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 الرابع عشر الفصل 
 العالقة مع المصرف

 

 -: بیانات التسجیل * -۱

تزوید مصرف قطر المركزي بالبیانات الرئیسیة لتس�جیل ش�ركات االس�تثمار حس�ب  یجب

) عل��ى ش��كل نس��خ ورقی��ة ونس��خ الكترونی��ة عل��ى برن��امج    ۱٦النم��وذج المرف��ق ملح��ق (

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

سجل بیانات شركات االستثمار لدى المصرف وللتجدید الس�نوي لش�ھادة ت�رخیص مزاول�ة 

 أعمال االستثمار .

وعلى شركات االستثمار توخي الدقة في تعبئة البیان�ات المطلوب�ة وتزوی�د إدارة اإلش�راف 

 وع األول من شھر نوفمبر من كل عام .والرقابة بھا خالل األسب

 -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:) ، ۱۸الملحق رقم (

 مساعد المدیر لشؤون البنوك لح المناعيالسید ھشام صا -

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

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

 رئیس قسم التفتیش المكتبي السید/ فیصل صالح المناعي -

 ئیس قسم التفتیش المیدانير 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 -

 ئیس قسم األرشیفر السیدة/ وصال سعد صالح الباكر -
 

 اختصاصھ. التعاون مع ھؤالء المسئولین كل حسب ستثمارعلى جمیع شركات اال

 
 

 
 . ۱/۱۰/۲۰۱۳تاریخ  ۳٥/۲۰۱۳ وتعمیم ۸/۱۱/۲۰۱۲تاریخ  ٤٦/۲۰۱۲* تعمیم 

 حیث عدل علیھا . ۲۸/۲۰۱۱و  ۲۱/۲۰۱۰یوجد تعامیم سابقاً بھذا الشأن رقم 
 . ۱۲/٥/۲۰۱۰تاریخ  ٥٤/۲۰۱۰وقرار إداري رقم  ۲٥/٤/۲۰۱۰تاریخ  ٤۲/۲۰۱۰رقم  ** قرار إداري

mailto:Qassima@acb.gov.qa
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 " أرقام اإلشارة إلدارة اإلشراف والرقابة " . -۳

 تم اعتماد أرقام اإلشارة التالیة إلدارة اإلشراف والرقابة.

 / ب/ رأ الرقابة على البنوك  -

 / م خ م / رأ لیةالرقابة على مؤسسات الخدمات الما -

 / ت / رأ الترخیص -

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

 -المراسالت مع مصرف قطر المركزي : -٤

 -: االلتزام باآلتي ستثماریجب على جمیع شركات اال

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�رفوفي حال غیابھ یوقع عنھ نائب�ھ  ،   العام/الرئیس التنفیذي

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

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

 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.

بالبیانات  المركزيمصرف قطر إدارات على جمیع شركات االستثمار التي تزود * -د

ی���تم تس���لیم ھ���ذه البیان���ات والمعلوم���ات  أن ھا ،مراس���لیوالمعلوم���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 

 المصرف . إلى التي ترسلھا تلك الجھات المعلوماتھذه وسالمة 

 .۲۰/٥/۲۰۰۹(د) اعتباراً من  في البند یعمل بالتعلیمات

  -تفویض مسئول إتصال**: -٥

 
 ۲۰/٥/۲۰۰۹تاریخ  ۹/۲۰۰۹* تعمیم  

 . ۱۹/٤/۲۰۰۹تاریخ  ٥/۲۰۰۹** تعمیم 
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وإدارة  ھ��اتس��میة مس��ئول اتص��ال لیك��ون حلق��ة وص��ل بین س��تثمارعل��ى جمی��ع ش��ركات اال

وعلی��ھ یج��ب تزوی��د حمای��ة مس��تخدمي الخ��دمات المص��رفیة بمص��رف قط��ر المرك��زي ، 

 -المصرف بالبیانات التالیة بشأنھ:

 اإلسم . •

 .الوظیفة  •

 الھاتف: مكتب / موبایل/ فاكس •

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

 .إلى شركات االستثمارمات المصرفیة بمصرف قطر المركزي الخد

  -:*الرسوم التي یتقاضاھا المصرف  -٦

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

( نم���اذج الت���راخیص  ۱۲/۹/۲۰۰۷ت���اریخ  ۲۲/۲۰۰۷م والتعم���ی ۲۰۱۲لس���نة  ۱۳رق���م 

 . لشركات االستثمار)
 

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

  -على النحو التالي: ۱/۱/۲۰۰۸اعتباراً من التي یصدر لمزاولة النشاط في دولة قطر 
 

 ر.ق                                                                                                                   
 ستثمارنماذج شركات اال

 ۱٥۰۰۰ وطنیة  استثمارطلب ترخیص شركة 

 ۱٥۰۰۰ أجنبیة  استثمارطلب ترخیص شركة 

 ۱۰۰۰۰ محلیة استثمارطلب ترخیص فرع لشركة 

 ۱٥۰۰۰ ارطلب ترخیص وحدة خارجیة لشركات االستثم

 ۷٥۰۰ تمدید طلب ترخیص شركة استثمار وطنیة

 ۷٥۰۰ أجنبیة  استثمارتمدید طلب ترخیص شركة 

 ٥۰۰۰ محلیة استثمارتمدید طلب ترخیص فرع لشركة 

 ۷٥۰۰ تمدید طلب ترخیص وحدة خارجیة لشركات االستثمار

 
 .) ۲۱ملحق ( ۳۱/۱۲/۲۰۰۷تاریخ  ٤٤/۲۰۰۷تعمیم * 
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 ستثمارالرسوم السنویة لشركات اال

 ۳۰۰۰۰  ستثمارز الرئیسي لشركات االرسوم التسجیل السنوي عن المرك

 ۱۰۰۰۰ محلیة  استثمارشركة فرع رسوم التسجیل السنوي ل

 ۲۰۰۰۰ رسوم التسجیل السنوي للوحدة الخارجیة لشركات االستثمار

  ستثماررسوم أخرى لشركات اال
 ٤٤۰۰۰ ستثمار أو وحدة خارجیة رسوم منح شھادة ترخیص لشركات اال*

 ۱۱۰۰۰ أو وحدة خارجیة محلیة  أو فرع شركة استثمار استثماركة دء نشاط شررسوم ب**

  -:  **االقتراض من المصرف * -۷
أو تموی�ل أو منح قروض  ومقابل الضمانات التي یحددھا یجوز للمصرف في الظروف االستثنائیة

المصرف واحتیاطیاتھ  رأسمال) من %٥۰على ( لشركات االستثمار بما ال یزیدالتزامات ب التحمل

أو التموی�ل أو  ھ�ذه الق�روضم�نح أن  ارت�أى إذا، من رأس مال الش�ركة واحتیاطیاتھ�ا  %۱۰۰أو 

 . في الشركةلدعم السیولة  التحمل بااللتزامات ضروري

خط��ة ل وفق��اً االلتزام��ات  أو أو التموی��ل اس��تحقاق ھ��ذه الق��روضآج��ال یج��وز للمص��رف تمدی��د كم��ا 

المتطلب�ات لتحقی�ق  اتخاذھ�ا عل�ى ش�ركات االس�تثمارالت�ي یج�ب  واإلج�راءاتمقبولة تحدد التدابیر 

 التي یحددھا المصرف .

لشركة االستثمار توقیع الحجز أو إنشاء حقوق امتیاز على أصولھا یجوز خالل أدارة المصرف  ال -۸

) م��ن ق��انون مص��رف قط��ر ۱۸۲الت��ي ت��م وض��عھا تح��ت اإلدارة المؤقت��ة تقی��داً بالم��ادة ( وأموالھ��ا

 .۲۰۱۲لسنة  ۱۳ت المالیة رقم المركزي وتنظیم المؤسسا

 -استعمال اللغة العربیة ****: -۹
، بش�أن أن  ۹/٦/۲۰۰۸بت�اریخ  ۱۹/۲۰۰۸-۲٦۸باإلشارة إلى مذكرة مجلس الوزراء رقم ق م و/

تلت��زم جمی��ع ال��وزارات واألجھ��زة الحكومی��ة األخ��رى والھیئ��ات والمؤسس��ات العام��ة بق��رار مجل��س 

لغ�ة العربی�ة ف�ي مكاتبھ�ا وأي بیان�ات تص�در عنھ�ا داخ�ل الوزراء ، التأكید على وجوب استعمال ال

الدول��ة باعتب��ار أن اللغ��ة العربی��ة ھ��ي اللغ��ة الرس��میة للدول��ة ، وف��ي الح��االت الت��ي تقض��ي فیھ��ا 

الضرورة استعمال لغة أجنبیة ، یتعین استعمال اللغة العربیة كلغة أولى واللغة األجنبیة كلغة ثانی�ة 

 أساساً باللغة العربیة . باعتبارھا ترجمة لألصل المحرر

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

 
 

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

 . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم ٦۹*** مادة (
 . ٥/۹/۲۰۱۳تاریخ  ۲۹/۲۰۱۳**** تعمیم 


