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سحب أوراق نقدية                                                وشؤون تداول النقدمقاصة ونظم المدفوعات ال -الباب الثالث

 من التداول                    
 

 3102 سبتمبر      
 الخامسة عشرالطبعة  

 

 الرابعالفصل 
 

 سحب أوراق نقدية  
 

 لاير : 055،  055أوالً : سحب أوراق نقدية من التداول فئة 

لاير  055،055نحيطكم علماً بأن مصرف قطر المركزي قرر سحب األوراق النقدية من فئة *

يوم م الى نهاية 00/3/9552القديمة من اإلصدار الرابع من التداول اعتباراً من يوم األحد الموافق 

م مع إبقاء الحقق لحاملهقا اسقترداد قيمتهقا االسقمية مقن مصقرف قطقر 00/6/9552االثنين الموافق 

لاير  055،055المركزي مباشرة خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب، وستبقى فئة 

فقق طرحهقا فقي التقداول اعتبقاراً مقن يقوم األحقد المواتقم الجديدة )اإلصدار الرابع( والتي سبق وأن 

خققر  األم والتقي تحمقل خقيط أمقان عقريف بنافقفة شق افة فقي التقداول بجانقب ال ئقات 96/2/9552

 المتداولة حالياً.

علقى  ،ورغبة من المصقرف فقي تسقهيل وتخ يقف األعبقاء علقى الجمهقور فقي عمليقة االسقتبدال

لاير  055،055جميققع البنققوس االسققتمرار فققي اسققتالم األوراق النقديققة المسققحوبة مققن التققداول فئققة 

م 00/6/9552م إلى نهاية يوم االثنين الموافق 00/3/9552القديمة اعتباراً من يوم األحد الموافق 

لاير المققفكورة  055،055وتحويلققا الققى مصققرف قطققر المركققزي السققتبدالا بالعملققة الجديققدة ل ئققة 

 أعاله وعدم طرحا في التداول مرة أخر .

 : 00/6/9553: ** سحب األوراق النقدية )اإلصدار الثالث( من التداول الصادر في ثانياً 

باإلشققارة إلققى قققرار سققحب األوراق النقديققة )اإلصققدار الثالققث( مققن التققداول والصققادر بتققاريخ 

م ، والنقضاء فترة العشر سقنوات المحقددة قانونقاً السقتبدال األوراق النقديقة اعتبقاراً مقن 00/6/9553

 عمل بقرار السحب .تاريخ ال

لفا فإن مصرف قطر المركزي يحيط جميع البنوس علماً بأنا سقوف يقتم وققف اسقتبدال األوراق 

النقديققة مققن اإلصققدار الثالققث مققن العملققة القطريققة بجميققع فئاتهققا والتققي تققم سققحبها مققن التققداول بتققاريخ 

 . م00/6/9553

بإصقدار ققانون مصقرف قطقر  9509ة ( لسقن03( من القانون رقم )00واستناداً ألحكام المادة )

المركزي وتنظيم المؤسسات المالية ، فقد تقرر أن يكون آخر موعد لقبول استبدال األوراق النقدية مقن 

 . 06/6/9503اإلصدار الثالث بمصرف قطر المركزي يوم األحد الموافق 

 . )إلى جميع البنوك(  81/9/9009تاريخ  9/9009* تعميم 

 )إلى جميع البنوك( . 3/6/9084تاريخ  34/9084** تعميم 


