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 الفصل الثالث: شؤون تداول النقد
 الفصل

 

 د بما يلي : على جميع البنوك التقي  

 -تسليم النقد :-1

فرز النقود المسلمة عن طريق ضم فئاتها من نفس النوع إلى بعضها البعض وتجميعهاا فاي    -

 رزم مستقلة تحتوي كل رزمة على مائة ورقة . 

المصرفية واإلصدار ، ماع بياان ساسام الشؤون ولعام يسلم البنك رزم النقود إلى إدارة الدين ا  -

اال بالواقع مان البنك وختمه وفئة النقود وعددها( على غالف كل رزمة ، ويعطى للبنك إيص

 ويجوز رفض استالم النقود وإعادتها إلى البنك في حالة عدم فرزها.  ، اإلدارة المذكورة

لاواردة مان البناك ، للمصارف الحاق فاي في حالة اكتشاف أوراق نقدية مزيفة ضمن الرزم ا  -

مصادرتها وخصم قيمتها من حساب البنك المعناي، وذلاك ماع عادم اإلخاالل ب حكاام القاانون 

 .  العقوباتبإصدار قانون  4002( لسنة 11رقم   س

  -: استالم النقد -4

 . MT199يجب استخدام الرسالة   -

ل غياار صااحيت ساايتم إرسااال رسااالة فااي حالااة عاادم اسااتخدام الرسااالة ، أو اسااتخدامها بشااك  -

MT999  . للبنك إلخطاره بذلك 

 لن يتم تنفيذ العمليات المطلوبة ما لم يتم إعادة إرسال الرسالة بالشكل الصحيت .   -

يضع المصرف في قاعة االستالم بتصرف موظف البنك المستلم آالت للعاد الساتعمالها لعاد   -

 النقود المستلمة وفحصها. 

 ود أية زيادة في أوراق النقد المسلمة للبنك ، يلتزم البنك بردها إلى المصرف. في حالة وج  -

   -مواعيد استالم وتسليم النقد:  -3

يتم استالم وتسليم النقد بواسطة البنوك من الساعة الثامنة صباحا حتى السااعة الواحادة ظهارا 

 يوميا.
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 -إيداع النقد المسترد لدى المصرف: -2

رة الماضية بقيام بعض البنوك العاملة بالدولاة إياداع النقاد المساترد لادى لوحظ خالل الفت 2/1

المصاارف المركاازي باابعض الاارزم النقديااة تحماال بطاقااات الفااروع التابعااة لهااا وأسااما  

تاوي هاذه الارزم علاى بعض شركات الصرافة بدالً من بطاقاة الفارع الرئيساي، حيا  تح

نقدية لدول أخرى أو من اإلصادارات ما فيها نقص أو من ضمنها أوراق أخطا  كثيرة، إ

 األخرى التي تم سحبها من التداول.

ولهذا فإن المصارف المركازي لان يقبال أي نقاد مساترد ال يحمال بطاقاة الفارع الرئيساي 

للبنك متضمنة التاريخ وتوقيع أمنا  الصناديق بالفرع الرئيساي. كاذلك يرجاى مان جمياع 

والحذر أثنا  تغذية أجهازة الصاراف ايلاي  البنوك بتوجيه المختصين لديهم ب خذ الحيطة

من األوراق النقدية تفاديااً لحادو  أي خلاط باين النقاد فاي التاداول والنقاد المساحوب مان 

 التداول.

لوحظ في ايونة األخيرة قيام بعض البنوك باساترداد كمياات كبيارة مان األوراق النقدياة  2/4

ما أدى الى اكتشاف أوراق نقدياة للعملة القطرية للمصرف المركزي دون عد أو فرز، م

مزيفة، وأوراق نقدية من إصدارات أخرى، وأوراق نقدية لدول أخرى، وهذا ما يخاالف 

 تعليمات مصرف قطر المركزي.

لذا نرجو منكم التنبيه على جميع أمنا  الصناديق لديكم وعمالئكم مان شاركات الصارافة 

في هذا األمر، وفي حاال اكتشااف  والمجمعات والمحالت التجارية الكبرى بعدم التساهل

أي عملة مزيفة ضمن النقد المساترد للبناك، ساوف تفارض غراماة علاى البناك المخاالف 

 ( لاير لجميع الفئات.000( أضعاف المبلغ المكتشف وبحد أدنى س10تعادل س

أعااله،  2* باإلشارة الى تعليمات المصرف المركزي بش ن الموضوع الاوارد فاي البناد  2/3

م بش ن إصادار 43/0/4002بتاريخ  060/4002لكتاب المصرف رقم د م ص/ وإلحاقاً 

 ( لاير قطري، فقد لوحـظ أن بعــض البنــوك ال 100و 000أوراق نقدية جديدة لفئتي س

 

 )إلى جميع البنوك( 82/5/8880تاريخ  08/8880* تعميم 
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تلتزم بتعليمات المصرف فيما يتعلق بالنقاد المساترد حيا  تام اكتشااف بعاض األوراق النقدياة  

ة للعملاة القطرياة التاي ساحبت مان التاداول، إضاافة الاى لعمالت دول أخرى وإصدارات ساابق

( لاير التي تحمل خيط األمان العاريض والنافاذة 100و 000بعض األوراق النقدية من فئتي س

الشاافافة والتااي تاام العباا  بهااا ممااا أفقاادها قيمتهااا االساامية. وكااذلك وجااود أوراق نقديااة لاابعض 

 ماً عن تلك الفئات.الفئات ضمن الرزم النقدية المستردة مختلفة تما

وعليه يرجى التنبيه على أمنا  الصناديق لديكم ب خذ الحيطة والحذر أثنا  العد والفرز كما هو 

مطلوب وعدم خلط أي ورقة نقدية مشوهة أو أي عمالت أخرى، وفاي حاال اكتشااف أي مان 

ن قاانو( مان 416هذه المخالفات سوف يفرض المصارف غراماة مالياة عماالً ب حكاام الماادة س

 1000وبحاد أدناى  4014لسانة  13مصرف قطر المركزي وتنظايم المؤسساات المالياة رقام 

 لاير قطري .

 استرداد قيمة األوراق النقدية المشوهة والممزقة والتالفة* : -0

بشاا ن الموضااوع أعاااله، ( 22صاافحة سفااي الالمبااين ( 12/4002باإلشااارة الااى القاارار رقاام س

 -ة قطر العمل على مايلي:يرجى من جميع البنوك العاملة بدول

 قبول استرداد األوراق النقدية التالفة أو المشوهة أو المنقوصة وفقاً للشروط التالية: 0/1

أن تكون الورقة النقدية صحيحة اإلصدار وال تزال مطروحاة للتاداول، أو مساحوبة مان  -

مان تااريخ  التداول ولام تتجااوز مادة العشار سانوات المحاددة قانونااً الساتبدالها اعتبااراً 

 سحبها من التداول.

 أن تكون معالم الورقة واضحة. -

يدفع البنك بعد موافقة المصرف المركزي القيماة اإلسامية للورقاة النقدياة بعاد الت كاد مان  0/4

 -وذلك على النحو ايتي: من هذه التعليمات 0/1 الشروط الواردة في البند

وجاود الفهارس والتسلسال كااملين ماع فقاد  كامل القيمة اإلسامية للورقاة النقدياة فاي حالاة -

 بعض األجزا  منها.

 كامل القيمة اإلسمية للورقة النقدية في حالة وجود ثالثة أرباع الورقة. -

 نصف القيمة اإلسمية للورقة في حالة وجود نصف الورقة. -

 )إلى جميع البنوك( 85/0/8880تاريخ  288/8880* تعميم 
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ا أدى في حالة ثبوت تعارض الورقاة النقدياة المقدماة لالساتبدال ألي فعال متعماد مان حاملها 0/3

الى تشويهها أو تمزيقها أو طمس معالمها أو ثقبها أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الخاتم 

أو اللصق عليها أو إضافة أي شئ عليهاا، يحاق للمصارف مصاادرة تلاك الورقاة دون دفاع 

( ماان 400أي مقاباال لحاملهااا، وذلااك دون المساااس بالعقوبااة المنصااوص عنهااا فااي المااادة س

 . 4014لسنة  13المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم  قانون مصرف قطر

األوراق النقدية المحروقة يجب استبدالها مان المصارف المركازي مباشارة ويرفاق معهاا  0/2

تقريااراً رساامياً ماان الجهااات األمنيااة المختصااة بالدولااة تحاادد فيااه المبااالغ والفئااات النقديااة 

 وأسباب الحريق وظروفه.

ق مااع اإلدارة المعنيااة بالمصاارف المركاازي قباال الشااروع فااي يتنساايجااب علااى البنااوك ال 0/0

 استبدال قيمة األوراق النقدية.

 (.40/2/4000اعتباراً من تاريخ سالتعليمات  هيعمل بهذ

 

 (71/8002قرار رقم )

 بش ن استرداد قيمة األوراق النقدية المشوهة والممزقة والتالفة

 :المحافظ

 13ر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم قانون مصرف قطبعد االطالع على * 

 2/4000( منه، وعلى القرار اإلداري رقم 06-00-02-01وبخاصة المواد س 4014لسنة 

 بتنظيم استرداد قيمة األوراق النقدية المشوهة والمنقوصة.

 قررنا مايلي:

 (1مادة س

 تعريفات

، المعاني الموضحة قرين كل منها في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية

 مالم يقتض السياق معنى آخر.

 : مصرف قطر المركزي  المصرف

32 - 38 – 82خاصة المواد  8882لسنة  33* سابقاً قانون مصرف قطر المركزي رقم   
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 : محافظ مصرف قطر المركزي  المحافظ

 4014لسنة  13قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم :    القانون

 ار بالمصرفالمصرفية واإلصدؤون الش: إدارة الدين العام و اإلدارة المختصة

 المصرفية واإلصدار بالمصرفالشؤون : مدير إدارة الدين العام و  مدير اإلدارة

 (4مادة س

يجوز لمن في حيازته أوراقاً نقدية تالفة أو مشوهة أو منقوصة أن يتقدم للمصرف إلسترداد 

 قيمتها وذلك وفقاً للشروط التالية:

أن تكون الورقة النقدية صحيحة اإلصدار وال تزال مطروحة للتداول، أو مسحوبة من  -1

التداول ولم تتجاوز مدة العشر سنوات المحددة قانوناً الستبدالها اعتباراً من تاريخ سحبها 

 من التداول.

 أن تكون معالم الورقة واضحة -4

فعل من األفعال المعاقب أن ال يكون حائزها قد تسبب عمداً في التشويه أو التلف ب ي  -3

 ( من القانون، أو سمت لغيره بالقيام بذلك.400عنها بموجب المادة س

 (3مادة س

( 4ة في المادة سالت كد من الشروط الوارديدفع المصرف القيمة اإلسمية للورقة النقدية بعد 

 من هذا القرار، وذلك على النحو ايتي:

الة وجود الفهرس والتسلسل كاملين مع فقد كامل القيمة اإلسمية للورقة النقدية في ح ( أ

 بعض األجزا  منها.

 كامل القيمة اإلسمية للورقة النقدية في حالة وجود ثالثة أرباع الورقة. ( ب

 ج( نصف القيمة اإلسمية للورقة في حالة وجود نصف الورقة.

 (2مادة س

دة في المادة لوارالمحروقة وتطبق عليها ذات البنود ا سمية لألوراقيدفع المصرف القيمة اإل

( من هذا القرار بشرط أن يرفق حائز الورقة تقريراً رسمياً من الجهات األمنية المختصة 3س

 تحدد فيه المبالغ والفئات النقدية، وأسباب الحريق وظروفه.
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 (0مادة س

( من هذا القرار بعبارة "تعويض 2( و س3تختم األوراق النقدية المشار إليها بالمادتين س

أو بعبارة "تعويض بنصف القيمة" ويتم تعويضها من قسم الخزينة باإلدارة  بالكامل"

 المختصة بعد التوقيع عليها من قبل مدير اإلدارة أو من ينوب عنه.

وينش  صندوق خاص لتجميع األوراق النقدية المستبدلة ويتم فرزها بواسطة اإلدارة 

 المختصة وممثل التدقيق الداخلي بالمصرف.

 (6مادة س

حالة ثبوت تعرض الورقة النقدية المقدمة لإلستبدال ألي فعل متعمد من حاملها أدى الى في 

تشويهها أو تمزيقها أو طمس معالمها أو ثقبها أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الختم أو 

تلك الورقة دون دفع أي اللصق عليها أو إضافة أي شئ عليها، يحق للمصرف مصادرة 

 ( من القانون.400ذلك دون المساس بالعقوبة المنصوص عنها في المادة سملها، ومقابل لحا

 (2مادة س

 (.2/4000القرار رقم س يلغى

 (2مادة س

 يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 م.40/2/4002هـ، الموافق 12/2/1240صدر بتاريخ 
 

   عبد هللا بن سعود آل ثاني        

 المحافـــــــظ       

 * آالت عد  النقود وكشف التزييف -6

نظراً للمحاوالت الفردية التي يقوم بها العابثين بتزييف العملة القطرية ، نرجو من  جمياع  -

البنوك اتخاذ الحيطة والحذر وذلك بالتنبيه على جمياع الماوظفين العااملين علاى كااونترات 

ماان العمااال  ماارتين ماان خااالل وجااه الورقااة وظهرهااا  النقااد بعااد الاارزم النقديااة المسااتلمة

 وضرورة اقتنا  األجهزة الحديثة ذات المواصفات التالية :

حسب كتاب إدارة الدين العام والشؤون المصرفية واإلصدار )إلى جميع البنوك(  88/2/8882تاريخ  088/8882* تعميم إشارة رقم د م ص/ 

 38/28/8823تاريخ  2882/8823رقم د م ص/
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DD -  Double Detection Standard  

3D - “SSD” Detection I.e. checking Height & Width of different 

Denomination . 

UV - Ultra Violet Detection Sensor for Fake notes . 

EMG - Enhance Magnetic ink detection Sensor for US dollars . 

IR - Infrared ink Detection Sensor for Euro Currency . 

MT - Metalic Thread Sensor for Qatari Currency . 

 

والتعمااايم رقااام  12/0/1000الصاااادر بتااااريخ  40/00كماااا ناااص علياااه تعمااايم المصااارف رقااام 

، وتزويد كافة الفروع التابعة للبنوك بهذه ايالت والتنبيه على  30/3/4000بتاريخ  10/4000

 الموظفين العاملين على كاونترات النقد بعدم إقفال مفاتيت كشف التزييف الموجودة بايلة .

كما نرجو من جميع البنوك تنبيه عمالئهم من شركات ومجمعات تجارياة اتخااذ الخيطاة والحاذر 

ور واقتناا  تلاك األجهازة ، وضارورة إشاعار المصارف عناد اكتشااف أي عند تعاملهم مع الجمها

عملة مزيفة متضمناً بيانات عن أسم الشخص صاحب العالقة ورقم البطاقة الشخصية أو صاورة 

منها ، حي  سينعكس ذلك بضرورة إيجابية على اكتشاف األوراق النقدياة المزيفاة بساهولة أثناا  

 لى العملة القطرية من التزييف وللحد من ظاهرة ترسبها .إيداعها لدى البنك وذلك حفاظاً ع

موظفي اإلدارة المختصين بجوالت تفتيشية على جميع البنوك للت كد من قيام البناوك هذا وسيقوم 

 بتطبيق جميع التوصيات والقرارات الصادرة من المصرف .

     اصااافات تساااهيل مهماااة منااادوب المصااارف فاااي فحاااص آالت العاااد  للت كاااد مااان مطابقتهاااا للمو -

 المقررة ، باإلضافة لقيامه بفحص العمالت للت كد من سالمتها . 

 النقد لموظفي الخزائن .  وتقليد تنظيم الدورات التدريبية الالزمة في مجال مكافحة تزييف -

لكشاف  Uv lampالزام أمنا  الصناديق باساتخدام أجهازة  *على جميع البنوك االلتزام بما يلي : -

عند االشاتباه فاي أي ورقاة نقدياة للت كاد العمالت المزيفة 

 من الورقة قبل إرسالها إلى مصرف قطر المركزي .
 

 جلب العمالت األجنبية :  -2

  -ايتي :  أتباعيجب ة عند التعامل بالعمالت األجنبية الورقي 

 
من كتاب تعليمات البنوك حتى  02و  05)إلى جميع البنوك( "باإلشارة إلى تعليمات المصرف صفحتي  8/2/8823تاريخ  88/8823* تعميم رقم 

 ( 28 – 02حالياً صفحتي ) 8828أكتوبر 
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 3102 سبتمبر       
 الخامسة عشرالطبعة  

 

 .  هجلب هذه العمالت من مصادر موثوق  -

 .  قلدةأو الم توفير جهاز للكشف عن العملة المزيفة   -

 حفظ مستندات الشرا  أو االستيراد في ملف خاص .   -

 ن مصرف قطر المركزي*:مالسحوبات النقدية  -2

استناداً إلى تعليمات مصرف قطر المركزي ومان منطلاق المصالحة العاماة، يرجاى التكارم باالعلم با ن  

ساحب النقادي تعليمات مصرف قطار المركازي تشاير بضارورة اساتخدام رساائل الساويفت لعملياات ال

من المصرف المركزي علاى أن يرسال كتااب تعزياز لرساالة الساويفت إلدارة الادين العاام  (CASHس

خار معتماد يذي للبنك أو من ينوب عنه ومادير آوالشؤون المصرفية واإلصدار معتمد من الرئيس التنف

ناك مان النقاد توقيعه في المصرف، وكذلك إرسال كتاب من مدير الخزينة بالبنك يوضت احتياجاات الب

 ساعة من عملية السحب . 42قبل 

 وفي حال عدم االلتزام لن ينظر ألي عملية سحب نقدي .

 م .13/06/4010يعمل بهذا اعتباراً من 

 -:*تحدي  أجهزة عد النقد* -0

( بشاا ن ضااوابط ومعااايير 03/4010باإلشااارة إلااى الموضااوع أعاااله وإلااى التعماايم رقاام س

لبنوك وأجهزة الصاراف ايلاي ، علاى جمياع البناوك مراعااة التحوطات األمنية الخاصة في ا

 -ايتي :

  يجب على البنك عناد قياماه با ي تحادي  أو عمال صايانة علاى األجهازة الخاصاة بعاد

 النقد من قبل الشركة الموردة لها ، إخطار مصرف قطر المركزي لفحصها .

غراماة مالياة  وفي حالة عدم االلتزام بما ورد أعااله ، ساوف يقاوم المصارف بفارض

مان قاانون مصارف قطار المركازي وتنظايم ( 416وذلك بموجب أحكام الماادة رقام س

 .  4014لسنة  13المؤسسات المالية رقم 

 

 0/2/8828تاريخ  285/8828* كتاب إلى مدراء البنوك رقم اإلشارة د م ص/

  822ر صفحة )إلى جميع البنوك( مكر 28/3/8828تاريخ  88/8828** تعميم 


