
 

 م6/11/1991:التاريخ          
 المحترم     السيد مطجب تركي آل تركي  

 مدير ادارة الرقابظ المصرفيظ
 مصرف قطر المركزي 

 قطر -الدوحظ

 وبعد،،..السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  

م ، فإنو يؤسفنا أن نفيدكم بأن رسالتكم 13/31/3993اشارة الى كتابكم بتاريخ  
لم تبين األساس الذي اتخذتم بناء عميو قراركم كمصرف مركزي بإغالق المذكورة أعاله 
 .حساب المجنة 

لذلك نكون شاكرين لو تفضمتم ببيان المواد القانونية التي تخولكم إغالق حساب  
، وتحويل  1133-181382-110/ ، ورقم   1133-181382-113/ المجنة رقم 

 .المية الرصيد إلى مكتب وزير األوقاف والشئون اإلس
 

 وتفضلوا بقبول ف ائق األحترام والتقدير ،،

 

 

ىلجنةىقطرىاألهلوةىىىىىىىىىىىىىىىى
ىلمساندةىاألنتفاضةىالفلسطونوةىىىىىىىى

 

 
 



 
 11/11/1991:التاريخ          

 حفظه الله    األخ الفاضل المدير الطام
 بنك  قطر الوطني

 الفرع الرئيسي
 قطر -الدوحظ

 
 وبعد،،..تحية طيبة  

،  1133-181382-113/ ؤجئنا بقيام البنك بإغالق حســاب المجنـة العام رقمف 
، وتحويل 1133-181382-110وحساب صيانة المقدسات اإلسالمية في فمسطين رقم 

وفي تقديرنا ان . رصيدىما دون موافقتنا الى حساب مكتب وزير األوقاف والشئون اإلسالمية 
نذار ودون التشاور معنا ال يتفق مع الثقة التى يجب مثل ىذا اإلجراء الذي جاء دون سابق إ

وحرصًا منا عمى فيم مالبسات األمر ، نرجوا أن تتكرموا . تكريسيا في التعامل مع البنوك 
 :بتوضيح األساس الذى اعتمدتموه عند إتخاذ التالي 

 .إغالق الحسابين المذكورين دون سابق انذار  :اواًل 
 .وافقتنا الى مكتب وزيراألوقاف والشئون اإلسالميةتحويل الرصيد دون م : ثانيا

 
 وفى الختام تفضلوا بقبول ف ائق األحترام والتقدير ،، 
 

ىلجنةىقطرىاألهلوةىىىىىىىىىىىىىىىى
ىلمساندةىاألنتفاضةىالفلسطونوةىىىىىىىى

 

 



 
 
 
 
 

 وبعد،،..تحية طيبة
ر من بنك قطر بإشعا -دون سابق انذار-يؤسفنا جدا ان نعممكم بأننا قد فوجئنا  

، 1133-181382-113/الحساب العام رقم)الوطني يفيد اغالق حسابي لجنة قطراألىمية
وتحويل ( 1133-181382-110وحساب صيانة المقدسات اإلسالمية في فمسطين رقم 

بأمر من مصرف قطر المركزي الى حساب مكتب وزير ( لاير قطري320141)رصيدىما 
 . بنك قطر الدولي اإلسالمي األوقاف والشئون اإلسالمية لدي 

وفي ضوء ىذا القرار ونتيجة إغالق الحسابين أصبح البد من توقيف أمر التحويل  
 .الدائم الى حين عودة الحسابين الى سابق عيدىما إن شاء اهلل

واليسعنا بيذة المناسبة اال ان نشيد بمساىمتكم ونحيي تعضيدكم لحقوق الشعب  
وسوف نوافيكم بكل ما . عيدىا كاممة غير منقوصة بإذن اهلل الفمسطيني المشروعة حتى يست

 .يستجد من امور
 

 وتفضلوا بقبول ف ائق األحترام والتقدير ،،  
 

ىلجنةىقطرىاألهلوةىىىىىىىىىىىىىىىى
ىلمساندةىاألنتفاضةىالفلسطونوةىىىىىىىى

 
 



 
 11/11/1991:التاريخ          

 حفظه الله                       األخ الفاضل محافظ مصرف قطر المركزي 
 مصرف قطر المركزي ،

 قطر -الدوحظ

 وبعد،،..تحية طيبة  
-113/ فوجئنا بإشعار من بنك قطر الوطني يفيد بإغالق حســـاب المجنـة العام رقم 

-110/  ، وحساب صيانة المقدسات اإلسالمية في فمسطين رقم  181382-1133
فقتنا إلى حساب مكتب وزير األوقاف ، وتحويل رصيدىما دون موا 181382-1133

/ ى م/                       والشئون اإلسالمية ، بناء عمى طمبكم بموجب كتابكم رقم
وكما تعممون ان حسابي المجنة المشار الييما أعاله يتم تمويميما  133/30218/193

التى تصدق  بتبرعات محددة الغرض ال يجوز لمجنة وال غيرىا ان تصرفيما في غير الوجوه
 .المتبرعون من اجل الصرف عمييا 

وحرصا منا عمى فيم مالبسات األمر ، نرجوا ان تتكرموا بتوضيح األساس       
والدواعي اإلضطرارية التى حدت بكم الى إتخاذ القرارات التالية دون سابق انذار أو إعطائنا 

 .فرصة معرفة األسباب 
 .سابق انذار  إغالق الحسابين المذكورين دون :اواًل 
 .تحويل الرصيد دون موافقتنا الى مكتب وزيراألوقاف والشئون اإلسالمية : ثانيا

 وفى الختام تفضلوا بقبول ف ائق األحترام والتقدير ،، 

ىلجنةىقطرىاألهلوةىىىىىىىىىىىىىىىى
ىلمساندةىاألنتفاضةىالفلسطونوةىىىىىىىى

 



 
 11/11/1991:التاريخ          

 حفظه الله    ير الطاماألخ الفاضل المد
 بنك  قطر الوطني

 الفرع الرئيسي
 قطر -الدوحظ

 
 وبعد،،..تحية طيبة  

،  1133-181382-113/ فؤجئنا بقيام البنك بإغالق حســاب المجنـة العام رقم 
، وتحويل 1133-181382-110وحساب صيانة المقدسات اإلسالمية في فمسطين رقم 

وفي تقديرنا ان . تب وزير األوقاف والشئون اإلسالمية رصيدىما دون موافقتنا الى حساب مك
مثل ىذا اإلجراء الذي جاء دون سابق إنذار ودون التشاور معنا ال يتفق مع الثقة التى يجب 

وحرصًا منا عمى فيم مالبسات األمر ، نرجوا أن تتكرموا . تكريسيا في التعامل مع البنوك 
 :التالي  بتوضيح األساس الذى اعتمدتموه عند إتخاذ

 .إغالق الحسابين المذكورين دون سابق انذار  :اواًل 
 .تحويل الرصيد دون موافقتنا الى مكتب وزيراألوقاف والشئون اإلسالمية : ثانيا

 
 وفى الختام تفضلوا بقبول ف ائق األحترام والتقدير ،، 
 

ىلجنةىقطرىاألهلوةىىىىىىىىىىىىىىىى
ىلمساندةىاألنتفاضةىالفلسطونوةىىىىىىىى

 

 



 
 
 


