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 الفصل الثاني 
 خیصالتر

 13م�ن ق�انون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م  )77( استناداً ألحك�ام الم�ادة -1

"یحظر تقدیم أي من الخدمات المالی�ة أو ممارس�ة األنش�طة واألعم�ال المنص�وص علیھ�ا  2012لسنة 

 .خیص بذلك من المصرف" في ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ ، قبل الحصول على تر

لمح�ل  المنصوص علیھا في قانون المصرف أو یكون فرعاً محال الصرافة ال یجوز أن یزاول أعمال  -2

إال من كان مرخصاً لھ بذلك من المصرف ومقیداً ف�ي الس�جل التج�اري و "س�جل ت�راخیص  الصرافة 

 بالمصرف. بمحال الصرافةالخاص  "المؤسسات المالیة

المرخص لھ�ا م�ن المص�رف قب�ل العم�ل بق�انون مص�رف قط�ر المرك�زي  افةمحال الصرفیما عدا  -3

، یقدم طلب الترخیص م�ن ص�احب الش�أن أو م�ن  2012لسنة  13وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

ل�ذلك وبالش�روط الت�ي  على النموذج المخص�ص محل صرافةیمثلھ قانوناً لإلدارة المختصة بإنشاء 

لمس��تندات المؤی��دة ل��ھ حی��ث تت��ولى اإلدارة المختص��ة ف��ي تح��ددھا تعلیم��ات المص��رف مش��فوعاً با

 البیان��اتواس��تیفاء كاف��ة المص��رف فح��ص طل��ب الت��رخیص ومرفقات��ھ والتأك��د م��ن ت��وافر الش��روط 

ویج�ب عل�ى طال�ب الت�رخیص ، ) م�ن الق�انون 81و  80( بالمادتینتقیداً  والمستندات والمعلومات

وأن ،  الت��ي تطلبھ��ا اإلدارة المختص��ة بالمص��رفاس��تیفاء كاف��ة البیان��ات والمعلوم��ات والمس��تندات 

 رأس المال وبوضع مالي مقبول وفقاً لما تحدده تعلیمات المصرف.  یتمتع طالب الترخیص بكفایة

الموض��ح تق��رر اعتم��اد اس��تخدام نم��وذج طل��ب الت��رخیص لمح��ال الص��رافة وفروعھ��ا داخ��ل قط��ر * -4

، ویم�نح الت�رخیص لمزاول�ة نش�اط أعم�ال  ) ، ووفقاً للمتطلب�ات المح�ددة بھ�ذا النم�وذج1( بالملحق

(شركات الصرافة وفقاً للش�روط والض�وابط  ) من قانون المصرف4بند ( 79الصرافة وفقاً للمادة 

 .التي یحددھا المصرف) 

ل�إلدارة المختص�ة بالمص�رف بع�د فح�ص طل�ب  ،قانون المصرف ) من 81( المادة استناداً ألحكام -5

أن تطلب إجراء ما ت�راه م�ن  فائھ للشروط الواجب توافرھا فیھللتحقق من استی الترخیص ومرفقاتھ

تعدیالت على الطلب واستیفاء ما تراه الزماً للبت فیھ ، ویجوز لطالب الترخیص قبل صدور قرار 

وذل�ك وفق�اً فیھ أو في مرفقاتھ م�ن أخط�اء مادی�ة قد یرد بشأن الطلب أن یسحب طلبھ أو یصحح ما 

 دھا المصرف .یحدللضوابط واإلجراءات التي 

 
 اإلدارة المختصة ھي إدارة اإلشراف والرقابة . -

 عدل . 12/9/2007تاریخ  15/2007* تعمیم 
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 60یص�در المح�افظ ق�راره بم�نح الت�رخیص خ�الل  ق�انون المص�رفم�ن  )82( استناداً ألحكام الم�ادة -6

والق��رارات  ق��انون المص��رفیوم��اً م��ن ت��اریخ اس��تیفاء الطل��ب كاف��ة الش��روط المنص��وص علیھ��ا ف��ي 

   واللوائح الصادرة تنفیذاً ألحكامھ .

یص��در المح��افظ ق��راراً مس��بباً ب��رفض طل��ب لمص��رف ، ) م��ن ق��انون ا83اس��تناداً ألحك��ام الم��ادة ( -7

ر طالب الترخیص بالقرار الصادر ب�رفض الطل�ب خط، وی رخیص إذا لم یكن مستوفیاً لشروطھالت

بتس�لیم اإلخط�ار عل�ى مح�ل إقامت�ھ أو مرك�ز أعمال�ھ أو ب�أي وس�یلة تفی�د واألسباب التي بني علیھا 

اللجن�ة*  مق�رار الص�ادر ب�رفض طل�ب الت�رخیص أم�ا. ولمقدم الطل�ب أن ی�تظلم م�ن الالعلم بالقرار 

 یوماً من تاریخ إخطاره بالقرار . 15خالل  قانون المصرف) من 190المنشأة بموجب المادة (

یصدر بتحدید مدة الت�رخیص ورس�وم )  من قانون المصرف ، 85) و (84استناداً ألحكام المادتین (  -8

إدارة المصرف ، وتتولى اإلدارة المختص�ة ف�ي إصدار وتجدید الترخیص وإجراءاتھ قرار من مجلس 

ما ح�داھلیت�ین إین ی�ومیتین محتقرار منح الت�رخیص ف�ي الجری�دة الرس�میة وف�ي ص�حیف نشرالمصرف 

باللغ��ة العربی��ة واألخ��رى باللغ��ة االنجلیزی��ة ، وعل��ى الم��رخص ل��ھ أن یع��رض ف��ي مك��ان ظ��اھر بمق��ر 

 دة من الترخیص الممنوح لھ.مزاولة نشاطھ في الدولة ، وبصفة دائمة ، صورة معتم

 مح��ال الص��رافةال یج��وز الت��رخیص لف��روع ) م��ن ق��انون المص��رف ، 87ألحك��ام الم��ادة (اس��تنادا ً  -9

األجنبیة بالعمل في قطر ، ما لم یكن مرخص�اً لھ�ا م�ن جھ�ات االختص�اص ف�ي دول�ة المق�ر . وی�تم 

ي الدول�ة وفق�اً للش�روط ) بف�تح ف�روع لھ�ا ف�مح�ال الص�رافةالترخیص للمؤسسات المالیة األجنبی�ة (

والض��وابط الت��ي یص��در بھ��ا ق��رار م��ن مجل��س إدارة المص��رف  وتخض��ع جمی��ع اتفاقی��ات اإلدارة 

 لموافقة المصرف وتعلیماتھ .  الصرافة محاللاألجنبیة 

ال یج��وز ألي ش��خص قب��ل الحص��ول عل��ى ) م��ن ق��انون المص��رف 78اس��تناداً ألحك��ام الم��ادة ( -10

الوثائق والمستندات في جمیع  صرافة محللمة أو شعار ترخیص بذلك من المصرف استخدام ك

 أو المراسالت أو اإلعالنات أو أي وسیلة أخرى .

خاضعة لرقابة ال صرافةال محال من ال یجوز ألي) من قانون المصرف ، 118استناداً ألحكام المادة ( -11

أو تغی�ر ش�كلھا أن تف�تح فرع�اً أو أن تغل�ق أي ف�رع  أو أي ش�ركة تابع�ة ألي منھ�اوإشراف المصرف 

ق�ة ال بعد الحصول على موافالقانوني أو موقعھا أو موقع مركزھا الرئیسي أو فروعھا داخل الدولة ، إ

 صرف ، أو أليـمـــراف الــة وإشـرقـابـع لــخضـیة ــرافـص لــحــجوز ألي مـرف . كما ال یـصـالم

 

 
  

ھي لجنة فض المنازعات  2012لسنة  13ؤسسات المالیة رقم ) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم الم1المادة (* اللجنة حسب تعریفھا في 
 من القانون المبین أعاله . 190المنشأة بموجب المادة 
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، إال بعد الحصول عل�ى موافق�ة المص�رف . شركة تابعة لھا أن تفتح فرعاً خارج الدولة أو إغالقھ 

 ویتعین إخطار المصرف قبل إغالق أي فرع خارج الدولة .

الب��دء بمزاول��ة  الص��رافة مح��لعل��ى ، یج��ب ) م��ن ق��انون المص��رف 88اس��تناداً ألحك��ام الم��ادة ( -12

س�تة أش�ھر م�ن ت�اریخ  ص�دور  )6( الخدمات واألعمال واألنش�طة المالی�ة الم�رخص بھ�ا خ�الل

مض�ي ھ�ذه الم�دة  ةوفي حال� .ویجوز للمصرف تمدید ھذه المدة لمدة أخرى مماثلة الترخیص ، 

ن ل�م لت�رخیص ك�أدون البدء في مزاولة الخدمات أو األعمال أو األنشطة الم�رخص بھ�ا یعتب�ر ا

 یكن . 

  -:فتح فروع إضافیة لمحال الصرافة* معاییر -13

بشأن مصرف قطر المرك�زي  2012) لسنة 13) من المرسوم بقانون رقم (118التزاماً بالمادة (

وتنظیم المؤسسات المالیة . تقرر تطبیق المعاییر التالیة لتنظیم إجراءات فتح فروع إضافیة لمح�ال 

 -الصرافة داخل الدولة :

 تشغیلیة لمدة ثالث سنوات متتالیة . اً أن تكون الشركة قد حققت أرباح  -أ

یمات المص�رف لم�دة س�نتین س�ابقتین لت�اریخ عدم وجود أیة غرامات مالیة أو مخالفات لتعل  -ب

 تقدیم طلب الفرع اإلضافي .

ع��دم وج��ود مخالف��ات لتعلیم��ات وح��دة المعلوم��ات المالی��ة الخاص��ة بمكافح��ة غس��ل األم��وال  -ج

 وتمویل اإلرھاب .

أن ی�تم مواف�اة المص��رف ف�ي بدای��ة ك�ل ع��ام بخط�ة التوس��ع لمح�ل الص��رافة عل�ى أن تك��ون     -د

اإلدارة أو المالك والیتم النظر في أیة طلبات لفتح ف�روع ل�م تك�ن واردة  معتمدة من مجلس

 ضمن خطة التوسع خالل العام .

 مراجعة من قبل مدقق حسابات معتمدة كل ستة أشھر . محل الصرافةأن تكون حسابات  -ھـ

 مدى حاجة الموقع المقترح للفرع اإلضافي لمحل الصرافة .  -و

ش��ركة أو إل��ى  ح��ول التزامات��ھیس��اھم أو یلف أو تأیتح��د أو ی��مل��ك أو یأن مح��ل ص��رافة  يالیج��وز أل -14

، إال بموافق��ة مس��بقة م��ن المص��رف ، ووفق��اً للش��روط والض��وابط الت��ي یص��در  مؤسس��ة مالی��ة أخ��رى

من ق�انون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات  139بتحدیدھا قرار من المجلس تقیداً بالمادة 

 . 2012لسنة  13المالیة رقم 

 
 

 . 8/7/2007تاریخ  12/2007* تعمیم 
من  ألف لایر لكل فرع  500بشأن إصدار ضمان مصرفي  11و  10صفحتي  9إلغاء الفقرة (د) في البند  8/12/2011تاریخ  41/2011مالحظة : حسب التعمیم

 1/1/2012ویُعمل بالتعمیم اعتباراً من  2011تعلیمات محال الصرافة حتى مایو 
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الخاض�عة  الص�رافة مح�التملك األشخاص الطبیعیین والمعنویین  ألسھم  روطیحدد المجلس نسب وش -15

لرقابة وإشراف المصرف ، والیجوز تجاوز تلك النسب بصورة مباشرة أوغی�ر مباش�رة ، وعل�ى ك�ل 

م��ن  )124( تقی��داً بالم��ادةص��رافة تزوی��د المص��رف بجمی�ع المعلوم��ات والبیان��ات الخاص��ة ب�ذلك  مح�ل

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

 سنویاً بناًء على طلب الشركة بعد موافقة المصرف .  یجدد الترخیص -16

یجب على كل محل صرافة یرغب في التوقف بشكل كامل أو جزئي أو في أي من فروعھ عن تقدیم ك�ل  -17

بع�د إخط�ار *بذلك من المص�رف ( موافقة كتابیةأو بعض الخدمات المالیة محل الترخیص الحصول على 

مدة اإلخطار عن ستة أشھر قبل التوق�ف ، وللمص�رف أن یواف�ق المصرف مسبقاً بذلك وال یجوز أن تقل 

موافقت�ھ یج�وز للمص�رف أن یقی�د وعلى إنقاص مدة اإلخطار إذا اقتنع أن حقوق العمالء محافظ  علیھا)، 

م�ن ق�انون مص�رف قط�ر  119المش�ار إلیھ�ا أع�اله بأی�ة ش�روط یراھ�ا ض�روریة . تقی�داً بالم�ادة  الكتابیة

. ویتعین على محل الصرافة قبل التوق�ف ع�ن  2012لسنة  13سات المالیة رقم المركزي وتنظیم المؤس

تقدیم كل أو بعض الخدمات المالیة محل الترخیص أن یعلن ذل�ك ف�ي ص�حیفتین ی�ومیتین محلیت�ین تص�در 

إحداھما باللغة العربیة واألخرى باللغة االنجلیزیة ، على أن یتض�من اإلع�الن البیان�ات والمعلوم�ات الت�ي 

 یوماً . 30دھا المصرف ، وذلك قبل التوقف الفعلي بمدة ال تقل عن یحد

 : )2012لسنة  13من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم  90المادة  استناداً ألحكام(إلغاء الترخیص  -18

أي ف�ي  ،لم�دة مح�ددة ، بحس�ب األح�وال  أو وقفھ یجوز بقرار من المحافظ ، إلغاء الترخیص  18/1

 من الحاالت التالیة :  

 إذا تم الحصول على الترخیص بناًء على معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة . -1

 شرطاً من شروط الترخیص . *إذا فقدت المؤسسة المالیة* -2

 الص�ادرة إذا أخلت المؤسسة المالیة بأي م�ن أحك�ام ھ�ذا الق�انون أو الق�رارات أو التعلیم�ات -3

 ت النافذة ذات الصلة .تنفیذاً لھ ، أو التشریعا

 من الشروط المحددة في الترخیص .شرط إذا أخلت المؤسسة المالیة بأي  -4

إذا توقفت المؤسسة المالیة عن مزاولة الخدمات أو األعم�ال أو األنش�طة المالی�ة الم�رخص  -5

 لھا بمزاولتھا .

 ضرار بالغیر .لة ، أو غیر دقیقة ترتب علیھا اإلتزوید المصرف بمعلومات مضل -6

تھدید مصالح المودعین أو المستثمرین أو العمالء أو تعریضھا للخطر ، بسبب الطریقة  -7

 التي تدیر بھا المؤسسة المالیة شؤونھا .

 2011من كتاب تعلیمات محال الصرافة حتى مایو  10صفحة  8ند ببین القوسین حسب التعلیمات المدون  *
 من ضمنھا (محال الصرافة)  2012لسنة  13) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 1مدون في المادة (المؤسسة المالیة : تعریفھا * *
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عدم ق�درة المؤسس�ة المالی�ة عل�ى الوف�اء بالتزاماتھ�ا أو بمتطلب�ات الم�الءة المالی�ة ، وفق�اً  -8

 ألحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ .

قص رأس المال المدفوع عن الحد األدنى المتطل�ب قانون�اً ، أو ل�م تح�تفظ المؤسس�ة إذا ن -9

المالیة ف�ي الدول�ة ب�األموال الواج�ب تخصیص�ھا ، وفق�اً ألحك�ام ھ�ذا الق�انون والق�رارات 

 الصادرة تنفیذاً لھ .

إذا امتنعت المؤسس�ة المالی�ة ع�ن تق�دیم دفاترھ�ا ومس�تنداتھا للمراجع�ة أو الفح�ص أو  -10

ق ال�ذي یق�وم ب�ھ مراقب�و الحس�ابات ، أو رفض�ت تزوی�دھم بالكش�وف والبیان�ات الت�دقی

 الواجب تقدیمھا طبقاً ألحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ .

 إنھاء عمل فرع المؤسسة المالیة األجنبیة بالدولة .    -11

 لھا بدولة المقر .إلغاء ترخیص المؤسسة المالیة المرخص  -12

المؤسس��ة المالی��ة أح��د أس��باب االنقض��اء المنص��وص علیھ��ا ف��ي ق��انون  إذا تحق��ق بش��أن -13

  الشركات التجاریة المشار إلیھ .

 ماك�واس�تناداً ألح.  " *اء الت�رخیصوال یجوز ممارسة أي أعمال من تاریخ صدور ق�رار إلغ�" 18/2

 ل�معلى مق�ره أو ب�أي وس�یلة تفی�د الع الصرافةمحل  خطریُ من قانون المصرف ،  ) 91المادة (

م��ن  91ن��ص الم��ادة فیم��ا یل��ي بماھی��ة وأس��باب وت��اریخ س��ریان وق��ف أو إلغ��اء الت��رخیص ، و

 :القانون 
 

أو وقف الت�رخیص طبق�اً ألحك�ام الم�ادة الس�ابقة . أن  بإلغاء یجب على المصرف قبل إصدار قراره" 

یان وقف أو یخطر المؤسسة المالیة على مقرھا أو بأي وسیلة تفید العلم بماھیة وأسباب وتاریخ سر

 إلغاء الترخیص .

ویجوز للمص�رف ف�ي الح�االت االس�تثنائیة الت�ي ال تحتم�ل الت�أخیر أن یص�در ق�رار وق�ف أو إلغ�اء 

 الترخیص دون أن یسبقھ باإلخطار المنصوص علیھ في الفقرة السابقة .

بط ، وف��ي جمی��ع األح��وال ، یك��ون للمؤسس��ة المالی��ة ال��تظلم م��ن الق��رار المش��ار إلی��ھ ، وفق��أً للض��وا

 ) من ھذا القانون" .83واإلجراءات والمواعید المنصوص علیھا في المادة (

ى بجمی�ع رغب ف�ي التوق�ف ع�ن العم�ل ق�د أوف�ی ذيال الصرافة محلوعلى المصرف التثبت من أن 

وی��تم ذل��ك طبق��اً للقواع��د واإلج��راءات الت��ي یح��ددھا خط��ار خ��الل م��دة اإل العم��الءتج��اه  التزامات��ھ

  ) .23صفحة ( 17لبند االمصرف مبینة في 

 

 ) بند (ز)12صفحة ( 2011*المدون بین قوسین حسب ماورد في تعلیمات محال الصرافة حتى مایو  
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الق��رار  *"تنش��ر اإلدارة المختص��ةم��ن ق��انون المص��رف ، 92 اس��تناداً ألحك��ام الم��ادة 18/3

الص��ادر بإلغ��اء أو وق��ف الت��رخیص ف��ي الجری��دة الرس��میة ، وف��ي ص��حیفتین ی��ومیتین 

محلیتین ، إحداھما باللغة العربیة واألخرى باللغة االنجلیزی�ة ، وعل�ى الموق�ع الرس�مي 

 مصرف على شبكة المعلومات الدولیة .لل

ویج��وز اإلع��الن ع��ن الق��رار المش��ار إلی��ھ بأی��ة وس��یلة أخ��رى ، بم��ا ف��ي ذل��ك الوس��ائل  

 االلكترونیة ، وفقاً لما تقدره اإلدارة المختصة في ھذا الشأن" .
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المركزي  * اإلدارة المختصة ھي إدارة اإلشراف والرقابة في مصرف قطر 

 
 


