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 مختلفةمصرفية : أمور التاسعالفصل 

 

  -جرائم اختالس : -1

على كل بنك إخطار مصرف قطر المركزي فور علمه بوقوع أي جريمة اختتالس تعت   1/1

بغت  النرتر عتن  أو عن أية محاوالت اختالس أو تزويتر أو تزييتف على أموال البنك

 يبتنن للتك ال يخلت متضمناً أسماء األشـخاص المتهمتين علمتاً وقوع الضرر من عدمه* 

 مسئولية البنك من مراعاة العوانين السارية وإخطار الجهات األمنية.

  -:تياآل بإتباعلتفادي مخاطر جرائم السرقة نوصي  1/2

حث العمالء بضرورة استتخدام وستائل التدف  األختر  فتي المعتامالت الماليتة لات   -      

 قدر المستطاع.  اآلليالمبالغ الكبيرة، والصرف 

تخصتتيص أمتتاكن للعمتتالء التتلين يعومتتون بستتحة مبتتالغ كبيتترة لتالفتتي تعرضتتهم  -

 . اآلخرينللمراقبة وبالتالي لعملية السرقة من 

 -)البنوك الوطنية(: األنشطة المراد قيامها خارج قطر -2

نرتتتراً لمتطلبتتتات التعتتتاون والتشتتتاور بتتتين السـتتتـلطة ااشتتترافية فتتتي الدولتتتة األم والستتتلطات 

لدولة المضيفة، فعد تعرر أن يعوم كل بنتك بإختـطار مصترف قطتر المركتزي ااشرافية في ا

والحصول على موافعته الخطية مسبعاً على أية خطط أو أنشطة يعتزم العيام بها فتي الختارج 

وللتك  أو زميلتة مثل فتح أو إغالق فترع أو مكتتة تمثيتل أو وحتدة خارجيتة أو شتركة تابعتة

 0الرقابية المصرفية أو المالية في الدول األخر  قبل إجراء أية اتصاالت م  السلطات

 -النعـد: -3

 0يجة وض  سياسات إدارية داخلية مكتوبة بخصوص تداول وحفر النعد وشبه النعد    

 -الععود المبرمة م  العمالء: -4

يجتتة علتتى جميتت  البنتتوك مراعتتاة أن تكتتون اللغتتة العربيتتة  تتي اللغتتة الرستتمية لكافتتة الععتتود 

العمالء  داخل قطر والمتعلعة بني شكل من أشكال التعامل معهم، وفي حالة إبرام  المبرمة م 

ععتتود بلغتتة أجنبيتتة واستتتخدام نمتتالج مزدوجتتة باللغتتة العربيتتة واانجليزيتتة يجتتة أن يصتتحة 

 )إلى جمي  البنوك( 11/6/2002تاريخ  86/2002* تعميم 
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النص ترجمة باللغة العربية علتى أن تكتون اللغتة العربيتة  تي األستاس فتي تفستير أحكتام تلتك 

 الععود. 

  -التنمين:  -5

يجة التعامل م  شركات التنمين المسجلة محلياً في قطر عند العيام بإجراءات التنمين لصتالح 

 البنك. وعلى البنوك تصحيح أوضاعها حسة  له التعليمات. 

 -(:2تجمي  معلومات متعلعة باتفاقية )بازل  -8

بتازل الثانيتة  نرراً ألن قاعتدة المعلومتات والبيانتات تشتكل عنصتراً أساستياً فتي تطبيتق اتفاقيتة

وخاصتتة النمتتالج المتعدمتتة منهتتا، فننتته يجتتة علتتى البنتتوك البتتدء فتتي تجميتت  البيانتتات التاريخيتتة 

النوعيتتة والكميتتة لات العالقتتة باتفاقيتتة بتتازل الثانيتتة وكتتللك مختتاطر العمليتتات بصتتورة ستتليمة 

بدايتة ، وللتك اعتبتاراً متن إليهتاودقيعة وتخزينها فتي أنرمتة المعلومتات بحيتث يستهل الرجتوع 

 . 2000عام 

 -الشخصية: اثباتالمستند الرسمي الوحيد  -7

بشتتتنن البطاقتتتة الشخصتتتية أو التتترقم  1225لستتتنة  8بنتتتاء علتتتى قتتترار مجلتتتس التتتوزراء رقتتتم 

الشخصتتي جيجتتة علتتى جميتت  البنتتوك  العاملتتة فتتي دولتتة قطتتر االلتتتزام بإثبتتات رقتتم البطاقتتة 

د باعتبتاره المستتتند الرستمي الوحيتتد الشخصتية أو الترقم الشخصتتي المتدون علتتى شتهادة المتتيال

الشخصتتية علتتى جميتت  المعتتامالت الخاصتتة بتتالعطريين التتتي تجريهتتا البنتتوك وعتتدم  اثبتتات

 0الشخصية  اثباتاالعتداد بني مسـتند آخر 

كل من خالف  متن العتاملين فتي البنتوك االلتتزام المنصتوص عليته آنفتاً يكتون محتالً للمستاءلة 

 ء التنديبي المناسة وفعاً لألنرمة العانونية المتبعة .اادارية ويوق  عليه الجزا

  Automatic Enrolmentتسجيل التلعائي ال -6 

البرامج بصتوره تلعائيتة مثتل تنجيتل  أوالعمالء في بع  الخدمات  بإشراكتعوم بع  البنوك 

 التنمين.  أوالعرو   أقساط

 .الخدمات أوي  له البرامج ف إشراكهميجة على كل بنك الحصول على موافعة العميل قبل  

 -االتحاد العربي للمكفوفين: -2
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بالنرر الى الدور الهام اللي يلعبه االتحاد العربي للمكفوفين في خدمتة لوي االحتياجتات  2/1

الخاصة من المكفتوفين علتى مستتو  العتالم العربتي وتنكيتدا للتدور الرائتد التلي يعتوم بته 

فاننتا نرجتو متن كافتة البنتوك  للمتواطن، ماعية العطاع المصرفي في خدمة العضايا االجت

العاملة بالدولة اتخال ما تراه مناسباً لتدعم جهتود االتحتاد العربتي للمكفتوفين التلي يراسته 

 2/2006تعمتتيم ب د.خالتتد علتتي النعيمتتي وللتتك علتتى النحتتو التتوارد فتتي الخطتتاة المرفتتق

 .20/1/2006تاريخ 

العربتي للمكفتوفين رئتتيس الجمعيتة الخليجيتتة  لتى كتتتاة ستعادة رئتيس االتحتتادبااشتارة إ* 2/2

التتلي يفيتتد بتتنن االتحتتاد  17/1/2010بتتتاريخ  3/34/2010لحعتتوق االنستتان رقتتم أ ع 

العربتتي للمكفتتوفين  تتو الجهتتة االستشتتارية الفنيتتة التتتي يمكتتن للبنتتوك االعتمتتاد عليهتتا فتتي 

 األمور الفنية الخاصة بطباعة برايل داخل دولة قطر.

( 25/1/2010تتتتتتاريخ  2/2010)تعمتتتتتيم  بتتتتتـ ار إليتتتتته أعتتتتتالهمرفتتتتتق الكتتتتتتاة المشتتتتت 

 .25/1/2010والتعيد بالتعليمات المدونة فيه اعتباراً من تاريخه 

ستتتتتعادة رئتتتتتيس االتحتتتتتاد العربتتتتتي للمكفتتتتتوفين رقتتتتتم أ ع ** بااشتتتتتارة إلتتتتتى كتتتتتتاة  2/3

بشتتتتتنن وضتتتتت  وتتتتتتوفير األجهتتتتتزة اارشتتتتتادية  21/2/2011بتتتتتتاريخ  124/2011م/

 دمة لكفيفي البصر )مرفق بالتعميم( .الناطعة كخدمة مع

معدمتتتتة يجتتتتة علتتتتى البنتتتتوك وضتتتت  وتتتتتوفير األجهتتتتزة اارشتتتتادية الناطعتتتتة كخدمتتتتة  

لكفيفتتتي البصتتتر وللتتتك بعتتتد الرجتتتوع لالتحتتتاد العربتتتي للمكفتتتوفين كجهتتتة استرشتتتادية 

 تنفيلية في  لا الصدد .

 . 7/3/2011 يعمل بهله التعليمات اعتباراً من تاريخه 

 22وبنتتتد  470صتتتفحة  2ارة إلتتتى التعليمتتتات الصتتتادرة إلتتتى البنتتتوك بنتتتد *** بااشتتت 2/4

 .  له التعليماتمن  477صفحة 

 على جمي  البنوك العاملة في دولة قطر االلتزام بالتعليمات التالية :

 توفير كافة األجهزة الحديثة المعتمدة دولياً التي تخدم لوي ااعاقة . -1

 

 

 )إلى جمي  البنوك( 25/1/2010تاريخ  2/2010* تعميم      
 )إلى جمي  البنوك( 7/3/2011تاريخ  28/2011** تعميم 
 )إلى جمي  البنوك(  22/7/2013تاريخ  57/2013*** تعميم 

 بند خامساً  380مالحرة : بند التعامل م  العمالء المكفوفين مدون صفحة  
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 بهتم عاقة أو تخصتيص أرقتام حستابات خاصتةوض  رمز لحسابات العمالء لوي اا -2

لتميتتز م عتتن عمتتالء البنتتك اآلختترين ، وللتتك لتستتهيل الخدمتتة المعدمتتة للعمتتالء لوي 

 ااعاقة سواء كانت عن طريق الهاتف أو الحضور الشخصي .

عدم إلزام الكفيف المتعلم بوجود شا د له ، ويجة استيفاء توقيعه بحضور أثنين متن  -3

 ام بني معاملة مصرفية .مورفي البنك عند العي

( شتهور وستوف 3على البنوك التعيد التام بهله التعليمتات وتوفيتق أوضتاعها ختالل )

 يتم تطبيق الععوبات المنصوص عليها في العانون على البنوك المخالفة .

  -تحلير من اختراقات لألنرمة االلكترونية: -10

 -للبنوك : -أ

وجتود تعريتر علتى احتد المواقت  الخاصتة يوجه مصرف قطر المركزي عناية البنتوك إلتى 

 ج"http://www.itp.net/news/details.php?id=16773&calegory=nبتتتنمن تعنيتتتة المعلومتتتات 

يفيتتتد بتعتتتر  بعتتت  البنتتتوك فتتتي أحتتتد  التتتدول الخليجيتتتة الختراقتتتات أمنيتتتة ألنرمتهتتتا 

 االلكترونية. 

حعتق متن ستالمة ينمل مصرف قطر المركتزي أن تتتوخى البنتوك الحيطتة والحتلر، وان تت

 للحماية من  له االختراقات. ةأنرمتها االلكترونية وكفاية ااجراءات التحوطي

 -* :المؤسسات المالية األخر  -ة

األمن العام رقتم أ  –بااشارة إلى كتاة السيد مدير إدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية 

كى إلتتى إدارة البحتتث التتلي يبتتين فيتته أنتته )) أشتتت 14/11/2012تتتاريخ  5327ة ج/ج ق/

أحد مدراء شركات الصترافة العاملتة بالدولتة متدعياً قيتام أحتد  6/11/2012الجنائي بتاريخ 

األشتتخاص بإرستتال رستتالة الكترونيتتة إلتتى بريتتده يتتدعى )كتتارلوس فيريتترا( مفاد تتا بننتته قتتام 

ليتة وأرفتق بعملية تحويل مالي إلى ابنته في البالد إال أنها لتم تتتمكن متن استتالم الحوالتة الما

بالرسالة موضوع ااجراءات ملف حيث حتاول متدير الشتركة فتتح الملتف إال أنته لتم يتتمكن 

من للك وافتر  األخير بنن ستبة عتدم فتتح الملتف  تو وجتود خطتن فنتي بتالملف ولتم يعتر 

 الموضوع أي ا تمام .

)إلى جمي  البنوك( تعريف مؤسسات الخدمات المالية حسة العانون السابق لمصرف قطر المركزي رقم  30/12/2012تاريخ  115/2012* تعميم رقم  
  و : جمؤسسات وشركات االستثمار أو التمويل أو محال الصرافة في الدولة أو أي مؤسسات وشركات خدمات مالية أخر  يحدد ا 2008لسنة  33

 .سابعاً مؤسسات الخدمات المالية  بتحديد ا قرار من المصرفج أو يصدر العانون
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تحويتل متتاليج غيتتر مصتترى بتته علتتى  18تتتم تنفيتتل عتتددج 2/11/2012ولكتر أنتته بتتتاريخ 

غم من خلو الشركة من المتورفين وللتك متن ختالل الجهتاز التلي تتم استتعبال الرستالة الر

أن  لا الملف عبارة عن برنامج تجستس  النرام بالصرافة اتضح ةنيوبمعاسالفة اللكر به 

دوالر أمريكتيج وقتد تمكنتت الشتركة متن  1000وكان مبلغ التحويل في كتل عمليتة  تو ج

بهتتا إال واحتتدة كانتتت فتتي روستتيا تمكتتن العميتتل متتن  إلغتتاء كافتتة التحتتويالت الغيتتر مصتترى

سحة المبلغ(( ويعتبر للك محاوالت اختراق ألنرمتة مؤسستات الختدمات الماليتة العاملتة 

في الدولة من خالل ملفات الكترونية تشتمل على برامج معدة خصيصاً لهلا الغر  وتتم 

 من خاللها تحويالت غير مصرى بها ألموال .

المركزي على ضترورة تتوخي البنتوك الحيطتة والحتلر لمثتل  تله وعليه يؤكد المصرف 

الملفات االلكترونية وااللتزام الكامل بكافة تعليمات المصرف المركزي خاصتة متا يتعلتق 

باألنرمة األمنية ومخاطر تكنولوجيا المعلومات لتالفي أي مخاطر يمكن أن تتعتر  لهتا 

مراعتاة العتوانين الستارية وإبتال   البنوك ، كما يؤكتد المصترف علتى مستئولية البنتك عتن

الت اختتتالس بمتتا فتتي للتتك جتترائم ومحتتاوالت والجهتتات األمنيتتة عتتن أي جتترائم أو محتتا

   االختالس بالوسائل االلكترونية .  

 -:)البنوك الوطنية(  الجمعية العامة للمسا مين* -11

مؤسستات الماليتة رقتم قانون مصرف قطر المركزي وتنرتيم ال( من 133استناداً لحكم المادة رقم ) 

، فإنه يتعين على كل بنتك الحصتول علتى عتدم ممانعتة مصترف قطتر المركتزي  2012لسنة  13

على الموضوعات المدرجة بجدول األعمال المزم  عرضه على الجمعية العامة للمسا مين وللتك 

  قبل ااعالن عنه وقبل البدء في إجراءات ععد اجتماع الجمعية العامة للمسا مين .

 -الكترونية: أجهزةبواسطة  اآلليالصراف  أجهزةسرقة  -21

بتتتتاريخ  20/1/172بااشتتتارة إلتتتى كتتتل متتتن كتتتتاة جهتتتاز أمتتتن الدولتتتة رقتتتم ج أد/م س/س/ 

والمتعلتتق بالمعلومتتات الخاصتتة باالحتيتتال لستترقة أجهتتزة الصتتراف اآللتتي فتتي  22/3/2008

 ين بابتكارـاألشخاص المتهم ع ــعلق ببـ( المت34/2004مملكة البحرين، وإلى تعميمنا رقم )

 
أنه جعلى المؤسسة المالية تعديم  133صت المادة ن )إلى جمي  البنوك الوطنية(  27/2/2011تاريخ  12/2011* تعميم رقم      

 اً وحساة األرباى والخسائر وحساة توزي  األرباى للمصرف للموافعة عليها قبل عرضها على الجمعية العامة مصدقميزانيتها 
مة بصفة ايفاد من ينوة عنه لحضور الجمعية العادعوة المصرف  ةالحسابات ويجة على المؤسسة المالي ةعليها ، من مراق

 مراقة
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طتترق جديتتدة فتتي االحتيتتال علتتى البنتتوك تعتمتتد علتتى تركيتتة بعتت  األجهتتزة والكتتاميرات علتتى  

 ماكينات الصراف اآللي لسرقة المعلومات والبيانات الخاصة بالبطاقات البنكية للعمالء.

جهتزة الصتراف نر  ضرورة توخي الحيطة والحلر والعمل على العيام بتالتفتي  المستتمر علتى أ

اآللتي للتنكتتد متتن عتتدم إضتافة أي أجهتتزة غريبتته فتتي  تله األجهتتزة أو بجوار تتا وأحكتتام إجتتراءات 

 الرقابة الداخلية واألمنية واآللية على تلك األجهزة.

 - ء:رتحديد وتسمية منسعي الطوا -31

لتعليتتتل المختتتاطر، فعتتتد  الطتتتوار خطتتتط المصتتترف المركتتتزي لمواجهتتتة حتتتاالت  إطتتتارضتتتمن  

يل فريتتتق عمتتتل بالمصتتترف تكتتتون مهمتتتته التنستتتيق بتتتين المصتتترف والبنتتتوك العاملتتتة تتتتم تشتتتك

ي ـتدعتتتـتي تسـتتتـوال وار طتتتالدولتتتة والتتتوزارات والمؤسستتتات الحكوميتتتة وللتتتك فتتتي حتتتاالت الب

 . التنسيق م  الجهات المعنية

وآختتر بتتديل  Primary contingency officerلتتلا يرجتتى تستتمية منستتق رئيستتي للطتتوار ء  

Secondary Contingency officer  بحيث يتم التنسيق ووض  برنامج وأسلوة العمل وخطة

وستتوف يتتتم تعمتتيم أستتماء منستتعي   Contingency action planموثعتتة للعمتتل الموحتتد 

 الطوار ء بما فيهم منسعي طوار ء مصرف قطر المركزي على جمي  البنوك. 

 :*التحايل على أجهزة الصراف اآللي -41

وزارة الداخليتتتة عتتتن محتتتاوالت التحايتتتل علتتتى أجهتتتزة الصتتتراف اآللتتتي  يرجتتتى إبتتتال  ممثلتتتي 

( وعلتتتى 55488373أو نعتتتاط البيتتت  مباشتتترة عنتتتد اكتشتتتاف الحالتتتة، علتتتى الختتتط الستتتاخن )

 ساعة. 24مدار 

اني البريتتتتتد وولمزيتتتتتد متتتتتن التنستتتتتيق متتتتت  ممثلتتتتتي وزارة الداخليتتتتتة، يرجتتتتتى استتتتتتخدام عنتتتتت 

 االلكتروني

 msalah@moi.gov.qa   وeacd@moi.gov.qa 
 

 -محاولة احتيال: -51

يرجتتتى العلتتتم بتتتنن مصتتترف قطتتتر المركتتتزي تلعتتتى بتتتال  متتتن أحتتتد البنتتتوك العاملتتتة بدولتتتة  -أ

 Abbeyقطتتتر عتتتن محاولتتتة احتيتتتال ناتجتتتة عتتتن تزويتتتر خطتتتاة ضتتتمان صتتتادر متتتن 

National Financial Bank  لصتتتالحMulti Trade Investment Services  والتتتتي

 )إلى جمي  البنوك(  15/11/2008تاريخ  184/2008* تعميم 



-974- 
      أمور مصرفية مختلفة                                                               اإلشراف والرقابة تعليمات  -الباب السابع

 

          3102 سبتمبر              
 الخامسة عشر الطبعة

 

إدارة البنتتتتك بهتتتتم أن شتتتتركتهم مستتتتجلة فتتتتي دولتتتتة قطتتتتر ولهتتتتا لتتتتد  اجتمتتتتاع فتتتتاد ممثليهتتتتا أ

كمتتتتا تنكتتتتد ادارة البنتتتتك ، استتتتتثمارات عديتتتتدة فتتتتي مجتتتتاالت الطاقتتتتة والععتتتتارات واأللمتتتتاس 

العطتتري متتن البنتتك مصتتدر خطتتاة الضتتمان عتتدم صتتحة المعلومتتات التتواردة بتته وأنتته مستتتند 

 رر .مزور يهدف لالحتيال وتم تداول تلك المستندات مؤخراً بشكل متك

وينبتتتته المصتتتترف المركتتتتزي إلتتتتى ضتتتترورة أختتتتل الحيطتتتتة والحتتتتلر والمزيتتتتد متتتتن التعصتتتتي 

 .والتحعق والتنكد من صحة المستندات تفادياً ألي عمليات تزوير أخر  محتملة 

 -محاولة احتيال على أحد البنوك الوطنية عن طريق السويفت :* -ة

المخصتتتص اصتتتدار  780 تلعتتتت أحتتتد البنتتتوك الوطنيتتتة رستتتالة ستتتويفت باستتتتخدام النمتتتولج

 ــدـوقــ (Banque central of Djibouti)يبوتي ـــمركزي الجــبنك الـالضمانات ومرسلة من ال

 تبين أن للك النمولج غير حعيعي .

وعليه يرجى أخل الحيطة والحلر لمثل  له الرستائل وإبتال  المصترف المركتزي بتني حالتة أو محاولتة 

 احتيال .

 -رخصة العاملة في سوريا:شركات الصرافة الم** -81

تتتتاريخ  12/100/1بااشتتتارة التتتى كتتتتاة ستتتعادة حتتتاكم مصتتترف ستتتوريا المركتتتزي رقتتتم 

تحويتتتتتل األمتتتتتوال متتتتتن والتتتتتى الجمهوريتتتتتة العربيتتتتتة الستتتتتورية متتتتت  بشتتتتتنن  12/1/2010

شتتتركات الصتتترافة المتتترخص لهتتتا لممارستتتة أعمتتتال الصتتترافة فتتتي ستتتورية وفتتتق العتتتانون 

 .2008لعام  24رقم 

المستتتتموى التعامتتتتل معهتتتتا فتتتتي ستتتتورية  دلتتتتة بنستتتتماء شتتتتركات الصتتتترافةمرفتتتتق قائمتتتتة مع

 . (132ملحق رقم )

 -استخدام بع  البنوك مسميات وصور األماكن المعدسة في المملكة العربية السعودية: *** -71

/م ر/م 2222بااشتتتارة التتتى كتتتتاة معتتتالي محتتتافر مؤسستتتة النعتتتد العربتتتي الستتتعودي رقتتتم 

استتتتتخدام بعتتتت  البنتتتتوك مستتتتميات وصتتتتور األمتتتتاكن  بشتتتتنن 16/11/2006أ   تتتتتاريخ 

المعدستتتة فتتتي المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية ألغتتترا  تستتتويعية، ومتتتن للتتتك أستتتماء الحتتترمين 

 الشريفين وصور ما من خالل بطاقات االئتمان وغير ا.

 )إلى جمي  البنوك(  7/7/2011تاريخ  51/2011تعميم * 
 )إلى جمي  البنوك(  18/2/2010تاريخ  17/2010** تعميم 
 )إلى جمي  البنوك(  22/12/2006تاريخ  134/2006*** تعميم 
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يرجتتتى عتتتدم استتتتخدام مستتتميات وصتتتور األمتتتاكن المعدستتتة ألغتتترا  تستتتويعية لمنتجتتتات 

 البنوك.

 -المدينة األخر  ضمن التسهيالت االئتمانية:إدراج اللمم * -61

لتتتوحر أن بعتتت  البنتتتوك تتتتدرج ضتتتمن الموجتتتودات األختتتر  لمتتتم مدينتتتة نشتتتنت نتيجتتتة 

معتتتتامالت تتعلتتتتق ببيتتتت  أحتتتتد موجوداتهتتتتا مثتتتتل االستتتتتثمارات أو الموجتتتتودات الثابتتتتتة أو 

األختتتتر  أو تتعلتتتتق بتتتتني معتتتتامالت أختتتتر ، وال تستتتتجل  تتتتله التتتتلمم ضتتتتمن التستتتتهيالت 

 ية.االئتمان

البنتتتتوك إدراج  تتتتله التتتتلمم المدينتتتتة ضتتتتمن التستتتتهيالت االئتمانيتتتتة،  جميتتتت  يجتتتتة علتتتتى

ات وبالتتتتتتالي تطبتتتتتق عليهتتتتتا جميتتتتت  تعليمتتتتتات المصتتتتترف المركتتتتتزي المتعلعتتتتتة بحستتتتتاب

خطتتتتار المصتتتترفية ومختتتتاطر االئتمتتتتان والتركتتتتزات االئتمتتتتان و تتتتي الخاصتتتتة بنرتتتتام األ

 بهلا الشنن. االئتمانية وتصنيف الديون وأي تعليمات أخر  متعلعة

 -تجهيز مكان خاص لمفتشي مصرف قطر المركزي:** -12

على جمي  البنوك ضرورة تجهيز مكان مناسة ومجهز باامكانيات الالزمة مثل الطتاوالت 

والحاسبات والخزانات وأجهزة االتصال من تليفون وفتاكس ... ألتخ وللتك لغتر  استتخدام 

خصتتص للمفتشتتين جتتا ز عنتتد بدايتتة مفتشتتي المصتترف فعتتط علتتى أن يكتتون  تتلا المكتتان م

 التفتي  على أن يس   لا المكان ألرب  أشخاص على األقل.

 -:تعطير الورائف في الجهاز المصرفي *** -20

 تعطير وريفة مدير الموارد البشرية** -20/1

قتتتانون مصتتتترف قطتتتر المركتتتزي وتنرتتتيم المؤسستتتتات ( متتتن 126استتتتناداً للمتتتادة )

 .2012لسنة  13المالية رقم 

وارد البشتترية لتتديها ختتالل فتتترة متتى جميتت  البنتتوك االلتتتزام بتعطيتتر وريفتتة متتدير العلتت

ين متتتن غيتتتر يختتته، وأن تمتنتتت  عتتتن تعيتتتين أي متتتورفال تتجتتتاوز ستتتنة واحتتتدة متتتن تار

 . (20/1/2010)  من تاريخ  لا التعميم العطريين في  له الوريفة اعتباراً 

 
 )إلى جمي  البنوك(  12/4/2002 تاريخ 20/2002تعميم * 
 )إلى جمي  البنوك(  20/1/2010تاريخ  8/2010تعميم ** 
 )إلى جمي  البنوك(  20/1/2010تاريخ  5/2010تعميم  ***
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 سبة التعطير في الجهاز المصرفي*ن -20/2

وافتتتتتاة مصتتتتترف قطتتتتتر المركتتتتتزي بعتتتتتدد المتتتتتورفين العطتتتتتريين وغيتتتتتر يرجتتتتتى م

، علتتتى أن تعتتتوم البنتتتوك  2012العطتتتريين العتتتاملين لتتتديكم حتتتتى نهايتتتة شتتتهر متتتايو 

 بتزويد المصرف بالبيانات سالفة اللكر بشكل دوري في نهاية كل عام .

 -:تبادل اايداعات وشهادات اايداع والمعامالت بين البنوك** -21

لوحر في اآلونة األخيرة من قيام بع  البنوك بتبادل اايتداعات فيمتا بينهتا وكتللك نرراً لما 

 تبادل شهادات اايداع أو أي معامالت أخر  بنفس اآلجال وسعر الفائدة والمبلغ ممـا ينــتفي

معتتته وجتتتود أي غتتتر  لهتتتله المعتتتامالت إال التتتتنثير علتتتى المركتتتز المتتتالي وعلتتتى النستتتة  

، فإن مصترف قطتر المركتزي يتود التنكيتد علتى  (Window Dressing) والسعوف ااشرافية

أن مثتتل  تتله العمليتتات محرتتورة تمامتتاً ، وفتتي حالتتة إجتتراء أي بنتتك لهتتله المعتتامالت، ستتيتم 

 مخالفته واستبعاد أثر  له المعامالت من النسة ااشرافية .

 -:أجهزة الصراف اآللي للوي االحتياجات الخاصة *** -22

لي توليه دولة قطر بلوي االحتياجتات الخاصتة ورغبتة فتي تحستين الختدمات ضمن اال تمام ال -أ

 المصرفية المعدمة لهم، فعد تعرر االلتزام بالتعليمات التالية :

قيتتام البنتتوك بتتتوفير أجهتتزة صتتراف آلتتي بتعنيتتة حديثتتة لتتلوي االحتياجتتات الخاصتتة )متتن  -1

ه ارتفتاع الجهتاز فيت ىمستخدمي الكراسي المتحركة، وضتعاف البصتر، والمكفتوفين( يراعت

وأبعاد الفرا  الخاص بمسار عجالت الكراستي المتحركتة وتتوفر رمتوز لغتة برايتل وتعنيتة 

 البرمجة الصوتية لتمكينهم من استخدامها بيسر وسهولة .

للبنتتتك)أي  يلتتتصتتراف آجهتتتاز  20يتتتم تخصتتتيص جهتتاز صتتتراف آلتتي واحتتتد معابتتتل كتتل  -2

كان مجموع أجهزة الصراف اآللتي من األجهزة( أو جهاز صراف آلي واحد إلا  %5نسبة

 جهازاً . 20للبنك أقل من 

اختيار األماكن المالئمة في تركية  تله األجهتزة بحيتث يتتم توزيعهتا بشتكل مناستة فتي  -3

المجمعتتات التجاريتتة واألمتتاكن الستتياحية والمطتتارات والمستشتتفيات واألمتتاكن الخدميتتة 

 األخر  .

 )إلى جمي  البنوك(  7/8/2012تاريخ  45/2012تعميم  *       
 )إلى جمي  البنوك(  16/1/2011تاريخ  5/2011تعميم  **      

  )إلى جمي  البنوك( 4/10/2011تاريخ  72/2011م *** تعمي
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بعة والخاصتتة بالضتتوابط والمعتتايير األمنيتتة التعيتتد بتعليمتتات مصتترف قطتتر المركتتزي الستتا -4

 ألجهزة الصراف اآللي عند تركية  له األجهزة .

أشتتهر متتن  8يجتتة علتتى البنتتوك االلتتتزام بالتعليمتتات التتواردة أعتتاله وتنفيتتل ا فتتي غضتتون  

تاريخه، ولالستفسار يرجى التنسيق م  لجنة التفتي  علتى المؤسستات الماليتة ممثلته بالستيد/ 

علتى البريتد  أو 44458371/44458274رئتيس اللجنتة علتى  تاتف رقتم  عبدالهادي آ تن

 . ahena@qcb.gov.qaااللكتروني: 

والمتعلتق بتنجهزة الصتراف اآللتي لتلوي  4/10/2011تاريخ  72/2011* إشارة إلى التعميم  -ة

 االحتياجات الخاصة .

شعار جالجمعيتة العطريتة لتن يتل لوي االحتياجتات الخاصتةج  على جمي  البنوك االلتزام بوض 

 وضرورة التعيد باللون والشكل .

 -:*التنبيه عن أوراق مالية مسروقة * -32

صتورة متن الرستالة التواردة  61/2012طتي التعمتيم  مرفقبااشارة إلى الموضوع أعاله ، 

ميالنتو اايطاليتة والتتي للمحامتاة فتي مدينتة  Studio AVV . Giovanni M. Pirasمتن مكتتة 

ينبه فيها إلى وجود عدد من األوراق الماليتة التتي تتم االستتيالء عليهتا بطترق غيتر مشتروعة 

 الخليجية .داولها فيما بعد في بع  البنوك بواسطة بع  األشخاص والتي تم ت

يرجتتى االطتتالع علتتى الرستتالة المرفعتتة بتتالتعميم واتختتال االحتياطيتتات الالزمتتة لتتتداول تلتتك 

 ألوراق والتنكد من عدم التعامل فيها .ا

 -:*تواجد مندوبي بع  الشركات داخل معار فروع بع  البنوك** -42

بااشارة إلى الموضوع أعاله وفي ضتوء متا لتوحر متن تواجتد منتدوبي بعت  الشتركات داختل 

معار بع  البنوك وما يستتب  للك من تعر  البنتوك لمستئوليات ومختاطر قانونيتة أو مختاطر 

حرتتر  ة ال تتعلتتق باألنشتتطة المصتترفية المتترخص لهتتا بهتتا ، فعتتد تعتترر اعتبتتاراً متتن تاريختتهستمع

تواجد أو تمثيتل ألي شتركة محليتة أو أجنبيتة داختل معتار البنتوك أو فروعهتا أيتاً كتان شتكل  تلا 

 وعلى البنوك توفيق أوضاعها بما يتفق ومنطوق التعميم .  التواجد أو التمثيل

 . 23/10/2012عتباراً من تاريخه يعمل بهله التعليمات ا

 )إلى جمي  البنوك(   12/12/2012تاريخ  113/2012تعميم *         
 )إلى جمي  البنوك(   2/2/2012تاريخ  61/2012تعميم **       

 )إلى جمي  البنوك(  23/10/2012تاريخ  22/2012تعميم *** 

 

mailto:ahena@qcb.gov.qa


-974- 
      أمور مصرفية مختلفة                                                               اإلشراف والرقابة تعليمات  -الباب السابع

 

          3102 سبتمبر              
 الخامسة عشر الطبعة

 

 -إصدار أوراق الدين : -25

 ( .485التعليمات مدونة في صفحة رقم )

 
 
 
 

  


