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االستعدادات الطارئة ملواجهة مخاطر انتشار ف��وس كورونا

:ُيلزم من خاللھ  املؤسسات املالية بما ي��2020-3-12أصدر مصرف قطر املركزي �عميم إ�� جميع املؤسسات املالية بتار�خ 

ادرة مراجعة وتفعيل خطط استمرار�ة األعمال ب�ل مؤسسة مالية حسب التعليمات واإلرشادات الص
 ألي توج��ات تصدر من السلطات الرسمية ب

ً
 ألي توقف لألعمال وفقا

ً
.الدولةمن املصرف تحسبا

اطر تقييم خطط استمرار�ة األعمال من حيث شمولها ع�� سينار�وهات متعددة تتناسب مع ا�خ
 ملراحل انتشار الو�اء

ً
.ا�حتملة لألعمال وفقا

ة األعمال تقييم القدرة ع�� تنفيذ السينار�وهات املوضوعة خالل ف��ات مناسبة لضمان استمرار�
 ل�ل سينار�و بما يضمن عدم حدوث أي انقطاع مؤثر لألعمال �� أي وقت من األوقات

ً
.وفقا

 للسينار�و 
ً
.هات املف��ضةتقييم مدى توفر مواقع بديلھ �افية لتنفيذ خطط استمرار�ة األعمال وفقأ

� حاالت �عذر وضع ا�خطط الالزمة إلم�انية العمل عن ُ�عد باستخدام الوسائل االلك��ونية املناسبة �
.العمل باملواقع الرئيسية أو الفرعية للمؤسسة وتثقيف وتوعية املوظف�ن ��ذا الشأن

اتف ع�� تطبيقات الهو إلنجاز معامال��م املصرفية ع�� ) SMS(حث العمالء من خالل الرسائل النصية 
 من التعامل بالنقود ااستخدام و الذكية أو املواقع االلك��ونية 

ً
.لورقيةالبطاقات املصرفية بدال



�� مواجهة تقييم مدى كفاية البنية التحتية لتقنية املعلومات �ش�ل استبا�� واختبار قدر��ا ع
.ُ�عدية عن ال�جمات االلك��ونية ا�حتملة وقدر��ا ع�� �عز�ز االعتماد ع�� ا�خدمات املالية واملصرف

 إلرشادات وزارة ال�حة �جميع امل
ً
وظف�ن توف�� جميع مستلزمات التعقيم وا�حماية ال�حية وفقا

.البيعوالعمالء بما �� ذلك التعامل من خالل أجهزة الصراف اآل�� وماكينات نقاط 

رف إلزام املؤسسات املالية بأي �عليمات أخرى كتابية أو من خالل أجهزة اإلعالم تصدر من املص
ة ماليجزاءاتاملركزي أو وزارة ال�حة أو ا�جهات الرسمية األخرى املعنية بالدولة، وسيتم فرض 

.مشددة ع�� املؤسسات املالية ا�خالفة



وروناالقروض واالل��امات ا�خاصة بالقطاعات املتضررة من اإلجراءات ا�خاصة بم�افحة و�اء ك

من ُيلزم 2020-3-22أصدر مصرف قطر املركزي �عميم إ�� جميع البنوك واملصارف العاملة �� الدولة بتار�خ 
:خاللھ البنوك واملصارف بما ي��

القطاعات العوائد امل��تبة ع�� تلك القروض ا�خاصة ب/ تأجيل أقساط القروض املستحقة والفوائد
 من تار�خ 

ً
عائد منخفض /ملن يرغب بذلك بفائدة2020-3-16املتضررة، وذلك ملدة ستة شهور اعتبارا

.ودون فرض أي عموالت أو رسوم تأخ�� ودون أي تأث�� ع�� تصنيفهم االئتما�ي

، ألغراض %بمبلغ وقدره خمسون مليار لایر قطري ت�ون �عائد صفر) ر�بو(تخصص نافذة إعادة شراء 
� عمالء القطاعات العائد ع�/توف�� السيولة بت�لفة صفر�ة تمك��ا من االل��ام بتخفيض سعر الفائدة 

6ع�� أن �عاد �سع�� هذه القروض �عد ان��اء ف��ة % 1.5ال يتجاوز سعر عائد /فائدةاملتضررة �سعر 
رف قطر املذ�ورة �� هذا البند أو بإشعار من مصالر�بو أو ان��اء �سهيالت 2020-3-16شهور من تار�خ 

.املركزي أ��ما أقرب

.ATMورسوم ال�حب ع�� الصراف اآل�� POSإلغاء الرسوم املفروضة ع�� نقاط البيع 



ونما تأخ��االل��ام بدفع أجور العامل�ن وتمكي��م من إجراء تحو�ال��م املالية د

2020-3-24أصدر مصرف قطر املركزي �عميم إ�� جميع البنوك واملصارف ومحال الصرافة العاملة �� الدولة بتار�خ
:ُيلزم من خاللھ البنوك واملصارف ومحال الصرافة بما ي��

سرعة وضع ا�خطط الالزمة للعمل عن ُ�عد عن طر�ق استخدام ا�خدمات اإللك��ونية وأجهزة 
).KIOSK(ا�خدمة الذاتية 

ة �� إلغاء �افة العموالت والرسوم ع�� استخدام أنظمة الدفع ب�ن محال الصرافة والبنوك العامل
.الدولة

ر او غ�� سواء �انت الشركة م�جلة �� نظام حماية األجو (التواصل مع العمالء من الشر�ات التجار�ة 
مالية إ�� والطلب ملن يرغب م��م تجه�� كشوف خاصة بموظف��م الراغب�ن بإجراء تحو�الت) م�جلة

ع�� . ة عن عمالهابلدا��م يظهر ف��ا تفاصيل �ل حوالة بحيث تتو�� هذه الشر�ات عملية التحو�ل نياب
م ان ي�ون اسم املرسل امل�جل �� بيانات ا�حوالة هو اسم املوظف طالب التحو�ل، وليس اس

م و�جب ع�� البنك او محال الصرافة عدم إجراء أي تحو�ل إال �عد استال . الشركة ال�ي �عمل ��ا
.الكشوفات ا�خاصة بذلك موقعة من صاحب العمل



)  E-KYC(”االلك��ونيةأعرف عميلك "ع�� موافقة مصرف قطر املركزي املسبقة ع�� أنظمة ا�حصول 
.��جيل العميل ألول مرةعند 

.توف�� خدمات ا�حواالت املالية ع�� أجهزة الصراف اآل��

جميع العمالء توف�� خدمة التحو�ل االلك��و�ي ع�� تطبيقات الهواتف الذكية ا�خاصة �عمالء البنك �
.بصرف النظر عن قيمة الراتب

ملالية اإلعالن �ش�ل مكثف وع�� وجھ السرعة عن ا�خدمات اإللك��ونية املتوفرة لدي املؤسسة ا
.وذلك �عدة لغات و��افة الطرق املمكنة للوصول ا�� أك�� شر�حة من العمالء

مة الرسوم ال يتم تحصيل عموالت أو رسوم ع�� ارسال ا�حواالت ا�خارجية و�تم االكتفاء بتحصيل قي
اسل�ن �� املفروضة من قبل املراسل�ن با�خارج فقط و�� حالة عدم وجود رسوم مفروضة من قبل املر 

.ا�خارج يجب االمتناع عن تحصيل أي رسوم او عموالت ع�� ا�حواالت املرسلة



 -إغالق محال الصرافة 
ً
مؤقتا

ُيلزم من خاللھ محال 2020-3-25مصرف قطر املركزي �عميم إ�� محال الصرافة العاملة �� الدولة بتار�خ أصدر 
:الصرافة بما ي��

إغالق جميع محال الصرافة 
العاملة �� دولة قطر وفروعها

2020-3-26اعتبارا من تار�خ 
.وح�ى إشعار آخر

عد تفعیل خطط العمل عن بُ 
واستخدام المنصات 

.االلكترونیة

توف�� �افة خدمات التحو�الت 
االلك��ونية �عدة وسائل و�عدة 

ن ل�حصول ع�� أك�� شر�حة ملغات
.العمالء

اإلعالن عن الخدمات االلكترونیة 
ل بعدة وسائل وبعدة لغات للحصو

.العمالءعلى أكبر شریحة من 



)QMP(تدش�ن نظام قطر للدفع ع�� الهاتف ا�جوال
:يوفرالذي )QMP(نظام قطر للدفع ع�� الهاتف ا�جوال دشن مصرف قطر املركزي 

ع متطلبات وسيلة جديدة وآمنة للدفع اإللك��و�ي الفوري وذلك �عد استكمال البنية التحتية وجمي
ة �� مجال النظام املركزي للدفع اإللك��و�ي ع�� مستوى الدولة، ووفقا ألفضل املمارسات العاملي

.خدمات الدفع ع�� الهاتف ا�جوال



ستجابة جراء عمليات الدفع �ش�ل سهل وسريع، أصدر مصرف قطر املركزي مواصفات ومعاي�� موحدة لرمز اال وإل 
QR(السريع Code(تمكن املستخدم�ن من القيام بالدفع عن طر�ق م�ح رمز االستجابة)QR Code( من خالل

.الهاتف ا�جوال لدى نقاط البيع ووسائل النقل العامة
:و��دف هذا النظام إ�� ما ي��

الدفع تمك�ن املستخدم من استخدام ا�حفظة اإللك��ونية ع�� هاتفھ ا�جوال لتنفيذ عمليات
.اإللك��و�ي من �خص إ�� آخر وسداد أثمان املش��يات

ساعة 24إجراء عمليات ال�حب والتغذية النقدية للمحافظ اإللك��ونية �ش�ل فوري وع�� مدار 
.طوال أيام األسبوع

ا�� �� فتح محافظ إلك��ونية �جميع املستخدم�ن ع�� حد سواء مما �ساهم �� �عز�ز الشمول امل
الدولة



قطري مليارات لایر 3تخصيص ضمانات للبنوك ا�حلية بما قيمتھ 

 
ً
"   ورعاهحفظھ هللا"ع�� توج��ات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثا�ي أم�� البالد املفدى بناءا

-�وفيد(تجد املسبدعم القطاع االقتصادي واملا�� �� إطار اإلجراءات االح��از�ة مل�افحة انتشار ف��وس �ورونا 
مليار لایر قطري للقطاع ا�خاص، 75بمبلغ ، وتوجيھ سموه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية )19

.مليارات لایر قطري 3ضمانات للبنوك ا�حلية بما قيمتھ تم تخصيص 

ات ضمن حزمة الدعم ملنح القروض امليسرة و�دون عموالت أو رسوم للشر�هذه الضمانات وتأ�ي 
.ملة �� الدولةقطر للتنمية للبنوك العاكاملتضررة لدعم الرواتب واإليجارات ع�� ضمانات بصدرها بن



ا�خاصبرنامج الضمان الوط�ي لدعم القطاع 

وإ�حاقا " حفظھ هللا"باإلشارة إ�� توج��ات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثا�ي أم�� البالد املفدى 
ا املبذولة من الدولة �جا��ة اآلثار االقتصادية لو�اء �ورون، و�� إطار ا�جهود )5/2020/م ح (بالتعميم رقم 

جد فقد تقرر إطالق برنامج الضمان الوط�ي لالستجابة لتداعيات ف��وس �ورونا املست) 19�وفيد(ا�جديد 
ل لدعم شر�ات القطاع ا�خاص املتضررة من الظروف الراهنة لتمكي��ا من ا�حصول ع�� التمو�) 19�وفيد(

:الالزم والسريع لدفع رواتب موظف��ا ودفع اإليجارات إن وجدت، وفيما ي�� تفاصيل ال��نامج

ررة من اآلثار �� الشر�ات اململوكة بال�امل من القطاع ا�خاص املتضالشر�ات املستفيدة من ال��نامج
قطاع االقتصادية لو�اء �ورونا ا�جديد كما يحددها بنك قطر للتنمية ويستث�ى من ذلك شر�ات

.املقاوالت واإل�شاءات والعقارات

خاص بنظام �� البنوك التقليدية واإلسالمية العاملة بالدولة ال�ي لد��ا ا�حساب ا�البنوك املعنية
املستفيدةحماية األجور للشر�ات 



يتم املنح وفقا ع�� البنوك املعنية قبول طلبات التمو�ل املقدمة إل��ا من الشر�ات املستفيدة ع�� أن
:للشروط والضمانات التالية

ة ا�حد األق�ىى للتمو�ل للشرك
عة الواحدة ومجوعة شر�ا��ا التا�

� مليون لایر قطري تدفع ع�7.5
مليون 2.5ثالثة أشهر بحد أق�ىى 

 
ً
.لایر قطري شهر�ا

من % 100تقديم ضمان بنسبة 
ر إجما�� التمو�ل من قبل بنك قط

ر للتنمية باإلنابة عن ح�ومة قط
دون تحمل البنوك املعنية ألي 

.رسوم أو عموالت

ون يتم سداد التمو�ل ع�� ثالثة سنوات كحد أق�ىى تبدأ من آخر دفعة من التمو�ل، بحيث ت�
.السنة األو�� م��ا ف��ة سماح فيما يتعلق بأصل التمو�ل



:ع�� رصيد التمو�ل �التا��عائد /تحتسب البنوك فائدة

بمعدل ال يز�د عن 
عن نصف % 1.5

ف��ة (السنة األو�� 
ل تدفع من قب) السماح

بنك قطر للتنمية 
وتتحملھ ح�ومة دولة

.قطر

سعر % + 1(بمعدل ال يز�د عن 
ع يدف) إقراض مصرف قطر املركزي 

ھ منھ بنك قطر للتنمية ما قيمت
وتتحملھ ح�ومة دولة قطر % 1.5

وما يز�د عن ذلك يتم سداده من 
ي قبل العميل خالل النصف الثا�

).ف��ة سماح(من السنة األو�� 

يتحملھ العميل ويسدد مع األقساط ) سعر إقراض مصرف قطر املركزي %+ 2(بمعدل ال يز�د عن 
.الشهر�ة خالل السنت�ن املتبقيت�ن دون دعم ح�ومة دولة قطر



:برنامج الضمان الوط�يإدارة 

ل ا�خاص سيقوم بنك قطر للتنمية بإدارة برنامج الضمان الوط�ي لدعم القطاع ا�خاص وإصدار الدلي
.بھ



العامل�نمن إجما�� عدد % 20تقليص عدد املوظف�ن املتواجدين بمقار العمل إ�� 

 بقرار مجلس الوزراء حول آخر املستجدات والتطورات ل�حد من انتشار ف��وس �ورونا 
ً
للتأكيد ) 19-�وفيد(عمال

اال للقرارات ع�� استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتداب�� اح��از�ة �� سبيل م�افحة هذا الو�اء واستكم
:  واإلجراءات ال�ي سبق اتخاذها، يجب ع�� جميع املؤسسات املالية العاملة بالدولة االل��ام ما ي��

من إجما�� عدد العامل�ن ب�ل مؤسسة % 20تقليص عدد املوظف�ن املتواجدين بمقار العمل إ�� 
.من بقية العامل�ن أعمالهم عن ُ�عد �� منازلهم% 80مالية، و�باشر 

، تبدأ من الساعة 6ت�ون ساعات العمل للموظف�ن 
ً
 وح�ى 7ساعات عمل يوميا

ً
 1صباحا

ً
بحيث . ظهرا

.ظهرا20:30صباحا ح�ى الساعة 7:30يبدأ التعامل مع ا�جمهور من 



ثة و�� حال ت�ون جميع االجتماعات بالنسبة للموظف�ن عن ُ�عد باستخدام الوسائل التقنية ا�حدي
.الضرورة ت�ون �عدد ال يز�د عن خمسة أ�خاص

.ع�� مدار الساعة CALL CENTER�ستمر العمل بنظام 

.مص�حة العملتقتضيھحسب ما ) back office(�عمل املكتب ا�خلفي 

ل بنك و�عد فيما يتعلق بفتح الفروع �� الف��ة املسائية للبنوك، يتم تحديد ذلك حسب رغبة �
.إخطار مصرف قطر املركزي ومراعاة إجراءات األمن والسالمة



ا�خدمات املصرفية للعمالة املن�لية

عمالة انطالقا من حرص مصرف قطر املركزي ع�� توف�� ا�خدمات املصرفية �جميع فئات ا�جتمع وم��ا ال
يع البنوك املن�لية، ��دف �عز�ز مبدأ الشمول املا�� �� الدولة و�سهيل ا�حصول ع�� أجورهم، تقرر ال��ام جم

:  بتوف�� ا�خدمات املصرفية لهذه الفئة من العمالة املن�لية وفقا ملا ي��

دمات لصاحب العمل بإصدار بطاقة راتب قابلة لل�حن باسم العامل املن��� من خالل ا�خلسماح ا
.املصرفية ع�� االن��نت وتطبيقات الهاتف ا�جوال

وال�حب من أجهزة الصراف ) P.O.S(السماح �حامل البطاقة بإجراء عمليات الدفع ع�� نقاط البيع 
وإجراءات التحو�الت وسداد النفقات من خالل ا�خدمات املصرفية ع�� اإلن��نت ) ATM(اآل�� 

البن�ي وتطبيقات الهاتف ا�جوال كما �سمح بتغذية رصيد البطاقة من خالل التحو�ل من ا�حساب
.لصاحب العمل



.عدم تحصيل أي رسوم أو مصار�ف لقاء إصدار البطاقة للعامل املن���

واز يتم إصدار البطاقة بدون حد أد�ى للرصيد والتأكد من أصل البطاقة ال�خصية القطر�ة وج
.السفر ورقم الهاتف ا�جوال للعامل املن���

استالم يتم  إرسال البطاقة للعامل املن��� بال��يد مع ا�حصول ع�� �عهد من قبل صاحب العمل ب
عامل املن��� البطاقة والتعهد بتسليمها لھ و�تم تفعيل البطاقة �عد االتصال الهاتفي من قبل ال

.والتأكد من استالمها

العمل التأكد من قيام صاحب العمل بإلغاء البطاقة فور ان��اء صالحية العقد امل��م ب�ن صاحب
.والعامل املن���، وتصفية الرصيد املتبقي �� البطاقة لصا�ح العامل



.ماتتوف�� ا�حماية الالزمة للبطاقات من عمليات االحتيال ال�ي تتم ع�� هذه النوعية من ا�خد

وطنية نا�س الراتب املصدر للعمالة املن�لية من خالل الشبكة الاالل��ام بتمر�ر جميع حر�ات بطاقة 
)NAPS.(

ة وسائل ولغات، تطبيق مبدأ التثقيف املا�� بتقديم اإلرشادات التوعو�ة الالزمة للعمالة املن�لية �عد
�ة الالزمة خاصة فيما يتعلق بكيفية استخدام ا�خدمات املصرفية اإللك��ونية واإلرشادات التوعو 

.ل�حد من عمليات االحتيال ع�� البطاقات

والتعليمات الالحقة لها، 2013االل��ام بتعليمات مصرف قطر املركزي الصادرة للبنوك ح�ى سبتم�� 
طلبات و�عليمات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، و�عليمات مخاطر التكنولوجيا ومراعاة مت

.وزارة التنمية اإلدار�ة والعمل والشؤون االجتماعية الصادرة �� هذا الشأن
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