتتة بالستتج التجتتاري بتتوزار العمتتا والتجتتار
(االتتصاا والتجار حالياً) وهيئة تطر لألسواق الماليتة  ،وينرتر القترار فتي الجريتا الرستمية  ،وعلتى
الموتع الرسمي للمصرف على ربكة المعلوما الاولية .
ويجتتوز التتتظلم متتن تتترار وضتتع المؤسستتة الماليتتة تحتت اداار المؤتتتتة المرتتار ليتته  ،وفقتتا ً
لإلجراءا والمواعيا المنصوص عليها في الماا ( )33من هكا القانون .

مادة ()071
يجوز للمصرف حن يتولى مبارر حعباء اداار المؤتتة حو حن يعين مايراً خارجيا ً لكلذ يصتار
بتحايتا الرتتروط والضتتوابط والحقتوق وااللتزامتتا التتتي يتعتين علتتى المتتاير الختارجي العمت بموجبهتتا
ترار من المجلس .
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مادة ()071
يح المصرف محلس اار المؤسسة الماليتة التتي تقترر وضتعها تحت
وكلذ جميع الصالحيا

اداار المؤتتتة ،

اداارية  ،وتجما صتالحيا مجلتس اداار والجمعيتة العامتة فتوراً لتى

حيث انتهاء الما المحاا في ترار وضع المؤسسة تح

اداار المؤتتة .

مادة ()011
للمصرف  ،وبصفته مايراً مؤتتا ً للمؤسسة المالية  ،القيام بما يلي -:
 -1وضع يتا علتى ممتلكاتهتا وحقتوق المستاهمين فيهتا  ،ولته ممارستة كافتة ستلطا المستاهمين
وحعضتتاء مجلتتس اداار والمتتالذ ا،ختترين  ،وحن يقتتوم بتتلجراءا تحصتتي التتايون والمبتتالغ
المستحقة للمؤسسة  ،وحن يصون ممتلكاتها وحصولها ويحافظ عليها.
 -2اتختتاك ادجتتراءا التتتي يتترى حنهتتا تحقتتق حفضتت الوضتتا الماليتتة لحمايتتة حمتتوا وحقتتوق
الموعاين المستثمرين والعمالء  ،وعلى وجه الخصوص ما يلي -:
ح .تقرير وضع المؤسسة المالية تح

التصفية .

ب .اعم المؤسسة المالية وتحويلها لوضع مالي مقبو .
ج .عرض ممتلكا وحصو ومصالح وعوائا المؤسسة المالية للبيع .
ا .بيع حو امج المؤسسة المالية مع حي مؤسسة مالية حخرى .
هـ .افع وسااا ايون المؤسسة المالية وفقا ً لخطة انقاك ماروسة .
و .العم على الوصو

لى حلو وتسويا

في المور المالية وليرها .

مادة ()010
تعلتتق صتتالحيا مستتؤولي ومتتوظفي المؤسستتة الماليتتة تحت اداار المؤتتتتة  ،وكلتتذ لتتى
حتتين تكلتتيفهم متتن المصتترف بممارستتة هتتك الصتتالحيا  ،ويجتتوز للمصتترف تكلتتيفهم بممارستتة
وظائف محاا في المؤسسة المالية .
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مادة ()012
للمصرف سلطة اداار والرتابة على حصو وفترو وافتاتر وستجال

المؤسستة الماليتة

التي تكون محالً لي ترار يصار بموجب ححكام الماا ( )171من هكا القانون .
وال يجوز توتيع الحجز حو نراء حي حقوق امتياز على حصو وحموا المؤسسة المالية التتي
تم وضعها تح

اداار المؤتتة .

ويجوز للمصرف التصرف في الصتو والممتلكتا المرهونتة لتاى المؤسستة الماليتة تحت
اداار المؤتتة  ،وكلذ وفقا ً لما تتضمنه عقوا الرهن الخاصة بها .

مادة ()011
يجتتوز للمصتترف االستتتعانة بالجهتتا المختصتتة لتنفيتتك حي جتتراء وفق تا ً لحكتتام المتتااتين
( )131( ، )171من هكا القانون .

مادة ()011
يتتتولى المصتترف حفتتظ وتتتةمين حصتتو وافتتاتر وستتجال المؤسستتة الماليتتة تح ت اداار
المؤتتة  ،وجميع حصو وافاتر وسجال

الرركا

ويجوز للمصرف التنسيق مع الجها

التابعة لهك المؤسسة المالية .

الرتابيتة وادرترافية الخارجيتة برتةن فترو المؤسستة

المالية حو الرركا التابعة لها خارج الاولة .

مادة ()011
يجوز للمحافظ في نهاية ما اداار المؤتتتة  ،لغتاء تترخيص المؤسستة الماليتة حو تطبيتق
حي جراء من ادجراءا

المنصوص عليها في الماا ( )131من هكا القانون .

وفتي حالتتة لغتتاء تتترخيص المؤسستتة الماليتتة وفقتتة لحكتتام المفقتتر الستتابقة  ،يضتتع المصتترف
خطة لتصفية حصولها والتزاماتها  ،ويقوم بتنفيكها حو ادرراف على تنفيكها .

مادة ()011
يجوز للمحافظ عنا لغاء ترخيص حي مؤسسة مالية تابلة للواائتع  ،حو عنتا وضتعها تحت
اداار المؤتتة  ،حن يمنع سحب الواائع بجميع حنواعهتا  ،حو يضتع الرتروط والضتوابط والحتاوا
التي يراها مناسبة للسحب.
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مادة ()017
يحتتاا المصتترف القيمتتة الصتتافية لممتلكتتا المؤسستتة الماليتتة التتتي حلغتتي ترخيصتتها وفق تا ً
لحكام الماا ( )131من هكا القتانون  ،ويبت المصترف فتي جميتع المطالبتا ختال المتا التتي
يحااها المحافظ.
ويجوز للمصرف حن يستبعا حي جتزء متن حاعتاء حو مطالبتة حو ضتمان حو حفضتلية حو امتيتاز
حو حولوية ال يتم ثباتها بالطرق المقرر تانونا ً .
وللمصرف حن يقوم بلجراء ما يرا مناسبا ً من تسويا

ومخالصا .

مادة ()011
يتم تسجي ك الممتلكا والحقوق الناتجة عن اار المصرف المؤتتة للمؤسسة الماليتة ،
وتحفظ في حساب خاص لاى المصرف .

مادة ()011
فيما عاا الواائع المؤمنة  ،يكون الترتيب النسبي لسااا المطالبا والعوائا والمصالح عنا
تصفية المؤسسة المالية القابلة للواائع  ،والتي وضع تح اداار المؤتتة بموجب ححكام الماا
( )171من هكا القانون  ،كما يلي -:

 -1حتعاب الماير حو المصفي .
 -2مستحقا

العاملين في المؤسسة المالية فيما عاا الكين يثب تورطهم فتي حي حعمتا حو حفعتا

حضر بحقوق المساهمين والمواعين وسائر العمالء .
 -3حرصا الواائع بجميع حنواعها ااخ الاولة وخارجها  ،بررط حال ينفتك علتى فترو المؤسستة
المالية تصفية جبارية ختارج الاولتة  ،حو عتام تعتارض كلتذ متع تتوانين التصتفية فتي الاولتة
المضيفة .
 -4واائع المؤسسا المالية ااخ وخارج الاولة .
 -1الرصا الاائنة الخرى  ،ويقوم المصرف بوضتع التعليمتا وادجتراءا الخاصتة لتصتفية
االلتزاما الخرى ااخ وخارج الميزانية .
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 -1القروض المسانا .
 -7حقوق الاولة المتعلقة بالضرائب والرسوم وحقوق المصرف .
 -3حقوق المساهمين .
وتساا مبارر الرصا المتبقية متن المتوا التتي تلقتهتا المؤسستة الماليتة لتوظيفهتا لحستاب
ا،خرين  ،اون التقيا بالترتيب المرار ليته فتي الفقتر الستابقة  ،وكلتذ بعتا خصتم العمتوال
المستحقة .
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