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 )ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات الدفع( الئحة خدمات الدفع

( مدددن نقدددانون مصدددرف قطدددر 73( و)72( و)71الالئحدددة بموجدددب أحكدددام المدددواد ) هدددذه صددددرت

 . م2012( لعام 13رقم )الصادر بالقانون المركزي وتنظيم المؤسسات الماليةن 

 

 )التعريفات والغرض والنطاق( األول الباب

 

 المختصر العنوان (1)

الدددددفعن للعددددام  اتخدددددمتحمددددل التعليمددددات واإلرشددددادات الددددواردة فددددي هددددذه الوثيقددددة عنددددوان نالئحددددة 

ا من  التنفيذ، وستدخل حيز م2021  . م15/9/2021اعتبار 

 التعريفات (2)

 معندددى السدددياقلدددم يتضدددمن  مددداكدددل من دددا،  قدددرينللكلمدددات والعبدددارات التاليدددة المعددداني المبيندددة  يكدددون

 .أخر

قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون 
 .م2012لسنة  13رقم 

 القانون

 األشخاص   .شخص طبيعي أومعنوي أي
 خدمات الدفع   .الالئحةهذه ( من 5البند ) الخدمات المحددة في

 خدمات الدفع المستثناة من هذه الالئحة ال تنطبق علي ا هذه الالئحة.(  6)الخدمات المحددة في البند 
األفراد أو الكيانات الذين يزاولون تقديم أي خدمة من خدمات الدفع المحددة 

 ة.من هذه الالئح (6)و(5) البندينفي 
 مقدمي خدمات الدفع

النقود اإللكترونية هي وسيلة دفع تحتوي على قيمة نقدية يدفع ا المستخدم 
 . ونيةترلكمقدما  للج ة المصدرة للنقود اال

 النقود اإللكترونية

على  ةالنقود اإللكتروني أو معلوماتمحفظة افتراضية تخزن بطاقات الدفع 
تنفيذ معامالت في انترنت لتس يل عمل المستخدمين  أو ج ازج از محمول 

 الدفع بطريقة مريحة. 
 اإللكترونيةالمحفظة 

 المرخص له .الكيان المرخص له تقديم خدمات الدفع من أو داخل دولة قطر
ويعمل الالئحة عليه هذه  الدفع وتطبقالشخص المتعاقد مع مقدمي خدمات 

 ألغراض أخرى غير التجارة واألعمال التجارية او الم نية. 
 المست لك

ويعمل الالئحة عليه هذه  وتطبقالدفع الشخص المتعاقد مع مقدمي خدمات 
 .و الم نيةأ ألغراض التجارة واألعمال التجارية

 التاجر

 أو التاجر المتعاقد مع مقدمي خدمات الدفع وتنطبق عليه هذه المست لك
 .الالئحة

 العميل



ة | 4 ح ف ص  
 

لمزاولة األعمال  القانون بموجب من مصرف قطر المركزي بنك مرخص
 المصرفية

   لهبنك مرخص  

دون تلقي نشاط الصرافة  لممارسة القانون بموجبل ا  شركة مرخص
 الودائع. 

شركة صرافة مرخص 
 ل ا

به الدافع أو المستفيد أو يتم بالنيابة عن الدافع لوضع األموال أو فعل يقوم 
تحويل ا أو سحب ا بغض النظر عن االلتزامات األساسية بين الدافع 

 والمستفيد.
 معاملة دفع

 الدافع .أو الموافق على تنفيذها لمعاملة الدفع المنشئالشخص 

 المستفيد الشخص الذي يتلقى األموال من معاملة الدفع. 

الحسابات التي يتم االحتفاظ ب ا باسم مستخدم أو أكثر لخدمات الدفع والتي 
 تستخدم لتنفيذ معامالت الدفع.

 حسابات الدفع

 وكيل شخص و/أو كيان يعمل نيابة عن المرخص له عند تقديم خدمات الدفع.

 

 الغرض (    3) 

خددددمات الددددفع  أو الكياندددات التدددي تقددددماألفدددراد  علدددى رقابدددة واإلشدددرافلإطدددار عمدددل ل تدددوفير   3.1

بشددكل نمددن فددي الدولددة أنظمددة الدددفع والتسددوية عمددل جميددع قطددر لضددمان  أو داخددل دولددة مددن

 وفعال.

 

 نطاق ال(    4)

التددددي تتسددددم مددددن خدددددمات الدددددفع  خدمددددة علددددى أي التنظيميددددةالالئحددددة هددددذه تسددددري أحكددددام    4.1

بالمددددددفوعات والتدددددي تشدددددكل  واضدددددحا   ال  االمتصدددددلة اتصدددددالخددددددمات  بالخصدددددائص التاليدددددة:

الخددددمات فدددي إطارهدددا بمعالجدددة مقددددمي والتدددي يقدددوم مخددداطر نظاميدددة علدددى القطدددا  المدددالي، 

مدددع  الخددددماتمقددددمي المبدددالغ وتدددوفير المعدددامالت للتجدددار، ويتعاقدددد أو يتعامدددل مدددن خالل دددا 

 المست لك أو التاجر. 

أي ندددددو  مدددددن أندددددوا   قدددددديميتعلدددددق بت نشددددداطمزاولدددددة أي كيدددددان  أوشدددددخص  ال يجدددددوز ألي   4.2

مدددن أو ( مدددن هدددذه الالئحدددة 4.1) البنددددالخصدددائص المحدددددة فدددي ب التدددي تتسدددمخددددمات الددددفع 

 يسدددمه لددده مدددن المصدددرف تدددرخيص سددداري المفعدددوللديددده  ، مدددا لدددم يكدددنقطدددر دولدددة داخدددل

وفقددا  لنددو   عفدديمخدددمات الدددفع  مقدددمفددي حددال كددان  أو تقددديم هددذا النددو  مددن خدددمات الدددفعب

  .خدمة الدفع

مدددن الحصدددول علدددى تدددرخيص جديدددد لمزاولدددة القدددانون يُعفدددى أي بندددك مدددرخص لددده بموجدددب    4.3

 . يقدم ا البنك حاليا   دفع ةتقديم أي خدم
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( الحصددددول علددددى المرخصددددة)البنددددوك المعفيددددين خدددددمات الدددددفع  مقدددددمي جميددددعيجددددب علددددى    4.4

 الالئحة.( من هذه 5لتقديم أي خدمات دفع جديدة مدرجة في البند ) موافقة المصرف

البندددود أحكدددام  للقدددانون وتسدددريالمعفيدددين فدددي الخضدددو   خددددمات الددددفع مقددددميجميدددع  يسدددتمر   4.5

 المعفيدددينالددددفع ات خددددم يمقددددمعلدددى  مدددن هدددذه الالئحدددة البددداب الثدددانيمدددن  (24)إلدددى  (10)

  ( من هذه الالئحة.5المدرجة في البند )خدمات الدفع من  خدمةأي  بتقديم يتعلق فيما

رفدددع التقدددارير الخاصدددة بخددددمات الددددفع  المعفيدددينخددددمات الددددفع  مقددددمييجدددب علدددى جميدددع    4.6

ذات هددددذه الالئحددددة االمتثددددال ألحكددددام اإلفددددادة بمددددا يثبددددت وللمصددددرف،  حاليددددا  التددددي يقدددددمون ا 

 سريان العمل ب ذه الالئحة. تاريخأش ر من  ثالثةفي غضون وذلك الصلة 

 هدددذه ألحكددام االمتثددالالبنددوك المرخصددة  غيددرمدددن  الدددفع خدددمات مقدددمي جميددع علددى يجددب   4.7

 هدددذه مدددن( 5) البندددد فدددي المدرجدددة الددددفع خدمدددة مدددن خددددمات أي بتقدددديم يتعلدددق فيمدددا الالئحدددة

 علددى والحصددول الالئحددةسددريان العمددل ب ددذه  مددن أشدد ر ثالثددة غضددون فددي ، وذلددكالالئحددة

  .هذه الخدمات لتقديمالمصرف  من ترخيص

يوقدددع بحقدددة الجدددزاء المدددالي المقدددرر فدددي قدددانون  هدددذه الالئحدددة فدددي يخدددالف مدددا ورد مدددنكدددل    4.8

الصدددادر بالقدددانون رقدددم  مكافحدددة غسدددل األمدددوال وتمويدددل اإلرهدددابقدددانون المصدددرف وفدددي 

 .نخر ساري المفعولأو أي قانون ، 2019( لسنة 20)

ن إلددددى نالكياندددداتن مددددرخص لدددده مقدددددم خدمددددةألغددددراض هددددذه الالئحددددة، يشددددير مصددددطله ن   4.9 

 قطر. دولة داخل من أو بتقديم خدمات الدفع  االمصرح ل 

 

 لإلشرافخدمات الدفع الخاضعة (   5)

ف الخددددمات التاليدددة علدددى أن دددا خددددمات دفدددع خاضدددعة يدددتعرتدددم تطبيدددق هدددذه الالئحدددة، ألغدددراض 

 مدددن ةمسدددبق موافقدددةقددددم هدددذه الخددددمات الحصدددول علدددى ت ج دددةويجدددب علدددى أي المصدددرف  إلشدددراف

 .لتقديم هذه الخدماتالمصرف 

 إصدار النقود اإللكترونية .أ

 السداد للتجارخدمات  .ب

 ي اتحويل األموال محل .ج

 4.1 البنددددخاصدددية أو أكثدددر مدددن الخصدددائص المحدددددة فدددي ب تتمتدددعأي خددددمات دفدددع أخدددرى . د

 (.6) البندغير مدرجة في   اولكن
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 (Money-E) إصدار النقود اإللكترونيةخدمات  5.1

 غددددرض إجددددراءب ج ددددةألي ( E-Moneyإصدددددار النقددددود اإللكترونيددددة ) إلددددى خدمددددةهددددذه التشددددير 

النقدددود اإللكترونيدددة وسددديلة دفدددع تحتدددوي علدددى قيمدددة نقديدددة يدددتم وتمثدددل . إلكترونيدددا   معدددامالت الددددفع

. يمكدددددن لمسدددددتخدم النقدددددود النقدددددد اإللكتروندددددي لج دددددة إصددددددارقِبدددددل المسدددددتخدم مدددددن  ما  دفع دددددا مقدددددد

لتجددددار الددددذين يقبلددددون النقددددود دى اوالخدددددمات لدددد السددددلععمليددددات شددددراء  الدددددفع مقابددددلاإللكترونيددددة 

 اإللكترونية كوسيلة دفع. 

)مثدددل البطاقددددات  ةالبطاقدددعلدددى سددددبيل المثدددال بيمكدددن إصددددار النقدددد اإللكترونددددي ب شدددكال مختلفدددة، 

تطبيقددددات الشددددبكة التددددي يمكددددن الوصددددول إلي ددددا عبددددر اإلنترنددددت أو عددددن طريددددق ( ومسددددبقة الدددددفع

 أو أي أج زة أخرى. المحمولة ال واتف

)إلدددى جاندددب التعليمدددات الدددواردة ضدددمن هدددذه الالئحدددة، تُطبادددق كدددذلك التعليمدددات الخاصدددة بخددددمات 

 (المحمول عند تقديم خدمات محفظة ال اتف المحمولالدفع عبر ال اتف 

 

  خدمات الساداد للتجار 5.2

معددامالت  تقبددل وتعددال أي خدمددة  مقابددلالتحصدديل ببطاقددات الدددفع إلددى  الساددداد للتجددارتشددير خدمددة 

بموجدددب عقدددد مبدددرم بدددين مقددددم الخدمدددة والتددداجر، ممدددا يدددؤدي إلدددى تحويدددل األمدددوال لتددداجر مدددا الددددفع 

الخدمددة يحصددل علددى مقابددل فيمددا  مقدددمالنظددر عمددا إذا كددان  غددضبلمعاملددة الدددفع،  قددا  إلددى التدداجر وف

 :حالة ، فييتعلق بمعاملة الدفع

نشددداطه تسدددجيل أو إنشددداء أو  أو تدددم ت سددديسقطدددر، فدددي دولدددة  أعمالدددهالتددداجر يدددزاول كدددان  .أ

 ؛ أودولة قطرفي  التجاري

 قطر.  في دولةوالتاجر  الخدمةالعقد بين مقدم تم ابرام  .ب

لتسددد يل قبدددول  اإللكترونيدددةتدددوفير خدمدددة بوابدددة الددددفع السدددداد للتجدددار تشدددمل األمثلدددة علدددى خددددمات 

دفع بواسدددطة البطاقدددات، والددددفع بواسدددطة الدددوالمددددفوعات اإللكترونيدددة ومعالجدددة هدددذه المعدددامالت، 

 . هاوغير، رمز االستجابة السريع
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 يا  محلتحويل األموال خدمات  5.3

أو لدده بنددك مددرخص لدددى  دفددعشددير تحويددل األمددوال محلي ددا إلددى خدمددة تحويددل األمددوال مددن حسدداب ي

قطددر إلدددى حسدداب دفدددع نخددر مملدددوك لددددى دولدددة ي فدد اإللكترونيدددةج ددة مدددرخص ل ددا إصددددار النقددود 

وذلددك فددي حددال لددم  الدولددة،ي فدد اإللكترونيددةج ددة مددرخص ل ددا إصدددار النقددود أو لدده بنددك مددرخص 

 الدافع أو المستفيد مؤسسة مالية.يكن أي من 

 -يلي: مات تحويل األموال المحلية ما تتضمن أمثلة خد

 .أو من خالل حساب الدفع بواسطة أو منفذة من .أ

 .الدفع( من خالل حساب الخصم المصرح له مسبقا  الخصم المباشر ) .ب

 .من خالل حساب الدفع (المصرح له مسبقا  االيدا  ) المباشرااليدا   .ج

حسددددابات التددددوفير حسددددابات الدددددفع حسددددابات النقددددود اإللكترونيددددة والحسددددابات الجاريددددة و تشددددمل

 ويقدددوم مقددددم .الددددفع عمليدددات إلجدددراء اسدددتخدام ا يمكدددن األخدددرى التدددي حسددداباتالوغيرهدددا مدددن 

يكدددون قدددد دفع بنددداء  علدددى طلدددب عميلددده الدددذي الدددمعاملدددة  بتنفيدددذمحليدددا  خدمدددة تحويدددل األمدددوال 

 دافع. المستفيد أو ال

أمدددوال مدددن بددد ي عددددم االحتفددداظ محلي دددا تحويدددل األمدددوال  اتيجدددب علدددى المدددرخص ل دددم بتقدددديم خددددم

   له. صا  مرخ كا  بنج ة مرخصة إلصدار النقود اإللكترونية أو  ما لم يكنالعمالء 

 

 شرافلإلخدمات الدفع األخرى الخاضعة  5.4

عالقدددة واضدددحة بالمددددفوعات أو يقدددوم فدددي إطارهدددا  ذات أي خدمدددةتشدددمل خددددمات الددددفع األخدددرى 

أو يتعامددددل مددددن خالل ددددا ، ويتعاقددددد لمعددددامالت للتجددددارا تددددوفيرالخدمددددة بمعالجددددة المبددددالغ أو  يمقدددددم

 :على سبيل المثال ال الحصر ،الخدمات مع المست لك أو التاجر قدميم

)تجميددددع الحسدددداب، رفددددع تقددددارير معلومددددات الحسدددداب،  تقددددديم خدددددمات معلومددددات الحسدددداب .أ

 (.وغيرها

وأج دددزة الصدددراف اقلدددي ونقددداط  الوطنيدددةالشدددبكات  تدددوفير بنيدددة تحتيدددة لبوابدددة الددددفع مثدددل .ب

خددددمات الددددفع المدددرخص ل دددم قددددمي مل مثلدددةمدددن األ وغيرهدددا بطاقدددات محدددددةلشدددبكة  البيدددع

 معامالت الدفع الخاصة ب م. تحويلل

خدددددمات الدددددفع المددددرخص ل ددددم لتسددددوية المعددددامالت مددددع  قدددددميتددددوفير خدددددمات التسددددوية لم .ج

 إلخ(اإللكترونية، افظ المح مقدمي خدماتالمؤسسات الخارجية )شبكات البطاقات، و
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 .الصراف اقلي كشك أو نليف اصر ج ازامتالك أو تشغيل أي  .د

علدددى النظدددام المدددالي تدددؤثر التدددي األخدددرى لكتروندددي الددددفع اإلنظمدددة أي نظدددام مدددن أ تشدددغيل .ه

 في دولة قطر.بشرط أن يتم تشغيل ا  ،دوليةسواء كانت محلية او 

دولدددة قطدددر لتدددوفير داخدددل أو خدددارج التعاقدددد مدددع أي شدددخص قددددم خددددمات الددددفع ج دددة تيجدددوز ألي  ال

قطددددر مصددددرف صددددرافة مددددن محددددل  تددددرخيص تمتلددددكمددددالم خدمددددة تحويددددل األمددددوال عبددددر الحدددددود 

إال أنددددده يجدددددوز لمقددددددمي خددددددمات الددددددفع المصدددددرح ل دددددم ب صددددددار حسدددددابات النقدددددود  .المركدددددزي

لعمالئ ددددم بدددد جراء التحددددويالت الماليددددة السددددماح  المحليددددة، وإجددددراء التحددددويالت الماليددددةاإللكترونيددددة 

أو البندددددوك  عبدددددر الحددددددود مدددددن حسدددددابات النقدددددود اإللكترونيدددددة عبدددددر محدددددال الصدددددرافة المرخصدددددة

المعاملدددة نيابدددة  عدددن العميدددل إتمدددام . وفدددي مثدددل هدددذه الحددداالت، يجدددب علدددى محدددل الصدددرافة المحليدددة

 على غرار التحويل باستخدام بطاقات الخصم.

 

  المستثناةخدمات الدفع (    6)

 الالئحة. هذه أغراض التي تحقق دفع الالخدمات التالية خدمات ال تمثل 

قددوم يال خدمددة فنيددة يدددعم تددوفير أي خدمددة دفددع، ولكددن مددزود مددن قبددل أي  مقدمددة خدمددةأي    6.1

، بمددا فددي ذلددك )علددى سددبيل المثددال خدمددة الدددفع تلددكحيددازة أي أمددوال بموجددب بأي وقددت  فددي

 :ال الحصر( أي من الخدمات التالية

 .خدمة معالجة وتخزين البيانات .أ

 .أو الثقة أو حماية الخصوصية باألمن اإللكترونيتعلق ت خدمةأي  .ب

 .المعلومات تقنيةتتعلق بأي خدمة  .ج

 .خدمة توفير شبكة اتصال .د

 .خدمة توفير وصيانة أي محطة طرفية أو ج از يستخدم ألي خدمة دفع .ه

التدددددي يدددددتم  محصدددددورة القيمدددددةإصددددددار أدوات الددددددفع المسدددددبق يُسدددددتثنى مدددددن هدددددذه الالئحدددددة    6.2

فقدددط ألغدددراض محددددودة الج دددة الُمصددددرة إصددددارها لتسددد يل شدددراء السدددلع والخددددمات مدددن 

 اتبطاقددددات ال دددددايا للعالمدددد :وال تسددددمه بالسددددحب النقدددددي أو االسددددترداد )علددددى سددددبيل المثددددال

البطاقددددات مسددددبقة الدددددفع الصددددادرة عددددن مقدددددمي خدددددمات ووبطاقددددات العضددددوية، التجاريددددة، 

مثددددل بطاقددددات الوقددددود وبطاقددددات المواصددددالت وتددددذاكر وقددددوف السدددديارات وقسددددائم  المرافددددق

عدددن المصدددرف هدددذه األدوات إبدددالغ  التدددي تصددددريجدددب علدددى الج دددة و (.الوجبدددات ونحدددو ذلدددك



ة | 9 ح ف ص  
 

ج ددددة الأي معلومددددات تتعلددددق ب ددددذا اإلصدددددار مددددن  طلددددبمصددددرف الحددددق فددددي للإصدددددارها، و

 . المصدرة

 

 )شروط الترخيص( الباب الثاني

 المقر(   7)

دولدددة  )أ( مقدددر / مكتدددب رئيسدددي؛ أو )ب( مكتدددب مسدددجل فدددي الخدمدددةيجدددب أن يكدددون لمقددددم    7.1

 قطر. 

سدددجالت مسدددجل بجميدددع ال همكتبددددائم أو الدددعمدددل البمقدددر  االحتفددداظ الخدمدددةمقددددم يجدددب علدددى    7.2

 .قبله فيما يتعلق ب ي خدمة دفع مقدمة من همعامالت

دولدددة خدددارج  يا  رئيسددد بدددا  مكت تمتلدددك مؤسسدددةتدددابع لكيدددان عدددن  عبدددارة الخدمدددةمقددددم إذا كدددان    7.3

شددد ادة عددددم ممانعدددة مدددن الج دددة التنظيميدددة األجنبيدددة المعنيدددة لفدددته مكتدددب  تقدددديمقطدددر، يجدددب 

 قطر. دولة ومباشرة خدمات الدفع في 

يجددب عليدده أن إذا كددان مقدددم الخدمددة يقدددم أي خدمددة مددن خدددمات الدددفع خددارج دولددة قطددر،    7.4

يجدددب أن تخضدددع هدددذه يحصدددل علدددى تدددرخيص مدددن الدولدددة التدددي تقدددع في دددا مكاتبددده الرئيسدددية و

ويجدددب أن تُصددددر الج دددة الخدمدددة إلشدددراف ورقابدددة الج دددة التنظيميدددة المعنيدددة فدددي الخدددارج. 

وضددع جيددد مددن الناحيددة فددي  التنظيميددة األجنبيددة المعنيددة شدد ادة إقددرار تفيددد بدد ن مقدددم الخدمددة

 التنظيمية ويمتثل للمتطلبات اإلشرافية المعمول ب ا. 

 

 الحوكمة(   8)

كيددددان( المددددرخص ل ددددا بتقددددديم المؤسسددددة )ال إلدارةمددددن أجددددل ضددددمان السددددلوك السددددليم والرشدددديد 

 :أن من الت كد الخدمة مقدمخدمات الدفع، يجب على 

% أو أكثدددر( فدددي  5أعضددداء مجلدددس اإلدارة والمسددداهمين الرئيسدددين )الدددذين يمتلكدددون نسدددبة    8.1

 الشركة وكبار الموظفين في الشركة.

 إذا تدددوافرت والئقددداالمسددداهم الرئيسدددي شخصدددا  مدددؤهال  و اإلدارةمجلدددس عضدددو  يعتبدددر .أ

 :االشتراطات التالية فيه

 . يتسم بالنزاهة واألمانة سجل وجود. 1

  .جريمة مخلة بالشرف واألمانةفي أي دانته إ تسبق لم. 2
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مددن  التعامددل فددي أي نظددام مددالي أو ه مددن الوصددول إلددىأو منعدد هلددم يددتم حظددر. 3

 .تنظيمية ج ةقبل أي 

 .تم فصله من العمل بسبب قانونيلم ييعلن افالسه أو  لم. 4

 الالزمة. الماليةتكون له المالءة أن . 5

 أنشددددطة تقددددديم عددددن إدارة والمسددددؤولين )أعضدددداء مجلددددس اإلدارة( المدددددراءأن يتمتددددع  يجددددب   8.2

 خدددماتلتقددديم  تانخدددمات الدددفع التابعددة ل ددا بسددمعة طيبددة ولدددي م المعرفددة والخبددرة المناسددب

 . الخدمةلمقدم  الدفع وال يشكلون أي مخاطر

 قطر.دولة في  ةمقيممقدم الخدمة إدارة سلوك عن  ةالمسؤول الج ةكون تيجب أن    8.3

حسددداب وتقددددير للسدددنوات الدددثالى األولدددى،  خطدددة عمدددل عمدددل )بمدددا فدددي ذلدددك وجدددود خطدددة   8.4

 المالئمددددةاألنظمددددة والمددددوارد واإلجددددراءات االسددددتعانة ب( والتددددي بموجب ددددا سدددديتم الموازنددددة

 سليم. على نحووالمتناسبة من قبل المؤسسة للعمل 

 أن والبدددد ،بشدددكل مسدددتمر وتحدددديث اللشدددركات حوكمدددة الداخليدددة الترتيبدددات  اسدددتيفاء يتعدددين   8.5

 :يلي ما ـ أدنى كحد ـ تتضمن

 وتفاصددددديل والوظائف، واألقسددددددام اإلدارات جميع ذلك في بما التنظيمي، ال يكل وصددددددف (1

 وتحديد الوظائف، هذه عن المسدددددددؤولين وأسدددددددماء ب ا، قومت التي والمسدددددددؤوليات الم ام

 وواجبات الرقابة. بم ام قوموإدارة ت شخص وكل العليا اإلدارة في المسؤولين األشخاص

 والمسؤوليات األدوار وتوضيه تحديد لضمان الالزمة والضوابط واإلجراءات السياسات (2

 واجبات أو بم ام يقوم شددددددخص وكل العليا واإلدارة وأعضددددددائه اإلداري بال يكل المنوطة

 .رقابية

 التي والواجبات الوظائف اسدددتقاللية لضدددمان الالزمة والضدددوابط واإلجراءات السدددياسدددات (3

 ب م المرتبطة الواجبات وفصدددددددل ة،يالرقاب واجباتالو وظائفال عن المسدددددددؤولون يديرها

 .اإلدارية وتبعيت م

 .والمكافآت التعويضات وإجراءات سياسات (4

 .المصاله تضارب ضوابط (5

 .الدفع خدمة لمقدم التشغيلية األعمال في والشفافية النزاهة ضوابط (6

 .ب ا المعمول واللوائه للقوانين االمتثال لضمان الرقابية الضوابط (7

 .المعلومات سرية على المحافظة طرق (8
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 .العمالء بحماية المتعلقة المتطلبات ذلك في بما العمليات، نزاهة لضمان الرقابية الضوابط (9

 ،المحاسدددددبةو المخاطر، وإدارة السدددددليمة، اإلدارة ذلك في بما ،مناسدددددبة داخلية رقابة نليات (10

 .المؤسسة تقدم ا التي الدفع خدمات وتعقيد ونطاق طبيعة مع تشمل وتتناسب والتي

الدفع  تت دد خدماالتي منفصدددل للمخاطر  متقييإجراء السدددياسدددة األمنية، بما في ذلك  إقرار (11

البيانات الشدددددددخصدددددددية تلك المخاطر التي ت دد و االحتيالالمقدمة والتي تتضدددددددمن مخاطر 

 الحساسة.

ووصدددف ، للمخاطر المحددة في تقييم المخاطر وفقا  ووصدددف الضدددوابط األمنية بشدددكل عام 

 البنية التحتية.وتطبيقات الالحماية على األنظمة و اتإجراء

 الحوكمة وإجراءات سدياسدات لجميع الدورية والمتابعة المراجعة إلجراء الالزمة الترتيبات (12

 .الصلة ذات والضوابط والنظم

األموال وتمويل اإلرهاب والذي يشدددددمل على سدددددبيل  غسدددددل عملياتالعام لمكافحة  اإلطار (13

سلحة  وتمويلالمثال ال الحصر إرشادات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  شار أ انت

ل، اقلية المعمول ب ا للمن جية القائمة على أسدددداس المخاطر لمكافحة غسددددل الدمار الشددددام

المبنية على اقلية  األنظمةواألموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشر أسلحة الدمار الشامل، 

 وتمويل األموال غسل عمليات ومكافحة مراقبة ألغراضاالستعانة ب ا سيتم  التيالمخاطر 

 .اإلرهاب

 

مدددن بندددود عقدددد بندددد بددد ي  تعدددديالت تتعلدددقفدددي إجدددراء أي  الخدمدددةرغبدددة مقددددم حالدددة  فدددي   8.6 

، يجدددب عليددده الحصدددول علدددى موافقدددة مسدددبقة مدددن نظامددده األساسددديأو  مقددددم الخدمدددةت سددديس 

. مدددع عددددم وجدددود تعدددارض أسدددباب التعدددديلذكدددر هدددذه التعدددديالت مدددع  إدخدددالقبدددل المصدددرف 

 .المصرف قانونوالبنود المعدلة بين 
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 والمتطلبات اإلشرافيةالقانوني ورأس المال  الشكل   ( 9)

 هددددو كمددددا األوقددددات جميددددع فددددي رأس المددددال علددددى يحددددافظ أن لدددده المددددرخص علددددى يجددددب   9.1

 .أدناه عليه منصوص

عدد  بناء علىالحجم  خدمات الدفع  الفئة 

 الش ريةالعمليات 

والمتطلبات  الشكل القانوني ورأس المال

 اإلشرافية

يحتفظ الفئة األولى )

المرخص ل م ب موال 

 (العمالء

الددنددقددود إصدددددددددددار 

خدمة  /اإللكترونية 

 السداد للتجار

 

 500أقل من  –صغيرة 

  عملية ألف 

شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة 

 .مساهمة قطرية

من متوسط % 2مليون لاير قطري أو  2

النقود اإللكترونية الصادرة ومتوسط 

المعامالت التجارية المستحقة التي حصل 

يوما  علي ا المرخص له خالل التسعين 

 .السابقة، أي ما أعلى

 500بين  –متوسطة   

  عملية لف ومليون أ

شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة 

 .مساهمة قطرية

من متوسط % 2مليون لاير قطري أو  5

النقود اإللكترونية الصادرة ومتوسط 

المعامالت التجارية المستحقة التي حصل 

يوما  علي ا المرخص له خالل التسعين 

 .السابقة، أي ما أعلى

أكثر من مليون  –كبيرة   

 عملية 

 .شركة مساهمة قطرية

من متوسط % 2مليون لاير قطري أو  10

النقود اإللكترونية الصادرة ومتوسط 

المعامالت التجارية المستحقة التي حصل 

يوما  علي ا المرخص له خالل التسعين 

 .السابقة، أي ما أعلى

الفئة الثانية 

الذين المرخص ل م )

ال يحتفظون ب موال 

 (العمالء

خدددددمددددات الدددددفددددع 

 األخرى

شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة  

 .قطريةمساهمة 

 .مليون لاير قطري 2

 

 

المدددرخص لددده أكثدددر مدددن خدمدددة دفدددع، يدددتم احتسددداب متطلبدددات رأس المدددال فدددي حالدددة تقدددديم    9.2

 مجمو  رأس المال الالزم في كل فئة من فئات خدمات الدفع التي يقدم ا.على أن ا 
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 يجدددب ،علدددى بددددء نشددداط كاملدددة ماليدددة سدددنة يكمدددل ولدددم ناشدددئة شدددركة لددده المدددرخصإذا كدددان    9.3

 المكدددافئ الدددرقم أن دددا علدددى السدددابقة التسدددعين لأليدددام األرقدددام إلدددىالمرجعيدددة  اإلشدددارات اعتبدددار

 .المقدمة العمل خطة في المتوقع

 المعدددددامالت ومتوسدددددط الصدددددادرة المعلقدددددة اإللكترونيدددددة النقدددددود متوسدددددط يعتمدددددد أن يتعدددددين   9.4

 .اليومية األوضا  على المال رأس حساب لغرض المكتسبة المستحقة التجارية

 حقددددوق إلددددى للتحويددددل القابلددددة واألسدددد م المدددددفو ، المددددال رأس مددددن رأس المددددال يتكددددون أن   9.5

 رأس واحتياطيدددات األسددد م، عدددالوة حسددداب فدددي والرصددديد الحدددرة، واالحتياطيدددات الملكيدددة،

 االحتياطيدددات تضدددمين يدددتم ال. األصدددول بيدددع عائددددات عدددن الندددات  الفدددائض تمثدددل التدددي المدددال

 الدفتريددددة والقيمددددة المتددددراكم الخسددددارة لرصدددديد المعدلددددة األصددددول تقيدددديم إعددددادة عددددن الناتجددددة

 .المال رأسفي  المؤجلة اإليرادات ونفقات الملموسة غير لألصول

 أالعندددد قيدددام المدددرخص لددده بممارسدددة أنشدددطة أخدددرى بخدددالف تقدددديم خددددمات الددددفع، يجدددب    9.6

أي بندددد مسدددتخدم فدددي أي عمليدددة حسدددابية مماثلدددة  رأس المددداليُددددرج ضدددمن عمليدددة حسددداب 

 لتنفيذ هذه األنشطة.

 .مال رأسما يثبت امتالك المرخص له  ل م تقديم المرخص على يتعين   9.7

 يسددددتطيعون ال الددددذينمددددن غيددددر البنددددوك المرخصددددة  الدددددفع خدددددمات مقدددددمي علددددى يتعددددين   9.8

 ب دددم الخاصدددة الددددفع أعمدددال تخفددديض إمدددا أشددد ر ثالثدددة خدددالل رأس المدددال لمتطلبدددات االمتثدددال

 .الدفع خدمة أعمال إن اء أو القيمة صافي مع يتناسب بما

للمصدددرف فدددرض  الثانيدددة، يحدددقمن الفئدددة ضدددينددددرج الددددفع مدددزود خدمدددة  كدددانحدددال  فدددي   9.9

 الخدمات المقدمة. نو ل وفقا  متطلبات رأس مال أعلى 

 

 والتنفيذ األداء ضمان   ( 10)

 مدددن غيدددر البندددوك المرخصدددة لددده تقدددديم خدمدددة الددددفعمدددرخص مقددددم خدمدددة يجدددب علدددى كدددل   10.1

 بنددددالبدددات رأس المدددال المحدددددة فدددي % مدددن متطل2ال يقدددل عدددن مبلدددغ ضدددمان  الحفددداظ علدددى

، بمدددا يعدددادل ذلدددكو تقدددديم ضدددمان بنكدددي أالمصدددرف مدددع بندددك مدددرخص مدددن قبدددل  (9.1)

عميدددل مسدددتخدم  تجددداه كدددلالمطلدددوب ه علدددى النحدددو التزاماتددد بددد داء مقددددم الخدمدددةليقدددوم وذلدددك 

، وأيضددددا لضددددمان التددددزام مددددزودي خدددددمات الدددددفع الدددددفع اتخدددددملديدددده مددددن مسددددتخدمي 

 .التنظيمية بالتعليمات الواردة في اللوائه
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 إدارة المخاطر   (11)

علددى المدددرخص لدده إنشدداء إطدددار عمددل مناسدددب إلدارة المخدداطر بمددا فدددي ذلددك هيكدددل  يتعددين  11.1

الحوكمددددددة والسياسددددددات واإلجددددددراءات والضددددددوابط إلدارة المخدددددداطر المرتبطددددددة بخدددددددمات 

 .الدفع، ويجب مراجعته وتحديثه سنويا  

أثنددداء وضدددع السياسدددات واإلجدددراءات والضدددوابط، يتعدددين علدددى المدددرخص لددده أن ي خدددذ فدددي   11.2

، ونطددداق وطبيعددددة وتعقيددددد نمددددوذج أعمالدددده، وأي يمارسدددد ار أنددددوا  األنشددددطة التددددي االعتبدددا

 .ب عماله  تحديات تشغيلية ودرجة المخاطر المرتبطة

أن يكدددون لديددده إجدددراءات فعالدددة لتحديدددد وإدارة ومراقبدددة واإلبدددالغ عدددن جميدددع أندددوا   يتعدددين  11.3

 /المخدددداطر التددددي قددددد يتعددددرض ل ددددا بمددددا فددددي ذلددددك مخدددداطر التشددددغيل واألمددددن السدددديبراني 

مخدددداطر المعلومددددات ومخدددداطر التسددددوية ومخدددداطر السددددوق والمخدددداطر القانونيددددة ومخدددداطر 

 .موال وتمويل اإلرهابومخاطر مكافحة غسل األ السمعة ومخاطر األعمال

 عمليددداتوضدددع الوإنشددداء بنيدددة تحتيدددة مناسدددبة إلدارة المخددداطر  علدددى مقددددم الخدمدددةيجدددب   11.4

الخسدددائر المحتملدددة نتيجدددة تخفيدددف مدددن مخددداطر التشدددغيل الناشدددئة عدددن التدددي ت ددددف إلدددى ال

األشدددخاص واألنظمدددة والعوامدددل الناجمدددة عدددن العمليدددات الداخليدددة و وجدددود خلدددل أو فشدددل فدددي

 الخارجية واالحتيال. 

، علدددى سدددبيل المثددددال ال فعاليدددة التشددددغيللضدددمان  الموضددددوعة يجدددب أن تتضدددمن التددددابير   11.5 

 :، ما يليالحصر

 .النظام قوي في تصميمه وتطويره واختباره وتنفيذه ورصدهان يكون  .أ

 .ضوابط داخلية قوية للنظم وإدارة شؤون الموظفين .ب

 .التشغيل على نحو فعالإجراءات تشغيلية وفنية شاملة وموثقة جيد ا لضمان  .ج

إجددراء التغييددرات علددى يجددب تصددميم النظددام بسددعة كافيددة يددتم مراقبت ددا وتحددديث ا قبددل  .د

 .العمل

بالقددددددرة علدددددى تدددددوفير عمليدددددات التحقدددددق والمعلومدددددات اإلحصدددددائية يتمتدددددع النظدددددام  .ه

 .والتقارير بسرعة ودقة

محاسدددبية  ييرمناسدددبة ومعدددا ةتسدددويوعمليدددات  مالئمدددةة يمحاسدددبنظدددم نظدددم معلومدددات و .و

 .للمعامالت
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اسددتمرارية العمددل والتعددافي مددن ضددمان لترتيبددات قويددة  مقدددم الخدمددةيجددب أن يكددون لدددى   11.6 

 لضمان عدم انقطا  الخدمة.تم اختبارها بشكل جيد الكوارى 

 

 أمن المعلومات  ( 12) 

 فددي مجددال أمددن المعلومددات سددليمةاتبددا  ممارسددات المددرخص لدده  مقدددم الخدمددةيجددب علددى   12.1

 .إلدارة المعلومات والعمليات ا  مالئم هيكال   تتضمن

إلدارة أمدددن المعلومدددات فعدددال يجدددب علدددى مقددددم الخدمدددة المدددرخص لددده تنفيدددذ إطدددار عمدددل   12.2

ا علدددى تحديدددد وتقيددديم بحيدددى وإدارة المخددداطر،  نيدددة والحدددد مخددداطر األمال ورصدددديكدددون قدددادر 

 .وتوافرها وسالمت اسرية البيانات، حماية  جةإلى معال. باإلضافة فعالشكل من ا ب

نليددددة فعالددددة للكشددددف عددددن االحتيددددال المددددرخص لدددده يجددددب أن يكددددون لدددددى مقدددددم الخدمددددة   12.3

 .على المعامالت الرقمية االحتيالية لكترونيإ حتياللال ضوابط تتضمن  ومعالجته

خدددددمات مخددداطر مدددع  المطبقدددةالتشدددغيلية واألمنيدددة الضدددوابط يجدددب أن تتناسدددب ضدددمانات   12.4

 . ا ودرجة تعقيدهانطاقو مقدم الخدمةالدفع التي يقدم ا 

مددددن حيددددى القددددوى القدددددرة االسددددتيعابية لديدددده  ضددددمان أن يكددددون مقدددددم الخدمددددةيجددددب علددددى   12.5

ات واألج ددددزة والبددددرام  والقدددددرات التشددددغيلية األخددددرى لتقددددديم خدددددم ذات الخبددددرةالعاملددددة 

 باستمرار.مضمونة 

مرنددة وبنيددة تحتيددة معتمدددة مددع  نيددةمنظومددة أمل امتالكدده يجددب علددى مقدددم الخدمددة أن يثبددت   12.6

 تقديم التقارير المحددة.

متطلبدددات بعلدددى درايدددة يجدددب علدددى مقددددم الخدمدددة الت كدددد مدددن أن جميدددع عمالئددده وشدددركائه   12.7

 الحد من ا.كيفية المخاطر األمنية و

الفنيدددة مخددداطر الخددداص بالالتعميم بددداالمتثدددال لألحكدددام ذات الصدددلة  مقددددم الخدمدددةيجدددب علدددى   12.8

الضددددددوابط ، ال سدددددديما للمؤسسددددددات الماليددددددة الصددددددادر عددددددن مصددددددرف قطددددددر المركددددددزي

الالئحددددة الخاصددددة بدددداألمن المعلومدددداتي والسدددديبراني فددددي مجددددال المنصددددوص علي ددددا فددددي 

مثدددددل معدددددايير أمدددددن  ليدددددة، باإلضدددددافة إلدددددى المعدددددايير الدونالتكنولوجيدددددا الماليدددددة نالفنتدددددك

 (.PCI-DSSالمعلومات وبيانات الدفع اإللكتروني )

األمنيددددة للج ددددة  مسددددائلبدددداإلبالغ عددددن الحددددوادى والالمددددرخص لدددده يلتددددزم مقدددددم الخدمددددة   12.9

 محدد في الئحة المخاطر التكنولوجية.على النحو الوالمصرف  المتمثلة فيالتنظيمية 
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اعددددرف قاعدددددة نالخاصددددة بالمددددرخص لدددده المبدددداد  األمنيددددة مقدددددم الخدمددددة  يتبددددعن أيجددددب   12.10

والمتمثلددددة بتعليمددددات مكافحددددة غسددددل  الصددددادرة عددددن مصددددرف قطددددر المركددددزين عمليددددك

 .لكترونيا  إتسجيل العمالء  عند األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة والمباد  اإلرشادية

 

 ةمخاطر التسوي  ( 13) 

للمقاصدددة والتسدددوية للتخفيدددف مدددن أي محكمدددة وضدددع ترتيبدددات  الخدمدددةمقددددم يجدددب علدددى   13.1

 عن تقديم خدمات الدفع.  قد تنش أو سيولة  ائتمانيةمخاطر 

قطدددر دولدددة فدددي يجدددب تسدددوية جميدددع المعدددامالت بدددين الحسدددابات / أدوات الددددفع الصدددادرة   13.2

 . داخل الدولة

أقصددى قدددر  تددوخي مقدددم الخدمددةإذا كانددت التسددوية تنطددوي علددى كيددان أجنبددي، يجددب علددى   13.3

أثندددداء إبددددرام اتفاقيددددة التسددددوية لضددددمان حمايددددة مصددددلحة العمددددالء  الحددددرص الواجددددبمددددن 

 قطر.  في دولةوالمساهمين 

 خاضعا  لإلشراف. نا  يجب أن يكون الكيان األجنبي الذي يقدم خدمات التسوية كيا  13.4

لمواج دددة مخددداطر إدراج التددددابير المناسدددبة فدددي اتفاقيدددة التسدددوية  مقددددم الخدمدددةيجدددب علدددى   13.5

 . ذات الصلة السيولة ومخاطر االئتمان والمخاطر األخرى

يددتم  عندددماالمصددرف ات إلددى يددتفاصدديل هددذه االتفاقب تقددديم تقريددر مقدددم الخدمددةيجددب علددى   13.6

 اتفاقيات التسوية مع كيانات أجنبية. إبرام

 

 قابلية التشغيل البيني  ( 14)

تطددوير البنيددة التحتيددة للدددفع مددن  عنددداعتمدداد معددايير عالميددة مشددتركة  لمقدددم الخدمددةيجددوز   14.1

 يدددتم تشدددغيل ا مدددن قبدددلبدددين أنظمدددة الددددفع المختلفدددة التدددي  التدددوافقيأجدددل ضدددمان التشدددغيل 

 خدمات الدفع. مقدميمختلف 

خددددمات بعض المعدددايير محدددددة لدددالعتمددداد الددددفع  اتخددددم يممقددددتوجيددده المصدددرف  يجدددوز  14.2

مدددن  البينددديلضدددمان التشدددغيل  مالئمدددةمصدددرف الللشدددروط واألحكدددام التدددي قدددد يراهدددا  قدددا  وف

 .دفعال اتخدممقدمي من  مقدمالجم ور وكل أجل مصلحة 
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وغيرهدددا مدددن الددددخول فدددي ترتيبدددات متعدددددة األطدددراف بدددين البندددوك  لمقددددم الخدمدددةيجدددوز   14.3

بددددين البنددددوك لتسدددد يل  وبوابددددات الدددددفعمنصددددات التحويددددل خدددددمات الدددددفع وإنشدددداء  مقدددددمي

 .المصرف إذن مسبق منمع وجود لخدمات الدفع فقط البيني التشغيل 

 

 اإلسناد الخارجي   ( 15)

دعم لدد ي نشدداط للقيددام بددمصددادر خارجيددة االسددتعانة بالددذي يقددوم ب مقدددم الخدمددةيجددب علددى   15.1

الخدددارجي شدددركة اإلسدددناد  تجددداه إجدددراء التقصدددي الدددالزم بشدددكل مندددتظم ، الت كدددد مدددن أعمالددده

 )ال ويددددة، الوضددددع القددددانوني، األنشددددطة، الوضددددع المددددالي، ومددددا إلددددى ذلددددك( قبددددل اختيدددداره

 .المصرفالمسبقة من  موافقة الوالحصول على 

قدددددرات تعلددددق بتفيمددددا  ةاسددددتعراض تدددددابير التقصددددي الالزمدددد مقدددددم الخدمددددةيجددددب علددددى   15.2

)إمكانيددددات إدارة  ا، وذلددددك مددددن حيددددى هددددقبددددل اختيارشددددركة اإلسددددناد الخددددارجي وخبددددرات 

 .المخاطر، الخبرة في مجال األنشطة المسندة، وما إلى ذلك(

 .شركة اإلسناد الخارجي بشكل دوري هلية وأداءمراجعة أ مقدم الخدمةيجب على   15.3

خارجيددددا  ألداء للتعاقددددد  إدارتددددهالحصددددول علددددى موافقددددة مجلددددس  مقدددددم الخدمددددةيجددددب علددددى   15.4

 ذلك. وتوثيق م مة ما

التدددي   مناسدددبة لضدددمان سدددرية وأمدددن المعلومددداتالليدددات اقوضدددع  مقددددم الخدمدددةيجدددب علدددى   15.5 

 .شركة اإلسناد الخارجيعلي ا  قد تطلع

التقدددارير لضدددمان الحفددداظ  ومراقبدددة وضدددع نليدددات مناسدددبة إلعدددداد مقددددم الخدمدددةيجدددب علدددى   15.6 

 .تقوم به شركة اإلسناد الخارجيوجودة العمل الذي نزاهة  على

علدددى  القددددرةالخدمدددة  لمقددددم التدددابعين نين والدددداخليين الخدددارجييالمددددققلددددى  أن يكدددون يجدددب  15.7

يدددتم توثيدددق  يجدددب أنكمدددا  .لشدددركة اإلسدددناد الخدددارجيمراجعدددة الددددفاتر والضدددوابط الداخليدددة 

أثنددداء التددددقيق وتصدددحيح ا علدددى الفدددور، السددديما عنددددما تدددؤثر بشدددكل جيدددد نقددداط ضدددعف أي 

 .دى مقدم الخدمةالضوابط الداخلية لنقاط الضعف هذه على نزاهة 

شدددركة مدددع  االتفاقيدددةإن ددداء  تدددم خطدددة طدددوار  فدددي حدددال مقددددم الخدمدددةيجدددب أن يكدددون لددددى   15.8

 خلدددلأي حددددوى  يدددةاحتمال اإلسدددناد الخدددارجي بشدددكل مفددداجئ، وذلدددك مدددن أجدددل التقليدددل مدددن

 خدمة الدفع. منظومةتشغيل أثناء  كبير
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، مدددع شدددركة اإلسدددناد الخدددارجياتفاقيدددة المدددرخص لددده  مقددددم الخدمدددةأن يكدددون لددددى يجدددب   15.9

  :ما يلي كحد أدنى  تكون اتفاقية الخدمة شاملة وتحتوي على على أن

 .م ام ماألخالقيات الم نية والسلوك في أداء خاص ببند  •

 .شركة اإلسناد الخارجيخاصة بمحددة واضحة وأدوار ومسؤوليات  •

 ن. اإجراءات وضوابط صارمة تتعلق بالسرية واألم •

 .إجراءات سليمة إلدارة استمرارية األعمال •

متثددددل تإذا لددددم  شددددركة اإلسددددناد الخددددارجيفددددي إن دددداء خدددددمات حددددق  الخدمددددةمقدددددم لدددددى  •

 .للشروط المفروضة

اإلسددددناد  حسددددابات شددددركةعلددددى  تدددددقيقالفددددي  الحددددق مصددددرف قطددددر المركددددزي لدددددى •

 . الخارجي

عددن جميددع مددا يددتم ارتكابدده مددن المسددؤولية باعتبدداره المالددك الرئيسددي  مقدددم الخدمددة يتددولى  15.10

 .تقصير أو أخطاء من قبل شركة اإلسناد الخارجي

ومكافحدددة غسدددل األمدددوال وتمويدددل اإلرهددداب ألي  االمتثدددالال يجدددوز إسدددناد وظيفدددة إدارة   15.11

 ج ة إسناد خارجي.

 

 تعيين الوكالء  ( 16)

قطدددر مدددن  دولدددة المرخصدددة فددديمدددن خددددمات الددددفع خدمدددة تقدددديم أي  لمقددددم الخدمدددةيجدددوز   16.1

 خالل وكيل يخضع للشروط التالية: 

لتعيددددين  المصددددرف مددددنالحصددددول علددددى موافقددددة مسددددبقة  مقدددددم الخدمددددة يجددددب علددددى .1

 الوكيل. 

أال يتشددارك العالمددة التجاريددة مددع أي وكيددل مددا لددم يكددن هددذا يجددب علددى مقدددم الخدمددة  .2

 لتقديم خدمات الدفع.المصرف الوكيل يحمل ترخيصا  من قبل 

االتفدددداق التعاقدددددي لتقددددديم خدددددمات الدددددفع بددددين الج ددددة المددددرخص ل ددددا  يددددتميجددددب أن  .3

يقتصددر دور الوكيدددل فددي هددذا الصددددد علددى تيسددير تنفيدددذ العقددد بددين الج دددة ووعمالئ ددا. 

 المرخص ل ا والعميل.

شدددخص أي  لألشدددخاص قبدددل تعيدددينإجدددراء التقصدددي الدددالزم  مقددددم الخدمدددةيجدددب علدددى   .4

 . المرخصةلتقديم الخدمة  وكيال  
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، مسددؤوال  عددن جميددع الخدددمات التددي يقدددم ا وكالئدده مقدددم الخدمددةيكددون كمددا يجددب أن  .5

الوكيددددل. باإلضددددافة إلددددى  يجري ددددايلتددددزم بمراقبددددة ومتابعددددة جميددددع العمليددددات التددددي  وأن

 حدددددد جميددددع الضددددوابط الالزمددددة لمراقبددددة األنشددددطة التددددي يمارسدددد اييجددددب أن  ذلددددك،

 .الوكيل

كددددل مددددا عددددن الرئيسددددي المالددددك باعتبدددداره  المسددددؤولية مقدددددم الخدمددددة يجددددب أن يتددددولى .6

 يرتكبه وكالئه من تقصير أو أخطاء. 

بالمعلومدددات الخاصدددة بوكالئددده وفدددق النمدددوذج المصدددرف  بتزويدددد الخدمدددة مقددددميلتدددزم  .7

 .ل ذه الغاية المعد

تحددددد أدوار  خطيدددةالعالقدددة بينددده وبدددين الوكيدددل بموجدددب اتفاقيدددة  الخدمدددة مقددددميدددنظم  .8

 مراقبدددةالخدمدددة مدددن مقددددم سدددتمكان هدددذه االتفاقيدددة حيدددى أن ومسدددؤوليات كدددل طدددرف. 

 على نحو مالئم.  ممارسات الوكيل المتعلقة بالخدمة

  

/ مكافحررررة  مكافحررررة اسررررل األمرررروال / مكافحررررة تمويررررل اإلر رررراب /عميلرررر   اعرررررف  (17)

 تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

أحكدددام قدددانون مكافحدددة غسدددل  . تطبيدددق دددمخددددمات الددددفع المدددرخص لمقددددمي علدددى جميدددع   17.1

وقدددانون مكافحدددة  م2019( لسدددنة 20رقدددم )الصدددادر بالقدددانون األمدددوال وتمويدددل اإلرهددداب 

وتعليمدددات مكافحدددة غسدددل األمدددوال  م2019( لسدددنة 27رقدددم )الصدددادر بالقدددانون اإلرهددداب 

 قبددددل مددددن صددددادرةاإلرشددددادية الالمبدددداد  و م2020وتمويددددل اإلرهدددداب الصددددادرة فددددي مددددايو 

القدددوانين إنفددداذ  وهيئدددات، وأي تعددداميم أخدددرى صدددادرة مدددن قبدددل الج دددات الرقابيدددة المصدددرف

 .الدولة في

المسدددددتندات التاليدددددة أو أي مسدددددتندات بديلدددددة  إحددددددىاسدددددتخدام  مقددددددم الخدمدددددة يجدددددب علدددددى  17.2

 :اعرف عميلك تعليمات ألغراضالمصرف  يحتاج ا

رقم الدددالمواطندددون والمقيمدددون: البطاقدددة الشخصدددية الصدددادرة عدددن وزارة الداخليدددة مدددع  .أ

 باعتباره هوية فريدة للعميل؛ الشخصي

مدددع رقدددم قيدددد المنشددد ة باعتبددداره سدددارية المفعدددول الشدددركات: شددد ادة السدددجل التجددداري  .ب

 هوية فريدة للعميل؛
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باعتبددداره  : جدددواز سدددفر سددداري المفعدددول ورقدددم جدددواز السدددفرغيدددر المقيمدددين /الدددزوار .ج

 هوية فريدة للعميل؛

الصددددادرة عددددن وزارة  البطاقددددة الشخصدددديةإلصدددددار النقددددود اإللكترونيددددة للقاصددددرين:  .د

 . موافقة ولي األمرمع ش ادة تفيد الداخلية 

يجدددوز لمقددددم خددددمات الددددفع ب ددددف تيسدددير سدددرعة تطبيدددق المددددفوعات الرقميدددة فدددي الدولدددة،   17.3

تقدددديم خددددمات الددددفع للمعدددامالت الصدددغيرة للعمدددالء الجددددد فدددي البدايدددة عدددن طريدددق التحقدددق 

: عدددن طريدددق ال الحصدددر )علدددى سدددبيل المثدددالمبسدددط بشدددكل إلكترونيدددا  مدددن هويدددة العميدددل 

تلقدددي نسدددخة أو ، مدددرة واحددددةرقدددام ال واتدددف باسدددتخدام الدددرقم السدددري الصددداله لالتحقدددق مدددن أ

التحقدددق عبدددر ال ددداتف، أو ، (17.2) البندددد إلحددددى المسدددتندات المشدددار إلي دددا فدددي إلكترونيدددة

تمويدددل  و األمدددوال،مكافحدددة غسدددل ونحدددو ذلدددك( دون تغييدددر متطلبدددات  الحيويدددة والمصدددادقة

إدارة المخدددداطر األخددددرى. متطلبددددات و و تمويددددل انتشددددار أسددددلحة الدددددمار الشددددامل اإلرهدددداب

الشدددروط المنصدددوص علي دددا اإللكترونيدددة  ناعدددرف عميلدددكن قاعددددةيجدددب أن تتبدددع إجدددراءات 

ناعددددرف  بقاعدددددةبشدددد ن المبدددداد  األمنيددددة الخاصددددة ( 12( مددددن البنددددد )12.9الفقددددرة )فددددي 

يجدددب  وبياناتددده وتحدددديث ا إال أن التحقدددق الكامدددل مدددن هويدددة العميدددل، عميلدددكن اإللكترونيدددة

بددده فدددي غضدددون عدددام واحدددد أو عنددددما يرغدددب العميدددل بزيدددادة السدددقف المسدددموح  يُجدددرىأن 

رصدديد للقصددى الحددد األوالمعددامالت يجددب أن يددتم تحديددد سددقف  لعمليددة، أي مددا كددان أسددبق.ل

التحقددق مددن هويددة العميددل خدمددة مددن خددالل  الددذين تددم تسددجيل م فددي حسددابات الدددفع للعمددالء

 ، إال أن ددددامقدددددم الخدمددددةسياسددددة معتمدددددة مددددن مجلددددس إدارة  وذلددددك علددددى أسدددداسإلكترونيددددا  

 . المصرف الذي يحددهقصى األ للسقفتخضع 

 السدددداد للتجدددار أو خدمدددة اإللكترونيدددة ودالدددذي يقددددم خدمدددة النقددد مقددددم الخدمدددةيجدددب علدددى   17.4

 .منظومتدددهالتجدددار المحتملدددين الدددذين يتقددددمون للمشددداركة فدددي إجدددراء التقصدددي الدددالزم عدددن 

 ويجددددب عليدددده أن يتحقددددق مددددن التدددداجر لضددددمان أال تكددددون أعمالدددده واج ددددة ألي جددددرائم أو

عندددد إضدددافة أي تددداجر المصدددرف كمدددا يجدددب الحصدددول علدددى موافقدددة أنشدددطة غيدددر قانونيدددة. 

بمددا فددي ذلددك جديددد ضددمن منظومددة مقدددم خدمددة الدددفع وفقددا  للنمددوذج المعتمددد ل ددذا الغددرض، 

أرقدددام ال واتدددف، نسدددخة والموقدددع اإللكتروندددي للتددداجر، و والعندددوان، )اسدددم التددداجر/ الشدددركة،

الخددددمات/ المنتجدددات التدددي و العمدددل،طبيعدددة ومدددن شددد ادة السدددجل التجددداري سدددارية المفعدددول، 

  سيقدم ا(.
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للاير قطدددر بدددادولدددة جميدددع المعدددامالت فدددي  إجدددراءالت كدددد مدددن  مقددددم الخدمدددةيجدددب علدددى   17.5

 القطري.

اعددددرف عميلددددك لقاعدددددة ( الخاصددددة بالمبدددددأ العددددام 17.1دون اإلخددددالل ب حكددددام البنددددد رقددددم )  17.6

، 2020الصددددادرة فددددي مددددايو ضددددمن تعليمددددات مكافحددددة غسددددل األمددددوال وتمويددددل اإلرهدددداب 

يجدددب علدددى مقددددم الخدمدددة أن يمتلدددك وثدددائق تحديدددد هويدددة العمدددالء، والبياندددات والمعلومدددات 

الالزمددة التددي تثبددت صددحة هددويت م عنددد ت سدديس عالقددة العمددل مددع العمددالء ألول مددرة عنددد 

 التسجيل.

ل يجدددب علدددى مقددددم الخدمدددة أن يضدددع سياسدددة لقبدددول العمدددالء مدددع مراعددداة جميدددع العوامددد  17.7

 بالعمالء وأنشطت م وأي مؤشرات أخرى مرتبطة بمخاطر العمالء.المتعلقة 

 

 العمالءحقوق  ةحماي  ( 18)

األطدددراف الت كدددد مدددن أن حقدددوق ومسدددؤوليات جميدددع عمالئددده /  مقددددم الخدمدددةيجدددب علدددى   18.1

بوضدددوح فدددي الوثدددائق التعاقديدددة  مبيندددةالمسدددتخدمين والتجدددار( علدددى سدددبيل المثدددال: )المعنيدددة 

فدددي أي ويددتم الفصددل  .االلتزامددات القانونيددة لكدددل طددرف فددي العقددددتوضددديه  مددعذات الصددلة 

 نزا  وفقا ألحكام القانون القطري واختصاص المحاكم القطرية.

اسددددتخدام الخاصددددة بتقددددديم جميددددع الشددددروط واألحكددددام الم مددددة  مقدددددم الخدمددددةيجددددب علددددى   18.2

أن تكدددون بددداللغتين العربيدددة واإلنجليزيدددة(  علدددى) ومف ومددده وبسددديطةالخدمدددة بلغدددة واضدددحة 

 إقدددرارعلدددى  مقددددم الخدمدددة ويجدددب أن يحصدددل ،للمسدددتخدمين أثنددداء التعاقدددد لتدددوفير الخدمدددة

بددد ي عمالئددده ويجدددب أن يخطدددر  .منظومتدددهفدددي  اشدددتراك ممدددن المسدددتخدمين والتجدددار قبدددل 

مدددن تددداريخ تنفيدددذ هدددذه  فتدددرة ال تقدددل عدددن خمسدددة عشدددر يومدددا   فدددي غضدددونتغييدددر فدددي العقدددد 

 التغييرات. 

 ن مقددددم الخدمدددة ال بدددضدددمن عقدددد تقدددديم الخددددمات يدددنص يجدددب أن يضدددع مقددددم الخدمدددة بنددددا    18.3

يتحمدددل مسدددؤولية أي أخطددداء مدددن قبدددل عميدددل خددددمات الددددفع فدددي حدددال أجدددرى عمليدددة الددددفع 

باسددددتخدام بيانددددات خاطئددددة عددددن المسددددتفيد )صدددداحب االسددددتحقاق( أو بيانددددات خاطئددددة عددددن 

مددوال مددن يتعددين علددى مقدددم خدددمات الدددفع بددذل الج ددود الممكنددة السددترداد األإال أندده البنددك. 

مكتوبدددة  تيجدددوز أن يفدددرض رسدددوما  علدددى عميدددل خددددمات الددددفع إذا كاندددالمسدددتلم الخطددد ، و
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مدددع بشدددكل فعدددال ويجدددب أن يتعددداون مقددددم خددددمات الددددفع فدددي العقدددد المبدددرم بدددين الطدددرفين. 

 العميل السترداد المبلغ قدر اإلمكان. 

عمالئددده، علدددى مقددددم الخدمدددة أحدددد أيدددة خالفدددات بدددين مقددددم خددددمات الددددفع و نشددد تفدددي حدددال   18.4

أن يبدددذل جميدددع المحددداوالت الممكندددة لتسدددوية هدددذا الخدددالف. وفدددي الحددداالت التدددي ال يمكدددن 

 إلدددى مصدددرف قطدددر المركدددزي )خطيدددا ( إحالدددة األمدددرفي دددا تسدددوية هدددذه الخالفدددات، يمكدددن 

 . فيما يتعلق بذلك التخاذ القرار

تثقيفددددده وحفدددددظ والعميدددددل حمايدددددة الخاصدددددة بتددددددابير الاتخددددداذ  مقددددددم الخدمدددددةيجدددددب علدددددى   18.5

 :على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي ،يجب أن تشمل ، والتيخصوصيته

التزامددده بضدددمان التشدددغيل اقمدددن، عمدددالء مقددددم الخدمدددة والدددذي يتضدددمن  نشدددر ميثددداق .1

، وشددددفافية المنتجددددات والخدددددمات، اتخدددددمالجددددودة وخصوصددددية معلومددددات العمددددالء، و

ي لتنفيدددذ مختلدددف الخددددمات مثدددل تحويدددل األمدددوال زمندددالطدددار اإلوالرسدددوم والتكددداليف، و

 .وما إلى ذلك ،النزاعاتالشكاوى وحل و هااستردادو

الخاصدددة بمقددددم أن يظ دددر االسدددم القدددانوني والعندددوان المسدددجل وتفاصددديل االتصدددال يجدددب  .2

 بشكل واضه في موقعه اإللكتروني. الخدمة 

 ميثاق العمالء قبل تنفيذ أي عملية دفع. علىعلى موافقة المستخدم يجب الحصول  .3

يجدددددب تنفيدددددذ جميدددددع عمليدددددات الددددددفع بطريقدددددة نمندددددة بعدددددد الحصدددددول علدددددى مصدددددادقة  .4

 المستخدم.

الددددفع فدددي الوقدددت المناسدددب، يجدددب أن يدددتم  معاملدددةإذا لدددم يسدددتطع مقددددم الخدمدددة تنفيدددذ  .5

 إخطار العميل على الفور بالوقت المتوقع لتنفيذ طلبه.

الخدمددددة أو يعددددرف عددددن وجددددود خلددددل أو عطددددل أو قصددددور فددددي عندددددما يكتشددددف مقدددددم  .6

إلددددى جميددددع العمددددالء دفوعات أنظمتدددده، يجددددب عليدددده التحقيددددق فددددي ذلددددك وإعددددادة المدددد

  ، إذا ما اقتضت الضرورةعمل نالمتضررين من هذا الخط  في غضون يومي

ن )أرقدددام هواتدددف يالمسدددتخدممدددن قبدددل الشدددكاوى أو االستفسدددارات  لمعالجدددةنظدددام  تدددوفير .7

 .ونلية لتسوية المنازعات (اإللكترونيالموقع  العمالء وعنوانخدمة 

ر الناشدددئة ئللمسدددتخدمين والتجدددار حدددول مخددداطر الخسدددا مالئمدددةيدددتم تقدددديم بياندددات تحدددذير  .8

الغدددي فدددي أو  ةد اإللكترونيدددوأدوات النقدددفقددددان أو سدددرقة عدددن إفدددالس ج دددة اإلصددددار أو 

 .المعامالت
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يسددد ل  بطريقدددةيجدددب أن تكدددون جميدددع المعلومدددات التدددي يقددددم ا مقددددم الخدمدددة متاحدددة  .9

الوصدددول إلي دددا )بمدددا فدددي ذلدددك عبدددر البريدددد أو إلكترونيدددا  عبدددر البريدددد اإللكتروندددي أو 

( بكلمدددات واضدددحة ومف ومدددة المحمدددولأو تطبيقدددات ال ددداتف اإللكتروندددي عبدددر الموقدددع 

 لي ا بين مقدم الخدمة وعمالئه. باللغة العربية أو أي لغة أخرى تم االتفاق ع

 لخدددددمات الترويجيددددة أو اإلعالنيددددة المددددواد تكددددون أن الخدمددددة مقدددددم يحددددرص أن يجددددب. 10

تكدددون جميددددع النصددددوص  نأ ويجددددب. في دددا مبددددالغ أو مضدددللة غيددددر يقددددم ا التددددي الددددفع

وأن تكدددون مكتوبدددة  بشدددكل جيدددد واألرقدددام المدرجدددة فدددي هدددذه المدددواد واضدددحة ومف ومدددة

 . السفلية الحواشيفي ذلك  بمابحجم يمكن قراءته، 

الدددن    خدددالل مدددن ماليدددة مؤسسدددة أو دفدددع خدمدددة مدددزود مدددن أكثدددر يضدددم ندددزا  أي حدددل يدددتم  18.6

 :التالي

 .الدفع خدمات مقدمي بين النزاعات في والبت للتقييم لجنة تشكيلمصرف لل يجوز .1

 .اللجنة إلى الدفع خدمات مقدمي بين نزا  أي رفع يجوز .2

 .علي ا المعروضة الخالفات وتسوية وتقييم من التحقق للجنة يجوز .3

المصدددددرف  موظفي وتوجيه للنزاعات، تقييم ا على بناء   قرارات إصددددددار ل ا يجوز كما .4

 نتائ  على بناء   محددة إجراءات التخاذ الدفع خدمات مقدمي شدركات موظفي أو المعنيين

 .التحقيق

 ذات والخبرة المعرفة لدي م ممنالمصددددددرف  قبل من معينين أعضدددددداء من اللجنة تتكون .5

 ترخيصال عن شددخصددي بشددكل مسددؤوال   يكون أن األعضدداء من ألي يجوز وال الصددلة،

 .علي م اإلشراف أو الدفع خدمات مقدمي من يأل

 

 مصرف قطر المركزي دير ايإلى أنظمة الدفع التي  لالوصو  ( 19) 

المصدددرف  الوصدددول إلدددى نظدددام الددددفع الدددذي يدددديرهمقددددم الخدمدددة الدددذي يحتددداج  يجدددب علدددى  19.1

قطدددر  دولدددة فدددي البندددوك تبدددادل المعدددامالت بدددينبغدددرض لتدددوفير خددددمات الددددفع المرخصدددة )

بددد ن لديددده إلدددى أي شدددبكة دفدددع خارجيدددة أو أي تسدددوية مرتبطدددة ب دددا( أن يضدددمن تحويل دددا أو 

علددى مدددار السدداعة طددوال ) دون انقطددا لتقددديم الخدمددة  داخليددة قويددة فنيددةبنيددة تحتيددة  تددوفر

أي  تشددددكيلفددددي السددددنة( بطريقددددة نمنددددة ومضددددمونة دون  مددددا  يو 365أيددددام األسددددبو  ولمدددددة 

اإلثباتددددات علددددى تطبيددددق تقددددديم عليدددده كمددددا يجددددب  خطددددر علددددى سددددير عمددددل نظددددام الدددددفع.
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مددددن هددددذه  (12)فددددي البنددددد رقددددم وفددددق مددددا يددددنص عليدددده الممارسددددات األمنيددددة بشددددكل سددددليم 

 .ةالالئح

يتوجددددب علددددى مقدددددم الخدمددددة الددددذي يحتدددداج للوصددددول إلددددى أنظمددددة الدددددفع التددددي يددددديرها   19.2

 تطبيق القواعد التنظيمية الخاصة ب نظمة الدفع.المصرف 

دفع الددددخدمددددة  مقدددددملتقددددديره الخدددداص، أن يوجدددده  فقددددا  ويجددددوز لمصددددرف قطددددر المركددددزي،   19.3

لتحويدددل المعدددامالت أو المصدددرف  خاضدددع إلدارة نظدددام دفدددع معدددين السدددتخداممدددرخص لددده ال

 لمنفعة العامة.تحقيق اخدمات الدفع لالبيني للضمان التشغيل تسويت ا 

 

 .التدقيق والمراقبة المالية  ( 20)

تعيددددين مدددددقق حسددددابات خددددارجي لدددددى علددددى المصددددرف ( مددددن قددددانون 131تدددنص المددددادة )  20.1

الحدددد  مقدددم الخدمددةيسددتوفي ، علدددى أن المصددرف  مسددبقة مددنوذلددك بموافقدددة  مقدددم الخدمددة،

 (132)المددددواد رقددددم الحسددددابات الددددواردة فددددي  بمدددددققياألدنددددى مددددن المتطلبددددات المتعلقددددة 

 المصرف . ( من قانون 148( و )134)و (133)و

 ةد اإللكترونيدددوالنقدددالمدددرخص ل دددم إصددددار غيدددر البندددوك مدددن  مقددددمي الخددددماتيجدددب علدددى   20.2

إجددراء تدددقيق مسددتقل عنددد تشددغيل حسدداب أمددوال العمددالء  بخدددمات السددداد للتجددار القيددامو أ

 .المصرف إلى تقرير بذلكأش ر وتقديم  6)حساب الضمان( كل 

 

 متطلبات اإلبالغ والمعلومات   (21) 

فدددي االحتفددداظ بجميدددع السدددجالت والمسدددتندات المتعلقدددة ب عمالددده  مقددددم الخدمدددةيجدددب علدددى   21.1

 .من المخاطر على نحو نمن وخال   قطردولة 

جميددع السددجالت والمسددتندات ذات الصددلة بدد ي معاملددة دفددع  حفددظ مقدددم الخدمددةيجددب علددى   21.2

علددى األقدددل عامددا   15 لمددددةبصدددورة نمندده وذلددك مسددموح لددده القيددام ب ددا وأي أعمددال أخددرى 

علدددى أن  العميدددل. العمدددل بينددده وبدددينالخدمدددة عالقدددة  مقددددمان ددداء مندددذ تنفيدددذ المعاملدددة أو مندددذ 

تحويل ددددا إلددددى  ويمكددددن، االسددددتخدامتكددددون السددددجالت والمسددددتندات قابلددددة لالسددددترداد وإعددددادة 

 .على وشك التقادمالتقنية السابقة  تكونتقنية جديدة عندما 
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لمعددددايير المحاسددددبة المعتددددرف ب ددددا،  وفقددددا  تنظدددديم الحسددددابات  مقدددددم الخدمددددةيجددددب علددددى   21.3

واقدددع الوضدددع االقتصدددادي مدددع االلتدددزام  تعكدددس شددداملةإعدددداد بياندددات ماليدددة باإلضدددافة إلدددى 

 ل ذا الغرض.المصرف ب ي متطلبات أخرى يحددها 

التدددددددقيق لجميددددددع  سددددددجالت/  ت األداءبملفددددددات سددددددجال مقدددددددم الخدمددددددة أن يحددددددتفظيجددددددب   21.4

 للقوانين والتشريعات ذات الصلة. وفقا  المعامالت المالية 

يطلبون دددا بجميدددع المعلومدددات التدددي  علدددى مقددددم الخدمدددة ان يدددزود مفتشدددي المصدددرف يجدددب   21.5 

عبدددر شدددبكة والبياندددات والحسدددابات والمسدددتندات الددددفاتر جميدددع تمكيدددن م مدددن االطدددال  علدددى و

 .اإلنترنت أو عبر وسائط خارجية أخرى

 :المصرف إلىالتقارير الدورية اقتية  على مقدم الخدمة تقديميجب    21.6

السددددنة انت دددداء ثالثددددة أشدددد ر بعددددد  أقصدددداهبياناتدددده الماليددددة السددددنوية المدققددددة فددددي موعددددد  .أ

 .المالية

مرخصدددة الدفع مدددن خددددمات الدددتقريدددر إحصدددائي ربدددع سدددنوي عدددن تشدددغيل كدددل خدمدددة  .ب

 .المنت ي اليوم الخامس عشر من الربع أقصاهفي موعد حسب التنسيق المحدد 

والحدددوادى التدددي أثدددرت علدددى خددددمات الددددفع تقريدددر ربدددع سدددنوي عدددن شدددكاوى العمدددالء  .ج

اليدددوم الخدددامس عشدددر  أقصددداهفدددي موعدددد لنمدددوذج المحددددد حسدددب اوعمليدددات االحتيدددال 

  .المنت ي من الربع

 اإلبالغ فورا  عن أي محاكمة مدنية أو جنائية ضد مقدم خدمات الدفع.  يجب .د

إصددددار التدددرخيص أو فدددي  عنددددأخدددرى يحدددددها مصدددرف قطدددر المركدددزي  متطلبددداتأي  .ه

 .وقت الحق

االحتيددددال  طريقددددةشددددرح  مددددع االحتيددددال حدددداالت عددددن اإلبددددالغ لدددده المددددرخص علددددى يجددددب   21.7

مدددن أالتحقيقدددات الماليدددة لددددى  وحددددة إلدددى فدددورا  الجدددرائم هدددذه  المتبعدددة مدددن قبدددل مرتكبدددي

 .االحتيال بش ن المركزي قطر مصرف إخطار مع ،الدولة

الشخصدددية )القدددانون رقدددم يجدددب علدددى المدددرخص لددده االلتدددزام بقدددانون خصوصدددية البياندددات    21.8

 ( عند معالجة البيانات وتخزين ا.م2016لعام  13
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 ةالخاصة بالخدمشروط ال  ( 22)

 النقود اإللكترونية إصدار  22.1

أو محدددددافظ  بطاقدددددات مسدددددبقة الددددددفععلدددددى هيئدددددة  ةد اإللكترونيدددددويجدددددوز إصددددددار النقددددد .1

  ي شكل إلكتروني نخر. بأو  إلكترونية

مددع مراعددداة  إلعددادة الشدددحنقابددل أو غيددر قابدددل  بشدددكل ةد اإللكترونيددويجددوز إصدددار النقددد .2

 خرى من هذه الالئحة. األجزاء األالقيود المذكورة في 

أو مدددن خدددالل الدددوكالء المرخصدددين شدددحن ا وإعدددادة  ةاإللكترونيدددالنقدددود جدددوز إصددددار ي .3

 الخصددمأو  نقدددا  الدددفع عددن طريددق  ، وذلددكالخدمددةمقدددم فددر   أوأج ددزة الصددراف اقلددي 

 معاملددددة سددددحب نقددددديالنظددددر ل ددددا كدددد ي و بطاقددددة االئتمددددانمعددددامالت أو  البنددددكلحسدددداب 

 .وبطاقات الخصم

سدددتة فتدددرة صدددالحية ال تقدددل عدددن اإللكترونيدددة الصدددادرة  يكدددون لجميدددع النقدددوديجدددب أن  .4

 لمستخدم. لأش ر من تاريخ التفعيل/ اإلصدار 

السددددماح بجميددددع المعددددامالت التددددي تددددؤثر علددددى حسدددداب النقددددود اإللكترونيددددة  ال ينبغددددي .5

، بمدددا فدددي ذلدددك هأو اإليددددا  فيدددحسددداب مدددا الخصدددم مدددن التدددي تدددؤدي إلدددى  المعدددامالت)

التصدددديق علي دددا علدددى بعدددد  إالجدولدددة هدددذا النشددداط ووقدددف المددددفوعات، ومدددا إلدددى ذلدددك( 

 . نحو سليم

المسدددتخدم بمبلدددغ المعاملدددة  اإللكترونيدددة إخطدددارالتدددي تصددددر النقدددود يجدددب علدددى الج دددات  .6

رقم مرجعددددي النقددددود اإللكترونيددددة وتزويددددده بددددوالرصدددديد الجديددددد فددددي حسدددداب  والرسددددوم

 اإللكتروني.  هتنفيذ المعامالت المالية على حساب مباشرة  بعدللمعاملة 

المعاملددددة )لكددددل  سددددقفتحديددددد  ةد اإللكترونيددددوالتددددي تصدددددر النقدددديجددددب علددددى الج ددددات  .7

والتحقدددق المعدددامالت، تنفيدددذ سدددرعة أقصدددى لحدددد و(، ا  شددد ريو ا  أسدددبوعيو ا  وميدددمعاملدددة، ي

إلددى  اسددتناداومددا إلددى ذلددك مكافحددة غسددل األمددوال،  والتحقددق مددناالحتيددال، مددن عمليددات 

مصدددرف قطدددر  المحددددد مدددن قبدددلاإلجمدددالي  للسدددقفالمتثدددال حسدددب اتقيددديم المخددداطر 

 المركزي. 
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 النقود اإللكترونية  قفس حساب  222.

يتعدددين علدددى مقددددمي خددددمات الددددفع تحديدددد حدددد أقصدددى لعددددد المعدددامالت ورصددديد حسدددابات النقدددود 

سدددقوف علدددى أن تخضدددع لل التدددي يريدددد وضدددع االمحتملدددة  اإللكترونيدددة علدددى أسددداس نسدددبة المخددداطر

  :التالية

 باللاير القطري عمليةسقف ال نوع الحركة الرقم

 التحويل من شخص لشخص 1

 10,000 عميل بنكي  

 5,000 عميل غير بنكي 

 1,000 زائر 

 500 قاصر 

 التحويل من أفراد إلى شركات الخدمات العامة 2

 15,000 دفع فواتير الخدمات 
 

 15,000 دفع االشتراكات الش رية

 التحويل من أفراد إلى جهة حكومية 3
 

 الدفع حسب نو  العميل العملياتالسقف اليومي لمجمو   رسوم ومخالفات

 التحويل من أفراد إلى شركات األعمال والتجارة 4

 10,000 عميل بنكي  

 5,000 عميل غير بنكي 

 5,000 زائر 

 2,000 قاصر 

 التحويل من شركات األعمال والتجارة إلى أفراد 5

 10,000 عميل بنكي  

 5,000 عميل غير بنكي 

 5,000 زائر 

 2,000 قاصر 

 العامة إلى أفرادالتحويل من شركات الخدمات  6

 5,000 عميل بنكي  

 5,000 عميل غير بنكي 
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 ال ينطبق زائر 

 ال ينطبق قاصر 

 التحويل من ج ة حكومية إلى أفراد 7

 ال يوجد سقف عميل بنكي  

 ال يوجد سقف عميل غير بنكي 

 ال يوجد سقف زائر 

 ال ينطبق قاصر 

 شركات األعمال والتجارةالتحويل من شركات األعمال والتجارة إلى  8
 

 20,000 دفع فواتير الخدمات

 

 (Cash-In / Cash-Outسقف حركات التغذية النقدية والسحب من خالل المحفظة االلكترونية ) .أ

 Cash Inالتغذية النقدية في حساب المحفظة  1

 50,000 عميل بنكي  

 30,000 عميل غير بنكي 

 30,000 زائر 

 8,000 قاصر 

 Cash Outسحب نقدي للعميل من خالل صراف نلي من خالل ال اتف الجوال  2

 5,000 عميل بنكي  

 2,500 عميل غير بنكي 

 30,000 زائر 

 ال ينطبق قاصر 

 

 السقف اليومي لحركات الدفع عبر ال اتف الجوال حسب نو  العميل: .ب

 السقف اليومي نوع العميل الرقم

 50,000 عميل بنكي )أفراد( 1

 25,000 عميل غير بنكي )أفراد( 2

 25,000 عميل غير بنكي )زائر( 3

 5,000 عميل غير بنكي )قاصر( 4
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أو شركات األعمال أو شركة  عميل بنكي )تاجر 5

 خدمات عامة( 

100,000 

 ال يوجد سقف  عميل بنكي )ج ة حكومية( 6

 

 لكترونية:سقف رصيد المحفظة اإل .ج

 اليوميالسقف  نوع العميل الرقم

 50,000 عميل بنكي )أفراد( 1

 30,000 عميل غير بنكي )أفراد( 2

 30,000 زائر 3

 8,000 قاصر 4

 

 ن األجانب يللزائر قطريبالريـال ال ُمقومة إلكترونيةإصدار محافظ   22.3

إصددددار محدددافظ المرخصدددة  ةد اإللكترونيدددوالنقدددخددددمات  قددددميومالمرخصدددة يجدددوز للبندددوك 

لدولدددة  للزائدددرين األجاندددب قابلدددة إلعدددادة الشدددحن مقومدددة بالريدددـال القطدددريإلكترونيدددة غيدددر 

 :اقتيةبشكل مستقل وفق ا للشروط  قطر

الخاضدددددعة فدددددرو  البندددددوك الخارجيدددددة قبدددددل اإللكترونيدددددة مدددددن  النقدددددوديمكدددددن إصددددددار  .1

، اعدددرف عمليدددك قاعددددةمتوافدددق مدددع مصدددرفي مباشدددرة مدددن حسددداب المصدددرف إلشدددراف 

العنايددددة الواجبددددة الددددواردة ضددددمن تعليمددددات مكافحددددة  والتددددي تتوافددددق مددددع متطلبددددات بددددذل

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

قطددددر دولددددة السددددتخدام ا فددددي  محدددددداإللكترونيددددة بشددددكل  النقددددود يددددتم إصدددددارجددددب أن ي .2

 فقدددط بشدددكل ن يدددتم إصددددارهاالمعدددامالت بددداللاير القطدددري ويجدددب أبحيدددى تدددتم تسدددوية 

 إلكتروني. 

فقدددط بعدددد وصدددول  مقددددم الخدمدددةاإللكترونيدددة مدددن قبدددل  النقدددودحسدددابات  تفعيدددليجدددب  .3

 قطر. دولة إلى  الزائر

 األمدددوالغسدددل مكافحدددة  االلتدددزام بقدددوانين وتعليمددداتضدددمان  مقددددم الخدمدددةيجدددب علدددى  .4

والمبدددددداد   الشددددددامل الدددددددمار أسددددددلحة انتشددددددار تمويددددددل مكافحددددددةو اإلرهدددددداب وتمويددددددل

 . اإلرشادية ذات الصلة

واحددددة فقدددط مدددن أدوات النقدددد اإللكتروندددي فدددي ينتفدددع مدددن اسدددتخدام أداة يمكدددن للفدددرد أن  .5
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يتعدددين علدددى ج دددة إصددددار والوقدددت ذاتددده، ويجدددب أن تكدددون األداة غيدددر قابلدددة للتحويدددل. 

 أن تضع الترتيبات الالزمة لضمان ذلك.  ةد اإللكترونيوالنق

بموجدددب  إال للمعدددامالت المسدددموح ب دددا ةد اإللكترونيدددوال يجدددوز اسدددتخدام حسدددابات النقددد .6

 .صرف العمالت األجنبية القائمةالتنظيمية للوائه ال

التددددي صددددحيحة الالسددددترداد المعددددامالت الخاطئددددة أو غيددددر  اتتسددددوية أي مطالبدددديجددددب  .7

 لتجندددددب أي ـ وذلدددددكحسدددددب األولويةددددداإللكترونيدددددة  النقدددددودباسدددددتخدام حسددددداب تمدددددت 

  .قد يواج ا الزائر أثناء زيارتهصعوبات 

مسدددتخدم الجدددزء غيدددر الالسدددترداد  مقددددم الخدمدددةبق دددا العمليدددة التدددي يط تمتثدددليجدددب أن  .8

صددددرف العمددددالت التنظيميددددة للددددوائه لقطددددر دولددددة مددددن مبلددددغ النقددددود اإللكترونيددددة فددددي 

 .األجنبية القائمة

الدددذي مسدددتخدم مدددن مبلدددغ النقدددود اإللكترونيدددة فقدددط إلدددى الحسددداب الجدددزء غيدددر اليجدددب رد  .9

 .في البدايةتم تحويل األموال منه 

 

 المحصلة األموال  حماية  .422

 قدداميجددب على الُمرخاص لدده من غير البنوك )مقدددم خدددمددة الدددفع( أن يضدددددددع المبلغ الددذي  .1

اإللكترونية الصادرة أو المبلغ المستلم نيابة عن التجار باعتباره مقدم  لنقودتحصيله مقابل اب

. بحيى يكون المصدددرف للتجار في حسددداب ضدددمان لدى بنك مرخص من قبل دفعخدمات ال

ض منه تسددددوية أموال العمالء وإجراء المعامالت العكسددددية فقط، مع فصددددل العموالت الغر

 حسددابالمكتسددبة أو أي عموالت أخرى عن هذا الحسدداب. ويكون البنك مسددؤوال  عن إدارة 

أيام عمل من  ةخمس إلى يومين غضون في التجار ألموال التسوية عمليات وإجراءالضمان 

 تاريخ حركة الدفع. 

يجب على الُمرخاص له الدخول في اتفاقية تعاقدية مع البنك الذي يحتفظ بحسدددداب الضددددمان  .2

 حدد بوضوح أدوار ومسؤوليات المرخص له والبنك الذي يحتفظ بحساب الضمان.ت

من أجل الوفاء بالبنك الذي يحتفظ بحسدداب الضددمان  خاصددة بنودتتضددمن االتفاقية ينبغي أن  .3

 : بالمسؤوليات التالية
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لبنك الذي يحتفظ بحساب الضمان مسؤوال  عن سالمة وأمن المبلغ المحصل من يكون ا .أ

 قبل المرخص له من المستفيدين الن ائيين.

يتعين على البنك الذي يحتفظ بحسدددداب الضددددمان الت كد من وجود الرصدددديد في حسدددداب  .ب

% من قيمة النقود اإللكترونية 100أقل من  يكون وأال األوقات من تالضمان في أي وق

 مستحقة السداد والمدفوعات المستحقة للتجار والعمالء.

 بمتطلبات يلتزمت كد من أن الُمرخص له اليجب على البنك الذي يحتفظ بحساب الضمان  .ج

 األموال غسدددددلنمكافحة  تعليمات ومتطلباتن عميلكناعرف  العميل هوية على التعرف

 . الدفع معامالت وإجراء التجار /العمالء مع العالقة إنشاء أثناء ناإلرهاب وتمويل

يجب أن يت كد البنك الذي يحتفظ بحسدداب الضددمان من أن األموال الموجودة في حسدداب  .د

الضددددمان ال يمكن اسددددتخدام ا إال إلعادة أموال المسددددتفيدين، وإجراء المدفوعات للتجار 

 .لتزاماتهاالوفاء ب وذلك في حالة عدم قدرة مقدم خدمة الدفع على

يكون البنك الذي يحتفظ بحسدددداب الضددددمان مسددددؤوال  عن أي خسددددارة في أموال العميل  .ه

 بسبب أي إهمال من الُمرخص له.

للحصدددددددول على ترخيص تقديم خدمة الدفع، يجب تقديم نسدددددددخة من االتفاقية الموقعة بين  .4

ي مع خطاب الُمرخص له والبنك الذي يحتفظ بحسددداب الضدددمان إلى مصدددرف قطر المركز

 .البنكتفويض من 

ينبغي تقديم ش ادة صادرة عن البنك كل ثالثة أش ر إلى مصرف قطر المركزي تش د ب داء  .5

وأن الُمرخص له يتقيد بشروط  (3)في القسم رقم ا هو موضه مكالبنك ألدواره ومسؤولياته 

 حماية أموال العمالء.

الضمان لدى بنك مرخص واحد بحساب من الضروري أن يحتفظ مقدم الخدمة المرخص له  .6

األخرى الخاصة ويجب أن يُفصل حساب الضمان عن الحسابات األخرى  ،فقط في أي وقت

 له. بالمرخص

( الحسدددددابات على مدققي) مدققيُشدددددترط على الُمرخص له أن يقدم شددددد ادة موقعة من قبل  .7

أسدداس ربع سددنوي، على النحو المنصددوص عليه من قبل مصددرف قطر المركزي من وقت 

خر. ويجب تقديم هذه الشددددددد ادات التي تثبت أن المرخص له يحتفظ برصددددددديد كاف  في ق

الحسدداب لتغطية القيمة المسددتحقة للنقود اإللكترونية الصددادرة. وتقدم الشدد ادات في غضددون 

 أسبوعين من ن اية الربع الذي يتعلق ب ا.
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لقيمة النقود اإللكترونية  والربعي يجب إتاحة السجالت الكافية التي تشير إلى المركز اليومي .8

المسددتحقة مقابل األرصدددة المحتفظ ب ا لدى البنوك في حسددابات الضددمان لفحصدد ا والتدقيق 

 أو البنك حيى يتم االحتفاظ بالحساب عند الطلب.المصرف  في ا من قبل

، يجب أن المصددددرفبالنسددددبة للنقود اإللكترونية التي تصدددددرها البنوك المرخصددددة من قبل  .9

ن )صددافي الطلب والتزامات الوقت( NDTLالمسددتحق جزءا  من احتياطي ن يكون الرصدديد 

 لغرض الحفاظ على متطلبات االحتياطي. وذلك

 موافقةعلى  الحصددددددول دون الضددددددمانيجوز لمزود الخدمة سددددددحب النقود من حسدددددداب  ال .10

 المصرفأي فائدة أو عموالت على هذا الحساب، ويجب إبالغ  احتسابولن يتم  ،المصرف

 اإليدا  في هذا الحساب. عند

 

 ةاإللكتروني دومبالغ النق استرداد  5.22

 ةد اإللكترونيدددوالنقدددأرصددددة مبدددالغ  ة ردد اإللكترونيدددوالنقدددج دددات إصددددار يجدددب علدددى . 1

الرغبدددة  اتعدددد لددددي ، أو لدددم مإغدددالق حسدددابات  واي ا فدددي حدددال قدددررفدددي حسدددابات مسدددتخدم

وجددود فددروق تقنيددة  خدداطئ بسددبببشددكل تحصدديل الرسددوم اسددتخدام الخدمددة، أو تددم فددي 

 التوجيدددده ب يقاف ددددا مددددن قبددددلأو  إذا تددددم ألي سددددبب مددددن األسددددباب تصددددفية المنظومددددةأو 

 المصرف.

معاملددددة  السددددتيفاءالمبلددددغ دون أي تكلفددددة إضددددافية بخددددالف مددددا يلددددزم  رديجددددب أن يددددتم . 2

مددن تدداريخ تقددديم واحددد شدد ر تتجدداوز مدددة ال غضددون أن يددتم ذلددك فددي  علددىاالسددترداد، 

 لبة.المطا

المبدددالغ المسدددتردة فدددي حالدددة المعدددامالت الفاشدددلة / المرتجعدددة / المرفوضدددة  إيددددا  جدددبي. 3

ا حتدددى إذا أدى  فددديالملغددداة  / المبدددالغ إلدددى  ههدددذ إيددددا حسددداب النقدددود اإللكترونيدددة فدددور 

 .السقف المنصوص عليهتجاوز 

فدددي قائمدددة أشددد ر  6غيدددر نشدددط لمددددة أي حسددداب للنقدددود اإللكترونيدددة  أن يدددتم ادراجيجدددب . 4

إلخطدددار المسدددتخدم كافدددة الج دددود  بدددذل مقددددم الخدمدددةيجدددب علدددى و الحسدددابات الخاملدددة.

 .الحسابات الخاملةقائمة ضمن  إدراجهتعليق الحساب قبل قرار ب
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حسدددابات فدددي عقدددود فدددته  بنددددا   درجتدددأن ة د اإللكترونيدددوالنقددد ج دددة إصدددداريجدددب علدددى . 5

وإعددددادة فتحدددده حسدددداب النقددددود اإللكترونيددددة  تعليددددقحددددول فتددددرات  ةد اإللكترونيددددوالنقدددد

 .واإلجراءات ذات الصلة مع اقثار المترتبة على ذلك

فددددي حسدددداب النقددددود اإللكترونيددددة الخامددددل للددددوائه  لددددم يطالددددب ب دددداأي أمددددوال تخضددددع . 6

 تعليمددداتأحكدددام  وفدددق المعمدددول ب دددا للتعامدددل مدددع الودائدددع غيدددر المطالدددب ب ددداالتنظيميدددة 

وأي  نم2013تعليمددددات البنددددوك نب ددددا مددددن  مطالددددبال غيددددرالودائددددع الجامدددددة والمبددددالغ 

 .قانون يحل محله أو يعدله

فددي حسددابات مسدددتخدمي ا  ةد اإللكترونيددوتددتم معالجددة المبددالغ المسددتردة مددن أرصددددة النقدد. 7

المعمدددول ب دددا فدددي  التعليمددداتفدددي حالدددة وفددداة صددداحب الحسددداب بمدددا يتماشدددى مدددع أحكدددام 

 هذا الصدد.

عددددن المحددددافظ اإللكترونيددددة المصددددرف  . يلتددددزم مددددزود الخدمددددة بتقددددديم تقريددددر شدددد ري8

 .المعلقة

 قدددام. لددن يددتم قبددول أي معاملددة سددحب أو تحويدددل مددن المحددافظ اإللكترونيددة المعلقددة إال إذا 9

)والمفوضدددين  أو مدددن يمثلددده بموجدددب توكيدددل رسدددمي أو تفدددويض معتمدددد العميدددل شخصددديا  

مدددن  ىويسدددتثن .بزيدددارة مدددزود الخدمدددة فدددي مقدددره اإللكترونيدددة(بدددالتوقيع علدددى المحدددافظ 

 مورهم القيام بذلك نيابة عن م.أألولياء  قحيى يح ،هذا البند فئة القاصرين

لكترونيدددة إلعدددادة فدددته المحفظدددة اإل سدددببا   أو الخصدددمااليددددا  معدددامالت ال تعتبدددر أي مدددن  . 10

 هذه المادة. ( من11المعلقة باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة )

بزيددددارة مددددزود الخدمددددة بقصددددد إعددددادة فددددته عندددده  إذا قددددام العميددددل أو الممثددددل القددددانوني .11

المحفظدددة اإللكترونيدددة المعلقدددة أو سدددحب الرصددديد المتبقدددي، يجدددب علدددى مدددزود الخدمدددة 

إعددددادة فددددته المحفظددددة اإللكترونيددددة أو تصددددفية الرصدددديد المتدددداح بعددددد التحقددددق مددددن هويددددة 

، وتوقيدددع شددد ادة تؤكدددد صدددالحية الرصددديد فدددي تددداريخ عنددده القدددانونيالعميدددل أو الممثدددل 

 التوقيع

 االلكترونيدددة المحدددافظ ملفدددات بنقدددل القيدددام اإللكترونيدددة النقدددود إصددددار ج دددة علدددى يجدددب . 12

 وبمسدددتوى الالزمدددة، االمنيدددة السدددالمة شدددروط فيددده تدددوفرت مكدددان فدددي وحفظ دددا الجامددددة

 .الملفات باقي على المطبق المستوى من أعلى رقابي
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 لمعايير واالمتثالا  .622

)يوروبددداي، ماسدددتر كدددارد  EMV خددددمات الددددفع االمتثدددال لمعددداييرمقددددم يجدددب علدددى  .1

 الصلة.  وفيزا( ذات

صددناعة لبيانددات المعددايير أمددن محدثددة لشدد ادة االحتفدداظ بخدددمات الدددفع مقدددم يجددب علددى  .2

 .(PCI-DSS) الدفعبطاقات 

بشدددكل دوري مدددن قبدددل الشدددركات الددددفع  مقددددمي خددددماتجدددب أن تدددتم مراجعدددة حسدددابات  .3

امتثال دددا لمعدددايير أمدددن البياندددات لصدددناعة للت كدددد مدددن  المخولدددة ب صددددار بطاقدددات الددددفع

نسدددخ مصددددقة مدددن  مقددددمي الخدمدددة تدددوفيريتعدددين علدددى (. وPCI-DSS)بطاقدددات الددددفع 

 . المصرف طلب ا من قبل ةفي حالالمستندات  هذه

مدددع معدددايير  (PA) جميدددع التطبيقدددات المسدددتخدمة لتقدددديم خددددمات الددددفع تتوافدددقيجدددب أن  .4

 (.PA-DSSأمن بيانات تطبيقات الدفع )

عندددد معالجدددة معلومدددات  PIN) )معاملدددة االمدددن PCI-PTSيجدددب تطبيدددق معدددايير أمدددان  .5

، والتدددي يجدددب أن تفدددي بمتطلبدددات جدددوالالدددرقم السدددري خاصدددة  علدددى تطبيقدددات ال ددداتف ال

 ج از التشفير اقمن.

 .المصرف يخضع استخدام وسائل التشفير لمعايير .6

 خاضدددعة لتقيددديم المخددداطرالدفع الدددخددددمات بعدددض  إعفددداءيجددوز لمصدددرف قطدددر المركدددزي  .7

 . (5 – 2) ن المتطلباتم

 

 بعض األعمال مزاولةحظر   (23)

تقددددديم خدددددمات الدددددفع ب البنددددوك المرخصددددة، المددددرخص لدددده غيددددر مددددن مقدددددم الخدمددددة علدددى    23.1

  وتنفيذها:

  .القروض ألي عميلعدم منه  .أ

أو أي فائددددة مكتسدددبة مدددن أي أمدددوال للعميدددل لتمويدددل  أي أمدددوال للعميدددل عددددم اسدددتخدام .ب

  ب ي شكل من األشكال.  مقدم الخدمةمارسه يأي نشاط 

لدددم يحصدددل  مدددا خدددارج دولدددة قطدددر ألفدددراد لحددددودالماليدددة عبدددر ا التحدددويالتإجدددراء  عددددم .ج

 .المصرف المرخص له على ترخيص محل صرافة من
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 شروط أخرى  (24)

تماشدديا  مددع الممارسددات  أنشددطته بطريقددة م نيددة ومنظمددةمقدددم الخدمددة ممارسددة يجددب علددى   24.1

 .السوق الجيدة في

االمتثدددددال ألي متطلبدددددات أو قيدددددود أخدددددرى محدددددددة يفرضددددد ا مقددددددم الخدمدددددة يجدددددب علدددددى    24.2

 .الخاص به ترخيصالمصرف قطر المركزي على نطاق 

حدددق التدددي تشدددمل و ،قدددانون مصدددرف قطدددر المركدددزي ألحكدددامالخددددمات مقددددمي يخضدددع  24.3

مصدددرف قطدددر المركدددزي فدددي فدددرض مثدددل هدددذه الشدددروط واألحكدددام حسدددبما يدددراه ضدددروري ا 

يحدددددد مصددددرف قطددددر المركددددزي عنددددد مددددنه التددددرخيص . بالتددددالي عنددددد إصدددددار التددددرخيص

 القيام ب ا. قدم الخدمةمالتي يجوز لالخاضعة للتنظيم وخدمات الدفع 

قيددود أو متطلبددات إضددافية بخددالف تلددك المحددددة فددرض مصددرف لل إلددى ذلددك، يجددوز إضددافة  24.4

 لمواج ة مخاطر محددة. سابقا  

المتطلبدددات الرقابيدددة واإلشدددرافية األخدددرى ذات االمتثدددال لجميدددع  مقددددمي الخدمدددةيجدددب علدددى    24.5

 الصلة في دولة قطر.

 

 )عملية الترخيص( الباب الثالث

 اتتقديم الطلب   ( 25)

علدددى تدددرخيص للقيدددام بددد ي مدددن خددددمات الددددفع يتعدددين علدددى الج دددات الراغبدددة فدددي الحصدددول    25.1

علدددى طلدددب التدددرخيص  يدددتمن ، علدددى أالمصدددرف إلدددى طلدددب خطدددي تقدددديمقطدددر دولدددة داخدددل 

 :مع تقديم المستندات التالية( 1نموذج الذي يحدده مصرف قطر المركزي ) النحو

 -يلي: خطة عمل تحتوي على ما  .1

 ؛ م العمليتاريخ نبذة عنتشمل  والمساهمين معهمقدمة حول مقدم الطلب  .أ

: تفاصددديل عدددن المجموعددددة المؤسسدددية مثددددل إذا كدددان مقددددم الطلددددب كيدددان مؤسسددددي .ب

الشددددركة األم والشددددركات التابعددددة والشددددركات ذات الصددددلة، بمددددا فددددي ذلددددك هيكددددل 

 الملكية ونسبة المساهمة.

 مقدم الطلب داخل دولة قطر.خدمات الدفع المقترح تقديم ا من قبل وصف  .ج

مخطددددط يوضدددده ال يكددددل التنظيمددددي المقتددددرح )مجلددددس اإلدارة، الددددرئيس التنفيددددذي،  .د

 اإلدارات وقنوات رفع التقارير، وعدد الموظفين(.
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ترتيبددددات اإلسدددددناد لددددوكالء والفدددددرو  ووصددددف ااسددددتخدام الغددددرض مدددددن وصددددف  .ه

 . ةدوليالو ةوطنيال اتمدفوعالالخارجي ووصف مشاركت ا في نظام 

 .ال يكل الوظيفي والفني لخدمات/ نظام الدفع المقترح .و

المقتددددرح لكيفيددددة اسددددترداد توضدددده أهددددداف ا السددددوقية والتددددي إسددددتراتيجية العمددددل و .ز

 استثمارات مقدم الطلب. 

قدددددرة والتددددي تبددددين للسددددنوات الماليددددة الددددثالى األولددددى  ةمتوقعددددالميزانيددددة الحسدددداب  .ح

ب ددددف ومتناسدددبة  مالئمدددةأنظمدددة ومدددوارد وإجدددراءات  توظيدددفمقددددم الطلدددب علدددى 

 .عائد جيد على االستثمارتحقيق على  قدرته تبينو ،سليمعلى نحو لعمل ا

 لمقدم الطلب. ساري المفعول نسخة من السجل التجاري  .2

 تددددنصمددددذكرة التفدددداهم وعقددددد الت سدددديس الخدددداص بمقدددددم الطلددددب؛ ويجددددب أن لمسددددودة  .3

طلدددب صدددراحة  علدددى ممارسدددة األنشدددطة المقترحدددة فدددي وعقدددد الت سددديس  التفددداهم مدددذكرة

مزاولددة أي أنشددطة تجاريددة أخددرى مددالم تكددن مددن مقدددم الطلددب منددع ، ويجددب التددرخيص

  هذه األنشطة ناشئة عن األنشطة التي تزاول ا أو مرتبطة ب ا. 

إلدددى إدارتددده، نسدددخة مصددددقة مدددن قدددرار مجلدددس  :كيدددان مؤسسددديمقددددم الطلدددب إذا كدددان  .4

حصدددول علدددى فدددي اليؤكدددد قدددرار مجلدددس اإلدارة الدددذي  المعنددديجاندددب محضدددر االجتمدددا  

 .المصرف دفع من قبلات خدم مقدم ترخيص

التددددي ينتمددددي إلي ددددا تخضددددع  أو المجموعددددة المؤسسددددية مقدددددم الطلددددبفددددي حددددال كددددان  .5

خطددداب عددددم ممانعدددة علدددى  يجدددب تقدددديم ،المصدددرف إلشدددراف أي هيئدددة تنظيميدددة غيدددر

مقدددددم  المجموعددددة التددددي ينتمددددي إلي دددداطلددددب التددددرخيص المقتددددرح مددددن المشددددرف علددددى 

لمجموعددة جيددد ومتوافددق مددع مقدددم الطلددب واالوضددع التنظيمددي ل ن إثبددات بددالطلددب، مددع 

المتعلقددة بكفايدددة رأس المدددال  المتطلبددداتالمعمددول ب دددا، بمددا فدددي ذلددك  الرقابيدددةمتطلبددات ال

 والمالءة المالية.

مقدمدددة الإدارة الج دددة  هويدددة المددددراء واألفدددراد المسدددؤولين أو الدددذين سددديتولون مسدددؤولية .6

، واألفدددددراد )حيثمدددددا وجدددددب( المسدددددؤولين أو الدددددذين سددددديتولون مسدددددؤولية إدارة للطلدددددب

  أنشطة خدمات الدفع التي يقدم ا مقدم الطلب. 

فددي حددال كددان مقدددم الطلددب مؤسسددة قائمددة: نسددخ مددن البيانددات الماليددة المدققددة للسددنوات  .7

 الثالى األخيرة. 
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ج ددددة قائمددددة لتزويددددد خدددددمات الدددددفع: نسددددخ مددددن االعتمدددداد، أو إذا كددددان مقدددددم الطلددددب  .8

أو المصدددرف تدددم الحصدددول عليددده مسدددبقا  مدددن  لدددذيو اإلذن اأ ، أو التصدددريه،التدددرخيص

 أي ج ة تنظيمية فيما يتعلق بتقديم أي خدمة من خدمات الدفع.

 وفقدددا  لألحكدددامعلدددى أن مقددددم الطلدددب يحدددتفظ بدددرأس مدددال أولدددي ألغدددراض التنظددديم دليدددل  .9

 .من هذه الالئحة الباب الثانيالمذكورة في 

الددددفع وفقدددا  لألحكدددام المدددذكورة فدددي  اتلتددددابير المتخدددذة لحمايدددة مسدددتخدمي خددددماوصدددف  .10

 .الالئحةمن هذه  الباب الثاني

مقددددم الطلدددب ونليدددات الرقابدددة الداخليدددة بمدددا فدددي ذلدددك لددددى حوكمدددة الوصدددف ترتيبدددات  .11

ة التددددي توضدددده أن هددددذه الترتيبددددات يالمحاسددددباإلجددددراءات إدارة المخدددداطر وإجددددراءات 

 ناسبة وسليمة وكافية.مالئمة ومتواقليات واإلجراءات 

تقيددديم مسدددتقل للمخددداطر التدددي يمكدددن أن يواج دددا مقددددم الطلدددب واإلطدددار المقتدددرح لألنظمدددة  .12

والضددددوابط المقددددررة للتصدددددي ل ددددذه المخدددداطر. ويجددددب أن يتضددددمن تقيدددديم المخدددداطر 

 وإطار الضوابط على األقل ما يلي: 

 تدابير تسوية مطالبات المدفوعات والتدابير الوقائية للحد من مخاطر التسوية. أ.

 ب. التدابير المطبقة لمكافحة االحتيال.

ج. الترتيبدددددات/ الوسدددددائل األمنيدددددة التدددددي وضدددددع ا مقددددددم الطلدددددب لحمايدددددة النظدددددام مدددددن 

 الت ديدات السيبرانية/ مخاطر أمن المعلومات.

 يدها ونلية الرقابة.د. المخاطر التشغيلية التي تم تحد

 استمرارية العمل والتعافي من الكوارى.ضمان ه. ترتيبات 

بقدددوانين  وصدددف نليدددات الرقابدددة الداخليدددة التدددي أنشددد ها مقددددم الطلدددب مدددن أجدددل االمتثدددال .13

  تمويل اإلرهاب. و وتعليمات مكافحة غسل األموال

لتنفيددذ مختلددف ميثدداق العميددل المقتددرح موضدده فيدده الرسددوم والتكدداليف واألطددر الزمنيددة  .14

 الخدمات وما إلى ذلك، ووصف نلية معالجة شكاوى العمالء.

 مقدم الطلب. لدى وصف ترتيبات التدقيق  .15

لحصدددول علدددى تدددرخيص باللغدددة طلدددب ا فدددي إطدددارأن تكدددون جميدددع الوثدددائق المقدمدددة  يجدددب  25.2

العربيدددة مصدددحوبة اللغدددة بلغدددة أخدددرى غيدددر مقدمدددة يجدددب أن تكدددون أي وثدددائق و .العربيدددة

 .معتمدة باللغة العربية بترجمة
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 ي تغييدددرات جوهريدددة أو مقترحدددة علدددى المعلومدددات المقدمدددة إلدددىبددد المصدددرف  يجدددب إبدددالغ  25.3

  .قبل إصدار الترخيص الن ائي يتمالذي  طلب التقديمصرف لدعم الم

الددذين يسدددتوفون جميددع شددروط األهليددة المنصددوص علي ددا فدددي  مقدددمي الطلبدداتيجددب علددى   25.4

 ةالمحدددددحسدددب الصددديغة المصدددرف  سدددعادة محدددافظتقدددديم طلدددب م الموجددده إلدددى هدددذه الالئحدددة 

 .(25.1)البند الوثائق الداعمة المذكورة في إرفاق مع 

رخيص لتقدددديم أي خدمدددة دفدددع يرغبدددون فدددي الحصدددول علدددى تدددالدددذين مقددددمين علدددى اليجدددب   25.5

تقنيددة جديدددة لددم يددتم تنفيددذها / تسددتخدم تقددديم أي خدمددة دفددع ل( أو 5) البندددغيددر مدرجددة فددي 

وذلدددك للددددخول فدددي ، المصدددرف تقدددديم الطلدددب  إلدددى ،فدددي أي بيئدددة منظمدددةمسدددبقا  اختبارهدددا 

مقدددددددمي  باسددددددتطاعة نتيجددددددة االختبددددددار، اء  علددددددىبنددددددو .Sandbox الصددددددندوق الرملددددددي

فق دددا لإلجدددراء حصدددول علدددى تدددرخيص مقددددم خدمدددة الددددفع وللالطلبدددات المدددؤهلين تقدددديم طلدددب 

 .(25.4) البندالموضه في 

 . نالف ريـال قطري 10التقديم التي تبلغ  رسوم طلب مقدم الخدمةدفع ييجب أن   25.6

 المدددال رأس متطلبددات مددع تتناسددب سدددنوية تددرخيص رسددوم دفددع ل دددم المددرخص علددى يجددب  25.7

كددل مددن  ديسددمبر مددن األول فدديالمصددرف  إلددى الالئحددة هددذه مددن (9.1) القسددم فددي المحددددة

 .تفويضعام بموجب خطاب 

 

السنوية الترخيص رسوم المال رأس  

 نالف ريـال قطري 10 مليون 2.5 يساوي أو من أقل القيمة صافي متطلبات

 ريـال قطري ألف 20 ماليين 5 تساوي أو من أقلو مليون، 2.5 من أكثر القيمة صافي متطلبات

 ريـال قطري ألف 50 ماليين 5 من أكثر القيمة صافي متطلبات

 

 الطلبات معالجة  ( 26) 

أن يطلدددب مصدددرف لل  ، يجدددوزاتخددداذ القدددرار بشددد نهالطلدددب وقبدددل  تلقددديفدددي أي وقدددت بعدددد   26.1

مدددن مقددددم الطلدددب تزويدددده بالمعلومدددات اإلضدددافية التدددي يراهدددا ضدددرورية إلدددى حدددد معقدددول 

 .اتخاذ القرار بش ن الطلب المقدملتمكينه من 

دددا مدددن ، يُ المصدددرفقدددانون ل وفق دددا  26.2 صددددر المحدددافظ قدددراره بمدددنه التدددرخيص خدددالل سدددتين يوم 

والقدددرارات  هدددذه الالئحدددةجميدددع الشدددروط المنصدددوص علي دددا فدددي الطلدددب تددداريخ اسدددتيفاء 
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االقتصدددداد حاجددددة المصددددلحة العامددددة ووبندددداء  علددددى مقتضدددديات ، حكام دددداالصددددادرة تنفيددددذا  أل

 الوطني. 

 . حسبما يراه مناسبا  اإلضافية المتطلبات أن يحدد في الترخيص هذه مصرف لليجوز   26.3

القدددانون المصدددرف وفق دددا  26.4 إذا لدددم التدددرخيص مسدددببا  بدددرفض طلدددب  ، يصددددر المحدددافظ قدددرار 

مقدددددم الطلددددب بددددالقرار الصددددادر بددددرفض يكددددن مسددددتوفيا  لشددددروطه، علددددى أن يددددتم إخطددددار 

إقامدددة مقددددم الطلدددب  محدددلإلدددى  اإلخطددداريجدددب تسدددليم التدددي بندددي علي دددا، وسدددباب األالطلدددب و

أن يددددتظلم مددددن يجددددوز لمقدددددم الطلددددب  مقددددر عملدددده، أو بدددد ي وسدددديلة تفيددددد العلددددم بددددالقرار.أو 

ددا  خمسددة عشددرفددي غضددون بالمصددرف ن نلجنددة فددض المنازعدداتالصددادر أمددام القددرار  يوم 

 . إخطاره بالقرارمن تاريخ 

نشددددر  الماليددددة(علددددى المؤسسددددات  اإلشددددراف والرقابددددة بقطددددا اإلدارة المختصددددة ) تتددددولى  26.5

إحدددداهما مدددنه التدددرخيص فدددي الجريددددة الرسدددمية وفدددي صدددحيفتين محليتدددين، الصدددادر بقدددرار ال

 باللغة العربية واألخرى باللغة اإلنجليزية. 

فدددي مكدددان ظددداهر بمقدددر عدددرض أن يخدمدددة الددددفع(  مقددددم)مدددزود  مقددددم الطلدددبيجدددب علدددى   26.6

ق ددا وفمزاولددة نشدداطه فددي الدولددة وبصددفة دائمددة صددورة معتمدددة مددن التددرخيص الممنددوح لدده 

 .من قانون مصرف قطر المركزي (85)رقم للمادة 

الخددددمات أو مزاولدددة فدددي أن تبددددأ المؤسسدددة الماليدددة  يجدددب علدددى، لقدددانون المصدددرف وفق دددا  26.7

 صدددددورأشددد ر مدددن تددداريخ سدددتة ( 6)ب دددا، فدددي غضددددون  أو األنشدددطة المدددرخصاألعمدددال 

انقضددداء  حالدددةفدددي و .مماثلدددةمددددة لمددددة أخدددرى لمصدددرف تمديدددد هدددذه الويجدددوز لالتدددرخيص. 

 مزاولددددة الخدددددمات أو األعمددددال أو األنشددددطة المددددرخص ب ددددا،دون البدددددء فددددي مدددددة هددددذه ال

 .  ن لم يكنيعتبر الترخيص ك

 

 تعديل شروط الترخيص  (27)

فدددي أي مدددن  مقددددم الخدمدددةتعدددديل شدددروط التدددرخيص بنددداء  علدددى طلدددب للمصدددرف يجدددوز  27.1

 :الحاالت التالية

 الج دددداتإلددددى  خاضددددعة لإلشددددراف دفددددعأو أنشددددطة أعمددددال  إضددددافة أي خدددددمات أو .أ

 .بتقديم ا االمرخص ل 

 تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخيص.  .ب
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 . تقديم ا مرخصالنشطة األأو  األعمالخدمات أو من الإلغاء أي  .ج

لفقددرة السددابقة، ألحكددام ا وفقددا  ال يجددوز لمصددرف قطددر المركددزي تعددديل شددروط التددرخيص  27.2

المفروضددددة علي ددددا  تزامدددداتلقدددددرة المؤسسددددة الماليددددة علددددى الوفدددداء باالمددددن مإذا تحقددددق إال 

  .بموجب شروط الترخيص المعدلة

 

 أو إيقاف األنشطة المرخصة/ اإلفالس:  تعليق  (28)

تعليدددق  رغدددب فددديإذا المصدددرف  مدددن  موافقدددة مسدددبقة مقددددم الخدمدددة علدددى أن يحصدددل يجدددب   28.1

تصدددفية أعمالددده. وفدددي رغدددب فدددي أو  إن اؤهددداكليدددا  أو أي مدددن أنشدددطته المرخصدددة جزئيدددا  أو 

حدددال اإلفدددالس، يجدددب علدددى مقددددم الخدمدددة أن يتبدددع نظدددام اإلفدددالس المعمدددول بددده فدددي دولدددة 

   قطر.

 

 إلغاء الترخيص (29)

أي مدددن الحددداالت فدددي محدددددة، مددددة له أو إيقافدددالتدددرخيص إلغددداء بقدددرار مدددن المحدددافظ، يجدددوز   29.1

 .قانون المصرف المنصوص علي ا في

 

 الترخيصتجديد   (30)

 قدددددوانينلل وفقدددددا  مزاولدددددة أعمالددددده إذا واصدددددل المدددددرخص  تلقائيدددددا  يدددددتم تجديدددددد التدددددرخيص   30.1

 . المعمول ب ا في المصرف والتعليمات 

 

 الغرامات (31)

فددددي حالددددة حدددددوى أي مخالفددددة، سددددوف يفددددرض مصددددرف قطددددر المركددددزي غرامددددة ماليددددة   31.1

 13وتنظددديم المؤسسدددات الماليدددة )القدددانون رقدددم  ،مصدددرف قطدددر المركدددزي بموجدددب قدددانون

 .ساري المفعول (، أو أي قانون نخرم2012لعام 
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 نموذج ترخيص مزود خدمات دفع

 )مصرف قطر المركزي(

 

  اسم الشركة

 

  رقم الهاتف والفاكس  وصندوق البريدالموقع 

  البريد اإللكتروني 

 االسم: الشخص المسؤول

 رقم الهاتف:

 :اإللكترونيالبريد 

 المسمى الوظيفي: 

         :مقدم طلب

             دفع جديدة ةترخيص مزود خدمة جديد                                          ترخيص خدم        

الخدمات المراد الموافقة عليها )يرجى 
الخدمات  بجانب خانةوضع عالمة 

 (المناسبة

 

خدمة تحويل األموال محليًا   خدمات معلومات الحساب 
 )خدمة تنفيذ الدفع( 

 إصدار النقود اإللكترونية 

خدمة تحويل األموال من خالل   خدمة بوابة الدفع  
 شركات الصرافة المرخصة

 السداد للتجارخدمات  

 

خدمة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع    
 لكترونياإل

 خدمات التسوية 

 خدمات أخرى )يرجى تحديدها( 

 
 

 

 الوثائق المرفقة: 

 ترخيص وتنظيم خدمات الدفع يرجى إرفاق قائمة بالوثائق المطلوبة وفقًا للباب الثالث من الئحة 
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 اسم الوثيقة الرقم

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

 

 وبيانات مقدم الطلب  معلوماتأ: القسم 

 

 بيانات مقدم الطلب .1
  االسم التجاري المقترح 1.1

السجل التجاري رقم  1.2
 وتاريخ التسجيل

 

 

  بلد التأسيس 1.5

  تاريخ التأسيس 1.3

 

  بدء نشاطه التجاري  تاريخ 1.6

  محل التأسيس 1.4

عدد الفروع وعنوانها أن  1.7
 وجدت

 

العنوان التجاري )في  1.8
 قطر(
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عنوان المقر الرئيسي )إذا  1.9
 تم تأسيسه خارج قطر(

 

  للشركةالشكل القانوني  1.10

 مساهمة عامة   مساهمة خاصة   فرع شركة اجنبية 

 

األنشطة والخدمات التجارية 
التي يتم تقديمها في الوقت 

 الحاضر

  بما في ذلك األنشطة
التجارية للمجموعة إذا 
كانت الشركة جزءًا من 

 مجموعة شركات

 

 

 على ان تكون النسخة االصلية او صورة مصدقة  الوثائق المطلوبة

 .شهادة السجل التجاري  .1
 مذكرة عقد التأسيس .2
 .شهادة من الجهة التنظيمية المسؤولة )إذا كان مقدم الطلب يخضع ألي جهة إشرافية أخرى غير مصرف قطر المركزي( .3
 بيانات المساهمين .2
 

 كامل  االسم

 )أفراد أو شركات(

الرقم الشخصي/ رقم 
جواز السفر/ رقم 

 السجل التجاري 

 األسهم مبلغ العنوان الجنسية
المساهمة بالريال 

 القطري 

  

 نسبة المساهمة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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 %100 المجموع

 :على ان تكون النسخة االصلية او صور مصدقة الوثائق المطلوبة

 نسخة من البيانات المالية .1
 

 هيكل الشركة .2

 الشركة األم والشركات التابعة والشركات المرتبطة، بما في ذلك هيكل الملكية ونسبة المساهمة.تقديم نبذة موجزة عن هيكل مجموعة الشركات مثل 

 الوثائق المطلوبة: 

 .خطة العمل .1
 معلومات تفصيلية عن الهيكل التنظيمي للشركة. .2
 

 

 

 

 

 . الهيكل اإلداري والتنظيمي4

 

 

  ))بيانات مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واإلدارة العليا

 كامل  االسم

 

المسمى 
 الوظيفي

هل يشارك حاليًا في  المؤهالت والخبرات في مجال خدمات الدفع الجنسية
أي أعمال أخرى؟ 

 )نعم/ ال(
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 على ان تكون النسخة االصلية او صورة مصدقة: الوثائق المطلوبة

العملية، جميع المدراء وموظفي اإلدارة العليا )االسم، العمر، الجنسية، الرقم الشخصي/ رقم جواز السفر، المؤهالت الخبرات  منسيرة ذاتية مفصلة  .1
 المشاركة في أي أعمال أخرى بصفة مساهم أو مدير أو رئيس تنفيذي أو إدارة عليا( تاريخ االنضمام لمجلس اإلدارة، تفاصيل

 لهيكل التنظيمي )مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واإلدارات وتسلسلها اإلداري وعدد الموظفين(خطة العمل: مخطط بياني يوضح ا .2
 .السجل التجاري  وشهادة السفرجواز و  نسخة سارية المفعول من البطاقة الشخصية .3
 والسلوك.السيرة الذاتية للمساهمين في حال كانت الشركة مساهمة خاصة على ان تتضمن مرفق يوضح حسن السيرة  .4
 المالي وضعال  .5
 

 الرصيد الحالي ألموال المساهمين في الشركة  5.1

  رأس المال المساهم )األسهم العادية فقط(

  تشمل عالوة اإلصدار وصندوق االحتياطي العام –)+( االحتياطيات 

  ( الخسائر المتراكمة-األرباح المحتجزة أو ))+( 

  ( الخسارة للفترة-)+( الربح أو )

  ير الملموسةغ( األصول -)

  ( أموال المساهمينةصافيالقيمة ال)=( )

 

 

  الحسابات القانوني وعنوانه التجاري  مراجعاسم  5.2

 

 

 

 

 أسماء وعناوين البنوك التي يتعامل معها مقدم الطلب 5.3

 

 

 

مقدم الطلب في سداد قرض أو سلفة أو أي  تعثرإذا  5.4
في هذه الحالة تسهيالت ائتمانية من بنك أو مؤسسة مالية، 

 .يرجى ذكر التفاصيل الكاملة
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 الوثائق المطلوبة:

 الميزانية العمومية المدققة وبيان أرباح وخسائر مقدم الطلب خالل السنوات الثالث الماضية. .1
 الطلب ووضعه المالي في مغلف مختوم. تقارير البنوك عن أداء حساب مقدم .2

  القسم ب: تفاصيل خدمات الدفع المقترح إطالقها

تفاصيل خدمات الدفع التي تقدمها الشركة في الوقت  .6
 إن وجدت.الحالي، 

يرجى تزويدنا بتفاصيل الخدمات مثل تاريخ بدء الخدمة وعدد 
المستخدمين من العمالء/ التجار وباإلضافة إلى عدد وقيمة 

 المعامالت وما إلى ذلك آلخر عامين في مستند منفصل.(

 

 

 

 

 تفاصيل خدمات الدفع المقترحة للترخيص .7
  وصف الخدمة  7.1

 

 

آلية خطوات سير العمل واألدوات وقنوات  –سير العمل  7.2
 تقديم الخدمات )يجب تقديم التفاصيل كاملة بشكل منفصل(

 

والمواصفات األمنية التقنيات التي سيتم استخدامها  7.3
وقابلية التشغيل المتداخل )البيني( واالمتثال للمعايير 

 والشهادات

 )يجب تقديم التفاصيل كاملة بشكل منفصل( 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاصيل الشركات/ المؤسسات/ الكيانات األخرى التي  7.4
تشارك مقدم الطلب في تقديم خدمة الدفع أو إنشاء نظام 

 الدفع
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خبرات مقدم الطلب والشركات/ المؤسسات/ الكيانات  7.5
 في مجال نظام المدفوعات:المرتبطة 

 )يرجى تقديم أي تفاصيل إضافية في مستند منفصل(

 

 

 

 

 

 

الفائدة المتوقعة من تشغيل نظام/ خدمات الدفع  7.6
 على النظام المالي/ البلد. المقترحة

 

 

 

 

تتضمن حيازة أموال إذا كانت الخدمة المقترحة  7.7
اإلجراء المقترح إلدارة هذه األموال التي تم  والمستخدم، ما ه

 تحصيلها من المستخدمين ؟

 

 

  أي معلومات أخرى ذات صلة بخدمة/ نظام الدفع 7.8

 

 

 

 الوثائق المطلوبة: 

 في مجال خدمات الدفع من قبل.نسخة من كتاب االعتماد أو التصريح من قبل مصرف قطر المركزي إذا كان مقدم الطلب يعمل  .1
 خطة العمل: التفاصيل الوظيفية والتقنية الخاصة بخدمة أو نظام الدفع الجديد المقترح. .2
 خطة العمل: خبرة مقدم الطلب والشركات/ المؤسسات/ الكيانات المرتبطة في مجال أنظمة الدفع. .3
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 القسم ج: استراتيجية العمل

 القطري( مصادر التمويل )القيمة بالريال .8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى 

    التمويل الذاتي 

القروض المتوقعة من 
 البنوك

   

القروض المتوقعة من 
 مصادر أخرى غير البنوك

 

   

    
 

  اإليرادات المتوقعة والنفقات ومعدل العائد من االستثمار .9

 

 الثالثةالسنة  السنة الثانية السنة األولى 

    الدخل

    النفقات

    عائد حقوق المساهمين

 

 

كيف يقترح مقدم الطلب استرداد استثماراته واكتساب  .10
 الدخل
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 الوثائق المطلوبة:

 

 خطة العمل: استراتيجية العمل 
 

 

 

 

 القسم د: إدارة المخاطر وخدمة العمالء

  الداخليةالحاكمية المؤسسية وآليات الرقابة 
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التدابير المعمول بها لحماية أموال العمالء )إذا كانت  .11
الخدمة تتضمن التعامل مع أموال العمالء مثل إصدار 

وما إلى  السداد للتجار،وخدمة  اإللكترونية،النقود 
 بما في ذلك صيانة حساب الضمان وعملياته (،ذلك
 

 

 

 

 

 

 

 

والضمانات اإلجراءات المقترحة لتسوية مطالبات الدفع  .12
 للحد من المخاطر

 

التدابير المقترحة لمكافحة االحتيال وغسل األموال  .13
 وتمويل اإلرهاب

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسائل األمنية للوقاية من التهديدات السيبرانية/  .14
 مخاطر أمن المعلومات
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  خطة استمرارية العمل .15

 

المخاطر األخرى التي تواجه تشغيل خدمة الدفع وخطط  .16
 منهاالحد 

 

 

 

 

 

 

 

وصف الرسوم والجداول الزمنية وآليات معالجة شكاوى  .17
 فيما يتعلق بخدمة الدفع المقترحة العمالء

 )يرجى إرفاق ميثاق العميل المفصل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثائق المطلوبة:

 تقرير التقييم المستقل للمخاطر وخطط الحد منها. .1
 ميثاق العميل المقترح وآلية معالجة شكاوى العمالء. .2
 

 

 

 القسم ه: إقرار وتعهد
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 إقرار وتعهد
  

نحن الموقعون أدناه مقدمو طلب الحصول على ترخيص إلنشاء خدمات الدفع في دولة قطر، نقر بأننا مطلعون على قانون  
جميع ، ونتعهد باالمتثال لجميع المواد واللوائح التنفيذية الواردة فيه واستيفاء م2012( لعام 13مصرف قطر المركزي رقم )

الشروط التي ينص عليها مصرف قطر المركزي. كما نتعهد باالمتثال لجميع اللوائح التنظيمية الصادرة من قبل مصرف قطر 
المركزي والتي تتعلق بترخيص خدمات الدفع في دولة قطر واإلشراف والرقابة عليها. ونحن نتعهد بأن جميع المعلومات والوثائق 

صحيحة وسليمة ودقيقة وأنه ال توجد معلومات مهمة إضافية أخرى، على حد علمنا، يمكن أن  المقدمة إلى مصرف قطر المركزي 
 تؤثر على قرار االعتماد من قبل مصرف قطر المركزي.

  

 ......................................بصفتي:....................................................................االسم:

 

  :   قيعالتو 

 

 اسم المفوض بالتوقيع:

 الرقم الشخصي:

 

 

 إرشادات:

 يجب توقيع هذا اإلقرار والتعهد من كافة مؤسسي الشركة. .1
 يجب المصادقة على صحة التوقيع وفق األصول. .2
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 نموذج إضافة تاجر جديد

 

 نموذج إضافة تاجر جديد

 اسم الشركة 

 العنوان  

 بيانات التواصل
 رقم ال اتف 

 رقم الجوال 

البريد  
 اإللكتروني

 النشاط التجاري 

 الخدمات المقدمة 

 تاريخ بدء تقديم الخدمات  

 معدل التحويالت المتوقعة ش ري 

 رقم السجل التجاري 

 تاريخ انت اء السجل التجاري 

 عدد الفرو  
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 الءوكالنموذج اعتماد 

 

 الوكالءالبيانات المطلوبة العتماد 
 يوم من التعاقد مع الوكيل  15يتم ارسال هذه البيانات قبل 

   نسخة من السجل التجاري 1 

   عقد الت سيس 2 

   ش ادة المخولين في التوقيع 3 

 4 
خطاب تفويض من مجلس اإلدارة 

    للوكيل

   االسم التجاري للوكيل 5 

   موقع الوكيل 6 

   للخدمةعدد الفرو  المقدمة  7 

    حجم التداول المتوقع ش ري  8 

    رقم ال اتف 9 

   البريد االلكتروني 10 

 

 

 


