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قانون رقم ( )13ل�سنة 2012
ب�إ�صدار قانون م�صرف قطر املركزي
وتنظيم امل�ؤ�س�سات املالية
			
نحن حمد بن خليفة �آل ثاين

�أمري دولة قطر،

بعد الإطالع على الد�ستور،
وعل ��ى املر�سوم بقانون رقم ( )1ل�سن ��ة  1966بالإ�شراف والرقابة على �شركات ووكالء الت�أمني ،
والقوانني املعدلة له،
وعل ��ى القان ��ون رق ��م ( )13ل�سن ��ة  2000بتنظيم ا�ستثمار ر�أ� ��س املال غري القط ��ري يف الن�شاط
االقت�صادي ،والقوانني املعدلة له،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالقانون رقم ( )5ل�سنة  ،2002والقوانني املعدلة له،
وعل ��ى القان ��ون رقم ( )18ل�سنة  2002ب�ش�أن الدين الع ��ام والأوراق املالية الإ�سالمية ،والقوانني
املعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )30ل�سنة  2004بتنظيم مهنة مراقبة احل�سابات،
وعلى قانون مركز قطر للمال ال�صادر بالقانون رقم ( )7ل�سنة  ،2005والقوانني املعدلة له،
وعل ��ى قانون التجارة ال�صادر بالقان ��ون رقم ( )27ل�سنة  ،2006املعدل بالقانون رقم ( )7ل�سنة
،2010
وعل ��ى املر�سوم بقانون رق ��م ( )33ل�سنة  2006ب�ش�أن م�صرف قطر املرك ��زي ،والقوانني املعدلة
له،
وعل ��ى القانون رقم ( )8ل�سنة  2008ب�ش�أن حماية امل�ستهلك ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم ()14
ل�سنة ،2011
وعلى قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ال�صادر بالقانون رقم ( )4ل�سنة ،2010
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2012ب�ش�أن هيئة قطر للأ�سواق املالية،
وعلى اقرتاح حمافظ م�صرف قطر املركزي،
وعلى م�شروع القانون املقدم من جمل�س الوزراء،
وبعد �أخذ ر�أي جمل�س ال�شورى،
قــانــون رقـم ( )13ل�سنـة 2012
ب�إ�صــدار قـانـون م�صـرف قـطـر
املركزي وتنظيم املـ�ؤ�س�سات املالية
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قررنا القانون الآتي :

مـــــــــادة ()1

ُيعم ��ل ب�أح ��كام قانون م�ص ��رف قطر املرك ��زي وتنظيم امل�ؤ�س�س ��ات املالي ��ة ،املرفق بهذا
القانون.

مـــــــــادة ()2

فيم ��ا مل ي ��رد ب�ش�أن ��ه ن�ص خا� ��ص يف القان ��ون املرفق ،ت�سري عل ��ى امل�ؤ�س�س ��ات والأعمال
واخلدم ��ات املالي ��ة املن�صو�ص عليها فيه ،الأح ��كام املو�ضوعية املتعلقة ب ��كل منها يف الت�شريعات
املنظمة لها.

مـــــــــادة ()3

على جميع املخاطبني ب�أحكام القانون املرفق ،توفيق �أو�ضاعهم وفق ًا لأحكامه ،خالل �ستة
�أ�شهر من تاريخ العمل به.
ويجوز ملحافظ م�صرف قطر املركزي ،مد هذه املهلة ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة.

مـــــــــادة ()4

ُي�صدر حمافظ م�صرف قطر املركزي ،اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والتعاميم
الالزم ��ة لتنفيذ �أح ��كام القانون املرفق ،و�إىل ح�ي�ن �صدورها ي�ستمر العم ��ل باللوائح والقرارات
والأنظمة والتعليمات والتعاميم املعمول بها حالي ًا ،مبا اليتعار�ض مع �أحكام القانون املرفق.

مـــــــــادة ()5

ُيلغ ��ى املر�سوم بقانون رق ��م ( )1ل�سن ��ة  1966واملر�سوم بقانون رق ��م ( )33ل�سنة 2006
امل�شار �إليهما ،كما ُيلغى كل حكم يخالف �أحكام القانون املرفق.

مـــــــــادة ()6

عل ��ى جميع اجلهات املخت�صة ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ ه ��ذا القانون .و ُين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.
حمد بن خليفة �آل ثاين
			
�أمري دولة قطر
			
�صدر فـي الديوان الأمريي بتاريخ  1434 / 1 / 18 :هـ
املوافق  2012 / 12 / 2 :م.

8

قــانــون رقـم ( )13ل�سنـة 2012
ب�إ�صــدار قـانـون م�صـرف قـطـر
املركزي وتنظيم املـ�ؤ�س�سات املالية

قانون م�صرف قطر املركزي
وتنظيــم املـ�ؤ�ســ�ســات املــالـيـ ـ ــة

البــاب الأول
تعــاريـف
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مـــــــــادة ()1
يف تطبي ��ق �أحكام هذا القانون ،تك ��ون للكلمات والعبارات التالية ،املعاين املو�ضحة قرين كل
منها ،مامل يقت�ض ال�سياق معنى �آخر:
وزارة االقت�صاد واملالية.
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة :
وزير االقت�صاد واملالية.
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر :
م�صرف قطر املركزي.
الـ ـمـ ـ ــ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف :
جمل�س �إدارة امل�صرف.
امل ـجـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س :
حمافظ امل�صرف.
امل ـحـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ :
الوح ��دة الإدارية املخت�صة بامل�صرف ،وي�ص ��در بتحديدها قرار من
الإدارة املخـتــ�ص ـ ـ ـ ــة :
املحافظ.
جلن ��ة ف�ض املنازع ��ات املن�ش�أة مبوج ��ب املـــــــــ ��ادة ( )190من هذا
اللـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
القانون.
مركز قطر للمعلومات االئتمانية.
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز :
امل�ؤ�سـ�سـ ـ ــات املالي ـ ــة �	:أي بنك �أو �شركة ت�أمني �أو �إعادة ت�أمني �أو ا�ستثمار �أو متويل �أو �صرافة
�أو مكتب متثيل �أو وحدة خارجية ،وغريها من امل�ؤ�س�سات املالية التي
ي�صدر بتحديدها وتنظيم �أعمالها قرار من امل�صرف ،و ُيرخ�ص لها
وفق ًا لأح ��كام هذا القانون ،مبزاولة كل �أو بع�ض الأعمال امل�صرفية،
و�أعم ��ال الت�أمني و�إعادة الت�أم�ي�ن واال�ستثمار والتموي ��ل وال�صرافة،
وغريه ��ا م ��ن الأعمال واخلدم ��ات والأن�شط ��ة املالية الت ��ي يحددها
امل�صرف.
البن ��وك ،و�ش ��ركات الت�أمني و�إع ��ادة الت�أمني واال�ستثم ��ار والتمويل،
امل�ؤ�س ــ�ســات املالـ ـيــة :
الإ�سالمية
وغريها من امل�ؤ�س�سات املالية التي ي�صدر بتحديدها وتنظيم �أعمالها
قرار من امل�صرف ،و ُيرخ�ص لها وفق ًا لأحكام هذا القانون ،مبزاولة
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
وتنـظ ـيـ ــم املـ�ؤ�ســ�س ـ ـ ــات املـ ــالـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
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كل �أو بع� ��ض الأعم ��ال امل�صرفي ��ة و�أعم ��ال الت�أمني و�إع ��ادة الت�أمني
والإ�ستثم ��ار والتموي ��ل وغريها م ��ن الأعمال واخلدم ��ات والأن�شطة
املالية التي ُيحددها امل�صرف ،طبق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
�أي �شخ� ��ص معنوي مرخ�ص ل ��ه وفق ًا لأحكام هذا القانون ،مبزاولة
ال ـب ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك :
كل �أو بع�ض الأعمال امل�صرفية واال�ستثمارية والتنموية يف الدولة.
البنوك املرخ�ص لها وفق ًا لأحكام هذا القانون مبزاولة كل �أو بع�ض
البنوك الإ�سالمية :
الأعم ��ال امل�صرفية واال�ستثمارية والتنموية ،وفق� � ًا لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
البنوك املرخ�ص لها وفق ًا لأحكام هذا القانون ،مبزاولة كل �أو بع�ض
البنـوك املتخ�ص�صة :
الأعم ��ال امل�صرفي ��ة واال�ستثماري ��ة والتنموية ،ب�ص ��ورة �أ�سا�سية يف
قطاعات اقت�صادية حمددة.
�أي �شرك ��ة مرخ�ص لها وفق� � ًا لأحكام هذا القان ��ون ،مبزاولة كل �أو
�شركـات اال�ستثمـار :
بع�ض الأعمال اال�ستثمارية دون تلقي الودائع.
�أي �شرك ��ة مرخ�ص لها وفق ًا لأحكام هذا القان ��ون ،مبزاولة �أعمال
�شرك ــات التمـويـ ــل :
التمويل املايل ومنح االئتمان والقرو�ض اال�ستهالكية املختلفة� ،أو �أي
�أعمال متويل متخ�ص�صة يحددها امل�صرف.
م ـحــال ال�صــرافـ ـ ــة �	:أي �شرك ��ة مرخ�ص له ��ا وفق ًا لأحكام هذا القان ��ون ،مبزاولة �أعمال
ال�صرافة ،دون تلقي الودائع.
�أي �شركة ا�ستثمارية� ،أو فرع ل�شركة ا�ستثمارية �أجنبية ،و�أي بنك �أو
الوحدات اخلارجية :
فرع لبنك قط ��ري �أو �أجنبي ،مرخ�ص له وفق ًا لأحكام هذا القانون،
مبزاول ��ة كل �أو بع�ض الأعمال امل�صرفي ��ة �أو اال�ستثمارية يف الدولة،
دون تلقي الودائع.
املكاتب التي يقت�صر ن�شاطها على متثيل البنوك و�شركات اال�ستثمار
مكــات ــب التمـثي ــل :
الأجنبية يف الدولة ،دون �أن يكون لها تلقي الودائع �أو مزاولة الأعمال
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امل�صرفية �أو اال�ستثمارية �أو �أعمال ال�صرافة.
امل�ؤ�س�س ��ات التي تق ��دم اال�ست�شارات يف الأوراق املالي ��ة �أو �أي �أدوات
امل�ؤ�س�سات اال�ست�شارية :
ا�ستثمارية �أو مالية �أخرى ،و ُيرخ�ص لها من قبل امل�صرف.
�شركات الت�أمني �أو �	:أي �شركة م�ساهمة مرخ�ص لها مبوجب �أحكام هذا القانون ،مبزاولة
�إعادة الت�أمني
عمليات الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني �أو التكافل �أو �إعادة التكافل.
الأوراق وامل�سك ��وكات النقدية والنقد الرقم ��ي ،وغريها من الأدوات
ال ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد :
النقدية التي ي�صدر بها قرار من امل�صرف.
الأعم ��ال التي تقدمه ��ا امل�ؤ�س�س ��ات املالية ،مبا يف ذل ��ك امل�ؤ�س�سات
الـخـ ــدمــات املــالـيـة :
املالية الإ�سالمية ،وي�صدر بتحديدها وتنظيم تقدمي كل منها ،قرار
من امل�صرف.
مبالغ ت ��ودع بفائدة �أو بعائ ��د �أو بدونهما بعد االتف ��اق على �سدادها
الـ ـ ـ ـ ـ ــودائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع :
عن ��د الطلب �أو لأجل �أو يف الأحوال التي يتفق عليها ،وت�شمل الودائع
املتفقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
املعلوم ��ات املتعلق ��ة بجدارة ال�شخ� ��ص االئتمانية و�سمعت ��ه ،وفق ًا ملا
املعلومات االئتمانية :
حتدده اللوائح والقرارات ال�صادرة من امل�صرف.
قبول الودائع والأموال الأخرى القابلة لال�سرتداد ،ومنح الت�سهيالت
الأعمـ ــال امل�صـرفـيـة :
االئتماني ��ة ،وخ�ص ��م الأوراق املالية و�شرائها وبيعه ��ا ،واملتاجرة يف
�أدوات النق ��د واملال وال�ص ��رف الأجنبي واملع ��ادن الثمينة ،و�إ�صدار
ال�شي ��كات وبطاق ��ات االئتم ��ان و�أدوات الدف ��ع الأخ ��رى ،و�إ�ص ��دار
ال�ضمانات وااللتزامات ،و�أي �أعمال �أخرى يحددها امل�صرف.
اال�ستثم ��ار للغ�ي�ر ،وممار�س ��ة الو�ساط ��ة والوكال ��ة املالي ��ة ،وترتيب
الأعمال اال�ستثمارية :
االكتت ��اب الع ��ام ،وتق ��دمي خدم ��ات احلف ��ظ والأم ��ان ،والإ�شرتاك
يف �إ�ص ��دار الأ�سه ��م وغريه ��ا م ��ن الأوراق املالي ��ة ،و�إدارة املحافظ
وال�صنادي ��ق اال�ستثمارية ،واالجتار يف �أدوات النقد واملال وال�صرف
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
وتنـظ ـيـ ــم املـ�ؤ�ســ�س ـ ـ ــات املـ ــالـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
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�أع ـمـ ــال ال�صـراف ــة :

الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�أمـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن :

�إع ـ ـ ـ ــادة الت ـ�أمـ ـ ـ ـ ــني :

وثيق ـ ـ ــة الت ـ ـ�أمـ ـ ــني :
حامل وثيقة الت�أمني :

خبري املعاينة وتقدير :
الأ�ضرار
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الأجنب ��ي واملعادن الثمينة ،وتقدمي اال�ست�ش ��ارات ب�ش�أن �أ�سواق ر�أ�س
امل ��ال واخلدمات املت�صلة بدمج و�شراء وبي ��ع ال�شركات ،و�أي �أعمال
�أخرى يحددها امل�صرف.
تبدي ��ل العم�ل�ات املختلف ��ة واالجتار فيه ��ا ويف ال�شي ��كات ال�سياحية
و�سبائ ��ك املعادن الثمين ��ة ،و�إ�صدار وقبول احل ��واالت من املرا�سلني
املرخ�صني ،و�أي �أعمال يحددها امل�صرف.
عق ��د يلتزم امل�ؤمن مبقت�ضاه �أن ي�ؤدي للم�ؤم ��ن له� ،أو امل�ستفيد الذي
ا�ش�ت�رط الت�أمني ل�صاحل ��ه ،مبلغ ًا من املال� ،أو �إي ��راد ًا مرتب ًا� ،أو �أي
عو�ض م ��ايل �آخر ،يف حال ��ة وقوع احلادث� ،أو حتق ��ق اخلطر املبني
بالعق ��د ،وذلك نظري ق�س ��ط �أو �أق�ساط �أو �أي مبلغ م ��ايل �آخر ي�ؤديه
امل�ؤمن له للم�ؤمن.
حتوي ��ل �شركة الت�أمني جلزء �أو كل الأعباء النا�شئة عن اخلطر الذي
�أم َّن ��ت عليه �إىل �شركة �إع ��ادة الت�أمني ،وفق ًا لل�ش ��روط املتفق عليها
بينهما.
عق ��د الت�أم�ي�ن امل�ب�رم بني امل� ِّؤم ��ن وامل�ؤ َّمن ل ��ه ،واملت�ضم ��ن الأحكام
وال�شروط وااللتزامات واحلقوق املرتتبة على طريف العقد.
مال ��ك وثيقة الت�أمني ب�صفة قانوني ��ة يف وقت معني ،وي�شمل ذلك �أي
م�ستفي ��د يكون م�ستحق ًا مبوجب وثيقة الت�أم�ي�ن ملبلغ نقدي �أو مرتب
�أو عو� ��ض مايل �آخ ��ر ،يف حالة قوع احل ��ادث �أو حتقق اخلطر املبني
بالوثيقة.
كل �شخ� ��ص ُيرخ�ص له من قبل امل�صرف مبزاولة مهنة الك�شف عن
الأ�ض ��رار وتقديره ��ا ودرا�س ��ة �أ�سبابها ومدى تغطي ��ة وثيقة الت�أمني
لتلك الأ�ضرار ،وتقدمي االقرتاحات ب�ش�أن حت�سني و�سائل الوقاية من
الأخطار واملحافظة على الأ�صول حمل الت�أمني.

اخلبي ــر الإكت ــواري :

ا�ست�شــاري الت�أميــن :

و�س ـيـ ــط التـ ـ�أمـ ــني :

ممثل �شركة الت�أمني :
ال�شـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ص :
الع ـ ـم ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل :

كل �شخ� ��ص متخ�ص� ��ص يف ريا�ضيات الت�أم�ي�نُ ،يرخ�ص له من قبل
امل�ص ��رف مبزاولة �أعم ��ال تقدير احتماالت تك ��رار الأخطاء و�أ�س�س
و�أ�سعار وقيمة التعهدات واالحتياطي احل�سابي املقابل وجميع الأعمال
املتعلق ��ة باحت�سابها و�إح�صاءاتها ،وذلك كل ��ه وفق ًا للنظم املتعارف
عليها يف جمال الت�أمني والقرارات ال�صادرة من امل�صرف.
كل �شخ� ��ص ُيرخ� ��ص له من قب ��ل امل�صرف مبزاول ��ة �أعمال اخلربة
اال�ست�شاري ��ة يف جم ��ال الت�أم�ي�ن ،وعل ��ى الأخ�ص تقيي ��م الأخطار،
وامل�شارك ��ة يف تقيي ��م �أ�ص ��ول والتزام ��ات امل�ؤمن وامل�ؤم ��ن لهم ،دون
�أن يك ��ون له احلق يف القي ��ام ب�أي عمل من �أعم ��ال الت�أمني �أو �إعادة
الت�أمني �أو امل�شاركة فيه.
كل �شخ� ��ص ُيرخ�ص له من قبل امل�ص ��رف مبزاولة �أعمال التو�سط،
نياب ��ة عن امل�ؤم ��ن لهم ،يف �إجراء عمليات ت�أم�ي�ن �أو �إعادة ت�أمني مع
�شركات الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون.
كل �شخ�ص ينوب عن �شركة الت�أمني يف ت�سويق خدماتها والتعامل مع
امل�ؤمن لهم.
ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي ،ح�سب الأحوال.
كل �شخ� ��ص طبيع ��ي �أو معنوي يتلقى �أو يتعام ��ل يف �إحدى اخلدمات
املالي ��ة ،مع �إحدى امل�ؤ�س�سات املالية ،كم ��ا يعترب عمي ًال كل من �شرع
يف تلقي �أو التعامل يف �إحدى اخلدمات املالية مع امل�ؤ�س�سات املالية.

قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
وتنـظ ـيـ ــم املـ�ؤ�ســ�س ـ ـ ــات املـ ــالـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
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قانون م�صرف قطر املركزي
وتنظيــم املـ�ؤ�ســ�ســات املــالـيـ ـ ــة

البــاب الثاين
تنظيم امل�صرف وعالقته باحلكومة
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قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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الف�صل الأول
تنظيم امل�صرف
مـــــــــادة ()2
يكون مل�صرف قطر املركزي �شخ�صية معنوية ،وموازنة م�ستقلة ،ويتبع الأمري مبا�شرة.

مـــــــــادة ()3
يك ��ون مق ��ر املركز الرئي�سي للم�صرف مبدين ��ة الدوحة ،ويجوز ل ��ه �أن يفتح فروع ًا داخل
الدولة وخارجها ،كما يجوز له تعيني وكالء ومرا�سلني يف الداخل واخلارج.

مـــــــــادة ()4
يتمت ��ع امل�ص ��رف باال�ستقالل امل ��ايل والإداري وكاف ��ة ال�صالحيات التنظيمي ��ة والرقابية
والإ�شرافية الالزمة ملمار�سة مهامه وحتقيق �أهدافه ،وفق ًا لأحكام هذا القانون  ،و ُيجري امل�صرف
عملياته مع الغري وفق ًا للقواعد والأعراف التجارية وامل�صرفية.

مـــــــــادة ()5

يه ��دف امل�صرف ،يف �إط ��ار ال�سيا�سة االقت�صادية العامة للدول ��ة ،ومبا ي�ساعد على تنمية
ودعم االقت�صاد الوطني� ،إىل حتقيق ما يلي :
 -1املحافظة على قيمة النقد ،وت�أمني اال�ستقرار النقدي.
 -2العمل كجهة تنظيمي ��ة ورقابية و�إ�شرافية عليا لكافة اخلدمات والأعمال والأ�سواق والأن�شطة
املالية التي يتم تنفيذها يف الدولة �أو من خاللها ،وفق ًا لأف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية.
� -3إيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأ�سواق والأن�شطة املالية  ،ي�ستند �إىل قواعد ال�سوق ويتمتع
باال�ستقرار وال�شفافية والتناف�سية واحلوكمة.
 -4تعزي ��ز الثقة العامة يف الدول ��ة ،كمركز عاملي رائد للخدمات والأعم ��ال والأ�سواق والأن�شطة
املالية.
� -5ضم ��ان التط ��ور املنتظم لقطاع اخلدم ��ات والأعمال والأ�سواق والأن�شط ��ة املالية  ،مبا يواكب
�أهداف التطور االقت�صادي ،والتنمية ال�شاملة يف الدولة.
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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مـــــــــادة ()6
يعمل امل�صرف ،بالتعاون والتن�سيق مع الوزارة والأجهزة احلكومية املخت�صة ،على حتقيق
�أهداف ال�سيا�سة االقت�صادية والتنموية العامة للدولة ،ومبا ال يتعار�ض مع الأهداف التالية:
-1ا�ستقرار �سعر �صرف الريال ،وقابلية حتويله للعمالت الأخرى.
-2ا�ستقرار �أ�سعار ال�سلع واخلدمات.
-3اال�ستقرار املايل وامل�صريف.

مـــــــــادة ()7

يتوىل امل�صرف ،بو�صفه اجلهة العليا املخت�صة ،ويف �إطار الر�ؤية اال�سرتاتيجية الوطنية ،
ووفق� � ًا لأف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية ،و�ضع وتنفيذ ال�سيا�سة النقدية للدولة ،و�سيا�سة �سعر
ال�ص ��رف ،وال�سيا�سات املتعلقة بالتنظيم والرقابة والإ�شراف على اخلدمات والأعمال والأن�شطة
املالية يف الدولة ،ويكون له يف �سبيل ذلك ،القيام مبا يلزم من �أعمال ،وعلى الأخ�ص ما يلي:
� -1إ�صدار النقد ،وتنظيم تداوله.
 -2القيام بوظيفة م�صرف احلكومة.
 -3العمل كم�صرف للبنوك و�سائر امل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف الدولة.
 -4و�ض ��ع النظم والقواع ��د التي ت�ساعد على ا�ستق ��رار القطاع املايل وامل�ص ��ريف وزيادة كفاءته
وتطويره.
-5و�ضع ال�ضوابط والتعليمات والإر�شادات اخلا�صة باحلوكمة ،وال�شفافية ،والإدارة الر�شيدة يف
جميع امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�ضعة لرقابة امل�صرف.
 -6و�ض ��ع وتطبي ��ق الأ�س�س وال�ضواب ��ط واملعايري اخلا�ص ��ة بالرقابة والإ�شراف عل ��ى امل�ؤ�س�سات
املالية.
 -7و�ضع نظام �أو �إن�شاء �صندوق حلماية و�ضمان الودائع ،مبفرده �أو مب�شاركة البنوك العاملة يف
الدولة.
 -8و�ض ��ع النظم والإجراءات الكفيلة بحماية م�ستهلكي اخلدمات واملنتجات املالية ،مبا يف ذلك
تنظيم الأدوات واملنتجات وامل�شتقات املالية ،والتوعية باملخاطر املحيطة بها.

20

قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
وتنـظ ـيـ ــم املـ�ؤ�ســ�س ـ ـ ــات املـ ــالـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة

 -9الرتخي� ��ص للم�ؤ�س�س ��ات املالي ��ة مبزاولة اخلدم ��ات والأعم ��ال والأن�شطة املالي ��ة  ،والرقابة
والإ�شراف عليها ،وفق ًا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
 -10العم ��ل عل ��ى ت�سهي ��ل وت�شجي ��ع االبتكار يف جم ��ال �صناعة اخلدم ��ات والأعم ��ال والأن�شطة
املالية.
 -11اتخاذ الإجراءات والتداب�ي�ر الالزمة ملواجهة اال�ضطرابات والأزمات االقت�صادية واملالية،
العاملية �أو الإقليمية �أو املحلية ،بالتن�سيق مع الوزارة.
 -12اتخاذ الإجراءات والتدابري املنا�سبة للحد من ارتكاب اجلرائم املتعلقة باخلدمات والأعمال
والأن�شطة املالية.
� -13إدارة وا�ستثمار �أمواله واحتياطياته.
� -14إن�شاء و�إدارة وتطوير �أنظمة اخلدمات امل�صرفية واملالية واخلدمات امل�ساعدة.
� -15إن�شاء و�إدارة وتطوير مراكز االئتمان وامل�ؤ�س�سات وال�شركات التي تخدم �أهدافه.
 -16تقدمي امل�شورة �إىل جمل�س الوزراء  ،يف كل ما يتعلق بال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية.
� -17إخط ��ار جمل�س الوزراء  ،ب�أي ��ة عوامل من �ش�أنها تهديد ا�ستقرار النظام املايل �أو امل�صريف،
واقرتاح احللول املنا�سبة يف هذا ال�ش�أن.
 -18متثيل الدولة لدى امل�ؤ�س�سات النقدية واملالية الإقليمية والدولية.
� -19إعداد البحوث والدرا�سات ون�شر الإح�صائيات ،املت�صلة بن�شاطه و�أعماله.
� -20أية مهام �أو اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها الأمري.

مـــــــــادة ()8
يتوىل امل�صرف  ،بو�صفه اجلهة العليا املخت�صة  ،ويف �إطار الر�ؤية اال�سرتاتيجية الوطنية،
ووفق� � ًا لأف�ضل املعايري واملمار�س ��ات الدولية  ،و�ضع ومتابعة تنفيذ ال�سيا�س ��ات املتعلقة بالتنظيم
والرقاب ��ة والإ�شراف على جميع اخلدمات والأعمال والأن�شطة املالية التي متار�س يف مركز قطر
للمال �أو من خالله  ،وو�ضع ومتابعة تنفيذ ال�سيا�سات املتعلقة بالتنظيم والرقابة والإ�شراف على
جميع الأ�سواق املالية يف الدولة.
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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الف�صل الثاين
ر�أ�س مال امل�صرف وح�ساباته
مـــــــــادة ()9
ر�أ�س مال امل�صرف ( )50.000.000.000خم�سون مليار ريال  ،متتلكه الدولة بالكامل،
غري قابل للتحويل �أو الرهن ،ويجوز زيادته مبر�سوم ،بنا ًء على اقرتاح املحافظ.
و�إذا �أظه ��رت ح�سابات امل�صرف عج ��ز ًا يف ر�أ�س ماله ،فيجب على الدولة �إ�صدار �سندات
غري قابلة للتحويل ،لتغطية هذا العجز ،وتكون هذه ال�سندات بدون عائد.

مـــــــــادة ()10
تب ��د�أ ال�سن ��ة املالية للم�ص ��رف يف اليوم الأول م ��ن �شهر يناير ،وتنته ��ي يف اليوم احلادي
والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل عام.
و ُيعد امل�صرف ،يف نهاية كل �سنة مالية ،موازنته وك�شف الأرباح واخل�سائر ،وفق ًا للأ�س�س
املحا�سبية املتعارف عليها.
وتتحدد الأرباح ال�صافية لكل �سنة مالية بعد خ�صم النفقات وامل�صروفات.

مـــــــــادة ()11
يك ��ون للم�ص ��رف ح�ساب لالحتياط ��ي العام ُيرحل �إلي ��ه �سنوي ًا ن�سب ��ة ( )%10من �صايف
�أرباح ��ه ،وي�ستقطع من الن�سبة الباقية املبالغ الالزمة ال�س�ت�رداد ال�سندات امل�صدرة وفق ًا حلكم
الفقرة الثانية من املـــــــــادة ( )9من هذا القانون.
وي�ؤول ما تبقى من �صايف الأرباح ،بعد �إجراء اال�ستقطاع املن�صو�ص عليه بالفقرة ال�سابقة،
�إىل ح�ساب دعم �سعر �صرف الريال املن�صو�ص عليه يف املـــــــــادة ( )76من هذا القانون.

مـــــــــادة ()12
ُين�ش ��ئ امل�صرف ح�ساب ًا خا� ًصا ُي�سمى «ح�ساب �إعادة تقومي االحتياطي»ُ ،تقيد يف اجلانب
الدائ ��ن منه الأرباح الناجمة عن تغري قيمة موج ��ودات امل�صرف ومطلوباته من الذهب واملعادن
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الثمينة والعمالت الأجنبية وحقوق ال�سحب اخلا�صة مقابل �سعر �صرف الريال ،و ُيقيد يف اجلانب
املدين منه اخل�سائر الناجتة عن �إعادة تقييم موجودات ومطلوبات امل�صرف امل�شار �إليها مقابل
�سعر �صرف الريال.
وال تدخ ��ل الأر�ص ��دة الدائن ��ة ال�صافي ��ة يف نهاية ال�سن ��ة املالية لهذا احل�س ��اب يف �أرباح
امل�ص ��رف� ،أم ��ا �صايف الأر�صدة املدينة فتغطي من �أرباح امل�ص ��رف� ،إن وجدت� ،أو ب�سندات على
احلكوم ��ة وبدون عائد .وت�ستهلك هذه ال�سندات تباع ًا م ��ن الأرباح ال�صافية لهذا احل�ساب التي
قد تتحقق يف ال�سنوات التالية.

مـــــــــادة ()13
ُيع ��د امل�ص ��رف يف نهاي ��ة كل �سن ��ة مالية ،تقري ��ر ًا مالي ًا ي�شتم ��ل على املوازن ��ة التقديرية
وامليزانية ،وك�شف الأرباح واخل�سائر والبيانات والإي�ضاحات ذات ال�صلة.

مـــــــــادة ()14
يك ��ون للم�ص ��رف مراقب ع ��ام ي�صدر بتعيينه ق ��رار من املجل�س ،عل ��ى �أن يكون من ذوى
اخلربة يف ال�ش�ؤون املحا�سبية وامل�صرفية.
ويت ��وىل املراقب الع ��ام رئا�سة الوحدة الإداري ��ة املخت�صة بالتدقي ��ق الداخلي بامل�صرف،
ويكون م�س�ؤو ًال �أمام املجل�س عن �أداء عمله ،ويرفع تقاريره �إىل املجل�س.

مـــــــــادة ()15
يت ��وىل ديوان املحا�سبة تدقي ��ق ح�سابات امل�صرف وموجوداته وفق� � ًا للقانون ،وال يجوز له
�إج ��راء الرقابة امل�سبقة على مايربمه امل�صرف من عقود واتفاقات  ،كما ال يجوز له التدخل ب�أي
�صورة يف ت�سيري �أعماله �أو التعر�ض ل�سيا�ساته.
ويجب �أن يكون املوظفون الفنيون التابعون لديوان املحا�سبة والذين يتولون تدقيق ح�سابات
امل�صرف م�ؤهلني ت�أهي ًال فني ًا كافي ًا وذوي خربة خا�صة ب�أعمال امل�صرف.

مـــــــــادة ()16
يجوز للم�صرف التعاقد مع مراقب ح�سابات �أو �أكرث يتوىل تدقيق ح�سابات امل�صرف .ويجب
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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�أن يكون مراقب احل�سابات م�ؤه ًال ت�أهي ًال فني ًا كافي ًا وذي خربة خا�صة ب�أعمال امل�صرف.
ويقت�صر عمل مراقب احل�سابات على تدقيق ح�سابات امل�صرف وموجوداته  ،وال يكون له
التدخل ب�أية �صورة من ال�صور يف ت�سيري �أعماله �أو التعر�ض ل�سيا�ساته.
وملراقب احل�ساب ��ات ،يف كل وقت ،احلق يف االطالع على جميع دفاتر امل�صرف و�سجالته
وم�ستندات ��ه ،ويف طل ��ب البيان ��ات الت ��ي يرى �ض ��رورة احل�صول عليه ��ا لأداء واجب ��ه على الوجه
ال�صحيح ،وله �أن يتحقق من موجودات امل�صرف والتزاماته ،ويف حالة عدم متكنه من ممار�سة
هذه احلقوق ،يرفع تقرير ًا بذلك �إىل املجل�س.

مـــــــــادة ()17
يجب على امل�صرف ،خالل ثالثة �أ�شهر من انتهاء ال�سنة املالية� ،أن يرفع للأمري وملجل�س
الوزراء ما يلي:
-1ن�سخة مدققة من امليزانية وك�شف الأرباح واخل�سائر.
-2تقرير ًا عن عملياته ون�شاطاته خالل ال�سنة املالية.
وللوزير �أن يطلب �أي معلومات عن املركز املايل للم�صرف.

مـــــــــادة ()18
ُيعف ��ى امل�صرف من كاف ��ة �أنواع ال�ضرائ ��ب والر�سوم ،مبا يف ذلك ر�أ� ��س ماله وممتلكاته
وعملياته و�أرباحه وال�شركات اململوكة له.
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الف�صل الثالث
�إدارة امل�صرف
الفرع الأول
املحافظ ونائب املحافظ
مـــــــــادة ()19
يك ��ون للم�صرف حمافظ بدرج ��ة وزير ،يتوىل تنفي ��ذ �سيا�سة امل�ص ��رف ،و�إدارة وت�سيري
�ش�ؤونه.
و ُيع�ي�ن املحاف ��ظ بق ��رار �أمريي ،مل ��دة خم�س �سن ��وات قابل ��ة للتجديد ملدة �أو م ��دد �أخرى
مماثلة.

مـــــــــادة ()20
يكون للم�صرف نائب حمافظ بدرجة وكيل وزارة ،يعاون املحافظ يف �إدارة وت�سيري �ش�ؤون
امل�صرف ،ويحل حمل املحافظ يف حالة غيابه �أو خلو من�صبه.
و ُيعني نائب املحافظ مبر�سوم بنا ًء على اقرتاح املحافظ ،ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد
ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة.

مـــــــــادة ()21
يج ��وز بقرار من املحافظ عند االقت�ضاء ،تعيني م�ساع ��د �أو �أكرث لنائب املحافظ .و ُيحدد
القرار ال�صادر بالتعيني االخت�صا�صات املنوطة به.

مـــــــــادة ()22
يك ��ون للمحافظ جميع ال�سلطات وال�صالحيات الالزمة لإدارة وت�صريف �ش�ؤون امل�صرف
الإدارية واملالية والفنية وحتقيق �أهدافه ،ويكون له بوجه خا�ص ما يلي:
 -1تنفيذ ومتابعة ال�سيا�سة النقدية املعتمدة.
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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 -2تنفيذ ومتابعة �سيا�سة �سعر ال�صرف.
 -3متابع ��ة تنفيذ ال�سيا�سات امل�صرفي ��ة ،وال�سيا�سات املتعلقة بالتنظيم والرقابة والإ�شراف على
اخلدمات والأعمال والأن�شطة والأ�سواق املالية.
 -4تعيني موظفي امل�صرف وحتديد ا�ستحقاقاتهم املالية و�إنهاء خدماتهم وفق ًا للوائح والأنظمة
املعمول بها.
 -5تعيني املرا�سلني اخلارجيني للم�صرف.
 -6متثي ��ل الدولة يف امل�ؤمترات واالجتماعات يف جميع املجاالت ذات ال�صلة بعمل امل�صرف على
امل�ستويني الإقليمي والدويل.
 -7متثيل امل�صرف يف عالقته بالأجهزة الر�سمية واجلهات العليا يف الدولة.
 -8تنفيذ ومتابعة القرارات التي ُي�صدرها املجل�س.
 -9اقرتاح الأدوات الت�شريعية املتعلقة بامل�صرف واخت�صا�صاته.
� -10أي مهام �أو اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها الأمري.

مـــــــــادة ()23
يتوىل املحافظ ممار�سة كافة االخت�صا�صات وال�صالحيات املقررة للوزير مبوجب �أحكام
قانون مركز قطر للمال امل�شار �إليه ،وذلك بالن�سبة لهيئة التنظيم باملركز.
كما يتوىل املحافظ الإ�شراف على �أعمال هيئة قطر للأ�سواق املالية ،وفق ًا لأحكام القانون
املنظم للهيئة.

مـــــــــادة ()24
للمحاف ��ظ �أن ُيف ّو�ض نائب املحاف ��ظ �أو �أي ًا من م�ساعديه �أو موظفي امل�صرف يف ممار�سة
بع� ��ض �سلطاته واخت�صا�صاته ،وفق� � ًا لأحكام هذا القانون واللوائح والق ��رارات ال�صادرة تنفيذ ًا
له.
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مـــــــــادة ()25
ميثل املحافظ امل�صرف� ،أمام الق�ضاء ويف عالقته مع الغري.

مـــــــــادة ()26
للمحافظ احلق يف التوقيع عن امل�صرف ،وله �أن يفو�ض نائب املحافظ �أو �أي ًا من م�ساعديه
�أو �أع�ضاء املجل�س �أو غريهم من موظفي امل�صرف ،يف التوقيع ،منفردين �أو جمتمعني ،وذلك يف
ال�ش�ؤون التي يحددها.

مـــــــــادة ()27
ال ُيعت ��د بخامت امل�صرف عل ��ى �أوراقه� ،إ ّال �إذا اقرتن بتوقيع املحافظ� ،أو ال�شخ�ص املفو�ض
بالتوقيع.

مـــــــــادة ()28
عل ��ى املحافظ ونائبه خالل �شغلهما ملن�صبيهما ،تكري�س كل خدماتهما املهنية للم�صرف،
وال يج ��وز لأي منهم ��ا �أن ي�شغ ��ل �أو يتوىل �أي وظيف ��ة �أخرى �أو يقوم ب�أي عمل �آخ ��ر� ،سوا ًء مبقابل
�أو بغ�ي�ر مقاب ��ل .وي�ستثنى من ذلك مه ��ام امل�شاركة يف امل�ؤمت ��رات و�أن�شطة املنظم ��ات الإقليمية
والدولية ،و�أعمال املجال�س �أو اللجان التي ت�شكلها الدولة �أو ت�شرف عليها.
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الفرع الثاين
جمل�س �إدارة امل�صرف
مـــــــــادة ()29
يتوىل �إدارة امل�صرف جمل�س �إدارة ُي�شكل برئا�سة املحافظ ،ونائب املحافظ نائب ًا للرئي�س،
وعدد من الأع�ضاء ال يقل عن خم�سة ،على �أن يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارتي االقت�صاد
واملالية والأعمال والتجارة تر�شحه جهة عمله ال تقل درجته عن وكيل وزارة.
وي�صدر بتعيني املجل�س وحتديد مكاف�آت الرئي�س ونائب الرئي�س والأع�ضاء قرار �أمريي.
ويح ّل نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف حالة غيابه �أو خلو من�صبه.
ويك ��ون للمجل� ��س �أمني �س ��ر ،ي�صدر بتعيين ��ه وحتدي ��د اخت�صا�صاته ومكاف�أت ��ه قرار من
املجل�س.

مـــــــــادة ()30
تكون مدة ع�ضوية املجل�س �أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة.
و�إذا �شغ ��ر حم ��ل �أي ع�ض ��و من �أع�ضاء املجل�س قب ��ل انتهاء مدتهُ ،يع�ي�ن ع�ضو �آخر حمله
ال�ستكمال املدة الباقية.

مـــــــــادة ()31
يجب �أن تتوفر فـي ع�ضو املجل�س ال�شروط التالية :
� -1أن يكون قطري اجلن�سية.
� -2أن يكون متمتع ًا بكامل حقوقه املدنية وال�سيا�سية.
� -3أن يك ��ون م ��ن ذوي اخل�ب�رة والكفاءة فـي جم ��ال اخلدمات والأعم ��ال والأن�شط ��ة والأ�سواق
املالية.
� -4أ ّال يك ��ون قد �سبق احلكم عليه نهائ ّي� � ًا فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،مامل يكن قد رد
�إليه �إعتباره.
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� -5أ ّال يكون قد �أ�شهر �إفال�سه� ،أو امتنع عن الوفاء بديونه.
� -6أ ّال يك ��ون �شاغ�ل ً�ا لأي من�ص ��ب �أو وظيفة ل ��دى �أي من امل�ؤ�س�س ��ات املالية اخلا�ضع ��ة للرقابة
والإ�ش ��راف من قبل امل�صرف� ،أو يكون من مراقب ��ي ح�ساباتها ،وي�ستثنى من ذلك امل�ؤ�س�سات
املالية اململوكة للدولة.
� -7أ ّال يكون مالك ًا �أو وكي ًال ملكتب مراقب ح�سابات خارجي.

مـــــــــادة ()32
عل ��ى ع�ضو املجل�س الك�شف عن م�صاحل ��ه املالية �أو ال�شخ�صية التي تتعار�ض مع ع�ضويته
باملجل�س ,وال يجوز له �أن ي�شارك يف املناق�شة �أو الت�صويت عند مناق�شة املجل�س لهذه امل�صالح.

مـــــــــادة ()33
يك ��ون للمجل�س كافة ال�سلطات وال�صالحيات الالزمة لتحقي ��ق �أهداف امل�صرف ،وبوجه
خا�ص ما يلي:
 -1اعتماد ال�سيا�سة النقدية ،بالتن�سيق مع الوزير.
 -2اعتماد موا�صفات النقد ،وكيفية �إ�صداره ،و�سحبه من التداول.
 -3اعتم ��اد ال�سيا�سات املتعلق ��ة بالتنظيم والرقاب ��ة والإ�شراف على جمي ��ع اخلدمات والأعمال
والأن�شطة والأ�سواق املالية يف الدولة.
 -4اعتماد �سيا�سات نظم املدفوعات والت�سويات واملقا�صة.
 -5اعتماد �سيا�سة �إدارة وا�ستثمار �أموال امل�صرف.
 -6اعتماد ال�سيا�سات املتعلقة بالت�سهيالت االئتمانية التي مينحها امل�صرف للم�ؤ�س�سات املالية.
 -7اعتماد معدالت اخل�صم والعوائد والعموالت والر�سوم التي يتقا�ضاها امل�صرف.
 -8و�ضع ال�شروط وال�ضوابط والإج ��راءات املتعلقة مبنح الرتاخي�ص للم�ؤ�س�سات املالية ومزاولة
اخلدمات والأعمال والأن�شطة املالية اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون.
 -9و�ض ��ع ال�ضواب ��ط والإج ��راءات املتعلق ��ة مبكافحة غ�سل الأم ��وال ومتويل الإره ��اب يف جمال
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
وتنـظ ـيـ ــم املـ�ؤ�ســ�س ـ ـ ــات املـ ــالـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة

29

اخلدمات والأعمال والأن�شطة املالية.
� -10إ�صدار اللوائح الإدارية واملالية والفنية والئحة �إدارة املوارد الب�شرية بامل�صرف.
� -11إ�صدار الهيكل التنظيمي للم�صرف.
 -12اعتماد ميزانية امل�صرف ،و�إقرار ح�ساباته اخلتامية.
 -13ممار�س ��ة كافة ال�صالحيات الأخرى املق ��ررة للم�صرف� ،أو التي تدخل يف اخت�صا�صه وفق ًا
لأحكام هذا القانون.
ويج ��وز للمجل� ��س �أن يفو�ض بع�ض اخت�صا�صات ��ه  ،املن�صو�ص عليها يف ه ��ذا القانون �إىل
املحافظ.

مـــــــــادة ()34
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه م ّرة على الأقل كل ثالثة �أ�شهر ،وكلما دعت احلاجة �إىل
ذلك� ،أو بنا ًء على طلب اثنني من �أع�ضائه.
وال يك ��ون االجتماع �صحيح ًا �إال بح�ضور �أغلبي ��ة الأع�ضاء  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س
املجل�س �أو نائبه.
وت�ص ��در قرارات املجل� ��س ب�أغلبية �أ�ص ��وات الأع�ضاء احلا�ضرين ،ويف حال ��ة الت�ساوي يف
الأ�صوات ُيرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.

مـــــــــادة ()35
للمجل� ��س �أن يدعو حل�ض ��ور اجتماعاته من ي ��رى اال�ستعانة بهم م ��ن ذوي الكفاءة واخلربة
واملخت�ص�ي�ن ،م ��ن موظفي امل�صرف �أو غريهم ،لتقدمي ما يطلبه املجل�س من م�شورة �أو بيانات �أو
�إي�ضاحات ،ويكون للمدعوين حق اال�شرتاك يف املناق�شات دون �أن يكون لهم حق الت�صويت.

مـــــــــادة ()36
ُت ��دون حما�ضر جل�سات املجل�س وقراراته يف �سجل خا�ص مرقم ال�صفحات� ،أو على حما�ضر
مفردة مرقمة حتفظ يف ملف خا�ص ،ويوقعها رئي�س املجل�س و�أمني ال�سر.
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مـــــــــادة ()37
ال يج ��وز لأي من �أع�ضاء املجل� ��س �أو موظفي امل�صرف ،قبول �أي هدايا �أو مزايا ذات �صلة
بعمل ��ه ،لنف�س ��ه �أو لأي �شخ�ص �أخر تربطه به قرابة �أو عمل �أو م�صلحة مالية �أو �شخ�صية ،وذلك
وفق ًا ملا يحدده املجل�س.
و ُي�ص ��در املجل�س القرارات املنظمة القرتا�ض �أع�ضائ ��ه وموظفي امل�صرف من امل�ؤ�س�سات
املالية.
وال يج ��وز لأي م ��ن موظفي امل�صرف خالل مدة خدمته �أن ي�شغل �أي وظيفة �أخرى �أو يقوم
ب�أي عمل �آخر� ،سوا ًء مبقابل �أو بغري مقابل ،ما مل يح�صل على موافقة م�سبقة من املجل�س.

مـــــــــادة ()38
يحظ ��ر على �أع�ض ��اء املجل�س وموظفي امل�ص ��رف ومراقبي ح�ساباته ووكالئ ��ه� ،إف�شاء �أي
بيان ��ات �أو معلومات تتعلق ب�ش� ��ؤون امل�صرف �أو ب�ش�ؤون امل�ؤ�س�سات املالي ��ة ،والتي تكون قد و�صلت
�إليه ��م ب�سب ��ب �أدائهم لوظائفهم ،وذلك فيما عدا الأحوال التي ين� ��ص عليها القانون � ،أو تنفيذ ًا
لأمر �أو ُحكم ق�ضائي ،ويظل هذا احلظر �ساري ًا حتى بعد انتهاء خدمة الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم.

مـــــــــادة ()39
ال يج ��وز للم�ص ��رف �أن يدفع لأع�ضاء املجل� ��س �أو ملوظفيه �أي �أجور �أو روات ��ب �أو �أتعاب �أو
عالوات �أو مكاف�آت حم�سوبة على �أ�سا�س ما يحققه امل�صرف من �أرباح.

مـــــــــادة ()40
ال يتح ّمل رئي�س ونائب رئي�س و�أع�ضاء املجل�س و�شاغلي املنا�صب وكبار املوظفني وغريهم
م ��ن موظفي امل�ص ��رف� ،أ ّية م�س�ؤول ّية مدن ّية فيم ��ا يتعلق بقيامهم ب�أفع ��ال �أو �إغفالهم القيام بها
بح�س ��ن نية� ،أثن ��اء قيامهم �أو حماولتهم القي ��ام ب�صالحياتهم وواجباته ��م ومهامهم ،مبقت�ضى
�أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.

مـــــــــادة ()41
تنتهي الع�ضوية يف املجل�س بانتهاء مدتها دون جتديد� ،أو بالوفاة� ،أو اال�ستقالة ،كما تنتهي
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
وتنـظ ـيـ ــم املـ�ؤ�ســ�س ـ ـ ــات املـ ــالـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة

31

بقرار �أمريي يف �أي من الأحوال الآتية:
� -1إذا فقد الع�ضو �أحد �شروط الع�ضوية الواردة يف هذا القانون.
� -2إذا �أ�صبح الع�ضو غري قادر على �أداء مهام من�صبه لأى �سبب من الأ�سباب.
� -3إذا �أخ ّل الع�ضو بواجباته �إخال ًال ج�سيم ًا.
� -4إذا تغ ّي ��ب الع�ض ��و ع ��ن ح�ضور ثالث ��ة اجتماعات متتالي ��ة دون موافقة املجل� ��س� ،أو دون عذر
مقبول.
� -5إذا فقد الع�ضو وظيفته يف اجلهة التي ميثلها� ،أو ارت�أت هذه اجلهة ا�ستبداله.
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الف�صل الرابع
عالقة امل�صرف باحلكومة
مـــــــــادة ()42
يكون امل�صرف م�ست�شار ًا وبنك ًا ووكي ًال مالي ًا للدولة والوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى
والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة.
وملجل� ��س ال ��وزراء �أن يطلب م ��ن امل�ص ��رف �إبداء ال ��ر�أي ح ��ول ال�سيا�س ��ات االقت�صادية
والتنموية.

مـــــــــادة ()43
ت�ضع الوزارة وامل�صرف �آلية للتن�سيق بني ال�سيا�سة املالية وال�سيا�سة النقدية.
وللم�صرف التن�سيق مع اجلهات احلكومية الأخرى من �أجل حتقيق �أهدافه.

مـــــــــادة ()44
م ��ع عدم الإخ�ل�ال ب�أحكام القانون رقم ( )18ل�سنة  2002امل�ش ��ار �إليه ،يتم التن�سيق بني
الوزير واملحافظ ،قبل بداية كل �سنة مالية ،وكلما اقت�ضت ال�ضرورة ،حول حجم قرو�ض احلكومة
من البنوك القطرية ،وخطة الوزارة اخلا�صة بالدين العام الداخلي واخلارجي.

مـــــــــادة ()45
للم�ص ��رف قبول ودائ ��ع من الدولة وال ��وزارات والأجه ��زة احلكومية الأخ ��رى ،والهيئات
وامل�ؤ�س�س ��ات العام ��ة وال�ش ��ركات التي متلكه ��ا �أو ت�ساهم فيه ��ا الدولة �أو تديره ��ا .وعليه ب�صفته
قاب�ل ً�ا للودائع� ،أن يحتفظ بح�سابات ،و�أن يقدم اخلدم ��ات املالية �أو امل�صرفية ،ويدفع يف حدود
املبال ��غ املودع ��ة مبوجب �أوام ��ر للدفع على هذه احل�ساب ��ات ،ويجوز له �أن يدف ��ع عوائد على هذه
احل�سابات.

مـــــــــادة ()46
للم�ص ��رف ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي يتفق عليه ��ا املحافظ مع الوزير ،العمل كوكيل
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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م ��ايل للدول ��ة والوزارات والأجه ��زة احلكومية الأخ ��رى والهيئات وامل�ؤ�س�س ��ات العامة ،وذلك يف
�إ�ص ��دار و�إدارة �أوراق الدين العام بالإ�ضافة �إىل دفع قيمتها وعوائدها وعموالتها� ،أو �أي خدمات
مالية �أو م�صرفية �أخرى.

مـــــــــادة ()47
عل ��ى الوزارات والأجه ��زة احلكومية الأخ ��رى ،والهيئات وامل�ؤ�س�س ��ات العامة ،وال�شركات
الت ��ي متلكه ��ا �أو ت�ساهم فيها الدولة �أو تديره ��ا ،وجميع امل�ؤ�س�سات املالي ��ة� ،أن تقدم للم�صرف،
عل ��ى النم ��اذج التي ُيعدها لذل ��ك ،املعلومات والبيان ��ات الالزمة لإع ��داد الإح�صائيات النقدية
واالقت�صادية و�إح�صائيات ميزان املدفوعات وم�ستويات الأ�سعار.
وللم�ص ��رف �أن ين�ش ��ر كلي ًا �أو جزئ ّي ًا املعلومات والبيانات الت ��ي يتم تزويده بها ،ب�شرط �أال
يتعار�ض ذلك مع احلماية املقررة لل�سرية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.

مـــــــــادة ()48
ال يج ��وز للوزارات والأجه ��زة احلكومية الأخرى والهيئات وامل�ؤ�س�س ��ات العامة وال�شركات
الت ��ي متلكه ��ا الدولة �أو تديرها ،االقرتا�ض من امل�صرف� ،أي ًا كان �شكل هذا االقرتا�ض �أو �أجله �أو
قيمته.
وا�ستثنا ًء من ذلك ،يجوز للم�صرف منح احلكومة ،بنا ًء على طلب الوزير ،مبلغ ًا ال تتجاوز
ن�سبت ��ه ( )%5م ��ن متو�سط �إيرادات موازن ��ة الدولة يف ال�سنوات الثالث الأخ�ي�رة ،ملدة ال جتاوز
�أربعة �أ�شهر ،ووفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها قرار من املجل�س.
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الباب الثالث
النقد وال�سيا�سة النقدية و�سعر ال�صرف
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الفـ�صـــل الأول
النــقـــد
مـــــــــادة ()49
وحدة النقد يف الدولة هي الريال.
وينق�سم الريال �إىل ( )100مائة درهم.

مـــــــــادة ()50
�إ�ص ��دار النقد امتياز ح�صري للدولة  ،وميار�س ��ه امل�صرف وحده دون غريه ،وله يف �سبيل
ذلك ما يلي:
 -1اتخ ��اذ التداب�ي�ر الالزمة لطباعة �أوراق النق ��د و�سك العملة املعدنية ،وم ��ا يت�صل بذلك من
ت�صامي ��م ل�ل��أوراق وامل�سكوكات النقدي ��ة ،وقوالب طباعة �أوراق النقد و�س ��ك العملة املعدنية
واالحتفاظ بها يف حرز �آمن.
� -2إ�صدار و�إعادة �إ�صدار النقد وا�سرتداده و�سحبه من التداول.
 -3ا�ستب ��دال النقد من املركز الرئي�سي للم�صرف �أو �أحد فروعه ،ومن خالل البنوك والوكاالت
واملكاتب التي ين�شئها �أو يحددها.

مـــــــــادة ()51
يكون النقد ال�صادر من امل�صرف �أداة وفاء و�إبراء لدفع �أي مبلغ يف الدولة ،على �أال يجاوز
هذا املبلغ القيمة الإ�سمية للنقد.

مـــــــــادة ()52
ُيح ��دد امل�صرف فئات و�أ�شكال وت�صاميم الأوراق وامل�سكوكات النقدية ،ويعتمدها الأمري،
وحتمل الأوراق النقدية توقيعي الوزير واملحافظ.

مـــــــــادة ()53
يحظ ��ر عل ��ى �أي �شخ� ��ص �أن ُي�صدر عمل ��ة ورقية �أو معدني ��ة �أو م�سكوكات نقدي ��ة� ،أو �أية
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م�ستندات �أو �صكوك تدفع حلاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد �أو ميكن ت�أويلها على �أنها
نقد.
ويتعينّ على كل �شخ�ص تقع يف حوزته عمالت ورقية �أو معدنية مزيفة �أن يقدمها للم�صرف
فور علمه بتزييفها.

مـــــــــادة ()54
يج ��وز للم�صرف �سحب �أية �أوراق �أو م�سكوكات نقدية من التداول مقابل ا�سرتداد قيمتها
اال�سمية.
و ُين�شر قرار ال�سحب يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعلن يف و�سائل الن�شر والإعالم الأخرى التي
يحددها امل�صرف.
ويحدد ق ��رار ال�سحب مهلة ال�ستبدال الأوراق وامل�سك ��وكات النقدية امل�سحوبة ،ال تقل عن
ت�سع�ي�ن يوم� � ًا يف الأحوال العادية ،وخم�سة ع�شر يوم ًا يف الأح ��وال غري العادية .كما يحدد القرار
�أية �شروط �أو �إجراءات �أخرى تتعلق بعملية ال�سحب.

مـــــــــادة ()55
تفق ��د الأوراق وامل�سكوكات النقدية التي ال تق ��دم لال�ستبدال قبل انتهاء املهلة املحددة يف
ق ��رار ال�سحب قوته ��ا القانونية ك�أداة وفاء و�إبراء ،ويحظر التعامل به ��ا ،ومع ذلك يحق حلاملها
احل�ص ��ول على قيمتها اال�سمية من امل�صرف خالل م ��دة ال جتاوز ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ
�صدور قرار ال�سحب ،ف�إذا انق�ضت هذه املدة ُترحل القيمة �إىل االحتياطي العام للم�صرف.

مـــــــــادة ()56
ُيحظر على �أي �شخ�ص ت�شويه �أو متزيق �أو �إتالف �أو تعييب النقد ب�أي �صورة من ال�صور.
و ُي�صدر امل�صرف القرارات الالزمة لتنظيم عملية ا�ستبدال امل�سكوكات والأوراق النقدية امل�شوهة
�أو املمزقة �أو التالفة �أو املعيبة.
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الف�صل الثاين
غطاء النقد والعمليات اال�ستثمارية
مـــــــــادة ()57
يحتف ��ظ امل�صرف يف جميع الأوقات باحتياطي ر�صي ��د �أجنبي من الأ�صول ملقابلة وتغطية
النقد املتداول وعمليات امل�صرف ،وت�شمل الذهب واملعادن الثمينة و�أدوات الدين العام ،وغريها
م ��ن الأدوات النقدية واملالي ��ة و�أدوات ال�صرف الأجنب ��ي ،على �أن تكون بعم�ل�ات قابلة للتحويل
وب� ��أدوات و�أوراق مالي ��ة قابل ��ة للت ��داول يف الأ�س ��واق العاملية واملحلي ��ة ،وي�ستثم ��ر امل�صرف هذا
االحتياطي وفق ًا لل�سيا�سة التي يعتمدها املجل�س.

مـــــــــادة ()58
يج ��ب �أال يق ��ل ر�صيد املوج ��ودات الأجنبية القابلة للت ��داول وبعمالت قابل ��ة للتحويل عن
( )%100من قيمة النقد املتداول.

قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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الف�صل الثالث
ال�سيا�سة النقدية
مـــــــــادة ()59
يك ��ون امل�ص ��رف م�س�ؤو ًال عن و�ض ��ع وتنفيذ ال�سيا�س ��ة النقدية ،ويعل ��ن امل�صرف عن هذه
ال�سيا�س ��ة وع ��ن �أي تغي�ي�ر فيها ،كما يعل ��ن ،كلما كان ذل ��ك �ضروري� � ًا ،بيان ًا حتليلي� � ًا بتطوراتها
ونتائجها ،وما يطر�أ على �أهدافها من تغيري.

مـــــــــادة ()60
للم�صرف العمل يف ال�سوق املفتوح عن طريق ال�شراء والبيع غري املقيد ،الفوري �أو الآجل،
�أو مبوج ��ب اتفاقيات �إعادة ال�ش ��راء لأوراق الدين العام القابلة للتداول التي ُت�صدرها احلكومة،
والأوراق املالي ��ة الت ��ي ُي�صدرها امل�صرف ،وغريها من الأوراق املالية ،مبا يف ذلك الأوراق املالية
الإ�سالمية ،ويجوز له ا�ستعمال �أي �أدوات �أخرى لتنفيذ ال�سيا�سة النقدية.

مـــــــــادة ()61
للم�ص ��رف �أن يطلب م ��ن امل�ؤ�س�سات املالي ��ة القابلة للودائع� ،أن حتتف ��ظ لديه باحتياطي
بن�س ��ب وحدود معينة بالن�سبة حلجم ون ��وع وا�ستحقاق ودائعها ،وتكون ن�سب االحتياطي مت�ساوية
لكل امل�ؤ�س�سات املالية القابلة للودائع ولكل نوع من �أنواع الودائع �أو على �إجمايل الودائع.

مـــــــــادة ()62
يت ��م االحتفاظ باالحتياطيات املطلوبة وفق ًا للم ��ادة ال�سابقة عن طريق الأر�صدة النقدية
للم�ؤ�س�س ��ات املالي ��ة ل ��دى امل�ص ��رف ،ويتم ح�ساب تل ��ك االحتياطي ��ات بالطريقة الت ��ي يحددها
امل�صرف.

مـــــــــادة ()63
للم�صرف حتديد ن�سب احتياطي تنا�سب ن�شاط البنوك الإ�سالمية والبنوك املتخ�ص�صة،
وغريها من امل�ؤ�س�سات املالية التي تخ�ضع لرقابة و�إ�شراف امل�صرف ،ومبا يتنا�سب مع طبيعة كل
منها.
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مـــــــــادة ()64
تك ��ون جميع االحتياطيات ،وفق ًا لهذا القانون �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،غري قابلة
للرهن �أو احلجز عليها �أو ترتيب �أي التزامات ب�ضمانها.

مـــــــــادة ()65
للم�صرف �أن يفر�ض على امل�ؤ�س�سات املالية التي تخ�ضع لرقابته و�إ�شرافه ،والتي ال حتتفظ
باالحتياطي ��ات املطلوبة وباحلدود والن�سب املحددة ،جزاءات مالية ال تزيد على خم�سة �أ�ضعاف
�سعر الفائدة �أو العائد املعلن عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة.

مـــــــــادة ()66
للم�ص ��رف �أن يفتح ح�سابات لديه للم�ؤ�س�سات املالية الت ��ي تخ�ضع لرقابته و�إ�شرافه ،و�أن
يقبل منها الودائع ح�سب ال�شروط التي يقررها.

مـــــــــادة ()67
للم�صرف ،بال�شروط وال�ضوابط التي يحددها ،خ�صم الأوراق املالية التالية عند تقدميها
بوا�سطة امل�ؤ�س�سة املالية:
� -1شهادات الإيداع و�أذونات اخلزانة وال�سندات املحددة قيمتها بالريال وغريه من العمالت.
� -2أوراق الدي ��ن الع ��ام القابلة للتداول والتي ت�صدر بالريال وغ�ي�ره من العمالت ،على �أن تكون
جزء ًا من �إ�صدار ت�ضمنه احلكومة �أو الأوراق املالية التي ي�صدرها امل�صرف.
� -3أي �أوراق �أو �أدوات مالية �أو نقدية �أخرى يحددها امل�صرف.

مـــــــــادة ()68
للم�ص ��رف ،بال�ش ��روط وال�ضوابط الت ��ي يحددها� ،أن ي�شرتي� ،أو يبي ��ع� ،أو يقبل �أن ترهن
�إحدى امل�ؤ�س�سات املالية لديه ،الأ�صول التالية:
� -1شهادات الإيداع بالريال �أو �أي عملة �أخرى.
� -2أوراق الدين العام وال�سندات القابلة للتداول ب�أي عملة.
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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 -3الأ�صول القابلة للتداول مبا يف ذلك املعادن الثمينة.
� -4أي �أ�صول �أخرى يوافق عليها امل�صرف.

مـــــــــادة ()69
يجوز للم�صرف ،يف الظروف اال�ستثنائية ،ومقابل ال�ضمانات التي يحددها ،منح قرو�ض،
�أو متويل� ،أو التح ّمل بالتزامات للم�ؤ�س�سات املالية ،مبا ال يزيد على ( )%50من ر�أ�س مال امل�صرف
واحتياطيات ��ه �أو ( )%100من ر�أ�س مال امل�ؤ�س�سة املالي ��ة واحتياطياتها ،وذلك �إذا ارت�أى �أن منح
هذه القرو�ض �أو التمويل �أو التح ّمل بااللتزامات �ضروري لدعم ال�سيولة يف امل�ؤ�س�سات املالية.
كما يجوز للم�صرف متديد �آجال ا�ستحقاق هذه القرو�ض �أو التمويل �أو االلتزامات ،وفق ًا
خلط ��ة مقبولة حت ��دد التدابري والإجراءات التي يج ��ب على امل�ؤ�س�سات املالي ��ة اتخاذها لتحقيق
املتطلبات التي يحددها امل�صرف.

مـــــــــادة ()70
للم�صرف �ضبط �أ�سعار العوائد والفوائد و�شروط منح القرو�ض وقبول الودائع يف خمتلف
امل�ؤ�س�سات املالية.
وت�س ��ري الفائدة �أو العائد ال ��ذي يحدده امل�صرف على الت�سهي�ل�ات االئتمانية املتعرثة �أو
املعاد جدولتها ،ما مل يتم االتفاق بني امل�ؤ�س�سات املالية املقر�ضة وعمالئها على �سعر �آخر.
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الف�صل الرابع
�أنظمة املدفوعات والت�سويات واملقا�صة
مـــــــــادة ()71
يتوىل امل�صرف تنظيم وتطوير �أنظمة املدفوعات والت�سويات واملقا�صة والرقابة والإ�شراف
عليها و�إدارتها ،ويعمل على حتديثها ،ملواكبة �أف�ضل النظم واملعايري واملمار�سات الدولية املعمول
بها ،ومبا ي�ضمن �إجراء مدفوعات �سليمة و�آمنة.
وينظ ��م امل�ص ��رف عملية ا�ش�ت�راك امل�ؤ�س�س ��ات والأ�س ��واق املالي ��ة وال�ش ��ركات يف �أنظمة
املدفوعات والت�سويات واملقا�صة ،واال�ستفادة من اخلدمات املقدمة من خاللها.
وال يجوز لأي �شخ�ص �إدارة �أي نظام للمدفوعات ال يتوافق مع ال�شروط واملعايري واملتطلبات
التي يحددها امل�صرف.

مـــــــــادة ()72
ي�ض ��ع امل�صرف النظم والقواعد والإجراءات وال�سيا�س ��ات والتعليمات اخلا�صة بالأعمال
املالي ��ة وال�صريفة الإلكرتونية وغريها من الأعمال الإلكرتوني ��ة التي تقع �ضمن اخت�صا�صاته �أو
حتقق �أهدافه.

مـــــــــادة ()73
ُي�ص ��در امل�صرف القرارات والنظم والتعليمات املتعلق ��ة بتنظيم وعمل �أنظمة املدفوعات
والت�سويات و�أعمال املقا�صة والنقد الرقمي ،وفق ًا لأف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية.
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الف�صل اخلام�س
�سعر ال�صرف
مـــــــــادة ()74
ُيحدد مبر�سوم ،نظام �سعر �صرف الريال يف �سوق ال�صرف الأجنبي ،بالتن�سيق بني الوزير
واملحافظ.
ويعلن امل�صرف عن �أي تغيري �أو تعديل يف �سعر �صرف الريال.

مـــــــــادة ()75
للم�ص ��رف �إدارة و�ضب ��ط �سع ��ر �صرف الريال من خ�ل�ال هام�ش� ،أو غ�ي�ره من الأنظمة،
مقابل عملة �أو �أكرث� ،أو حقوق ال�سحب اخلا�ص� ،أو �أي ترتيبات �أخرى.
وعل ��ى امل�صرف �أن يتخذ م ��ن التدابري ما ي�ساعده على املحافظة عل ��ى القيمة اخلارجية
للري ��ال وفق ًا للفقرة ال�سابقة ،وللم�صرف عدم التقيد بهذه التدابري يف حالة حدوث تذبذبات يف
�أ�سواق ال�صرف.

مـــــــــادة ()76
ُين�ش ��ئ امل�صرف ح�ساب ًا خا� ًصا لدعم �سعر �صرف الري ��ال ،و ُي�ستثمر هذا احل�ساب ح�سب
�سيا�سة امل�صرف اال�ستثمارية.
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الف�صل الأول
الرتخي�ص مبزاولة اخلدمات والأعمال والأن�شطة املالية
مـــــــــادة ()77
يحظ ��ر تقدمي �أي من اخلدمات املالية �أو ممار�سة الأن�شطة والأعمال املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،قبل احل�صول على ترخي�ص بذلك من امل�صرف.

مـــــــــادة ()78
ال يج ��وز لأي �شخ� ��ص قبل احل�صول عل ��ى ترخي�ص بذلك من امل�ص ��رف ،ا�ستخدام كلمة
�أو �شع ��ار بن ��ك �أو �شركة ا�ستثمار �أو متويل �أو �صرافة� ،أو ت�أم�ي�ن �أو �إعادة ت�أمني �أو تكافل �أو �إعادة
التكاف ��ل� ،أو �شركة بطاق ��ات ائتمانية� ،أو �شركة معلومات ائتمانية� ،أو �شركة ا�ستعالم �أو ت�صنيف
ائتم ��اين� ،أو خدم ��ات ا�ست�شارية مالية �أو ا�ستثمارية �أو �صندوق ا�ستثم ��اري� ،أو م�ؤ�س�سة مالية� ،أو
م�ؤ�س�س ��ة مالية �إ�سالمية� ،أو غري ذلك من امل�ؤ�س�س ��ات واخلدمات املالية التي يحددها امل�صرف،
يف جميع الوثائق وامل�ستندات �أو املرا�سالت �أو الإعالنات �أو �أي و�سيلة �أخرى.

مـــــــــادة ()79
م ��ع مراع ��اة �أحكام قانون ال�ش ��ركات التجارية والقان ��ون رقم ( )13ل�سن ��ة  2000امل�شار
�إليهما ،يتوىل امل�صرف الرتخي�ص مبزاولة اخلدمات والأعمال والأن�شطة املالية املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،وذلك للم�ؤ�س�سات املالية الآتية:
 -1البن ��وك ،على �أن ت�أخذ �شكل �ش ��ركات امل�ساهمة التي تطرح �أ�سهمه ��ا لالكتتاب العام ،ووفق ًا
لل�شروط وال�ضوابط التي يحددها امل�صرف ،وبعد العر�ض على جمل�س الوزراء.
� -2شركات اال�ستثمار والتمويل ،على �أن ت�أخذ �شكل �شركات امل�ساهمة ،ووفق ًا لل�شروط وال�ضوابط
التي يحددها امل�صرف.
� -3ش ��ركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني والت�أمني التكافلي وغريها من ال�شركات التي متار�س ن�شاط
الت�أم�ي�ن ،على �أن ت�أخ ��ذ �شكل �شركات امل�ساهم ��ة التي تطرح �أ�سهمها لالكتت ��اب العام ،وفق ًا
لل�شروط وال�ضوابط التي يحددها امل�صرف.
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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� -4شركات ال�صرافة ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي يحددها امل�صرف.
� -5ش ��ركات اال�ست�ش ��ارات املالي ��ة واال�ستثماري ��ة ،وفق� � ًا لل�ش ��روط وال�ضواب ��ط الت ��ي يحدده ��ا
امل�صرف.
 -6الوحدات اخلارجية ومكاتب التمثيل ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي يحددها امل�صرف.
� -7أي ��ة م�ؤ�س�س ��ات مالية �أخرى ي�صدر به ��ا قرار من امل�صرف ،ووفق ًا لل�ش ��روط وال�ضوابط التي
ي�ضعها املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
ويج ��وز للم�ص ��رف �أن مين ��ح الرتخي�ص لأي نوع �آخر م ��ن �أنواع ال�ش ��ركات التجارية غري
ال�شركات امل�ساهمة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة ،ب�شرط موافقة جمل�س الوزراء.

مـــــــــادة ()80
ُيقدم طلب الرتخي�ص مبزاولة �أي من اخلدمات �أو الأعمال �أو الأن�شطة املالية املن�صو�ص
عليه ��ا يف ه ��ذا القانون والق ��رارات ال�صادرة تنفيذ ًا ل ��ه ،من �صاحب ال�ش�أن �أو م ��ن ميثله قانون ًا
للإدارة املخت�صة ،على النموذج املُعد لهذا الغر�ض ،م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤيدة له.
ويجب على طال ��ب الرتخي�ص ا�ستيفاء كافة البيانات واملعلومات وامل�ستندات التي تطلبها
الإدارة املخت�صة.

مـــــــــادة ()81
تت ��وىل الإدارة املخت�صة فح�ص طلب الرتخي�ص ومرفقاته للتحقق من ا�ستيفائه لل�شروط
الواج ��ب توافره ��ا فيه ،ولها �أن تطلب �إجراء ما تراه من تعدي�ل�ات على الطلب وا�ستيفاء ما تراه
الزم ًا للبت فيه.
ويج ��وز لطالب الرتخي�ص ،قبل �صدور قرار ب�ش� ��أن الطلب� ،أن ي�سحب طلبه �أو ي�صحح ما
ق ��د يرد فيه �أو يف مرفقاته م ��ن �أخطاء مادية ،وذلك وفق ًا لل�ضواب ��ط والإجراءات التي يحددها
امل�صرف.

مـــــــــادة ()82
ُي�ص ��در املحاف ��ظ قراره مبنح الرتخي�ص خ�ل�ال �ستني يوم ًا من تاري ��خ ا�ستيفاء الطلب كافة
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ال�ش ��روط املن�صو�ص عليها يف ه ��ذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه ،وبنا ًء
على مقت�ضيات امل�صلحة العامة ،وحاجة االقت�صاد الوطني.
وللم�ص ��رف �أن ُيح ��دد يف الرتخي�ص النطاق املكاين لتق ��دمي اخلدمات حمل الرتخي�ص،
و�أن يقيده بال�شروط التي تكفل ح�سن �أداء اخلدمة �أو الن�شاط املرخ�ص به.

مـــــــــادة ()83
ُي�صدر املحافظ قرار ًا م�س ّبب ًا برف�ض طلب الرتخي�ص �إذا مل يكن م�ستوفي ًا ل�شروطه ،على
�أن ُيخط ��ر طال ��ب الرتخي�ص بالقرار ال�صادر برف�ض الطلب والأ�سب ��اب التي بني عليها ،بت�سليم
الإخطار على حمل �إقامته �أو مركز �أعماله �أو ب�أي و�سيلة تفيد العلم بالقرار.
وملق ��دم الطلب �أن يتظلم من القرار ال�صادر برف� ��ض طلب الرتخي�ص �أمام اللجنة خالل
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار.

مـــــــــادة ()84
ي�صدر بتحديد مدة الرتخي�ص لكل نوع من �أنواع امل�ؤ�س�سات املالية ،ور�سوم �إ�صدار وجتديد
الرتخي�ص و�إجراءاته قرار من املجل�س.

مـــــــــادة ()85
تت ��وىل الإدارة املخت�صة ن�شر القرار ال�صادر مبنح الرتخي� ��ص يف اجلريدة الر�سمية ويف
�صحيفتني يوميتني حمليتني� ،إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإجنليزية.
وعل ��ى املرخ� ��ص له �أن يعر� ��ض يف مكان ظاهر مبق ��ر مزاولة ن�شاط ��ه يف الدولة ،وب�صفة
دائمة� ،صورة معتمدة من الرتخي�ص املمنوح له.

مـــــــــادة ()86
ُين�ش�أ بالإدارة املخت�صة �سجل ُي�سمى «�سجل تراخي�ص امل�ؤ�س�سات املالية» ،تقيد فيه طلبات
تراخي�ص امل�ؤ�س�سات املالية ،والإجراءات التي اتخذت ب�ش�أنها ،وكافة البيانات واملعلومات املتعلقة
بها� ،أو ما يطر�أ على �أو�ضاعها من تغيري.
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مـــــــــادة ()87
للم�صرف الرتخي�ص للم�ؤ�س�سات املالية الأجنبية بفتح فروع لها يف الدولة ،وفق ًا لل�شروط
وال�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من املجل�س.

مـــــــــادة ()88
يجب على امل�ؤ�س�سة املالية �أن تبد�أ يف مزاولة اخلدمات والأعمال والأن�شطة املالية املرخ�ص
به ��ا ،خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور الرتخي�ص .ويجوز للم�صرف متديد هذه املدة ملدة
�أخرى مماثلة.
ويف حالة م�ضي هذه املدة دون البدء يف مزاولة اخلدمات �أو الأعمال �أو الأن�شطة املرخ�ص
بهاُ ،يعترب الرتخي�ص ك�أن مل يكن.

مـــــــــادة ()89
يج ��وز للم�صرف تعدي ��ل �شروط الرتخي�ص ،بن ��ا ًء على طلب امل�ؤ�س�س ��ة املالية ،يف �أي من
احلاالت التالية:
� -1إ�ضافة �أي من اخلدمات �أو الأعمال �أو الأن�شطة املالية �إىل تلك املرخ�ص بتقدميها.
 -2تعديل �أو �إلغاء �شرط �أو �أكرث من ال�شروط املحددة يف الرتخي�ص.
� -3إلغاء �أي من اخلدمات �أو الأعمال �أو الأن�شطة املرخ�ص بتقدميها.
وال يج ��وز للم�صرف تعديل �ش ��روط الرتخي�ص طبق ًا حلكم الفقرة ال�سابقة� ،إال �إذا حتقق
م ��ن مقدرة امل�ؤ�س�سة املالية على الوفاء بااللتزام ��ات املفرو�ضة عليها مبوجب �شروط الرتخي�ص
املعدلة.

مـــــــــادة ()90
يجوز بقرار من املحافظ� ،إلغاء الرتخي�ص �أو وقفه ملدة حمددة ،بح�سب الأحوال ،يف �أي من
احلاالت التالية:
� -1إذا مت احل�صول على الرتخي�ص بنا ًء على معلومات �أو م�ستندات مزورة �أو م�ضللة.
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� -2إذا فقدت امل�ؤ�س�سة املالية �شرط ًا من �شروط الرتخي�ص.
� -3إذا �أخل ��ت امل�ؤ�س�سة املالية ب� ��أي من �أحكام هذا القانون �أو الق ��رارات �أو التعليمات ال�صادرة
تنفيذ ًا له� ،أو الت�شريعات النافذة ذات ال�صلة.
� -4إذا �أخلت امل�ؤ�س�سة املالية ب�أي �شرط من ال�شروط املحددة يف الرتخي�ص.
� -5إذا توقف ��ت امل�ؤ�س�س ��ة املالية عن مزاولة اخلدمات �أو الأعمال �أو الأن�شطة املالية املرخ�ص لها
مبزاولتها.
 -6تزويد امل�صرف مبعلومات م�ضللة� ،أو غري دقيقة ترتب عليها الإ�ضرار بالغري.
 -7تهدي ��د م�صالح املودعني �أو امل�ستثمرين �أو العمالء �أو تعري�ضها للخطر ،ب�سبب الطريقة التي
تدير بها امل�ؤ�س�سة املالية �ش�ؤونها.
 -8ع ��دم قدرة امل�ؤ�س�سة املالية على الوف ��اء بالتزاماتها �أو مبتطلبات املالءة املالية ،وفق ًا لأحكام
هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
� -9إذا نق�ص ر�أ�س املال املدفوع عن احلد الأدنى املتطلب قانون ًا� ،أو مل حتتفظ امل�ؤ�س�سة املالية يف
الدول ��ة بالأموال الواجب تخ�صي�صها ،وفق ًا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا
له.
� -10إذا امتنعت امل�ؤ�س�سة املالية عن تقدمي دفاترها وم�ستنداتها للمراجعة �أو الفح�ص �أو التدقيق
الذي يقوم به مراقبو احل�سابات� ،أو رف�ضت تزويدهم بالك�شوف والبيانات الواجب تقدميها
طبق ًا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
� -11إنهاء عمل فرع امل�ؤ�س�سة املالية الأجنبية بالدولة.
� -12إلغاء ترخي�ص امل�ؤ�س�سة املالية املرخ�ص لها بدولة املقر.
� -13إذا حتقق ب�ش�أن امل�ؤ�س�سة املالية �أحد �أ�سباب االنق�ضاء املن�صو�ص عليها يف قانون ال�شركات
التجارية امل�شار �إليه.

قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
وتنـظ ـيـ ــم املـ�ؤ�ســ�س ـ ـ ــات املـ ــالـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة

51

مـــــــــادة ()91
يج ��ب على امل�ص ��رف قبل �إ�صدار ق ��راره ب�إلغاء �أو وق ��ف الرتخي�ص طبق� � ًا لأحكام املادة
ال�سابق ��ة� ،أن يخطر امل�ؤ�س�سة املالية على مقرها �أو ب�أي و�سيلة تفيد العلم مباهية و�أ�سباب وتاريخ
�سريان وقف �أو �إلغاء الرتخي�ص.
ويج ��وز للم�صرف يف احل ��االت اال�ستثنائية التي ال حتتمل الت�أخري �أن ي�صدر قرار وقف �أو
�إلغاء الرتخي�ص دون �أن ي�سبقه بالإخطار املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة .
ويف جمي ��ع الأحوال ،يك ��ون للم�ؤ�س�سة املالية التظلم من القرار امل�ش ��ار �إليه ،وفق ًا لل�ضوابط،
والإجراءات واملواعيد املن�صو�ص عليها يف املـــــــــادة ( )83من هذا القانون.

مـــــــــادة ()92
تن�ش ��ر الإدارة املخت�صة القرار ال�صادر ب�إلغ ��اء �أو وقف الرتخي�ص يف اجلريدة الر�سمية،
ويف �صحيفت�ي�ن يوميتني حمليت�ي�ن� ،إحداهما باللغ ��ة العربية والأخرى باللغ ��ة الإجنليزية .وعلى
املوقع الر�سمي للم�صرف على �شبكة املعلومات الدولية.
ويجوز الإعالن عن القرار امل�شار �إليه ب�أية و�سيلة �أخرى ،مبا يف ذلك الو�سائل الإلكرتونية،
وفق ًا ملا تق ّدره الإدارة املخت�صة يف هذا ال�ش�أن.
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الف�صل الثاين
الت�أمني و�إعادة الت�أمني
مـــــــــادة ()93
م ��ع عدم الإخالل ب�أح ��كام الت�أم�ي�ن املن�صو�ص عليه ��ا يف قوانني �أخ ��رى ،ت�شمل عمليات
الت�أمني الأنواع الآتية:
�أو ًال :ت�أمينات الأ�شخا�ص وعمليات جتميع الأموال ،وت�شمل الأنواع الآتية:
 -1الت�أمني على احلياة بجميع �أنواعه.
 -2الت�أم�ي�ن �ض ��د احلوادث ال�شخ�صية ،مبا يف ذلك الت�أمني �ضد الأ�ضرار الناجمة عن احلوادث
ال�شخ�صية ،و�أخطار املهنة ،وحوادث العمل ،وال�سرقة ،وخيانة الأمانة ،والت�أمني �ضد امل�س�ؤولية
املدنية للأ�شخا�ص.
 -3الت�أمني �ضد العالج الطبي طويل الأجل.
 -4الت�أمني على عمليات جتميع الأموال.
ثاني ًا :ت�أمني املمتلكات وامل�س�ؤوليات ،وي�شمل الأنواع الآتية:
 -1الت�أمني �ضد �أخطار احلريق والأ�ضرار التي ُتلحق به عاد ًة.
 -2الت�أمني �ضد �أخطار النقل الربي والبحري واجلوي ،وامل�س�ؤوليات املتعلقة بها.
 -3الت�أمني على ال�سفن والطائرات �أو على �آالتها ومهماتها ،وعلى كل ما يتعلق بال�سفن والطائرات،
مبا يف ذلك الت�أمني �ضد الأخطار التي تن�ش�أ عن بنائها �أو �صناعتها �أو ا�ستخدامها �أو �إ�صالحها
�أو ر�سوها والأ�ضرار التي ت�صيب الغري.
 -4الت�أمني على الب�ضائع واملنقوالت من �أي نوع ،والت�أمني على �أجور ال�شحن.
 -5الت�أمني على املركبات واملركبات امليكانيكية وامل�س�ؤوليات املتعلقة بها.
 -6الت�أمني الهند�سي وامل�س�ؤوليات املتعلقة به.
 -7الت�أمني على امل�شروعات ال�صناعية والإن�شائية ،وامل�س�ؤوليات املتعلقة بها.
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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 -8الت�أمني على عمليات البرتول والغاز وم�شتقاتهما وال�صناعات املتعلقة بهما.
ويجوز للم�صرف �أن ُي�صدر قرار ًا ب�إ�ضافة �أنواع �أخرى من الت�أمني.

مـــــــــادة ()94
ت�شمل �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني ما يلي:
� -1شركات امل�ساهمة املرخ�ص لها مبزاولة عمليات الت�أمني و�إعادة الت�أمني يف الدولة.
 -2ف ��روع �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني الأجنبية العاملة يف الدولة ،التي يكون مقرها الرئي�س
خارج الدولة.
 -3املكاتب التمثيلية ل�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني الأجنبية.
ويج ��ب عل ��ى اجلهات املن�صو�ص عليه ��ا يف البندين (� )3 ,2أن ت�ست ��ويف �شروط و�ضوابط
و�إجراءات الرتخي�ص التي ي�صدر بها قرار من املجل�س.

مـــــــــادة ()95
ال يجوز الت�أمني خارج الدولة على �أموال �أو ممتلكات موجودة داخل الدولة �أو على امل�س�ؤوليات
النا�شئ ��ة فيها  ،كما ال يجوز التو�سط يف الت�أمني عل ��ى هذه الأموال �أو املمتلكات �أو امل�س�ؤوليات �إال
لدى �شركة من ال�شركات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون.

مـــــــــادة ()96
عل ��ى ال�شركات املُرخ�ص له ��ا مبزاولة عمليات الت�أمني عل ��ى الأ�شخا�ص وجتميع الأموال،
تخ�صي� ��ص جهاز فني وحما�سب خا�ص له ��ذه العمليات ،و�أن تقوم �سنو ًي ��ا ب�إعداد ون�شر ميزانية
خا�صة بتلك العمليات �إىل جانب ميزانيتها العامة.
وال يج ��وز �أن يك ��ون املحا�س ��ب �أو �أي من �أفراد اجله ��از الفني موظ ًفا �أو مدي� � ًرا �أو ع�ض ًوا
مبجل�س الإدارة لدى ال�شركة ،ويجب �أن يوافق عليه امل�صرف.

مـــــــــادة ()97
ال يج ��وز لل�ش ��ركات التي تزاول عمليات الت�أمني على الأ�شخا� ��ص وجتميع الأموال �أن تمُ ِّيز
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ب�ي�ن وثائ ��ق الت�أمني ذات النوع الواحد� ،سوا ًء من حيث �أ�سعار الت�أمني �أو القيم النقدية الرتاكمية
الت ��ي جتنيها الوثيق ��ة يف كل �سنة� ،أو مقدار الأرباح التي توزع عل ��ى حاملي الوثائق� ،أو غري ذلك
من اال�شرتاطات والأحكام.
و ُي�ستثن ��ى م ��ن ذلك وثائق الت�أمني الت ��ي يمُ َّيز بينها نتيجة اخت�ل�اف احتماالت احلياة� ،أو
وثائ ��ق ت�أمني جتميع الأم ��وال ذات املبالغ الكبرية التي تتمتع بتخفي�ض ��ات طب ًقا جلداول الأ�سعار
املعتمدة من قبل امل�صرف.
ويج ��وز لل�شرك ��ة ،بعد موافقة امل�صرف� ،إ�صدار وثائق خمف�ضة ع ��ن الأ�سعار املقررة� ،إذا
قدمت �أ�سبا ًبا تربر ذلك.

مـــــــــادة ()98
ال يج ��وز لل�شركات التي تزاول عمليات الت�أمني على الأ�شخا�ص وجتميع الأموال �أن تقتطع
ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أي جزء من �أموالها املقابلة اللتزاماتها النا�شئة من وثائق الت�أمني
ربحا على امل�ساهمني �أو حملة الوثائق� ،أو لإقرا�ض موظفي ال�شركة� ،أو لأداء �أي
لتوزيع ��ه ب�صفته ً
مبل ��غ يخ ��رج عن التزاماتها مبوجب وثائ ��ق الت�أمني التي �أ�صدرتها .ويقت�ص ��ر توزيع الأرباح على
مقدار الفائ�ض املتحقق الذي يحدده اخلبري االكتواري يف تقريره.

مـــــــــادة ()99
يجب على �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني �إذا ارت�أت حتويل وثائقها مع احلقوق وااللتزامات
املرتتب ��ة عليه ��ا ،عن كل �أو بع�ض العمليات التي تزاولها داخ ��ل الدولة� ،إىل �شركة �أخرى �أو �أكرث،
�أو ارت� ��أت وق ��ف عملياتها ب�شكل نهائي ،كل ًيا �أو جزئ ًيا ،يف نوع �أو �أك�ث�ر من �أنواع الت�أمني ،وترغب
يف حتري ��ر كل �أمواله ��ا �أو بع�ضه ��ا ،احل�صول على موافق ��ة م�سبقة من امل�ص ��رف ،وف ًقا لل�شروط
وال�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من املجل�س.

مـــــــــادة ()100
يف حال ��ة �صدور حكم ب�إ�شهار �إفال�س �شركة الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني� ،أو ت�صفيتها ،يكون
حلامل ��ي الوثائق امتياز على جميع �أموال و�أ�صول ال�شركة ،وي�أتي هذا االمتياز بعد ديون اخلزانة
قدم حقوق حاملي وثائق الت�أمني
العامة والر�سوم الق�ضائية ،واملبالغ املحكوم بها ب�صفة نهائية ،و ُت َّ
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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عل ��ى احلياة والت�أم�ي�ن �ضد احلوادث ال�شخ�صية وتعوي�ضات الوف ��اة والأ�ضرار اجل�سدية وجتميع
الأموال على حقوق حاملي الوثائق الأخرى.

مـــــــــادة ()101
ال يج ��وز للخرباء االكتواري�ي�ن� ،أو ا�ست�شاريي �أو و�سطاء الت�أمني� ،أو خرباء املعاينة وتقدير
الأ�ض ��رار� ،أن يزاول ��وا �أعمالهم وف ًقا لأحكام هذا القانون والق ��رارات ال�صادرة ً
تنفيذا له ،ما مل
تكن �أ�سما�ؤهم مقيدة يف ال�سجالت املعدة لهذا الغر�ض بالإدارة املخت�صة.
�شخ�صا طبيع ًيا
وي�صدر بال�شروط الواجب توافرها فيمن ُيق َّيد يف هذا ال�سجل� ،سوا ًء �أكان ً
�أم معنو ًيا ،وكذلك �شروط جتديد و�شطب هذا القيد ،قرار من املجل�س.

مـــــــــادة ()102
ال يجوز ل�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني �أن ت�ستعني بخرباء للمعاينة وتقدير الأ�ضرار من
غ�ي�ر العاملني به ��ا ،ما مل يكونوا من اخلرباء املقيدين يف ال�سجل امل�ش ��ار �إليه يف املادة ال�سابقة،
ويجوز للمحافظ يف احلاالت التي تقت�ضي خربة فنية خا�صة الإعفاء من هذا ال�شرط.

مـــــــــادة ()103
تلتزم �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني ،باحل�صول على موافقة امل�صرف على مناذج وثائق
الت�أمني التي ترغب يف �إ�صدارها ،وكذلك على كل تعديل يطر�أ عليها ،وللم�صرف مناق�شة ما يرد
يف تلك الوثائق ،وله �أن يرف�ض من البيانات ما ال يتفق وامل�صلحة العامة.
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الف�صل الثالث
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
مـــــــــادة ()104
تهدف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �إىل ما يلي:
 -1حتقيق الربح من خالل تقدمي اخلدمات والأعمال والأن�شطة املالية القائمة على غري �أ�سا�س
الفائدة يف جميع �صورها و�أ�شكالها.
 -2العم ��ل عل ��ى تطوير و�سائل و�أدوات اجت ��ذاب الأموال واملدخرات وتوجيهه ��ا نحو امل�شاركة يف
اال�ستثمار املنتج ب�أ�ساليب وو�سائل ال تتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 -3تق ��دمي اخلدمات املالية الهادفة لإحياء �ص ��ور التكافل االجتماعي املنظم على �أ�سا�س املنفعة
امل�شرتكة.
 -4اكت�ساب وتعميق ونقل اخلربات يف جمال املعامالت واخلدمات املالية الإ�سالمية.

مـــــــــادة ()105
يج ��وز للم�ؤ�س�سات املالي ��ة الإ�سالمية قبول الودائ ��ع ب�أنواعها املختلف ��ة ،والقيام بعمليات
التموي ��ل واال�ستثمار املبا�ش ��ر �أو املايل ،ومتلك الأ�صول الثابتة واملنقول ��ة الالزمة لتنفيذ م�شاريع
اال�ستثم ��ار الداخل ��ة يف �أغرا�ضه ��ا �أو بغر�ض ت�أجريها ،و�أي ��ة �أعمال م�صرفي ��ة �أو خدمات مالية
�أخرى جتيزها هيئة الرقابة ال�شرعية بامل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية ،ويوافق عليها جمل�س �إدارتها،
ويقرها امل�صرف.

مـــــــــادة ()106
ُت�شكل يف كل م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية هيئة م�ستقلة ت�سمى «هيئة الرقابة ال�شرعية» للرقابة
عل ��ى �أعم ��ال امل�ؤ�س�سة ،ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثةُ ،تعينهم اجلمعي ��ة العامة للم�ؤ�س�سة ،بنا ًء
عل ��ى اقرتاح جمل�س �إدارتها ،وتتكون من علماء وخ�ب�راء متخ�ص�صني يف �أحكام الفقه وال�شريعة
الإ�سالمي ��ة واخلدم ��ات والأعم ��ال والأن�شطة املالي ��ة ،ويكون تعيينه ��م ملدة ثالث �سن ��وات قابلة
للتجديد.
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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وال يج ��وز ع ��زل �أو �إقالة هيئة الرقاب ��ة ال�شرعية� ،أو �أي ع�ضو فيها خ�ل�ال مدة التعيني �إال
بقرار من اجلمعية العامة ،ويتعني على جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة �إخطار امل�صرف بقرار تعيني هيئة
الرقابة ال�شرعية �أو عزلها �أو عند �إجراء �أي تعديل يف ت�شكيلها.
وي�صدر بتحديد �شروط ع�ضوية هيئة الرقابة ال�شرعية ونظام عملها قرار من امل�صرف.

مـــــــــادة ()107
يحظ ��ر عل ��ى كل ع�ضو من �أع�ضاء هيئ ��ة الرقابة ال�شرعية �أن ي�شغ ��ل �أي وظيفة بامل�ؤ�س�سة
املالي ��ة الإ�سالمي ��ة� ،أو �أن يقدم لها عم ًال� ،أو �أن يكون م�ساه ًما فيها� ،أو تكون له �أو لأي من �أقاربه
حتى الدرجة الرابعة �أية م�صالح مرتبطة بامل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية.

مـــــــــادة ()108
تتوىل هيئة الرقابة ال�شرعية ما يلي :
� -1إج ��راء الرقاب ��ة ال�شرعية عل ��ى كافة �أعمال امل�ؤ�س�س ��ة املالية الإ�سالمي ��ة و�أن�شطتها ،ل�ضمان
التزامها ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
� -2إب ��داء الر�أي امللزم يف مدى تواف ��ق معامالت و�أعمال امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية وعقودها مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 -3النظر يف �أية �أمور تكلف بها من قبل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية� ،أو وف ًقا لتعليمات
امل�صرف.

مـــــــــادة ()109
يجوز للم�صرف ،وف ًقا لل�شروط والقواعد التي يقررها املجل�س ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،مبا�شرة الأعمال الآتية:
 -1فتح ح�سابات له لدى امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالريال �أو بالعمالت الأجنبية .
 -2فتح ح�سابات لديه للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالريال �أو بالعمالت الأجنبية.
 -3ال�سم ��اح للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية باال�شرتاك يف نظ ��ام املقا�صة والت�سويات الذي يديره
امل�صرف.
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� -4أن يق ��دم للم�ؤ�س�س ��ات املالية الإ�سالمية يف احلاالت اال�ضطرارية والت ��ي ت�ؤثر ت�أث ًريا جوهر ًيا
عل ��ى مركزها امل ��ايل متوي ًال ملدة ال جتاوز �ست ��ة �أ�شهر ،وذلك طب ًقا لل�ش ��روط والقواعد التي
يقررها املجل�س .ويجوز مد �أجل التمويل ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر �أخرى.
 -5بيع و�شراء الأوراق املالية وغريها مع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
� -6إ�ص ��دار الأدوات وال�صكوك الإ�سالمية طب ًقا لل�شروط وال�ضوابط التي يقررها املجل�س ،ويتم
التعام ��ل يف هذه الأدوات وال�صكوك بي ًعا و�شرا ًء مع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وغريها من
امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�ضعة لإ�شراف ورقابة امل�صرف.

مـــــــــادة ()110
ي�ض ��ع املجل� ��س القواعد والأح ��كام اخلا�صة التي ُتتب ��ع يف الرقابة عل ��ى امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية يف �ش�أن �سيولتها ومالءتها وانتظام العمل بها ،وبوجه خا�ص:
 -1نظام لل�سيولة وحتديد عنا�صرها.
 -2معايري ب�ش�أن كفاية ر�أ�س املال من خالل حتديد ن�سبته �إىل عنا�صر الأ�صول.
 -3قواعد ح�ساب املخ�ص�صات الواجب توفرها ملواجهة خماطر الأ�صول.
 -4احلد الأق�صى لقيمة العمليات املتعلقة بن�شاط معني.
 -5احلد الأق�صى مل�ساهمة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية يف ال�شركات التي تقوم بت�أ�سي�سها �أو ت�ساهم
يف ت�أ�سي�سها �أو تتملك �أ�سه ًما فيها ،والقواعد وال�شروط الواجب مراعاتها يف هذا ال�ش�أن.
 -6احلد الأق�صى مل�ساهمة امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية يف امل�شروع الواحد.
 -7احل ��د الأق�صى ملقدار التزام عمي ��ل واحد قبل امل�ؤ�س�سة املالي ��ة الإ�سالمية  ،مع مراعاة منح
مي ��زة ن�سبي ��ة لل�شركات التابع ��ة للم�ؤ�س�سة املالي ��ة الإ�سالمي ��ة ،وف ًقا لل�ضواب ��ط التي ي�ضعها
امل�صرف يف هذا ال�ش�أن.
 -8حج ��م الأموال الواج ��ب ا�ستثمارها يف ال�س ��وق املحلية ،واحلد الأق�ص ��ى للأموال التي ميكن
ا�ستثمارها خارج الدولة كن�سبة من جمموع اال�ستثمارات.
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 -9اجل ��زء م ��ن الأموال املودعة ال ��ذي يجب على امل�ؤ�س�س ��ة املالية الإ�سالمية �إيداع ��ه نقدً ا لدى
امل�صرف.

مـــــــــادة ()111
يحدد امل�صرف القواعد وال�ش ��روط وال�ضوابط املتطلبة لتحويل امل�ؤ�س�سة املالية التقليدية
�إىل م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية ،وف ًقا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له ،وذلك �سواء
فرعا �أو �أكرث من فروعها.
�أكان ذلك التحويل كل ًيا للم�ؤ�س�سة بكافة فروعها� ،أم جزئ ًيا ي�شمل ً

مـــــــــادة ()112
تتم ت�صفية امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وف ًقا للمعايري وال�ضوابط التي يحددها امل�صرف
وحت ��ت �إ�شراف ��ه املبا�شر ،ومبراعاة �أح ��كام الت�شريعات الناف ��ذة ذات ال�صل ��ة ،وبالقدر الذي ال
يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.

مـــــــــادة ()113
فيم ��ا مل ي ��رد ب�ش�أن ��ه ن�ص خا�ص يف ه ��ذا الف�صل ،تخ�ض ��ع امل�ؤ�س�سات املالي ��ة الإ�سالمية
للأح ��كام ال ��واردة يف ه ��ذا القانون والقرارات ال�ص ��ادرة ً
تنفيذا له ،ومب ��ا ال يتعار�ض مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
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قانون م�صرف قطر املركزي
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مـــــــــادة ()114
يت ��وىل امل�ص ��رف الرقابة والإ�شراف على جمي ��ع امل�ؤ�س�سات املالي ��ة املرخ�ص لها مبزاولة
اخلدمات والأعمال والأن�شطة املالية ،وف ًقا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.

مـــــــــادة ()115
ُتن�ش� ��أ بامل�صرف جلن ��ة ت�سمى «جلنة اال�ستقرار امل ��ايل ورقابة املخاط ��ر» برئا�سة املحافظ،
كل من:
ونائب املحافظ نائ ًبا للرئي�س ،وع�ضوية ٍ
 -1الرئي�س التنفيذي لهيئة قطر للأ�سواق املالية.
 -2املدير العام التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
 -3مديرو الإدارات املخت�صة بامل�صرف.
 -4خ�ب�راء متخ�ص�صني يف جم ��ال الأعمال واخلدم ��ات والأن�شطة والأ�س ��واق املالية  ،يختارهم
املجل�س.
وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة ونظام عملها قرار من املجل�س.

مـــــــــادة ()116
تخت�ص جلنة اال�ستقرار املايل ورقابة املخاطر مبا يلي:
 -1درا�سة املخاطر الناجمة وكذلك املحتملة على جميع اخلدمات والأعمال والأن�شطة والأ�سواق
املالية وو�ضع احللول واملقرتحات اخلا�صة بذلك.
 -2التن�سي ��ق ب�ي�ن اجله ��ات التنظيمي ��ة والرقابي ��ة والإ�شرافي ��ة يف الدول ��ة ،والعمل عل ��ى تعزيز
التع ��اون وتبادل املعلومات فيما بينها ،مبا ي�ساعد على �إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجان�سة
ومتعاونة.
 -3اق�ت�راح ال�سيا�سات املتعلقة بالتنظيم والرقاب ��ة والإ�شراف ،مبا يف ذلك الرتخي�ص ومكافحة
غ�س ��ل الأم ��وال ،وغريها من ال�سيا�س ��ات املتعلقة باخلدم ��ات والأعمال والأن�شط ��ة والأ�سواق
املالية.
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وترف ��ع اللجن ��ة تو�صياته ��ا ومقرتحاته ��ا يف ه ��ذا ال�ش� ��أن للمجل� ��س العتماده ��ا ومتابعة
تنفيذها.

مـــــــــادة ()117
يك ��ون ل ��كل م�ؤ�س�سة مالي ��ة تخ�ضع لرقاب ��ة و�إ�شراف امل�ص ��رف� ،أنظمة ولوائ ��ح ُتعد وف ًقا
لنظامها الأ�سا�سي وتعليمات امل�صرف ،تت�ضمن ما يلي:
 -1الهيكل الإداري والتنظيمي.
 -2اخت�صا�صات و�صالحيات جمل�س الإدارة وكبار املوظفني.
� -3إجراءات و�سيا�سات الأعمال واخلدمات املالية اخلا�صة بالن�شاط املرخ�ص له.
 -4ال�سيا�سات املحا�سبية.
� -5سيا�سات حتديد و�إدارة املخاطر وال�ضوابط امل�صرفية واملالية واال�ستثمارية.
� -6سيا�سات التدقيق وال�ضبط الداخلي.
� -7أي �سيا�سات �أو �إجراءات �أخرى يطلبها امل�صرف.
ويج ��وز للم�صرف طل ��ب �إدخال التعديالت الالزم ��ة على النظام الأ�سا�س ��ي لأي م�ؤ�س�سة
مالية تخ�ضع لرقابته و�إ�شرافه ،بالتن�سيق مع وزارة الأعمال والتجارة.

مـــــــــادة ()118
ال يج ��وز لأي م ��ن امل�ؤ�س�سات املالي ��ة اخلا�ضعة لرقاب ��ة و�إ�شراف امل�ص ��رف� ،أو �أي �شركة
فرع ��ا �أو مكت ًبا �أو مق� � ًرا �أو �أن تغلق �أي فرع �أو مكت ��ب �أو مقر� ،أو تغري
تابع ��ة لأي منه ��ا� ،أن تفت ��ح ً
�شكلها القانوين �أو موقعها �أو موقع مركزها الرئي�سي �أو فروعها �أو مكاتبها داخل الدولة� ،إال بعد
احل�صول على موافقة امل�صرف.
كم ��ا ال يجوز لأي م�ؤ�س�س ��ة مالية تخ�ضع لرقاب ��ة و�إ�شراف امل�ص ��رف� ،أو لأي �شركة تابعة
فرع ��ا �أو مكت ًبا �أو مق� � ًرا خارج الدول ��ة �أو �إغالقه� ،إال بعد احل�ص ��ول على موافقة
له ��ا� ،أن تفت ��ح ً
امل�صرف.
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مـــــــــادة ()119
ال يجوز للم�ؤ�س�سة املالية التوقف ،ب�شكل كامل �أو جزئي� ،أو يف �أي من فروعها ،عن تقدمي
كل �أو بع� ��ض اخلدم ��ات املالية حمل الرتخي� ��ص �إال بعد احل�صول على موافق ��ة كتابية بذلك من
امل�صرف ،والذي يجوز له �أن يقيد موافقته امل�شار �إليها ب�أية �شروط يراها �ضرورية.
ويتع�ي�ن عل ��ى امل�ؤ�س�سة املالية قبل التوق ��ف عن تقدمي كل �أو بع� ��ض اخلدمات املالية حمل
الرتخي� ��ص� ،أن تعلن عن ذل ��ك يف �صحيفتني يوميتني حمليتني ،ت�ص ��در �إحداهما باللغة العربية
والأخرى باللغة الإجنليزية ،على �أن يت�ضمن الإعالن البيانات واملعلومات التي يحددها امل�صرف،
يوما.
وذلك قبل التوقف الفعلي مبدة ال تقل عن ( )30ثالثني ً

مـــــــــادة ()120
تلتزم جميع امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�ضعة لرقابة و�إ�شراف امل�صرف مبا يلي:
 -1االحتف ��اظ يف كل الأوق ��ات ،مبقدار و�شكل ر�أ� ��س املال املدفوع ،واالحتياطي ��ات التي يحددها
امل�صرف.
 -2ع ��دم زيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال املدفوع �أو املخ�ص�ص للعمل يف الدولة� ،أو ا�ستخدام ر�صيد
االحتياطيات بدون موافقة م�سبقة من امل�صرف.
 -3االحتف ��اظ بر�صي ��د احتياطي ُينقل و ُيرحل �إلي ��ه ن�سبة ( )%10على الأقل م ��ن �صايف الأرباح
ال�سنوية حتى يبلغ االحتياطي ن�سبة ( )%100من مقدار ر�أ�س املال املدفوع �أو املخ�ص�ص.
ويحدد امل�صرف طبيعة و�شكل وم�ستوى كفاية ر�أ�س املال وتوقيته.
ويج ��وز للم�صرف ،مع مراع ��اة �أحكام املـــــــــ ��ادة ( )125من هذا القان ��ون� ،إعفاء فروع
امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية والوحدات اخلارجية من �شرط االحتفاظ بر�أ�س املال امل�شار �إليه.

مـــــــــادة ()121
ُي�ص ��در امل�صرف ال�ضواب ��ط والتعليمات اخلا�ص ��ة بالن�سب املالي ��ة الإ�شرافية ،واملخاطر
امل�صرفي ��ة ،وحتدي ��د �سقوف التعامل مع البن ��وك والبلدان والعمالت الأجنبي ��ة ،و�أي �أمور تتعلق
بالعملي ��ات الداخلية واخلارجية للم�ؤ�س�س ��ة املالية اخلا�ضعة لرقابت ��ه و�إ�شرافه ،وذلك لأغرا�ض
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تنظيم �أعمالها وخماطرها والرقابة عليها ،ولت�سيري ال�سيا�سة النقدية واالئتمانية واال�ستثمارية،
ولتحقي ��ق �سالم ��ة �أو�ضاعها املالي ��ة ،واملحافظة على حق ��وق املودعني وامل�ساهم�ي�ن وامل�ستثمرين
و�أ�صحاب احلقوق الأخرى.

مـــــــــادة ()122
ال يجوز لأي من امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�ضعة لرقابة و�إ�شراف امل�صرف وامل�سجلة ك�شركات
م�ساهم ��ة تطرح �أ�سهمها لالكتتاب العام� ،أن متلك �أ ًيا من �أ�سهمها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر،
�إال �إذا كان ذل ��ك نتيج ��ة لت�سوية مديونية ،ويف جميع الأح ��وال يجب التخل�ص منها وف ًقا للطريقة
وخالل املدة التي يحددها امل�صرف.
وا�ستثن ��ا ًء م ��ن ذلك ،يج ��وز للم�ؤ�س�سة املالي ��ة �شراء ن�سبة م ��ن �أ�سهمها ،وف ًق ��ا لل�ضوابط
والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من املجل�س.
وال يجوز لأي م�ؤ�س�سة مالية �أن متنح ت�سهيالت ائتمانية �أو قرو�ض ب�ضمان �أ�سهمها.

مـــــــــادة ()123
يح ��دد املجل� ��س �ش ��روط و�ضوابط من ��ح الت�سهي�ل�ات االئتماني ��ة لأع�ضاء جمال� ��س �إدارة
امل�ؤ�س�س ��ات املالي ��ة اخلا�ضع ��ة لرقابة امل�ص ��رف واملدرجة يف �س ��وق الأوراق املالي ��ة ،وت�شمل تلك
ال�ضواب ��ط وال�شروط م ��ن تربطهم بهم �شراكة عم ��ل �أو قرابة حتى الدرج ��ة الثانية ،والأطراف
الأخرى ذات العالقة.
وال يجوز منح مزايا تف�ضيلية لع�ضو جمل�س الإدارة �أو ت�سهيالت ب�ضمان �أ�سهمه يف امل�ؤ�س�سة
املالية التي يكون ع�ض ًوا يف جمل�س �إدارتها.

مـــــــــادة ()124
يح ��دد املجل�س ن�سب و�ش ��روط متلك الأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنوي�ي�ن ،لأ�سهم امل�ؤ�س�سات
املالي ��ة اخلا�ضعة لرقابة و�إ�شراف امل�صرف ،وال يجوز جتاوز تلك الن�سب ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،وعلى كل م�ؤ�س�سة مالية تزويد امل�صرف بجميع املعلومات والبيانات اخلا�صة بذلك.
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مـــــــــادة ()125
للم�صرف �أن يطلب من فروع امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية تقدمي الكفاالت وال�ضمانات التي
يحدد طبيعتها و�شروطها ،ل�ضمان كفاية ر�أ�س املال وال�سيولة ولتغطية �أي خ�سائر قد تتعر�ض لها
تلك الفروع يف الدولة.
ويف حال ��ة توقف ف ��رع امل�ؤ�س�سة املالية الأجنبية عن الدفع �أو عن ��د ت�صفيته� ،أو توقف مركزه
الرئي�س ��ي عن الدفع �أو ت�صفيته ،يكون لدائني الفرع املوجود يف قطر امتياز يف مواجهة الدائنني
الآخرين.

مـــــــــادة ()126
للم�ص ��رف التفتي�ش على امل�ؤ�س�سات املالية وفروعها وال�ش ��ركات التابعة لها داخل وخارج
الدول ��ة ،للت�أكد من �سالمة و�ضعها املايل ،ومدى التقيد ب�أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
والتعليم ��ات والأع ��راف املعم ��ول بها ،وعل ��ى كل م�ؤ�س�سة مالي ��ة تزويد مفت�ش ��ي امل�صرف بجميع
املعلوم ��ات التي يطلبونها يف املواعي ��د التي يحددونها ،ومتكينهم من االطالع على جميع الدفاتر
واحل�سابات والوثائق وامل�ستندات التي يطلبونها ،وال يجوز التم�سك ب�سرية املعلومات �أمام مفت�شي
امل�صرف.

مـــــــــادة ()127
�إذا تب�ي�ن للم�ص ��رف خمالفة �إحدى امل�ؤ�س�س ��ات املالية لأحكام هذا القان ��ون �أو القرارات
ال�ص ��ادرة تنفي ��ذ ًا له� ،أو �أن �سيولته ��ا �أو مالءتها تعر�ضت للخطر مبا قد ي�ض ��ر بحقوق �أ�صحاب
الودائ ��ع وامل�ستثمرين �أو الدائن�ي�ن الآخرين �أو العمالء  ،فيجوز للم�ص ��رف �أن يتخذ كل �أو بع�ض
الإجراءات التالية:
 -1منع امل�ؤ�س�سة املالية من القيام بعمليات معينة �أو و�ضع قيود على الأعمال التي متار�سها.
� -2إ�صدار توجيهات للم�ؤ�س�سة املالية مبا يجب اتخاذه من �إجراءات ت�صحيحية.
 -3تويل �إدارة امل�ؤ�س�سة املالية لفرتة حمددة يجوز متديدها.
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 -4تعي�ي�ن جمل�س �إدارة م�ؤقت من م�ساهمي امل�ؤ�س�سة املالية ،ورئي�س تنفيذي �أو �أكرث على ح�ساب
امل�ؤ�س�سة املالية املعنية.
� -5إيقاف �أو �إنهاء عمل �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار املوظفني.

مـــــــــادة ()128
للم�ص ��رف رف�ض تعي�ي�ن �أو تر�شيح �أي �شخ� ��ص لع�ضوية جمل� ��س �إدارة امل�ؤ�س�سة املالية �أو
ا�ستم ��راره يف الع�ضوي ��ة ،ورف�ض تعيني �أو جتديد ف�ت�رة عمل �أي من كبار املوظف�ي�ن �أو املفو�ضني
عنه .وي�صدر امل�صرف التعليمات التي حتدد �شروط تعيني و�صالحيات وحدود خم�ص�صات كبار
موظفي امل�ؤ�س�سة املالية.
ويح ��دد امل�صرف ال�ش ��روط الواجب توفرها فيمن ير�شح لع�ضوية جمل� ��س �إدارة امل�ؤ�س�سة
املالية.
ويج ��وز للم�ص ��رف �إلزام امل�ؤ�س�سة املالية بتعيني ع�ضو �أو �أك�ث�ر يف جمل�س الإدارة من غري
امل�ساهمني.
كم ��ا يج ��وز له �أن يقا�ضي نيابة عن م�ساهمي امل�ؤ�س�سة املالي ��ة �أي ع�ضو يف جمل�س �إدارتها
تخلف عن �سداد التزاماته االئتمانية لديها بعد �إنذاره قانون ًا.
وللم�صرف �أن ي�صدر التعليمات التي تنظم �أعمال جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة املالية.

مـــــــــادة ()129
يك ��ون �أع�ض ��اء جمل� ��س الإدارة وكبار املوظف�ي�ن م�س�ؤولني ب�صفة �شخ�صي ��ة عن اخل�سائر
والأ�ضرار التي ت�صيب امل�ؤ�س�سة املالية �أو ت�صيب الغري ،نتيجة تعمدهم الإ�ضرار بها �أو �إهمالهم �أو
تق�صريهم �أو �إخفائهم معلومات ذات �صلة بن�شاط امل�ؤ�س�سة املالية �أو تقدميهم معلومات خاطئة
�أو م�ضللة عنها� ،سوا ًء للم�ساهمني �أو للم�صرف ،وتكون امل�ؤ�س�سة املالية م�س�ؤولة بالت�ضامن معهم
عن تلك اخل�سائر والأ�ضرار.
ويج ��وز للم�ص ��رف �أن يقا�ضى نيابة ع ��ن م�ساهمي امل�ؤ�س�سة املالي ��ة كل من ت�سبب يف تلك
اخل�سائر والأ�ضرار.
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مـــــــــادة ()130
عل ��ى جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة املالية وكبار املوظف�ي�ن ومراقبي احل�سابات �إخطار امل�صرف
ف ��ور ًا عن ��د حدوث �أي �أمر قد يهدد �أو ي�ؤثر على �سمع ��ة امل�ؤ�س�سة املالية �أو مركزها املايل� ،أو عند
حدوث �أي خمالفة للقانون �أو تعليمات امل�صرف.

مـــــــــادة ()131
يكون لكل م�ؤ�س�سة مالية مراقب ح�سابات خارجي �أو �أكرث ،ويكون عدد مراقبي احل�سابات
واختياره ��م مبوافقة م�سبقة من امل�صرف ،ف�إذا مل تقم امل�ؤ�س�سة املالية بتعيني مراقب ح�سابات،
�أو مت تعيينه على وجه خمالف لتعليمات امل�صرفُ ،يعني امل�صرف مراقب ح�سابات �أو �أكرث ويحدد
�أتعابه.
وال يجوز للم�ؤ�س�سة املالية منح ت�سهيالت ائتمانية ملراقبي ح�ساباتها.
ويج ��وز للم�صرف تعيني مراقبي ح�سابات �إ�ضافيني على ح�ساب امل�ؤ�س�سة املالية متى ر�أى
ذلك منا�سب ًا.
وللم�ص ��رف �إ�صدار التعليمات الالزم ��ة لتحديد مهام و�أ�س�س اختي ��ار مراقب احل�سابات
اخلارجي للم�ؤ�س�سة املالية.

مـــــــــادة ()132

يج ��ب على مراقب احل�ساب ��ات اخلارجي تزويد اجلمعية العام ��ة للم�ؤ�س�سة املالية بتقرير
مف�ص ��ل يت�ضم ��ن جميع املبال ��غ التي ح�صل عليه ��ا �أع�ضاء جمل� ��س الإدارة ،وبيان� � ًا بالتزاماتهم
للم�ؤ�س�سة املالية وطبيعتها ومدى االنتظام يف �سداد املديونيات.
وللم�ص ��رف �أن يطل ��ب من مراقب احل�سابات اخلارجي مبا�ش ��رة تزويده بن�سخ من جميع
التقاري ��ر اخلا�ص ��ة بنتائ ��ج تدقيقه عل ��ى امل�ؤ�س�س ��ة املالية� ،أو القي ��ام ب�أي تدقي ��ق خا�ص يحدده
امل�ص ��رف ،وللم�ص ��رف احلق يف مناق�ش ��ة مراقبي احل�ساب ��ات اخلارجي�ي�ن يف تقاريرهم بدون
الرجوع �إىل امل�ؤ�س�سة املالية.
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مـــــــــادة ()133
عل ��ى امل�ؤ�س�سة املالية تقدمي ميزانيتها وح�ساب الأرب ��اح واخل�سائر وح�ساب توزيع الأرباح
للم�ص ��رف للموافق ��ة عليه ��ا قب ��ل عر�ضها عل ��ى اجلمعي ��ة العامة ،م�صدق� � ًا عليها م ��ن مراقب
احل�سابات.
ويج ��ب على امل�ؤ�س�س ��ة املالية دع ��وة امل�صرف لإيفاد م ��ن ينوب عنه حل�ض ��ور اجتماعات
اجلمعية العامة ب�صفة مراقب.

مـــــــــادة ()134
عل ��ى امل�ؤ�س�سة املالي ��ة التقيد بتعليم ��ات امل�صرف ب�ش� ��أن ن�شر تقرير مدقق ��ي احل�سابات
وامليزانية وبيان الدخل والتغري يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية وتوزيع الأرباح واخل�سائر،
يف �إحدى ال�صحف اليومية ،م�صدق ًا عليها من مراقب احل�سابات.
ويج ��وز للم�صرف �إلزام امل�ؤ�س�س ��ة املالية بتكوين احتياطي ��ات وخم�ص�صات �إ�ضافية قبل
توزيع الأرباح على امل�ساهمني.
كم ��ا يج ��وز للم�صرف و�ضع قيود على توزي ��ع الأرباح ال�سنوية يف ح ��االت عدم االلتزام �أو
الوفاء مبتطلبات كفاية ر�أ�س املال �أو املالءة املالية� ،أو لأي خماطر �أخرى يقدرها امل�صرف.

مـــــــــادة ()135
على امل�ؤ�س�سة املالية تزويد امل�صرف بالبيانات التي يرى �أنها �ضرورية والزمة لتمكينه من
القيام ب�أعماله ،يف الوقت وبالطريقة التي يحددها امل�صرف.

مـــــــــادة ()136
تلتزم امل�ؤ�س�سات املالية مبواعيد العمل التي يحددها امل�صرف للتعامل مع اجلمهور.
ويج ��وز للم�ص ��رف يف الظ ��روف اال�ستثنائي ��ة �أن ي�ص ��در �إعالن� � ًا يوقف مبوجب ��ه �أي ًا من
امل�ؤ�س�سات املالية عن مزاولة �أعمالها لفرتة يحددها الإعالن.

مـــــــــادة ()137
يجب عل ��ى كل م�ؤ�س�سة مالية �أن حتتفظ بجميع ال�سج�ل�ات وامل�ستندات املتعلقة ب�أعمالها
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وبالطريقة املنا�سبة ويف املكان املالئم داخل الدولة ،وللم�صرف حتديد املدة الالزمة لالحتفاظ
بها.
وي�صدر بتحديد �أنواع ال�سجالت التي يتعني على خمتلف امل�ؤ�س�سات املالية االحتفاظ بها،
وبياناتها ،والقواعد وال�شروط وال�ضوابط الالزمة للقيد بها ،قرار من امل�صرف.

مـــــــــادة ()138
تب ��د�أ ال�سنة املالية ل ��كل امل�ؤ�س�سات املالية يف اليوم الأول من �شه ��ر يناير وتنتهي يف اليوم
احل ��ادي والثالث�ي�ن من �شه ��ر دي�سمرب م ��ن كل ع ��ام ،وذلك فيما ع ��دا احلاالت الت ��ي يحددها
امل�صرف.

مـــــــــادة ()139
ال يج ��وز لأي م�ؤ�س�س ��ة مالية �أن متتلك �أو تتحد �أو ت�أتلف �أو ت�ساهم �أو حتول التزاماتها �إىل
�شرك ��ة �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �إال مبوافقة م�سبقة من امل�صرف ،ووفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي
ي�صدر بتحديدها قرار من املجل�س.

قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
وتنـظ ـيـ ــم املـ�ؤ�ســ�س ـ ـ ــات املـ ــالـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة

71

72

قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
وتنـظ ـيـ ــم املـ�ؤ�ســ�س ـ ـ ــات املـ ــالـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الباب ال�ساد�س
حمايــــــة عمالء امل�ؤ�س�سات املالية
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الف�صل الأول
حماية العمالء بوجه عام
مـــــــــادة ()140
مع عدم الإخالل ب�أحكام القانون رقم ( )8ل�سنة  2008امل�شار �إليه ،يجب على امل�ؤ�س�سات
املالية �أن توفر لعمالئها ،يف ال�ش ��كل وبالطريقة املي�سرة واملبا�شرة وامل�ستمرة ،املعلومات املتعلقة
به ��ا ،مب ��ا يف ذلك ا�س ��م امل�ؤ�س�سة املالية وعنوانه ��ا وبيانات ال�سجل التج ��اري ومدونات �أو قواعد
ال�سل ��وك التي تخ�ضع لها ،واخلدم ��ات املالية التي تقدمها ،و�أي معلوم ��ات �أخرى يقدر امل�صرف
�أهميتها حلماية عمالء امل�ؤ�س�سات املالية.

مـــــــــادة ()141
يك ��ون للعمي ��ل الذي يتلقى �أو يتعامل يف �إحدى اخلدمات املالي ��ة ،كافة احلقوق التي تكفل
ل ��ه احل�ص ��ول على خدمات مالية عالية اجلودة وامل�ستوى يف �إطار م ��ن املعاملة ال�شفافة والعادلة
واملتنا�سبة.
وي�ضع امل�صرف ال�ضوابط والأحكام التف�صيلية اخلا�صة بحماية عمالء امل�ؤ�س�سات املالية
مبا يتنا�سب مع طبيعة كل نوع من �أنواع امل�ؤ�س�سات واخلدمة املالية.

مـــــــــادة ()142
يحظ ��ر على امل�ؤ�س�سات املالي ��ة عر�ض �أو تقدمي �أو الرتويج �أو الإعالن عن �أية خدمة مالية
تكون م�ضللة �أو غري �صحيحة.
وتلتزم امل�ؤ�س�سات املالية لدى عر�ض �أو تقدمي �أو الرتويج �أو الإعالن عن �أي خدمة مالية،
ب� ��أن يك ��ون الإعالن عنها ب�شكل وا�ض ��ح دون غمو�ض ،و�أن ُيعد الإعالن عنه ��ا بلغة �سهلة وا�ضحة
وغ�ي�ر م�ضلل ��ة �أو خادعة ،و�أن ي�شتمل عل ��ى البيانات اجلوهرية عن اخلدم ��ة املالية املعلن عنها،
ومميزاته ��ا ،وخ�صائ�صه ��ا ،و�أ�سعارها ،وال�ش ��روط والأحكام املتعلقة باحل�ص ��ول عليها ،وتوعية
امل�ستهلكني مبخاطر املنتج �أو اخلدمة املالية املقدمة.
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مـــــــــادة ()143
يجب على امل�ؤ�س�سات املالية �أن تخ�ص�ص منوذج ًا م�ستق ًال ومتميز ًا لكل عقد يتعلق بخدمة
مالية �أو منتج مايل يتم تقدميه للجمهور .
ويجب �أن ت�شتمل هذه النماذج على كافة البيانات واملعلومات املتعلقة باخلدمات املقدمة،
وبوجه خا�ص بيان تاريخ العقد ،ومدته ،ونوع اخلدمة املالية وطبيعتها ،ومميزاتها ،وخ�صائ�صها،
و�أ�سعارها ،و�شروط و�أحكام احل�صول عليها ،وحاالت تعديل العقد و�إنهائه �إن وجدت.
ويتع�ي�ن �أال ت�ش�ي�ر مناذج العقود �أو حتيل �إىل ن�صو� ��ص �أو وثائق مل يطلع العميل عليها قبل
توقيع العقد.
وتخ�ض ��ع مناذج العقود امل�شار �إليها للمراجعة م ��ن امل�صرف ،وحتدد التعليمات ال�صادرة
من ��ه ،البيان ��ات والأحكام التف�صيلي ��ة التي يتعني �أن ت�شتمل عليها مناذج عق ��ود كل نوع من �أنواع
اخلدمات واملنتجات املالية.

مـــــــــادة ()144
يت ��وىل امل�ص ��رف ،بو�صفه اجله ��ة العلي ��ا املخت�صة بالإ�ش ��راف والرقابة عل ��ى اخلدمات
والأعمال والأن�شطة املالية يف الدولة ،و�ضع القواعد وال�ضوابط الالزمة حلماية عمالء امل�ؤ�س�سات
املالية ،وفق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية ،ويكون له يف �سبيل ذلك ،بوجه خا�ص ،القيام مبا يلي:
 -1الإ�ش ��راف الع ��ام والرقاب ��ة على تقدمي اخلدمات املالي ��ة للجمهور ،والعمل عل ��ى تطوير هذه
اخلدمات واالرتقاء مبمار�سات امل�ؤ�س�سات املالية املعنية بتقدميها.
 -2و�ض ��ع الأ�س� ��س وال�ضواب ��ط واملعاي�ي�ر الالزمة حلماي ��ة عم�ل�اء امل�ؤ�س�سات املالي ��ة من الغ�ش
واال�ستغالل والتمييز ،و�ضمان جودة اخلدمات املالية املقدمة.
 -3تلق ��ي �شكاوى العم�ل�اء وفح�صها واتخاذ الإج ��راءات والتدابري املنا�سبة ب�ش�أنه ��ا �أو �إحالتها
للجهات املخت�صة.
 -4و�ضع وتنظيم الآليات املنا�سبة لت�سوية املنازعات بني امل�ؤ�س�سات املالية وعمالئها ،مبا يف ذلك
التوفيق والو�ساطة والتحكيم.
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 -5اتخاذ الإجراءات والتدابري املنا�سبة ملعاجلة املمار�سات غري التناف�سية� ،أو ال�ضارة مب�صالح
العمالء.
 -6اتخاذ الإجراءات والتدابري املنا�سبة يف مواجهة امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�ضعة لإ�شراف ورقابة
امل�ص ��رف ،ل�ضمان التزامها وتقيدها ب�أح ��كام هذا القانون واللوائح والق ��رارات والتعليمات
ال�صادرة تنفيذ ًا له وكافة الت�شريعات النافذة ذات ال�صلة.
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الف�صل الثاين
ال�سرية امل�صرفية
مـــــــــادة ()145
تكون جميع ح�سابات العمالء وودائعهم و�أماناتهم وخزائنهم يف البنوك و�سائر املعامالت
املتعلقة بهم� ،سرية ،وال يجوز االطالع عليها �أو ك�شفها �أو �إعطاء �أي معلومات �أو بيانات عنها لأي
�شخ�ص بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،إال مبوجب �إذن كتابي من العميل �أو ورثته �أو املو�صي لهم،
�أو بنا ًء على حكم ق�ضائي واجب النفاذ يف خ�صومة ق�ضائية قائمة.

مـــــــــادة ()146
ُيحظ ��ر على ر�ؤ�ساء و�أع�ض ��اء جمال�س �إدارة البن ��وك ومديريه ��ا وم�ست�شاريها وم�شرفيها
ووكالئها ومرا�سليها وخربائها و�سائر العاملني بها� ،إعطاء �أو ك�شف �أو الإف�صاح عن �أية معلومات
�أو بيانات �أو وثائق �أو م�ستندات عن عمالئها �أو ح�ساباتهم �أو ودائعهم �أو �أماناتهم �أو موجوداتهم
�أو اخلزائن اخلا�صة بهم� ،أو ما يتعلق بهم من معامالت �أو �ش�ؤون ،وذلك �إال يف احلاالت املرخ�ص
بها مبقت�ضى �أحكام هذا القانون ،ووفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي ي�ضعها امل�صرف.
وي�س ��ري احلظر امل�شار �إلي ��ه يف الفقرة ال�سابقة يف مواجهة جمي ��ع الأ�شخا�ص واجلهات،
ويظ ��ل قائم ًا حتى بعد انتهاء العالقة بني العمي ��ل والبنك� ،أو بني �أي من الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم
يف الفقرة ال�سابقة والبنك لأي �سبب من الأ�سباب.

مـــــــــادة ()147
ت�ستثن ��ى من �أحكام متطلب ��ات ال�سرية املن�صو�ص عليها يف املادت�ي�ن ال�سابقتني ،احلاالت
التالية:
 -1الإب�ل�اغ املحدد عن املعلومات ،مبوجب �أح ��كام قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
امل�شار �إليه.
 -2الإف�ص ��اح ع ��ن املعلومات �أو البيان ��ات  ،التي يتطلبه ��ا عمل موظفي امل�ص ��رف للقيام مبهام
�أعمالهم املنوطة بهم� ،أو التي يرى امل�صرف �ضرورتها لأداء مهامه ،ووفق ًا لتعليماته.
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 -3الإف�صاح من قبل البنوك ،بنا ًء على طلب اجلهة الق�ضائية املخت�صة ،عن كل �أو بع�ض املعلومات
�أو البيانات املتعلقة بالعمالء �أو �ش�ؤونهم ومعامالتهم ،وذلك لتوفري الأدلة الق�ضائية يف نزاع
قائم بني البنك والعميل ب�ش�أن تلك املعامالت.
� -4إ�صدار �شهادة �أو بيان ب�أ�سباب رف�ض �شيك بنا ًء على طلب �صاحب احلق.
 -5يف حالة �إعالن �إفال�س العميل مبوجب حكم ق�ضائي نهائي.
 -6املعلوم ��ات الإح�صائي ��ة املتعلقة باحل�سابات �إذا ما ن�شرت ب�شكل جممع �أو دوري� ،أو املعلومات
العام ��ة ذات ال�صل ��ة بها ،و�سوا ًء �أكان ذلك الن�شر كلي� � ًا �أم جزئي ًا� ،شريطة �أال ي�ؤدي ذلك �إىل
الك�شف عن هوية العميل �أو �أي �شيء يتعلق ب�ش�ؤونه املالية �أو امل�صرفية.

مـــــــــادة ()148
يحظر على مراقب احل�سابات �إف�شاء �أية بيانات �أو معلومات قد يح�صل عليها بحكم مهام
وظيفته املنوطة به قانون ًا ،وتكون ذات �صلة ب�أية معلومات ائتمانية �أو م�صرفية �أو غريها لأي من
عمالء �أي من البنوك ،وت�ساهم ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف الإف�صاح عن هوية العميل �أو �أي
�ش ��يء يتعل ��ق ب�ش�ؤونه املالية �أو امل�صرفية ،وذلك يف غري الأح ��وال التي يفر�ضها القانون �أو ي�سمح
بها.
وي�ستم ��ر احلظر امل�شار �إليه يف الفق ��رة ال�سابقة قائم ًا حتى ولو انتهت العالقة بني العميل
والبنك �أو بني مراقب احل�سابات والبنك لأي �سبب من الأ�سباب.

مـــــــــادة ()149
ال يجوز توقيع احلجز على الأموال واملوجودات املحمية مبوجب هذا الف�صل � ،إال يف حاالت
رفع ال�سرية املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )147( ، )146من هذا القانون.

مـــــــــادة ()150
ت�س ��ري الأحكام اخلا�صة بحماي ��ة ال�سرية امل�صرفية ،املن�صو�ص عليه ��ا يف هذا الف�صل،
على �سائر عمالء امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون.
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الف�صل الثالث
حماية املعلومات االئتمانية
مـــــــــادة ()151
يحظ ��ر على �أي �شخ�ص تقدمي خدم ��ات املعلومات االئتمانية قبل احل�صول على ترخي�ص
بذلك من امل�صرف.
وي�ض ��ع املجل�س ال�شروط وال�ضواب ��ط الواجب توفرها يف ال�ش ��ركات التي ترغب يف تقدمي
خدمات املعلومات االئتمانية ،كما ي�ضع �آليات الإ�شراف والرقابة على عمل هذه ال�شركات .

مـــــــــادة ()152
ي�ضع امل�صرف القواعد املنظمة لتبادل املعلومات والبيانات فيما بني امل�صرف وامل�ؤ�س�سات
املالي ��ة وفيما بينها ،واملتعلق ��ة مبديونية عمالئها والت�سهيالت االئتماني ��ة املقررة لهم ،مبا يكفل
املحافظة على �سريتها ،وي�ضمن توفر املعلومات والبيانات الالزمة ل�سالمة منح االئتمان.
كم ��ا ي�ضع امل�ص ��رف الئحة بالإجراءات الواجب اتباعها ل ��دى البنوك ب�ش�أن حماية �سرية
وخ�صو�صي ��ة املعلومات والبيان ��ات املتعلقة بالعمالء ومعامالتهم ،ويتعني عل ��ى امل�ؤ�س�سات املالية
ت�سليم كل عميل من عمالئها ن�سخة منها عند تقدميه طلب ًا ب�إجراء املعاملة.

مـــــــــادة ()153
يتعني عل ��ى امل�ؤ�س�سات املالية حماية املعلومات االئتماني ��ة وت�سجيلها وحفظها ومطابقتها
وجمعها ومعاجلتها وت�صنيفها ب�شكل �صحيح ومنا�سب ي�سهل الرجوع �إليه ،وذلك من خالل و�ضع
خطة ال�سرتجاع املعلومات االئتمانية يف حاالت الطوارئ ،وخطة ال�ستمرارية العمل بها
كما يجب على امل�ؤ�س�سات املالية معاجلة �أو ا�ستخدام بيانات العميل واملعلومات االئتمانية
اخلا�ص ��ة به يف نط ��اق الغر�ض ال ��ذي خ�ص�صت من �أجله ،ومب ��ا ال يخالف �أحكام ه ��ذا القانون
واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
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مـــــــــادة ()154
للم�ص ��رف �أن يطلب م ��ن امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�ضعة لرقابته تزوي ��ده ببيانات دورية عن
ن�شاطها� ،أو �أية معلومات ائتمانية عن �أي عميل لديها ،ويجوز للم�صرف التفتي�ش على امل�ؤ�س�سات
املالية للت�أكد من �صحة تلك املعلومات.
وللم�ص ��رف �أن ين�شر كلي� � ًا �أو جزئي ًا البيانات التي مت تزويده به ��ا ،وب�شرط �أال ي�ؤدي هذا
الن�شر �إىل الإخالل ب�أحكام ال�سرية امل�صرفية.
وعل ��ى امل�ؤ�س�س ��ات املالية االلتزام بق ��رارات وتعليمات امل�صرف ،وكذل ��ك كافة ال�ضوابط
والإجراءات املتعلقة باالطالع على ال�سجالت واملعلومات االئتمانية.

مـــــــــادة ()155
عل ��ى امل�ؤ�س�س ��ات املالية �أن تتخذ كافة التدابري التقنية واملهني ��ة الالزمة حلماية �أنظمتها
و�شبكاته ��ا الإلكرتوني ��ة ،مب ��ا يكفل حماي ��ة املعلومات االئتمانية م ��ن الفق ��دان �أو ال�ضرر ،وذلك
مبراع ��اة املعايري الفنية والتقنية املعمول بها ،مبا يف ذل ��ك اعتماد �أنظمة حفظ ن�سخ احتياطية،
وفق ًا لأف�ضل املمار�سات العاملية.

مـــــــــادة ()156
يتع�ي�ن عل ��ى امل�ؤ�س�سات املالي ��ة ح�صر �صالحية النف ��اذ �إىل املعلوم ��ات االئتمانية املتعلقة
بـعمالئها على موظفيها املنوط بهم ذلك قانون ًا بحكم وظائفهم ،ومنع غري املخت�صني من النفاذ
�إىل تل ��ك البيانات �أو املعلومات �أو الك�شف عنها �أو تعديلها �أو ا�ستخدامها ب�أي �شكل كان �أو العبث
بها.

مـــــــــادة ()157
ُين�ش� ��أ بامل�صرف مركز للمعلومات االئتمانية ،يتبع املحاف ��ظ ،وي�صدر بت�أ�سي�سه قرار من
املجل�س ،ويخت�ص مبا يلي:
� -1إن�شاء قاعدة بيانات ائتمانية مركزية لتوفري املعلومات االئتمانية ال�ضرورية التي ت�ساعد على
اتخاذ القرارات االئتمانية ال�سليمة ،وو�ضع ال�سيا�سات االقت�صادية واملالية ال�صحيحة.
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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 -2امل�ساهمة يف ن�شر الوعي وتعميق الثقافة االئتمانية مبا ي�ساعد على تقليل خماطر االئتمان.
� -3أية مهام �أخرى يعهد بها املحافظ �إليه.
وتكون ع�ضوية املركز مفتوحة لكافة امل�ؤ�س�سات املالية ومزودي املعلومات بالدولة.
وي�ضع املحافظ اللوائح والأنظمة اخلا�صة بعمل املركز.

مـــــــــادة ()158
يق ��وم مركز املعلوم ��ات االئتمانية بتجميع وحتلي ��ل املعلومات االئتماني ��ة عن العمالء من
الأع�ض ��اء امل�شرتك�ي�ن فيه ومن مزودي املعلومات ،ويتم تبادلها معه ��م مبا ي�ساعدهم على اتخاذ
القرارات االئتمانية ال�سليمة.
ويج ��وز للأع�ضاء احل�صول من خ�ل�ال املركز على التقرير االئتماين ع ��ن �أي عميل وفق ًا
لإجراءات ولوائح املركز.

مـــــــــادة ()159
يت ��وىل �إدارة املرك ��ز رئي� ��س تنفيذي ،ي�ص ��در بتعيينه وحتدي ��د اخت�صا�صات ��ه ،قرار من
املحافظ .
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الف�صل الأول
اندماج امل�ؤ�س�سات املالية
مـــــــــادة ()160
م ��ع مراع ��اة �أحكام قانون ال�ش ��ركات التجارية امل�ش ��ار �إليه ،ال يجوز اندم ��اج �أي م�ؤ�س�سة
مالي ��ة مع م�ؤ�س�سة مالية �أخ ��رى �إال بعد احل�صول على موافقة م�سبقة بذلك من امل�صرف ،ووفق ًا
لل�شروط وال�ضوابط التي يحددها.

مـــــــــادة ()161
يك ��ون اندم ��اج امل�ؤ�س�سات املالي ��ة باحت ��اد م�ؤ�س�ستني ماليت�ي�ن �أو �أكرث وفق� � ًا لأحكام هذا
القانون ،ب�إحدى الطريقتني التاليتني:
 -1امل ��زج ،ويك ��ون باالتف ��اق بني م�ؤ�س�ست�ي�ن ماليتني �أو �أك�ث�ر على االندماج يف كي ��ان مايل واحد
تكون له �شخ�صية معنوية م�ستقلة ،وت�ؤول �إليه كافة حقوق والتزامات امل�ؤ�س�ستني �أو امل�ؤ�س�سات
املندجمة.
 -2ال�ض ��م ،ويكون ب�أن تقوم �إح ��دى امل�ؤ�س�سات املالية ،و ُت�سمى بامل�ؤ�س�سة الداجمة ،ب�ضم م�ؤ�س�سة
مالي ��ة �أو �أكرث �إليها ،وتظل �شخ�صيتها املعنوية قائمة ،وتزول ال�شخ�صية املعنوية للم�ؤ�س�سة �أو
امل�ؤ�س�سات املندجمة فيها.
وال يجوز اندماج امل�ؤ�س�سة املالية يف �أي م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو معها� ،إال مبوجب قرار من
اجلمعية العامة غري العادية للم�ؤ�س�سات املالية املعنية.

مـــــــــادة ()162
توق ��ع امل�ؤ�س�ستان �أو امل�ؤ�س�س ��ات الراغبة يف االندماج عقد ًا مبدئي� � ًا ،ويتعني على امل�ؤ�س�سة
املالية الداجمة قبل توقيع العقد املبدئي القيام مبا يلي :
� -1إعداد درا�سة جدوى اقت�صادية عن دواعي االندماج و�أهدافه و�شروطه ،و�أهم النتائج املرتتبة
علي ��ه ،وذل ��ك حتت �إ�ش ��راف وتدقيق امل�صرف ،مع بي ��ان �أثر عملية االندم ��اج على م�ساهمي
وعمالء وموظفي امل�ؤ�س�ستني �أو امل�ؤ�س�سات املالية املندجمة.
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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� -2إعداد درا�سة وافية عن �إعادة الهيكلة املالية والإدارية للم�ؤ�س�سة �أو امل�ؤ�س�سات املالية الداخلة
يف عملي ��ة االندماج ،واحللول املقرتحة ملا قد يرتتب على عملية االندماج من م�شاكل حمتملة
كالعمالة الزائدة واختالل ال�سيولة واملراكز املالية.
 -3تعيني وتقييم الأ�صول واخل�صوم املزمع نقلها من امل�ؤ�س�سة �أو امل�ؤ�س�سات املالية املندجمة �إىل
امل�ؤ�س�سة الداجمة� ،أو امل�ؤ�س�سة الناجتة عن االندماج.

مـــــــــادة ()163
ُيقدم طلب االندماج �إىل الإدارة املخت�صة بامل�صرف ،مرفق ًا به امل�ستندات التالية:
 -1العقد املبدئي لالندماج.
 -2امليزانية املدققة وتقرير مراقب احل�سابات لل�سنة الأخرية لكل م�ؤ�س�سة مالية.
 -3عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي واللوائح املكملة لها لكل م�ؤ�س�سة مالية.
 -4املعلوم ��ات اخلا�صة بالهياكل التنظيمية والوظيفية لكل م�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات املالية املعنية،
وحقوق العاملني بها وامتيازاتهم بعد انتهاء اخلدمة.
 -5تقرير بالو�ضع املايل لكل م�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات املالية املعنية ،موقع ًا عليه من رئي�س جمل�س
�إدارته ��ا ،وعل ��ى م�س�ؤوليته ال�شخ�صية ،وذلك يف نهاية ال�شهر ال ��ذي ي�سبق تاريخ تقدمي طلب
االندماج.
 -6حما�ضر اجلمعية العامة غري العادية للم�ؤ�س�سات املعنية ذات ال�صلة بقرار االندماج.

مـــــــــادة ()164
ُي�ص ��در املحافظ قرار ًا برف�ض االندم ��اج �أو باملوافقة املبدئية علي ��ه خالل ( )60ال�ستني
يوم� � ًا التالية لتقدمي طلب االندماج ،على �أن يت�ض ّمن الق ��رار ال�صادر باملوافقة املبدئية ال�شروط
وال�ضمان ��ات وامله ��ل والإجراءات املطل ��وب ا�ستيفا�ؤه ��ا لإ�صدار الق ��رار النهائ ��ي باملوافقة على
االندماج.
ويج ��وز التظلم من قرار الرف�ض امل�شار �إليه ،وفق ًا للإجراءات واملواعيد املن�صو�ص عليها
يف املـــــــــادة ( )83من هذا القانون.
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مـــــــــادة ()165
ُي�ص ��در املحافظ خالل �ستني يوم ًا من تاريخ ا�ستيف ��اء ال�شروط وال�ضمانات واملهل امل�شار
�إليه ��ا يف امل ��ادة ال�سابقة ،قراره النهائي ب�ش�أن االندماج من عدم ��ه ،و ُيعترب انق�ضاء املهلة امل�شار
�إليها دون �صدور قرار نهائي من املحافظ ،مبثابة رف�ض �ضمني لالندماج.
ويج ��وز التظلم من قرار الرف�ض امل�شار �إليه ،وفق ًا للإجراءات واملواعيد املن�صو�ص عليها
يف املـــــــــادة ( )83من هذا القانون.

مـــــــــادة ()166
ُت�ش ��كل ،حتت الإ�شراف والرقابة املبا�شرة للم�صرف ،جلنة عليا وجلان فنية م�شرتكة من
امل�ؤ�س�ست�ي�ن �أو امل�ؤ�س�سات املالية املزمع اندماجها ،وذلك مبوجب قرار من جمال�س �إدارتها ،على
�أن يمُ ثل امل�صرف يف كل منها.
وتت ��وىل اللجنة العلي ��ا الإ�شراف على عملي ��ات تقييم وفح�ص وتدقي ��ق ومراجعة الأ�صول
للم�ؤ�س�سات املالية املندجمة.
وي�صدر بتحديد �سائر اخت�صا�صات اللجنة العليا واللجان الفنية ونظام عملها ،قرار من
املجل�س.

مـــــــــادة ()167
م ��ع عدم الإخ�ل�ال بالأحكام املتعلق ��ة بال�سر ّي ��ة املن�صو�ص عليها يف ه ��ذا القانون ،يجوز
لر�ؤ�س ��اء جمال�س �إدارات امل�ؤ�س�سات املالية الراغبة يف االندم ��اج� ،أو من يفو�ضونهم� ،أن يتبادلوا
البيان ��ات واملعلوم ��ات املتعلقة ب�أعم ��ال م�ؤ�س�ساتهم املالي ��ة وعمالئها ،وذل ��ك ال�ستكمال درا�سة
االندماج �أو االئتالف �أو ال�شراء.
وي�شرتط لتبادل البيانات واملعلومات امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة ما يلي:
 -1احل�صول على موافقة م�سبقة من املحافظ.
� -2أن تكون تلك البيانات واملعلومات املتبادلة �ضرورية والزمة لإمتام درا�سات االندماج ،وبالقدر
الالزم لذلك.
قـانـون م�ص ــرف قـطر املركزي
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� -3أن تظ ��ل تل ��ك البيانات واملعلومات حم�صورة بني امل�ؤ�س�ستني �أو امل�ؤ�س�سات املالية الأطراف يف
عملية االندماج.

مـــــــــادة ()168
حت ��ل امل�ؤ�س�س ��ة املالية الداجم ��ة �أو امل�ؤ�س�س ��ة الناجتة ع ��ن االندماج حكم� � ًا وقانون ًا حمل
امل�ؤ�س�سة �أو امل�ؤ�س�سات املالية املندجمة ،وذلك يف جميع حقوقها والتزاماتها قبل الغري ،ويف جميع
الإج ��راءات ،مبا يف ذلك الدع ��اوى والإجراءات الق�ضائية ،وذلك مبج ��رد �صدور قرار املحافظ
النهائي باملوافقة على االندماج.
وتتمت ��ع امل�ؤ�س�سة املالي ��ة الداجمة� ،أو الناجتة ع ��ن االندماج ،ب�شخ�صي ��ة معنوية م�ستقلة
ومنف�صلة عن ال�شخ�صية املعنوية للم�ؤ�س�ستني �أو امل�ؤ�س�سات املالية املندجمة.

مـــــــــادة ()169
يف حال �صدور قرار نهائي باالندماجُ ،يعترب هذا القرار ملزم ًا جلميع امل�ساهمني ويقت�صر
حق املت�ضرر على املطالبة بالتعوي�ض.

مـــــــــادة ()170
يج ��ب عل ��ى امل�ؤ�س�س ��ة املالية الداجم ��ة �أو الناجت ��ة عن االندم ��اج �أن تن�ش ��ر يف اجلريدة
الر�سمي ��ة ،ويف �صحيفتني يوميتني حمليتني على الأقل ت�صدر �إحداهم ��ا باللغة العربية والأخرى
باللغ ��ة الإجنليزية ،وذلك خالل �شهر من تاريخ �صدور الق ��رار النهائي باملوافقة على االندماج،
ملخ� ًصا عن قرارات اجلمعيات العمومية غري العادية ذات ال�صلة بقرار االندماج ،وكذلك القرار
النهائي باملوافقة على االندماج.

مـــــــــادة ()171
يج ��وز للم�ؤ�س�س ��ة املالية الداجم ��ة �أو الناجت ��ة عن االندماج خ�ل�ال ال�ستة �أ�شه ��ر التالية
لالندم ��اج ،وعن ��د ال�ضرورة� ،إنهاء عقود بع� ��ض موظفيها �أو موظفي امل�ؤ�س�س ��ة املندجمة ،وذلك
مبراعاة ما يلي:
 -1احل�صول على موافقة م�سبقة من امل�صرف.
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� -2أن تتخذ قرار �إنهاء عقود العمل ملرة واحدة ويف وقت واحد.
� -3أن يذكر �صراحة يف قرارات �إنهاء اخلدمة �أنها قد اتخذت مبنا�سبة عملية االندماج.
ويكون للموظفني الذين تقرر �إنهاء عقودهم احلق فيما يلي :
 -1اال�ستفادة من كافة احلقوق واملزايا التي تكفلها لهم الت�شريعات النافذة ذات ال�صلة ،وكذلك
العقود املربمة معهم �أو ل�صاحلهم.
 -2اال�ستف ��ادة ب�صورة ا�ستثنائية ،من تعوي� ��ض �إ�ضايف ُيعادل ما ي�ستحقه املوظف كتعوي�ض نهاية
خدمة� ،شريطة �أال يقل هذا التعوي�ض عن راتب �ستة �أ�شهر ،وال يزيد على جمموع ما يتقا�ضاه
من رواتب خالل الثالث �سنوات الأخرية.
وتعفى التعوي�ضات امل�شار �إليها من �أية �ضرائب �أو ر�سوم.

مـــــــــادة ()172
يف حال ��ة م ��ا �إذا كانت نتيجة االندماج غ�ي�ر متوافقة مع قرارات امل�ص ��رف ذات ال�صلة،
فللم�صرف �أن مينح امل�ؤ�س�سة املالية الداجمة �أو الناجتة عن االندماج املهلة التي يقدرها لتوفيق
�أو�ضاعها.

مـــــــــادة ()173
للم�ص ��رف عند ال�ضرورة �أو التعرث املفاجئ للم�ؤ�س�سة املالية الداجمة �أو امل�ؤ�س�سة الناجتة
ع ��ن االندم ��اج� ،أن يوافق عل ��ى منحها القرو�ض الالزم ��ة ب�شروط مي�سرة يت ��م االتفاق عليها مع
امل�صرف.
كم ��ا يجوز للم�صرف ،يف حال ��ة تع ّر�ض �إحدى امل�ؤ�س�سات املالية مل�ش ��اكل مالية ذات ت�أثري
جوه ��ري يف مركزه ��ا املايل� ،إ�صدار ق ��رار ب�إدماجه ��ا يف م�ؤ�س�سة مالية �أخ ��رى ،وذلك مبوافقة
امل�ؤ�س�س ��ة املالي ��ة التي يتم االندماج فيها ،ويحل امل�صرف حمل جمل� ��س �إدارة امل�ؤ�س�سة املندجمة
يف جميع مراحل و�إجراءات الدمج املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا
له.
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مـــــــــادة ()174
للم�ص ��رف �أن ُيعفي امل�ؤ�س�سة املالية الداجمة �أو الناجتة عن االندماج من �ضريبة الدخل،
وذل ��ك يف العام التايل للعام الذي �صدر فيه القرار النهائي باملوافقة على االندماج ،على �أن يتم
االتفاق بني املحافظ والوزير على �شروط ونطاق الإعفاء امل�شار �إليه.
كم ��ا ُتعفى من جميع ر�سوم الت�سجي ��ل والتوثيق وال�شهر لدى خمتل ��ف اجلهات املخت�صة،
كافة املعامالت التي تقت�ضيها عملية االندماج مبا يف ذلك �إ�صدار الأ�سهم اجلديدة.

مـــــــــادة ()175
مع مراعاة �أحكام قانون ال�شركات التجارية امل�شار �إليه ،يجوز لأي م�ؤ�س�سة مالية ،مبوافقة
م�سبق ��ة من امل�صرف ،ووفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي يحدده ��ا ،اال�ستحواذ على م�ؤ�س�سة مالية
�أخرى.
ويك ��ون لال�ستح ��واذ احلا�صل مبوج ��ب �أحكام الفق ��رة ال�سابق ��ة حكم االندم ��اج لغايات
اال�ستفادة من �إعفاءات االندماج ومزاياه املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
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الف�صل الثاين
الإدارة امل�ؤقتة والت�صفية
مـــــــــادة ()176
يجوز للم�صرف بقرار منه ،و�ضع امل�ؤ�س�سة املالية حتت الإدارة امل�ؤقتة ،وذلك �إذا �أ�صبحت
مه ّددة بالإع�سار مالي ًا� ،أو بنا ًء على طلب يقدم منها.
وتعترب امل�ؤ�س�سة املالية مهددة بالإع�سار يف �أي من احلاالت التالية:
� -1إذا توقفت عن دفع التزاماتها املالية لدى ا�ستحقاقها.
� -2إذا فق ��دت ن�ص ��ف ر�صي ��د حق ��وق امل�ساهم�ي�ن �أو �أخلت بنظام كفاي ��ة ر�أ�س امل ��ال املقرر من
امل�ص ��رف ،ما مل تكن هناك خط ��ة لتغطية املبلغ املطلوب من هذا العج ��ز خالل الفرتة التي
يحددها امل�صرف.
� -3إذا تع ّر�ض ��ت امل�ؤ�س�س ��ة املالي ��ة يف دول ��ة املق ��ر خلط ��ر الإفال� ��س �أو الإع�سار ،ح�س ��ب تقدير
امل�صرف.

مـــــــــادة ()177
يكون القرار ال�صادر من امل�صرف بو�ضع امل�ؤ�س�سة املالية حتت الإدارة امل�ؤقتة للم�صرف،
م�سبب ًا وحمدد املدة.
ويتم �إخطار امل�ؤ�س�سة املالية املعنية بالقرار ،بت�سليم الإخطار يف مقرها �أو ب�أي و�سيلة تفيد
العل ��م بالقرار ،كما يتم �إبالغه �إىل اجلهة املخت�ص ��ة بال�سجل التجاري بوزارة الأعمال والتجارة
وهيئة قطر للأ�سواق املالية ،وين�شر القرار يف اجلريدة الر�سمية ،وعلى املوقع الر�سمي للم�صرف
على �شبكة املعلومات الدولية.
ويج ��وز التظل ��م من قرار و�ض ��ع امل�ؤ�س�سة املالي ��ة حت ��ت الإدارة امل�ؤقتة امل�ش ��ار �إليه ،وفق ًا
للإجراءات واملواعيد املن�صو�ص عليها يف املـــــــــادة ( )83من هذا القانون.
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مـــــــــادة ()178
يج ��وز للم�صرف �أن يتوىل مبا�شر ًة �أعباء الإدارة امل�ؤقتة �أو �أن يعني مدير ًا خارجي ًا لذلك،
وي�ص ��در بتحديد ال�ش ��روط وال�ضوابط واحلق ��وق وااللتزامات التي يتعني عل ��ى املدير اخلارجي
العمل مبوجبها قرار من املجل�س.

مـــــــــادة ()179
يح ��ل امل�صرف حمل �إدارة امل�ؤ�س�سة املالية الت ��ي تق ّرر و�ضعها حتت الإدارة امل�ؤقتة ،وذلك
يف جميع ال�صالحيات الإدارية ،وتجُ ّمد �صالحيات جمل�س الإدارة واجلمعية العامة فور ًا �إىل حني
انتهاء املدة املحددة يف قرار و�ضع امل�ؤ�س�سة حتت الإدارة امل�ؤقتة.

مـــــــــادة ()180
للم�صرف ،وب�صفته مدير ًا م�ؤقت ًا للم�ؤ�س�سة املالية ،القيام مبا يلي:
 -1و�ض ��ع يده على ممتلكاته ��ا وحقوق امل�ساهمني فيه ��ا ،وله ممار�سة كاف ��ة �سلطات امل�ساهمني
و�أع�ض ��اء جمل� ��س الإدارة وامل�ل�اك الآخرين ،و�أن يق ��وم ب�إجراءات حت�صيل الدي ��ون واملبالغ
امل�ستحقة للم�ؤ�س�سة ،و�أن ي�صون ممتلكاتها و�أ�صولها ويحافظ عليها.
 -2اتخاذ الإجراءات التي يرى �أنها حتقق �أف�ضل الأو�ضاع املالية حلماية �أموال وحقوق املودعني
وامل�ستثمرين والعمالء ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
�أ -تقرير و�ضع امل�ؤ�س�سة املالية حتت الت�صفية.
ب -دعم امل�ؤ�س�سة املالية وحتويلها لو�ضع مايل مقبول.
ج -عر�ض ممتلكات و�أ�صول وم�صالح وعوائد امل�ؤ�س�سة املالية للبيع.
د -بيع �أو دمج امل�ؤ�س�سة املالية مع �أي م�ؤ�س�سة مالية �أخرى.
هـ -دفع و�سداد ديون امل�ؤ�س�سة املالية وفق ًا خلطة �إنقاذ مدرو�سة.
و -العمل على الو�صول �إىل حلول وت�سويات يف الأمور املالية وغريها.
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مـــــــــادة ()181
ُتعل ��ق �صالحيات م�س�ؤويل وموظفي امل�ؤ�س�سة املالية حت ��ت الإدارة امل�ؤقتة ،وذلك �إىل حني
تكليفهم م ��ن امل�صرف مبمار�سة هذه ال�صالحيات ،ويجوز للم�صرف تكليفهم مبمار�سة وظائف
حمددة يف امل�ؤ�س�سة املالية.

مـــــــــادة ()182
للم�ص ��رف �سلط ��ة الإدارة والرقابة عل ��ى �أ�صول وفروع ودفاتر و�سج�ل�ات امل�ؤ�س�سة املالية
التي تكون حم ًال لأي قرار ي�صدره مبوجب �أحكام املـــــــــادة ( )176من هذا القانون.
وال يج ��وز توقيع احلجز �أو �إن�شاء �أي حقوق امتياز على �أ�صول و�أموال امل�ؤ�س�سة املالية التي
مت و�ضعها حتت الإدارة امل�ؤقتة.
ويج ��وز للم�ص ��رف الت�صرف يف الأ�ص ��ول واملمتلكات املرهونة ل ��دى امل�ؤ�س�سة املالية حتت
الإدارة امل�ؤقتة ،وذلك وفق ًا ملا تت�ض ّمنه عقود الرهن اخلا�صة بها.

مـــــــــادة ()183
يج ��وز للم�صرف اال�ستعان ��ة باجلهات املخت�ص ��ة لتنفيذ �أي �إجراء وفق� � ًا لأحكام املادتني
( )180( ،)176من هذا القانون.

مـــــــــادة ()184
يتوىل امل�صرف حفظ وت�أمني �أ�صول ودفاتر و�سجالت امل�ؤ�س�سة املالية حتت الإدارة امل�ؤقتة،
وجميع �أ�صول ودفاتر و�سجالت ال�شركات التابعة لهذه امل�ؤ�س�سة املالية.
ويجوز للم�صرف التن�سيق مع اجلهات الرقابية والإ�شرافية اخلارجية ب�ش�أن فروع امل�ؤ�س�سة
املالية �أو ال�شركات التابعة لها خارج الدولة.

مـــــــــادة ()185
يجوز للمحافظ يف نهاية مدة الإدارة امل�ؤقتة� ،إلغاء ترخي�ص امل�ؤ�س�سة املالية �أو تطبيق �أي
�إجراء من الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املـــــــــادة ( )180من هذا القانون.
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ويف حال ��ة �إلغ ��اء ترخي�ص امل�ؤ�س�س ��ة املالية وفق ًا لأحكام الفق ��رة ال�سابقة ،ي�ضع امل�صرف
خطة لت�صفية �أ�صولها والتزاماتها ،ويقوم بتنفيذها �أو الإ�شراف على تنفيذها.

مـــــــــادة ()186
يج ��وز للمحافظ عند �إلغاء ترخي�ص �أي م�ؤ�س�سة مالية قابلة للودائع� ،أو عند و�ضعها حتت
الإدارة امل�ؤقت ��ة� ،أن مين ��ع �سحب الودائ ��ع بجميع �أنواعها� ،أو ي�ضع ال�ش ��روط وال�ضوابط واحلدود
التي يراها منا�سبة لل�سحب.

مـــــــــادة ()187
يح ��دد امل�ص ��رف القيمة ال�صافية ملمتل ��كات امل�ؤ�س�س ��ة املالية التي �ألغ ��ي ترخي�صها وفق ًا
لأح ��كام املـــــــــ ��ادة ( )185من هذا القانون ،ويبت امل�صرف يف جميع املطالبات خالل املدة التي
يحددها املحافظ.
ويج ��وز للم�صرف �أن ي�ستبعد �أي جزء من ادعاء �أو مطالبة �أو �ضمان �أو �أف�ضلية �أو امتياز
�أو �أولوية ال يتم �إثباتها بالطرق املقررة قانون ًا.
وللم�صرف �أن يقوم ب�إجراء ما يراه منا�سب ًا من ت�سويات وخمال�صات.

مـــــــــادة ()188
يت ��م ت�سجيل كل املمتلكات واحلقوق الناجتة ع ��ن �إدارة امل�صرف امل�ؤقتة للم�ؤ�س�سة املالية،
وحتفظ يف ح�ساب خا�ص لدى امل�صرف.

مـــــــــادة ()189
فيم ��ا عدا الودائ ��ع امل�ؤمنة ،يكون الرتتي ��ب الن�سبي ل�سداد املطالب ��ات والعوائد وامل�صالح
عن ��د ت�صفية امل�ؤ�س�س ��ة املالية القابلة للودائع ،والتي و�ضعت حت ��ت الإدارة امل�ؤقتة مبوجب �أحكام
املـــــــــادة ( )176من هذا القانون ،كما يلي:
� -1أتعاب املدير �أو امل�صفي.
 -2م�ستحق ��ات العاملني يف امل�ؤ�س�سة املالية فيما عدا الذين يثبت تورطهم يف �أي �أعمال �أو �أفعال
�أ�ضرت بحقوق امل�ساهمني واملودعني و�سائر العمالء.
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� -3أر�ص ��دة الودائ ��ع بجميع �أنواعها داخل الدولة وخارجها ،ب�ش ��رط �أال ينفذ على فروع امل�ؤ�س�سة
املالي ��ة ت�صفي ��ة �إجبارية خارج الدول ��ة� ،أو عدم تعار�ض ذلك مع قوان�ي�ن الت�صفية يف الدولة
امل�ضيفة.
 -4ودائع امل�ؤ�س�سات املالية داخل وخارج الدولة.
 -5الأر�ص ��دة الدائنة الأخرى ،ويقوم امل�صرف بو�ضع التعليم ��ات والإجراءات اخلا�صة لت�صفية
االلتزامات الأخرى داخل وخارج امليزانية.
 -6القرو�ض امل�ساندة.
 -7حقوق الدولة املتعلقة بال�ضرائب والر�سوم وحقوق امل�صرف.
 -8حقوق امل�ساهمني.
وت�س� � ّدد مبا�ش ��ر ًة الأر�ص ��دة املتبقية من الأم ��وال التي تلقته ��ا امل�ؤ�س�سة املالي ��ة لتوظيفها
حل�س ��اب الآخري ��ن ،دون التقي ��د بالرتتيب امل�ش ��ار �إليه يف الفق ��رة ال�سابقة ،وذل ��ك بعد خ�صم
العموالت امل�ستحقة.
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مـــــــــادة ()190
تن�ش� ��أ بامل�صرف جلنة �أو �أكرث ت�سمى «جلنة ف�ض املنازعات»ُ ,ت�شكل كل منها برئا�سة �أحد
الر�ؤ�س ��اء مبحكمة اال�ستئن ��اف وع�ضوية اثنني من ق�ضاة حمكمة اال�ستئن ��اف ،يختارهم املجل�س
الأعلى للق�ضاء ،واثنني من ذوي اخلربة ير�شحهم املجل�س.
وي�ص ��در بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء اللجنة ونظام عملها والإجراءات التي ُت َتّبع �أمامها ،قرار
من جمل�س الوزراء.
ويك ��ون للجن ��ة �أمانة �سر من موظفي امل�ص ��رف ،ي�صدر بندبهم وحتدي ��د اخت�صا�صاتهم
ومكاف�آتهم قرار من املحافظ.

مـــــــــادة ()191
تك ��ون مدة ع�ضوية اللجن ��ة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة �أو م ��دد �أخرى مماثلة ،و�إذا
�شغ ��ر حمل �أي ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة قبل انته ��اء مدتهُ ،يعني ع�ضو �آخر حمله ال�ستكمال املدة
الباقية.

مـــــــــادة ()192
تخت�ص اللجنة مبا يلي:
 -1الف�ص ��ل يف التظلم ��ات املرفوعة �إليه ��ا ،من الق ��رارات ال�صادرة من امل�ص ��رف ،يف الأحوال
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.
 -2الف�ص ��ل يف التظلمات املرفوعة �إليها ،من الق ��رارات اجلزائية ال�صادرة من امل�صرف ،وف ًقا
لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.
 -3الف�ص ��ل يف التظلم ��ات املرفوعة �إليها ،من القرارات ال�صادرة م ��ن امل�صرف واملتعلقة بو�ضع
امل�ؤ�س�سات املالية املتعرثة حتت الإدارة امل�ؤقتة للم�صرف.
 -4الت�سوية الودية للمنازعات بني امل�ؤ�س�سات املالية ،بنا ًء على طلب طريف املنازعة.
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مـــــــــادة ()193
يج ��ب �أال يكون �أي من �أع�ضاء اللجنة ع�ض ًوا يف املجل� ��س ،و�أال ي�شغل �أي من�صب �أو وظيفة
لدى امل�صرف �أو �أي من امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�ضعة للرقابة والإ�شراف من قبله.
وال يج ��وز �أن يك ��ون لرئي�س �أو ع�ض ��و اللجنة �أي روابط اقت�صادي ��ة �أو مالية �أو غريها لدى
�أطراف النزاع.

مـــــــــادة ()194
�أع�ضاء اللجنة م�ستقلون يف �أداء واجباتهم ،وال يجوز لأي �شخ�ص التدخل يف عمل اللجنة
�أو يف القرارات التي تتخذها.

مـــــــــادة ()195
جتتم ��ع اللجنة بدعوة من رئي�سها يف مقرها بامل�صرف ,وال تكون اجتماعاتها �صحيحة �إال
بح�ضور الرئي�س ،واثنني من �أع�ضائها ,وتكون جل�ساتها �سرية ,و ُت�صدر قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات
الأع�ضاء احلا�ضرين ,وعند ت�ساوي الأ�صوات ُيرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.

مـــــــــادة ()196
للجنة يف �سبيل �أداء عملها ،اتخاذ كافة الإجراءات التي متكنها من ذلك ،وعلى الأخ�ص
ما يلي:
� -1سماع من ترى من ال�شهود بعد �أدائهم اليمني القانونية.
 -2قب ��ول �أي معلوم ��ات على �سبيل ال�شه ��ادة ال�شفوية � ،أو الإفادات املكتوب ��ة� ،أو الوثائق ,والنظر
فيها.
 -3ندب من تراه من �أهل اخلربة للقيام مبا تكلفه به من �أعمال اخلربة.
 -4تكليف �أي �شخ�ص للمثول �أمامها يف �أي جل�سة ليقدم ما قد يكون لديه من �أدلة �أو �سجالت �أو
وثائق �أو معلومات تتعلق مبو�ضوع املنازعة.
 -5اعتماد الت�سوية الودية املقبولة من طريف النزاع.
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 -6الأمر بعدم ن�شر �أو �إف�شاء �أي معلومات �أُف�صح عنها للجنة.
 -7الأمر مبنع �أو وقف الن�شر عن �أي منازعة �أثناء تداولها �أمامها.
 -8ممار�س ��ة �أي �صالحي ��ات و�إ�ص ��دار �أي �أوام ��ر تراه ��ا �ضروري ��ة لنظ ��ر املنازع ��ة �أو ملبا�شرة
اخت�صا�صاتها.

مـــــــــادة ()197
يجوز الإثبات يف املنازعات املقدمة �إىل اللجنة بجميع طرق الإثبات ،مبا يف ذلك البيانات
الإلكرتوني ��ة ال�صادرة عن احلا�س ��ب الآيل وت�سجي�ل�ات الهاتف والر�سائ ��ل الن�صية ومرا�سالت
�أجهزة التلك�س والفاك�س ،وغريها من الو�سائط الإلكرتونية.

مـــــــــادة ()198
للجنة عند الف�صل يف املنازعة اتخاذ ما يلي :
 -1ع ��دم قبول �أي تظلم ال تك ��ون ل�صاحبه فيه م�صلحة قائمة ومبا�ش ��رة يقرها القانون ،ويجوز
للجن ��ة يف ه ��ذه احلالة �أن تقرر تغ ��رمي املتظلم مبل ًغ ��ا ال يزيد عل ��ى ( )100.000مائة �ألف
ريال.
 -2وق ��ف الق ��رار املتظل ��م من ��ه و�أي �إجراءات �أخ ��رى متعلقة ب ��ه ،وذلك �إىل �أن يت ��م الف�صل يف
التظلم.
� -3إلزام املتظلم ب�أداء كفالة مالية تقدرها اللجنة حلني الف�صل يف التظلم.
� -4إل ��زام �أح ��د �أط ��راف التظل ��م بدفع مبلغ حم ��دد ,مقابل كل تكالي ��ف التظلم �أو ج ��زء منها,
وي�شمل ذلك ما تكبده �أي طرف يف التظلم .ويجوز ا�سرتداد هذه التكاليف من خا�سر التظلم
باعتبارها دي ًنا م�ستح ًقا للطرف الذي دفع هذه التكاليف.
 -5حتديد الإجراء الذي يجب �أن يتخذه امل�صرف فيما يتعلق مبو�ضوع التظلم� ,أو �إحالة املو�ضوع
�إىل امل�صرف مع بيان الإجراءات املنا�سبة لتنفيذ قرارها.
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مـــــــــادة ()199
يجب �أن تكون قرارات اللجنة م�سببة.
ويكون القرار ال�صادر من اللجنة نهائ ًيا ،ولذوي ال�ش�أن الطعن فيه �أمام الدائرة املخت�صة
مبحكمة اال�ستئناف.

مـــــــــادة ()200
تنته ��ي الع�ضوية يف اللجنة بانتهاء مدتها دون جتدي ��د �أو بالوفاة �أو اال�ستقالة ،كما تنتهي
بقرار من جمل�س الوزراء يف �أي من احلاالت الآتية:
� -1إذا �أ�صبح الع�ضو غري قادر على �أداء مهام الع�ضوية لأي �سبب من الأ�سباب.
� -2إذا �أخل الع�ضو بواجباته �إخال ًال ج�سي ًما.
� -3إذا تغيب الع�ضو عن ح�ضور ثالثة اجتماعات متتالية للجنة دون عذر مقبول.
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البـاب التـا�سـع
العقوبات واجلزاءات املالية
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الف�صل الأول
العقوبات
مـــــــــادة ()201
م ��ع عدم الإخالل باجلزاءات املالية الت ��ي يفر�ضها امل�صرف مبوجب �أحكام هذا القانون
واللوائ ��ح والنظم والق ��رارات ال�صادرة ً
تنفيذا ل ��ه� ،أو ب�أي عقوبة �أ�شد ين� ��ص عليها قانون �آخر،
تطبق العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل على اجلرائم املبينة به.

مـــــــــادة ()202
ُيعاق ��ب باحلبــــ�س مــدة ال جتاوز ع�شر �سنوات وبالغـرامة التـي ال جتاوز ()10,000,000
ع�شرة ماليني ريال ،كل من قام ب�إ�صدار نقد باملخالفة لأحكام هذا القانون.

مـــــــــادة ()203
ُيعاق ��ب باحلب� ��س مدة ال جتاوز خم�س �سن ��وات وبالغـرامة التي ال جتـ ��اوز ()5,000,000
خم�سة ماليني ريال ،كل من مار�س �أعمال قبول الودائع دون ترخي�ص بذلك من امل�صرف.

مـــــــــادة ()204
ُيعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز ثالث �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن ( )200,000مائتي
�ألف ريال وال جتاوز ( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ,كل رئي�س
�أو مدير �أو ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مراقب ح�سابات �أو خبري �أو م�صفي �أو �أي �شخ�ص مكلف ب�إدارة
م�ؤ�س�سة مالية ،ارتكب �أحد الأفعال الآتية:
� -1أدرج �أو �سم ��ح متعم ��دً ا ب�إدراج معلوم ��ات �أو ذكر وقائع غري �صحيح ��ة يف امليزانية �أو ح�ساب
الأرباح واخل�سائر �أو ح�ساب املالءة املالية �أو البيانات املقدمة للم�صرف ،مما ترتب عليه �أن
�أ�صبح املركز املايل للم�ؤ�س�سة املالية مغاي ًرا للحقيقة.
 -2امتن ��ع عن �إبالغ املجل� ��س ب�أن و�ضع امل�ؤ�س�سة املايل ال ي�سمح لها بالوفاء بالتزاماتها ،مع علمه
بذلك.
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مـــــــــادة ()205
ُيعاق ��ب باحلب�س مدة ال جتاوز ثالث �سنوات وبالغـرامة التـي ال تزيد على ()5,000,000
خم�سة ماليني ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من:
 -1امتنع عن تداول �أو قبول النقد ال�صادر مبوجب �أحكام هذا القانون.
 -2تعامل بالأوراق وامل�سكوكات النقدية التي �صدر قرار ب�سحبها من التداول.
 -3زاول اخلدم ��ات �أو الأعمال املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له،
دون احل�صول على ترخي�ص بذلك من امل�صرف.
 -4خالف احلظر املن�صو�ص عليه يف املـــــــــادة ( )78من هذا القانون.
ويف جميع الأحوال ُيحكم بغلق امل�ؤ�س�سة املخالفة.

مـــــــــادة ()206
ُيعاق ��ب باحلب� ��س مدة ال جت ��اوز ثالث �سن ��وات وبالغـرام ��ة التي ال جتـ ��اوز ()500,000
خم�سمائة �ألف ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني:
 -1كل رئي� ��س �أو مدي ��ر �أو ع�ضو جمل� ��س �إدارة �أو مراقب ح�سابات �أو خب�ي�ر �أو �أي �شخ�ص مكلف
ب� ��إدارة م�ؤ�س�سة مالية� ،أخل بالتزاماته املتعلق ��ة بر�أ�س املال وتكوين االحتياطيات واالحتفاظ
بها �أو متطلبات املالءة املالية ،طب ًقا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.
 -2كل من زاول ن�شاط املعلومات االئتمانية دون احل�صول على ترخي�ص بذلك من امل�صرف.

مـــــــــادة ()207
ُيعاق ��ب باحلب� ��س مدة ال جتاوز ثالث �سنوات وبالغرامة الت ��ي ال جتاوز ( )100,000مائة
�ألف ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من خالف احلظر املتعلق بال�سرية امل�صرفية املن�صو�ص
عليه يف املواد ( )148(،)146(،)145(،)38من هذا القانون.

مـــــــــادة ()208
ُيعاق ��ب باحلب�س مدة ال جت ��اوز �سنة وبالغرامة التي ال تزيد عل ��ى ( )100,000مائة �ألف
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ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من:
 -1عر�ض �أو قدم �أو روج �أو �أعلن عن �أية خدمة مالية م�ضللة �أو غري �صحيحة.
 -2مل ُي�ضمن مناذج عقود اخلدمات املالية البيانات واملعلومات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
�أو القرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.
 -3جم ��ع �أو ا�ستخ ��دم �أو احتفظ باملعلوم ��ات اخلا�صة بعمالء امل�ؤ�س�س ��ات املالية ،لغري الأغرا�ض
املتعلقة باخلدمات التي تقدمها.

مـــــــــادة ()209
ُيعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تزيد على ( )50,000خم�سني
�ألف ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من �ش َّوه النقد بالقطع �أو التمزيق �أو الطم�س �أو التثقيب
�أو الكتابة �أو الطباعة �أو الر�سم �أو اخلتم �أو الل�صق �أو الإ�ضافة عليه.

مـــــــــادة ()210
ُيعاقب بالغرامة التي ال تزيد على ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال ،كل من:
 -1تعام ��ل م ��ع خب�ي�ر �أو ا�ست�شاري �أو و�سي ��ط ،مع علمه ب�أن ��ه غري مقيد يف ال�سج�ل�ات اخلا�صة
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.
 -2م َّثل م�ؤ�س�سة مالية غري مرخ�صة.
 -3ق � َّ�دم معلومات يعلم �أنها غري �صحيحة ،وذلك بق�صد ا�ست�صدار ترخي�ص يتعلق ب�أي خدمات
�أو �أن�شطة �أو �أعمال من�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو القرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.
 -4امتنع عن متكني �أو عرقل ،عمدً ا ،م�أموري ال�ضبط الق�ضائي من �أداء واجباتهم املنوطة بهم
مبقت�ضى �أحكام هذا القانون.
 -5حجب عن امل�صرف �أو ال�شخ�ص املعني من قبله ،ما طلبه من بيانات �أو معلومات �أو �سجالت
�أو م�ستن ��دات تتعلق بن�شاط امل�ؤ�س�سة املالية� ،أو زود �أ ًي ��ا منهما ب�أية معلومات �أو بيانات كاذبة
�أو م�ضللة �أو تخالف احلقيقة.
 -6امتن ��ع �أو ت�أخ ��ر ع ��ن تق ��دمي التقاري ��ر الدورية وتقاري ��ر املالءة املالي ��ة والبيان ��ات والدفاتر
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وامل�ستندات املتطلبة ،مبوجب �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.

مـــــــــادة ()211
ُيعاق ��ب بالغرامة التي ال تزيد على ( )100.000مائة �ألف ريال ،كل من زاول �أو با�شر مهنة
خب�ي�ر اكت ��واري �أو ا�ست�شاري ت�أم�ي�ن �أو خبري معاينة وتقدي ��ر �أ�ضرار �أو تو�س ��ط يف عقد عمليات
الت�أم�ي�ن �أو �إع ��ادة الت�أمني ومل يكن ا�سمه مقيدً ا يف ال�سج�ل�ات اخلا�صة املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.

مـــــــــادة ()212
ُت�ضاع ��ف العقوب ��ة يف حالة الع ��ود .و ُيعترب عائدً ا ،يف تطبيق �أحكام ه ��ذا القانون ،كل من
ارتك ��ب جرمية مماثلة جلرمي ��ة �سبق معاقبته عليها ب�إحدى العقوب ��ات املقررة ملخالفة �أحكامه،
قبل م�ضي خم�س �سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة املحكوم بها �أو �سقوطها مب�ضي املدة.

مـــــــــادة ()213
يعاق ��ب امل�س�ؤول ع ��ن الإدارة الفعلية لل�شخ�ص املعنوي املخالف ب ��ذات العقوبة املن�صو�ص
عليه ��ا يف ه ��ذا القانون �إذا ثبت علمه باملخالف ��ة� ،أو كان �إخالله بالواجب ��ات التي تفر�ضها عليه
الإدارة قد �أ�سهم يف وقوع اجلرمية.
ويكون ال�شخ�ص املعنوي م�س�ؤو ًال بالت�ضامن عن الوفاء مبا يحكم به من غرامات وتعوي�ضات
�إذا كانت املخالفة قد ارتكبت من �أحد العاملني به �أو با�سمه �أو ل�صاحله.

مـــــــــادة ()214
للمحاف ��ظ �أو من يفو�ض ��ه الت�صالح يف اجلرائ ��م املن�صو�ص عليها يف ه ��ذا القانون ،قبل
حتريك الدعوى اجلنائية � ،أو �أثناء نظرها وقبل الف�صل فيها بحكم نهائي  ،وذلك مقابل �سداد
ن�صف احلد الأق�صى للغرامة املقررة لكل منها.
ويرتت ��ب على الت�صال ��ح انق�ضاء الدعوى اجلنائي ��ة والآثار املرتتبة عليه ��ا ،وت�أمر النيابة
العامة بوقف تنفيذ العقوبة �إذا مت الت�صالح �أثناء تنفيذها.
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مـــــــــادة ()215
يكون ملوظفي امل�صرف الذين ي�صدر بتخويلهم �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،قرار من
النائ ��ب العام باالتفاق مع املحافظ� ،إثبات املخالف ��ات واجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام هذا
القانون.
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الف�صل الثاين
اجلزاءات املالية
مـــــــــادة ()216
يجوز للم�صرف �أن يفر�ض جزا ًء مال ًيا ال يزيد على ( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال
عن كل خمالفة ترتكبها امل�ؤ�س�سة املالية لأحكام هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات �أو التعليمات
ال�صادرة ً
تنفيذا له.
كم ��ا يجوز ل ��ه �أن يفر�ض جزا ًء مال ًي ��ا ال يزيد عل ��ى ( )100,000مائة �ألف ري ��ال يوم ًيا،
ع ��ن كل خمالفة م�ستمرة ترتكبه ��ا امل�ؤ�س�سة املالية لأحكام هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات �أو
التعليمات ال�صادرة ً
تنفيذا له.
و ُيقدر امل�ص ��رف اجلزاء املايل املنا�س ��ب ،بح�سب خطورة املخالف ��ة املرتكبة وج�سامتها،
ووف ًق ��ا لظروف كل حالة على حدة ،وبعد �إخطار امل�ؤ�س�سة املالية املخالفة و�إنذارها ب�إزالة �أ�سباب
املخالفة خالل �أجل يحدده.

مـــــــــادة ()217
للم�ص ��رف �أن يفر� ��ض ج ��زا ًء مال ًيا ال يزي ��د عل ��ى ( )2,000,000مليوين ري ��ال على كل
م�ؤ�س�سة مالية ترف�ض تزويد امل�صرف �أو مفت�شيه باملعلومات �أو البيانات التي يطلبونها� ،أو ترف�ض
متكينهم من االطالع على الدفاتر وال�سجالت وامل�ستندات� ،أو تزودهم مبعلومات م�ضللة.

مـــــــــادة ()218
م ��ع عدم الإخ�ل�ال بالعقوبات واجلزاءات املالي ��ة املن�صو�ص عليها يف ه ��ذا الباب ،يجوز
للم�ص ��رف �أن يوق ��ع اجل ��زاءات املالي ��ة التي حتدده ��ا اللوائح والق ��رارات املنظم ��ة للم�ؤ�س�سات
واخلدم ��ات والأعم ��ال والأن�شطة املالي ��ة اخلا�ضعة لرقاب ��ة و�إ�شراف امل�صرف ،وف ًق ��ا لل�ضوابط
وال�شروط واحلدود التي ي�ضعها املجل�س.
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قانون م�صرف قطر املركزي
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البــاب العـا�شــر
�أحـكــام عـامــة
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مـــــــــادة ()219
مع عدم الإخالل بالإجراءات الد�ستورية والقانونية املقررة  ،يجوز للم�صرف ما يلي:
 -1الدخول يف اتفاقيات ثنائية �أو جماعية ب�ش�أن ال�سيا�سات النقدية �أو التنظيمية �أو الرقابية� ،أو
�سيا�سات �أ�سعار ال�صرف �أو تطبيق �أ�سعار �صرف موحدة �أو التو�صل �إىل عملة موحدة.
� -2إب ��رام اتفاقي ��ات �أو مذك ��رات تفاه ��م مع البن ��وك املركزي ��ة الأجنبية� ،أو اجله ��ات الرقابية
والإ�شرافي ��ة الأجنبية ،وامل�ؤ�س�سات الدولية ذات ال�صل ��ة بعمل امل�صرف وحتقيق �أهدافه ،مبا
يف ذل ��ك جماالت تبادل املعلومات واخلربات والتدريب ،وغريها من املجاالت ب�شرط املعاملة
باملثل.

مـــــــــادة ()220
يج ��وز للم�ؤ�س�سات املالية �أن تن�شئ فيما بينها احت ��ادًا يعمل بالتن�سيق مع امل�صرف وحتت
�إ�شراف ��ه ،بق�ص ��د تعزي ��ز و�إبراز دور الدول ��ة كمركز عامل ��ي رائد يف جمال اخلدم ��ات والأعمال
والأن�شط ��ة املالية ،والعناية مب�صالح �أع�ضاء االحتاد واالرتق ��اء باخلدمات والأعمال املالية التي
تقدمها امل�ؤ�س�سات املالية املعنية.
ويخت� ��ص امل�صرف وحده باملوافقة على �إن�ش ��اء االحتاد والت�صديق على نظامه الأ�سا�سي،
وف ًقا لل�شروط والإجراءات وال�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من املجل�س.
وي�صدر ب�إن�شاء االحتاد ونظامه الأ�سا�سي قرار من املحافظُ ،ين�شر يف اجلريدة الر�سمية،
ويكت�س ��ب االحت ��اد ال�شخ�صية املعنوي ��ة من تاريخ ه ��ذا الن�شر ،ويكون للم�ص ��رف من ميثله لدى
االحت ��اد واللجان املنبثقة عنه ويح�ضر اجتماعات جلانه دون �أن يكون له حق الت�صويت .وي�سجل
االحتاد يف �سجل خا�ص لدى امل�صرف ،بعد �أداء ر�سم ي�صدر بتحديده قرار من املحافظ.

مـــــــــادة ()221
يج ��وز للم�صرف �أن يقوم بتقدمي خدمات تتفق مع �أغرا�ضه وحتقيق �أهدافه ،مبا يف ذلك
�إدارة الأموال.
وتق ��وم هذه اخلدمات على �أ�سا�س �أ�سعار اخلدمات امل�شابهة ال�سائدة يف ال�سوق ،وال يجوز
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�أن يرتتب عليها �أي التزامات على طرف ثالث بغري ر�ضاه.
وللم�صرف �أن يقوم بتح�صيل الأجور وامل�صاريف والتكاليف اخلا�صة �أو املت�صلة بالعمليات
وال�صفقات املرخ�ص بها مبوجب �أحكام هذا القانون.

مـــــــــادة ()222
ي�ص ��در بتحديد الر�س ��وم والأجور وامل�صاري ��ف والتكاليف الت ��ي يتقا�ضاها امل�صرف عن
الرتاخي� ��ص التي مينحها ،واملوافقات التي ي�صدرها ،واخلدمات التي ي�ؤديها ،قرار من املجل�س،
و ُين�ش ��ر هذا الق ��رار يف اجلريدة الر�سمية وعلى املوقع الر�سمي للم�ص ��رف على �شبكة املعلومات
الدولية.

مـــــــــادة ()223
يجوز للم�صرف مبفرده �أو باال�شرتاك مع �أي جهة �أخرى� ،أن ي�ؤ�س�س ال�شركات التي تخدم
�أهدافه ،وذلك وف ًقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية امل�شار �إليه.
كم ��ا يجوز ل ��ه �أن ين�شئ �أو ي�ؤ�س�س �أو ُي�شارك يف �إن�شاء �أو تكوي ��ن امل�ؤ�س�سات �أو الأجهزة �أو
اللج ��ان التي يرى �أنها تتفق مع �أهدافه ومتكنه من القيام مبهامه واخت�صا�صاته الواردة يف هذا
القانون.

مـــــــــادة ()224
يت ��وىل امل�صرف وحده دون غريه ،تعري ��ف امل�صطلحات الواردة يف ه ��ذا القانون وكذلك
امل�صطلح ��ات امل�ستخدم ��ة يف جمي ��ع الأعمال واخلدم ��ات والأن�شط ��ة املالية اخلا�ضع ��ة لرقابته
و�إ�شرافه ،ووف ًقا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له.

مـــــــــادة ()225
يك ��ون لدي ��ون امل�صرف ما لديون احلكومة من امتياز على �أم ��وال مدينيها ،ويتم حت�صيل
ديونه بذات الطريقة والو�سائل املقررة لتح�صيل ديون و�أموال احلكومة.

مـــــــــادة ()226
فيما عدا االحتياطي الذي حتتفظ به امل�ؤ�س�سات املالية لدى امل�صرف وف ًقا ُ
حلكم املـــــــــادة
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( )120م ��ن هذا القانون ،يكون للم�صرف حق امتي ��از يف ا�ستيفاء كل مطالباته وم�ستحقاته من
�أي �أر�ص ��دة نقدية �أو موجودات متثل �ضمانات ملطالبات وم�ستحقات امل�صرف ،وذلك عند حلول
�آجال دفع تلك املطالبات �أو امل�ستحقات.
وللم�ص ��رف �أن ميار� ��س حق ��ه يف االحتفاظ بالأر�ص ��دة النقدية املوجودة لدي ��ه بالأ�سعار
الت ��ي يراها منا�سبة ،وحت�صيل ما هو م�ستحق له م ��ن عائد البيع بعد خ�صم التكاليف والنفقات
املت�صلة بالبيع.

مـــــــــادة ()227
ال ُي�س� ��أل امل�صرف عن �أي خ�سائر �أو التزامات تقع على عاتق امل�ؤ�س�سات املالية التي يكون
�أع�ضاء املجل�س �أو موظفو امل�صرف ممثلني فيها.

مـــــــــادة ()228
ال حت ��ول خمالفة امل�ؤ�س�سات املالية لأحكام ه ��ذا القانون والقرارات والتعليمات ال�صادرة
ً
تنفيذا له ،دون الرجوع على الغري ال�ستيفاء حقها منه.
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