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 الحادي عشرالفصل 
 

  والتحوطات األمنیةالمركزي  العالقة مع المصرف
 

 

 
 
 

 
 

 -الرقابة والتفتیش :  -1

) من قانون مصرف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة 126استناداً ألحكام المادة (  -أ

*للمصرف التفتیش على محال الص�رافة وفروعھ�ا والش�ركات التابع�ة  2012لسنة  13رقم 

مص�رف  داخل وخارج قطر للتأكد من سالمة وضعھا المالي ، ومدى التقید بأحكام قانونلھا 

والل��وائح والق���رارات ،  2012لس��نة  13قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات المالی���ة رق��م 

والتعلیمات الصادرة من المصرف ، وعلى كل مح�ل ص�رافة تزوی�د  المعمول بھاواألعراف 

ال��ذین یعی��نھم بجمی��ع المعلوم��ات الت��ي یطلبونھ��ا ف��ي مفتش��ي المص��رف ومراقب��ي الحس��ابات 

عل��ى جمی��ع ال��دفاتر والحس��ابات والوث��ائق وتمكی��نھم م��ن االط��الع المواعی��د الت��ي یح��ددونھا 

والمس��تندات الت��ي یطلبونھ��ا ، وال یج��وز التمس��ك بس��ریة المعلوم��ات أم��ام مفتش��ي المص��رف 

 ومراقبي الحسابات المكلفین بأعمال التفتیش .

تنظ�یم أعم�ال مح�ال الص�رافة والرقاب�ة علیھ�ا وتس�ییر السیاس�ة النقدی�ة ولتحقی�ق  **ألغراض -ب

سالمة أوضاعھا المالیة والمحافظة على حقوق العم�الء ، یص�در المص�رف تعلیم�ات لمح�ال 

الصرافة تتعلق بالنس�ب المالی�ة اإلش�رافیة والمخ�اطر المص�رفیة وتحدی�د س�قوف التعام�ل م�ع 

  . والخارجیةتتعلق بعملیاتھا الداخلیة  أمور جنبیة ، وأيالبنوك والبلدان والعمالت األ

 لجنة التفتیش على المؤسسات المالیة للتأكد من االلتزام بالمعاییر والمواصفات الفنیة*** : -ج

ضمن خطة المصرف للتأكد من التزام المؤسسات المالی�ة بتطبی�ق كاف�ة المع�اییر والمواص�فات  -1

. وقد تم تح�دیث ھ�ذه اللجن�ة یمات . فقد تقرر تشكیل لجنة لھذا الغرض األمنیة والفنیة وفقاً للتعل

ورق�م إش�ارة  29/1/2014بتاریخ  127/2014بموجب التعمیمین رقم إشارة ن.م.ح/د م ص/

 ) .48( و )42المبینین في الملحقین ( 10/6/2012(خ) تاریخ  478/2012د م ص/

نیة والفنیة للتأكد من تطابقھا مع المتطلبات تختص اللجنة بفحص ومراجعة جمیع األنظمة األم  -2

 والشروط المحددة في تعلیمات المصرف .

 

 
  2012لسنة  13مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم ) من قانون 126* المادة (

  2012لسنة  13مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم ) من قانون 121** المادة (
 178/2015وحسب كتاب مدیر إدارة النظم المصرفیة والمدفوعات والتسویات بالوكالة رقم إشارة ن.م.م.ت/،  تم تحدیث اللجنة 12/12/2010تاریخ  21/2010*** تعمیم 

   )42( ملحق ضاء لجنة فحص ومراجعة األنظمة األمنیة والفنیة السابقة حل محلھا فریق عمل آخربأن أع 26/3/2015تاریخ 
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یج��ب عل��ى الجمی��ع تس��ھیل مھم��ة اللجن��ة وت��ذلیل كاف��ة الص��عاب والعقب��ات الت��ي ق��د   -3

 تعترض عملھا .

 -: المركزي المراسالت مع المصرف -2

لمصرف باعتبارھا اللغة الرس�میة مع االمراسالت اعتماد اللغة العربیة في جمیع یجب  -2/1

فیھ��ا الض��رورة اس��تعمال لغ��ة أجنبی��ة یتع��ین اس��تعمال  يللدول��ة وف��ي الح��االت الت��ي تقض��

اللغة العربیة كلغة أول�ى واللغ�ة األجنبی�ة كلغ�ة ثانی�ة باعتبارھ�ا ترجم�ة لألص�ل المح�رر 

 أساسا باللغة العربیة.

 -:األتي بإتباعع المصرف یجب إعادة ترتیب وتنظیم مراسالت محل الصرافة م -2/2

وجود سجل صادر وسجل وارد في المحل تدون فیھما جمیع مراسالت المحل م�ع  -أ

المراس��الت ف��ي س��جالت المح��ل وان  إلثب��اتاآلخ��رین وخاص��ة المص��رف وذل��ك 

 یدون على ھذه المراسالت رقم اإلشارة وتاریخ اإلصدار. 

ل الم��دیر الع��ام/ ال��رئیس أن تك��ون جمی��ع المراس��الت م��ع المص��رف موقع��ة م��ن قب�� -ب

التنفی��ذي ، وف��ي ح��ال غیاب��ھ یوق��ع عن��ھ نائب��ھ، وان المص��رف س��وف ال ینظ��ر ف��ي 

 ح�ال مضمون أي كتاب الیحمل توقیع المدیر الع�ام/ ال�رئیس التنفی�ذي أو نائب�ھ ف�ي

 غیابھ . 

 -ج

 

توقی���ع جمی���ع الكش���وف الت���ي ی���تم تزوی���د المص���رف بھ���ا م���ن قب���ل الم���دیر الع���ام/ 

ي أو م����ن یفوض����ھ ب����التوقیع وان ترس����ل إل����ى إدارة اإلش����راف ال����رئیس التنفی����ذ

 والرقابة.

عل���ى جمی���ع مح���ال الص���رافة الت���ي ت���زود المص���رف بالبیان���ات والمعلوم���ات ع���ن * -

طری���ق مراس���لیھا ، ب���أن ی���تم تس���لیم ھ���ذه البیان���ات والمعلوم���ات لس���كرتیر اإلدارة 

المعنی�����ة وع�����دم تس�����لیمھا ألي موظ�����ف أخ�����ر حرص�����اً عل�����ى س�����ریة وس�����المة 

 علومات التي ترسلھا تلك الجھات إلى المصرف .الم
 

 

  وعمل بھ من تاریخھ 20/5/2009تاریخ  6/2009تعمیم *  
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  -:اإلشراف والرقابة لمراسالت إدارة  ةأرقام اإلشار -2/3

 اإلشراف والرقابة .تم اعتماد أرقام اإلشارة التالیة إلدارة  -أ 

 أر/ب/  البنوك الرقابة على   

 أر/م خ م/       الرقابة على مؤسسات الخدمات المالیة  

    خیص                                    أر/تقسم التر  

 أر/ب غ/   قسم مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب  

اإلش��راف باس��م م��دیر إدارة  اإلش��راف والرقاب��ةیج��ب أن توج��ھ المراس��الت المتعلق��ة ب��إدارة  -ب

 فقط ولیس باسم المحافظ.والرقابة 

  -:والرقابة اإلشرافالھیكل التنظیمي إلدارة  -3

، المح�افظ  س�عادةمن قب�ل  والرقابة المعتمداإلشراف تنظیمي إلدارة الھیكل ) ال5یبین الملحق رقم (

  -:مسؤولیة أقسام إدارة اإلشراف والرقابة كالتالي توزیع  وقد تم

 المناعي صالح السید/ ھشام                           البنوك لشؤونمدیر المساعد  

 سـبت ســعید البھدورالسید/       سسات  الخدمات المالیةمدیر لشؤون مؤالمساعد  

 السید/ راشد العبدهللا          بدرجة مساعد مدیر   –رئیس قسم الترخیص  

 السید/ فیصل صالح المناعي            رئیس قسم التفتیش المكتبي                  

 السید/ خالد خلیفة الكعبي            رئیس قسم التفتیش المیداني                

 رئیس قسم شركات االستثمار والتمویل والصنادیق   السید/ عبدهللا راشد المري 

 السید/ عبدهللا فھد آل تركي            رئیس قسم محال الصرافة                  

 السید/ علي سلطان السلیطي   رئیس قسم مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب   

 / وصال سعد صالح الباكرةالسید            رئیس قسم األرشیف                        
 

 على جمیع محال الصرافة االتصال والتعاون مع ھؤالء المسؤولین كل حسب اختصاصھ.

 -ضوابط ومعاییر التحوطات األمنیة الخاصة في محال الصرافة* : -4

واستناداً ) فقرة (ج)1بند ( )139المدون صفحة ( )21/2010باإلشارة إلى التعمیم رقم ( -أ

 2012لسنة  13ألحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

یري ــدیوان األمــي الــادر فـیري الصـمن القرار األم 4و المادة  121وخاصة المادة 

 بتاریخ 
  اإلجراءات األمنیة) 18/8/2010تاریخ  14/2010( تعدیالً على تعمیم  15/2/2011تاریخ  5/2011تعمیم * 
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ت المالی����ة رق����م بش����أن ق����انون مص����رف قط����ر المرك����زي وتنظ����یم المؤسس����ا 2/12/2012

، وف���ي إط���ار خط���ة تقلی���ل المخ���اطر عل���ى مح���ال الص���رافة ف���ي الدول���ة 2012لس���نة  13

س����ات المالی����ة بش����كل ع����ام ، یح����ث المص����رف جمی����ع ن المؤسالمة وأم����ـوحفاظ����اً عل����ى س����

 محال الصرافة االلتزام بالتعلیمات التالیة :

جمیع المناطق تركیب كامیرات للمراقبة الداخلیة والخارجیة بحیث تضمن تغطیة  -4/1

 الداخلیة والخارجیة .

تركیب كامیرات عالیة الجودة في زوایا مناسبة بحیث تضمن التقاط المداخل الرئیسیة  -4/2

وصورة العمیل ووجود كامیرا لكل كاونتر مع ضرورة إجراء الصیانة الدوریة 

 للكامیرات لضمان جودة التصویر .

وق بجمی���ع الك���اونترات م���ع مراع���اة أن ت���وفیر جھ���از اإلن���ذار الخ���اص ب���أمین الص���ند -4/3

 یكون في موضع یسھل على الموظف استخدامھ .

 توفیر نظام لتسجیل المعلومات في كامیرات المراقبة (الخارجیة/الداخلیة) .  -4/4

یج���ب االحتف���اظ بتس���جیل ك���امیرات المراقب���ة (الخارجیة/الداخلی���ة) لفت���رة س���تة أش���ھر  -4/5

 إلیھا عند الضرورة . على أقل تقدیر بحیث یمكن الرجوع

م���رات س���نویاً واالحتف���اظ  4عم���ل اختب���ار ألجھ���زة اإلن���ذار بش���كل دوري وبح���د أدن���ى  -4/6

 بالتقاریر في ملفات لالطالع علیھا عند الحاجة .

ض���رورة ت���وفیر األجھ���زة الحدیث���ة لع���د النق���د وإج���راء الص���یانة الدوری���ة لھ���ا وتح���دیثھا  -4/7

 إذا لزم األمر .

لجمی���ع الس���یرفرات وأجھ���زة ك���امیرات المراقب���ة  UPSاری���ات ال���ـض���رورة ت���وفیر بط -4/8

 بجمیع المحال. 

ض����رورة ت����وفیر حساس����ات ب����الخزائن الرئیس����یة مربوط����ة ب����أجھزة اإلن����ذار م����ع  -4/9

 إدارة العملیات بوزارة الداخلیة .

ضرورة استخدام تقنیة استمراریة العمل وفاعلیة أجھزة اإلنذار في حالة انقطاع  -4/10

 كھربائي .التیار ال
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ضرورة فصل مدخل ومنطقة أمین الصندوق عن باقي مكاتب اإلدارة وتكون معزولة  -4/11

 بحیث ال یسمح بالدخول إال للمصرح لھم .

االحترازیة أو التصحیحیة وبصفة  یجب أن تتخذ اإلجراءات األمنیة سواء كانت -4/12

خاصة المتعلقة بالوقایة من الحریق مع توفیر وسائل حمایة ألمین الصندوق على أن 

 یشمل ذلك كافة الفروع .

یجب على جمیع محال الصرافة العمل على معالجة أوجھ القصور والنقص لدیھا  -4/13

أشھر من تاریخھ  3والتقید بالتعلیمات المشار إلیھا أعاله وذلك في غضون 

وفي حالة عدم التقید بالتعلیمات أعاله سوف یقوم المصرف بفرض  15/2/2011

قطر المركزي مصرف ) من قانون 216المقررة وفقاً للمادة ( الجزاءات المالیة

 .2012لسنة  13وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

س اللجنة ، على وفي حالة أي استفسار یرجى التنسیق مع السید / عبدالھادي آھن رئی

 . ahena@qcb.gov.qaأو على البرید االلكتروني  44456254أو44456371الرقم 

 -األمنیة* : ةأنظمة المراقب -ب

بشان ضوابط ومعاییر التحوطات األمنیة الخاصة  2011) لسنة 5باإلشارة إلى التعمیم رقم (

 -جمیع محال الصرافة االلتزام بما یلي :في محال الصرافة على 

للكاونترات وأماكن تواجد النقد واألماكن المحیطة  ةتركیب وضبط كامیرات المراقب -1

میجا بیكسل) على أقل تقدیر وضبط وضعیة  3بالمحال باستخدام كامیرات رقمیة (

 ) صورة في الثانیة .FPS 20التسجیل بمستوى الیقل عن (

 باستخدام وحدات تخزین عالیة الجودة واألداء .تخزین بیانات التسجیل  -2

یوماً) على أقل تقدیر ، بحیث یمكن  120یجب االحتفاظ بالتسجیل لمدة التقل عن ( -3

 الرجوع إلیھا عند الضرورة .

وعلیھ یجب على محال الصرافة االنتھاء من المتطلبات الواردة أعاله ، في غضون    

 أشھر من تاریخھ . 3

  13/10/2011ریخ تا 35/2011تعمیم * 
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ى التنسیق مع لجنة التفتیش على المؤسسات المالیة بالسید عبدالھادي آھن ولالستفسار یرج

أو على البرید االلكتروني  44456274رقم  44456371رئیس اللجنة على ھاتف رقم 

ahena@qcb.gov.qa . 

 -المراقبة األمنیة : بتنظیم استخدام كامیرات وأجھزة 2011) لسنة 9*قانون رقم ( -ج

األمنیة،  ةبتنظیم استخدام كامیرات وأجھزة المراقب 2011) لسنة 9باإلشارة إلى القانون رقم (

 20والذي حدد المھلة لتوفیق أوضاع المنشآت القائمة (محال الصرافة) وھي سنة اعتباراً من 

 (تاریخ نشر القانون في الجریدة الرسمیة) . 2011یونیو 

ى جمیع محال الصرافة االلتزام بالمھلة المشار إلیھا أعاله مع األخذ باالعتبار العمل لذا یتعین عل

بالمواصفات العامة والخاصة ألنظمة المراقبة األمنیة الصادر من قبل إدارة األنظمة األمنیة 

 بوزارة الداخلیة .

 -** ضوابط ومعاییر التحوطات األمنیة الخاصة بمحال الصرافة : -د

بشان ضوابط التحوطات األمنیة  141المدون صفحة  2011) لسنة 5رقم ( التعمیملى إباإلشارة 

 الخاصة بمحال الصرافة ، على جمیع محال الصرافة االلتزام بما یلي :

) وآلة عد النقود U.V. Lampإلزام أمناء الصنادیق باستخدام جھاز كشف العمالت المزیفة ( −

تأكد من الورقة النقدیة قبل إرسالھا إلى المصرف عند االشتباه في أي ورقة نقدیة وذلك ال

 المركزي أو إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلیة .

موافاة إدارة الدین العام والشؤون المصرفیة واإلصدار بالمصرف المركزي بنسخة من الكتب التي  −

 ترسل إلدارة البحث الجنائي في حاالت اكتشاف العملة المزیفة .

 -كامیرات وأجھزة المراقبة على مدار الساعة :*** تشغیل  -ھـ 

بتنظیم استخدام كامیرات وأجھزة المراقبة األمنیة وإلى  2011) لسنة 9باإلشارة إلى القانون رقم (

بإنشاء إدارة النظم األمنیة والتي تعتبر  2011) لسنة 34قرار وزیر الدولة للشؤون الداخلیة رقم (

 نون المشار إلیھ أعاله ، فقد تقرر ما یلي :الجھة المختصة بتنفیذ أحكام القا

على جمیع محال الصرافة ضرورة االلتزام بتشغیل كامیرات المراقبة والتسجیل المستمر على  -1

 مدار الساعة وأال یقتصر التسجیل على أوقات الحركة بالمنشأة فقط .

 تعلیمات وزارة الداخلیة .بمكرر  28/5/2012تاریخ  21/2012تعمیم * 
 71مكرر صفحة  12/3/2013تاریخ  10/2013** تعمیم 

 تعلیمات وزارة الداخلیة بمكرر  17/11/2013تاریخ  40/2013*** تعمیم 
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 سادسةالطبعة ال

 
 

یخھ ، وعبر سوف تقوم إدارة النظم األمنیة بوزارة الداخلیة ، بعد مضي شھرین من تار -2

المختصین لدیھا بالتفتیش عشوائیاً وفي حالة عدم االلتزام بما ورد أعاله سوف یتم اتخاذ 

 اإلجراءات القانونیة .

 -التدقیق الداخلي* : -5

المادة  2012لسنة  13استناداً ألحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

 . 2/12/2012میري الصادر في ) من القرار األ4) والمادة (121(

 علیھ یجب على جمیع محال الصرافة إنشاء قسم التدقیق الداخلي بالشركة وأن تكون مھامھ اآلتي :

أن یعمل التدقیق الداخلي طبقاً لمنھاج موضوع یغطي جمیع أنشطة المحل من حیث تدقیق  -1

والمالیة المختلفة ، وتقدیم ومراجعة وتقییم جمیع العملیات المصرفیة لدیھ ، واألمور اإلداریة 

 ،التوصیات وإبداء الرأي في الشؤون التي تتعلق باألنظمة واإلجراءات الخاصة بالحاسب اآللي

والتأكد من فعالیتھا ، وكذلك مدى التزام العاملین بتطبیق السیاسات واألنظمة المعتمدة من مجلس 

 لصالحیات الممنوحة لھم .اإلدارة وكذلك مدى احترام والتزام المسئولین المخولین با

 التدقیق تكون عالقة التدقیق الداخلي عالقة مباشرة مع مجلس اإلدارة ، وبالتالي توجھ تقاریر -2

الداخلي مباشرة إلى رئیس مجلس اإلدارة أو لجنة التدقیق المنبثقة من مجلس اإلدارة أو 

 أصحاب المحل .

دقیق مجلس إدارة محل الصرافة یتم تعیین رئیس موظفي التدقیق الداخلي من قبل لجنة ت -3

 مباشرة ، مع تحدید قیمة الرواتب والمكافآت والعالوات وغیرھا لھم .

 ولیس إلدارة محل الصرافة عالقة في مجال عمل التدقیق الداخلي وموظفیھا .

یتولى التدقیق الداخلي متابعة تقاریر مراقبي حسابات محل الصرافة القانونیین ، وتعلیمات  -4

شي قطر المركزي وكیفیة معالجتھا وكذلك تعلیمات مكافحة غسل األموال وتمویل وتقاریر مفت

 اإلرھاب .

ة أن تكون تقاریر التدقیق الداخلي فیما یخص بالجرد والمراجعة والتدقیق على حسابات الشرك -5

وتقدم ھذه الملفات عندما یتم طلبھا من قبل من بالشركة آوأي أمور أخرى محفوظة في مكان 

  ف قطر المركزي أو مراقبي الحسابات .مفتشي مصر

 أي مھام أخرى یطلبھا مجلس اإلدارة أو أصحاب المحل .  -6
 
 . 26/6/2011تاریخ  21/2011تعمیم * 
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