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1 MODERN LAW

إضاءة قانونية حول القانون رقم )4( لسنة 
2022الخاص بتنظيم النقد في المعامالت

مقدمة
دخــل االتجــاه نحــو اقتصــاد دون عملــة ورقيــة حيــز التنفيــذ 
لــدى العديــد مــن الــدول المتقدمــة لذلــك ليــس مســتبعدا 
أن يكــون التعامــل النقــدي الورقــي شــيئًا مــن الماضــي 

عمــا قريــب. 
حيــث نجــد بعــض الــدول مثــل الهنــد ودول االتحــاد األوربــي 
قامــت بوقــف التعامــل بالفئــات النقديــة الورقيــة الكبيــرة 
والتهــرب  المخــدرات  وتجــارة  الفســاد  جرائــم  مــن  للحــد 

الضريبــي.
لذلــك ســنلقي فــي هــذا البحــث إضــاءة حــول القانون رقم 
)4( لســنة 2022 الخــاص بتنظيــم النقــد فــي المعامالت مع 
بيــان الضوابــط الــواردة فيــه والفوائــد والمخاطــر المترتبــة 
عليــه وأثــره فــي النهضــة االقتصاديــة للــدول التــي تســعى 

جاهــدة للوصــول إلــى قمــم المجــد.
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2MODERN LAW

ممــا ال شــك فيــه أن الحــد مــن المعامــالت فــي العمــالت 
النقديــة الورقيــة لــه إيجابيــات وســلبيات، ولكــن الثابــت هنــا 
هــو أن اإليجابيــات المترتبــة عليــه تطغــى علــى ســلبياته 
إلــى  المتقــدم  العالــم  دول  الــذي شــجع معظــم  األمــر 
تلخيــص  ويمكــن  الداخليــة  وقوانينهــا  تشــريعاتها  إدخالــه 

الفوائــد اإليجابيــات فيمــا يأتــي: 
القضاء على جرائم غسل األموال.  .1

القضاء على جرائم التهرب الضريبي.  .2
الحــد مــن جرائــم الســطو علــى المحــال التجاريــة لعــدم   .3

توافــر النقــد.
القضــاء علــى بيــع وشــراء الممنوعــات مثــل المخــدرات   .4

ونحوهــا.
يســهل علــى البنــوك تعطيــل وإلغــاء البطاقــات البنكيــة   .5
المســروقة، ولكــن يســتحيل اســتعادة النقــود الورقيــة 

المســروقة.
الحد من جرائم دعم اإلرهاب والتبرعات المشبوهة.  .6

الحد من جرائم الفساد وسرقة المال العام.  .7

انتهــاك الخصوصيــة الفرديــة أو فقدانهــا  إلــى  يــؤدى   .1
وترتبــط  تســجل  عمليــة شــراء  أي  كامــل ألن  بشــكل 

المســتهلك. باســم 
يمكــن أن تصبــح هدفــًا للهجمــات اإللكترونيــة وهــو مــا   .2

ــات. قــد ينتــج عنهــا مــن فوضــى واضطراب
النظــم الرقميــة يمكــن أن تفشــل أحيانــا، ولكــن النقــد   .3
ــؤدي  ــال يمكــن أن ي ــدًا، علــى ســبيل المث ال يتعطــل أب
ــات الدفــع  ــار الكهربائــي إلــى توقــف عملي انقطــاع التي
اإللكترونيــة فــي حيــن يبقــى النقــد متوافــر فــي الجيب 

فــي أي وقــت. 
االحتفــاظ بــاألوراق النقديــة أكثــر أمانــًا ســيما فــي ظــل   .4

الكــوارث والحــروب.

إيجابيات التعامالت غير 
النقدية 

سلبيات التعامالت غير 
النقدية 
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3 MODERN LAW

بإلقــاء نظــرة فاحصــة بيــن اإليجابيــات والســلبيات المترتبــة 
علــى أعمــال قانــون الحــد مــن التعامــل النقــدي الورقــي 
والمنفعــة العائــدة منــه مــن الناحيــة القانونيــة واالقتصاديــة 
مــن  أكثــر  منــه  العائــدة  اإليجابيــات  بــأن  يتأكــد  للــدول، 
البعيــد  المــدى  علــى  وذلــك  عليــه  المترتبــة  الســلبيات 
والصالــح العــام ســيما وأن التكنولوجيــا أضحــت فــي الزمــن 
الراهــن تســيطر علــى مجمــل الحركــة االقتصاديــة بصــورة 
كبيــرة ممــا مــؤداه مســاهمتها بطريقــة فاعلــة فــي نهضــة 
وتطــور الــدول، لذلــك نجــد أن هنــاك دواًل ســارعت بتطبيــق 
هــذا القانــون كالهنــد و بعــض دول االتحــاد األوربي طبقته 
فــي تشــريعاتها الوطنيــة الداخليــة للحد من جرائم الفســاد 
وتجــارة المخــدرات والتهــرب الضريبــي وهــو عيــن الصــواب 

لمــا فيــه فوائــد اقتصاديــة جمــة تصــب فــي مصلحتهــا. 
رقــم  القانــون  عــن  البحــث  فــي  الشــروع  قبــل  تنويــه: 
النقــد فــي  الخــاص بتنظيــم اســتخدام  )4( لســنة 2022 
القوانيــن  لبعــض  التطــرق  الــالزم  مــن  كان  المعامــالت، 
ذات الصلــة بهــذا، كالقانــون رقــم )9( لســنة 1979 بشــأن 

مقارنة بين اإليجابيات 
والسلبيات بخصوص تشريع 

الحد من التعامل النقدي 
الورقي

العقوبــات  وقانــون  لــه،  المعدلــة  والقوانيــن  التوثيــق 
والقوانيــن   2004 لســنة   )11( رقــم  بالقانــون  الصــادر 
رقــم  بالقانــون  الصــادر  المدنــي  لــه، والقانــون  المعدلــة 
الصــادر  الجنائيــة  اإلجــراءات  وقانــون   ،2004 لســنة   )22(
ــه،  ــة ل ــن المعدل ــون رقــم )23( لســنة 2004 والقواني بالقان
وقانــون المحامــاة الصــادر بالقانــون رقــم )23( لســنة 2006 
والقوانيــن المعدلــة لــه، وقانــون التجــارة الصــادر بالقانــون 
رقــم )27( لســنة 2006 المعــدل بالقانــون رقــم )7( لســنة 
وتنظيــم  المركــزي  قانــون مصــرف قطــر  وعلــى   ،2010
المؤسســات الماليــة الصــادر بالقانــون رقــم )13( لســنة 
2012، وعلــى قانــون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
اإلرهــاب الصــادر بالقانــون رقــم )20( لســنة 2019 المعــدل 

)19( لســنة 2021. رقــم  بقانــون  بالمرســوم 
تــم نشــر هــذا القانــون بالجريــدة الرســمية العــدد الســابع 
بتاريــخ 3 يوليــو 2022 وســمي بـــ »القانــون رقــم )4( لســنة 

2022 بتنظيــم اســتخدام النقــد فــي المعامــالت«.
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يتكون القانون من ثمانية )8( مواد حاصلها كاالتي:

1. المادة األولى )1( من القانون )تعريفات(
للكلمــات  تكــون  القانــون،  هــذا  أحــكام  تطبيــق  فــي 
والعبــارات التاليــة، المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا، مــا 

لــم يقتــِض الســياق معـــنى آخــر: 

وغيرهــا  النقديــة،  والمســكوكات  األوراق  النقــد:   ♦
قطــر  مصــرف  ُيصدرهــا  التــي  النقديــة  األدوات  مــن 

المتداولــة.  األجنبيــة  العمــالت  أو  المركــزي، 

وفقــًا  تحديدهــا  يتــم  التــي  المعامــالت  المعامــالت:   ♦
القانــون.  هــذا  مــن   )2( المــادة  لحكــم 

يســاعد  مهنــي  كل  المســاعدة:  المهــن  أصحــاب   ♦
أو  المحــررات  مــن  وغيرهــا  العقــود  صياغــة  فــي 
لــدى  الالزمــة لتســجيلها أو توثيقهــا  اتخــاذ اإلجــراءات 

المختصــة.  الســلطات 

♦ الســلطات المختصــة: كل ســلطة عامــة خّولهــا القانــون 
توقيعــات  علــى  التصديــق  فــي  ُمحــددة  صالحيــات 
األطــراف فــي المعامــالت، أو توثيقهــا، أو تســجيلها، 

أو الرقابــة عليهــا. 

♦ أداة الدفــع البديلــة للنقــد: األدوات الماليــة التــي يتــم 
استعمالها للدفع وتقوم مقام النقد وتحل محله في 
المعامــالت، مــن خــالل المــرور عبــر النظــام المصرفــي، 
المصرفيــة  والبطاقــات  والتحويــالت  الشــيكات  مثــل 

وغيرهــا مــن المنتجــات والخدمــات المصرفيــة.

2. المادة الثانية )2(
يصــدر  التــي  المعامــالت  فــي  النقــد  اســتخدام  ُيحظــر 
بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء متــى جــاوزت قيمتهــا 
)50,000( خمســين ألــف ريــال. ويجــوز بقــرار مــن مجلــس 
الفقــرة  المنصــوص عليــه فــي  النصــاب  الــوزراء، تعديــل 

الســابقة.

مواد القانون رقم )4( 
لسنة 2022 بتنظيم 
استخدام النقد في 

المعامالت
3. المادة الثالثة )3(

مــن  أي  فيهــا  تتــم  التــي  التجاريــة  المحــال  علــى  يجــب 
الالزمــة  والمســتندات  بالفاتــورة  االحتفــاظ  المعامــالت، 
وإتاحتهــا  للنقــد،  البديلــة  الدفــع  أداة  بهــا  محــررًا  لذلــك 

الطلــب. عنــد  المختصــة  للســلطة 

4. المادة الرابعة )4( 
علــى الســلطات المختصــة وأصحــاب المهــن المســاعدة، 
فــي  النقــد  اســتعمال  بحظــر  االلتــزام  مــن  التحقــق 
المعامــالت، وتضميــن المســتندات المثبتــة للدفــع فــي 

المحــررات.  مــن  غيرهــا  أو  العقــود 
وعلــى الســلطة المختصــة رفــض تقديــم الخدمــة فــي حالــة 
عــدم تقديــم األطــراف فــي المعاملــة مــا يثبــت الدفــع 

ــأداة دفــع بديلــة للنقــد وإبالغهــم بذلــك. ب
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5. المادة الخامسة )5(
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخر، 
ُيعاقــب بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى )30%( ثالثيــن فــي 
المئــة مــن قيمــة المبلــغ الــذي ُدفــع نقــدًا، كل مــن تعامــل 

بالنقــد بمــا يخالــف حكــم المــادة )2( مــن هــذا القانــون. 
الفقــرة  فــي  عليهــا  المنصــوص  العقوبــة  وُتضاعــف 
الســابقة، فــي حــال تعمــد تجزئــة قيمــة المعاملــة أو النــص 
علــى قيمــة أدنــى مــن قيمتهــا الحقيقيــة، بغــرض التهــرب 

مــن الحظــر الــوارد فــي المــادة )2( مــن هــذا القانــون.

6. المادة السادسة )6(
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخر، 
يعاقــب بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى )1,000,000( مليــون 

ريــال، كل مــن خالــف حكــم المــادة )3( مــن هــذا القانــون.

7. المادة السابعة )7(
توفيــق  القانــون،  هــذا  بأحــكام  المخاطبيــن  علــى  يجــب 
ســتة  تتجــاوز  ال  مــدة  خــالل  ألحكامــه،  وفقــًا  أوضاعهــم 

بــه.  العمــل  تاريــخ  أشــهر مــن 
ويجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، مــد المهلــة المنصــوص 
عليهــا فــي الفقــرة الســابقة، لمــدة أو مــدد أخــرى مماثلــة.

8. المادة الثامنة )8(
علــى جميــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا يخصــه، تنفيــذ 

القانــون.  هــذا 
بمطالعــة نصــوص هــذا القانــون يتبيــن بأنــه احتــوى علــى 
اســتخدام  وحظــر  وحــدد  األولــى  مادتــه  فــي  تعريفــات 
النقــد فــي المعامــالت التــي يحظــر اســتخدام النقــد فيهــا 

الــواردة.

مجلــس  قــرار  مــن   )1( األولــى  المــادة  نصــت 
 2022 لســنة   )10( رقــم  الــوزراء 

ُيحظــر اســتخدام النقــد فــي المعامــالت التاليــة، متــى   .1
جــاوزت قيمتهــا )50,000( خمســين ألــف ريــال.

بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أية تصرفات عليها.   .2
بيــع وشــراء وتأجيــر المركبــات بكافــة أنواعهــا وأرقامهــا   .3

المميــزة. 
بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية.   .4

بيــع وشــراء وتأجيــر المعــادن الثمينــة أو األحجــار الكريمــة   .5
والمجوهــرات. 

والمواشــي  والخيــول  اإلبــل  وتأجيــر  وشــراء  بيــع   .6
متعــددة. أو  مفــردة  كانــت  ســواء  والصقــور، 

نصــت المــادة الثانيــة )2( مــن قــرار مجلــس الوزراء 
رقم )10( لســنة 2022

علــى جميــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا يخصــه، تنفيــذ 
هــذا القــرار. وُيعمــل بــه مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقم )4( 
لســنة 2022 الُمشــار إليــه. وُينشــر فــي الجريــدة الرســمية.
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ــون رقــم )4(  ــة حــول نصــوص »القان وبإلقــاء إضــاءة قانوني
لســنة 2022 بتنظيــم اســتخدام النقــد فــي المعامــالت« 
والالئحــة التنفيذيــة التابعــة لــه يمكــن الجــزم بالقــول بــأن 
لهــذا  بإدراجــه  التوفيــق  حالفــه  قــد  القطــري  المشــرع 
للعمــل  الوطنيــة  القوانيــن  منظومــة  ضمــن  القانــون 
بمقتضــاه ســيما وأن هــذا القانــون ســيضع بصمــة كبيــرة 
بعجلــة االقتصــاد الكلــي لدولــة قطــر الحبيــة وســيدفع بهــا 
لألمــام لتكــون ضمــن مصــاف الــدول التــي يشــار اليهــا 
بالبنــان وأن ثمــار هــذا القانــون  وفوائــده ســيتم حصدهــا 

الخاتمة

ــه ارتبــط بتنظيــم  ــه تعالــى ســيما وأن ــإذن الل عمــا قريــب ب
أنشــطة تجاريــة حيويــة تمثــل عصــب الحركــة االقتصاديــة 
بالدولــة مثــل بيــع وشــراء وتأجيــر العقــارات والتصرفــات 
أنواعهــا  بكافــة  المركبــات  وشــراء  وبيــع  بهــا  المرتبطــة 
واألرقــام المميــزة وبيــع وشــراء الوســائط البحريــة وبيــع 
وشــراء المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة والمجوهــرات 
وأيضــا بيــع وشــراء االبــل والخيــول والمواشــي والصقــور 

ســواء كانــت مفــردة أو متعــددة.
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