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 السادسالباب 
 

 النظم المصرفية
 

 المصرفية اإللكترونيةالتعليمات 
 

 -: EMVالذكية ومعيار  البطاقة -1

اب اعليمتتتا  متتتت كاتتت 111صتتت  ة  1/3و  1/2 و 1/1 البنتتتو استتتامرار العمتتت   تتت   1/1

 ُا تتتر ، و تتت   التتتة الم ال تتتة (3مل تتت    تتت  المبينتتتة  2002البنتتتوت  اتتت  متتتار  

 .الغرامة

   الاعليما  السابقة  و  اطبي  معايير البطاقة الذكية، يرج  الا ق  متباإلشارة ال  1/2

،  يث ابيت EMVايير الـ عأجهزة الصراف اآلل  وأجهزة نقاط البيع مع م اوا  

اقوم با وي   EMVللمصرف المركزي بأت بع  أجهزة البنوت الماوا قة مع نظام 

 (.VISA Electronمث   العمليا  الم ار  اسوياها م لياً ال  شبكا  أ رى 

ليتا  الا ويت  المشتار هليهتا وعليه سوف يام  صم  رو  المبالغ الات  قت  انتان متت عم

 عل  البنت المالت لالت األجهزة.أعاله 

وال  الما ة  ،EMV بشأت االناهاء مت اطبي  معيار الـباإلشارة ال  الاعليما  السابقة   1/3

انظيم المؤسسا  المالية الصا ر و ( مت قانوت مصرف قطر المركزي212رقم  

، ياوجب عل  جميع البنوت العاملة ب ولة قطر االلازام 2012لسنة  13رقم  بالقانوت

 بما يل :

هص ار واساب ا  جميع بطاقا  الصراف اآلل ، ببطاقتا  ا مت   اصتية الشتري ة   -

 EMVوالاتت  ااوا تت  متتع ماطلبتتا  التتـ  Debit Card With Smart Chipالذكيتتة 

 ها عل  جميع العمالء  وت اساثناء.ناهاء مت اوزيعواال

  :EMVأنظمة الموا قا  ال اصة بنظام الـ   1/4

نظراً لقيام بع  البنوت العاملة ب ولة قطر، وألغرا  سرعة االناهاء مت اطبي   

 ة ـــا  ال اصــام الموا قــلنظ Outsourcingا  ال ارج  ـباإلسن EMVأنظمة معايير الـ 
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االئامات وبطاقا  الصراف اآلل  والا  ا اوى عل   اصية الشرائح الذكية  ببطاقا  

 ، لشركا  أو بنوت أ رى  ارج قطر.EMVوااوا   مع معايير الـ 

لذا يجب عل  جميع البنوت الا  قام  بمث  هذه االسنا ا  ال ارجية، بضرورة اع ي  

 .ا أنظمة البنوت ال اصة بهم السايعاب هذه الموا ق

 اقا  الصراف اآلل  المص رة     ولة قطر*:بط  1/5

عل  جميع البنوت العاملة ب ولة قطر  َكُمص رة للبطاقا  أو كقابلة للبطاقا (  -

ر   جميع العمليا  ال اصة ببطاقا  الصراف اآلل  المص رة     ولة قطر والا  

ن ذة مت يام ان يذ عمليااها مت  ال  المعلوما  المقروءة مت الشريط الممغنط والمُ 

  ال  أجهزة الصراف اآلل  الماواج ة     ولة قطر.

والموا قة  قط عل  عمليا  لبطاقا  الصراف اآلل  الا  ُاقرأ وارس  معلومااها 

 .EMVالماواج ة    البطاقا  الذكية والماوا قة مع معايير الـ 

 .1/3/2002يعم  بهذا القرار اعاباراً مت يوم األ   الموا   
 

 م اطر عل  عمالء البنوت:اقلي  ال -2

   ولتة قطتر،  قت  اقترر علت  ضمت هطار  طتة اقليت  الم تاطر علت  عمتالء البنتوت  ت -2/1

  -االلازام بما يل :البنوت 

عت العمليا  المن ذة  SMSاركيب أجهزة ا طار العمالء باسا  ام الرسائ  القصيرة  -

 ال سابا  وبطاقا  الصراف اآلل ، وبطاقا  االئامات.عل  

( إلاا تتة   متتة اإلبتتالل عتتت البطاقتتا     Call Centerهنشتتاء مركتتز ااصتتا  العمتتالء   -

 الم قو ة والمسروقة وغيرها مت ال  ما .

 عل  س وبا  العمالء** : SMS  مة الرسائ  القصيرة  -2/2

، وهلتتتت  الاعمتتتتيم رقتتتتم  10/7/2002( الصتتتتا ر باتتتتاري  22/2002هل اقتتتتاً للاعمتتتتيم رقتتتتم  

، بشتتأت الموضتتوال أعتتاله المتت ونات  تت  البنتت   11/3/2007ر باتتاري  ( والصتتا 53/2007 

أعاله . و يث لو ظ    اآلونة األ يرة ع م الازام بع  البنوت بما ور     الاعميميت  2/1

 المشار هليهما ،  ق  اقرر ما يل  :  
 

 

 

  هل  جميع البنوت( 22/2/2002ااري   11/2002* اعميم 
  هل  جميع البنوت(  13/2/2013  ااري 42/2013** اعميم 
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 ضرورة الازام كا ة البنوت بما ور     الاعميميت المشار هليهما أعاله . .1

لة ع م االلازام ، سوف يقوم المصرف المركزي باوقيع الجزاء المال  و قتاً     ا .2

( متتت قتتانوت مصتترف قطتتر المركتتزي وانظتتيم المؤسستتا  212أل كتتام المتتا ة  

 . 2012لسنة  13المالية الصا ر بالقانوت رقم 

 :“SIBNET”نظام الشبكة اآلمنة  -3

وال الشبكة اآلمنة بتيت البنتوت اطبي  مشرقام بيرج  العلم بأت مصرف قطر المركزي  3/1

والتذي يضتمت سترية  QCB-Connect" ليام اركيبها علت  شتبكة SIBNET –"سيب ن  

ونظتام البريت   RTGSاناقا  المعلوما ، ليام اسا  امها  ت  نظتام الت  عا  بتيت البنتوت 

االلكارونتتت  ونظتتتام الاقتتتارير المركزيتتتة ونظتتتام اال طتتتار المصتتتر ية، وغيرهتتتا متتتت 

 .األنظمة

يرجت  الاكتترم بتتالعلم بأنتته ستتيام بتت ء العمتت  بالشتتبكة االمنتتة بتتيت البنتتوت وستتيب نتت  * -أ 3/2

SIBNet     وعليه يجب عل  جميتع البنتوت ضترورة  12/3/2001ابا اء مت يوم اال

للعمليتتتا  المصتتتر ية المبينتتتة ا نتتتاه وذلتتتت  SIBNetالبتتت ء باستتتا  ام شتتتبكة ستتتب نتتت  

 .وعا  والاسويا والم   بالانسي  مع ا ارة النظم المصر ية

  SIBNetال  ما  الماو رة  الياً    نظام سيب ن  

 ال  عا  بيت البنوت   ا ا ية وماع  ة (.  -

  اي اال واقارا ( QMR ركا  السو  النق ي   -

 . NAPS Reconciliation ركا  الاسويا  للشبكة الوطنية ناب    -

  SIB Netال  ما  الا  سيام او يرها    نظام سيب ن  

 CDSاق يم عطاءا  شها ا  االي اال   -

  GSSاق يم عطاءا  االورا  المالية   -

 عمليا  نق  الملكية    نظام شها ا  االي اال واالورا  المالية.  -

( بتتيت مصتتترف قطتتتر  Secured email  المراستتال  االلكارونيتتتة االمنتتة   -

 المركزي والبنوت.

 )إلى جميع البنوك( 30/1/8002تاريخ  13/8002* تعميم  
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   ما  سا    ال قاً.   -

البنتتوت هرستتا  مطالبتتا  الاستتويا  ال اصتتة بالشتتبكة الوطنيتتة نتتاب  علتت  جميتتع * -ب

"NAPS Reconciliation "خالل شبكة سيب نت  عن طريق الشاشات المعدة لذلك ،

"SIB NET ". 

عتتالس ستتيفم ر متت ا بتتع علمتتاب نتتي  طا باالبتتات تررنتتا ختتارل الشتتبكة المشتتار إلي تتا ط 

 لاير عن كل عملية ر ض. 300 تغريم البنك نـ

 :QMRلعمليات  SIBNetاسا  ام شبكة سيب ن  ** -ج

والمتتتؤري  تتتت   31/2001باإلشتتتارة التتت  اعمتتتتيم مصتتترف قطتتتتر المركتتتزي رقتتتتم 

 قت  اقترر أت اقتوم جميتع البنتوت العاملتة ب ولتة قطتر هرستا   أ3/2بن   10/3/2001

" عتت طريت  شتبكة QMRقترا ( "ا   ركا  السو  النقت ي  هيت اال وهجميع عملي

، علمتاً بتأت 12/4/2002اعابتاراً متت يتوم األ ت  الموا ت  وذلتت  SIBNetسيب نت  

مرستلة عتت الغير الا  ال ارس  عت طري  شبكة سيب ن   QMRجميع عمليا  الـ 

مع هبقتاء شتبكة  22/4/2002سيام ر ضها اعاباراً مت ااري  طري  شبكة سيب ن  

 سوي   كشبكة مسان ة     الة ع م او ر شبكة سيب ن .

 راف اآلل :  ما  أجهزة الص -4

لة، ولاق يم   متة أ ضت  للمتواطنيت    طور ا سيت   ما  أجهزة الصراف اآلل     ال و

 والمقيميت، ياوجب عل  البنوت االلازام بما يل :

عت األنظمة الا  يابعها ك  بنت  يمتا ي تا الاعترف علت   طر المركزيازوي  مصرف ق   -

يتام معر تة ذلتت اليتاً أو غيتر ذلتت، و وريتة كمية النق  الماواج     األجهزة،  يما هذا كتات 

 هعا ة اعبئاها أثناء العطال  األسبوعية واألعيا .

اركيتتب شتتبكة ااصتتاال  ب يلتتة لجميتتع أجهتتزة الصتتراف اآللتت  يمكتتت استتا  امها  تت   التتة    -

 Service Levelاعطتت  الشتتبكة األساستتية، باإلضتتا ة التت  اوقيتتع اا اقيتتة مستتاوى ال  متتة 

Agreement  SLA ستاعة، أيتام  24( لضمات اتو ر الصتيانة متت شتركة كيوات  علت  مت ى

 العم  والعطال  األسبوعية والرسمية واألعيا  ... أل .

 )إلى جميع البنوك( 88/4/8030تاريخ  13/8030*تعميم 

 )إلى جميع البنوك( 31/4/8002تاريخ  88/8002تعميم  **
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    ا  اعط  جهاز أو شبكة أو ن اذ النق   ت  أي جهتاز صتراف الت  ألكثتر متت ستاعايت    -

متتنح  تتال  ستتاعا  التتذروة، ستتيام ستت ب اتتر يا الجهتتاز المعنتت ، باإلضتتا ة التت  اأجيتت  

ارا يا لاركيب أجهزة صراف لم ة يقررها مصرف قطر المركزي، و ت   التة اكترار 

مرا ، سيقوم مصترف قطتر المركتزي باا تاذ اجتراءا  صتارمة  3هذه العملية أكثر مت 

  و  منح الارا يا ال اصة بأجهزة الصراف اآلل .

 :NAPSاعليما  لوائح الاشغي  ال اصة بالشبكة الوطنية ناب   -5

بااري   201/1221/ إلشارة ال  الاعليما  الصا رة مت مصرف قطر المركزي رقم: ت.با    

 7/2003/نتتتتاب / ، ورقتتتتم ت.24/2/2002باتتتتاري   151/2002/ ، ورقتتتتم: ت.2/5/1221

وانظتتيم  ( متتت قتتانوت مصتترف قطتتر المركتتزي212، والتت  المتتا ة رقتتم  14/1/2003باتتاري  

، لو ظ قيام بع  البنوت العاملة ب ولتة 2012سنة ل 13رقم  المؤسسا  المالية الصا ر بالقانوت

      للصتتتتراف اآللتتتت  نتتتتاب  لشتتتتبكة الوطنيتتتتةقطتتتتر بم ال تتتتة  ليتتتت  أنظمتتتتة الاشتتتتغي  ال اصتتتتة با

"Operation Regulations وذلت بع م عكت  قيت  العمليتا  الغيتر مكاملتة والنااجتة عتت عت م ،"

 ابا  العمالء.صرف النقو  مت األجهزة للعمالء، والا  يام قي ها عل   س

( لاير قطتري 5،000وعليه سيقوم مصرف قطر المركزي ب ر  غرامة مالية وقت رها      

 .(57/2007اعميم   عت ك  عملية ا الف هذه الاعليما 

 :اسوية مطالبا  الشبكة الوطنية ناب     ال ارة الم   ة*  -2

موضتوال ب صوا ال 151/2002باإلشارة هل  كااب مصرف قطر المركزي رقم ت. /

 ، عل  جميع البنوت العاملة    ال ولة االلازام بما يل  : أعالهالمشار هليه 

أيتام عمت  متت  3سرعة الر  علت  المطالبتة بتالقبو  أو التر    تال  مت ة أقصتاها  -2/1

 ااري  اساالم المطالبة .

متت هذا ابيت ع م قيام البنت بالر  عل  المطالبة سوف يام  صم المبلتغ المطالتب بته  -2/2

 ستاب البنتت المطلتتوب وهي اعته  تت   ستاب البنتتت الطالتب ، و تتر  غرامتة ماليتتة 

( متت قتانوت مصترف قطتر المركتزي وانظتيم المؤسستا  212بموجب الما ة رقم  

 . 2012لسنة  13الصا ر بالقانوت رقم المالية 

 
 )إلى جميع البنوك( 81/1/8031تاريخ  88/8031*تعميم 
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هعتتتا ة المبلتتتغ المراجتتتع هلتتت   ستتتاب العميتتت  يجتتتب علتتت  البنتتتت المصتتت ر للبطاقتتتة  -2/3

 .ساعة  24أقص   ال   ب  

 تتت   التتتة عتتت م الاتتتزام البنتتتت المصتتت ر للبطاقتتتة بالاعليمتتتا  المشتتتار هليهتتتا أعتتتاله ،  -2/4

ستتتوف يقتتتوم مصتتترف قطتتتر المركتتتزي ب تتتر  غرامتتتة ماليتتتة عليتتته بموجتتتب المتتتا ة 

 13متتتت قتتتانوت مصتتترف قطتتتر المركتتتزي وانظتتتيم المؤسستتتا  الماليتتتة رقتتتم ( 212 

 . 2012لسنة 

 اآلل  باألجهزة األمنية:اجهيز أجهزة الصراف  -7

ضتتتمت هطتتتار  طتتتة اقليتتت  الم تتتاطر علتتت  جميتتتع البنتتتوت العاملتتتة  تتت   ولتتتة قطتتتر،  قتتت   -7/1

 -اقرر عل  البنوت االلازام بما يل :

 (Pinhole Camera اركيتتتتب كتتتتاميرا   اصتتتتة  تتتت  جميتتتتع أجهتتتتزة الصتتتتراف اآللتتتت   -

متتتتتتع اركيتتتتتتب كتتتتتتاميرا  مراقبتتتتتتة  تتتتتت  جميتتتتتتع مواقتتتتتتع أجهتتتتتتزة الصتتتتتتراف اآللتتتتتت  

 Surveillance Camera)  جميعهتتتا متتتزو ة بتتتأجهزة الاستتتجي  ا  تتتظ المتتتوا  المستتتتجلة

 يوماً .120لم ة ال اق  عت

علتتتت   (Fraud Detection Device اركيتتتتب أجهتتتتزة اكشتتتتف م اولتتتتة اال ايتتتتاال    -

 . جميع أجهزة الصراف اآلل 

 تتت  هطتتتار الجهتتتو  المبذولتتتة متتتت قبتتت  المصتتترف المركتتتزي باراقتتتاء مستتتاوى الجهتتتاز  -7/2

مااها و رصتتتاً منتتتا لاعزيتتتز الاعتتتاوت المشتتتارت بتتتيت  مصتتتر    تتت  ال ولتتتة وجتتتو ة  تتتال

المصتتتترف ووزارة ال ا ليتتتتة لاستتتتهي  ال صتتتتو  علتتتت  البيانتتتتا  بتتتتيت ال تتتتيت واآل تتتتر 

و اصتتتتًة التتتتت الاتتتت  ااعلتتتت  بكتتتتاميرا  أجهتتتتزة الصتتتتراف اآللتتتت  الماواجتتتت ة  ا تتتت  

ا ر يئتتة، واتتذكيراً الجهتتاز أو متتت ال تتارج والاتت  غالبتتاً متتا اكتتوت  رجتتة الوضتتو   يهتت

 لما جاء    المراسال  السابقة    هذا ال صوا يرج  عم  اآلا :

أ تتتت ث ا تتت يث الكتتتاميرا  ال ا ليتتتة وال ارجيتتتة متتتت  يتتتث  رجتتتة الوضتتتو  لااواكتتتب متتتع   -

الاوزيتتتتع المناستتتتب واأل ضتتتت  للكتتتتتاميرا  بتتتت ا   و تتتتو  أجهتتتتزة الصتتتتتراف و الاقنيتتتتا 

 ب يث يمكت الرجوال هليه عن  الضرورة. يوماً  120اال ا اظ بالاسجي  لم ة و اآلل 
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ازويتت نا باإل تت اثيا  الجغرا يتتة ل طتتوط الطتتو  والعتتر  لكتت  موقتتع متتت مواقتتع أجهتتزة    -

        المناشتترة  تت  أرجتتاء ال ولتتة مثتتا :  موقتتع مصتترف قطتتر المركتتزي وف اآللتت  االصتتر

25 17 24.98 N, 51 32 07.51 E.) 
 

ف اآللت  بغر تة العمليتا  بمركتز القيتا ة ااة عل  أجهزة الصترالربط اآلل  للكاميرا  المثب  -

 بأو . ( مباشرة وذلت لمراقبة  اال  اإلشاباه أوالً NCCالوطنية  وزارة ال ا لية(  

 و    الة االسا سار يرج  الانسي  مع ه ارة النظم المصر ية والم  وعا  والاسويا . 
 

  -ية:جالشبكة ال لي -1

( يتوم 14الاستوية للشتبكة ال ليجيتة  تال    هجتراءا اتزام بمعالجتة عل  جميع البنتوت االل 

مت ااري  اق يم المطالبة، و    الة اناهاء الم ة سيام  صتم المبلتغ علت   أقص عم  ك   

 .اإلجراءالبنت عت طري   سابا  المقاصة، ولت ُينظر ألي مطالبا  بع  هذا 

 . 11/2007موا   ال األ  سيام العم  بهذا القرار اعاباراً مت يوم  
 

 اطوير وهسراال ا صي  الشيكا : -2

بأو ، ياطلب مت جميتع البنتوت اتو ير  الً ا صي  الشيكا  او وهسراالاطوير  هطار    2/1

" مباشترة األ ترا بيانااها علت  مكااتب استاقبا  العمتالء " وه  ا مسح الشيكا   أجهزة

 Front desk/counter   ولي  مت  ال  المكااب المسان ة)Back office  وذلت )

 ور اق يمه مت قب  العمالء، عل  أت يام اتو ير مكاتب لضمات   و  الشيت    النظام 

اساقبا   اا للشيكا  الوار ة مت الشركا     ال روال الرئيسية والمز  متة، ب يتث 

 عت طري  المكااب المسان ة . ه  الهايمكت 

لاطبيتت  نظتام ا صتي  الشتتيكا    ت  هطتار اطتوير وهستتراال ا صتي  الشتيكا  وامهيت اً *  2/2

 ذا  األولويا  الماع  ة، ياوجب عل  جميع البنوت االلازام بما يل :

          . اتتتتتتو ير أجهتتتتتتزة مستتتتتتح الشتتتتتتيكا  علتتتتتت  مكااتتتتتتب استتتتتتاقبا  شتتتتتتيكا  العمتتتتتتالء أ

 Cashier Counter. ولي     المكااب  لف االساقبا ) 

 

 
  هل  جميع البنوت( 13/7/2001ي  اار 22/2001* اعميم 
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( Receiptsالعميتتت  ايصتتتاال    . استتتاالم الشتتتيكا  ونستتت ها  تتت  النظتتتام واستتتليمب

مسا رجة مت نظام مستح الشتيكا  مباشترة متع هيقتاف استا راج اإليصتاال  الات  

 لت   ت  أنظمتة  يام  امها واسليمها للعمي   هال     اال  الطواريء وعن  وقتوال

 ال اسبا     البنت(.

م شتيكا  . ا ا ياً لاأ ير العمالء األ را ، ياوجب او ير مكاب اساقبا   تاا الستاالج

المؤسسا  والشركا  واسليمهم ايصاال  مسا رجة مت النظام كما ور   ت  البنت  

 ( و اصة    ال روال المز  مة.ب 

 

 :*اصوير أو نس  الشيكا  األصلية  -10

علت  جميتتع البنتوت العاملتتة  ت   ولتتة قطتر االلاتتزام بالاعليمتا  الصتتا رة ب صتوا مستتح 

" وذلتت باستا  ام الشتيكا  ECCلكارونت  "وهرسا  الشيكا  عت طري  نظتام الاقتاا اال

 األصلية عن  مس ها عل  النظام االلكارون  ولي  صور أو نس  للشيكا  األصلية.

علماً بأت مصرف قطر المركزي سيقوم ب ر  غرامة مالية عتت كت  عمليتة م ال تة لهتذه 

متتت قتتانوت مصتترف قطتتر المركتتزي  212الاعليمتتا ، وذلتتت بموجتتب أ كتتام المتتا ة رقتتم 

 .2012لسنة  13ظيم المؤسسا  المالية رقم وان
 

 -*:*اسا  ام األرقام المعينة مسبقاً لبطاقا  االئامات -11

لبطاقتا  االئامتات، " Perfixباإلشارة ال  اسا  ام البنوت لألرقام الات  يتام اعيينهتا مستبقاً "

جميتع ب والمت  وعا  والاستويا  يرج  مت المسؤوليت ل يكم ابتالل ه ارة التنظم المصتر ية

األرقام المسا  مة  الياً، وعن  اسا  اث أرقام ج ي ة السا  امها إلصت ار بطاقتا  ا مت  

 الت األرقام.

 -:***أجهزة نقاط البيع  -12

 

 

 
  هل  جميع البنوت( 13/5/2001ااري   74/2001* اعميم 

  هل  جميع البنوت( 12/2/2002ااري   1/2002اعميم ** 
  هل  جميع البنوت( 1/2/2002ااري   47/2002*** اعميم 
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ا  اق م   مة أجهزة نقاط البيتع  ت  المواقتع والعل  جميع البنوت العاملة     ولة قطر  -12/1

 اصتتتة والم تتتا  الاجاريتتتة وال تتت ما  الم ال تتتة  تتت  ال ولتتتة كالمؤسستتتا  العامتتتة وال

األ رى، ضرورة هلزام هذه الجها  لوضتع أجهتزة نقتاط البيتع  ت  مرئت  العميت  عنت  

هجتتراء العمليتتة باإلضتتا ة التت  هلتتزام العميتت  ن ستته بل  تتا  األرقتتام الستترية ال اصتتة 

 بالبطاقة.

متة عتتت متع هبتالل هتتذه الجهتا  بتأت أيتتة م ال تة لهتذه الاعليمتتا  ستؤ ي الت  هلغتتاء ال  

 . الجهة الم ال ة وس ب جميع األجهزة

و    الة عت م اا تاذ البنتت اإلجتراءا  المناستبة متع الجهتة الم ال تة، ستيقوم مصترف 

 قطر المركزي باا اذ جميع اإلجراءا  إليقاف هذه ال  مة مت البنت المعن  بالكام .

  -عمليا  نقاط البيع للبطاقا  الصا رة مت الشبكا  ال ليجية* : -12/2

علتت  جميتتع البنتتوت الصتتا رة ألجهتتزة نقتتاط البيتتع  تت   ولتتة قطتتر ، البتت ء  تت  عمتت   

مت الشتبكا  الصا رة الاع يال  الالزمة لامرير عمليا  نقاط البيع ال اصة بالبطاقا  

 . " عت طري  الشبكة الوطنية ناب GCCNETال ليجية "

  ب صتتتتوا يرجتتتت  الانستتتتي  متتتتع ه ارة التتتتنظم المصتتتتر ية والمتتتت  وعا  والاستتتتويا 

 اإلجراءا  والا اصي  ال نية .
 

 ** QATCHنظام اإلي اال وال صم المباشر  -13

( متتتتتت قتتتتتانوت مصتتتتترف قطتتتتتر المركتتتتتزي وانظتتتتتيم 71 عمتتتتتالً بأ كتتتتتام المتتتتتا ة  -13/1

نظتتتتتتتام  استتتتتتتا  اث قتتتتتتت  اقتتتتتتترر  2012لستتتتتتتنة  13المؤسستتتتتتتا  الماليتتتتتتتة رقتتتتتتتم 

اإليتتتتتتتتت اال وال صتتتتتتتتتم المباشتتتتتتتتتر وذلتتتتتتتتتت عتتتتتتتتتت طريتتتتتتتتت  استتتتتتتتتا  ام التتتتتتتتتنظم 

رونيتتتتتتتة الماق متتتتتتتة والماطتتتتتتتورة، ويعمتتتتتتت  النظتتتتتتتام الج يتتتتتتت  متتتتتتتت  تتتتتتتال  االلكا

شتتتتتتتبكة الكارونيتتتتتتتة امنتتتتتتتة ويهتتتتتتت ف التتتتتتت  استتتتتتتهي  ابتتتتتتتا   المتتتتتتت  وعا  متتتتتتتت 

المؤسستتتتتتتتتا  الماليتتتتتتتتتة  تتتتتتتتت   ولتتتتتتتتتة قطتتتتتتتتتر وهجتتتتتتتتتراء عمليتتتتتتتتتا  المقاصتتتتتتتتتة 

 . للم  وعا  قليلة ال جم

 

 

  سب كااب ه ارة النظم المصر ية 12/2 ع ل  ال قرة  هل  جميع البنوت( 2/2/2011ااري   14/2011* اعميم            
 22/12/2011ااري   574/2011المر وال لسعا ة نائب الم ا ظ رقم ت.م.م. / والاسويا  والم  وعا 

  هل  جميع البنوت( 1/3/2010ااري   20/2010اعميم رقم **           
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ا   ويهتت ف النظتتام الج يتت  التت  ا تت يث القطتتاال المصتتر    تت  ال ولتتة وجعتت  عمليتتة ابتت

 األموا  والم  وعا  مت المؤسسا  الم ال ة سهلة وامنة.

أ اة و تتاء  يعابتتركمتتا أت النظتتام المشتتار هليتته يعابتتر أ تت  البتت ائ  الهامتتة للشتتيت، التتذي 

 2010لستتنة  7المع لتتة بالقتتانوت رقتتم  510بمجتتر  االطتتالال عليتته و قتتاً لتتنا المتتا ة 

 .2002ة لسن 27الصا ر باع ي  بع  أ كام قانوت الاجارة رقم 

 20/2010 ار األو "  المر تت ( بتتالاعميم رقتتم راءا  الاشتتغيلية "اإلصتتت  ليتت  اإلجتته

يوضح طريقة عمت  النظتام واإلشتارات  يته وواجبتا  ومستؤوليا   1/3/2010ااري  

 المشاركيت  يه، وكا ة الجوانب الاشغيلية الماعلقة بالموضوال.

 وكي ية اسا  ام النظام.كذلت  لت قواع  اشغي  النظام انظم جميع العمليا  

يرجتتتتت  متتتتتت جميتتتتتع المشتتتتتاركيت  تتتتت  هتتتتتذا النظتتتتتام مراعتتتتتاة الضتتتتتوابط والقواعتتتتت  

الاشتتتغيلية المشتتتار هليهتتتا واتتت ريب عتتت   متتتت المتتتوظ يت علتتت  الاعامتتت  معهتتتا، وذلتتتت 

بالانستتتتتتب  متتتتتتع ه ارة التتتتتتنظم المصتتتتتتر ية والمتتتتتت  وعا  والاستتتتتتويا  بالمصتتتتتترف 

 المركزي.

 -:* QATCHالاشغي  ال   لنظام اإلي اال وال صم المباشر  -13/2

بشتتأت نظتتام اإليتت اال  (147 المتت وت صتت  ة  20/2010باإلشتتارة التت  الاعمتتيم رقتتم 

 -، وهل اقاً لما ور  به  ق  اقرر اآلا :QATCHوال صم المباشر 

 اال موعت اً لب ايتة الاشتغي  ال ت  لنظتام اإليت 5/4/2010ام ا  ي  يوم االثنتيت الموا ت   -أ

 وال صم المباشر.

لالسا ستتتتار والا اصتتتتي  يرجتتتت  االاصتتتتا  بتتتتل ارة التتتتنظم المصتتتتر ية والمتتتت  وعا    -ب

 والاسويا  بالمصرف المركزي.

يرجتتتت  متتتتت جميتتتتع البنتتتتوت االلاتتتتزام بالمواعيتتتت  المقتتتتررة والاعليمتتتتا  الاشتتتتتغيلية  -ج

 .22/3/2010ااري   27/2010المر قة ط  الاعميم 

 .(153مل   رقم   ال اصة بالنظام بالاعميم مر   الاعليما  الاشغيلية - 

 
 

  هل  جميع البنوت(  22/3/2010ااري   27/2010* اعميم  
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 -*: QATCHنظام اإلي اال وال صم المباشر  -13/3

نظراً الساكما  البنوت الربط بيت أنظماها البنكية متع نظتام اإليت اال وال صتم المباشتر 

QATCH :  عل  جميع البنوت االلازام باآلا ،- 
 

 تتت  الجتتت و  المر تتت  مل تتت  رقتتتم المواعيتتت  المقتتتررة للجلستتتا  ال اصتتتة بالنظتتتام  -1

 152.) 

استتا  ام الاصتتني ا  لجميتتع التت  عا  التتوار ة عتتت طريتت  النظتتام  ستتب الكشتتف  -2

 ( .152المر   مل    

 رصاً عل  ستالمة الجهتاز المصتر   وأنظمتة المت  وعا  يجتب مراعتاة اعليمتا   -3

 ولتة مصرف قطر المركزي الماعلقة بلرسا  واساقبا  ال واال  المصر ية  ا   

قطتتر ، وهابتتاال األستت  المصتتر ية الستتليمة واطبيتت  الرقابتتة الثنائيتتة ، علتت  أقتت    

 اق ير ، للاأك  مت سالمة ال واال  المرسلة مت  ال  النظام .

 . 1/1/2010يعم  بهذه الاعليما  ابا اًء مت يوم األ   الموا قة  

 -:QATCHال صم المباشر**ال اا بنظام اإلي اال و TERMSالنظام االلكارون  للا ويضا   -14

 رصاً مت مصرف قطر المركزي علت  ابنت  األنظمتة االلكارونيتة  ت  المعتامال  البنكيتة 

،  يتتث ياتتيح النظتتام لعمتتالء المؤسستتا   QATCHو عمتتاً لنظتتام اإليتت اال وال صتتم المباشتتر 

الماليتتة ومستتا ي ي ال  متتة  تت  المؤسستتا  ال  ميتتة وغيرهتتا ، الاوقيتتع علتت  الا ويضتتا  

 بال  عا  الشهرية أو ال ورية أو ال وااير ال ورية المسا قة . ال اصة

ولا قيتت  هتتذه األهتت اف ستتيقوم مصتترف قطتتر المركتتزي باطبيتت  النظتتام االلكارونتت  إلنهتتاء 

 " .TERMSهجراءا  الا ويضا  بيت البنوت "

متع  مجهتا  TERMSلذا يجب عل  جميع البنوت اركيتب واثبيت  المكونتا  ال اصتة بنظتام 

 أشهر مت ااري ه . 3ظمة البنكية المسا  مة  الياً ، وذلت  ال   ارة ضمت األن

،  27/2012مر تتت  بتتتالاعميم  ليتتت  اإلجتتتراءا  الاشتتتغيلية بتتتاللغايت العربيتتتة واالنجليزيتتتة 

 ولالسا سار يرج  الانسي  مع ه ارة النظم المصر ية والم  وعا  والاسويا  بالمصرف .

  

  هل  جميع البنوت( 4/1/2010ااري   25/2010عميم ا*             
  هل  جميع البنوت(    12/4/2012ااري   27/2012** اعميم 
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 -* :pay-Qية لل  ع االلكارون  ا شيت نظام البوابة الوطن -15

" والذي ستوف ي ت م القطاعتا  Q-payنظراً لا شيت نظام البوابة الوطنية لل  ع االلكارون  "

 -المصر ية والاجارية وال  مية     ولة قطر ، لذا يجب عل  جميع البنوت االلازام باآلا  :

متوظ   مركتز االاصتا  ا ريب واوعية المتوظ يت المعنيتيت و اصتة قستم   متة العمتالء و -أ

 Call centre. ) 

هع ا  وا صيا موظ يت السا سار طلبا  العمالء  يما ياعل  بلنشاء الم  ظة االلكارونية  -ب

"E-wallet. وضرورة الا ق  مت بيانا  العمالء و اصة البطاقا  الش صية " 

ويا  الانستتتتتي  المباشتتتتتر للماابعتتتتتة متتتتتع ه ارة التتتتتنظم المصتتتتتر ية والمتتتتت  وعا  والاستتتتت  -ج

 لمعر ة الا اصي  ال نية والاشغيلية للنظام . 
 

 -: *اير عت طري  أجهزة الصراف اآلل *  ع ال وا -12

علتتتت  جميتتتتع البنتتتتوت العاملتتتتة  تتتت   ولتتتتة قطتتتتر والمستتتتا  مة ألنظمتتتتة   تتتتع ال تتتتوااير أو 

رستتتوم أو غيرهتتتا متتتت اطبيقتتتا  التتت  ع عتتتت طريتتت  أجهتتتزة الصتتتراف اآللتتت  الاابعتتتة لهتتتا 

ا  الصتتتراف اآللتتت  وبطاقتتتا  االئامتتتات لعمالئهتتتا وعمتتتالء بنتتتوت والاتتت  استتتاوعب بطاقتتت

أ تترى عاملتتتة  تت  ال ولتتتة ، اعتت ي  أنظماهتتتا ب يتتث يتتتام هرستتا  العمليتتتا  الاتت  اتتتر  هلتتت  

( POS الشتتتبكة الوطنيتتتة للصتتتراف اآللتتت  "نتتتاب " علتتت  أستتتا  أنهتتتا عمليتتتا  نقتتتاط بيتتتع 

أستتتابيع متتتت  3ـ، وذلتتتت  تتتال  متتت ة ال ااجتتتاوز الـتتت( ATM  صتتتراف التتت  وليستتت  عمليتتتا 

 ااري ه .

 -:*بال واال  وبيع وشراء العمال  **بيانا  العمي  ال اصة  -17

 ةا  نظتتتام الاقتتتارير المركزيتتتعلتتت  جميتتتع البنتتتوت العاملتتتة  تتت   ولتتتة قطتتتر ا تتت يث بــتتتـيان

بجميتتتتع  ركتتتتا  بيتتتتع وشتتتتراء العمتتتتال  والا تتتتويال  الاتتتت  اتتتتام متتتتت  تتتتال   وال اصتتتتة 

                    البنتتتتتتتتتت والاتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتام استتتتتتتتتوياها نقتتتتتتتتت اً ، مكااتتتتتتتتتب االستتتتتتتتتاقبا   الكتتتتتتتتتاونار(  تتتتتتتتت  

ذ ــتتتتتـ  أ ـتتتتتـة هلـبنت. هضا تتتتتـ  التتتتتـــتتتتتـمالء  لعتتتتت م اأثيرهتتتتتا علتتتتت   ستتتتتابا  العتتتتتـ نظتتتتتراً 

 جي  ــواس

 
  هل  جميع البنوت( 25/1/2010ااري   72/2010اعميم *      
  هل  جميع البنوت( 3/4/2011ااري   34/2011** اعميم  

  وت(  هل  جميع البن 22/2/2011ااري   73/2011 *** اعميم
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 البيانا  ال اصة بالعمي  الا  يقوم بعم  الشراء أو البيع أو الا وي  .واسجي  

بتتتتة  تتتتال  شتتتتهريت متتتتت ااري تتتته، علتتتت  أت يتتتتام االناهتتتتاء متتتتت جميتتتتع الاعتتتت يال  المطلو

 وللانسي  يرج  م اطبة ه ارة النظم المصر ية والم  وعا  والاسويا  . 

 -المركبا  المانقلة المزو ة ب  مة جهاز صراف ال  *: -11

باإلشارة هل  الموضوال أعاله، يرج  اإل اطة بالعلم بأنه عن  رغبة البنت القيام باتو ير   متة 

ة ب  متتتة الصتتراف اآللتت ، يجتتب عليتتته االلاتتزام بكا تتة الاعليمتتتا  المركبتتا  المانقلتتة المتتزو 

 -والمواص ا  المقررة ، وه  كالاال  :

 ه طار المصرف المركزي قب  ه  ا  الت المركبا     ال  مة . -أ

 يجب اأميت النق  الموجو   ا   أجهزة الصراف اآلل  . -ب

 ئ  المركبة .الاأك  مت اواج  موظف أو أكثر مت البنت مرا قاً لسا -ج

يجتتتتتتب أت اتتتتتتام اغذيتتتتتتة جهتتتتتتاز الصتتتتتتراف اآللتتتتتت  بالنقتتتتتت   ا تتتتتت  البنتتتتتتت بواستتتتتتطة  - 

 األش اا الم اصيت .

و  تتتتتارج جهتتتتتتاز الصتتتتتراف اآللتتتتتت  و تتتتتت  اركيتتتتتتب كتتتتتاميرا  مراقبتتتتتتة  ا تتتتتت   -هتتتتتـ

جميتتتتتع ااجاهتتتتتا  المركبتتتتتة، ب يتتتتتث اغطتتتتت   جتتتتتم المركبتتتتتة والمنطقتتتتتة الم يطتتتتتة 

 واكوت مربوطة بغر ة المراقبة المركزية .

اركيتتتتتتتب أجهتتتتتتتزة هنتتتتتتتذار علتتتتتتت  التتتتتتتت األجهتتتتتتتزة واكتتتتتتتوت مربوطتتتتتتتة بتتتتتتتوزارة  -و

 ال ا لية  كما هو ال ا     جهاز الصراف اآلل  الثاب ( .

 لمعر ة  ط سير المركبة . (Vehicle tracking system ازوي  المركبة بجهاز  -ز

 الاأك  مت وجو  كاميرا  مراقبة    أماكت اعبئة النق  . - 

    ركة س ب اام عل  الجهاز .اصوير واسجي  ك  -ط

بنتتتتتت بالاعليمتتتتتا ، ستتتتتوف يتتتتتام وقتتتتتف التتتتتت ال  متتتتتة الو تتتتت   تتتتتا  عتتتتت م اقيتتتتت  

المق متتتتتتتة متتتتتتتت البنتتتتتتتت، متتتتتتتع  تتتتتتتر  الغرامتتتتتتتة المقتتتتتتتررة لم ال تتتتتتتة اعليمتتتتتتتا  

 المصرف المركزي .

 

   

  هل  جميع البنوت( 25/2/2011ااري   74/2011اعميم  *
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        رئتتتتتتتتي  –ولالسا ستتتتتتتتار يرجتتتتتتتت  الانستتتتتتتتي  متتتتتتتتع الستتتتتتتتي / عبتتتتتتتت الها ي اهتتتتتتتتت 

                      علتتتتتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتتتتتااف  –يتتتتتتتتتتتتتة لجنتتتتتتتتتتتتتة الا اتتتتتتتتتتتتتي  علتتتتتتتتتتتتت  المؤسستتتتتتتتتتتتتا  المال

االلكارونتتتتتتتتتتتتتتتت  : أو علتتتتتتتتتتتتتتتت  البريتتتتتتتتتتتتتتتت   44452371/44452254رقتتتتتتتتتتتتتتتتم: 

qcb.gov.qa@ahena . 

 -*ضوابط ومعايير الا وطا  األمنية ال اصة    البنوت وأجهزة الصراف اآلل  : -12

 ( .417الاعليما  م ونة    الص  ة  

 -أنظمة المراقبة األمنية :** -02

 ( .420الاعليما  م ونة    الص  ة  

 -:**اآلل  لذوي اال اياجا  ال اصة* أجهزة الصراف -21

ضمت االهامام الذي اوليه  ولة قطر بذوي اال اياجا  ال اصة ورغبتة  ت  ا ستيت ال ت ما  

 المصر ية المق مة لهم،  ق  اقرر االلازام بالاعليما  الاالية :

قيتتتام البنتتتوت باتتتو ير أجهتتتزة صتتتراف التتت  باقنيتتتة   يثتتتة لتتتذوي اال اياجتتتا  ال اصتتتة مت  -أ

مسا  م  الكراس  الما ركة، وضتعاف البصتر، والمك تو يت( يراعت   يته ارا تاال الجهتاز 

وأبعا  ال رال ال اا بمسار عجال  الكراست  الما ركتة واتو ر رمتوز لغتة برايت  واقنيتة 

 اسا  امها بيسر وسهولة .البرمجة الصواية لامكينهم مت 

جهتتاز صتتراف التت  للبنتتت  أي 20يتتام ا صتتيا جهتتاز صتتراف التت  وا تت  مقابتت  كتت   -ب

مت األجهزة( أو جهاز صراف ال  وا   هذا كات مجموال أجهزة الصتراف اآللت   %5نسبة

 جهازاً . 20للبنت أق  مت 

شتك  مناستب  ت  ا ايتار األمتاكت المالئمتة  ت  اركيتب هتذه األجهتزة ب يتث يتام اوزيعهتا ب -ج

المجمعتتتا  الاجاريتتتة واألمتتتاكت الستتتيا ية والمطتتتارا  والمساشتتت يا  واألمتتتاكت ال  ميتتتة 

 األ رى .

الاقي  باعليما  مصرف قطتر المركتزي الستابقة وال اصتة بالضتوابط والمعتايير األمنيتة  - 

 ألجهزة الصراف اآلل  عن  اركيب هذه األجهزة .

 

 
 

  هل  جميع البنوت ( 11/7/2011ااري   52/2011 هل  جميع البنوت( والاعميم رقم  13/12/2010ااري   23/2010اعميم *     
  هل  جميع البنوت( 2/10/2011ااري   72/2011** اعميم رقم      

  هل  جميع البنوت( 4/10/2011ااري   72/2011*** اعميم رقم 
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أشتهر متت  2متا  التوار ة أعتاله وان يتذها  ت  غضتوت يجب عل  البنوت االلاتزام بالاعلي 

، ولالسا ستتار يرجتت  الانستتي  متتع لجنتتة الا اتتي  علتت  المؤسستتا  4/10/2011 ااري تته

الماليتتتتتتة ممثلتتتتتته بالستتتتتتي / عبتتتتتت الها ي اهتتتتتتت رئتتتتتتي  اللجنتتتتتتة علتتتتتت  هتتتتتتااف رقتتتتتتم 

 . ahena@qcb.gov.qaااللكارون  : أو عل  البري  44452371/44452274

 -    ولة قطر : IBANقم ال ساب المصر   ال ول  اطبي  نظام ر -22

* استهيالً إلجتتراءا  عمليتتا  ا ويتت  األمتوا  بشتتك  أستترال وأكثتتر  قتة عنتت  القيتتام بعمليتتا   -أ

الستت ا  ،  تتلت استتا  ام رقتتم ال ستتاب المصتتر   التت ول  سيستتاهم  تت  ضتتمات ال قتتة  تتال  

 ة والعالمية .عمليا  الس ا  االلكارون  ، والا  امر عبر أنظمة ال  ع الم لي

،  22/12/2011( باتتاري  107/2011وهل اقتتاً هلتت  اعمتتيم مصتترف قطتتر المركتتزي رقتتم  

علتت   IBANن تتيطكم علمتتاً بتتأت مصتترف قطتتر المركتتزي بصتت   اطبيتت  مشتتروال نظتتام التتـ

مساوى القطاال المصر      ال ولتة ، ولاطبيت  التت السياستة ، ياوجتب علت  جميتع البنتوت 

 بما يل  :العاملة     ولة قطر العم  

  . ISO 13616 العمالء لااوا   مع المعايير ال ولية ا أنظماها ال ا لية ل ساب  القيام باع ي -

 ةياعتتيت علتت  جميتتع البنتتوت  تت  ال ولتتة والاتت  اقتت م الا تتويال  الماليتتة للمتت  وعا  الم ليتت -

 . IBANت اام مت  ال  رقم ال ساب العالم  الـ ، وأوالعالمية 

 . عل  كا ة عمالئها ال الييت والج   IBANوم باطبي  الـعل  جميع البنوت ات اق -

ياعيت عل  ك  بنت أت يقت م اقريتراً مر ليتاً عتت  طتة الاطبيت  وذلتت  تال  أستبوال األو   -

 . مت الربع الثان  للعام ال ال  وازوي نا بالمساج ا  عن  ان يذ المشروال

البنتت ،  يتث ارشيح موظف ليكوت ضابط و لقة الوصت  بتيت مصترف قطتر المركتزي و -

أت مصرف قطر المركزي سيعق  ع ة اجاماعا   ورية مع البنتوت لشتر  ا اصتي  كي يتة 

 . اطبي  المشروال

 1/4/2013ياعتتيت علتت  جميتتع البنتتوت العمتت  علتت  اطبيتت  المشتتروال اباتت اًء متتت اتتاري   -

 . واالناهاء مت المشروال قب  نهاية العام الجاري

 

 
 

 .   هل  جميع البنوت( 22/3/2013ااري   24/2013*اعميم 
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التنظم المصتر ية والمت  وعا  والاستويا  علت  هتااف لالسا سار يرج  الانسي  متع ه ارة 

 . rashidm@qcb.gov.qaأو عل  عنوات البري  االلكارون  :  44452442رقم : 

* باإلشتتتارة هلتتت  الموضتتتوال اعتتتاله ، وال اقتتتاً هلتتت  اعمتتتيم مصتتترف قطتتتر المركتتتزي رقتتتم  -ب

، وهلت  متا جتاء  ت  االجامتاال اتم عقت ه  22/3/2013( والمؤري  ت  24/2013 ت.م.م. 

مع جميع البنوت العاملة بال ولة ،  ق  اقرر هلزام جميتع البنتوت بال ولتة  2/5/2013بااري  

 بما يل  :

  انة( . 22اع ي   ق  ال ساب المصر   وهو   -1

 . Swift BICللبنت هو  bank identifierالرمز الاعري   الذي سوف يسا  م     ق   -2

        علتتت  أنظماهتتتا ال ا ليتتتة IBANاقتتتوم جميتتتع البنتتتوت العاملتتتة بال ولتتتة باطبيتتت  التتتـ أت  -3

 Core Banking)  الاتت  ااتتأثر بأرقتتام  ستتابا  العمتتالء وأنظمتتة المتت  وعا  والمربوطتتة

 (QATCH & TERMS ونظام اإليت اال وال صتم المباشتر (RTGS)بالمصرف المركزي 

 . ونظام سوي  

مصترف قطتر المركتزي برئاستة الستي  / عبت الها ي  وسوف يقوم  ريت  ما صتا متت

اهتتتت   متتت ير التتتنظم المصتتتر ية والمتتت  وعا  والاستتتويا  بالوكالتتتة ( لماابعتتتة ستتتير عمتتت  

 المشروال والاأك  مت الازام البنوت بالنقاط المشار هليها أعاله.

و تت   تتا  عتت م اقيتت  البنتتت بالاعليمتتا  الصتتا رة ستتوف يقتتوم مصتترف قطتتر المركتتزي 

وانظتتيم المؤسستتا   ( عمتتالً بأ كتتام قتتانوت مصتترف قطتتر المركتتزي212ا ة  باطبيتت  المتت

 .2012( لسنة 13رقم   المالية

ولالسا ستتار يرجتت  الانستتي  متتع ه ارة التتنظم المصتتر ية والمتت  وعا  والاستتويا  علتت  

 .44452442هااف رقم : 

 -    ولة قطر : IBANاطبي  رقم ال ساب المصر   ال ول  الـ** -ج

( وهلتت  الاعمتتيم رقتتم 24/2013يم مصتترف قطتتر المركتتزي رقتتم  ت.م.م.  هل اقتتاً هلتت  اعمتت

 ( ب صوا الموضوال أعاله .31/2013 ت.م.م.  

 
 

 .  هل  جميع البنوت(   20/5/2013ااري   31/2013*اعميم رقم 
  هل  جميع البنوت( .  14/1/2013ااري   22/2013** اعميم رقم 
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" مل ت  IBANنر   لسيا اكم وثيقة المعتايير ال نيتة لترقم ال ستاب المصتر   ل ولتة قطتر "

 ( .123رقم  

 ت المعايير .وعليه ، ياوجب عل  جميع المؤسسا  المالية ضرورة االلازام باطبي  ال

 - ال يطة وال ذر( :أ رى* -23

عل  جميع البنوت اإليعاز للمسئوليت عت المواقع والبيانتا  االلكارونيتة أل تذ ال يطتة وال تذر 

واا اذ اإلجراءا  واال اياطا  الالزمة ض  أيتة ا اراقتا  وقرصتنة قت  اتأا  متت الت ا   أو 

 ال ارج .

 -: *المصر  * ع مساوى الاوعية ل ى عمالء القطاال ر -24

طار سع  مصرف قطر المركزي لر ع مساوى الاوعيتة لت ى عمتالء القطتاال المصتر    ت  ه   

 : ال ولة وذلت ا قيقاً للسياسة المرسومة ، لذا يرج  مت جميع البنوت ضرورة العم  باآلا 

( لإلبالل عت العمليا  ذا  الم اطر الا  اام عل  Hot Line –ا صيا أرقام   ط سا ت  -1

علت  أت اكتوت التت وستاعة،  24العمي  مت  ال  بطاقتة الصتراف اآللت  ، علت  مت ار  ساب 

 الاابع لك  بنت . ”Call Center“األرقام من صلة عت مركز االاصا  

الات  ارست   SMSعلت  جميتع الرستائ  القصتيرة  واإلنجليزيتةاللغايت العربيتة بتهضا ة عبتارة  -2

  االاصاكوت نصها كاآلا    لالسا سار الرجاء للعمالء بع  ك  عملية من ذة عل   سابااهم، وي

 . (XXXXXX44رقم : هااف عل  

بتتث ذا  العبتتارة عبتتر شاشتتا  أجهتتزة الصتتراف اآللتت  الاابعتتة لكتت  بنتتت وال تت ما  المصتتر ية  -3

 ال اصة بك  بنت . اإلعالنيةالمق مة عبر االنارن  أو مت  ال  الوسائ  

:  صر ية والم  وعا  والاسويا  عل  األرقام الااليةيرج  الانسي  مع ه ارة النظم الم لالسا سار

44452322/44452352 . 

 -:وسائط الا زيت*** -25

ور  لمصتترف قطتتر المركتتزي عتت ة شتتكاوي متتت عتت   متتت عمتتالء البنتتوت عتتت  تتاال   يروستتا  

اصيب أجهزاهم االلكارونية نايجة اسا  ام وسائط ا تزيت اتزو هم بهتا بعت  البنتوت ، و رصتاً 

 المركزي عل   ماية العمالء  ق  اقرر ما يل  :مت المصرف 

 

 
 البنوت(   هل  جميع 17/1/2012ااري   5/2012اعميم رقم * 

 . 354 هل  جميع البنوت( مكرر ص  ة  10/1/2013ااري   2/2013** اعميم 
  هل  جميع البنوت( . 17/4/2013ااري   30/2013*** اعميم 
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 أوالً : 

عل  جميع البنتوت اا تاذ اإلجتراءا  األمنيتة الا وطيتة واجنتب هعطتاء أي عميت  وستائط ا تزيت 

"س   ي أو  ال  ميموري"  رصاً عل   ماية عمالء البنوت مت أي  ل   ن  ق  يؤ ي هل   قت  

 معلومااهم .

 ثانياً :

المركزي باوقيع الجزاءا  المالية عل  كت  متت ي تالف هتذا الاعمتيم ، و قتاً  سوف يقوم المصرف

( متتت قتتانوت مصتترف قطتتر المركتتزي وانظتتيم المؤسستتا  الماليتتة الصتتا ر 212أل كتتام المتتا ة  
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المصتر ية والمت  وعا  والاستويا  باإلنابتة(  ام اكليف الستي  عبت الها ي اهتت  مت ير ه ارة التنظم
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