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هيئة قطر لألسواق المالية

مقدمة

أنشــئت  الهيئــة بمقتضــى القانــون رقــم 2005/33 
الصالحيــات  كافــة  للهيئــة  القانــون  أعطــى  حيــث 
التنظيميــة واإلشــرافية والرقابيــة الالزمة لممارســة 
مهامهــا وبعــد ذلــك صــدر القانــون  رقــم 2012/8 
بشــأن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ليحــل محــل 
القانــون رقــم 2005/33 حيــث تهــدف الهيئــة إلــى 
المحافظــة علــى الثقــة فــي نظــام التعامــل فــي 
األوراق،  هــذه  مالكــي  وحمايــة  الماليــة،  األوراق 
والحــد  الماليــة  لألســواق  االســتقرار  يضمــن  بمــا 
مــن األخطــار التــي قــد تتعــرض لهــا وتختــص الهيئــة 
واللوائــح  القوانيــن  وإنفــاذ  تطبيــق  بمســؤولية 
األوراق  علــى  والرقابــة  لإلشــراف  بهــا  المعمــول 
الماليــة وعلــى األنشــطة المتعلقــة بالتعامــل مــع 
األوراق الماليــة بدولــة قطــر والهيئــات التــي تقــوم 
الهيئــة برقابتهــا هــى بورصــة قطــر وشــركة قطــر 
واإلدراج  الطــرح  ومستشــاري  المركــزي  لإليــداع 
والشــركات المدرجــة بالبورصــة وشــركات الخدمــات 
الخارجيــن  المدققــون  و  الحفــظ  وأمنــاء  الماليــة 
والمقيمــون الماليــون والمســتثمرون واألشــخاص 
الخاضعيــن لرقابــة الهيئــة المحترفــي العمــل فــي 
ــة واإلشــراف علــى  ــك الرقاب ــة كذل األنشــطة المالي
األســواق الماليــة والمتمثلــة في الســوق الرئيســية 
الســوق  الســندات والصكــوك،  للشــركات، ســوق 
الناشــئة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة، ســوق 
الصناديــق االســتثمارية، ســوق شــركات مركــز قطــر 

للمــال وتتلخــص المهــام التــي تمارســها الهيئــة فــي 
النقــاط التاليــة: 

رأس  بســوق  الخاصــة  واللوائــح  القواعــد  إصــدار   ♦
الماليــة. األوراق  فــي  والتعامــل  المــال 

♦ العمــل علــى تحقيــق النزاهــة والشــفافية فــي 
قطــر  بورصــة  مــع  بالعمــل  الماليــة  الســوق 
بالرقابــة علــى عمليــات التــداول لمنــع التالعبــات 
والمخالفــات والصفــات غيــر القانونيــة والمخالفــة 

للقانــون.
♦ رقابــة إفصــاح الشــركات المدرجــة ومراقبــة تــداول 
األوراق الماليــة والتحقــق مــن التــزام الشــركات 

واالفــراد.
♦ التفتيــش الــدوري والغيــر دوري علــى الشــركات 

المرخصــة والبورصــة.
♦ الترخيــص لألفــراد والشــركات لمزاولــة األنشــطة 

والوظائــف الخاضعــة لرقابــة الهيئــة. 
♦ دعــم نمــو وتطــور الســوق الماليــة وذلــك بإدخــال 
أدوات ماليــة وآليــات تــداول جديــدة باســتخدام 

الوســائل التكنولوجيــة المبتكــرة.
ويتشــكل الهيــكل التنظيمــي للهيئــة مــن مجلــس 

اإلدارة والوحــدات الســتة عشــر االتيــة وهــي:
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1.  مكتب الرئيس التنفيذي
2.  إدارة التدقيق الداخلي

3.  إدارة الشكاوى
4.  إدارة األدوات المالية الجديدة

5.  وحدة المخاطر
6.  إدارة الشؤون القانونية واالنفاذ

7.  إدارة التخطيط والجودة
8.  إدارة العالقات العامة واالتصال

9.  وحدة التعاون الدولي
10.  إدارة االوراق المالية وشؤون الطرح واالدراج

11.  إدارة التفتيش والرقابة

12.  إدارة التراخيص
13.  إدارة الحوكمة واإلفصاح

14.  إدارة الموارد البشرية
15.  إدارة نظم المعلومات

16.  إدارة الشؤون المالية واإلدارية 

قــرار  مــن  األولــى  بالمــادة  جــاء  لمــا  وذلــك وفقــًا 
مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم )2( 
لســنة 2016 والمكــون مــن ســبعة فصــول وســوف 
نتنــاول فــي الســطور التاليــة دور الهيئــة وأجهزتهــا 

ــة  ــات الرقاب المختلفــة وآلي
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رقــم  القانــون  مــن  األولــى  المــادة  جــاءت  أوال: 
بتطبيــق  المتعلقــة  للتعاريــف  موضحــة   2012/8
تعريفــًا  عشــر  اثنــا  عددهــا  يبلــغ  والتــي  القانــون 

كاالتــي:  وهــي 
الهيئة ويقصد بها هيئة قطر لألسواق المالية

المحافظ: محافظ مصرف قطر المركزي
المجلس: مجلس إدارة الهيئة

الرئيس: رئيس المجلس
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة

وجــاءت التعاريــف األخــرى والخاصــة بالنشــاط الــذي 
ــي: ــة كالتال ــل الهيئ ــه مــن قب ــة علي ــم الرقاب يت

األســواق الماليــة: وهــي األســواق التــي يرخــص 
لهــا بالتعامــل بــاألوراق الماليــة وفقًا ألحــكام القانون 

مثــل )بورصــة قطــر(.
)األعمــال  وهــي  الماليــة:  األســواق  أنشــطة 
ماليــة  ســوق  تمارســها  التــي  الماليــة  والخدمــات 
منظمة، أو جهة إيداع، أو شــركة مقاصة، أو خدمات 
ماليــة وغيرهــا مــن الجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة.

شــركات  وســندات  أســهم  الماليــة:  األوراق 
والصكــوك  والســندات  القطريــة  المســاهمة 
إحــدى  أو  الحكومــة،  تصدرهــا  التــي  واألذونــات 
أوراق  أيــة  أو  القطريــة،  المؤسســات  أو  الهيئــات، 
غيــر  الماليــة  األوراق  ذلــك  فــي  بمــا  أخــرى  ماليــة 
القطريــة التــي يتــم الترخيــص بهــا مــن قبــل الهيئــة. 
المشــتقات  الماليــة  األوراق  حكــم  فــي  ويعتبــر 
والســلع واألدوات االســتثمارية األخــرى التــي يتــم 

الهيئــة. قبــل  مــن  بهــا  الترخيــص 
الشــراء  عمليــات  الماليــة:  األوراق  فــي  التعامــل 
واإلقــراض  والتســجيل  الملكيــة  وانتقــال  والبيــع 
الماليــة  األوراق  محلهــا  يكــون  التــي  واالقتــراض 
هــذه  تمــت  ســواء  الســوق  فــي  بهــا  المرخــص 

بالوســاطة. أم  مباشــرة  العمليــات 
الخدمــات الماليــة: تنفيــذ أوامــر بيع أو شــراء األوراق 

الفصل األول

الماليــة لصالــح الغيــر وتــداول األوراق الماليــة لصالــح 
الشــخص نفســه وتقديــم خدمــات حفــظ األمــوال 
وإدارة  الماليــة  األوراق  بشــأن  المشــورة  وتقديــم 
االســتثمار فــي األوراق الماليــة وأمانــة االســتثمار 
والتعهــد  االســتثمار  وأمانــة  الماليــة  األوراق  فــي 
بتغطيــة إصــدار األوراق الماليــة وإدارة إصدار األوراق 
الماليــة وتزويــد الســيولة وإقــراض واقتراض األوراق 
الماليــة والتــداول بالهامــش وغيرهــا مــن األعمــال 
اللوائــح  تحددهــا  التــي  واألنشــطة  والخدمــات 

واألنظمــة الصــادرة عــن الهيئــة.
األنشــطة خــارج الســوق: أيــة تعامــالت فــي األوراق 
الماليــة أو تتصــل بهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
ال تتــم داخــل الســوق أو أيــة تعامــالت أخــرى تحددهــا 
هــذا  ألحــكام  تنفيــذا  الصــادرة  والقــرارات  اللوائــح 

القانــون.
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جــاء الفصــل الثانــي وذلــك ليوضــح تنظيــم الهيئــة 
وجــاء هــذا الفصــل مكونــًا مــن أربعة مواد مــن المادة 

الثانيــة وحتــى المــادة الخامســة وهــي كالتالــي: 
حيث جاءت الثانية بإعطاء الهيئة الشخصية المعنوية 
وموازنــة تابعــة لموازنــة الدولــة، ونــص القانــون أيضــًا 
علــى تبعيــة الهيئــة لمحافــظ البنــك المركــزي ويكــون 
مقرهــا الدوحــة كمــا جــاء بالمــادة الثالثــة، وأيضــًا نــص 
علــى تمتــع الهيئــة باالســتقالل المالــي واإلداري 
واعطائهــا كافــة الصالحيــات التنظيميــة واإلشــرافية 
جــاء  كمــا  مهامهــا  لممارســة  الالزمــة  والرقابيــة 
بالمــادة الرابعــة، وجــاءت المــادة الخامســة لتوضــح 
أهــداف الهيئــة وتتبلــور هــذه األهــداف فــي االتــي: 
المحافظــة علــى الثقــة فــي نظــام التعامــل فــي 
األســواق الماليــة وحمايــة مالكــي األوراق الماليــة 
الســوق  اســتقرار  لضمــان  فيهــا  والمتعامليــن 
والحــد مــن األخطــار التــي قــد تتعــرض لهــا األســواق 
تســتطيع  التــي  اآلليــات  القانــون  وحــدد  الماليــة 
الهيئــة اســتخدامها وعــدد تلــك اآلليــات وعلــى وجــه 

الخصــوص:
 

تنظيم األسواق المالية واإلشراف والرقابة   .1
عليها.

تنظيم التعامل في أنشطة األوراق المالية   .2
بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.

توعية الجمهور بنشاط األوراق المالية وتشجيع   .3
االستثمار فيه وتنميته.

مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في   .4
أنشطة تداول األوراق المالية.

تطبيق سياسة اإلفصاح بما يحقق العدالة   .5
والشفافية ويحول دون تعارض المصالح 

واستغالل المعلومات الداخلية.
مكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة   .6

باألسواق المالية.

الفصل الثاني

دعم الصالت والروابط وتبادل المعلومات   .7
مع األسواق المالية الخارجية والمؤسسات 

والمنظمات اإلقليمية والدولية لالستفادة من 
أساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير 

األسواق المالية داخل الدولة.
إجراء الدراسات وجمع المعلومات واإلحصائيات   .8

عن أنشطة األسواق المالية ونشر التقارير 
الخاصة بها.
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الهيئــة  إدارة  كيفيــة  ليوضــح  الثالــث  الفصــل  جــاء 
وتشــكيلها وجــاء هــذا الفصــل مكونــًا مــن ســبعة 
عشــر مــادة مــن المــادة السادســة وحتــى المــادة 

كالتالــي:  وهــي  والعشــرين  الثانيــة 
إدارة  مجلــس  بتشــكيل  السادســة  المــادة  جــاءت 
الهيئــة  إدارة  يتولــى  بــأن  نصهــا  جــاء  حيــث  الهيئــة 
مجلــس إدارة ُيشــكل مــن رئيــس ونائــب للرئيــس 
وعــدد مــن األعضــاء ال يقــل عــن خمســة مــن ذوي 

الهيئــة.  الخبــرة فــي مجــاالت عمــل 
ويصــدر بتعييــن المجلــس وتحديــد مكافــآت الرئيــس 
ونائبــه واألعضــاء، قــرار أميــري، ويحــل نائــب الرئيــس 
منصبــه  خلــو  أو  غيابــه  حالــة  فــي  الرئيــس  محــل 
ويكــون للمجلــس أميــن ســر يختاره المجلــس، ويحدد 

اختصاصاتــه ومكافأتــه الماليــة.
وذلــك كمــا ورد بالمرســوم بقانــون رقــم 2018/22 
بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 2012/8 المــادة 
ثــالث  للمجلــس  العضويــة  مــدة  وتحــدد  الســابعة 
ســنوات قابلــة للتجديــد لمدة أو لمــدد أخرى مماثلة.

الســلطات  كافــة  لتوضــح  الثامنــة  المــادة  وجــاءت 
والصالحيــات الالزمــة إلدارة شــئون الهيئــة وتحقيــق 
أهدافهــا وحــددت علــى وجــه الخصــوص مــا يلــي: 

وضع السياسة العامة للهيئة واإلشراف على   .1
تنفيذها.

إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة   .2
تنفيذها.

إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة.  .3
إصدار اللوائح اإلدارية والمالية والئحة الموارد   .4

البشرية والئحة الجزاءات اإلدارية والمالية 
وغيرها من اللوائح المنظمة لشؤون الهيئة.

إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة   .5
وحسابها الختامي.

تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة   .6
للغير.

الفصل الثالث

الموافقة على مشروعات االتفاقيات التي   .7
تبرمها الهيئة.

اقتراح األدوات التشريعية المتعلقة بأهداف   .8
واختصاصات الهيئة.

المجلــس بدعــوة مــن رئيســه مــرة علــى  ويجتمــع 
الحاجــة وال  دعــت  ثالثــة شــهور وكلمــا  األقــل كل 
يكــون االجتمــاع صحيحــًا إال بحضــور أغلبيــة أعضائــه 
علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه كمــا 

التاســعة.  المــادة  عليــه  نصــت 
وهــذه االجتماعــات تكــون ســرية وال يجــوز اإلنابــة 
فــي الحضــور أو التصويــت وتصــدر قــرارات المجلــس 
بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن وفــي حالــة التســاوي في 
األصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه الرئيــس كمــا جــاء 

بالمــادة العاشــرة. 
يــرى  مــن  اجتماعاتــه  لحضــور  يدعــو  أن  وللمجلــس 
االســتعانة بهــم مــن ذوي الخبــرة او الكفــاءة مــن 
يطلبــه  مــا  لتقديــم  غيرهــم  أو  الهيئــة  موظــف 
المجلــس مــن مشــورة أو بيانــات أو إيضاحــات ويكون 
للمدعويــن حــق االشــتراك فــي المناقشــات دون أن 
يكــون لهــم حــق التصويــت كمــا نــص عليــه بالمــادة 

الحاديــة عشــر. 
وللمجلــس حــق تشــكيل اللجــان مــن بيــن أعضائــه ولــه 
ــرة  ــى تلــك اللجــان أعضــاء مــن ذوي الخب أن يضــم إل
مــا  وهــذا  خارجهــا  او  الهيئــة  داخــل  مــن  والكفــاءة 

ــة عشــر. ــه المــادة الثاني نصــت علي
كمــا ويجــوز للمجلــس أن ينشــئ لجــان استشــارية 
دائمــة أو مؤقتــة وأن يعهــد إليهــا بدراســة موضــوع 
معيــن مــن اختصاصاتــه المحــددة فــي القانــون ولــه 
أن يســتعين بخبــراء مــن خــارج الهيئــة كمــا جــاء بالمادة 
المجلــس  جلســات  محاضــر  وتــدون  عشــر،  الثالثــة 
أو  الصفحــات  مرقــم  خــاص  ســجل  فــي  وقراراتــه 
خــاص  ملــف  فــي  تحفــظ  مرقمــة  مفــردة  محاضــر 
ويوقعهــا الرئيــس وأميــن الســر كمــا جــاء بالمــادة 
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الخامســة عشــر  المــادة  الرابعــة عشــر، وجــاء فــي 
علــى أن للرئيــس الحــق فــي التوقيــع عــن الهيئــة ولــه 
أن يفــوض نائــب الرئيــس أو أحــد أعضــاء المجلــس أو 
الرئيــس التنفيــذي أو غيرهــم مــن موظفــي الهيئــة 
فــي التوقيــع منفرديــن أو مجتمعيــن وذلــك فــي 
الهيئــة  بخاتــم  يعتــد  وال  يحددهــا  التــي  الشــؤون 
علــى أوراقهــا إال إذا اقتــرن بتوقيــع شــخص الرئيــس 

الشــخص المفــوض بالتوقيــع )مــادة 16(. 
المــادة الســابعة عشــر جــاءت لتوضــح كيفيــة تعييــن 
وتحديــد  بتعيينــه  يصــدر  حيــث  التنفيــذي  الرئيــس 
درجتــه قــرار أميــري بناء على اقتــراح المحافظ يتولى 
تحــت إشــراف المجلــس وفــي إطار السياســة العامة 
للهيئــة تصريــف جميــع شــؤونها اإلداريــة والماليــة 
والفنيــة وفقــا للوائــح الهيئــة ونظمهــا وفــي حــدود 
خــاص  بوجــه  ولــه  والمعتمــدة  الســنوية  الموازنــة 

القيــام بمــا يلــي:
 

اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة   .1
ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة.  .2
إعداد مشروعات اللوائح اإلدارية والمالية   .3
والئحة إدارة الموارد البشرية وغيرها من 

اللوائح المنظمة لشؤون الهيئة.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية   .4

للهيئة وحسابها الختامي.
اقتراح الشروط والضوابط واالجراءات الخاصة   .5

بمنح التراخيص التي تصدرها الهيئة.
اقتراح قواعد واجراءات التفتيش واإلشراف   .6

على األشخاص والجهات المرخص لها من قبل 
الهيئة.

اقتراح الئحة الجزاءات اإلدارية والمالية التي   .7
تطبق عند مخالفة شروط وضوابط منح 

الترخيص.
8. اقتراح رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.
9. اإلشراف المباشر على سير العمل بالهيئة.

10.تنفيذ قرارات المجلس أو الرئيس.

11.إعداد تقرير سنوي عن انجازات ومشروعات 
وبرامج عمل الهيئة وعرضه على الرئيس في 

نهاية كل سنة مالية.
12.أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس.
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الرئيــس  أن  علــى  نصــت  عشــر  الثامنــة  المــادة 
التنفيــذي للهيئــة أمــام القضــاء وعالقاتهــا مــع الغيــر، 
أمــا المــادة التاســعة عشــر فقــد نصــت علــى أنــه ال 
أو أي مــن أعضــاء  الرئيــس ونائبــه  يكــون  يجــوز أن 
موظفــي  أي  أو  التنفيــذي  الرئيــس  أو  المجلــس 
الهيئــة مصلحــة شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
فــي العقــود التــي تبــرم مــع الهيئــة أو لحســابها أو 
فــي المشــاريع التــي تقــوم بهــا أو فــي أي مجــال 

أخــر مــن مجــاالت نشــاطها.
يحظــر  علــى  نصــت  فقــد  العشــرين  المــادة  أمــا 
علــى أعضــاء المجلــس والرئيــس التنفيــذي أو أي 
ــاء توليهــم العمــل فيهــا،  ــة، أثن مــن موظفــي الهيئ
ممارســة أي وظيفــة أو مهنــة أو أي عمــل آخــر فــي 
القطــاع الخــاص ويكــون ذا صلــة بعمــل الهيئــة، أو 
تقديــم أي خدمــات، أو استشــارات بشــكل مباشــر، 
ــة مجلــس  ــر مباشــر، أو المشــاركة فــي عضوي أو غي
ــة الهيئــة أو أي جهــة ذات  إدارة أي جهــة تخضــع لرقاب
صلــة بهــا. وُيســتثنى مــن ذلــك أعمــال المجالــس 

واللجــان التــي تشــكلها الدولــة أو تشــرف عليهــا.
الهيئــة  وموظفــي  المجلــس  أعضــاء  علــى  ويجــب 
ومراقبــي الحســابات بهــا ووكالئهــا، أو أي شــخص 
يعمــل فــي لجانهــا أو معهــا بمقابل أو بــدون مقابل، 
والمعلومــات  البيانــات  ســرية  علــى  يحافــظ  أن 
الخاضعــة  الجهــات  أو  الهيئــة  بشــؤون  المتعلقــة 
إلشــرافها، والتــي تكــون قــد وصلــت إليهــم بســبب 
األحــوال  عــدا  فيمــا  وذلــك  لوظائفهــم،  أدائهــم 
التــي ينــص عليهــا القانــون أو تنفيــذًا ألمــر أو حكــم 
قضائــي، ويظــل هــذا الحظــر ســاريًا حتــى بعــد انتهاء 
خدمــة األشــخاص المشــار إليهــم كمــا نصــت المــادة 

والعشــرين. الواحــدة 
كمــا وال يتحمــل رئيــس وأعضــاء المجلــس والرئيــس 
التنفيــذي وموظفــي الهيئــة أيــة مســؤولية مدنيــة 
عــن  امتناعهــم  أو  بأفعــال  بقيامهــم  يتعلــق  فيمــا 
نيــة  بحســن  ترتكــب  أو  ارتكبــت  بأفعــال  القيــام 
القيــام بصالحياتهــم  أو محاولتهــم  أثنــاء قيامهــم 
ــح  ــون واللوائ وواجباتهــم بموجــب أحــكام هــذا القان
جــاء  لــه كمــا  تنفيــذا  الصــادرة  والقــرارات  والنظــم 

الثانيــة والعشــرون. بنــص المــادة 
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الفصل الرابع

جــاء الفصــل الرابــع ليحــدد النظــام المالــي للهيئــة وقــد 
جــاء هــذا الفصــل مكونــا مــن خمــس مــواد مــن المــادة 

23 وحتــى المــادة 27 وهــي كالتالــي: 
ــه مــوارد  ــذي تتكــون من المــادة 23 جــاءت لتحــدد مــا ال

الهيئــة وهــي كالتالــي: 
1. الدعم المالي الذي تخصصه لها الدولة.

2. إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.
طبقــًا  تفــرض  التــي  الماليــة  الجــزاءات  حصيلــة   .3

القانــون. هــذا  ألحــكام 
ممارســة  مــن  الهيئــة  تحصلهــا  أخــرى  مــوارد  أي   .4

احتياطاتهــا. توظيــف  أو  نشــاطها 
مــدة الميزانيــة: تكــون للهيئــة موازنــة ســنوية تقديرية، 
وحســاب خــاص تــودع فيــه أموالهــا فــي أحــد المصــارف 
المعتمــدة فــي الدولــة. وتبــدأ الســنة الماليــة للهيئــة 
مــن أول أبريــل وتنتهــي فــي آخــر مــارس مــن كل عــام 

)مــادة 24(.
مــن  ن  ُتكــوِّ أن  الهيئــة  علــى  النقديــة:  االحتياطيــات 
لهــا  تضمــن  نقديــة،  احتياطيــات  الســنوية  فوائضهــا 
اســتقرارًا ماليــًا علــى المدى الطويــل، وُيحدد المجلس 
ومقدارهــا  االحتياطيــات  هــذه  طبيعــة  منــه،  بقــرار 

.)25 )مــادة 
دفاتــر  بإمســاك  الهيئــة  تلتــزم  الدفاتــر:  مســك 
الحســابات والســجالت الخاصــة بإيراداتهــا ومصروفاتهــا 
بهــا  الخاصــة  المعامــالت  وكل  والتزاماتهــا  وأصولهــا 

.)26 )مــادة 
المحاســبة  ديــوان  يتولــى  الحســابات:  علــى  الرقابــة 
مراقبــة حســابات الهيئــة وفقــًا للقانــون ويجــوز للهيئــة 
تعييــن مراقــب حســابات أو أكثــر لمراقبــة حســاباتها 
واألمــوال التــي تديرهــا، ولمراقــب الحســابات فــي 
دفاتــر  جميــع  علــى  االطــالع  فــي  الحــق  وقــت،  أي 
الهيئــة وســجالتها ومســتنداتها، وفــي طلــب البيانــات 
ــه علــى  ــرى ضــرورة الحصــول عليهــا ألداء واجب التــي ي
الوجــه الصحيــح، ولــه أن يتحقــق مــن موجــودات الهيئــة 
والتزاماتهــا، ويرفــع مراقــب الحســابات تقريــرًا بذلــك 

إلــى المجلــس )مــادة 27(. 
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الفصل الخامس

جــاء هــذا الفصــل لتوضيــح دور الهيئــة فــي تنظيــم 
ورقابــة أنشــطة الســوق وهــذا الفصــل مكــون مــن 
أثنــي عشــر مــادة مــن المــواد 28 وحتــى المــادة 39 

وجــاءت كالتالــي: 
تتولــى الهيئــة تنظيــم أنشــطة األســواق الماليــة 
هــذا  ألحــكام  وفقــًا  عليهــا،  والرقابــة  واإلشــراف 
الصــادرة  والقــرارات  والنظــم  واللوائــح  القانــون 

.)28 )مــادة  لــه  تنفيــذًا 
لمزاولــة  الهيئــة  موافقــة  علــى  الحصــول  ضــرورة 
األنشــطة الماليــة: حيــث جــاء نــص المــادة 29 بأنــه 
األســواق  أنشــطة  مزاولــة  شــخص  ألي  يجــوز  ال 
الماليــة، إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص بذلــك مــن 
الهيئــة، يبيــن فيــه النشــاط أو األنشــطة المصــرح 
وإجــراءات  د شــروط وضوابــط  وُتحــدَّ بمزاولتهــا  لــه 
منــح هــذه التراخيــص، ومعاييــر ممارســة النشــاط، 
بموجــب اللوائــح والنظــم والقــرارات الصــادرة مــن 

المجلــس وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون.
صالحيــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة لتنظيــم 
نصــت  والتــي  الماليــة  األســواق  أنشــطة  كافــة 

يلــي: بمــا  الصالحيــات  هــذه  علــى   30 المــادة 
ُيصــدر المجلــس كافــة اللوائــح والنظــم والقــرارات 
ولــه  الماليــة،  أنشــطة األســواق  لتنظيــم  الالزمــة 

بوجــه خــاص مــا يلــي:
الترخيــص  وإجــراءات  وضوابــط  شــروط  وضــع   .1
بهــا،  المتعلقــة  واألنشــطة  الماليــة،  لألســواق 

إدارتهــا. وأســلوب  اإليــداع  ولجهــات 
التــي  الماليــة  األوراق  فــي  التعامــالت  تحديــد   .2

الســوق. أنشــطة  مــن  تعتبــر 
الماليــة  األوراق  وإجــراءات طــرح  وضــع شــروط   .3
للجمهــور فــي األســواق الماليــة الخاضعــة لرقابــة 
الهيئــة، ومــا تســتوجبه مــن موافقــة الهيئــة علــى 
األعمــال  وزارة  مــن  المعتمــدة  اإلصــدار  نشــرة 
والتجــارة، للتحقــق مــن تضمنهــا إفصــاح شــامل 
تهــم  التــي  المعلومــات  عــن  وكاف  وصحيــح 

المســتثمرين.
ــداول األوراق  ــإدراج وت وضــع شــروط الترخيــص ب  .4
ــة  ــة الخاضعــة لرقاب ــة فــي األســواق المالي المالي
الــدوري  اشــتراطات اإلفصــاح  الهيئــة، وبخاصــة 
واألعمــال،  التشــغيل  نتائــج  عــن  والفــوري 
التأثيــر  ذات  الجوهريــة  واألحــداث  والتطــورات 
وشــفافية  الماليــة،  األوراق  أســعار  علــى 
فــي  التعامــل  ونزاهــة  وعدالــة  التــداول، 
واالندمــاج،  والســيطرة،  والحوكمــة،  الســوق، 
والكفــاءة  الماليــة،  والمــالءة  واالســتحواذ، 
المهنيــة، ونزاهــة المديريــن والمســيطرين علــى 

المدرجــة. الشــركات 
وضــع شــروط وضوابــط وإجــراءات منــح التراخيــص   .5
لشــركات الخدمات المالية، واألشــخاص محترفي 
العمــل فــي األســواق المالية والنظــام التأديبي 

لهم.
بشــراء  المتعلقــة  والشــروط  القواعــد  وضــع   .6

الماليــة. األوراق  ُمصــدري  وتملــك 
بعمــل  الصلــة  ذات  والنظــم  اللوائــح  اعتمــاد   .7
األشــخاص  يصدرهــا  والتــي  الماليــة  األســواق 

الهيئــة. لرقابــة  الخاضعــون 
المهنــة  بأخالقيــات  االلتــزام  قواعــد  وضــع   .8
المرخــص  األشــخاص  لــدى  والنزاهــة  والكفــاءة 

واعتمادهــا. لهــم 
الشــكاوى  فــي  البــت  وإجــراءات  قواعــد  وضــع   .9
الماليــة  األســواق  قــرارات  مــن  والتظلمــات 
الهيئــة. لرقابــة  الخاضعــة  واألشــخاص  والجهــات 
إنشــاء آليــات لفــض المنازعــات التــي تنشــأ   .10
بــاألوراق  والمتعلقــة  المتصلــة  التعامــالت  عــن 
الماليــة، وبوجــه خــاص لجنــة لتســوية المنازعــات 
التحكيــم وغيــره مــن وســائل فــض  مــن خــالل 
المنازعــات، ولجنــة للمحاســبة عــن مخالفــة أحــكام 

هــذا القانــون ولوائحــه ونظمــه.
الماليــة  لألســواق  التعليمــات  توجيــه  كيفيــة 
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واألشــخاص الخاضعــة لرقابتهــا حيــث جــاء ذلــك بنــص 
)المــادة 31( مــن القانــون بمــا يلــي: للهيئــة، بموجــب 
األســواق  إلــى  تعليمــات  توجيــه  كتابــي،  إخطــار 
الماليــة وغيرهــا مــن األشــخاص الخاضعــة لرقابتهــا، 
ويجــب علــى هــذه الجهــات تضميــن تلــك التعليمــات 
فــي األنظمــة المطبقــة لديهــا، وااللتــزام بالعمــل 
بمقتضاهــا. كمــا يجــوز للهيئــة أن تطلــب منهــا إعــداد 
تقــوم  أن  أو  عملهــا  مجــال  فــي  محــددة  قواعــد 
بتعديلهــا خــالل مــدة محــددة، فــإذا لــم تلتــزم بمــا جاء 
فــي الطلــب أو فــي المهلــة المحــددة لهــا بالطلــب، 
جــاز للهيئــة أن تقــوم نيابــة عنهــا بإعــداد تلــك القواعد 

أو تعديلهــا مــع إلزامهــا بالتكاليــف.
ســلطة الهيئــة فــي تحقيــق المخالفــات حيــث جــاء 
توضيــح ذلــك بنــص )المــادة 32( للهيئــة التحقــق فــي 
أي مخالفــات متعلقــة بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون 
واللوائــح والنظــم والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا لــه، 
ــة،  ــر القطري ــة غي ــات الرقابي ــة مســاعدة الهيئ وللهيئ
بنــاًء علــى طلبهــا، فيمــا تجريــه مــن تحقيقــات خاصــة 
بمخالفة التشــريعات ذات الصلة باألوراق الماليةكما 
ــة التفتيــش علــى الجهــات واألشــخاص  يكــون للهيئ
مــن  للتأكــد  مقارهــا،  ودخــول  لرقابتهــا  الخاضعيــن 
التزامهــا بتلــك األحــكام، بمــا فــي ذلــك إجــراء أعمــال 
تفتيــش دوريــة بموجــب إخطــار مســبق، أو تفتيــش 

مفاجــئ بــدون إخطــار مســبق.
يلتــزم  يلــي  بمــا  جــاءت  فقــد   )33 )المــادة  أمــا 
األشــخاص الخاضعــون ألحــكام هــذا القانــون بالقيــام 
بجميــع مــا يلــزم لمعاونــة الهيئة فــي تحقيق أغراضها 

الرقابيــة، وبوجــه خــاص مــا يلــي:
1.  تمكيــن ممثلــي الهيئــة مــن االطــالع علــى أي 
ســجالت، أو وثائــق، أو ملفــات، أو أشــرطة، أو 
لتخزيــن  أخــرى  وســائل  أي  أو  حاســوب،  أجهــزة 

معالجتهــا. أو  المعلومــات 
أدائهــم  فــي  الهيئــة  ممثلــي  مهمــة  تســهيل   .2

لهــم. ألعما
تزويــد الهيئــة بنســخ مــن أي مســتندات أو تقاريــر   .3

تطلبهــا.
وأيضــًا ال يجــوز ألي شــخص أن يتعامــل مــع الســوق 
فــي أوراق ماليــة أو إجــراء أي تصــرف يتوقــف عليــه 

كان  متــى  ماليــة،  أوراق  قيمــة  أو  ســعر  تحديــد 
ــًا علــى معلومــات غيــر متوفــرة  ذلــك التصــرف مبني
للجمهــور، أو ُيعطــي أو مــن المحتمــل أن ُيعطــي 
أو  الماليــة،  األوراق  عــن  مضللــة  أو  خاطئــة  فكــرة 
كان مــن شــأنه أن ُيســبب اضطرابــًا فــي األســواق 

الماليــة )مــادة 34(.
اإلجــراءات التــي تتخذهــا الهيئــة فــي حالــة مخالفــة 

األحــكام والقوانيــن واللوائــح: 
هــذا  ألحــكام  األشــخاص  أحــد  مخالفــة  حالــة  فــي 
القانــون أو اللوائــح أو القــرارات الصــادرة تنفيــذًا لــه، 
يجــوز للهيئــة اتخــاذ كل أو بعــض اإلجــراءات اآلتيــة:

صدار توجيهات بما يجب اتخاذه من إجراءات   .1
تصحيحية.

اإلنذار  .2
اللوم  .3

وضع قيود معينة على أعمال الخدمات المالية   .4
التي تزاول من قبل األشخاص الخاضعين لهذا 

القانون.
منع أي شخص من التداول لفترة محددة.  .5

الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لفترة   .6
زمنية محددة ال تجاوز ستة أشهر.

تولي إدارة السوق لفترة محدودة.  .7
إلغاء المعامالت ذات العالقة بالمخالفة، وما   .8

ترتب عليها من آثار.
وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة.  .9

10.فرض جزاء مالي ال يجاوز مبلغ مقداره 
)10,000( عشرة آالف ريال يوميًا عن المخالفة 

المستمرة.
11.فرض جزاء مالي بما ال يجاوز )10,000,000( 

عشرة ماليين ريال.
12.منع أي شخص من مزاولة أي عمل في الجهات 

الخاضعة لرقابة الهيئة. وللهيئة إلزام المخالف 
برد األموال أو تعويض المتضرر.

الصــادر  بالقــرار  المخالــف  إبــالغ  الهيئــة  وتتولــى 
بتوقيــع الجــزاء، كمــا يجــوز لهــا نشــر القــرار بالوســيلة 
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التــي تراهــا مناســبة. ويجــوز للهيئــة التصالــح مــع 
التــي  والضوابــط  لإلجــراءات  وفقــًا  المخالفيــن 

تقررهــا فــي هذا الشــأن. 
)بالمــادة  جــاء  لمــا  طبقــا  الترخيــص  وقــف  حــاالت 
36(، يجــوز للهيئــة وقــف الترخيــص الممنــوح بصفــة 
مؤقتــة أو إلغــاؤه، بحســب األحــوال، فــي أي مــن 

اآلتيــة: الحــاالت 
علــى  بنــاًء  الترخيــص  علــى  الحصــول  تــم  إذا   .1
مضللــة. أو  مــزورة  مســتندات  أو  معلومــات 

شــروط  مــن  شــرطًا  لــه  المرخــص  فقــد  إذا   .2
. خيــص لتر ا

هــذا  أحــكام  مــن  بــأي  لــه  المرخــص  أخــل  إذا   .3
القانــون، أو اللوائــح، أو النظــم، أو القــرارات، أو 
التعليمــات الصــادرة تنفيــذًا لــه، أو القوانيــن ذات 

الصلــة.
إذا أخــل المرخــص لــه بــأي شــرط مــن الشــروط   .4

الترخيــص. فــي  المحــددة 

النشــاط  مزاولــة  عــن  لــه  المرخــص  توقــف  إذا   .5
بمزاولتــه. المرخــص 

تزويــد الهيئــة بمعلومــات مضللــة أو غيــر دقيقــة   .6
ــة. ــر الهيئ ــر حســب تقدي ترتــب عليهــا اإلضــرار بالغي
عــدم قــدرة المرخــص لــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه،   .7
الماليــة، وفقــًا ألحــكام  المــالءة  بمتطلبــات  أو 
والقــرارات  والنظــم  واللوائــح  القانــون  هــذا 

لــه. الصــادرة تنفيــذًا 
صدور قرار بتصفية أو حل الجهة المرخص لها.  .8

أي حاالت أخرى يقررها المجلس.  .9
 37 المــادة  نــص  جــاءت  التظلمــات  لجنــة  تشــكيل 
مــن القانــون لتوضــح تشــكيل لجنــة التظلمــات مــن 
القــرارات الصــادرة مــن الهيئــة بخصــوص المخالفــات 

كالتالــي: 
برئاســة  التظلمــات«،  »لجنــة  تســمى  لجنــة  ُتنشــأ 
ــة اثنيــن  أحــد الرؤســاء بمحكمــة االســتئناف وعضوي
مــن قضــاة محكمــة االســتئناف، يختارهــم المجلــس 
األعلــى للقضــاء، واثنيــن مــن ذوي الخبــرة فــي مجال 

ــة يرشــحهم المجلــس. تعامــالت األوراق المالي
ويصــدر بتســمية رئيــس وأعضــاء اللجنــة واإلجــراءات 

التــي ُتّتبــع أمامهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء.
أكثــر مــن  أو  اللجنــة، موظــف  أمانــة ســر  ويتولــى 
موظفــي الهيئــة، يصــدر بندبهــم وتحديــد مكافآتهم 

قــرار مــن الرئيــس التنفيــذي.
اختصاصــات لجنــة التظلمــات )مــادة 38( تختــص اللجنة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة بالبــت فــي 
تصدرهــا  التــي  الجزائيــة  القــرارات  مــن  التظلمــات 
الهيئــة، وتكــون قراراتهــا نهائيــة فــي هــذا الشــأن، 
ويجــب أن تكــون قراراتهــا مســببة. ولــذوي الشــأن 
الطعــن فــي تلــك القــرارات أمــام الدائــرة المختصــة 

بمحكمــة االســتئناف
 )39 )مــادة  التظلمــات  لجنــة  امــام  اإلثبــات  كيفيــة 
يكــون اإلثبــات فــي قضايــا األوراق الماليــة بكافــة 
طــرق اإلثبــات، بمــا فــي ذلــك البيانــات اإللكترونيــة 
الصــادرة عــن الحاســب اآللــي وتســجيالت الهاتــف 
التلكــس  أجهــزة  ومراســالت  النصيــة  والرســائل 

اإللكترونيــة. الوســائط  مــن  وغيرهــا  والفاكــس، 
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العقوبــات واإلجــراءات  لتوضيــح  الفصــل  جــاء هــذا 
التحفظيــة وهــذا الفصــل مكــون مــن عشــر مــواد 
مــن المــواد 40 وحتــى المــادة 50 وجــاءت كالتالــي: 
مــادة 40 مــع عــدم اإلخــالل بالجــزاءات الماليــة التــي 
القانــون  هــذا  أحــكام  بموجــب  الهيئــة  تفرضهــا 
واللوائــح والنظــم والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا لــه، أو 
ــون آخــر، ُيعاقــب  ــة أشــد ينــص عليهــا قان ــأي عقوب ب
وبالغرامــة  ثــالث ســنوات  تجــاوز  ال  مــدة  بالحبــس 
التــي ال تقــل عــن )50,000( خمســين ألــف ريــال وال 
تزيــد علــى )10,000,000( عشــرة مالييــن ريــال، أو 

بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن:
أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله أو تعامله،   .1

تطبيقًا ألحكام هذا القانون.
2.  تعامل في األسواق المالية بناًء على 

معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله.
قام بنشر اإلشاعات بقصد التأثير على   .3

التعامالت في األسواق المالية.
قدم بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحات،   .4

غير صحيحة، بقصد التأثير على التعامالت في 
السوق.

أجرى عمليات صورية بقصد االحتكار واستغالل   .5
الثقة.

أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التالعب   .6
بأسعار األوراق المالية، وتحقيق أرباح على 

حساب المتعاملين فيها.
أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب   .7

القانون اإلدالء بها أو اإلفصاح عنها للهيئة.
أجرى تصرفًا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء   .8
زائف أو مضلل بشأن التأثير على التعامالت 

في السوق.
خالف أحكام المواد )29(، )33(، )34( من هذا   .9

القانون.
10.شرع في ارتكاب أحد األفعال المنصوص عليها 

في هذه المادة.
وجــاء )بالمــادة 41( ُتضاعــف العقوبــة في حالة العود، 
وُيعتبــر عائــدًا، فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، كل 
ــه  ــة لجريمــة ســبق معاقبت مــن ارتكــب جريمــة مماثل
عليهــا بإحــدى العقوبــات المقــررة لمخالفــة أحكامــه، 
انتهــاء  مــن  ســنوات  خمــس  مضــي  قبــل  وذلــك 
تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا أو ســقوطها بمضــي 

المــدة.
يعاقــب المســؤول عــن اإلدارة الفعليــة للشــخص 
المقــررة عــن األفعــال  العقوبــات  بــذات  المعنــوي 
التــي ترتكــب بالمخالفــة ألحــكام هــذا القانــون، إذا 
التــي  بالواجبــات  إخاللــه  كان  أو  بهــا،  علمــه  ثبــت 
تفرضهــا عليــه تلــك اإلدارة قــد أســهم فــي وقــوع 
مســؤواًل  المعنــوي  الشــخص  ويكــون  الجريمــة 
بالتضامــن عــن الوفــاء بمــا ُيحكــم بــه مــن غرامــات 
وتعويضــات إذا كانــت المخالفــة قــد ارتكبــت مــن أحــد 

العامليــن لديــه، باســمه أو لصالحــه )مــادة 42(.
فــي حــال إحالــة المخالفــة للنائــب العــام يجــوز للنائــب 
العــام بقــرار منــه، أو بنــاًء علــى طلــب مــن الهيئــة، إذا 
تطلبــت مصلحــة التحقيــق ذلــك أن يوقــف عن العمل 
أو الوظيفــة أو مزاولــة المهنــة، بصفــٍة مؤقتــٍة، كل 
فــي  معــه  التحقيــق  العامــة  النيابــة  باشــرت  مــن 
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا  جريمــة مــن 
القانــون. ويوقــف عــن العمــل بقــوة القانــون كل من 
تمــت إحالتــه إلــى المحكمــة الجنائيــة، علــى أنــه يجــوز 
للمحكمــة أن تأمــر أثنــاء إجــراءات المحاكمــة بخــالف 
مــن  أو  المصلحــة  علــى طلــب صاحــب  بنــاًء  ذلــك، 

تلقــاء نفســها وذلــك طبقــا لمــا جــاء )بالمــادة 43(.
وأيضــًا للنائــب العــام، إذا توافــرت لديــه دالئــل جديــة 
كافية بالنســبة لشــخص أو مجموعة من األشــخاص، 
علــى أنــه ارتكــب فعــاًل مــن األفعــال المجرمــة طبقــًا 
لهــذا القانــون، أو بنــاًء علــى طلــب مــن الهيئــة، أن 
أموالــه  فــي  والتصــرف  الســفر  مــن  بمنعــه  يأمــر 
وإدارتهــا، وكذلــك اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التحفظيــة 
فــي هــذا الشــأن، وذلــك بالنســبة لألمــوال التــي 
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تحــت يــد المتهــم أو يــد غيــره كلهــا أو بعضهــا، دون 
أن يخــل ذلــك بحــق الهيئــة أو مــن تكــون لــه مصلحــة، 
التحفظيــة.  القضائيــة  اإلجــراءات  كافــة  اتخــاذ  فــي 
ويجــوز للنائــب العــام اتخــاذ ذات اإلجــراءات بالنســبة 
ويجــوز  زوجــه  أو  القّصــر  المتهــم  أوالد  ألمــوال 
التظلــم مــن هــذا القــرار أمــام المحكمــة المختصــة 
الشــأن  ذي  إخطــار  تاريــخ  مــن  يومــًا  ثالثيــن  خــالل 

بالوســيلة المناســب )مــادة 44(.
علــى النائــب العــام اتخــاذ قــرار بشــأن طلــب الهيئــة 
ــع  ــه فــي المــادة الســابقة خــالل أرب المنصــوص علي
حــال  وفــي  تقديمــه  وقــت  مــن  ســاعة  وعشــرين 
رفــض الطلــب يجــب أن يكــون الرفــض مســببًا ويجــوز 
للهيئــة التظلــم خــالل خمســة عشــر يومــًا مــن قــرار 
المختصــة، وتفصــل  المحكمــة  أمــام  العــام  النائــب 
التظلــم علــى وجــه الســرعة  المحكمــة فــي هــذا 

)مــادة 45(.
وفــي حــال التحفــظ علــى األمــوال ال يجــوز أن تتعدى 
قيمــة األمــوال المتحفظ عليهــا قيمة أقصى عقوبة 
ماليــة يمكــن توقيعهــا علــى المتهــم باإلضافــة إلــى 
أو  العــام  وللنائــب  الضــرر  عــن  المقــدر  التعويــض 
المحكمــة المختصــة، االســتعانة بالهيئــة فــي تقديــر 
قيمــة المنفعــة التــي حصــل عليهــا المتهــم وقيمــة 

التعويــض المقــدر عــن الضــرر )مــادة 46(.
رفــع اإلجــراءات التحفظيــة: يجــوز للنائــب العــام أو 
المحكمــة المختصــة، بنــاًء علــى طلــب مــن الهيئــة أو 
مــن كل ذي مصلحــة رفــع اإلجــراءات التحفظيــة إذا 
مــا قــدم المتهــم الضمانــات الكافيــة التــي تقبــل بهــا 

ــة أو المحكمــة )مــادة 47(. الهيئ
منــع المتهــم مــن إدارة اعمالــه: يعيــن النائــب العــام 
مديــرا إلدارة أموالــه الممنــوع مــن إدارتهــا بنــاء علــى 
ترشــيح مــن الهيئــة مــع تحديــد صالحياتــه وضوابــط 

هــذه الصالحيــات كمــا ورد )بالمــادة 48(.
التصالــح فــي الجرائــم )مــادة 49(: للرئيــس أو مــن 
ينيبــه التصالــح فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
أو  الجنائيــة،  الدعــوى  تحريــك  قبــل  القانــون،  هــذا 

أثنــاء نظرهــا وقبــل الفصــل فيهــا بحكــم نهائــي، 
وذلــك مقابــل ســداد نصــف الحــد األقصــى للغرامــة 

المقــررة لــكل منهــا.
الجنائيــة  الدعــوى  انقضــاء  التصالــح  علــى  ويترتــب 
واآلثــار المترتبــة عليهــا، وتأمــر النيابــة العامــة بوقــف 

تنفيــذ العقوبــة إذا تــم التصالــح أثنــاء تنفيذهــا.
لموظفــي  يكــون  القضائــي:  الضبــط  مأمــوري 
الهيئــة، الذيــن يصــدر بتخويلهــم قــرار مــن النائــب 
العــام باالتفــاق مــع المحافــظ، صفــة مأمــوري الضبط 
القضائــي فــي ضبــط وإثبــات مــا يقــع مــن مخالفــات 

ألحــكام هــذا القانــون )مــادة 50(.
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جــاء الفصــل الســابع محتويــًا علــى ســبعة مــواد مــن 
المــادة 51 وحتــى المــادة 57 وجــاءت كالتالــي: 

)المــادة 51( جــاءت لتوضــح مــن يقــوم برفــع التقاريــر 
الســنوية لمجلــس الــوزراء وكذلــك الميعــاد الــذي ترفــع 
ــر مــن أمــور وجــاء نصهــا  ــه هــذا التقري ــه ومــا يحتوي في

كاالتــي: 
يرفــع المحافــظ إلــى مجلــس الــوزراء تقريــرًا ســنويًا 
مفصــاًل عــن أنشــطة الهيئــة ومشــروعاتها وأعمالهــا 
وســير العمــل فيهــا ومركزهــا المالــي، فــي موعــد ال 
يتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة 
للهيئــة، علــى أن يتضمــن التقريــر مقترحاتــه وتوصياته، 

ــوان المحاســبة. ــر دي ــه نســخة مــن تقري وأن يرفــق ب
ــوزراء  ــات مجلــس ال ــون علــى صالحي وأيضــًا نــص القان
فــي طلــب التقاريــر فــي أي وقــت مــن الهيئــة عــن 
أوضــاع الهيئــة الماليــة واإلداريــة والفنيــة نــص )المــادة 

 .)52
وجــاء بنــص )المــادة 53( النــص علــى إنشــاء صنــدوق 
المخاطــر حيــث نصــت علــى للهيئــة إنشــاء أو الموافقــة 
علــى إنشــاء صنــدوق أو أكثــر لتأميــن المخاطــر، تحــدد 
ذلــك  فــي  بمــا  بــه،  المتعلقــة  األمــور  ســائر  فيــه 
فيــه،  العضويــة  وشــروط  إدارتــه،  وكيفيــة  أهدافــه، 
عملــه،  وآليــة  موجوداتــه،  وإدارة  الماليــة،  ومــوارده 

وتصفيتــه.
حق االمتياز للمبالغ المستحقة للهيئة 

للهيئــة،  المســتحقة  المبالــغ  أن   )54 )بالمــادة  ورد 
بمقتضــى هــذا القانــون، حــق امتياز علــى جميع أموال 
المديــن ويكــون لهــا األولويــة علــى جميــع الديــون بعــد 
المصروفــات القضائيــة وديــن النفقــة، وللهيئــة الحــق 
فــي تحصيلهــا وفقــًا لألنظمــة المعمــول بهــا فــي 

تحصيــل األمــوال الحكوميــة.
والقــرارات  والنظــم  اللوائــح  إصــدار  الهيئــة  لرئيــس 
والتعليمــات والتعاميــم لتنفيــذ القانــون رقــم2012/8 
ويلغــي القانــون رقــم 2005/33 وعلــى جميــع الجهــات 
بالمــواد  ورد  كمــا  القانــون  هــذا  تنفيــذ  المختصــة 
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الخاتمة

حيــث أن الــدور الــذي  تلعبــه هيئــة قطــر لألســواق 
الماليــة يعــد  دور غايــة فــي االهميــة فــي المحافظــة 
علــى  االســتقرار المالــي ودعــم النمــو االقتصــادي 
الماليــة  الســوق  لتنظيــم  التنظيميــة  األطــر  بوضــع 
اإلفصــاح  سياســات  وتحقيــق  المالــي  والقطــاع 
أســباب  ومكافحــة  العدالــة  لتحقيــق  والشــفافية 
وقــوع الجرائــم المتصلــة باألســواق الماليــة والعمــل 
علــى دعــم الصــالت والروابــط الخارجيــة مــع الهيئــات 
اإلقليميــة  والمنظمــات  والمؤسســات  الماليــة 
ــد  ــة العدي ــك أصــدرت الهيئ ــة وفــي ســبيل ذل والدولي
مــن التشــريعات التنظيميــة  التــي تحقــق مــن خاللهــا 

ومــن  واإلشــرافي  والرقابــي  التنظيمــي  دورهــا 
هــذه التشــريعات )الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة 
نظــام  أســهمها،  بشــراء  للشــركات  تســمح  والتــي 
الخدمــات الماليــة، إجــراءات الشــكوى، دليــل وقواعــد 
الئحــة  اإلرهــاب،  وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة 
تســوية المنازعــات، نظــام طــرح وإدراج األوراق الماليــة  
قواعــد طــرح الصكــوك والســندات ومــن هنــا يتضــح 
مــدى أهميــة دور الهيئــة فــي تحقيــق االســتقرار فــي 
األســواق الماليــة ممــا يــؤدي الــى جــذب االســتثمارات 
داخــل الســوق القطــري ممــا يســهم فــي تعاظــم 

القومــي.  الدخــل 
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