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 3102 سبتمبر     
 سة عشرالخامالطبعة  

 

 

  *تعليمات وزارة الداخلية  ثانياً:

 

 -نقل النقود والعمالت األجنبية:* -0

يجب على جميع البنوك العاملة بدولة قطر عدم إرسال أو استقبال العمالت األجنبيةة عةط طرية  

مطار الدوحة الدولي إال بعد االتصةال والتنسةي  مةع السةيدرمدير إدارن أمةط المطةار ومةدير إدارن 

لتةةيميط الحراسةةة الالخمةةة خةةالل عمليةةة النقةةل تراديةةاس مةةط تعر ةة ا للسةةلب  -ة الحراسةةات العامةة

مدير إدارن أمط المطار بيسماء مندوبيكم لنقل النقود سـواء مط خارج السيد يتم تخويد    1والن ب

قطر أو مط مصرف قطر المركخي إليكم أو العكس وذلك ترادياس لحدوث أي أخـطاء في المستقبل 

 مندوبيكم ، يرجى إشعار مدير إدارن أمط المطار خطياس بذلك ، وفي حال تغيير

يتم نقل النقود مط مطار الدوحة الةدولي إلةى مصةرف قطةر المركةخي والبنةوك العاملةة فةي دولةة 

قطةةر أو العكةةس ، باسةةتخدام مركبةةات مخصصةةة ل ةةذا الغةةرء تتميةةخ بالكرةةاءن العاليةةة ومطابقةةة 

سةعات ا حجةم األمةوال المنقولةة مةرن واحةدن ، ويقةع للمواصرات األمنية القياسةية بحيةث تسةتوعب 

على عات  شركات نقل األموال المرخصة مط قبل وخارن الداخليةة مسةلولية تةوفير العةدد الكةافي 

 مط هذه المركبات لتيميط النقود في وسيلة محصنة أثناء عمليات النقل .
 

 -بيع سبالك ذهبية: -3

لمختصةة عةط أي شةخُ يبشةتبا قيامةا بعةرء على جميةع البنةوك إبةالإل اردارن األمنيةة ا

 1ج ة االختصاُ في الدولةسبالك ذهبية للبيع غير مختومة بختم 
 

  -الرقم الشخصي : -2
 

عند التعامل مع المراجعيط يجب علةى مةويري البنةوك عةدم األخةذ بةالرقم الشخصةي كيسةاس  0ر2

م ةموط بيانةات البطاقةة  لالستدالل على جنسية حاملا أو تاريخ ميالده ، وأط يتم التيكةد مةط

 1دوط االعتماد على الرقم الشخصي بيي شكل مط األشكال

 .* ببطاقة إثبات الشخصية القطرية للمواطنيط*الرقم الشخصي  3ر2

-بارشةةارن الةةى كتةةاب السةةيدر مةةدير مكتةةب وخيةةر الدولةةة للشةةلوط الداخليةةة رقةةم م و د س.رت

 .3111ر5ر31تاريخ  3111ر97المرف  بالتعميم  3111ر5ر03تاريخ  0181ر5

 

 

  45/45/5142تاريخ  14/5656التعديل حسب كتاب سعادة مدير عام األمن العام رقم م م أ ع/س/* 

( أعاله 4، بين اإلبقاء على النص في البند ) 4/5/5145تاريخ  6/556-كتاب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم م و د.أ/م* 

إلى جميع  45/5/5145تاريخ  41/5145)تعميم  زاولة الخدمات األمنية الخاصة لقانون تنظيم م لحين صدور الالئحة التنفيذية

 البنوك(

 )إلى جميع البنوك( 56/6/5116تاريخ  97/5116** تعميم 
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يرجى عةدم االعتةداد بةالرقم الشخصةي أو مكةاط المةيالد لالسةتدالل علةى جنسةية حامةل 

البطاقةةة الشخصةةةية، وإنمةةةا يةةةتم األخةةةذ بم ةةموط بيانةةةات البطاقةةةة دوط الركةةةوط للةةةرقم 

 الشخصي أو مكاط الميالد بيي شكل مط األشكال.
 

بةةوخارن  االتصةةاالتوإدارن  ات فةةي األمةةط العةةاموإدارن العمليةة اردارن العامةةة لنمةةط العةةام -8

 -: *الداخلية

بجميةةةع مواقةةةع البنةةةك  بالمعلومةةةات االتصةةةاالتإدارن ولنمةةةط العةةةام،  إدارن العمليةةةاتتخويةةةد 

وفروعا وأج خن الصراف اآللي التابعة للبنك وكل فرع ، مبشتملة أسةماء المسةلوليط وأرقةام 

إدارن المعلومةات كل موقع ، على أط يةتم موافةان هواتر م وأوقات الدوام ومسلولي الحراسة ل

بصةرة دوريةة ب ةذه البيانةات  بالمعلومةات فةي وخارن الداخليةة االتصاالتلنمط العام و إدارن 

كلما طرأ تغيير في المستقبل ، وبالمخططات والخرالط التو يحية تبيط المةداخل والمخةارج 

بمركةةخ القيةةادن الةةوطني العمليةةات  رنإدا"للمبةةاني الرليسةةية أإط أمكةةط ض ألغةةراء اسةةتخدام 

NCC"  ل ةذه البيانةةات والعمليةةات وقةةت الحاجةةة أو أي تغييةرات تجةةرا علةةى مواقةةع الرةةروع

 1مباشرنس 

مةةةةةةةدير عةةةةةةةام األمةةةةةةةط العةةةةةةةام فةةةةةةةي وخارن الداخليةةةةةةةة رقةةةةةةةم                                  بارشةةةةةةةارن الةةةةةةةى كتةةةةةةةاب   -5

 .**3103ر00ر30تاريخ  5218ر80م م أ عرسر

 -التالية: بالتعليماتيجب على جميع البنوك االلتخام     
  

ض عند تحرك سةيارات نقةل األمةوال NCCإخطار إدارن العمليات بمركخ القيادن الوطني أ 0ر5

مط المطار وتحديد الطر  التةي تسةلك ا الج ةة المقصةودن وإخطارهةا عنةد وجةود حالةة 

 . اشتباه وعند االنت اء مط الم مة 
 

ض بسةةيارات نقةةل األمةةوال ليتسةةنى تتبع ةةا مةةط خةةالل نيةةام TMR880iخن أتركيةةب أج ةة 3ر5

ض وبالتالي عدم الحاجة إلى أج خن إ افية ، علماس أط إدارن االتصةاالت Mentura AVLأ

 . بوخارن الداخلية ستقوم بيعمال التركيب واالختبار والصيانة والنيام
 

 

  

 45/45/5142تاريخ  14/5656التعديل بموجب كتاب سعادة مدير عام األمن العام رقم م م أ ع/س/* 

و  6/5و  6/4للبنيود  416/5145تعمييم  (412صفحة ) 5144من كتاب تعليمات البنوك حتى نوفمبر  (6على التعليمات في البند ) التعديل تم**

6/2  
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نةوك وفروع ةا وكةذلك أج ةخن الصةراف اآللةي التيكيد على و ع كاميرات مراقبة لجميةع الب  2ر5

ض صةرحة 0التابعة ل ا وذلك تقيداس بتعليمةات مصةرف قطةر المركةخي الةواردن فةي البنةد رقةم أ

  -ض ، على أط يراعى اآلتي :801رقم أ

عةةدم إعطةةاء أي نسةةخة مةةط المةةواد التسةةجيلية ألي شةةخُ إال بعةةد موافقةةة إدارن الةةنيم  .أ

 األمنية بوخارن الداخلية .

 كادر مراقبة ملهل ردارن نيام المراقبة .وجود  .ب

 إبقاء النيام فعاالس على مدار الساعة والتقيد بالصيانة الدورية . .ج

مةةع  ةةرورن االلتةةخام بالمواصةةرات الرنيةةة لكةةاميرات المراقبةةة التةةي تصةةدر عةةط إدارن الةةنيم 

 األمنية وأماكط نصب ا .

التةي تخيةد عةط أمبلةل مةالي   األخةرامةط البنةك والةى فروعةا فةي المنةاط   األموالعند نقل  8ر5

للمنطقةة التةابع ل ةا البنةك الررعةي هاتريةاس لتةيميط  األمنيةة اردارنيحدده البنكض يراعى اخطةار 

 النقل. 

 .ض  االتصاالت إدارنليصبح أ والعمليات االتصاالت* إدارنتعديل مسمى  5ر5

  -تعييط المويريط لدا الملسسات المالية:  -6

-تةةةةةةةاب سةةةةةةةعادن وخيةةةةةةةر الدولةةةةةةةة للشةةةةةةةلوط الداخليةةةةةةةة رقةةةةةةةم م ود.سرأك إلةةةةةةةىبارشةةةةةةةارن   

ط أي مويةةةةةةةف لةةةةةةةدا الملسسةةةةةةةات يبشةةةةةةةيط عةةةةةةةدم تعيةةةةةةة 3119ر01ر33تةةةةةةةاريخ  2175ر2

القانونيةةةةةة  ارجةةةةةراءاتبعةةةةةد التيكةةةةةد مةةةةةط اسةةةةةتيرالا لكافةةةةةة  إالالماليةةةةةة وبخاصةةةةةة أالبنةةةةةوكض 

 تا. القانونية في مواج ة مط تثبت مخالر ارجراءاتلتعيينا، وانا سيتم تطبي  

العاملةةةةةةةة بالدولةةةةةةةة  الماليةةةةةةةة وقةةةةةةةد تالحةةةةةةةي لةةةةةةةدا الةةةةةةةوخارن قيةةةةةةةام كثيةةةةةةةر مةةةةةةةط الملسسةةةةةةةات 

ال  األصةةةةةةةليةةةةةةةة والتةةةةةةةي هةةةةةةةي فةةةةةةةي وبخاصةةةةةةةة أالبنةةةةةةةوكض بةةةةةةةاللجوء الةةةةةةةى الشةةةةةةةركات التجار

تحمةةةةةةةةل تةةةةةةةةرخيُ ل ةةةةةةةةذا النشةةةةةةةةاط، ب ةةةةةةةةدف تةةةةةةةةوفير بعةةةةةةةةء المةةةةةةةةويريط للعمةةةةةةةةل لةةةةةةةةدي ا، 

فةةةةةةي  األجانةةةةةةب مةةةةةةةوإقامخالرةةةةةةة شةةةةةةاغل الوييرةةةةةةة لقةةةةةةانوط تنيةةةةةةيم دخةةةةةةول  إلةةةةةةى بار ةةةةةةافة

 أونقةةةةةةل كرالتةةةةةةا  إجةةةةةةراءاتلةةةةةةدا تلةةةةةةك الملسسةةةةةةات الماليةةةةةةة دوط اسةةةةةةتكمال  االةةةةةةبالد بعملةةةةةة

 . إعارتا
 

 م ـلية رقــداخــــشرية في وخارن الــــوارد البـمــــــال إدارندير ـــــاب مـــــكت إلىارن ــبارش -9

 
 

 

  4/5/5145تاريخ  6/556 –حسب كتاب وزارة الداخلية رقم م و د.أ/م   *
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الشةةلوط  إدارنديل مسةةمى المرفةة  طيةةا بشةةيط تعةة 3119ر00ر39تةةاريخ  5083ر20-ودرإم برأ 

 . الموارد البشرية إدارن إلى اردارية

جديةةدن علةةى المراسةةالت وشةة ادات اثبةةات العمةةل وتحديةةد الراتةةب  أختةةاماعتمةةدت وخارن الداخليةةة  

يرجةى اعتمةاد  3119ر03ر5تاريخ  3119ر321وخارن الداخلية مرف  التعميم  يالخاصة بمنتسب

 اعتبار االختام السابقة ملغية. هذه االختام الجديدن ب ذا الشيط مع 

 اعتماد تواقيع : -1

فيما يلي أسةماء المعتمةدن تةواقيع م حسةب الكتةب الةواردن مةط إدارن المةوارد البشةرية فةي وخارن  -أ

 منتسبي وخارن الداخلية للبنوك :رواتب الداخلية الخاصة بتحويل 

 الصادر من مصرف قطر المركزيرقم التعميم  رقم كتاب وزارة الداخلية وتاريخه المعتمد تواقيعهم

  12/2/2112تاريخ  11/2112 1/2/2112تاريخ  5/826-رقم م و د.أ/م العقيد/حسين حسن الجابر .1

   الرائد/ياسر إبراهيم السليطي 

   الرائد/سالم جاراهلل سالم النابت

   الرائد/محمد حمد عمر الغياثين 

   النقيب/جاسم مبارك خميس الكبيسي 

   د صالح محمد القمرا النقيب/حم

   النقيب/عبدالعزيز قيصل ثاني آل ثاني 

 01/2112تعميم سابق   مالزم أول/صالح حمد منيخر آل حنيتم 

 68/2111تعميم سابق   مالزم أول/علي محمد راشد الغانم العذبة 

 60/2111تعميم سابق   مالزم/خالد علي عبداهلل يوسف أحمد 

 56/2111تعميم سابق   ل مالزم/خالد محمد حسن زين

 12/2111تعميم سابق   مالزم/حسن سلمان محمد الحسن المهندي 

 82/2111تعميم سابق   مالزم/أحمد إبراهيم النصف المنصوري 

 21/1/2112تاريخ  6/2112 12/1/2112تاريخ  81/1851-رقم ود/إم ب/أ . العميد/عبدالعزيز علي عبداهلل الهيدوس2

   درويش جاسم الدرويش العميد/خالد أحمد 

   الرائد/سالم خالد محمد المظفري الهاجري

 81/12/2118تاريخ  112/2118تعميم  12/12/2118تاريخ  11/8525م م أع/س/ / أمان خميس أمان المحمد النقيب. 3

 10/8/2118تاريخ  10/2118تعميم  28/5/2118تاريخ  81/11222-رقم ود/إ م ب/أ . الرائد/ حمد هزاع حمد القريني الهاجري4
 

 

 

 

 .( بعض األسماء المعتمدة تواقيعهم سابقاً أرسلت للبنوك تعاميم بشأنهم فيها نماذج تواقيعهم 1* في البند )
 

 .إلغاء اعتماد توقيع  -ب

 3102ر03ر03تةاريخ  6535ر80وحسب كتاب سةعادن مةدير عةام األمةط العةام رقةم م م أعرسر

ط خميس المحمد على كتب تحةويالت رواتةب المةويريط إلةى أما 3319يعتمد توقيع النقيب رقم 

 مبارك خميس محبوب خميس الدوسري . 3311البنوك وإلغاء اعتماد توقيع النقيب رقم 

 
 

بشةيط إلغةاء اعتمةاد توقيةع  3102ر3ر30تةاريخ  2936ر20-بارشارن إلى كتةاب مةدير إدارن المةوارد البشةرية بةوخارن الداخليةة رقةم ودرإ م برأ

 . ض3102ر06أتعميم  المالخم أولرمبارك محبوب بوحقب الدوسري على المراسالت الخاصة بتحويل رواتب منتسبي وخارن الداخلية للبنوك
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  -نموذج يستخدم عط تحركات مركبات نقل االموال : -7

 األمةطمةدير عةام  المةوقرالةركطر سةعد بةط جاسةم الخليرةي  اءكتاب سةعادن اللةو إلىبارشارن  

بشيط التخام البنةوك  3111ر3ر01تاريخ  191ر80العام في وخارن الداخلية رقم م م أعرسر

 . 009 - 002بتنريذ تعليمات وخارن الداخلية المبينة في الصرحات 

وقةةد تالحةةي لةةدا الةةوخارن مةةط واقةةع التجربةةة العمليةةة عةةدم التةةخام البنةةوك بتنريةةذ مةةا يقةةع 

 -ثال:على عاتق ا مط إجراءات .. وعلى سبيل الم

ض والسيما ما يتعل  ببيانةات المسةلوليط لكةون م 8بند أحديث البيانات المنوه عن ا في الت -0

 مما يستوجب االلتخام بتحديث بيانات م وفقاس لذلك.  أخر إلىقابليط للتغير مط وقت 

بتحةةةةةةةةةةرك  "NCCالعمليةةةةةةةةةةات بمركةةةةةةةةةةخ القيةةةةةةةةةةادن الةةةةةةةةةةوطني  "إدارن*خطةةةةةةةةةةار إ -3

عةةةةةط حةةةةةاالت االنت ةةةةةاء  واربةةةةةالإلوتحديةةةةةد مسةةةةةارات ا  األمةةةةةوالسةةةةةيارات نقةةةةةل 

 الشركات المكلرة بذلك.  وأمط الم مة سواء مط قبل البنوك 

 في المكاتبات الرسمية.  االتصاالتردارن *استخدام المسمى الصحيح  -2

نمةوذج  إعةدادوعليا وحرصاس مط وخارن الداخلية لو ع تلك التعليمات مو ع التنريذ فقد تةم      

للعمةل بموجبةا ليةتم تعبلتةا بالبيانةات  األمةواللتحركةات مركبةة نقةل  لعملياتا إدارن*قبل  مط

 .  ض025مرف  ملح  رقم أ األموالنقل  رناعط تحرك سي األساسية

بةوخارن الداخليةة  العمليةاتعلى جميع البنوك العمل بموجب هذا النموذج بالتنسةي  مةع إدارن 

 . +ض798أ88939131-88916002-88916008وإرسالا على رقم الراكس 

بشةةةيط  005و  008صةةةرحتي  8ر5و  0ر5فيمةةةا يتعلةةة  بالتعليمةةةات الةةةواردن فةةةي البنةةةديط ** -01

 تخويد الج ات المعنية بالوخارن بالمطلوب في هذيط البنديط.

ض الةةةذي يعمةةةل علةةةى اسةةةتقبال CAMSأأنةةةا تةةةم تركيةةةب النيةةةام الجديةةةد  إلةةةىتشةةةير الةةةوخارن 

ا، والةةةةذي يمكةةةةط مراقبتةةةةا مةةةةط العديةةةةد مةةةةط ارنةةةةذارات مثةةةةل السةةةةرقة والحريةةةة  وغيرهةةةة

 ."NCC"إدارن العمليات بمركخ القيادن الوطني خالل 

 

 
 

مدير عام األمن العام رقم ( حسب كتاب سعادة 2( فقرة )7، التعديل في البند ) 4/5/5145تاريخ  6/556-* حسب كتاب وزارة الداخلية رقم م و د.أ/م

  45/45/5142تاريخ  14/5656م م أع/س/

 11/5117والتعميم رقم  41/6/5117تاريخ  4725/-4-حسب كتاب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم م و د.س/م 41-41** البنود من 

تاريخ   14/6261وزارة الداخلية رقم م م أ ع/س/ حسب كتاب 6/2و  6/5و  6/4، قد عدلت البنود  )إلى جميع البنوك( 51/6/5117تاريخ 

 . 416/5145وأعلمت البنوك بموجب تعميم  54/44/5145
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 3102 سبتمبر     
 سة عشرالخامالطبعة  

 

*علةةةى جميةةةع البنةةةوك والملسسةةةات الماليةةةة وفروع ةةةا ومواقةةةع أج ةةةخن الصةةةراف اآللةةةي  -00

التابعةةةة ل ةةةا تةةةوفير أج ةةةخن إنةةةذار وربط ةةةا مةةةع غرفةةةة العمليةةةات بمركةةةخ القيةةةادن الةةةوطني 

خام بتحةةةةةديث البيانةةةةةات المتعلقةةةةةة ب ةةةةةذه الخدمةةةةةة ض بةةةةةوخارن الداخليةةةةةة مةةةةةع االلتةةةةةNCCأ

والمسةةةةلوليط عن ةةةةا بشةةةةكل دوري كلمةةةةا طةةةةرأت مسةةةةتجدات وأط تخ ةةةةع هةةةةذه األج ةةةةخن 

 . للترتيش تحت إشراف إدارن االتصاالت وعمل التجارب العملية ل ا
 

 ةةةةرورن مراعةةةةان تغييةةةةر األرقةةةةام السةةةةرية أالكةةةةودض الخاصةةةةة بةةةة جراء عمليةةةةات التحويةةةةل أو  -03

رف ـــةةةةـع مصـةةةةـرا أو مـالخارجيةةةةة الخاصةةةةة بةةةةيموال البنةةةةوك مةةةةع البنةةةةوك األخةةةةالتةةةةرحيالت 

طر المركةةةخي، والتةةةي تكةةةوط بحةةةوخن العةةةامليط بالملسسةةةات الماليةةةة بحكةةةم عمل ةةةم، وذلةةةك ـةةةـق

قبةةل مةةنح م تصةةاريح للسةةرر خةةارج الةةبالد سةةواء بسةةبب ارجةةاخن أو فةةي حالةةة إن ةةاء خةةدمات م 

 تجنباس ألي تالعب، وك جراء وقالي.
 

 ةةةرورن تخويةةةد اردارن العامةةةة لنمةةةط العةةةام بيسةةةماء المنةةةدوبيط المختصةةةيط بنقةةةل النقةةةود  -02

وصةةةور مةةةط بطاقةةةات م الشخصةةةية وأرقةةةام السةةةيارات المسةةةتخدمة فةةةي النقةةةل قبةةةل وقةةةت 

كةةةةاف  مةةةةع اسةةةةتمرار التنسةةةةي  عقةةةةب ذلةةةةك مةةةةع إدارن جةةةةواخات وأمةةةةط المطةةةةار لتسةةةة يل 

 م مت م.
 

ت ةةةةةةةةةا عنةةةةةةةةةد قالمنةةةةةةةةةدوبيط لمطاب  ةةةةةةةةةرورن وجةةةةةةةةةود البطاقةةةةةةةةةات الشخصةةةةةةةةةية مةةةةةةةةةع -08

 ح ورهم للمطار للتيكد مط هويات م.

 . 3117ر5يعمل ب ذه التعليمات اعتباراس مط تاريخا 
 

 **شيكات بدوط رصيد  -05

 ومةةةةةةط منطلةةةةةة  حةةةةةةرُ مصةةةةةةرف قطةةةةةةر المركةةةةةةخي بنةةةةةةاء علةةةةةةى طلةةةةةةب وخارن الداخليةةةةةةة

للحةةةةةد مةةةةةط يةةةةةاهرن الشةةةةةيكات المرتجعةةةةةة بةةةةةدوط رصةةةةةيد ركةةةةةافر فةةةةةي الحسةةةةةاب كمةةةةةا هةةةةةي 

 . في كتيب التعليمات، والعتبارات الصالح العام دنوار

 -على جميع البنوك االلتخام بما يلي:
 

 

 

-  

 

 

 (416/5145)تعميم  54/44/5145تاريخ  14/6261عدل حسب كتاب سعادة مدير عام األمن العام رقم م م أع/س/ *

  ]26/5145مضافاً إليه تعميم  لبنوك(( )إلى جميع ا52مكرر صفحة )[ 6/9/5117تاريخ  55/5117تعميم رقم **
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 3102 سبتمبر     
 سة عشرالخامالطبعة  

 

 ض للعميةةل أالسةةاحبضIDفةةي حالةةة رجةةوع شةةيك بةةدوط رصةةيد يةةدوط الةةرقم الشخصةةي أ -

، فةي أإ افة إلى أسم الساحب المروء بالتوقيع جنبةاس إلةى جنةب مةع الةرقم الشخصةيض 

ض أو فةةةي الجةةةخء RETURN INFOع الشةةةيك أالجةةةخء المخصةةةُ لمعلومةةةات رجةةةو

 يك أبيانات الشيكض،ــصورن الشــلى لـض في الجخء األعNOTEالمخصُ للمالحيات أ

للسةاحب مةط خةالل ض IDأويمنع تسليم الشيك للعميل قبل التيكد مط كتابة الرقم الشخصةي

 النيام اآللي لتبادل الشيكات.

 

البنةةةةةةك واليوجةةةةةةد عنةةةةةةد توجةةةةةةا العميةةةةةةل لصةةةةةةرف شةةةةةةيك أنقةةةةةةداسض مةةةةةةط خخينةةةةةةة  -

رصةةةةةةيد فةةةةةةي حسةةةةةةاب السةةةةةةاحب يكتةةةةةةب علةةةةةةى ي ةةةةةةر الشةةةةةةيك الةةةةةةرقم الشخصةةةةةةي 

 ض المرف  مع الشيك بدقة وبو وح تام.SLIPللساحب أو على أ

 

يةةةةةةدوط الةةةةةةرقم الشخصةةةةةةي للمرةةةةةةوء ر المرو ةةةةةةيط بةةةةةةالتوقيع بالنسةةةةةةبة للشةةةةةةركات  -

 والملسسات التجارية.

 

بنةةةةةةوك سةةةةةةوف يتخةةةةةةذ مصةةةةةةرف قطةةةةةةر المركةةةةةةخي ارجةةةةةةراءات القانونيةةةةةةة حيةةةةةةال ال -

مصةةةةةرف قطةةةةةر المركةةةةةخي وتنيةةةةةيم التةةةةةي تخةةةةةالف هةةةةةذه التعليمةةةةةات وفقةةةةةاس لقةةةةةانوط 

 . 3103لسنة  02الملسسات المالية رقم 

 . 3117ر9ر1يعمل ب ذا التعميم اعتباراس مط تاريخا  
 

*المشةةةةةةروع الةةةةةةوطني للتوعيةةةةةةة بي ةةةةةةرار ومخةةةةةةاطر المخةةةةةةدرات الخطةةةةةةة المرحليةةةةةةة  -06

 -السادسة :
 

 –د مةةةةةدير عةةةةةام األمةةةةةط العةةةةةام فةةةةةي وخارن الداخليةةةةةة بارشةةةةةارن إلةةةةةى كتةةةةةاب السةةةةةي -أ

-جنةةةةةةةةةةةة الدالمةةةةةةةةةةةة لشةةةةةةةةةةةلوط المخةةةةةةةةةةةدرات والمسةةةةةةةةةةةكرات رقةةةةةةةةةةةم ل ش مرعلال

المرفةةةةةةةةةةةةةةةةةة  طةةةةةةةةةةةةةةةةةةي التعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم  3101ر03ر33تةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ  3101ر816عر

 بشاط المو وع أعاله . CDمع  3101ر012

 

 

 

 
 )إلى جميع البنوك(   21/45/5141تاريخ  412/5141* تعميم 
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 3102 سبتمبر     
 سة عشرالخامالطبعة  

 

 
 

فةةةةةةةي إطةةةةةةةار تنريةةةةةةةذ قةةةةةةةرار مجلةةةةةةةس الةةةةةةةوخراء المةةةةةةةوقر بشةةةةةةةيط الموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى  

الوطنيةةةةةةةةةة لمكافحةةةةةةةةةة المخةةةةةةةةةدرات وتكليةةةةةةةةةف اللجنةةةةةةةةةة الدالمةةةةةةةةةة ارسةةةةةةةةةتراتيجية 

لشةةةةةةةةةةلوط المخةةةةةةةةةةدرات والمسةةةةةةةةةةكرات والج ةةةةةةةةةةات المعنيةةةةةةةةةةة بتنريةةةةةةةةةةذ خطةةةةةةةةةةة 

ارسةةةةةةةةةتراتيجية وبةةةةةةةةةرام  وإجةةةةةةةةةراءات تنريةةةةةةةةةذها المت ةةةةةةةةةمنة بةةةةةةةةةرام  التربيةةةةةةةةةة 

 الوقالية مط خطر المخدرات .

 

  وتنريةةةذاس للخطةةةة المرحليةةةة السادسةةةة للمشةةةروع الةةةوطني للتوعيةةةة بي ةةةرار ومخةةةاطر 

المخةةةةةدرات ، توصةةةةةي اللجنةةةةةة الدالمةةةةةة ب  ةةةةةافة العبةةةةةارن الجديةةةةةدن  ةةةةةمط عبةةةةةارات 

 التوعية عبر شاشات البنوك والمصاريف .

 وعليا يرا المصرف األخذ ب ذه التوصية .     

 

بارشةةةةةةةةارن إلةةةةةةةةى كتةةةةةةةةاب سةةةةةةةةعادن مةةةةةةةةدير عةةةةةةةةام األمةةةةةةةةط العةةةةةةةةام رقةةةةةةةةم ل ش * -ب

لحةةةةةةةةة  المبةةةةةةةةةيط فةةةةةةةةةي المالمرفةةةةةةةةة  طيةةةةةةةةةا  3100ر6ر31تةةةةةةةةةاريخ  3100ر011مر

 .بشيط ارستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ض 065رقم أ

 . 3100ر52بالتعميم  CDيرجى تنريذ ما ورد فيا ، مرف  الـ 
 

 -**المراسالت الموج ة إلى قسم المشتريات في وخارن الداخلية : -09

بارشةةةةةةةةارن إلةةةةةةةةى كتةةةةةةةةاب السةةةةةةةةيد مةةةةةةةةدير إدارن المةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةرية فةةةةةةةةي وخارن 

بشةةةةةةةةةةةةةةيط  3101ر00ر31تةةةةةةةةةةةةةةاريخ  00937ر20-م برأالداخليةةةةةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةةةةم ودرإ 

تةةةةةةةةةةةةةةاريخ   3101ر75المرفةةةةةةةةةةةةةة  طةةةةةةةةةةةةةةي التعمةةةةةةةةةةةةةةيم المو ةةةةةةةةةةةةةةوع أعةةةةةةةةةةةةةةاله 

 . 3101ر03ر08
 

   أط البشةةةةرية ،  إدارن المةةةةوارد  –لةةةةوحي مةةةةط قبةةةةل قسةةةةم المشةةةةتريات بةةةةوخارن الداخليةةةةة 

دوط                المكاتبةةةةةات تةةةةةةرد إلةةةةةةي م مةةةةةةط قبةةةةةةل البنةةةةةوك والمصةةةةةةارف العاملةةةةةةة فةةةةةةي قطةةةةةةر

 ــارن إلى المراسالت الـــسابقة وبـــدوط تو ــيح مو ــوع الكـــتاب أو تــراصـيلارشـــ

 

 

 

 )إلى جميع البنوك(   44/9/5144تاريخ  62/5144* تعميم 

 )إلى جميع البنوك(  41/45/5141تاريخ  76/5141** تعميم 
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 3102 سبتمبر     
 سة عشرالخامالطبعة  

 

الج ةةةةةة أو الشةةةةةركة اآلمةةةةةرن ب صةةةةةدار الكرالةةةةةة ، حيةةةةةث يةةةةةتم االكترةةةةةاء بةةةةةذكر رقةةةةةم 

 الكرالة البنكية وقيمت ا فقط ، مما يلدي إلى االلتباس وإرباك العمل .

 

د إلةةةةةةى البنةةةةةةك مةةةةةةط قبةةةةةةل قسةةةةةةم يجةةةةةةب االلتةةةةةةخام بارشةةةةةةارن إلةةةةةةى  خةةةةةةر كتةةةةةةاب وار

المشةةةةةتريات مةةةةةع تحديةةةةةد مو ةةةةةوع الكتةةةةةاب عنةةةةةد مخاطبةةةةةة البنةةةةةك للقسةةةةةم المعنةةةةةي 

 أقسم المشترياتض .

 -تحديث بيانات المشتركيط*: -01

بارشةةةةةةارن إلةةةةةةى كتةةةةةةاب السةةةةةةيد مةةةةةةدير إدارن االتصةةةةةةاالت فةةةةةةي وخارن الداخليةةةةةةة رقةةةةةةم         

بشةةةةةةيط  3103ر09م طةةةةةةي التعمةةةةةةيالمرفةةةةةة   3103ر0ر38تةةةةةةاريخ  2919-أأرش كرم خ

 المو وع أعاله .

 إدارن االتصةةةاالت فةةةي خةةةالل ثالثةةةة أيةةةام مةةةط تاريخةةةا –يرجةةةى تخويةةةد وخارن الداخليةةةة 

بالبيانةةةةات المطلوبةةةةة للسةةةةادن المسةةةةلوليط لةةةةديكم المعنيةةةةيط بالتنسةةةةي  مةةةةع  ض3103ر3ر07أ

الج ةةةات األمنيةةةةة فةةةةي حالةةةةة حةةةةدوث إنةةةةذار مبكةةةةر وسةةةةرعة االسةةةةتجابة والح ةةةةور إلةةةةى 

 . موقع الحدث

 -** تحويل مبالل مالية للمقيميط : -07

بارشةةةةةةارن إلةةةةةةى كتةةةةةةاب مةةةةةةدير عةةةةةةام جةةةةةةواخات المنافةةةةةةذ وشةةةةةةلوط الوافةةةةةةديط رقةةةةةةم       

 بشيط المو وع أعاله . 3102ر9ر9بتاريخ  881أ ع جرسر

يجةةةةةب علةةةةةى جميةةةةةع البنةةةةةوك العاملةةةةةة فةةةةةي الدولةةةةةة عةةةةةدم تحويةةةةةل أي مبةةةةةالل ماليةةةةةة 

 بعد تجديد ترخيُ ارقامة . الإ للمقيميط المنت ية إقامت م في البالد

 

 )إلى جميع البنوك(    47/5/5145تاريخ  49/5145* تعميم 

 )إلى جميع البنوك(  54/9/5142تاريخ  62/5142تعميم ** 

 


