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٣٠٠

  

  م على الحسابات العموالت والرسو: سادساً
  والخدمات المصرفية الشخصية  

  
 الحدود القصوى للعموالت والرسوم*  -١

م     ادة رق ام الم تنادًا ألحك م  ) ٦٥(اس انون رق وم بق ن مرس نة ) ٣٣(م لمصرف  ٢٠٠٦لس

قطر المرآزي، تقرر التزام البنوك بالحدود القصوى للعموالت والرسوم والمصروفات        

ق ر   ق ملح دول المرف ة بالج م المبين فحة ) ١٤١(ق مها أو  ) ٨٩٨-٨٩٧(ص ي تخص والت

دمها          ى الخدمات المصرفية التي تق تحصلها البنوك على الحسابات الشخصية للعمالء وعل

  -:لهم، مع مراعاة االلتزام بالتالي

ة         - أ ة طرق االفصاح التي تضمن وصول المعلوم اإلفصاح للعمالء بشفافية وبكاف

روفات التي يخصمها أو يحصلها    للعميل عن أسعار العموالت والرسوم والمص  

البنك على الحسابات والخدمات المصرفية، وذلك في حدود السقوف المقررة من 

  .المصرف المرآزي

مها         - ب روفات تخص وم أو مص والت أو رس ة عم زي بأي رف المرآ اة المص مواف

الء  ية للعم رفية الشخص دمات المص ابات والخ ى الحس لها عل وك أو تحص البن

ذآورة في ا   ك في غضون أسبوعين من تاريخه         بخالف الم لجدول المرفق وذل

)١٤/٢/٢٠١٠.( 

ال يجوز ألي بنك خصم أو تحصيل أي عموالت أو رسوم أو مصروفات أخرى  . ج

على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية بخالف المحددة بالجدول المرفق  

رة   ًا للفق ا وفق الغ المصرف به م إب ي ت د الحصول ع) ب(وبخالف الت ى إال بع ل

 .موافقة المصرف المرآزي

ه   ن تاريخ ارًا م ات اعتب ذه التعليم ل به رض )١٤/٢/٢٠١٠(يعم تم ف وف ي ، وس

  .الغرامات المالية المقررة في قانون المصرف المرآزي على البنوك المخالفة

 
 ١٤/٢/٢٠١٠تاريخ ١٦/٢٠١٠تعميم * 
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  -:اإلفصاح عن العموالت والرسوم*  -٢

ى   ٣٠٠صفحة ) ١(من البند ) أ(تعزيزًا لما ورد بالفقرة    وك اإلفصاح    يجب عل ع البن جمي

واع    ع أن عن العموالت والرسوم التي تحصلها أو تخصمها على حسابات العمالء مقابل جمي

الخدمات المصرفية التي تقدمها من خالل لوحة إعالنات واضحة في مكان بارز في القاعة  

  .الرئيسية للبنك وفروعه

  ).٢/٣/٢٠١٠(يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاريخه 

  

  ٢/٣/٢٠١٠تاريخ  ٢١/٢٠١٠تعميم * 


