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 :عالقة البنوك مع مصرف قطر المركزيالسابعالفصل 

 أوالً: مركزية األخطار المصرفية

 

يجب على جميع البنوك القيام بالتصريح عن  جمينع عمها نا بنعنواع م المةتللني الن ي  *أ.  -1

حصلوا على تس يهت ااتمانيني مبارنرو ورينر مبارنرو أو  رنلت حسنابات م أ   اننت 

 االاتمانيي.قيمت ا 

 -راج ال مم المديني األةرى ضم  التس يهت االاتمانيي:**إدب.  

لننوحأ أ  ب ننب البنننوك تنندرج ضننم  الموجننودات األةننرى  مننم مديننني نرننعت نتيجنني 

م ننامهت تت لنني ببيننع أحنند موجودات ننا مرنن  االسننترمارات أو الموجننودات الرابتنني أو 

األةنننرى أو تت لننني بنننع  م نننامهت أةنننرىل وال تسنننج  ضننن   الننن مم المدينننني ضنننم  

 .التس يهت االاتمانيي

وبالتنال   يجب على جميع البنوك إدراج ض   ال مم المديني ضم  التسن يهت االاتمانيني

تطبنني علي ننا جميننع ت ليمننات المصننرا المر ننب  المت لقنني بحسننابات االاتمننا  وضنن  

الةاصي بنأام اإلةطار المصرفيي ومةاطر االاتما  والتر نبات االاتمانيني وتصننيا 

 ليمات أةرى مت لقي ب  ا الرع .الديو  وأ  ت 

يجب على    بنك القيام ر رياً بإدةا  أرصدو التس يهت االاتمانيي ل مهاه الممنوح من ا  -2

: م  ةه  الملا المرو األولىوالمست م  وقيمي ما يقابل ا م  ضمانات عينيي مرتي ل 

يتم إعداد  طبقاً ال    Credit Risk Systemاالل ترون  الةاص بنأام األةطار المصرفيي 

ةه  فترو ال تتجاوب مدت ا اليوم  (65)للت ليمات اللنيي الموضح تلاصيل ا بالملحي رقم 

م  ةه  الملا االل ترون  الةاص بنأام  والمرو الرانييالرام  م     ر ر ميهد ل 

 ييـــــال   يتم إعداد  طبقاً للت ليمات اللن Credit Risk Managementإدارو المةاطر 

 مــــــم رقـيــــ مــتــ  الــــقي طـــرفـــمـــــ ليمات الــــالتـــ ا بــــاصيلـــلــح تــــوضــــالم

 

  )إلى جميع البنوك( 15/7/2002تاريخ  56/2002* ت ميم  
 )إلى جميع البنوك( 12/4/2005تاريخ  20/2005** ت ميم 
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     و ننننننن لك بالنأنننننننام والمدرجننننننني تحنننننننت اسنننننننمل 25/7/2007تننننننناريخ  146/2007

File  Structure Document  ةنننه  فتنننرو ال تتجننناوب مننندت ا ال ارنننر مننن   ننن  رننن ر

رب ررامننني ماليننني علنننى  ننن  بننننك يةنننالا ضننن   الت ليمنننات وسنننوا ينننتم فننن منننيهد ل

وتنأنننيم الماسسنننات مننن  قنننانو  مصنننرا قطنننر المر نننب   (215)طبقننناً لننننص المنننادو 

 .2012لسني  11رقم الماليي 

وسوا يتم اعتبار جميع البيانات المدةلي بواسطي البنوك م  ةه  نأام األةطار  

لدى مصرا قطر المر ب  والت  سوا ض  البيانات الم تمدو  بالحاسب االل المصرفيي  

 يتم م  ةهل ا تحديد النسب والم دالت المةتللي. 

الدقي والتع ند من  صنحي البياننات المت لقني ب مها نا قبن  إدةال نا  على البنوك توة        

مننع ضننرورو األةنن  فنن  االعتبننار الت ليمننات ال امنني لنأننام األةطننار  ل سننب ايلنن ابالح

   -مرلي فيما يل   :المصرفيي الجديد والمت

عننند التقنندم بطلننب تةصننيص رقننم سننر  جدينند أل  ماسسنني أو رننـر ي تجارينني  2/1

 -مراعاو ما يل  :

يجب تحديد ما إ ا  انت الرر ي المصرح عن ا ض  بمرابني الرنر ي األم أم فنر    -

 0م  ض   الرر ي

سننم إ ا  انننت الرننر ي المصننرح عن ننا بمرابنني الرننر ي األم يجننب أ  يتطننابي اال -

 0المربت ف  ةاني اسم الرر ي مع االسم المربت ف  ةاني االسم التجار  

إ ا  انت الرر ي المصرح عن ا بمرابي فر  لرر ي يجب أ  ين  ر اسنم الرنر ي  -

األم ف  ةاني االسم التجار  واسم الرر ي اللر  المصنرح عن نا فن  ةانني اسنم 

 0الرر ي

ي لهسننم المربننت فنن  سننجل ا يجننب أ  ي ننو  اسننم الرننر ي المصننرح عنننه مطنناب -

التجار  مع ضرورو تبويد المصرا المر ب  بصورو م  ض ا السج  سار  

 Documents System 0الصهحيي م  ةه  نأام الورااي 
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عننند التقنندم بطلننب تةصننيص رقننم سننر  جدينند أل  عمينن  تتننوافر عنننه م لومننات  2/2

البنك مراج ني ضن    يجب علىاالل لبالحاسب وبيانات ف  نأام األةطار المصرفيي 

وف  حالني   لالبيانات والتع د م   أن ا مطابقي للبيانات المتوافرو لديه ع  ض ا ال مي 

بنإدارو  التلتني  الم تبن بقسم  ات ف  البيانات يجب سرعي االتصا وجود أ  اةتهف

للتنسنيي م نه حتنى ينتم   من  اتةنا  اإلجنرازات الهبمني لل من   والرقابنياإلرراا 

الم لومنننات والبياننننات الصنننحيحي ل ننن ا ال ميننن  فننن  نأنننام األةطنننار علنننى تربينننت 

 .ايل بالحاسب المصرفيي 

ال مهز ال ي  يمارسو  أعما  م نيي وال يصندر ل نم سنجهت تجاريني ينتم التصنريح  2/1

عننن م منن  ةننه  رقننم الرةصنني التجارينني الصننادرو ل ننم منن  قسننم الننرةص التجارينني 

مرا   لك الم اتب االسترناريي والمحامناو وتندقيي  والتةطيط ال مران بوبارو البلديي 

الننخ مننع ضننرورو تبوينند المصننرا  000الحسننابات والمنندارل والنننواد  الرياضننيي 

               المر ننننب  بصننننورو منننن  ضنننن   الرةصنننني سنننناريي الصننننهحيي منننن  ةننننه  نأننننام

Documents System 0  

م  ةه  رقم رمب  ينتم يتم التصريح ع  الوبارات وال ياات والرر ات الح وميي  2/4

تحديد  م  قب  مصرا قطنر المر نب  من  ةنه  النمنو ج االل ترونن  الم ند لن لك 

 . (62ملحي رقم )

لتةصيص رقم سر  جديد لحساب مرترك يجنب علنى البننك إدةنا  اسنم الحسناب  2/6

المرترك لديه وب د  لك يتم إدةنا  البياننات المت لقني باألرنةاص أصنحاب ال هقني 

وعلننى أرننر  لننك سننوا يقننوم المصننرا المر ننب  بصننرا رقننم   لبل نن ا الحسننا

الرقم المنصرا يتقدم البنك بطلب تةصنيص رقنم سنر  ض ا م  ةه   وللحساب 

 .ل  ا الحساب المرترك لمصرا قطر المر ب  

 المصننرفييمنن  ةننه  نأننام األةطننار  مةتللنني اسننتةراج تقننارير ل نن  بنننكيم نن   2/5

لندى البننك  و  لك أرصدت م لتس يهت ااتمانيي ال ي  منحوا  ز البنكبعرصدو عمه

مجموعنات م االاتمانيني لندى البننك وأرصندت م منع حسنابات وجميع البنوك األةرى 
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االاتمانيي لجميع أعضناز   لك تقارير ل   م  التر بات و لوجميع البنوك األةرى

ةناص وأفراد عااهت م وأقارب م وحسابات م  ات ال هقي لدى البنك ) إدارتهمجلل 

بننالبنوك الوطنينني( والتر ننبات االاتمانينني لجميننع  بننار المسنناضمي  وحسننابات م  ات 

التر نبات االاتـنـمانيي لمنوأل  البننك ى البنك )ةاص بالبنوك الوطنيي( وال هقي لد

التر ننبات االاتمانينني ل بننار عمننهز البنننك وال هقنني لنندى البنننك وحسننابات م   ات 

 .  وحسابات م  ات ال هقي لدى البنك

( منن  بنناب البيانننات الدورينني منن  ضنن   515تلاصنني  ضنن   التقننارير فنن  الصننلحي ) 

 الت ليمات.

يجب علنى البننوك م الجني الحسنابات التاليني التن  يم ن  الت نرا علنى تلاصنيل ا من    2/7

 -ةه  راري المتاب ي:

المقصود ب ا حسابات القصر ال ي  تم التصنريح عنن م  -قّصر بدو  وصايي : -

البنك دو  إدةا  أ  بيانات ةاصي باألوصياز م  قب  

يجب على البننك اسنت ما  إدةنا   ل على ضاالز القصر

 الم لومات الةاصي بعوصياز ضاالز القصر.

 يةض و    والغب -

 للوصايي:

المقصود ب ا حسابات القصر الن ي  تنم التصنريح عنن م 

يجننب علننى البنننك ل منن  قبنن  البنننك وبلغننوا سنن  الررنند

  أوضننا  ضنن   الحسننابات منن  ةننه  ال منن  علننى ت نندي

ال م  على إلغاز أسماز األوصنياز من  حسنابات ضناالز 

 القصر.

 السنننننننجهت والنننننننرةص -

 : التجاريي المنت يي

يجب على    بننك مطالبني ال منهز أصنحاب السنجهت 

 بسنننرعي ال مننن  علنننى لأو الرةصننني التجاريننني المنت يننني

 تجديد ض   السجهت أو الرةص التجاريني الةاصني ب نم

وتبويننند البننننك بنسنننةي مننن  السنننج  أو الرةصننني ب ننند 

تجديدضا. وعلى أرر  لك يقوم البنك بال من  علنى ت ندي  
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تواريخ صهحيي السجهت التجاريي ل االز ال مهز ب د 

وإدةنا   لتجديدضا ف  نأنام األةطنار المصنرفيي الجديند

صننورو حديرننه للسننج  التجننار  او الرةصنني التجارينني 

 .Documents Systemأام ب د التجديد م  ةه  ن

 

طلبنننات األرقنننام السنننريي  -

 -المرفوضي:

 

يجننب علننى  نن  بنننك ال منن  علننى متاب نني الطلبننات التنن  

سننبي وأ  تقنندم ب ننا للمصننرا المر ننب  وتننم رفضنن ا 

 لل م  على م الجي أسباب الرفب. 
 

نوحني قيام البنوك بمنح ةنط ااتمنا  موحند لجمينع أننوا  التسن يهت االاتمانيني الممعند  2/2

عتبنار الرصنيد المسنـتةدم ل ن  ننو  من  يتم إف (Global Limited of Facilities) لل مي  

أنوا  التس يهت  حد ممنوح على أ  يتم تصنيا اللري بي  مجموع  قيمي الممننوح 

 0والمستةدم ضم  الحد الممنوح ف  الجار  مدي 

و القيمني التقديريني لل قنار يتم إربات قيمني الضنما  ال قنار  المن  ور فن  عقند النرض  أ 2/5

 0المرضو  أي ما أق  ف  ةاني القيمي للرض  ال قار  

ف  حالي وجود أ رر م  درجني رضن  لنب ب ال قنارات المرضونني لصنالح البننك فينتم  2/10

 (Different degree) تصنينـا مرن  ضن ا الننو  من  النرض  تحنت بنند مت ندد الندرجات

 0( 65التس يهت والضمانات( ملحي رقم ) )راجع الت ليمات اللنيي الةاصي بملل 

 تالننن ي  سنننبي أ  صنننرح ا ننناإدةنننا  التسننن يهت الممنوحننني ل مهك ويجنننب علنننى البنننن -1

 نن   أرقننام سننريي ل ننم فنن  فتننرو ال تتجنناوب منندت ا اليننوم الرننام  منن  تعننن م وةصصنن

وسننننوا يننننتم فننننرب ررامنننني مالينننني علننننى  نننن  بنننننك يةننننالا ضنننن    لرنننن ر مننننيهد 

 ..الت ليمات

قينننام البننننوك بإرسنننا  صنننورو مننن  السنننجهت التجاريننني الةاصننني ب مها نننا  ضنننرورو  -4

            مننن  ةنننه  نأنننام الورنننااي مننن  رنننر ات أو رةنننص تجاريننني للج نننات المنننرةص ل نننا

Documents system : و لك ف  حاالت التقدم بالطلبات التاليي- 
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 0لرر ي لطلب تةصيص رقم سر  جديد  - 

 0طلب إضافي رريك جديد - 

 0طلب ح ا رريك   - 

 0ت دي  بيانات أةرى للرر ي  - 

ول  يقب  أ  طلب م  الطلبات السابي   رضا ما لم ي   ض ا الطلب مدعم بصنورو   

 0م  السج  التجار  أو الرةصي التجاريي مرس  م  ةه  نأام الورااي

القينام الوطنيني  لتحديد نو  عهقي ال مهز بالبنوك الت  تت ام  م  ا ل يجنب علنى البننوك* - 6

 -بإدةا  البيانات المت لقي ب   م :

 جميع أعضاز مجلل إدارو البنك. 6/1

أفراد عااهت وأقارب أعضاز مجلل اإلدارو ال ي  حصلوا على تس يهت ااتمانيي  6/2

 م  البنك.

 ممرل  الرر ات ف  مجلل إدارو البنك. 6/1

دارو النن ي  حصننلوا علننى أفننراد عننااهت وأقننارب ممرلنن  الرننر ات فنن  مجلننل اإل 6/4

 تس يهت ااتمانيي م  البنك.

  بار المساضمي  بالبنك. 6/6

 لبنك.اأفراد عااهت  بار المساضمي  ال ي  حصلوا على تس يهت ااتمانيي م   6/5

 م اتب مدقق  حسابات البنك.** 6/7

 جميع موأل  البنك ال ي  منحوا تس يهت ااتمانيي.** 6/2

ات مننننن  ةنننننه  الصنننننلحي المةصصننننني لننننن لك فننننن  يجنننننب إدةنننننا  ضننننن   البيانننننن

. علنننننى أ  ينننننتم تحننننندي  ضننننن   بالحاسنننننب االلننننن نأنننننام األةطنننننار المصنننننرفيي 

  البيانننننننات رنننننن رياً والتع نننننند منننننن  صننننننحت ا عننننننند االقلننننننا  فنننننن  ن اينننننني  نننننن  

 0ر ر 

 أرقام البطاقي الرةصيي : -5

 

 

ف   إلى  6/2و  6/7إلى جميع البنوك الوطنيي أما البندي   6/2-6/1البنود م   1/6/2002تاريخ  12/2002الت ميم * 
   **للبنوك األجنبيي 1/6/2002تاريخ  15/2002جميع البنوك )الوطنيي واألجنبيي( الت ميم 
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نأنام تنم إدةنا  البياننات الةاصني لجمينع حنامل  البطاقنات الرةصنيي بدولني قطنر فن   5/1

 بالحاسب االل .األةطار المصرفيي 

متنننوفر الرينننر بياننننات ال منننهز  وعليننه يتوجنننب علنننى جمينننع البننننوك سننرعي اسنننت ما 

م لومات ع  أرقام بطاقات م الرةصيي م  ةه  االسنت هم عن  طريني أسنماز ضناالز 

 ال مهز م  ةه  النأام الم د ل لك.

 قطر. إدةا  بيانات ال مهز رير المقيمي  بدولي  5/2

  دةننا  البياننات الةاصنني ل فننراد تنم تننوفير ةلينني عمن  فنن  نأننام االةطنار المصننرفيي ال 

مقيمي  بدولي قطر وبالتال  رير حملي للبطاقات الرةصنيي القطرينيل و لنك من  الرير 

ةه  قيام البنوك بالتقدم بطلب اضافي بطاقي رير قطريي الى مصرا قطر المر ب  

 لدراسته على أ  يتم فن  وقنت الحني اصندار رقنم رمنب  لمر  ض ا النو  م  ال مهز

م  قب  المصرا ل   عمي  من  ضناالز ال منهز لتقنوم البننوك ب ند  لنك بالت امن  منع 

 المصرا م  ةه  ض ا الرقم الرمب  الصادر ل   عمي . 

ل ا على البنوك مراج ي جميع الرنر ات التن  تت امن  م  نا والتن  رنر اا ا من  رينر  

ت القطريي ليتقدموا بطلب اضافي بطاقي رينر قطريني حتنى يم ن  اصندار حملي البطاقا

رقم رمب  ل م واضافت م الى قاامي الرنر از فن  رنر ات م من  ةنه  النرقم الرمنب  

 المصدر م  قب  المصرا المر ب .

و لنك علنى النحنو  من  دينو  ا رنطببيانات سنبي وا  قامنت بقيام البنوك بإدةا  ضرورو  -7

  -التال :

ا ةنننه  اللتنننرو مننن  رنننطب يونيات ال منننهز التننن  سنننبي وأ  تنننم ي جمينننع مننندقيمننن -

 وقيمت ا تساو  ةمسو  ألا لاير فع رر.  11/12/2001حتى  1/1/1575

 2001ل 2002ةنننه  عنننام   رنننطب اجمينننع منننديونيات ال منننهز التننن  تنننم  قيمننني -

 وقيمت ا تساو  ةمسي االا لاير فع رر. 

فن   أو 2004ةنه  عنام  سنوا ينتم رنطب ا أو يات ال منهز التن  تنمجميع منديون -
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  ا  قيمي الدي  المطلوب رطبه. اً قادمي أي أعوام

 رنطبعلى أ  يتقدم    بنك بطلب تةصيص رقم سر  أل  عمي  سبي وأ  تنم  

المصنرفيي.  اإلةطناردي  له ولم يسبي تةصيص رقنم سنر  لنه من  ةنه  نأنام 

رادروا البهد قبن  اسنتةدام نأنام  على أ  يسترنى م   لك ال مهز ال ي  توفوا أو

 البطاقات الرةصيي بدولي قطر . 

دةننا  الم لومننات إصننحاب ا فيننتم أوال تتننوافر أ  بيانننات عنن   رننطب اأمننا الننديو  التنن  يننتم  

لندى البننك من  ةنه  البرننامي الن   اعند ةصيصناً لن لك والمندرج تحنت مسنمى  والمتوافر

  -على النحو التال : و لك (Unknown accounts)حسابات رير م رفي

رادروا البهد قب  استةدام نأام البطاقنات الرةصنيي  أوال مهز ال ي  توفوا  أسمازدةا  إ -

 بدولي قطر مع بيا   لك ف  ةاني المهحأات. 

رةصننيي الالبطاقننات  أرقننامديننو  ل ننا وال تتننوافر لنندى البنننك  رننطبالرننر ات التنن  تننم  -

ي ــاز ف  ةانـالرر  أسمازر ي على أ  يتم   ر يتم الت ريا م  ةه  اسم الر للرر ات ا

 المهحأات. 

عن  سنجل ا التجنار  فينتم ادةنا  ديو  ل ا وال تتوافر أ  بياننات  رطبالرر ات الت  تم  -

 لمن  ةنه  اسنم  ن  رنريك من  الرنر از  ن  علنى حندى رنطب اقيمي المديونيات الت  تم 

ا ونسننبي مرننار ته فنن  ةاننني علننى أ  يننتم   ننر اسننم الرننر ي المقترضنني والتنن  يرننارك ب نن

 المهحأات.

         بنننند (122وعلنننى البننننوك االسنننتمرار بال مننن  بالت ليمنننات النننواردو فننن  الصنننلحي رقنننم )  

رنطب مديونيني عمين  أ  ي لنم بم  ض   الت ليمات بقيام  ن  بننك يررنب  (ب رطب الديو )

تلني البننك أ  ( وإ ا لم ي1)إ ت رقم  اإلةطارمصرا قطر المر ب  ب لك بموجب نمو ج 

البننك  إعنهمض ا الدي  ةه  ر ر واحد م  تاريخ  رطباعتراب م  قب  المصرا على 

 الدي .  رطب إجرازاتيستمر ف   أ يم   للبنك 
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وعندما يقوم البنك برطب ض ا الدي  او أ  دي  قيمته مااي ألا لاير قطر  فعق  ينتم ادةنا    

 م  ةه  ض ا النأام.  قيمي ض ا الدي  و افي البيانات المت لقي به

 -م  ةه  نأام االةطار المصرفيي: نأام االست هم  -2

قنانو  مصنرا قطنر المر نب  وتنأنيم الماسسنات ( م  145استناداً ألح ام المادو رقم ) 

يحأنر علنى  (127)ردو بالصلحي رقنم ال والى الت ليمات الو 2012لسني  11الماليي رقم 

بننع  بيانننات عنن  قيمنني التسنن يهت الممنوحنني ل ننم أو  أ  بنننك أو موأليننه بتبوينند عمهاننه

لمجموعننات م االاتمانينني منن  البنننوك األةننرى والتنن  يحصنن  علي ننا البنننك منن  ةننه  نأننام 

األةطار المصرفيي و  لك عدم ت ريل م بدرجي تصنيا البنك لحسابات م سنواز الرةصنيي 

م لومنات ةاصني أو  ات ال هقي ومقندار منا تنم احتسنابه من  مةصصنات حين  أ  ضن   ال

 بالبنك ورير مسموح تبويد ال مهز ب ا.

 -حواالت الحي:  -5

لوحأ م  ةه  مراج ي البيانات الدوريي الواردو م  البنوك ةه  نأام االةطار     

المصرفيي أ  م أم حواالت الحي المصرح عن ا ضم  الضمانات ال ينيي لم تقم ب ب 

لقي ب ا م  ةه  تةليب قيمي ض   الحواالت بما البنوك بال م  على تحدي  البيانات المت 

تم تحصيله م  مبالغ أو الغاز قيمي الحواالت الت  تم تحصي  قيمت ا بال ام  حي  أدى 

  لك الى تضةم قيمي ض ا البند وع ل صورو رير صحيحي لقيمي الضما  المقدم.

االت الحي عند نرى ضرورو قيام البنوك بال م  على تحدي  البيانات المت لقي بحو    

 التصريح ع  بيانات عمها ا م  ةه  نأام االةطار المصرفيي و لك بصلي دوريي.

 151 إلى 126ات رقم ـب  الواردو بالصلحــباإلرارو الى ت ليمات مصرا قطر المر * -10

لنننوحأ أ  ب نننب البننننوك ال تتنننوةى الدقننني فننن  تحننندي  بياننننات عمها نننا بنأنننام األةطنننار  

ألضمينني ضنن ا النأننام سننيتم فننرب ررامنني مالينني علننى البنننوك المةاللنني  المصننرفييل ونأننراً 

وتنأنيم الماسسنات  ( من  قنانو  مصنرا قطنر المر نب 215للت لميات طبقاً لنص المنادو )

 .2012لسني  11 الماليي رقم

 )إلى جميع البنوك(14/6/2002تاريخ  76/2002* ت ميم  
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 -*:برنامي السجهت التجاريي -11

داامي ع  رربي م  مصرا قطر المر ب  ف  توفير م لومات وبيانات حديري بصلي  

عمهز البنوك م  ماسسات ورر ات فلقد تم توفير برنامي السجهت التجاريي ف  نأام  

اإلةطار المصرفيي حتى يتم      بنك م  تحدي  بيانات عمهاه ف     م  سجهته  

 ور ــى صـو  علــك بالحصـونأام اإلةطار المصرفيي وال يةل  ض ا النأام مساوليي البن 

 ت التجاريي.حديري م  السجه 

مع التع يد على ضرورو التقيد بت ليمات مر بيي اإلةطار المصرفيي بالصلحات رقم  

وةاصي المت لقي بإرسا  صور م  السجهت والرةص التجاريي ل مهز  126-154 

 .Documents systemالبنك م  ةه  نأام الورااي  

 )إلى جميع البنوك(11/2/2002تاريخ  57/2002* ت ميم 
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 ثانياً : مراسالت البنوك مع مصرف قطر المركزي

 

 -: والرقابةاإلشراف أرقام اإلشارة الدارة  -1

  .والرقابةاإلشراف يرجى العلم بأنه تم اعتماد أرقام اإلشــارة التالية إلدارة  

 /     ب/رأ  الرقابة على البنوك

 /         خ مم /رأ الرقابة على مؤسسات الخدمات المالية

 ت//رأ  خيصالتر

       -:والرقابةاإلشراف تنظيم مراسالت البنوك مع إدارة  -2

باسبببم مبببدير إدارة  والرقاببببةاإلشبببراف يجبببب أو توجبببه المراسبببالت المتعل بببة بببب دارة   2/1

تسبلم  وفب  حباإ إرسبالبا باليبدب يجبب أو ف ط وليس باسم المحبافظ والرقابةاإلشراف 

 . والرقابةإلشراف إلى األرشيف ف  إدارة ا

ت ببوم بعببب البنببوك ب رسببـاإ الميشانيببة الشبببرية والبيانببات الدوريببة دوو تببدويو  بب      2/2

المرف ببات بالتيلببيإ فبب  لتبباب التذطيببة ب لبب ا يرجببى االلتببشام بتو ببي  مببا بببداخإ 

 المرف ات لإ مو وع على حد  وباألرقام مثاإ :ـ

 0الجداوإ التيليلية لبياو الموجودات

 0السيولةنمو ج احتساب نسبة لياية 

 0نمو ج احتساب نسبة االئتماو 

 0بياو األرباح والخسائر

 -:والرقابةاإلشراف البيلإ التنظيم  إلدارة  -3

مبو قبببإ معببال  المحببافظ مبببيو فبب   والرقابببةاإلشببراف تبم اعتمبباد  يلببإ تنظيمبب  إلدارة    

ؤ م أدنبا  مسؤوليو فب  اإلدارة ب مبينبة أسبما على( ب يبيو فيه توشيع الرقابة 75الملحق )

 -لمتابعة أداء الجباش الملرف  و م :

 المناع لال   شام  /السيد البنوك للرقابة علىمدير المساعد  
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  سبت سعيد /السيد الخدمات الماليةمؤسسات  للرقابة علىمدير المساعد  

 السيد/ راشد العبد هللا قسم الترخيص 

  السيدة/ ولاإ البالر قسم األرشيف 

 0االتلاإ والتعاوو مع  ؤالء المسؤوليو لإ حسب اختلالهعلى جميع البنوك  

 -ت ارير ميتش  ملرف قطر المرلشي : -4

توجبببببببه ت بببببببارير نتبببببببائك تيتبببببببي  ملبببببببرف قطبببببببر المرلبببببببشي إلبببببببى لجنبببببببة      

علببببببى  اإلطببببببالعالتببببببدقيق المنبث ببببببة مببببببو مجلببببببس إدارة البنببببببك والتبببببب  سببببببتتولى 

إلجابببببببببة عليبببببببببا إلببببببببى المالحظببببببببات والمخاليببببببببات وإجببببببببراءات معالجتبببببببببا وا

فبببببب  ملببببببرف قطببببببر المرلببببببشي ب وترسببببببإ نسببببببخة  والرقابببببببةاإلشببببببراف إدارة 

 0أو الرئيس التنيي ي للبنكعام المدير المو الت رير إلى 

  -:لبنوك* )البنوك الوطنية( يلإ تنظيم  ل  -7

باإلشبببارة البببى تعليمبببات ملبببرف قطبببر المرلبببشي الخالبببة بالمخببباطر اإلداريبببة فببب   

(ب والبببى لتببباب إرشبببادات الحولمبببة فببب  البنبببوك 284ة رقبببم )البنبببوك البببواردة لبببيح

 والمؤسسات المالية.

يرجبببى تشويبببد ملبببرف قطبببر المرلبببشي بالبيلبببإ التنظيمببب  المعتمبببد مبببو قببببإ مجلبببس  

اإلدارة مت ببببمنال اللجببببباو المنبث ببببة مبببببو المجلببببسب وال طاعبببببات واإلدارات واألقسبببببام 

لجبببباو وال طاعببببات التنيي يبببةب مببببع إي ببباح لببببالحيات واختلالببببات ومسبببؤوليات ال

واإلدارات واألقسبببببام وأسبببببماء مسبببببؤوليبا و لبببببك فببببب    بببببوو عشبببببرة أيبببببام مبببببو 

تاريخبببهب وعلبببى البنبببوك تشويبببد ملبببرف قطبببر المرلبببشي بأيبببة تعبببديالت تطبببرأ علبببى 

     المعلومات ف  حينه.

 -البيلإ التنظيم  لملرف قطر المرلشي :  -6

 رلشي .( يبيو البيلإ التنظيم  لملرف قطر الم110الملحق رقم )

  

 (البنوك الوطنية)إلى 30/6/2002تاريخ  75/2002* تعميم 
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 ثالثاً: الترخيص وتسجيل البنوك والرسوم 
 

 -الترخيص للبنوك : -1

 ترخيص البنوكطلب نماذج  1/1 

بشتتتتص  مقتتتتر   طتتتتر  2112( لستتتتن  11التتتتا متتتتوا  المرستتتتو  ب تتتتانو  ر تتتت   استتتتنا ا   

و  02و  01و  01المتتتتوا   وبقتتتتا  خاقتتتت  وتنظتتتتي  المتسستتتتاة الماليتتتت  المركتتتت   

01 ). 

( 101/2112طتتتتتتتتت  الت متتتتتتتتتي   لمرف تتتتتتتتت  ت تتتتتتتتترر اختمتتتتتتتتتا  استتتتتتتتتتخ ا  النمتتتتتتتتتاذج ا 

للبنتتتتتوك  بطلتتتتتب التتتتتترخيصخنتتتتت  الت تتتتت   للمقتتتتتر  المركتتتتت    4/9/2112تتتتتتاري 

وفروخهتتتا  اختتتج وختتتارج  طتتتر ووف تتتا  للمتطلبتتتاة الممتتت  ق بهتتتذ  النمتتتاذج ملمتتت  ر تتت  

 .  باستيااء كاف  البياناة والم لوماة والمستن اة المطلوب  (22 

 ( 212قام   (22ذج  أ( بنوك ملم   نمو       بنك وطني –ذج ترخيص نمو - 
            

 (                                                             219قام   ( 22نموذج  ب( ملم   أجنبي بنك  –نموذج ترخيص فرع - 

     . (217إلا قام                           للعمل في قطر  

 ( قام 22ذج ج( بنوك ملم   نمو   محلينموذج ترخيص فرع بنك  -

   ( .242      داخل قطر  

 قام  (22نموذج   ( بنوك ملم   توسع خارجي –نموذج ترخيص  -

  .( 244      الوطنية للبنوك  

 الترخيص أو رفضه  منح  رار 1/2

   11( م   انو  مقر   طر المرك   وتنظي  المتسساة المالي  ر   02ت ي ا  بالما ق 

يومتا  مت  تتاري  استتيااء  71الممافظ ال رار بمنح الترخيص ختلج يق ر  2112لسن  

 تراراة القتا رق ال تانو  واللتوا ح والهتذا الطلب كاف  الشتروط المنقتوص خليهتا فت  

 تنايذا  ألمكامه ، وبناء  خلا م تضياة المقلم  ال ام  وماج  اال تقا  الوطن  

   نظتي  المتسستاة الماليت  ( مت   تانو  مقتر   طتر المركت   وت01ت ي ا  بالمتا ق

 يق ر الممافظ  رارا  مسببا  برفض طلب التـرخيص إذا ل  2112لسن   11ر   
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طالب الترخيص بال رار القا ر برفض الطلب مت   رلشروطه ويخطيك  مستوفيا  

أو  هخطار خلا ممج إ امته أو مركت  أخمالتألسباب الت  بن  خليها بتسلي  اإلذكر ا

ال رار . ولم    الطلب أ  يتظل  مت  ال ترار القتا ر بترفض بص  وسيل  تاي  ال ل  ب

( متت  191طلتتب التتترخيص أمتتا  لجنتت  فتتض المنا ختتاة المنشتتصق بموجتتب المتتا ق  

 2112لستتن   11 تتانو  مقتتر   طتتر المركتت   وتنظتتي  المتسستتاة الماليتت  ر تت  

 .يوما  م  تاري  إخطار  بال رار  12وذلك خلج 

شرا  والر اب ( نشر  رار منح التترخيص فت  الجريت ق تتولا اإل ارق المختق   اإل 1/1

قتمياتي  يتوميتي  ممليتتي  إمت اهما بالللت  ال ربيت  واألخترة بالللت   فت والرسمي  

االنجلي ي  ، وخلا المرخص له  البنتك( أ  ي ترض فت  مكتا  ظتاهر بم تر م اولت  

ستب نشاطه ف  ال ول  وبقا   ا م  ، قتورق م تمت ق مت  التترخيص الممنتوح لته م

 ( .02الما ق  

ف   طر وف ا  للشروط والضوابط الت  يقت ر   ك األجنبيوالترخيص باتح فروع للبن 1/4

( مت   تانو  02بها  رار مت  مجلتإ إ ارق مقتر   طتر المركت   مستب المتا ق  

 . 2112لسن   11مقر   طر المرك   وتنظي  المتسساة المالي  ر   

المركت   وتنظتي  المتسستاة الماليت  ر ت   ( م   انو  مقر   طر00مسب الما ق   1/2

 الخت ماة واألخمتاج واألنشتط  الماليت ، خلا البنك البت ء فت  م اولت   2112لسن   11

للمقتر  تم يت  يجتو   شتهور مت  تتاري  قت ور التترخيص و 7المرخص بها خلج 

ق  و  البتت ء فتت  م اولتت  هتتذ  المتت ق لمتت ق أختترة ممايلتت  ، وفتت  مالتت  مضتت  هتتذ  المتت 

  تبر الترخيص كص  ل  يك  .المرخص بها ، ي   أو األنشط ألخماج أو ا الخ ماة

 ت  يج شروط الترخيص 1/7

و  للمقر  ت  يج شروط الترخيص ف  أ  م  الماالة جبناء  خلا طلب البنك ، ي

 التالي  :

إضتتاف  أ  متت  الختت ماة أو األخمتتاج أو األنشتتط  الماليتت  إلتتا تلتتك المتترخص  - أ

 بت  يمها .

 ء شرط أو أكير م  الشروط المم  ق ف  الترخيص .ت  يج أو إللا - ب
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 إللاء أ  م  الخ ماة أو األخماج أو األنشط  المرخص بت  يمها . - ج

يتتتتتت  ت تتتتت يج شتتتتتروط التتتتتترخيص متتتتت  المقتتتتتر  إذا تم تتتتت  متتتتت  م تتتتت رق 

البنتتتتتتك خلتتتتتتا الوفتتتتتتاء بااللت امتتتتتتاة الماروضتتتتتت  خليتتتتتته بموجتتتتتتب شتتتتتتروط 

  مقتتتتتر   طتتتتتر ( متتتتت   تتتتتانو09ت يتتتتت ا  بالمتتتتتا ق   التتتتتترخيص الم  لتتتتت  .

 . 2112لسن   11المرك   وتنظي  المتسساة المالي  ر   

 تج ي  الترخيص 1/2

وذلتتتك الستتتتمرار  فتتت  م اولتتت  ال متتتج وفتتت  أمكتتتا   ستتتنويا  يجتتت   التتتترخيص للبنتتتك 

لستتتتن   11ر تتتت   وتنظتتتتي  المتسستتتتاة الماليتتتت    تتتتانو  مقتتتتر   طتتتتر المركتتتت  

قتتتتر   طتتتتر ( . يقتتتت ر  تتتترار متتتت  مجلتتتتإ إ ارق م04وخاقتتتت  المتتتتا ق  2112

المركتتتت   بتم يتتتت  متتتت ق التتتتترخيص للبنتتتتوك ورستتتتو  إقتتتت ار وتج يتتتت  التتتتترخيص 

 وإجراءاته .

 -الرسو  الت  يت اضاها المقر : – 2

متتتتت   تتتتتانو  مقتتتتتر   طتتتتتر المركتتتتت   وتنظتتتتتي  ( 222المتتتتتا ق   إلتتتتتااستتتتتتنا ا   2/1

 وت ليمتتتاة البنتتتوك بشتتتص  التتتترخيص 2112( لستتتن  11ر تتت    المتسستتتاة الماليتتت 

 .م  ال انو   (04والما ق  

ت تتترر اختمتتتا  الرستتتو  التتتت  يت اضتتتاها المقتتتر  ختتت  التتتتراخيص التتتت  يمنمهتتتا  

( وذلتتتتتك 27ملمتتتتت  ر تتتتت   للجتتتتت وج المرفتتتتت   والمواف تتتتتاة التتتتتت  يقتتتتت رها وف تتتتتا  

 1/1/2110اختبارا  م  

 -كياي  تمقيج الرسو  السنوي : 2/2

اير مت  كتج األوج مت  شتهر ينت األستبوعتمقج الرسو  السنوي  م  البنوك ف  ختلج  

  -خا  :

 الرسو  السنوي  مباشرق م  مساباة الم اق  ل ة المقر .  تخق  -

   .خقتخطر البنوك خ  طري  التلكإ بهذا ال -
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خ   التصسيإ والنظا  األساس  للبنك   -1
 
 :ـ

خن  رغبت  أ  بنتك إجتراء أيت  ت ت يلة فت  بنتو  خ ت  التصستيإ والنظتا  األساست  للبنتك   1/1   

مواف   مقر   طر المرك   المسب    بتج إجتراء هتذ  الت ت يلة  يجب المقوج خلا

 . (190 قام  1/7ما ور  ف  البن   باالختبار م  األخذ م  ذكر أسباب ذلك

نظرا  ل يتا  ب تض البنتوك بدختا ق قتياغ  نظامهتا األساسـتـ  وخ ت  التصستيإ وف تا  لمتوا     1/2

جميتت  البنتتوك األختتذ ب تتي   . يجتتب خلتتا2112لستتن   2 تتانو  الشتتركاة التجاريتت  ر تت  

االختبار خن  إخا ق قياغ  النظا  األساس  وخ   التصسيإ خت   ت تارض متا يتت  ت  يلته 

 11ر ت  وتنظتي  المتسستاة الماليت  م  بنتو  مت  متوا   تانو  مقتر   طتر المركت   

 . 2112لسن  

 -البياناة الر يسي  لتسجيج البنوك :-4

نتاة الر يستي  لتستجيج البنتوك مستب النمتوذج يرجا ت ويت  مقتر   طتر المركت   بالبيا* 

      جستتتك يتتت  ونستتت  إلكترونيتتت  خلتتتا برنتتتام  إ( خلتتتا شتتتكج نستتت  ور119المرفتتت  ملمتتت   

 Excel Sheet  وذلتتك لتمتت يل ستتجج بيانتتاة البنتتوك لتت ة المقتتر  وللتج يتت  الستتنو ، )

و لشها ق ترخيص م اول  أخماج البنتوك ختلج فتترق أ قتاها شتهر مت  تاريخته مستب متا هت

أختذي  ب تي  االختبتار  ( م  باب البياناة ال وري  م  هذ  الت ليماة722 مبي  ف  القام  

( مت   تانو  مقتر   طتر المركت   وتنظتي  المتسستاة الماليت  07ما نقة خليه المتا ق  

 . 2112لسن   11ر   
 

ماليت    البياناة المطلوب  خلما  بصنته ستيت  فترض غرامتاة وخلا البنوك توخ  ال    ف  ت ب  

( مت   تانو  211خلا البنوك الت  ت و  المقر  ببياناة غيتر قتميم  وف تا  للمتا ق ر ت   

 . 2112لسن   11مقر   طر المرك   وتنظي  المتسساة المالي  ر   

( متتت   تتتانو  المقتتتر  ت يتتت  فتتت  نستتتجج تتتتراخيص البنتتتكن طلبتتتاة 07ومستتتب المتتتا ق  

بيانتاة والم لومتاة المت ل ت  بهتا ومتا التراخيص وجمي  اإلجراءاة التت  اتختذة بشتصنها وال

 ر .ييطرأ خلا أوضاخها م  تلي

 

  إلا جمي  البنوك(  12/11/2112تاري   92/2112  والت مي  إلا جمي  البنوك( 4/11/2111تاري   00/2111* ت مي   
  إلا جمي  البنوك( 12/11/2111تاري   00/2111وت مي  
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  -فتح الاروع والقرا  اآلل  : -2

تكو  جمي  التراخيص الت  تمنح لاتح فروع وتركيب أجه ق قرا  آل  ساري  الما وج لمت ق  

ان ضتاء   ـويجو  للمقر  تم ي  هذ  الم ق لم ق ممايل  وف  مالست  أشهر م  تاري  المواف   

الم ق الياني   و  الب ء ف  م اول  األخماج المرخص بها ي تبر التترخيص كتص  لت  يكت  ، ت يت ا  

لستتن   11( متت   تتانو  مقتتر   طتتر المركتت   وتنظتتي  المتسستتاة الماليتت  ر تت  00بالمتتا ق  

 ( .190قام    1/2ومسب ما ور  ف  البن   2112
 

 

 -قرا  اآلل :بياناة ب ء نشاط الارع وتشليج أجه ق ال -7

تمقج ب ض البنوك خلا مواف   مقر   طر المرك   باتح الاروع وتركيتب قترا   

 الماليت  وتنظتي  المتسستاة( مت   تانو  مقتر   طتر المركت   110  آل  ت يت ا  بالمتا ق

، وتم ي تتا  ألهتت ا  مقتتر   طتتر المركتت  ،  يرجتتا ت ب تت   2112( لستتن  11    ر تت  

بمقر   طر المرك   خنت   والر اب اإلشرا  ها إلا إ ارق النماذج المبين  أ نا ، وإخا ت

 الارع أو تشليج جها  قرا  آل .  نشاطب ء 

 فرع  ج(. –( الخاص بب ء نشاط فرع  ب( 71نموذج ملم    -

 ( الخاص بتشليج جها  قرا  آل . 71نموذج ملم    -         

 -إللاء الترخيص : -2

أو و اه لم ق مم  ق بمستب األمتواج وذلتك مستب ت  إللاء الترخيص يب رار م  الممافظ 

 ( م   انو  المقر  .91الماالة المذكورق ف  الما ق  
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 رابعاً : دوام البنوك والعطل الرسمية
 

ا ددم   63( دددق نددممصق دقدد ا نردد   اد يددال صتمادديل  ادة  ددم   ادمايدد   نددل 631تقيددً ب لمادددمً   

( ددق يتدم  393،  393* لمإلشم   إاى تعليدم  دق ا نرد   اد يدال  ادص  ً  لماقد )م   ،  2162

قددً تقدد     ددتلً ل  اتعليدددم   ددما    ادد ي  لشدد ق  ادصعددصال  فدد     2166تعليدددم  اللمددصى )تددى مددص دل  

 لماتعليدم   اتماي  :

  اعر    أل لصفي   اعمدل   ي ًصا  نر  يصدي  اجدع  ص ا ل  .   - 

 - اًص ل  ا  دي خ ل  يمل  اعدل  ا  دي  :  - 

قدلم)مب صاددً  قتقدل فدق  0331يلً   اًص ل  ا  ددي التعمددل ددل  اجد دص   فتلدم  ب ددق  ا دمف  

 اخديس( صيجصا  تح  لدص    - مفم  صمقا يصديمب خ ل  يمل  اعدل  ا  دي  لمأل لصال   أل)ً خدس 

 المى ص  صفه التعمدل ددل  اجد دص  خد ل  ا تد    اد دمفي  ص قدمب ال دمفم   اتدي ي)دًًشم  المدى شد ير  

 إخرم  دق ا نر   اد يال د لقمب لدص فيً  اعدل صد  فم  ش صر  ألدق ص ا  د  .

 لا   تثممء   صال  المصى  اعمدلد   دي  ادجدعدم   اتجم يد  ص ا مدمًم ص ادردم  ص ل دص نديدم يجص

   دق  مفم   ادًص ل  ا  ددي  ادليمد   فد   شد ير  إخردم  دقد ا نرد   اد يدال    خ ى دشمل 

 د لقمب .

 - اًص ل  ا  دي خ ل  اعر    أل لصفي  ص اعر    ا  دي  :  -ج

خ ل  اعر    أل لصفي    اجدع  ص ا ل (  ص  اعر    ا  دي   يجصا  تح  لص    المى ص  صفه

خ ل  أل دلصال التعمددل ددل  اجد دص  ص قدمب ال دمفم   اتدي ي)دًًشم  المدى  دص ء خد ل  ا تد    اقدلم)ي   ص 

  اد مفي  ش ير  إخرم  دق ا نر   اد يال د لقمب لدص فيً  اعدل صد  فم  ش صر  ألدق ص ا  د  .  

 -: *مدل  المصى دل إً      ادق ادص فيً تع  -ً

   ا   ب . 6311قلم)مب )تى  ا مف   0311  ت ل صت ليل  امقً : دق  ا مف 

  قلم)مب  66331قلم)مب )تى  ا مف   66311: دق  ا مف   جل    اتقمصلًء. 

 **  ًشدد  ء  ص  م  اددًيق  اعددمل  فدليددم  إفددمRepo)   قددلم)مب )تددى  ا ددمف   9311: دددق  ا ددمف

  . ا   ب  6331

 **  فدليم   ا صم  امقًلQMR ) : 

 قلم)مب  61311قلم)مب )تى  ا مف   9311دق  ا مف  :  إليً ال  فدليم  -6

  إاى جديل  المصى(  60/62/2162تم يخ  666/2162* تعديل 
  إاى جديل  المصى(  31/62/2162تم يخ  661/2162** )    اتعديل 
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 ا   ب . 2311قلم)مب )تى  ا مف   9311دق  ا مف   : فدليم   إلن  ض -2

 - اًص ل  ا  دي خ ل ش    دعمق  ادلم ى : -شـ

ل  يدمل  اعددل  ا  ددي   فتلدم  ب ددق  ا دمف  يلً   اًص ل  ا  دي التعمدل ددل  اجد دص  خد 

قلم)مب صادً  ق تقل فدق خددس  دمفم  يصديدمب صيجدصا  دتح  لدص    المدى ص  صفده خد ل  0311

 ا ت    اد مفي  رص ل  يمل  أل لصال ش ير  إخرم  دق ا نر   اد يال د لقمب لدص فيً  اعددل 

 صد  فم  ش صر  ألدق ص ا  د  .

المدصى  اعمدلد   دي  ادجدعدم   اتجم يد  ص ا مدمًم ص ادردم  ص ل يدم يجصا   تثممء   صال  

 ( . دص نل  خ ى دشمل ه ص قمب ادم جمء  ي  المً  

 ( .ج دم  اعر    أل لصفي  ص اعر    ا  دي   يمرلم فلي دم دم جمء  ي  المً  

 - اعر    ا  دي  : -ص

 . فرل  إن مل م مي   اعمل :  ألصل دق ش   يممي  دق يل فمل 

 لصال  اثممي دق ش    ل  ي  دق يل فمل .يصل  ا يمعي : يصل  اث ثمء دق  ألفرل   ا  

 يصل  أل)ً  ألصل دق ش   دم س دق يل فمل .  فرل 

    فرلدد  فيددً  ا ردد  : ث ثدد   يددمل فدددل تلددً  دددق م ميدد   ايددصل  اتم ددل ص اعشدد صق دددق شدد

  دعمق دق يل فمل .

  : ايصل  اتم ل دق ش    ل  ا)ج  دق يل فمل . ث ث   يمل فدل تلً  دقفرل  فيً  ألع)ى  

 ايصل  اصرمي : يصل  اثمدق فش  دق ًي دل  دق يل فمل .  فرل  

 

 

 

 

 

 

  

 ى جديل  المصى(  إا 63/6/2162تم يخ  3/2162* تعديل 

 -عطلة اليوم الرياضي للدولة : (  إاى جديل  المصى 60/6/2162تم يخ  1/2162تعديل  **
 

( منو  يووون يووم 1بشأن اليووم الرياضوي للدولوة و ووًقواً للمواد  ) 1811( لسنة 08*بناًء على القرار األميري رقم ) -1

وماً رياضياً للدولوة و وبوكلي يعتبور اليووم الرياضوي للدولوة الثالثاء من األسبوع الثاني من شهر ًبراير من ول عام ي

 إجاز  رسمية مدًوعة األجر .

بشوان اليووم الرياضوي للدولوةو والوكي ييوادف يووم الثالثواء  1811( لسونة 08** باإلشار  إلى القرار األميري رقم ) -1

 يتبع                                                    . 1811ًبراير  11المواًق 
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ًقد تقرر أن ينظم ميرف قطر المروزي يوماً رياضياً للموظفين وكلي بالمشاروة والمساهمة مع البنوي والمؤسسات 

المالية وهيئة قطر لألسواق المالية وبورية قطر و وتنفيكاَ لكلي ًقد أيدر سعاد / المحاًظ قراراً بتشويل لجنة عليا 

 داد لهكه الفعالية والتي تشمل سباق للطريق .بالميرف برئاستنا للتنظيم واإلع

 علي  يرجى من جميع البنوي والمؤسسات المالية والهيئات المعنية أن ترشح من يمثلها ليوون حلقة ويل مع اللجنة . 

( ًي موعد ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ  و ولالستفسار يرجى 11111214يتم إرسال أسماء المرشحين على الفاوس )

   (11111218تيال بالسيد / هناء سعيد محمد على هاتف رقم : )اال
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 خامســـاً : تعهدات المركز الرئيسي

 
 

علىىجميع ىىوم ىىبنوم  األىىنيمم ليألا ىىبم  ولعلىىبمال لن ىىبمتعن ىىلم  ع ىىب ماتو ىىل  م  ىى  م

(معواىى ممعىىمم  عب لىىعم  بل  ىى بم  ىىلم ىىوم  الىىلم للمنعن وىىبمعىىمم اىى م95   ىى  بم  عب  ىىبمعل ىى م 

نأمم لىنممذى  م  تو ىلمععانعىل مم0م  عف نضمال تن  ومأل لابمعمم إلل بمم  ولعبم لاألىيم ىوم  الىلم لل

علجمأنب  م  األيممنعني ل مإ جمع ل ظمع ب م عبم  عبلىع م معىوم ت تىع لماتو ى ممإل بمم   م

 0 لفلءممإلل بمم  فبنوم  ولعلبمال لن ب

  ىىألبمم51(معىىمم ىىلألنممع ىىب م عىىبم  عبلىىع منتألظىى لم  عة  ىىل م  عل  ىىبمب ىىلم529  عىىللمم 

م:م2052

 مأمم على معىمم ىبنوم  عة  ىل م  عل  ىبم ليألا ىبمت ىل لم  لفىلت متألصم  عىللممعلىجملم لع ىب

ن  ضىىعلألل م  تىىوم  ىىللمعا وت ىىلمن ىىبنع لم م ضىىعلمملفل ىىبمبألم  عىىل من   ىى ن بمن ت ع ىىبمأ م

مخ للبم لمتتوبضم  لمتليم  فبنوم وم  لن بم.

بم  عل  ىبم ليألا ىبمعىمم  ىل ومأنمعألىلمت ىف ت م مأنمتن ى معبلىع من وم ل ىبمتن ى م ىبوم  عة  ى

ت لعم ومعن ي بم  ىل لأل ممعنمم ل لألوم  فبوم  عنينلم وم عبمأ  بل  ومعمم  ل ومأنمت ف ت م م ل

م آلخب مملم.
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 نشاط المركز الرئيسي والفروع                                

 

         3102 سبتمبر   
 الخامسة عشرالطبعة 

 

 تصنيف نشاط المركز الرئيسي والفروع سادساً: 

 
 -المركز الرئيسي للبنك أو الفرع "أ" :  -

يتولى المركز الرئيسي جميع األعمال المصرفية وفقاا  للناااا األساساي لا  فاي   اار              

القوانين المرعية فاي ط ار واألعارال المصارفية وكقباول ووائاع ومانت تساميني ائتمانياة 

تماواي مستنوية وتغ ياة الواوا ي الصااورا والاايكاي المصارفية المصاورا مان وفتت اع

الفااروع والق ااع األجنبااي وا سااتتماراي وتواياال مصاااور أمااوال البنااك و ناااا  جميااع 

األطساا النزمة للعمل المصرفي وتنفيذ سياسة اإلوارا العلياا و صاوار الكفاا ي والتغ ياة 

 0ع وا عتماواي المستنوية لعمن  الفروعالمالية للووا ي الصاورا من الفرو

 -الفرع " ب " : -

يتاولى الفارع "ب" القياااا بجمياع األعماال المصاارفية التاي يقافوا بمااا الفارع "أ" علااى أن           

يتولى المركز الرئيسي عملياي  تماا التوفويني الفعلياة بصصاوار الاتلكو ووااع الاافرا 

اي المساتنوية أو الواوا ي المصارفية ماع المراسالين والتغ ية النزماة لعمليااي ا عتمااو

 0في الخارج وما  لى ذلك بعو تلقي الفرع ال لباي الخاصة بما 

 -) الفرع "ج" ( :-

يتاولى  )الفاارع " ج "( أعمااا   يااتا تووياولا ماان طباال مصاارل ط ار المركااز  بنااا    علااى 

عمن  ووبويث يكون  عملا   لب البنكو و  يجوز ل  فتت وساباي ووائع أو منت ائتمان لل

طاصاارا  علااى الغاار  الااذ  ماانت التاارخيو ماان اجلاا  و وبصمكااان الفاارع القاافياا باألعمااال 

 -التالية :

 ارا  وبيع العمني األجنبية  -

 0التعامل في الايكاي السياوية  -

طباول الاايكاي المصارفية المساووبة علاى وسااباي العمان  فاي فاروع البناك أو  -

بما واري ة توافر جماز كمبيوتر يكون مربو ا  ماع الفاروع فاي تلقي ا يواعاي 
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 الخامسة عشرالطبعة 

 

ط ر وبويث يوات الرصيو وتوطيع المووع وتتا علي  القيوو المواسابية الخاصاة 

 . بالسوب وا يواع

يكااون الفاارع "ج " وسااي ا  بااين العمياال وفااروع البنااك فااي فااتت وساااباي الووائااع   -

 .وا ئتمان 

ا عملياة  ع اا  الصانوياي النزماة لتسايير أعماال على  وارا  البنك تناي        

البنااك وبيااان تفاصاايلما والمساافئولين المخااولين بااذلك سااوا  للمركااز الرئيسااي أو 

 .الفروع وتزويو المصرل بما 
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 الخامسة عشرالطبعة     

 

 سابعاً: عمل المكتب الخلفي  

 خاص بفروع البنوك األجنبية 

 
 -المكتب الخلفي ) خاص بفروع البنوك األجنبية(:

يجب على جميع فروع البنوك األجنبية العاملة فيي طرير التيي طاميس بت يجيا  عمياا مكاتب يا      

 يا ية وتعليمياس الخلفية خارج طرر،   و التي ترغب في ذلك،  ن تتحقي  مين  ن ذليك ييتق وفقيا  ل

 -صادرة من إدارت ا العامة على  ن تتضمن اإلجراءاس والضوابر التالية كحد  دنى:

يجييب  ن يتييوافر لييدع الفييرع بقريير جميييع  صييوا العقييود والم ييتنداس واألورا  ال بوتييي   -1

والفحييص ميين طبييا مفت ييي  لإلريي عالمؤيييدة للعملييياس الم ييجلة بالخييارج وتكييون جييا  ة 

 ي والمدطقين الداخليين والخارجيين وم ؤوا المتابعة في  ي وطس. مصرف طرر المرك 

 ن تصيدر تقيارير يوميية بجمييع تفاصييا العمليياس الم يجلة للفيروع بالخيارج وتكيون طابلية  -2

علي يا مين طبيا  لإلري عللمرابقة مع طيود المحا بة العامة لدي  وتكون جا  ة في  ي وطس 

 . مفت ي المصرف الداخليين والخارجيين

 ن تقتصر األعماا الم جلة في المراك  اإلطليمية على عملياس الت يجيا النيوعي فقير دون  -3

 اإلخ ا بأعماا المحا بة العامة بالفروع. 

 ن يكييون  نيياك نييوع ميين الييربر ال ييبكي اعلييي بييين الفييرع ومركيي   اإلطليمييي بحييي  يمكيين  -4

للفييرع لييدع مركيي   اإلطليمييي لة للفييرع  و المفت ييين الييدخوا مبا ييرة إلييى المعييام س الم ييج

 وا تخراج مراك  وتفاصيا المعام س. 

 ن يحييتفا الفييرع بجميييع المعلوميياس والتفاصيييا الخاصيية بتقييييق عقييود الصييرف األجنبييي  -5

والم تقاس المالية من   عار ال و  وخ ف  وكيفية تحديد  رباح وخ يارر العمليياس وكيذلك 

 با ت ماراس العم ء. ةجميع التفاصيا الخاص

لي ا عنيد حيدو   يية  عرياا فيي الناياق اعليي بيالمرك  إوجود خرة روارئ  يمكن اللجوء  -6

اإلطليمييي  و حييدو   عريياا فييي ربيير ال ييبكة بينيي  وبييين الفييرع واإلفصيياح لمصييرف طريير 

 المرك ي عن تلك الخرة. 
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طاعييدة بياناتيي  بالن ييبة وجييود  يا يية ونايياق للحماييية الواجبيية ل ييرية المعلوميياس بييالفرع و -7

 لم تخدمي تلك المعلوماس بالمرك  اإلطليمي واإلفصاح للمصرف عن تلك ال يا ة. 

خر على الت اق الفيرع بتعليمياس مصيرف طرير المركي ي وبت وييد آ ال يؤ ر ذلك ب كا  و ب -8

 المصرف بكافة البياناس والمعلوماس التي يرلب ا في الحاا. 

الم ييجلة بالخييارج و ييرور االرتباريياس المبرميية مييع المركيي   ن تخضييع جميييع العملييياس  -9

اإلطليمييي ب ييأن ت ييجيا المعييام س للتييدطي  الييداخلي والخييارجي لفييرع البنييك بالدوحيية، و ن 

 تدرج كذلك ضمن برنامج عما م ؤوا المتابعة بالفرع. 

ف علييى فييروع البنييوك األجنبييية التييي طامييس بت ييجيا  عمال ييا الخلفييية خييارج طريير  ن تكليي -11

مراطييب ح ييابات ا القييانوني بتقييييق تلييك األعميياا  يينويا  فييي ضييوء  تعليميياس مصييرف طريير 

المرك ي وتقديق تقرير بنتارج التقييق  نويا  إلى المصرف يرف  مع الح اباس الختامية التيي 

 .ير ل ا الفرع إلى المصرف للحصوا على عدق ممانعت  علي ا
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 ثامناً: األمن والسالمة في البنوك والصرافات اآللية

 إرشادات تخص األمن والسالمة -أ

 

حرصاا من اارن صاارانمراارنعل رسااة نأمااانجااز انمص اارنعلر اا ةنعل صاار  ن  راارن صاا ان

أ  انمأمانتامع رنأا صارنعن ارنمعلجاز اننن ا رنعل صاراننرماين ارنر نا نعل ااام نع لتاةع ن

ن-حنعلت لنان:مع جترش دن  لتعمن  تنمعلاص ئ

نؤساادنعل صاارانأمااانحاارمرونح االنعنمرعونعلا دنااانمعلشاانس تنعلجاان حنانم نر اا ن اارنن-1

عندمعتنعلا دناندعخلن ران حصااانتحصانا منرنادعمنم ا نخاةعئرن صا حانحادنعلحرناوننن

معلع االنأمااانقلحاا ونر اا ةنقاااةعرن  لمر ااان تصاالن اا نعلشااررانننس اا نناصاااحنعل صااران

خ رجنعلمر انعلحصناان تصمان ر  ةنأرضنلاد ن ادنرن ترسنينس  نرعتن مر اندعخلنم

مترسناينسا  نرعتنعل رعم اانلتشا لنعل ارمهنمصر اةونن0عل ا نمعلح رسنعلمنما ندعخالنعل اا 

نعلصرعانعآلل نم نر  .

ن.*عآللناترسنينس  نرعتنخ ررنانلم ا نم رمأهنمعلصرع  تنن-2

مر ناا نعل اارمهننأمااانر ناا نعل ااام نترسنااينساا  نرعتنخاا رجنعل ااا ن اا ل رسةنعلرئنجاا 

نن-ر   نلم معص  تنعلت لنا:نعآلل علصرعاننمصر ةومعل س تين

تسمرنعلس  نرعتن مر ان شسلننح رنتمرنانعل ار انعل حنران أر ةونعلصارعاننصرن-2/1

ن(ندررا.ن00م نت لنأرن)نعآلل 

لحرساااان ر ااا ةنتجااارنلن اااةمدن خ صااانان رجااا تنعتسااامرنعلسااا  نرعتن رت رااااننصرن-2/2

(Motion Detection  .)ن

ن.ننعآلل ص نتسشانعلس  نرعتنلمحانعل   تنحنعلخ صان ر  ةنعلصرعانن-2/3

نLUX50علخ ررنانعل ةمدن   نعل مم نأرننوعإلح ءت لننص ن-2/4

ن0.5LUXت لنحج جنانعلس  نرعنأرننص ن-2/5

 سا  نرعتنعل رعم اانلادن  ننصأاز أمانعل ام نعتخ ةنعلازة ن جاتن  ءنعل معصا  تنعل رمم ااننن

نجرهنممتن  سرن. أ

ن
 )قلانر ن نعل ام (ن24/9/2000ت رنخنن195/2000*نتع ن نرم ن



-011- 
 عالقة البنوك مع المصرف                                                    والرقابة اإلشراف تعليمات  –الباب السابع 

 إرشادات األمن والسالمة  
 

 3102 سبتمبر     
 شرالخامسة ع الطبعة

 
 

نن0نرينترسنينر  ةنقاةعرنلد نص ا ءنعلصا دنونمعلع لنأمانقنص لهن  لشررانقرنص سرنن-3

نرينصرنترعأ نعل ام نصرننت نا لنعلا دن رنمعلانعل اا ن ا نجان رعتن حصااان ا ن ح ملااننن-4

ن0علتاجنون  نصر ةونعن رنلتم نرنعلح  نانعلزة انلا لنعلا د

لح مااانعل  اا تنحنننصحااد   نخاا من ح مااان  اا تنحنعلمر ااانعلحصاانااننرااينق جاا  نجاارمنرنن-5

م ر انح لنعن  ا تنننمر ن نعل دعخلنعلرئنجانانلم اا نننمعلنا ا نخا من ح ماانعل   تنااحن

عنخاار نننأمااانصرننرعأااانصرنتساامرن  اا تنحنعلمر ااانعلحصااناانم ر ااانح االنعن  ااا تن

ن0ئ هنصشخ منأمانعنملن ا  ن دنرنعل ا نصمنا ن3 مةأانأمان

نرينصرنتع لنعل ام نأمانتم نرنر ن نلمعة نم عدعتنعن  رنمعلجز انعلخ صاان  س  حااننن-6

ن0علحرنوندعخلنعل ا نننمةل ن  لتاجنون  نشررانعل ر  ئن

نرااينعلع االنأمااانح  نااان ا  ااةنساالن ااا ن شاا  نحدنااد نماام نمخ صااانعلرمع ااونعنرحااناننن-0

ن0معنملا

عتنعلخ صاان ح امونعلع ازءنمح امونعل اا نم جاتادعتننرينح لنر ن نعلمنا ئونمعل جاتادنن-8

نانااااااااآ ااااااانعمندعخلنعلمر نم  نع  سرنعل ندنعلنم  ندعخلنخةعئرن ص حانحدنعلحرنو

نعلحصناانمتحتنقشرعانمرم  ان دنرنعل ا نصمنا ئ هن.

  لاجاا انلم ااام نعلتاا نتجااتخد نعلح جااينعآللاا ن اا نتجاارنلنأ من ت اا ننننرااينصرنتع االنأمااانن-9

ح  نانالا  نعلح جاينعآللا نلادن  ننمتاأ نرنح ااالنعلت ا رنرنم جاااتادعتنعل نادنعل جاتخرران

ن-مشرعئرنمعجرمعا تنح لنعل عمم  تنأمانعلمرهنعلت ل ن:ننن اه

ح االنر اا ةنعلح جااينعآللاا نعلرئنجاا نلم ااا ندعخاالن ساا رنص اانرنمحاا  رنعجااات رعرناننن-

 نااانعلس نمااان  ااا نمصااملنأ مااهنننممحاا نعلتعمن اا تنمعإلراارعءعتنعإلدعرنااانمعلرم 

عن اارعدن ناارنعل خااملنرنقلااانصر ااةونعلح جااينعآللاا نمقحاادعبنص نتمنناارن اا نعل ن ااا تن

ن0معل عمم  تنعل جرما

ح االنر ناا نعلمناا ئونمعل جااتادعتنعل   ااانعلتاا نتن ااتنح اامونعلع اازءنمح اامونعل ااا نن-

نمسةل نشرعئرنمعجرمعا تنعلح جينعآلل نعل جارلنأمن ا نعل ن اا تنمعل عمم ا تن ار

ننأماانصرنتح النصحادنعلاجاخن ا نعل رساةنعلرئنجا نلم ااا ن ا نمرارنناصسنرن رناجاخ
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صحدنعل رمهنصمنعل ام نعنخر ن  نمررنننماجخهنن لنانلد نعل اام ننماجخهنن انان  

منراينأماانن0صمنعإلدعرعتنعلع  ان)  لاج انلم ام نعنرا نا(نصمنعل رمهنخ رجنمررن

خنعل ختم اان ارن اة نعلمنا ئونجامعءندعخالنسلن ا نقأز نعل صران أ  سرنح لنعلاج

ن0صمنخ رجنمررنأمانمرهنعلت صنل

لتجااااا نلنأ مناااااانح ااااالنعسنااااارن ااااارناجاااااخان ااااارنعلمنااااا ئوننمعل جاااااتادعتنعل   ااااااننن-

ناصاااااااحنعل صاااااااران سدخااااااا لنالااااااا  ن ا جاااااااينلتصااااااامنرن اااااااة نعل جااااااااتادعتن

معلمن ئو) نااااااااالنالااااااااا  نعل نسااااااااارمن ااااااااانم نصمنص نصال اااااااااانحدنناااااااااانصخااااااااار (ن

عا تنعلح جااااااينعآللاااااا ن شااااااسلنناااااام  ن اااااا نمح ل اااااا ن اااااا نصشااااااررانمعجاااااارم

عسناااااارن اااااارن ساااااا رنأمااااااانعلمرااااااهنعل  اااااانرنجاااااا    من اااااا نحاااااارمرون رعأاااااا ونصرن

تسااااااامرنر نااااااا ن ااااااااة نعن ااااااا سرن ا جااااااا انم  نئاااااااانلحااااااا  رنجاااااااز ان اااااااة ن

ن0عنشررانمعن ز ن رنعلتمانصمنعلحرنو

  لاجااا انلم اااام نعلتااا نتجاااتخد نعلالااا  نعلنااادم ن ااا نتجااارنلنأ من ت ااا نن عمن ااا نصرنتحااات لننن-10

  ل جااااتادعتنمعلمناااا ئونعل   ااااانمسشاااام  تنحجاااا   تنعلع اااازءنمعنرصاااادونعلنااااام نان اااارن

س ااا نجااا ونناعخااالنعل اااا ن ااا نص ااا سرن ا جااا انم حصاااااجاااختنرننتح ااالننعلاجاااخانعنملااااند

 نعنخاار ندعخاالنمراارن اا نقأااز ن صااران ن اااهنمعلاجااخانعلن انااانتح االن اا نصحاادنعل ااام

ن0مررنعل رسة ن  س رنح ل  

أماااانر نااا نعل اااام نحااارمرونعلت نااادن ااا ل معانرنعل ررناااانةعتنعلعزماااان ح ااالنعل جااااتادعتننن-11

ن0معلمن ئونمت  د   

نرااينأماااانر ناا نعل اااام نعتخااا ةنعإلراارعءعتنمعلتااادع نرنعن اناااانعلزة ااانلحااا  رنعلح ااا لننن-12

 اااا سسنمعل  اااا تنحنعل رمنااااانمستااااينعلتمعمناااااا نمعل خااااةمرن اااارنأمااااانصر ااااةونعلااااتمسسنمعل

معلشااانس تنعلجااان حنانمأاااد نتعرحااا  نلمممااامهن ااا نصنااا د نعن ااارعدننعلشاااااانس تنعل صااار نا

مأمااااانن0 ناااارنعل خااااملنرنصمنلمجاااارمانمخ صااااان اااا نح لااااانمماااامهنصحاااادعبن ناااارنأ دنااااان

عنر نااااا نعل ااااااام نقأاااااااز نعل صااااااران اااااا إلررعءعتنمعلتاااااادع نرنعن انااااااانعل تخااااااةون  ااااااة

ن0علخصمم
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ناصااحنعل صااران اا رنن اام نساالن ااا ن تشااسنلنلراااانص انااان اارنس اا رنعل جاائملنرن ااهنتتااملاننن-13

عإلشرعانأمان  نج ونةسار ن ارنقرارعءعتننمعلتأسادن ارنس ا ءونأ النر نا نصر ااةونعن ارن

ن0  نمح نخرانأ لنمتعمن  تنمصال انل ة نعلمرااننمعلجز انلد نعل ا 

لنأمااانتسننااانةناا رعتنعلت تاانينعلدعخمنااان اارنم االنعل اادم نرننرااينأمااانر ناا نعل ااام نعلع اانن-14

 اا إلدعرعتنعلع  ااانأمااان اارمهنعل ااام نلمتأساادن اارنحجاارنجاانرنعلع االنمجااز انننعلاادعخمننر

عإلررعءعتنعن انان   نمعلتةع ن درعءنعل ارمهن تعمن ا تنعإلدعرونعلع  اانم ا نجا ونةسار ن ارن

ن0قررعءعتنلأل رنمعلجز ا

 اام نعإلدعرعتنعلعمناا ن اا ل ام ن تمأنااانعل اادرعءنمس اا رنعل جاائملنرن  اا نناصااحنعل صااران ااأرنتنن-15

م  ل رمهن ررن انعلتع  لن ا نعلع ازءن ا نلالنعللارمان نارنعلع دناانلت ادئت  نم ابنعلن اان

معلر أاناانلدن  نمصرنتسمرن عل نأ منا تنعلجاحينأماانعلحجا   تن  ل اا نمخ صاانعل  ا ل ن

 اااهنل ح ملاااانقماااا هنعلع ااازءن  لحااادن ااارنجاااحينعلس نااارونتحاااتنأمااا نمقشااارعانعل ااادنرنصمنا ئ

ن0صرصدت  ن

نرينمرمدنجرلنلدمع نعل مل نرنمعلع  منرن  نعل ا ننن تن نهنصج  ءن ارننادخلنعل اا ن عادننن-16

ن0علدمع نعلرج  

 ةعنننمأماانر نا نعل اام نعتخا ةنص نقرارعءعتنصخار نحارمرنانلادمعأ نعن ارنمعلجاز ان

نن0للرمانعلع لن هنحجين  ننترآ نإلدعرونسلن ا ننت ع من

نصرنتع لنعل ام نعلمرانانأمانترتنينخرمرنعئت  رن ا ج ان  نعل ام نعلدملنان  لخ رج.نن-10

لزة ااانل    مااانص نجااحم  تنصرننحاا نساالن ااا نخرااانتشاا لنأاادون اادعئلنلتاام نرنعلجاانملانعنن-18

ن.   رئا

معلاد  هنعل ادا نم نر ا نعلتاجنون  نعنر ةونعن انانعل ختم اان  لدملاان نالنمةعرونعلدعخمناانن-19

لتعةنةنعإلررعءعتنعن انانمعلمم ئنانعلزة انلح  نان  اانعل ا نمصصملهن  نح لانممامهنص ن

 .صحدعب

من  نقدعرونعلاال نعإللسترماناان سالن اا ن محا ن عا ننرنلجاز انمص ارنصر اةونعلح جاينعآللا نن-20

معرئننأماانصرنمال نعل عمم  تنمعلتشامنلنمصر اةونعلصارعانعآللا نن ا نمحا نخراانلمرا
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نعل صاار ناعلااال ننقدعرونساامرنةلاا ن   جااتع اان  ناامتنعلخ اارونعل تخصصااانم  لتاجاانون اا ن

ن  صرانمررنعل رسة .ن

ن.هتم نرن ملدنس ر  ئ نصمنصسنرن جتخدع هن  نعلح  تنعلر رئن-21

تحدندن ملان رنعل جؤملنرن  ل ا نلنسمرنحم انعتصا لن انرنعل اا نمعل صاران ا نحا  تننن-22

ئنأماانصرننات نتةمنادنعل صاران  جا نعل ملاانمصرما  نعل معتاانعل   شارونعل ت حاانعلرامعر

نلزتص لن ه.ن

مراهنعل صامرنمعلاا منلدنااهنصنراينأمااننسالن اا نصرننع االن ا نصجارهنمماتنأماان ع لرااانن

اا دن تعمن اا تنمقرشاا دعتنعن اارنمعلجااز انعل شاا رنقلن اا نصأااز ن اا نتةمناادا ن اا إلررعءعتنلمت ن 

نل ا ن  ةعنعلخصممن.معلخررنعلت نمحع  نع

ن-ر  ةنقاةعرنعل  سر:نن-23

رمهنمصر اااةوناااااا انحنااا لنر ااارنر نااا ن اااااااأماااانر نااا نعل اااام نعتخااا ةنعإلرااارعءعتنعل ا ج

نناااااامةعرونعلدعخمناااااانعلع منا تن ااااسرن ا ن ر ااا  ةنعإلاةعرنعل  ااااعلصرعانعآلل ن  نر

نصمتن  نعآلماانعنخنرو.نننعلجرم تنمعلحمعدبنعل تسررونعلت نحمةل نلتز  نحدمب
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 مواصفات ومعايير االحتياطات األمنية الخاصة بالبنوك والصرافات اآللية -ب

 

 و دصببببومع  ورببببمييط د ا يميببببمع د و يبببب  د  مصبببب   يجببببى جمببببل جويببببق د   بببب   د   يبببب      

 - م       د صطدفمع دآل ي :

  -: )T RoomI.(سى دآل ي مغطف د ا -1

د امسبببى  سببب    و جهبببمز فملبببف  ويمبببمو د ويبببمم  د طي  ببب   و صببب   هبببم جهيز -

 وطدامببب فبببي   دف لبببمف  اصببب   فبببي ام ببب   د ويبببممدآل بببي    ببب   مببب ي  سبببطى 

 د ا دسى د ط يسي   م    .  أجهزةا ل     مف د  طدوج  د   ل

جمبل أ ب دى د وب د   ( access control)  فبمويطدع وطدب ب  وبق   بم  إ ب دط أجهبزة -

 د ط يسي .  غطف د امسى دآل ي في د فطع 

 غطف د  ز مع:  -2

ف بببي  دإل ببب دط مصببب   هبببم   يفببب و د بببطب  د سبببط   جهبببزة  إ ببب دط جهيزهبببم  ببب جهزة         

جبببببو د  ز ببببب   فببببب  لببببب خ ) فبببببي ابببببم   رببببب    د وسببببب   يوأللببببب مخ د و ببببب  يو  

 د بببب   د لبببب مخ( طببببب  سببببط   ببببمخ  بببب  وببببق  جبببب   طد دطدع   ر ببببى  د وسبببب   يو

 جهببب  جمبببل د  ز ببب   اسمسبببمع  أل ببب دى وبببق  جببب   فبببمويطد  د ببب  د  ز ببب   فبببمويطد و

د  ز ببب  و صببب    إ ببب دطيفببب و جهبببمز  أووببب  مهم و صببب    وبببق فبببمويطدع د وبببطع جمبببل 

 وق جوميمع د لطي  .

  -د ط يسي  د فطع : -3

 طفيبببى فبببمويطدع وطدب ببب  )  هبببمط ي  يببب  (  د ميببب   وطدب ببب  صبببم   د   بببمط د روببب    -

  د وبببب د   د ط يسببببي   د  مويبببب   فببببمويطدع  وطدب بببب  لبببب م  د صببببطدف   بببب وفو وببببو

) هبببمط ي  وطدب ببب  د روببب    د صبببطدفيو  لبببف   دمبببر     طفيبببى فبببمويطدع  مطجيببب 

  ي (       وطدب   و د    وايي د     د ط يسي أ  د وطع .

 فبب و ببب ط هم د   زي يبب      بب  جببو  أويجببى   صبب يطمد جهببزة د  ببي   ببزو وببم  بب   -

 .ي ومً  021
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 ب دى د وب د   د ط يسبي   د وطجيب  في د فطع وبق اسمسبمع  مزجبمل    إ  دط أجهزة طفيى  -

ي  يبب      ألببب د   جويببق د صببطدفيو  إ بب دطوببق أجهببزة  (PIR)وببق طد دطدع دف لببمف د اطفبب  

 د   د و  ل  غطف  د و يط  غطف  وطدب   د فمويطدع  ه د د جهمز يف و ووص   جو د  ز   

   د  د رو    ر م . أث م  وط  ي و ملطة وق د لطي   مام ع د يمط   

 د اطيق في د      وق جوميمع د لطي   وو    هم وق د  فمع د و  ي. إ  دطط ي جويق أجهزة  -

 أل  دى  م اف   ب   دى وب د   لب م  د صبطدف  د ب  د فبطع  فبي د غبطف د  بي  أجهزة طفيى  -

      ا بب   جمببل ورم وببمع اسمسبب  .    بب   و ببق د لبب مخ د غيببط و بب  يو وببو وام  بب  د بب

 إ ل ه م د غطف.  د ا وم    يم مع جويق د  د ميو

  -: دآل ي د صطدفمع  -4

جمبل جويبق د صبطدفمع دآل يب   و بق وابم  ع د ر با  فسبط د صبطدفمع  إ ب دط طفيى أجهزة    -

 جمل أو يف و وط  ي وق جوميمع د لطي  .

صبطدفمع دآل يب  د  بي  طفيى فمويطد  د   د صطدفمع  فمويطد  وطدب ب  وابيي د صبطدف     م   -

يوفو د  رمو  ورهم  د روي   د ب  د سبيمطة    جمبل أو  ب وفو د فبمويطد وبو  صب يط  وطدب ب  

 د روي  ج   د صطدف  بطد ة   ا   سجي  د سيمطة    جهم.

جو  يم مع ساى د رويب   ب   و وصم د ص ط د  ي  سج  وو د صطدف  مروي  يجى أو    ف و    -

) أ  د صب طة ( فيهبم صب طة د رويب    يم بمع  سباى  وبق هب م د  يم بمع  طل  يم بمع د  أويجى 

د سبباى فببي صبب طة  دابب ة    بب   مبب وفو وببو دسبب روم هم فبب  ي  فببي د وافوبب  فببي ام بب   ز يببط 

  د  جم  .

ي وببمً    021  بب  جببو  يجببى أو   دآل يبب وبب ة   ببزيو د ورم وببمع وببو د فببمويطد  مصببطدفمع    -

   بب   مبب وفو وببو  421د وبب  و صببوا    2100ي01ي2 ببمطي   2100ي67اسببى د  روببي  

ي وبمً  41إ بل  33د ا وم   ه م د  رميومع إ ل ايو  ط   فلف د اسمى إ ل د رويب   رب  

وبق  وفبيو  Lan Or Wanد   ب   Network يفب و وبط  ي وبق د وبطع د ط يسبي وبو  ب   

  د لبب ف  د وسبو  يو جبو د صببطدفمع وبق وطدجرب  د ورم وببمع د وسبجم  وبو وفببم  ه  وبو  ب 

    مبب     إ ببل جهببمز د  سببجي  د  ببمخ  م صببطدف دآل ببي   و د وجببف إ ببل جهببمز د صببطدف

 د وريو .
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 ضوابط ومعايير التحوطات األمنية الخاصة في البنوك وأجهزة الصراف اآللي* -جـ

 
لسان   31فاا  المفكاي  وتنيا   المسسساال المال ا  مصاف  اراف استناداً ألحكاا  ااانو  أوالً: 

( منا.  وياإ ارااف خرا  ت ا اخ المخاارف يااا بم ا  ال ناو  323وخاص  المادة ) 2132

 اا سالم  وأم  النيا  المصفيإ  شكخ يا   العاما  يإ الدول  وحفاياً ي

 -يإ  مصف  ارف المفكي   حث بم   ال نو  االلتيا   التعا مال التال   : 

انشاء غفي  مفاا   مفكي   تكو  مف ور   بم   الففوع وأبهية الصافا  اللاإ  -3

لغفي  المفاا    ح ث تكو  محصن  م  توي ف التحوراال  المناسب واخت اف الموا 

من اا ذ كاانل  انشاااء موااا  احت ااارإ لغفياا  المفاا اا  المفكي اا  ك ااد خ يااإ حاااخ األ

 ان راع يإ خرور االتصاخ أو أيمال مفابئ   حدوث أ  

تحااد ث شاا ك  االتصاااالل  اسااتخدا  خرااور سااف ع  ويال اا  البااودة تااف ر غفياا   -2

المفاا    الففوع وموصا  يا ها أبهية الكام فال األمن   لضاما  الحصاوخ يااا 

 صوفة تسب خ يال   البودة  

تفك ب كام فال داخخ ال ن  موبه  نحو المداخخ الفئ س   ياا أ  تكاو   عدساال  -1

 متغ فة لتصو ف بم   الداخا   لا ن   

تفك ب كام فال لمفاا ا  الكااونتفال وحفكا  المافابع    ح اث تكاو  الصاوفة ** -4

خ يااا كسا" م با  Mega Pixelاف    وواضح  ونل   استخدا  كام فال فام   "

 أاخ ت د ف  

التفك ي يإ تفك ب كام فال ياا المواا  الهام  م  ال ن  وياد  تفك اب كاام فال  -5

غ ف مبد   و بب االستعان   خ افاء متخصصا   ياإ  انا المبااخ ويماخ تباافب 

 وس ناف و ال تحس اً لكخ اليفو  واالحتماالل  

 فوع يإ ـــكي الفئ سإ لا ن  وبم   الفتفك ب أو تحد ث الكام فال الخافب   لامف -6

 

 

 )الا بم   ال نو (31/32/2131تاف خ  31/2131تعم   فا  * 
  434وصفح   437مدو  صفح   7و  4تأب خ العمخ  ال ند    33/7/2133تاف خ  52/2133** حسب التعم   

  تني   استخدا  كام فال وأبهية المفاا   األمن    2133لسن   3(  شأ  االلتيا    انو  فا  421مدو  صفح  ) 41/2132مالحي  : صدف تعم   فا  
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 الخاف    ويوا ا تضم  تغر   المنر   المح ر   ال ن  والمداخخ الفئ س   

 بب تخي   الف د و والصوف لفتفة سن  ياا أاخ ت د ف  ح ث  مك  الفبوع ال هاا * -7

 يند الضفوفة  

صفال يال   ما  تفك ب كام فال خاص  داخخ وخافج أبهية الصفا  اللإ  موا -4

مفاياة التوي   المناسب  الكام فال اللت ار وتسب خ صوف مستخدمإ البهاي  شاكخ 

 واضح وأ  تراب األمف تفك ب كام فا أخفى داخخ البهاي  

تفك ب كام فال خافب    مواصفال يال   البودة توض  يإ أماك   صعب الوصوخ  -3

خدم  السا افال  ح اث  مكنهاا ال ها داخخ وحوخ غفي  بهاي الصفا  اللإ وبهاي 

الت ار فا  ونوع الس افة والشخص الن   داخاهاذ ياا أ  تكو  الكام فال موصول  

  أبهية اإلنناف يإ غفي  التحك  م  التأكد م  تويف اإلضاءة المناس   حوخ البهاي  

ماا  أ  الكااام فال الخافب اا  لبهاااي الصاافا  اللااإ ال تكشاا  لوحاا  المفااات ح التأكااد  -31

 لخاص   البهاي  ح ث ال تكش  األفاا  السف   الخاص    راا  العم خ  ا

ضااافوفة التنسااا ب والاااف ر اللاااإ لاكاااام فال الما تااا  يااااا أبهاااية الصااافا  اللاااإ  -33

 )ويافة الداخا  (  العما ال لمفكي ال  ادة الورن   والكام فال المح ر   ال ن   غفي 

والشاا ك  الخافب اا   NAPSالورن اا   ضاافوفة ات اااع معااا  ف ومواصاافال الشاا ك  -32

GCCNET   

الخاااااااص  ال ناااااا  يااااااإ التأكااااااد ماااااا  ضاااااافوفة وضاااااا  بهاااااااي مولااااااد الكهف اااااااء  -31

 مكا  مالئ   ضم  يد  تعفض الموا  لاخرف  

شاااااااافا  مااااااااويفإ ال ناااااااا  يااااااااإ يما اااااااا  ادافة ومفاا اااااااا  غفياااااااا  الااااااااتحك  ا -34

 المفكي   الا بانب شفكال اإلسناد الخافبإ  

ضااااااافوفة ااتنااااااااء األبهاااااااية الحد اااااااا  حساااااااب مترا اااااااال مصاااااااف  اراااااااف  -35

المفكااااااي  لعااااااد الن ااااااد واباااااافاء الصاااااا ان  الدوف اااااا  ل بهااااااية وتحااااااد اها انا 

 لي  األمف  

 
 أياله  7و  4   تأب خ العمخ  ال ند 33/7/2133تاف خ  52/2133م   * حسب التع
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وضاا  بهاااي اإلنااناف الخاااص  موياا  )الكاشاا ف( يااإ موضاا   سااهخ ياااا الموياا   -36

 استخدام. يند الضفوفة  

د د ادفة البهاي ياا كش  العمالل المي ف  أو  فايا يند تفك ب بهاي صفا  آلإ ب -37

العمااالل ماا  اإلصاادافال السااا    وكاانل  العمااالل األبن  اا  ينااد يما اا  السااحب أسااوة 

  عما   اإل داع* 

 بب ياا بم ا  ال ناو  التأكاد ما  اغاالب الكاسا ل الخااص  تع ئا  الن اد ياإ الصافا   -34

 اللإ  صوفة محكم  تمن  أ  يما   لت د خ الن د  

لاد ها والت  اد لنا  بب يااا بم ا  ال ناو  العماخ يااا معالبا  أوبا. ال صاوف والان ص  

  أشهف م  تاف خ.   1 التعا مال المشاف ال ها أياله ونل  يإ غضو  

  -اان اً: **  فبا يمخ التإ:

و ستمف العماخ   اااإ ال ناود  31/2131( م  التعم   فا  7( ذ )4تأب خ العمخ  ال ند   )

 يإ التعم    الوافدة 

فئا   لبنا  التفتا    –ويإ حال  أ  استفساف  فبا التنس ب م  الس د/ ي ادالهاد  آ ا  

أو ياااا ال ف ااد  44456173/44456254ياااا المسسسااال المال اا  ياااا  ااات  فااا  

   qcb.gov.qa@ahenaااللكتفونإ: 

 -تحد ث أبهية يد الن د***:االااً : 

(  شااأ  ضااوا ر ومعااا  ف 31/2131تعماا   فااا  ) اإلشااافة الااا الموضااوع أياااله والااا ال

التحورال األمن   الخاص  يإ ال نو  وأبهية الصفا  اللاإ ذ يااا بم ا  ال ناو  مفايااة 

 -التإ :

  بب ياا ال ن  يند ا ام.  أ  تحاد ث أو يماخ صا ان  يااا األبهاية الخاصا   عاد 

 حصها  الن د م  ا خ الشفك  الموفدة لها ذ اخراف مصف  ارف المفكي  لف

ويإ حال  يد  االلتيا   ماا وفد أيااله ذ ساو    او  المصاف   فافض غفاما  مال ا  ونلا  

اااانو  مصااف  ارااف المفكااي  وتنياا   المسسسااال ( ماا  236 موبااب أحكااا  المااادة فااا  )

   2132لسن   31المال   فا  

 

 
 *  ستانا م  المدة الم ففة 

 )الا بم   ال نو ( 434و  437  الصفحت    أياله 7و  4تأب خ العمخ  ال ند    33/7/2133تاف خ  52/2133** تعم  
 )الا بم   ال نو (  32/1/2132تاف خ  22/2132*** تعم  
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 أنظمة المراقبة األمنية –د 

 
بشاا ضلااا مبعل ر ا   م مت عااايلم ر  اا لل5111(ل ساا  ل25باإلشااا إلى ااتلم م راا )ل  اا)ل * -1

لم خاص لفيلم ب  كل أجهزإلم ص مفلمآل ي،لعلتلجر علم ب  كلمال مزم)لبرال ليل:

 م ك بل ابعلكار  ميلم ر م با ل لكاا  م ميل أرااكضلم مجانلم  اانل م رااكضلم رت عا ل

 ب ااااكل م راااااكضلم رت عاااا لباااا جهزإلم صاااا مفلمآل اااايلباساااامخنم)لكااااار  ميل  ر اااا لبا

ر جاب كساااع(لعلاااتلأ اااعلماااان  ،ل اااابعل اااا   لم مساااج علبرسااام  لال ااااعلعاااضل3 

 20FPS.لص  إلفيلم ثا   ل) 

 ليـص مفلمآل ـهزإلم ـ  ميلم ر م ب لنمخعلأجـ بل ابعلكارـم ك(PIN-HOLE CAMERA) ل

ر جاب كسع(لعلتلأ علمان  ،ل ابعل ا   لم مسج عل رسام  ل1 لباسمخنم)لكار  ميل  ر   

لل(لص  إلفيلم ثا   ل.15FPSال اعلعضل 

 مخز ضلب ا ايلم مسج علباسمخنم)ل تنميلمخز ضلعا   لم ج نإل م نمءل.لل 

 راا((لعلااتلأ ااعلمااان  ،لبت اا ل ركااضل151 جابلمالتمااااالبا مسااج عل راانإلاللماااعلعااضل لل  

لم  ج على  هالع نلم ا   إل.

أشه لل3 عل هل جبلعلتلم ب  كلمال مهاءلرضلم رمعلبايلم  م نإلأعاله،لفيلغا ضلل

ل(ل.5/11/5111رضلما  خهل 

 ئ سل ج  لم مام شلعلتلل–  السماسا ل  جتلم م س قلرعلم س ن/لعبنم هانيلآهضلل

أ لعلتلم ب  نلل33325341/33325523علتلهامفل  )ل:لل–م رؤسسايلم را   ل

ل  ل. ahena@qcb.gov.qaمال كم   يل

بم اا )لمسامخنم)لكاار  ميل أجهازإلم ر م با لل5111(ل سا  ل9**لباإلشا إلى تلم اا  ضل  ا)ل  -5

م ر   ل،ل م ذيلتننلم رهل ل م ف قلأ ااعلم ر شآيلم اائر ل م ب  ك(ل هيلسا  لمعمباا م(لراضل

 فيلم ج  نإلم  سر  (ل. ما  خل ش لم اا  ضلل5111     لل51

ل ى تلجر علم ب  ك(لل5/11/5111ما  خلل45/5111*لم ر )ل  )ل
  ى تلجر علم ب  ك(لل53/2/5115ما  خلل31/5115**لم ر )ل  )ل

mailto:ahena@qcb.gov.qa
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 ذمل م  ضلعلتلجر علم ب  كلمال مزم)لبا رهلا لم رشاا لى  هاالأعاالهلراعلم خاذلباالعمباا لم  راعل

رااضل بااعلىنم إلم  اراا للإبا ر مصاااايلم  اراا ل م خاصاا ل  اراا لم ر م باا لم ر  اا لم صااان 

 م ر   لب زم إلم نمخل  ل.

 / بشاا ضلم ااا )لمساامخنم)لل53/2/5115مااا  خلل31/5115*باإلشااا إلى ااتلم م راا )لنل)ل

لعلتلعلبلم جهايلم ر   ا لبا زم إلم نمخل ا ل،ل كار  ميل أجهزإلم ر م ب لم ر   ل،ل ب اء(

  جتلر مفام البخع لم ب اكل م ا اذلرشا  علم ر م با لم ر  ا ل م ر متاعلم مايلما)لى جازهاال

لفيلغا ضلأسب عل متنلرضلما  خهل.

ش فلعبنهللالم سا نل م ر ساقلم  اا)(ل ا  اقلم ماما شل  جتلم م س قلرعلم س ن/ل السماسا ل

ل.لAbdullas@qcb.gov.qa(لأ لعلتلم ب  نلمال كم   يل33325523علتلهامفل 

 -**م ر منلم مسج ل  ل: -3

لبم ااا )لمساامخنم)لكااار  ميل أجهاازإلم ر م باا ل5111(ل ساا  ل9باإلشااا إلى ااتلم اااا  ضل  اا)ل 

لللللللم ر  ااا ل م ل راااايلرصااا فل عااا لم ر كااازيل لب ااا كلبشااا ضلم راااضل م ساااالر لصااااتايل

ل(ل.43/5115(ل ل 31/5115(ل م م ر ر ضل  ريل 319ل–ل311 

 ؤكنلرص فل ع لم ر كزيلعلتلا   إلم مزم)لم ب ا كلبا ااا  ضل م م ل راايلساا ا لم اذك ل

 مءلأ ا لم ان اليلعل هاال مز  انلىنم إلالس رالرال م لقلباالتمااالبا ر منلم مسج ل  ل عان)لىجا

م ا ا)لم ر  اا لباا زم إلم نمخل ا لبهااال فاااا(ل لر مع انل م م ل رااايلم ماايلمتااننهالمإلنم إلن ضلأيل

مااا خ  ل،لراااعلمز  اااننلمإلنم إلبا رخمصااا لبااا زم إلم نمخل ااا ل ىنم إلم ااان ضلم  اااا)ل م شاااؤ ضل

م ر اا ضلم ر    ضلفيلم رص ف  ل مإلصنم لبرص فل ع لم ر كزيلب سراءل أ  ا)له ممفل

هااذملم صااننلعلرااا(لباا ضلم رصاا فلم ر كاازيلساا ا )لبامخاااذلىجاا مءميلرشااننإلمجاااهلأيلب ااكل

  خا فلم م ل رايلسا ا لم ذك ل.

ل

ل ى تلجر علم ب  ك(لل4/8/5115ما  خلل43/5115*لم ر )ل
  ى تلجر علم ب  ك(للل14/11/5115ما  خلل93/5115**لم ر )ل

mailto:Abdullas@qcb.gov.qa
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 تاسعاً: رفع تقارير عن حاالت غير عادية إلى مصرف قطر المركزي 

 
أو مد  يفدبوب  / الدرييس النفييد   يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمددير الادا 

عفه ومدققي الحسابات النأكد م  قيدا  البفدب بدمعم  م درر قلدر المركد   ودور وقدو  

هدد ا الحددا ت نعددمس علددى سددبيس حددا ت نددسلر سددلباو علددى وضدداه المددالي  أو علم دد  ب ددا و

 الملاس ما يلي :ب

نو س مراقبي الحسدابات للدى لعلداء ءراء سدلبي  أو منحييد  ودي البيافدات الماليد   -

 0للبفب أو وروعه الخارجي 

 0نارض أي  مسسس  مالي  نربل ا بالبفب مااممت مالي  للى أ م  حادة -

 0م اعب مالي  نارض أحد عممء النرك ات ا ينمافي  الكبيرة للى -

 0افخياض كبير وي قيم  أحد الموجودات الرييسي   -

 0حج  أو وضع قيود على أحد األر دة لدى البفوب -

 0خلس أو وعس ها  وي أحد أفيم  الامليات أو المالومات -

نادددرض أحدددد أعضددداء مجلدددس اإلدارة أو أحدددد المسدددسولي  الرييسددديي  لمخاليدددات  -

 قافوفي . 

 0اسنقال  أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد المسيولي  الرييسيي  -

مخاليات هام  لناليبمات م رر قلر المرك   أو ناليمدات السدللات اإلعدراوي   -

 0المضيي  لليرو  الخارجي 
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 مراقبة االلتزامعاشرا:ً مسؤول              
                functionCompliance    

 

 

و مخذ رر ظا ذ  ظ ذل اوخ ذظ   دذ يمة إلاربهذه  اوظظيةذة  ذس مدذ الب او نذظ  ا ذ   ألهميةنظراً    

  ؤظظظيةذذة مدذذ إحذذلا ي ذذع ا ذذ  نذذ   نذذ   ،اومخذذ رر اون نظنيذذة ظمخذذ رر اودذذمرة ظمخذذ رر او  ذذ ي 

  -االو زام ظ ن ً و  ر يم ت او  وية: مراق ة

  -  مراق ة االو زام:ؤظمةهظم مد -1

يم ظ نذلم مدذ ن ة  حذلل ظ نذ إلارب  مراق ة االو زام ظظيةة لائمذة ظ رنذس  ذخ  اظ ظحذلب اظ ؤظمد

او نذذ رير حذذظ  مخذذ رر اذذلم االو ذذزام  ذذ ونظاني  ظاو ر يمذذ ت ظاومرذذ يير  ظ ر ذذ  ظ راقذذع االد  ذذ رب

 .اومر نة 

  -دئظوي ت االلارب اور ي :م -2

(ان   ه ً خ  ذ ً وظعذ  هذه  األ ن يذةي ع ا  يظوس م  ذ  االلارب ااظ االلارب اور مذة وةذرظل او نذظ  

اوظظيةذذة   حليذذل ظاعذذو ومدذذئظوي  ه   مذذ   ذذس هوذذ  ظعذذره   ذذس اوهينذذ  او نظيمذذس ظا ق هذذ    نيذذة 

 يذة او زمذة ظ ذظ ير اومذظارل اون  يذة االلارات ظاوظظ ئف   و ن  اوذه  يذؤم  وهذ  االدذ ن وية ظاوة ا

ظ زظيذذذذله   او نةيهيذذذذة ظاإللارب وم  ذذذذ  االلارب ظاوننذذذذظات اودذذذذريرة ظاوظاعذذذذحة ور ذذذذ  او نذذذذ رير

  و ذذ حي ت او زمذذة و ظ ذذظ  و مر ظمذذ ت  ذذس ارذذ ر دي دذذة ظاعذذحة ظن  يذذة ظلويذذ  و  ذذرا ات 

 ذلقي  اوذلاخ س مرا رذة ان ذرة اوة ظاو أنل م  ا    عذم  مهذ م ظا را  مرا رة دنظية وهه  اودي د

 ظ  مراق ة االو زام.ؤمد

  مراق ذة االو ذزام ظا خذ ه اال ذرا ات ؤظنم  ي ع ا   االلارب او نةيهيذة او رذ ظ  ظاو ندذي  مذ  مدذ

االلارب  او  حيحية ظاو ألي يل او زمة  س ح   ان   ف اية مخ وة ت ظر    ن رير لظرية وم    

 ظا را ات االو زام  م  يد ال ا    رظيره .حظ  اومظاعي  اوم ر نة  دي دة 

  -  مراقع االو زام:ؤظمه م مد -3

  -ي ع ا    عم  مدئظوي ت مراقع االو زام اومه م او  وية:

  حليل ظ نييم اومخ وة ت اومر  رة  أن رة او ن  ظ اية من   ت  ليلب.   -

ر ظا ن   االلارب ا ذ  ارذ ل و لارب حظ  اونظاني  ظاو ر يم ت ظاومر يي االد   رب نليم   -

 ظ  ن  يظمس حظ  آخر او رظرات  س اونظاني  ظاو ر يم ت ظاومر يير اومر نة .  
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 ظ ية  ر يم ت من ظ ة و مظظةي  حذظ  او ر يذ  اوم ئذم و نذظاني  ظاو ر يمذ ت ظاومرذ يير   -

 اومر نة.  

 و نذذظاني  ظاو ر يمذذ ت ظن ذذف ا  نيذذيم مذذلئ م ئمذذة اال ذذرا ات ظاو ظ يهذذ ت اولاخ يذذة   -

 ق ظر  س اودي د ت ظاال را ات  ظ ي غة اومن رح ت و حدينه .  

اوم حظذ ت ا را   ح  لائم ظ  م  ظر   او نذ رير   دذ مرار وذ لارب او نةيهيذة حذظ    -

 . او زمل  الو زام ال خ ه اال را ات او  حيحيةظاومخ وة ت اوخ  ة   

االلارب اظ او  نذة اومن قنذة انذل   ومخ وةذ ت ظاظ ذل اون ذظر  ر    ن رير لظريذة وم  ذ   -

حذظ   او  مر ظم تاو س  م ان    ه  ظاال را ات او  حيحية او س  م ا خ هه    الع  ة  

 او لريع ا   االو زام اوه   م  نليمل و مظظةي .  

 و زام. اورم  نمرنز اد ر م ومظظةس او ن  و    ة ا   االد ةد رات اوم ر نة   ال  -

وس الارب اال ذذراف ؤظاوخ ر يذذة هات اور قذذة ظخ  ذذة مدذذ  ظقيذذ  اور قذذة مذذ  اال هذذزب  -

 م رف قرر اومرنذز  و    ذة ا ذ  االد ةدذ رات اوم ر نذة  ذ الو زام ظ   يذة  ظاورق  ة 

 اوم ر   ت اال را ية.  

ن نظنيذذة او ظمهذذ م او ذذئظ مدذذئظ  مراق ذذة االو ذذزام  مهذذ مظي رذذي  اوة ذذ   ذذس او ذذلاخ   ذذي  

، نمذ  ي ذع ا ذ  او نذظ  او ذس وذليه  اومدئظوة ا   نليم اون و و لارب  يمذ  ي ر ذ   ذ ونظاني 

 رظل ظ رن ت    رة خذ ر  قرذر او أنذل مذ    ريذة م ر  ذ ت االو ذزام وهذه  اوةذرظل عذم  

 .ار ر دي دة االو زام و  ن  نن 

  -وس مراق ة االو زام:ؤظمؤه ت مد -4

وس مراق ذة االو ذزام مذ  حيذ  قذلر هم ا ذ  ؤظنيذة اومن دذ ة  ذس مدذي ع  ظا ر او ة ت اومه

اوةهم اودذ يم و نذظاني  ظاو ر يمذ ت ظاومرذ يير اومر نذة ظ أقيرهذ  ا ذ  اامذ   او نذ  مذ  خذ   

ام  نهم ونلر ن ير م  اومه رات او ح ي ية ظاالوم م  ذ ونظاني  ظاو ر يمذ ت ظاومرذ يير اومر نذة 

ظنذذذهو  ي ذذذع ا    عذذذم  او ذذذة ت   ت اومؤددذذذ ت اوم ويذذذةاال ذذذرا ية ظمن  ذذذ ظاوم ر  ذذذ ت

 ظاوحي لية ظمه رات اال    .  ةاونزاهاو خ ية االد ن مة ظ
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 إستمرارية العمل -حادي عشر:

 إرشادات بشأن خطة استمرارية العمل في حاالت الطوارئ: أ

، وباإلشاارة إلاى (014صفحة ) باإلشارة إلى التعليمات الصادرة بشأن إرشادات األمن والسالمة    -1

بشااان تحديااد وتساامية ملساار  ال ااوار ،  64/2/6442الصااادر  اا   40/6442التعمااير ر اار  

لدور المصرف بهذا الشأن  رد تار تشاكيل لةلاة الياا لل اوار   ا  المصارف تهادف  واستكمالا  

إلى ضمان تردير البلوك العاملة بالدولة الخدمات المصر ية  ا  راروف نملاة ومساتررة وبشاكل  

  -و د أ رت اللةلة ما يل : ،مستمر 

  -العمل باإلرشادات التالية:1/1

وبااألخ  الفرارتين  62/2/6442( الصاادر  ا  *44/6442التريد بما ةاء بالتعمير ر ر ) -

 مله.  0، 3

تحديد ةهة خارج الدولة تحفار لاديها بيالاات البلاك الاى ملفاات الكترولياة لضامان حفرهاا  -

 وادر تعرضها للتلف او التغير ليتر استخدامها    حالت ال وار . 

ويمكان لرلهاا بساراة  وضع وحدة تخزين الكترولية تسع لةميع العملياات المصار ية للبلاك -

    حالت ال وار .

 تدريب المورفين الى دورهر    حالت امليات ال وارىء. -

 تحديد مرر معين إلدارة الزمة    حالة ال وارىء ) غر ة العمليات(. -

  -الى سبيل المثال  يما يل : تتمثل    حالت ال وار  الرصوى والت  1/6

 مراصة والتسويات المالية ألي سبب من السباب. التو ف الض راري لعمليات ال -

 و وع هةمات ارهابية الت  تستهدف البلية التحتية لللرار المال  .  -

حريق مفاةىء    البلاك او احاد  روااه مماا يت لاب اخ اار المصارف والةهاات المعلياة  -

 بالدولة ) الكهرباء ، كيوتل، الداخلية ) الد اع المدل (.

كهربااا   او الر اااع التصااالت الهاتفيااة المفاة ااة التاا  تو ااف أامااال البلااك اللر اااع ال -

بالكامل لمدة تزيد ان ساااات العمال اليومياة واادر الرادرة الاى ااودة الخدماة  ا  الو ات 

 الملاسب ) مما يت لب التلسيق مع كيوتل و وزارة الكهرباء والماء واخ ار المصرف(. 

 5/3وقد أجريت عليها تعديالت البند  1044حسب كتاب التعليمات حتى نوفمبر  5/1،  5/3بندين  (401ة )حف* التعليمات مدونة في الص

  445صفحة 
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ب مان بعا  الماورفين اللر ااع اان الادوار الرسام  بماا التشار مار  وباا   مماا يت لا -

 يؤثر الى أامال البلك ) مما يت لب التلسيق مع المصرف (.

 الكوارث ال بيعية )زلزال، اواصف و يضالات،...( -

الحالت الخرى والت  تؤدي الى و وع اض راب    العمل وادر الردرة الى استمرارية  -

 العمل. 

 

ر  حالت ال وارىء والذي يمثلون المؤسسات الخدمياة سلب المساادة مع مليتر التلسيق ل   

، كهرمااء، مصارف   ار المركازي( و راا لرا ماة Ooredoo   الدولة ) وزارة الداخلية، 

 السماء والعلاوين المر رة. 

 

 البديل السر الةهة

اللرياااب/ الاااى حسااان الااا  محماااد  وزارة الداخلية 

 (55562233) الكبيس 

لاصاااااار مساااااافر محمااااااد  اللريااااااب

 (55555552) الرح ال 

 (Ooredooاتصالت   ر )

 

 

 

 المهلدس / أحمد راشد السويدي

(00044244) 

 السااااااايد/ محماااااااد هاشااااااار

(00044302) 

 السيد/ شهريار الايت 

(00044145- 55512630) 

 السيد/ ريتشارد تيلور

(00044423- 55426431 ) 

            المؤسساااااااة العاماااااااة الر رياااااااة

 ) كهرماء(

 المهلدس/ حسن ةمعة لحدان 

(00040001- 55522236) 

 السيد/ ابدهللا  رج لصر هللا 

(00244165 – 55552246) 

 مصرف   ر المركزي 

    والر اباااااااااااة اإلشااااااااااارافإدارة 

  (0052052) –البدالة 

 

  السيد/  يصل صالح الملاا 

 

 السيد/ خالد خليفة الكعب  

 مصرف   ر المركزي 

 ستثمارادارة ال

 (00052052) –البدالة 

 

 السيد/ سل ان الفالس  

 

  لادر شودري محمد السيد/
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 مصرف   ر المركزي 

  والمالية يةالدار ؤونادارة الش

 ( 00520520البدالة ) 

 أحمد محمد الع ية /السيد

 السيد/ ال  ثامر اللعيم  

  ابد الل يف العبدهللاالسيد/ 

 السيد/ صالح بدر السادة

 ف   ر المركزي مصر

الشاااااؤون ادارة الااااادين العاااااار و

 واإلصدارالمصر ية 

 (00052052البدالة ) 

 السيد/ محمد الخليف  

 السيد/ لاصر ابدهللا كالو

 السيد/ محمد الملصور

 السيد/ يوسف احمد ابيدان

 مصرف   ر المركزي 

ادارة الااااااااااااالرر المصااااااااااااار ية 

 والمد واات والتسويات

 (00052052البدالة ) 

 اآللسة /  ا مة السلي    ابدالهادي نهن السيد/

 

 

 والى البلوك والمصارف العمل بما ةاء اااله بما يتال ر مع الصالح العار .      

 -ضمان استمرارية التيار الكهربا   للبلوك*: 1/3

ضمن إ ار خ   المصرف المركزي لمواةهة حالت ال وار ، وخ اة ال اوار   ا  

تاو ير البادا ل للتياار الكهرباا    ا  حاال حادوث الر ااع  كهرماء والمتمثلة    ضارورة

ماان الخاا  الر يساا ، وذلااك باالةراء أامااال الصاايالة الالزمااة لمح ااات التغذيااة الر يسااية 

 -وامل الختبارات الى المولدات الحتيا ية، لذا يرةى تزويد كهرماء بالتال :

 أسماء األشخا  المخولين للتلسيق معهر    هذا الشأن. -

بيالات الشاركات التا  يتعامال معهاا البلاك  يماا يتعلاق باألاماال الكهربا ياة وذلاك أسماء و -

 لإلتصال بهر الد الحاةة.

 التال : نترسل المعلومات الم لوبة للسيد/ المهلدس. حسن ةمعة المهلدي الى العلوا 

 المؤسسة العامة الر رية للكهرباء والماء 

 00271711:   اكس  

 00521666:  تلفون 

 )إلى ةميع البلوك(65/0/6445تاريخ  25/6445* تعمير 
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 األعمال استمراريةمبادئ إدارة : ب

 11رقم  وتنظيم المؤسسات المالية ( من قانون مصرف قطر المركزي121استناداً ألحكام المادة )*

، على جميع البنوو  اتاواا ارجورا ات الةزموة لتنايوا التتليموات التاليوة بدو ن مبواد   دارة 2112لسنة 

وقدرها ستة أدهر من  614صاحة  من التتليمات( 1)لبند استمرارية األعمال اةل المدة المحددة في ا

 ، كما يرجى ارحاطة بالتالي:(21/6/2112تاريخ )

تووم تدووكيل لجنووة عليووا للطووواري  بر اسووة سووتادة نا وو  محووافظ مصوورف قطوور المركووزي وف وواً لل وورار  -

 . (111) المرفق نساه منه ملحق 22/2114ارداري للمصرف المركزي رقم 

بالمصرف المركوزي وم ورر وع وو  المراق  التامسيد/ عبد هللا أحمد الزيني مدير  دارة تم تكليف ال -

ة تنايووا تتليمووات  دارة اسووتمرارية توولجنووة الطووواري  ليكووون المسوو ول عوون التنسوويق مووع البنووو  لمتاب

األعمال، وتدكيل وترأس فرق التمول الةزموة لوال ، واسوتةم جميوع الت وارير والمتلوموات المطلوو  

صواحة  مون التتليموات المرف وة (1)لبنو  تزويد المصرف المركزي بهوا وف واً لموا ورد فوي البنود من ا

614. 

 فيما يلي تتليمات للبنو  بد ن مباد   دارة استمرارية األعمال*:

 -م دمــــــة:

علووووى ال طوووواي المصوووورفي  اردوووورافيةأولويووووة هامووووة للسوووولطات  األعمووووالاسووووتمرارية   دارةتمثوووول 

واوووودمات  وأندووووطةالمؤسسووووات المصوووورفية والماليووووة موووون منتجووووات  همووووا ت دموووو أن  الوووو ، والمووووالي

 أواتلوووف ال طاعوووات والوووى بت وووها الوووبتم سووووا اً علوووى المسوووتو  المحلوووي مالتموووة  ب  لوووىمتنوعوووة 

قطاعوووات متنوعوووة   لوووىومت ووودة تنتموووي  ةنظموووة تدوووديل متداالوووأالووودولي، تتتمووود فوووي ت وووديمها علوووى 

 األنظمووووةتتطيوووول عمووول   لوووىيوووؤ يووووؤدي توقوووف أي منهووووا بح األاووووريتتمووود بت وووها علووووى الوووبتم 

ي ت وووديم الاووودمات، المتنوعوووة فووو األنظموووة، وهوووو موووا يتووورف بامعتمووواد المتبوووادل فيموووا بوووين األاووور 

 أوالكهربووووا  نتيجووووة الكوووووارؤ الطبيتيووووة  أوامتصووووال  أنظمووووةفووووي  الماوووواج اي  طووووومثووووال الوووو  امن

وقووووف ت ووووديم الاوووودمات والمنتجووووات ت أوان طوووواي   لووووىالتدووووديل بمووووا يووووؤدي  أعطووووال أوالحوووورو  

 لوووى التووورابط بوووالنظر  أهميوووة األمووور. ويوووزداد األنظموووةالمصووورفية التوووي تتتمووود علوووى هوووا   واألندوووطة

 ،  ، بمووا قوود يسووب  ماوواطر نظاميووة كبيوورة اردوورافيةأنظمووة السوولطات ونظمووة هووا  المؤسسووات أبووين 

وتسووووديد  و قوووورامرام الماليووووة اليوميووووة لهووووا  المؤسسووووات الماليووووة موووون عمليووووات اقتوووو فاألندووووطة

الم اصووووة والوووودفع املكترونيووووة التووووي  أنظمووووةعوووون طريووووق  األحوووووالالتزامووووات تووووتم فووووي كثيوووور موووون 

 ) لى جميع البنو (21/6/2112تاريخ  42/2112م * تتمي



-824- 
  مصرفالعالقة البنوك مع                                                        والرقابة  اإلشراف تعليمات  -الباب السابع

 إدارة استمرارية األعمال

   3102 سبتمبر                        
 الخامسة عشرالطبعة 

 

كموووا أن الرقابوووة علوووى كثيووور مووون هوووا  التمليوووات قووود توووتم عووون طريوووق   ،اردووورافيةتوفرهوووا السووولطات 

وجوووود ويتطلووو  الووو   الوووربط املكترونوووي المبادووور بوووين المؤسسوووات الماليوووة والسووولطات اردووورافية، 

 األنظمووووةتنسوووويق مسووووتمر بووووين السوووولطات اردوووورافية موووون ناحيووووة والمؤسسووووات الماليووووة ومسووووؤولي 

ودوووركات امتصوووال مووون ناحيوووة أاووور ، بموووا ي ووومن اسوووتمرارية التمليوووات بسوووهولة ويسووور،  اآلليوووة

 ماوواج ماوواوف حوودوؤ توقووف موون وي لوول والمووالي الوواي يتووزز الث ووة فووي ال طوواي المصوورفي  األموور

 .لألندطة الم دمة

 ارية األعموووال وموووا يجووو  أن ت وووطلع بوووهوفوووي هووواا الصووودد وانطةقووواً مووون أهميوووة مو ووووي اسوووتمر  

السووولطات اردووورافية والمؤسسوووات المصووورفية والماليوووة ف ووود أصووودر المنتووود  المدوووتر  الووواي ي وووم 

والهي ووووة  IOSCO)لجنووووة بووووازل للرقابووووة المصوووورفية والمنظمووووة الدوليووووة لهي ووووات األوراق الماليووووة )

( ورقووووة  ردووووادية مدووووتركة حووووول المبوووواد  التليووووا مسووووتمرارية IAISي التوووو مين )الدوليووووة لمراقبوووو

األعمووووال.  هوووواا وتتمحووووور هووووا  المبوووواد  التليووووا حووووول المتطلبووووات الكايلووووة ب وووومان اسووووتمرارية 

األعموووال ومسوووؤوليات السووولطات اردووورافية والمؤسسوووات المصووورفية والماليوووة فوووي بنوووا   دارة فتالوووة 

 مستمرارية األعمال .

و  الووو  ي ووودم مصووورف قطووور المركوووزي مجموعوووة مووون المبووواد  التوووي ينبدوووي علوووى البنوووو  فوووي  ووو 

تبنيهوووا عنووود  دارة اسوووتمرارية األعموووال لوووديها، وسووويتاا مصووورف قطووور المركوووزي مووون هوووا  المبووواد  

أساسوووا لت يووويم اطوووط وسياسوووات و جووورا ات  دارة اسوووتمرارية ارعموووال والمسوووؤولية عنهوووا لووود  كووول 

ت يووويم  دارة اسوووتمرارية األعموووال ك حووود أهوووم عناصووور ت ييموووه بنووو  وسي وووع المصووورف المركوووزي 

 للمااطر المصرفية لد  كل بن .

 

  -تترياــات : -1

 تكون للمصطلحات والتتبيرات التالية المتاني المو حة قرين كل منها أينما وردت .   

  - دارة استمرارية األعمال: 1/1

تادمة للتموووووول علووووووى انتظووووووام السياسووووووات وامسووووووتراتيجيات وارجوووووورا ات والاطووووووط المسوووووو 

اسوووتمرار األعموووال بالبنووو  و عوووادة ت هيلهوووا للتمووول عنووود حووودوؤ توقوووف ا وووطراري للتدوووديل 

 بهدف ت ليل المااطر واأل رار المالية وال انونية والتدديلية الناتجة عن التوقف. 

 -اطة استمرارية األعمال: 1/2
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رية رعووووادة تدووووديل أعمووووال اطووووة التموووول الدوووواملة التووووي تحوووودد ارجوووورا ات والوووونظم ال وووورو 

  -البن  عند حدوؤ توقف ا طراري عن التدديل وتدمل:

الطووورق والوسوووا ل واألدوات الةزموووة لكوووي يتتامووول البنووو  باتاليوووة موووع ماتلوووف األزموووات  -

 والكوارؤ امقتصادية والطبيتية التي يمكن أن يتترم لها. 

موووة للبنووو  والتووواملين فيوووه فوووي الاطووووط وارجووورا ات التوووي مووون دووو نها تووووفير الحمايوووة الةز -

حوووووامت الطووووووار  والتوقوووووف عووووون التدوووووديل بهووووودف ت ليووووول فتووووورات التوقوووووف و ثارهوووووا 

وامسووووتمرار فووووي ت ووووديم متظووووم الاوووودمات والمنتجووووات المتتووووادة  لووووى التمووووة  بطري ووووة 

 اعتيادية .

وسوووا ل وأدوات تاوووزين المتلوموووات الحساسوووة واسوووتتادتها فوووي أوقوووات األزموووات مووون أجووول  -

  البنووو  توقوووف أعمالوووه وف ووود متلوماتوووه أثنوووا  وقووووي كووووارؤ طبيتيوووة أو أعموووال أن  يتجنووو

  رهابية أو انهيار األنظمة الداالية بالبن  نتيجة فيروسات أو غيرها. 

  -ر توقف األعمال :اث تحليل  1/1

 جوووورا ات ال يوووواس الكمووووي والنوووووعي وو ووووع السوووويناريوهات الماتلاووووة محتمووووامت حوووودوؤ  

لتدوووديل وتحليووول وقيووواس التووو ثيرات أو الاسوووا ر المتوقتوووة عووون الووو ، ماووواطر التوقوووف عووون ا

وتحديووود نسووو  الماووواطر المتوقتوووة فوووي كووول وحووودة أو  دارة بالبنووو  ومووون ثوووم ترتيووو  أولويوووات 

اسوووووتتادة األعموووووال حسووووو  أهميوووووة كووووول  دارة أو وحووووودة وكوووووال  حسووووو  أهميوووووة الجهوووووات 

 وال طاعات التي يتتامل متها البن . 

  -استمرارية األعمال: ستراتيجية  دارة  1/6

المتاحووووة لةسووووتادام عنوووود توقووووف  ةالمتنيووووة بااتيووووار الطوووورق والمواقووووع البديلوووو امسووووتراتيجية 

ولويووووات المحووووددة موووون اووووةل التدووووديل مسووووتتادة أعمووووال البنوووو  وف وووواً للجوووودول الزمنووووي واأل

توقوووف ارعموووال،  ويت ووومن الووو  تحديووود المواقوووع البديلوووة للتدوووديل وأمووواكن حاوووظ  تحليووول  ثوووار

لبيانووووات وتحديوووود عوووودد األفووووراد والمتوووودات المطلوبووووة والوووودعم التكنولوووووجي المطلووووو ،  كمووووا ا

يت وووومن مترفووووة اطووووط الطوووووار  المسووووتادمة علووووى نطوووواق الدولووووة والتنسوووويق مووووع الجهووووات 

 أددال ..(. –أمن  –اتصامت  –) كهربا  مؤسسات البنية التحتية المسؤولة عنها ومع

 -مباد   دارة استمرارية األعمال: -2
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  -المبدأ األول: 2/1

  -مسؤولية مجلس اردارة واردارة التناياية:

ت وووع مسوووؤولية  دارة اسوووتمرارية األعموووال فوووي كووول بنووو  علوووى عووواتق مجلوووس اردارة واردارة  2/1/1

 التناياية للبن  . 

يجوووو  و ووووع هيكوووول تنظيمووووي ردارة اسووووتمرارية األعمووووال  وووومن الهيكوووول التنظيمووووي للبنوووو   2/1/2

د األدوار والمسووووؤوليات والسوووولطات والصووووةحيات لتنظوووويم  دارة اسووووتمرارية يو ووووح ويحوووود

 األعمال وبحيؤ تكون جز اً مكمةً لبرنامج  دارة المااطر في البن . 

اطووووووط والسياسووووووات للت ووووووع علووووووى اردارة التنايايووووووة مسووووووؤولية و ووووووع امسووووووتراتيجيات  2/1/1

وتطويرهووووا والتوووودري  عليهووووا   وارجوووورا ات التنايايووووة الااصووووة بووووادارة اسووووتمرارية األعمووووال

اطووووووط للوتحديوووووود البوووووودا ل واألولويووووووات والموووووووارد والمسووووووؤوليات التووووووي ت وووووومن تنايووووووا 

 وارجرا ات الااصة باستمرارية األعمال والحد من اسا ر التوقف عن التدديل. 

علوووى مجلوووس اردارة متابتوووة انجوووازات اردارة التنايايوووة فوووي و وووع امسوووتراتيجيات الاطوووط  2/1/6

سووووووات وارجوووووورا ات الااصووووووة بووووووادارة اسووووووتمرارية األعمووووووال واعتمادهووووووا ومتابتووووووة والسيا

 تطويرها وتحسينها وف اً لتطورات األحداؤ واألعطال ونتا ج التنايا. 

علوووى اردارة التنايايوووة رفوووع ت وووارير دوريوووة  لوووى مجلوووس اردارة علوووى فتووورات متزيووود عووون  2/1/5

والسياسووووات وارجوووورا ات الااصووووة  سووووتة أدووووهر عوووون نتووووا ج تنايووووا امسووووتراتيجيات والاطووووط

بوووادارة اسوووتمرارية األعموووال وأي تطوووورات أو مدووواكل تسوووتوج  تتوووديلها وتطويرهوووا وعلوووى 

 .ةاردارة التناياية أن تتواى في ال  الدقة والمو وعية والداافي

يجوووو  أن تا ووووع  دارة اسووووتمرارية األعمووووال للمراجتووووة الاارجيووووة موووون قبوووول بيووووت ابوووورة  2/1/4

علوووى األقووول موووع رفوووع ت وووارير دوريوووة لووو دارة التنايايوووة ومجلوووس اردارة  مسوووت ل بدوووكل سووونوي

 عن نتا ج المراجتة.
 

  -المبدأ الثاني : 2/2

تحديووووود ماووووواطر التوقوووووف عووووون التدوووووديل وو وووووع  سوووووتراتيجيات واطوووووط وسياسوووووات  سوووووتمرارية 

  -األعمال:
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دوووديل يجووو  علوووى البنووو  البووود  بتحديووود كافوووة أنوووواي الماووواطر التوووي قووود تنوووتج عووون توقوووف ت 

التمليووووات وأثوووور الوووو  علووووى المتووووامةت مووووع األطووووراف األاوووور  التووووي يتتاموووول متهووووا البنوووو  

وعلوووى رأسوووها مصووورف قطووور المركوووزي والمؤسسوووات الماليوووة األاووور  والجمهوووور، ويجووو  

علووى البنوو  تحليوول تلوو  الماوواطر وقياسووها وتجسوويد الوو  فووي دووكل أسووالي  واطووط رسووتتادة 

اوووووةل تحديووووود أهوووووداف ارسوووووتتادة المة موووووة التدوووووديل و ووووومان  سوووووتمرارية األعموووووال مووووون 

و جوووورا  تحلوووويةت ودراسووووات عوووون أثووووار توقووووف األعمووووال وال وووودرات وال يووووود علووووى  مكانيووووة 

الوصوووول  لوووى المصوووادر المناسوووبة الةزموووة مسوووتتادة التدوووديل بالدوووكل المتتووواد عنووود حووودوؤ 

لووو  توقوووف ا وووطراري للتدوووديل والمووووارد الةزموووة لوووال ، وعلوووى البنووو  فوووي سوووبيل تح يوووق ا

  -مراعاة األمور الر يسية التالية:

اعتبووووار  دارة اسووووتمرارية األعمووووال ك حوووود ماوووواطر التدووووديل األعتياديووووه بالبنوووو  بحيووووؤ  -أ

يووووتم التتاموووول مووووع الاطووووط والسياسووووات وارجوووورا ات الااصووووة بهووووا وتحليوووول ومراقبووووة 

 مااطرها  من األعمال اليومية امعتيادية بالبن . 

عنوووود تحديوووود  سووووتراتيجية  دارة اسووووتمرارية األعمووووال علووووى البنوووو  تووووواي الحووووار عنوووود  - 

 اتيوووار الموقوووع البووووديل لتدوووديل التمليووووات فوووي حووووامت الطووووار  بحيووووؤ يكوووون بتيووووداً 

بدووكل كووافي عوون الموقووع الر يسووي للتمليووات بمووا ي لوول موون حوودة الماوواطر التووي قوود يتوو ثر 

ثوووال لوووال  أن يكوووون الموقوووع البوووديل بهوووا المووووقتين نتيجوووة تتر وووهما لوووناس الحووودؤ وم

تابتووووا لدووووبكة كهربا يووووة ودووووبكة اتصووووامت ماتلاووووة عوووون الدووووبكات التووووابع لهووووا الموقووووع 

 الر يسي للتمليات. 

الحصووووول علووووى متلومووووات كافيووووة عوووون الموقووووع البووووديل والمتوووودات والوووونظم ال وووورورية  -ج

زمنيووووة  والتح ووووق موووون قوووودرتها علووووى اسووووتتادة تدووووديل التمليووووات والحاوووواظ عليهووووا لاتوووورة

كافيوووة فوووي حالوووة الحووواق ال ووورر بدوووكل كبيووور فوووي الموقوووع الر يسوووي وعووودم ال ووودرة علوووى 

 الوصول  لى المنط ة المت ررة . 

عنوووود و ووووع سياسووووات واسووووتراتيجيات واطووووط  دارة  سووووتمرارية األعمووووال علووووى البنوووو   -د

مراعووواة حجوووم وتنووووي وتت ووود عمليوووات التدوووديل لديوووه والتوووي تاتلوووف مووون بنووو  ألاووور، 

  -نبدي بدكل عام مراعاة مايلي:وفي ال  ي
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- 

 

و ووووووول ودوووووومولية السياسووووووات وامسووووووتراتيجيات الااصووووووة بووووووادارة اسووووووتمرارية 

 األعمال وتحديد الموازنة المناسبة لها. 

تتريووووووف وا ووووووح لل واعوووووود والواجبووووووات والمسووووووؤوليات عوووووون  دارة اسووووووتمرارية  -

 األعمال. 

هووووام واألندووووطة وتحوووودد وجووووود اطووووة تاصوووويلية مسووووتمرارية األعمووووال تت وووومن الم -

 األدوار والمسؤوليات والصةحيات.

 تحليل أثار توقف األعمال و أولويات استتادة التدديل .  -

وجوووود بووورامج ماتبوووار وتطووووير وصووويانة اطوووة اسوووتمرارية األعموووال ومتابتوووة كووول  -

 ما يستجد في ال  من تتليمات و ردادات ومتايير دولية مستادمة . 

يووووف بالاطووووة والتووودري  عليهووووا وندوووور ث افووووة  دارة اسووووتمرارية وجوووود بوووورامج للتتر -

 األعمال داال البن . 

تووووفير دليووول  ردوووادي للمووووظاين والمووودرا  التنايوووايين بالبنووو  عووون متطلبوووات و ليوووات  -

عمووووول اطوووووة اسوووووتمرارية األعموووووال موووووع  ي وووووال المواقوووووع البديلوووووه والصوووووةحيات 

ايووووة أدا  األعمووووال عنوووود والواجبووووات والمسووووؤوليات عوووون اسووووتمرارية األعمووووال وكي

 مواجهة األحداؤ المااج ة التي تؤدي  لى توقف التدديل . 

 و ع برامج ردارة األزمات بالنسبة لةتصامت والتتامةت الاارجية.  -

التنسوووووويق مووووووع الجهووووووات األاوووووور  وعلووووووى رأسووووووها مصوووووورف قطوووووور المركووووووزي  -

 متها البن . والمؤسسات المالية والحكومية وال طاعات األار  التي يتتامل 

تووووووفير عووووودد كووووواف مووووون المووووووظاين اوي الابووووورة مسوووووتتادة تدوووووديل التمليوووووات  -

والاووودمات بموووا يتوافوووق موووع الاطوووة وأهوووداف اسوووتتادة التدوووديل باألاوووا فوووي امعتبوووار 

 احتمال عدم تواجد الموظاين التاملين في الموقع الر يسي.

  -المبدأ الثالؤ: 2/1

  -أهداف استتادة تدديل التمليات:

يتتوووين أن يتمووول البنووو  علوووى تحديووود وتطووووير أهوووداف اسوووتتادة تدوووديل التمليوووات فوووي حوووامت  

التوقوووووف عووووون التدوووووديل مووووون اوووووةل نظووووورة دووووواملة ألثوووووار التوقوووووف علوووووى النظوووووام الموووووالي 
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والمصووورفي ككووول فمووون المتتوووارف عليوووه أن التوقوووف ام وووطراري للتدوووديل فوووي أحووود البنوووو  

 د يمتد ت ثير  على النظام المالي ككل. يؤثر على غير  من المؤسسات المالية، بل ق

ولووووال  ينبدووووي علووووى البنوووو  أاووووا الوووو  فووووي امعتبووووار عنوووود و ووووع أهووووداف اسووووتتادة تدووووديل  

التمليوووات وأن يكوووون الووو  بالتنسووويق موووع المصووورف المركوووزي والمؤسسوووات الماليوووة والجهوووات 

 المتنية األار . 

  -المبدأ الرابع : 2/6

  -امتصامت على المستو  المحلي:

يجووووو  أن تت ووووومن اطوووووة اسوووووتمرارية األعموووووال وجوووووود  جووووورا ات عمووووول وبروتوكوووووومت  

وقنوووووات اتصووووال موووون اووووةل اتااقيووووات وموووواكرات تاوووواهم تسووووهل وتوووونظم ارتصووووال بالجهووووات 

   -المحلية اات التةقة باعمال البن  وهي:

 .الاروي والدركات التابتة للبن  داال قطر -

 .ب عمال البن  المؤسسات المالية األار  اات التةقة -

  .وزارة الداالية -

 مصرف قطر المركزي.  -

الهي وووات والمؤسسوووات األاووور  بالدولوووة التوووي تووورتبط بهوووا عمليوووات التدوووديل بالبنووو  مثووول  -

 تل  المتنية بادمات الكهربا  وامتصامت وغيرها. 

ايووووا وينبدووووي أن تت وووومن امتااقيووووات وموووواكرات التاوووواهم تنسووووي اً مووووع تلوووو  الجهووووات بدوووو ن تن 

 سووووتراتيجية اطووووة اسووووتمرارية األعمووووال التووووي و ووووتها البنوووو  وبدوووو ن قنوووووات و جوووورا ات 

امتصوووال بتلووو  الجهوووات وموووا يووورتبط بهوووا مووون  ليوووات لتنايوووا اطوووة البنووو  فوووي حوووامت التوقوووف 

 المااج  عن التدديل وحامت حدوؤ الكوارؤ واألزمات التي قد يطول أمدها. 

  -المبدأ الاامس: 2/5

  -ات الاارجية:امتصامت بالجه

فوووي متظوووم البنوووو  تكوووون لحوووامت توقوووف األعموووال تووو ثيرات وانتكاسوووات للتمليوووات الماليوووة   

والمصووورفية عبووور الحووودود، والووو  بالنسوووبة لاوووروي البنووو  ودوووركاته التابتوووة بالاوووارج وكوووال  

المؤسسووات الماليووة األاوور  بالاووارج التووي يوجوود بينهووا وبووين البنوو  عةقووات ماليووة أو  داريووة 

لووووال  يجوووو  أن ت اووووا البنووووو  فووووي ارعتبووووار توووو ثير التوقووووف ام ووووطراري لألعمووووال   هامووووة،
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لوووديها علوووى دوووركاتها التابتوووة وفروعهوووا والمؤسسوووات الماليوووة األاووور  اات التةقوووة وعكوووس 

الووو  تووو ثير التوقوووف ام وووطراري لألعموووال فوووي تلووو  المؤسسوووات بالاوووارج علوووى البنووو ، موووع 

سوووولطات  دوووورافية اارجيووووة. وعلووووى الوووو  النظوووور  لووووى أن هووووا  المؤسسووووات تكووووون اا ووووتة ل

يجوووووو  أن تت وووووومن  سووووووتراتيجية واطووووووة اسووووووتمرارية األعمووووووال وجووووووود  جوووووورا ات عموووووول 

وبروتوكووووومت وقنوووووات اتصووووال وموووواكرات تاوووواهم موث ووووة تسووووهل وتوووونظم امتصووووال بتلوووو  

المؤسسوووات الاارجيوووة للتنسووويق متهوووا بدووو ن حوووامت التوقوووف الماووواج  عووون التدوووديل لووود  أي 

 المهام والواجبات والمسؤوليات بهاا الد ن. من الطرفين وتحدد 

  -المبدأ السادس: 2/4

  جرا  اماتبارات

مسووووتمرارية األعمووووال حيووووؤ  ات أحوووود أهووووم عناصوووور اردارة الاتالووووةيتتبوووور  جوووورا  اماتبووووار 

يمكووون مووون اةلهوووا الوقووووف علوووى قووودرة البنووو  التمليوووة علوووى  سوووتتادة األعموووال فوووي حوووامت 

  -ليه ينبدي على البنو  مراعاة ما يلي:التوقف المااج  للتدديل وع

 جوووورا   اتبووووارات علووووى  سووووتراتيجيات واطووووط  سووووتمرارية األعمووووال وتحووووديؤ  دارة  -

 استمرارية األعمال على فترات دورية م ت ل عن سنة.

ينبدووووي تحديوووود طبيتووووة اراتبووووارات ونوعهووووا ودوريتهووووا فووووي  ووووو  نتووووا ج التطبي ووووات  -

ا وفووي  ووو  التديوورات الجوهريووة التووي تطوورأ علووى وطبيتووة األعمووال وتنوعهووا وتت ووده

أعمووووال البنوووو  والمسووووؤوليات والوووونظم والبوووورامج واألجهووووزة وارفووووراد التوووواملين لديووووه، 

 وكال  التديرات التي تطرأ على البي ة الاارجية المحيطة به. 

لبديلوووة واألنظموووة يجووو  أن تدووومل بووورامج اراتبوووارات  جووورا   اتبوووارات علوووى المواقوووع ا -

لوووووال  واألفوووووراد التووووواملين عليهوووووا موووووع ت صووووويل ماووووواهيم الووووووعي  ة المهي وووووةواألجهوووووز

وارنسوووجام والاهوووم فيموووا بوووين األفوووراد التووواملين الر يسوووين الووواين تووووزي علووويهم المهوووام 

 ويتولون المسؤوليات في حامت توقف التدديل  .

ريهوووا البنووو  ينبدوووي أن ي ووووم التووودقيق الوووداالي بت يووويم مووود  فتاليوووة بووورامج اراتبوووارات التوووي يج -

علوووى اطوووة و دارة  سوووتمرارية األعموووال ومراجتوووة نتوووا ج اراتبوووارات وارجووورا ات المتاوووا  

 بد نها ورفع  ت ارير بال   لى لجنة التدقيق.

 اوردـ  مــ ل حسـمست ةها سنوياً بيت ابرـ وم بـي يـة التـارجيـراجتة الاـمـمل الـدـ  أن تـجـي -
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الية برامج اراتبارات لد  البن  ونتا ج اماتبارات في المبدأ األول ت ييم مد  فت

 وف اً ألحدؤ الممارسات والمااهيم والمباد  الدولية.
 

  -التةقة مع مصرف قطر المركزي: -1

يجوو  علووى جميووع البنووو  ارنتهووا  موون  نجوواز المطلووو  فووي هووا  التتليمووات فووي غ ووون سووتة  

  -زي بالتالي:أدهر من تارياه، يتم بتدها تزويد المصرف المرك

ملاوووووس بامسوووووتراتيجيات والاطوووووط الااصوووووة بوووووادارة  سوووووتمرارية األعموووووال وتحليووووول  ثوووووار  -

 توقف األعمال. 

ملاووووووس للهيكوووووول التنظيمووووووي والسياسووووووات والصووووووةحيات والمسووووووؤوليات الااصووووووة بووووووادارة  -

  ستمرارية األعمال. 

مت توقووووف المواقووووع البديلووووة التووووي ااتارهووووا البنوووو  سوووووا  دااوووول أو اووووارج قطوووور فووووي حووووا -

 التدديل. 

 ت رير بيت ابرة دولي عن ت ييمه ردارة استمرارية األعمال بالبن  .  -

وفووووي  ووووو  الت ووووارير والمتلوموووووات التووووي سووووتزود بهووووا البنوووووو  المصوووورف المركووووزي سوووووي وم   

المصوووورف بوووواجرا  المراجتووووة الةزمووووة والتنسوووويق مووووع كوووول بنوووو  بدوووو ن الاطووووط وامسووووتراتيجيات 

 مصرف المركزي. المو وعة والتةقة بال

  -:( Business Continuity*عمل ااتبارات بدرم استمرارية األعمال ) -6

 (622الموووودون صوووواحة ) (42/2112باردووووارة  لووووى المو وووووي أعووووة  ، و لووووى التتموووويم رقووووم )

صوووورف قطوووور المركووووزي علووووى  وووومان بدوووو ن اسووووتمرارية األعمووووال ، وانطةقوووواً موووون حوووورس م

اسووووتمرارية األعمووووال لوووود  جميووووع البنووووو  التاملووووة فووووي الدولووووة ، لوووواا يجوووو   جوووورا  اماتبووووارات 

التجريبيوووة المطلوبوووة لألنظموووة والبووورامج مووون الموقوووع الر يسوووي والموقوووع المسووواند ، والووو  للت كووود مووون 

ي وووم فيهووا سووير التموول بدووكل  موون وفتووال ، ويجوو   اطووار مصوورف قطوور المركووزي فووي كوول موورة 

البنووو  بهوووا  اماتبوووارات ، والووو  بالتنسووويق موووع  دارة الووونظم المصووورفية والمووودفوعات والتسوووويات ، 

 . ahena@qcb.gov.qa / alsulitif@qcb.gov.qaعلى البريد املكتروني : 

 ) لى جميع البنو ( . 11/4/2111تاريخ  65/2111* تتميم رقم 

mailto:ahena@qcb.gov.qa
mailto:alsulitif@qcb.gov.qa
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 المحظور على البنوك مزاولتها  األعمال -عشر: ثاني

 

 البنوك أن تزاول أعماال غير مصرفية ، وعلى األخص ما يلي :جميع يحظر على   

التجاار  أو الصاناعة أو اماتاك البعاااع واألصاول ال ابتاة والمتااجر  بباا لحسااببا  ةممارس  -1

 الخاص .

 باني ( لحساببا الخاص . شراء وتملك العقارات ) األراعي والم  -2

 ويست نى من ذلك ما يلي :     

أ. ما يمارس من هذه األعمال ألغراض منح التمويال للعمااء وفقااب لابعض أسااليم التمويال 

م ل التأجير التمويلي والمرابحاات والمعااربات والمشاار ات واالستصاناي وغيار ذلاك 

 من أساليم التمويل اإلسامي .

ات واألصول ال ابتة بغرض اتخاذها مقاراب وأصوالب لممارسة أعمال م. شراء وتملك العقار

البنك أو لس ن موظفيه وذلك في حدود السقف المقرر للموجودات ال ابتة والمحدد بنسبة 

 من رأس مال البنك واحتياطياته . 22%

لااى الغياار أو  عاامانات ج. تملااك العقااارات أو البعااااع واألصااول األخاارد وفاااءب للااديون ع

على االاتمان الممناو  مان البناك ، علاى أن ياتخ الاتخلص مان األصاول المساتمل ة وفااءب 

 للديون وفقاب لتعليمات مصرف قطر المر زي .

د. االست مار المباشر في العقارات واألصول األخرد للبناوك اإلساامية فقاط وفقااب للساقوف 

 .  (262)بالصفحة والعوابط المحدد  

 .12/2222يعمل ببذه التعليمات اعتباراب من تاريخه          
  
 
 

 


