
66       
 محال الصرافةتعلیمات     

                                                                                                                       

  2015 مارس      
 سادسةالالطبعة 

 

 

 
 
 

 التـاسـعل ــالفــص
 

 النقد وتزییف العملة 
 والسبائك الذھبیة

 
 
 



67       

  النقد وتزییف العملة والسبائك الذھبیة                                                           تعلیمات محال الصرافة    
                                                                                                        

  2015 مارس    
 السادسةالطبعة 

 

 لتاسعالفصل ا
                                      

 النقد وتزییف العملة والسبائك الذھبیة 
 

  -النقد والعمالت األجنبیة والخزینة: -1

  :تزییف العملة  -1/1

عن�د التعام�ل ب�العمالت  األجنبی�ة  احترازی�ةیجب على جمی�ع مح�ال الص�رافة وض�ع إج�راءات   -أ

  -ي:اآلت بإتباعوذلك  ةالورقی

  جلب العمالت األجنبیة من مصادر موثوقة.  -

 توفیر جھاز للكشف على العملة للتحقق من عدم التزییف.  -

       المص����رف  ف����ي ح����ال العث����ور عل����ى  وإخط����ارس����رعة إب����الغ قس����م التحقیق����ات الجنائی����ة  -

 عمالت مزورة. 

      تحف��ظ مس��تندات الش��راء عن��د القی��ام بش��راء أو اس��تیراد العم��الت األجنبی��ة النقدی��ة، یج��ب أن -

 أو االستیراد في ملف خاص لكي یتم فحصھا من قبل المصرف عند طلبھا. 

) لایر الجدی�دة والت�ي طرح�ت 500نظراً لتلقي المصرف أوراقاً مزیفة للعملة القطریة لفئ�ة ال�ـ(*-ب

عل��ى جمی��ع  وتحم��ل أرقام�اً مختلف��ة لل��رقم المسلس��ل للورق�ة النقدی��ة . ل��ذا 2007ف�ي الت��داول ع��ام 

محال الص�رافة اتخ�اذ الحیط�ة والح�ذر حی�ال ھ�ذه العمل�ة المزیف�ة ، وإخط�ار المص�رف ف�ي حال�ة 

 اكتشاف أوراق مزیفة مماثلة وعن األشخاص الذین یتعاملون فیھا وعن أي مضبوطات منھا .

طرح�ت ) لایر الجدیدة والتي 500** قد تلقى المصرف ورقة نقدیة مزیفة للعملة القطریة لفئة ( -ج

 .        396558وتحمل ھذه الورقة الرقم  2007للتداول عام 

یجب إخطار المصرف في حال�ة اكتش�اف أوراق مزیف�ة مماثل�ة وع�ن األش�خاص ال�ذین یتع�املون  

 .        396000فیھا أو عن أي مضبوطات منھا خاصة الرزمة التي تحمل في بدایتھا 

 قطریة :*** تعمیم تحذیري عن تزییف العملة ال -د

یرجى التفضل باإلحاطة بأن المصرف المرك�زي ق�د تلق�ى بالغ�اً م�ن الجھ�ات األمنی�ة بالدول�ة مف�اده 

 .         556901) لایر وتحمل ھذه الورقة الرقم 500بمحاولة تزییف للعملة القطریة لفئة (

رة ال�دین الع�ام لذا یرجى اتخاذ الحیطة والحذر حیال ھذه العملة ، وإخطار المص�رف المرك�زي (إدا

الشؤون المصرفیة واإلصدار) في حال استالمھا أو اكتشافھا وعن األشخاص الذین بح�وزتھم تل�ك و

 العملة . 

 
 

 أ 
 3   

 أ 
 3   

  30/3/2010تاریخ  9/2010* تعمیم رقم 
 19/11/2009تاریخ  16/2009** تعمیم رقم 

  5/3/2015تاریخ  8/2015*** تعمیم 
 

 أ 
39   
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   -*:لایر 100و  500سحب أوراق نقدیة من التداول فئة  -1/2

م�ن اإلص�دار  الطبعة األول�ىلایر  100،  500سحب األوراق النقدیة من فئة  المصرف قرر 

م إل��ى نھای��ة ی��وم االثن��ین 15/3/2009ن الت��داول اعتب��اراً م��ن ی��وم األح��د المواف��ق الراب��ع م��

م مع إبقاء الحق لحاملھا استرداد قیمتھا االسمیة من المص�رف مباش�رة 15/6/2009الموافق 

لایر الجدی�دة  100،  500خالل عشر سنوات من تاریخ العمل بق�رار الس�حب . وس�تبقى فئ�ة 

بق وأن ت��م طرحھ��ا ف��ي الت��داول اعتب��اراً م��ن ی��وم األح��د المواف��ق (اإلص��دار الراب��ع) والت��ي س��

م والت��ي تحم��ل خ��یط أم��ان ع��ریض بناف��ذة ش��فافة ف��ي الت��داول بجان��ب الفئ��ات 26/9/2007

 األخرى المتداولة حالیاً .

فق��د  ،ورغب�ة م�ن المص�رف ف�ي تس��ھیل وتخفی�ف األعب�اء عل�ى الجمھ��ور ف�ي عملی�ة االس�تبدال 

،  500مرار في استالم األوراق النقدیة المسحوبة من الت�داول فئ�ة الصرافة االست المحسمح ل

م إل��ى نھای��ة ی��وم االثن��ین 15/3/2009لایر القدیم��ة اعتب��اراً م��ن ی��وم األح��د المواف��ق  100

 100،  500بالعملة الجدیدة لفئ�ة  اإلى المصرف الستبدالھ ام وتحویلھ15/6/2009الموافق 

 أخرى . ھا في التداول مرة طرح إعادة لایر المذكورة أعاله وعدم
 

 جھاز كشف تزییف العملة:  -1/3

   -یجب على جمیع محال الصرافة التقید باآلتي:  -أ  

اقتن���اء جھ���از كش���ف تزیی���ف العمل���ة ال���ذي یحم���ل مواص���فات فنی���ة بموج���ب تعلیم���ات  -1

 المصرف. 
 
 

2- 

 
 

3-  
 

 
4- 

 
5- 

ر مع النقد من خ�الل تنظ�یم العمل على تطویر وتأھیل الموظفین المتعاملین بشكل مباش

 دورات تتعلق بالتزییف وذلك لرفع كفاءتھم.

التنبی�ھ عل�ى الم�وظفین المتع�املین ف�ي الص��رافة النقدی�ة اتخ�اذ الحیط�ة والح�ذر لس��المة 

 مواصفات النقد المتداول .

 ضرورة اقتناء آالت عد بالمواصفات التي یقرھا المصرف .

 یل دائم أثناء الدوام الرسمي .أن تكون أجھزة عد العمالت في حالة تشغ

 
 

 
    

 
  18/2/2009تاریخ  3/2009تعمیم رقم * 
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 -ة أجھزة عد النقود *:نصیا  -ب

المص��رفیة الش��ؤون م��ن خ��الل الزی��ارات التفتیش��یة الت��ي ق��ام بھ��ا موظف��و إدارة ال��دین الع��ام و 

واإلصدار لفحص أجھزة عد النقود ذات المواصفات الحدیثة وذلك للحد من تسرب العم�الت 

فقد تب�ین وج�ود أجھ�زة ع�د تس�مح بم�رور عم�الت مزیف�ة وغی�ر  المزیفة على تلك األجھزة ،

 قطریة خالل عملیة عد النقود .

وعلی��ھ یج��ب تنبی��ھ جھ��ة االختص��اص ل��دى مح��ال الص��رافة بالعم��ل عل��ى تح��دیث وص��یانة تل��ك  

األجھ��زة وت��دریب أمن��اء الص��نادیق عل��ى اس��تخدام األجھ��زة ب��الطرق الس��لیمة لك��ي تس��اعد عل��ى 

 والحد من ظاھرة تسربھا في التداول . اكتشاف العملة المزیفة

المالی�ة وذل�ك  ج�زاءاتوفي حال عدم التقی�د بتعلیم�ات المص�رف المرك�زي س�وف ی�تم ف�رض ال 

بش��أن مص��رف قط��ر  2012لس��نة  13) م��ن المرس��وم بق��انون رق��م 216عم��الً بأحك��ام الم��ادة (

 . وتنظیم المؤسسات المالیة المركزي

ي یق�وم بھ�ا الع�ابثون بتزیی�ف العمل�ة القطری�ة، یج�ب عل�ى جمی�ع **نظراً للمحاوالت الفردیة الت  -ج

مح��ال الص��رافة اتخ��اذ الحیط��ة والح��ذر وذل��ك بالتنبی��ھ عل��ى جمی��ع الم��وظفین الع��املین عل��ى 

كاونترات النقد بعد الرزم النقدیة المستلمة من العمالء مرتین من خالل وج�ھ الورق�ة وظھرھ�ا 

 واصفات التالیة : وضرورة اقتناء األجھزة الحدیثة ذات الم
 

DD - Double Detection Standard 

3D - ‘SSD’ Detection i.e. checking Height & Width of 

different Denomination. 

UV - Ultra Violet Detection Sensor for fake notes . 

EMG - Enhance magnetic ink detection sensor for US 

Dollar .  

IR - Infrared ink Detection sensor for Euro currenecy .   

MT - Metalic Thread Sensor for Qatari Currency.  
 

 
 

  

 
 (إلى مدراء محال الصرافة) 18/3/2009تاریخ  306/2009م إشارة الكتاب د م ص/* رق

(تعمیم إلى محال الصرافة) وقد أشیر في ھذا التعم�یم إل�ى التعمیم�ین رق�م  20/9/2006تاریخ  845/2006** رقم إشارة الكتاب د م ص/
 )44و  43وھما مبینان في الملحقین ( 3/2000ورقم  2/99
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، وتزوید كافة الفروع التابعة لمح�ال الص�رافة  3/2000و  2/99كما نص علیھ التعمیمین 

ل مف�اتیح كش�ف بھذه اآلالت والتنبیھ على الموظفین العاملین على كاونترات النق�د بع�دم إقف�ا

 التزییف الموجودة باآللة .

ش��عار كم�ا یج�ب عل�ى جمی��ع مح�ال الص�رافة الح��ذر عن�د تع�املھم م��ع الجمھ�ور وض�رورة إ 

المص��رف عن��د اكتش��اف أي عمل��ة مزیف��ة متض��مناً بیان��ات ع��ن اس��م الش��خص ص��احب العالق��ة 

تش�اف ورقم البطاقة الشخصیة أو ص�ورة منھ�ا ، حی�ث س�ینعكس ذل�ك بص�ورة إیجابی�ة عل�ى اك

األوراق النقدیة المزیفة بسھولة أثناء استبدالھا وذلك حفاظاً عل�ى العمل�ة القطری�ة م�ن التزیی�ف 

 وللحد من ظاھرة تسربھا .

الص�رافة للتأك�د م�ن محال ھذا وسیقوم موظفو اإلدارة المختصون بجوالت تفتیشیة على جمیع  

 .قیامھا بتطبیق جمیع التوصیات والقرارات الصادرة من المصرف 

  -إیصاالت بیع وشراء العمالت: - 1/4

یج�ب عل��ى جمی�ع مح��ال الص��رافة إص�دار إیص��ال لك�ل عملی��ة ش��راء او بی�ع س��واء طلب��ھ  

ك�ل مخالف�ة حس�ب مالیة على  جزاءاتمصرف سیفرض العمیل او لم یطلبھ، علماً بأن ال

لس�نة  13مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رق�م من قانون  216المادة 

2012 . 

   -التأمین على النقد والمعادن الثمینة:  -2

یجب التزام جمیع مح�ال الص�رافة بالت�أمین عل�ى النق�د بأنواع�ھ المبین�ة أدن�اه، عل�ى أن   -   

      ب��ھ م��ن نق��د ومع��ادن ثمین��ة تتناس��ب قیم��ة بولیص��ة الت��أمین م��ع حج��م م��ا ی��تم االحتف��اظ 

 للعمالت األجنبیة. من تعامالت مالیة من بیع وشراء  إجراءهوما یتم 

 -وأن یتم التأمین على كل من اآلتي :     

  الصندوق ناءادن في الخزنة الرئیسیة ولدى أمالنقد والمع -1 

 .النقد والمعادن في الطریق -2

     ة.النقد والمعادن المزیف -3 

 .خیانة األمانة -4

 . أیة أمور أخرى -5 
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محلیا في قطر عند القی�ام ب�إجراءات الت�أمین یجب التعامل مع شركات التأمین المسجلة   -

 لصالح المحل.

 -سبائك المعادن الثمینة والعمالت:  -3   

 یؤكد المصرف عدم السماح ببیع أي سبائك ذھبیة ألي شخص دون تقدیم إیصال لھ بذلك.  - 

 ین�ةالمب والعم�الت األجنبی�ة الرغبة في اس�تیراد ال�ذھب على جمیع محال الصرافة التي لدیھا -

لس��نة  13ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات المالی��ة رق��م ) م��ن 1الم��ادة (ب

 والعمالت األجنبیة من جھات موثوقة.  یتم استیراد الذھب أن،  2012

 -:أمناء الصنادیق *  -4   

 2012لس�نة  13ل�ى ق�انون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م إباإلشارة 

 فقد تقرر االلتزام باآلتي : 2011مات التنفیذیة الصادرة لمحال الصرافة حتى مایو وإلى التعلی

عدم إسناد أي أعمال تتعلق بتسلیم واستالم النقد والتعامل مباشرة مع العم�الء بھ�ذا الش�أن  .1

 إال لموظفین على كفالة المحل .

لین ل�دیھم عل�ى على جمیع محال الصرافة عمل الالزم نحو استبدال أمناء الصنادیق العام .2

 غیر كفالتھم بآخرین على كفالة المحل في غضون ستة أشھر من تاریخھ .

یق��وم المص��رف المرك��زي بتوقی��ع  فف��ي حال��ة ع��دم االلت��زام بم��ا ورد بھ��ذا التعم��یم س��و .3

 2012) لس�نة 13) من المرسوم بق�انون رق�م (216العقوبة الالزمة وفقاً ألحكام المادة (

 یم المؤسسات المالیة .بشأن مصرف قطر المركزي وتنظ

بش�أن ض�وابط التحوط�ات األمنی�ة الخاص�ة  2011) لس�نة 5التعمیم رق�م (إلى ** باإلشارة   -5   

 ، على جمیع محال الصرافة االلتزام بما یلي : بمحال الصرافة

) وآل�ة ع�د U.V lampإلزام أمناء الصنادیق باستخدام جھاز كشف العم�الت المزیف�ة ( −

في أي ورقة نقدیة وذلك للتأكد من الورق�ة النقدی�ة قب�ل إرس�الھا إل�ى  النقود عند االشتباه

 المصرف المركزي أو إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلیة . 

مواف��اة إدارة ال��دین الع��ام والش��ؤون المص��رفیة واإلص��دار بمص��رف قط��ر المرك��زي  −

  ل���ة بنس���خة م���ن الكت���ب الت���ي ترس���ل إلدارة البح���ث الجن���ائي ف���ي ح���االت اكتش���اف العم

 المزیفة .

 

 
  2/12/2012تاریخ  47/2012تعمیم * 

 144مكرر صفحة  12/3/2013تاریخ  10/2013تعمیم ** 
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