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 الباب الثامن: تعليمات أخرى
 

 

 : مراسالت البنوك مع مصرف قطر المركزي أولا 
  

 -اعتماد اللغة العربية في المراسالت : -1

يرجى مراعاة اعتماد اللغة العربية في جميع مراسالتكم مع المصرف باعتبارهاا اللغاة   1/1

أجنبية ، يتعاي   الرسمية للدولة ، وفي الحاالت التي تقضى فيها الضرورة استعمال لغة

استعمال اللغة العربية كلغة أولى  واللغة األجنبية كلغة ثانية باعتـبارها ترجمة لألصال 

 0المحرر أساساً باللغة العربية 

 11/2002-262/* باإلشااارة الااى مااألكرة األمانااة العامااة لمجلاام الااو را  ر اام   م و 1/2

ع الاااو ارات واألجهااا ة المرفااا  صاااورة عنهاااا، بشاااج  أ  تلتااا م جميااا 1/6/2002تااااري  

الحكوميااة األىاارل والهيوااات والماسسااات العامااة بقاارار مجلاام الااو را ، التجكيااد بوجااو  

استعمال اللغة العربية في مكاتباتها وأي بياناات تصادر عنهاا داىال الدولاة باعتباار أ  اللغاة 

ل لغاة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وفاي الحااالت التاي تقتضاي فيهاا الضارورة اساتعما

أجنبية فيتعي  استعمال اللغة العربية كلغة أولى واللغة األجنبية كلغة ثانياة باعتبارهاا ترجماة 

 لألصل المحرر باللغة العربية.

يرجى مراعاة اعتمااد اللغاة العربياة فاي جمياع  ،1/1وتجكيداً لتعليماتنا الواردة في البند  

 مراسالتكم مع المصرف.

 ية**استعمال اللغة العرب   1/3

 5/2211/02/2011باإلِشارة إلى كتا  سعادة و ير الدولة للشاو  الداىلية ر م  

والمرف  به مألكرة األمانة العامة لجامعة الدول العربية  3/5/2011بتاري  

والمتضمنة  رار مجلم الو را  العر  المسوولي  ع  شاو  البيوة بشج  استعمال 

 والماتمرات الدولية فإنه تــع ي اً لمـضـمو     اللغة العربية في اجتماعات األمم المتحدة

هألا القرار يج  على البنوك استعمال اللغة العربية في أي مراسالت لها مع الهيوات  

الدولية كما ياكد المصرف المرك ي على ضرورة االلت ام بتعليماته التنفيألية 

 )إلى جميع البنوك( 11/6/2002تاري   26/2002* تعميم 
  )إلى جميع البنوك( 5/6/2011تاري   66/2011** تعميم 
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في التعامل مع  بج  تكو  اللغة العربية هي األسام (1( بند )555بالصفحة ر م )

 المصرف المرك ي على أ  ترد المراسالت ومرفقاتها بالكامل باللغة العربية .

 -تنظيم مراسالت البنوك مع مصرف  طر المرك ي : -2

حفظ سجلي  لدل البنك ، األول سجل "وارد " تدو  فيه جميع المراساالت الاواردة إلاى  -

المرساال منهااا والموضااو  البنااك ماا  داىاال  طاار وىارجهااا يبااي  فيااه التاااري  والجهااة 

 0وتسجيل ر م إشارة متسلسل لكل رسالة واردة

ىاار "صااادر " تاادو  فيااه جميااع مراسااالت البنااك المرساالة إلااى جهااات مىتلفااة آوسااجل     

داىل  طر وىارجها ، يبي  فيه التاري  والجهة المرسل إليها والموضو  وتسجيل ر م 

 0  م  الكت  الصادرة إشارة متسلسل لكل رسالة صادرة  مع االحتفاظ بنس

الكتاا  الصااادرة ماا  البنااك ، يجاا  أ  تحتااوي علااى ر اام اإلشااارة والتاااري  وموضااو      -

 0أو م  ينو  عنه في حالة غيابه / الرويم التنفيألي الكتا  وتو يع المدير العام

أ  ياادو  علااى المغلااف الحااافظ للكتاا  الموجهااة إلااى مصاارف  طاار المركاا ي عنـااـاية  -

لمىتصة بالموضو  ، علمااً باج  لاـكل إدارة فاي المصارف رما  اإلدارة مدير اإلدارة ا

 ةمبينا يالمقيد يسبقه ر م اإلشارة الىاص بها وأللك لمالحظتاه عناد توجياه الكتاا  وهاـ

 أدناه.

 )م ح(    مكت  المحافظ                             

 )    م ح  (    مكت  ناو  المحافظ                          

 )م ت(   لمكت  التنفيأليا

 ( ر أ)                              والر ابةاإلشراف إدارة 

 ) د م ص (  رالمصرفية واإلصداوالشوو  إدارة الدي  العام 

 ) أ م (    إدارة االستثمار                              

 (  /م/ )                       النقدية السياساتالبحوث وإدارة 

 ) ش  أ (    والمالية ة الشوو  اإلداريةإدار

 (   م.م.ت)     والمدفوعات والتسويات المصرفيةالنظم  إدارة
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 ) ش    (     الشاو  القانونية   إدارة

 ) أ م ح(  واإلحصا  اإلستقرار المالي إدارة

 (م خ م)          الىدمات المصرفية حماية مستىدمي  

 )م.م.أ(    انيةمرك   طر للمعلومات االوتم 

 )أ م(      إدارة المىاطر

 )ت  (             إدارة المرا   العام

 ش ت( ر)   إدارة اإلشراف والر ابة على التجمي 

تسلم الكت  الموجهة إلى المصرف بالبريد أو يدويا إلى اإلدارة المىتصة، وفاي حالاة عادم  -

 ى التجىير أو الضيا .الت امكم بهأله التعليمات  د تتعرض هأله المراسالت إل

*باإلشارة الى تعليمات مصرف  طر المرك ي الصادرة الى البنوك، والاواردة فاي صافحة  -

 .م  هأله التعليمات 2/1بند  315

علااى جميااع البنااوك التااي تاا ود مصاارف  طاار المركاا ي بالبيانااات والمعلومااات عاا  طرياا   

رة اإلدارة المعنية وعدم تسليمها ألي مراسليها، بج  يتم تسليم هأله البيانات والمعلومات لسكرتي

 لى المصرف.معلومات التي ترسلها تلك الجهات إموظف آىر حرصاً على سرية وسالمة ال

 . 6/5/2001يعمل بهأله التعليمات اعتباراً م  تاريىه  

 -الرد على المراسالت: -3

لصااادرة ماا  نظااراً لتااجىر بعااض البنااوك العاملااة بالدولااة فااي الاارد علااى المراسااالت والكتاا  ا

النياباة العاماة  أو ضاوية صادرة م  المحاكم  وأحكامالمصرف المرك ي والتي تتعل  بجوامر 

الااألي يترتا  عليااه تاجىر رد المصاارف المركاا ي  األمارالهيواة العامااة لشااو  القاصااري ،  أو

 على تلك الجهات.

 عليها عاجالً.  ، لأللك يرجى الردوأموالما يرد في تلك المراسالت متعل  بحقو   أ وحيث    

 الخدمات المصرفية: مستخدميحماية  إدارة** ثانياً:

وفقااً للهيكاال التنظيمااي الجديااد للمصاارف المركاا ي فقااد تاام إنشااا  إدارة جدياادة تهاادف الااى حمايااة  

 -الية:ـــصاصات التـــهام واالىتــكو  لها المــمصرفي، وتــمالي والـالمستهلك ونشر الوعي ال

 

 

   

 )إلى جميع البنوك( 6/5/2001تاري   33/2001* تعميم  
 )إلى جميع البنوك( 25/11/2001تاري   16/2001** تعميم  
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 وشركات التمويل ومحال الصرافة. –  البنوك وشركات االستثمار حماية عمال  -أ

وشااركات التموياال ومحااال الصاارافة تعماال وفاا   –التجكااد ماا  أ  البنااوك وشااركات االسااتثمار  - 

 األسم المالية والمصرفية السليمة.

 تلقي شكاوي العمال  وحلها إ  أمك .  -ج

 نشر الوعي المصرفي بالدولة.  -د 

( التعاماال مااع شااكاوي 12/2001مااة مسااوول االتصااال لااديكم )تعماايم ر اام علااى أ  تكااو  مه 

 -العمال  والجمهور وتكو  له االىتصاصات التالية:

 التعامل مع شكاوي العمال  والجمهور والرد عليها في فترة ال تتعدل أسبوعاً واحداً. -

 إعداد وحفظ سجالت للشكاوي المقدمة وتكو  جاه ة عند الطل . -

 ماة والتاي تانظم عال اة ف المرك ي، وم  و ت آلىر بإصدار التعليمات الالسوف يقوم المصر

البنوك بعمالوها والتي تىص حماية المساتهلك وعلاى الجمياع االلتا ام بالتعليماات وتنفياألها، وفاي 

 حالااة مىالفااة أي بنااك أو أي ماسسااة ماليااة لهااأله التعليمااات، وبناااً  علااى توصااية إدارة حمايااة

ساايقوم المصاارف المركاا ي باتىاااأل اإلجاارا ات المناساابة وفقاااً  فيةالىاادمات المصاار مسااتىدمي

   .2012( لسنة 13) ر م  انو  مصرف  طر المرك ي وتنظيم الماسسات الماليةألحكام 

   : *2132( لسنة 31وتنظيم المؤسسات المالية رقم ) قانون مصرف قطر المركزي: ثالثاً 
 

يرجاى اإلحاطاة بجناه  اد تام  2012ديسامبر  2إلى القانو  أعاله الصاادر بتااري  باإلشارة  -أ

 .م 2012ديسمبر  -3العدد السابع عشر بتاري   –نشره في الجريدة الرسمية 

 ]1161( لسانة 1ر ام ) [( م   اانو  إنشاا  الجريادة الرسامية 2عليه ووفقاً ألحكام المادة )

يناااير  30باادأ اعتباااراً ماا  يااوم األربعااا  الموافاا  فااإ  العماال بالقااانو  المشااار إليااه سااوف ي

2013 . 

على جميع الماسسات المالية في الدولة وجمياع الجهاات الىاضاعة ألحكاام القاانو  المشاار 

 إليه توفي  أوضاعها وفقاً ألحكامه وأللك ىالل ستة أشهر م  تاري  العمل به .

غتي  العربياة واالنجلي ياة وسوف يقاوم مصارف  طار المركا ي بنشار القاانو  كاامالً وباالل

 . www.qcb.gov.qaعلى مو عه الرسمي على شبكة المعلومات الدولية 
 

 

 
 )إلى جميع البنوك(  21/1/2013تاري   6/2013* تعميم 

http://www.qcb.gov.qa/
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 ام مصرف  طر المرك ي وتنظيم الماسسات المالياة ر* توفي  األوضا  وفقاً ألحكام  انو   - 

 -: 2012( لسنة 13)

بإصادار  اانو  مصارف  طار  2012( لسانة 13( ما  القاانو  ر ام )3عمالً بجحكاام الماادة )

المرك ي وتنظيم الماسسات المالياة ، والتاي أوجبات علاى جمياع المىااطبي  بجحكاام القاانو  

 المشار إليه توفي  أوضاعهم وفقاً ألحكامه وأللك ىالل ستة أشهر م  تاري  العمل به .

، فقد تقرر تمديد المهلة  2013يوليو  30وحيث أ  مهلة الستة أشهر المشار إليها انتهت في 

 . 2016يناير  30إلى ستة أشهر أىرل تنتهي في 

على جميع الماسسات المالية توفي  أوضاعها وفقاً ألحكام القانو  المشار إليه ، وسوف يقوم 

 انونااً  يع العقوبات والج ا ات المقررة بتو المصرف المرك ي بعد نهاية المهلة المشار إليها

  على الماسسات المالية التي تفشل في توفي  أوضاعها .

 : **رابعا: تعليمات وحدة المعلومات المالية
 

المتطلبات الال مة في عملية اإلبالغ عا  العملياات المشابوهة أو عناد طلا  االساتعالم ما   بال 

 الوحدة .

وحدة المعلومات المالياة والجهاات المل ماة بااإلبالغ وفقااً لماا ورد في إطار تع ي  التنسي  بي  

م، يرجى االلت ام بإرفا  المتطلبات التالية عناد عملياة اإلباالغ عا  2010لسنة  6بالقانو  ر م 

 العمليات المشبوهة أو طل  االستعالم :

 مجمو  اإليداعات النقدية ىالل فترة الفحص . .1

 فترة الفحص .مجمو  السحوبات النقدية ىالل  .2

 مجمو  السحوبات ع  طري  الصراف اآللي ىالل فترة الفحص . .3

 مجمو  السحوبات ع  طري  نقاط البيع ىالل فترة الفحص . .6

الغرض ما  الحوالاة(  - بلد المرسل - المبلغ – جدول تفصيلي بالحواالت الواردة )التاري  .5

 والمجمو  الكلي لها .

الغارض  - بلد المساتفيد - المستفيد – المبلغ – ري جدول تفصيلي بالحواالت الصادرة )التا .6

 م  الحوالة( والمجمو  الكلي لها .
 

 
 

 )إلى جميع البنوك( 6/2/2013تاري   66/2013تعميم  *
  موجه إلى السادة مسوولي اإلبالغ المعنيي  بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها  بالبنوك 1/1/2011تاري   1/2011تعميم  **
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 التفاصيل التالية )أسم جدول تفصيلي بالتحويالت الداىلية م  وإلى الحسا  متضمنا   .5

  -التااااري -المبلاااغ-صااااح  الحساااا  المساااحو  علياااه وكاااأللك الحساااا  المحاااول لاااه

 الغرض( .

عااة فااي  الحسااا  والمسااحوبة منااه مااع إرفااا  جاادول بكافااة مجمااو  الشاايكات المود .2

أساام المسااتفيد ماا  الشاايك والمسااحو  عليااه( وصااور لكاال -المبلااغ-التفاصاايل )التاااري 

 الشيكات .

القروض التي حصل عليها العميل مع ألكر التفاصيل )تااري  الحصاول علاى القارض  .1

 و يمته( .

كال منهاا ورصايد ماديونيتها  بطا ات االوتما  التي حصل عليها العميل مع ألكر ساقف .10

 الحالي.

الوداوع التي  ام العميل بإبرامها سابقاً والتي يمتلكها في الو ات الحاالي ماع بياا   يماة  .11

 كل منها ومدتها .

جميع الحسابات التي يمتلكها العميل )وتشمل أللاك الحساا  الاألي حصال باه العملياات  .12

كما ناألكركم بضارورة التقياد  .المشبوهة والحسابات األىرل التي يمتلكها لدل البنك( 

بالمدة المحددة م   بل الوحدة للرد على طل  االستعالم وفي حالة عدم االلتا ام يحا  

 2010لسنة  6( م   انو  ر م 15للوحدة أ  تىطر الجهة الر ابية بأللك وفقاً للمادة )

 بشا  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها  .

 : تعليمات أخرى: خامساً 

   -السادة ارنست آند يونغ )البنوك الوطنية(*:تعيي   -1
 

باإلشااااارة الااااى االتفا يااااة المو عااااة بااااي  حكومااااة دولااااة  طاااار والبنااااوك الوطنيااااة بشاااارا  

القااااروض واالسااااتثمارات العقاريااااة لاااادل البنااااوك، فإننااااا نااااود إعالمكاااام بجنااااه تاااام تعيااااي  

ج حسااا  الساااادة ارنسااات آناااد يوناااغ علاااى اساااتكمال الشاااروط واألحكاااام الىاصاااة بالبرناااام

 بنود االتفا ية المو عة.

 
 ة( )إلى البنوك الوطني 26/6/2001تاري   56/2001* تعميم 
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يجمل مصرف  طر المرك ي التعاو  مع السادة ارنسات آناد يوناغ حتاى يتمكناوا ما  إنجاا   

 مهمتهم في أسر  و ت ممك .

 -:تفويض مسوول اتصال* -2

على جميع البنوك تسمية مساول اتصاال ليكاو  حلقاة وصال باي  الماسساة المالياة وإدارة حماياة 

 حو التالي:ــلى النــمرك ي، عــطر الــصرف  ـــصرفية بمـــالممستىدمي الىدمات 

 اإلسم -

 الوظيفة -

 الهاتف : مكت  / موبايل / فاكم -

لكاي يتاولى عمليااة الارد علاى استفسااارات العماال  المحولاة ماا  إدارة حماياة مساتىدمي الىاادمات 

 المصرفية بمصرف  طر المرك ي والماسسات المالية.

 -ىير وعدم د ة البيانات الواردة م  البنوك :فرض غرامات على التج** -3

لوحظ تجىير بعض البنوك في ت ويد مصرف  طر المرك ي  بالبيانات الدورية المطلوبة منها 

سوا  الكترونياً أو يدوياً وفقاً للمواعيد المحددة في تعليمات المصرف المرك ي ، كما لوحظ عدم 

انات المطلوبة وفقاً لتعليمات التعبوة ووجود كثير تحري الد ة والشفافية في ت ويد المصرف بالبي

تقرر فرض  لأللك ،م  األىطا  وهو ما ياثر سلباً على نظام االستعالم لدل المصرف المرك ي

مصرف  طر المرك ي وتنظيم الماسسات م   انو   215،  216 تي غرامات مالية وفقاً للماد

د ت ويد المصرف بالبيانات الدورية أو في حالة تجاو  مواعي في 2012( لسنة 13المالية ر م )

 البيانات .  حالة وجود أىطا  في هأله 

 .  26/2/2010يعمل بهأله التعليمات اعتباراً م  تاريىه 

 

 )إلى جميع البنوك(  1/6/2001تاري   12/2001تعميم * 
 )إلى جميع البنوك(  26/2/2010تاري   53/2010تعميم ** 

( على "على الماسسة المالية ت ويد المصرف بالبيانات التي يرل أنها ضرورية وال مة لتمكينه م  135مالحظة : تنص المادة )
 تي يحددها المصرف" .القيام بجعماله في الو ت وبالطريقة ال




