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 التسجیل : -1

 البیانات الرئیسیة لتسجیل محال الصرافة* :

یرجى تزوید مصرف قطر المركزي بالبیانات الرئیس�یة لتس�جیل مح�ال الص�رافة حس�ب النم�وذج 

) عل�ى Excel Sheet)** على شكل نسخ ورقیة ونس�خ الكترونی�ة بص�یغة (2المرفق ملحق رقم (

) ، وذل��ك لتح��دیث س��جل بیان��ات الص��رافة ل��دى qassima@qcb.gov.qaون��ي (البری��د االلكتر

 المصرف وللتجدید السنوي لشھادة ترخیص مزاولة أعمال الصرافة .

وعلى محال الصرافة توخي الدقة في تعبئة البیانات المطلوبة وتزوید إدارة اإلش�راف والرقاب�ة 

  التالیة : األول من شھر نوفمبر من كل عام مع أرفاق المستندات ل األسبوعبھا خال

ن الس���جل التج���اري لمح���ل الص���رافة متض���مناً رأس الم���ال ، وأس���م م���مس���تخرج ح���دیث  . أ

 المالك/الشركاء ونسب مشاركتھم .

نماذج التواقیع المعتمدة عن اإلدارة العامة ف�ي البن�وك األجنبی�ة ومح�ال الص�رافة األجنبی�ة  . ب

 تم معھا عقد اتفاقیات اإلدارة . التي

 صورة عن النظام األساسي لمحل الصرافة وعقد التأسیس . . ج

كش���ف بالص���الحیات المعط���اة م���ن البن���ك األجنب���ي أو مح���ل الص���رافة األجنب���ي (اإلدارة  . د

األجنبیة) للمدیر ومدیر العملی�ات المعین�ین م�ن قبل�ھ إلدارة وتس�ییر أعم�ال مح�ل الص�رافة 

 في قطر .

مح�ل لحفظھ�ا ف�ي مح�ل السخة من قانون السلطة اإلشرافیة التي تشرف على إدارة ھـ. توفیر ن

 الصرافة عند الطلب .

 كتاب تفویض بخصم رسوم التسجیل السنوي . . و

 صورة من رقم القید لمراقب الحسابات . . ز

 

 

 

 

  21/10/2014تاریخ  26/2014تعمیم * 
  28/11/2010تاریخ  20/2010** تعمیم 

تعلیمات محال  كتاب من 13التسجیل والرسوم صفحة ثانیاً من  1ألغیت الفقرة (و) من البند  8/12/2011تاریخ  41/2011مالحظة : التعمیم 
وُیعمل بالتعمیم اعتباراً من  % من رأس مال محل الصرافة25بشأن تقدیم كفالة بنكیة للمصرف بمبلغ یعادل  2011الصرافة حتى مایو 

1/1/2012  
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 الرسوم : -2

من شھر ین�ایر م�ن ك�ل األول ل الرسوم السنویة من محال الصرافة خالل األسبوع تحص -1

 عام على النحو التالي :

 تدفع الرسوم السنویة بواسطة شیك لصالح المصرف أو تفویض بالخصم . . أ

یرس��ل الش��یك باس��م المص��رف المرك��زي إل��ى م��دیر إدارة ال��دین الع��ام والش��ؤون  . ب

المصرفیة واإلصدار في المصرف بالبرید المس�جل أو ع�ن طری�ق مراس�ل المح�ل 

 وبدورھا تقوم بإشعارھم باالستالم .

 الترخیص سنویاً بعد استیفاء جمیع متطلبات المصرف .یجدد  . ج

  تحدید الرسوم وأنواعھا*: -2

) م�ن ق�انون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م 222استناداً إلى المادة (

تق��رر اعتم��اد الرس��وم الت��ي  31/12/2007ت��اریخ  23/2007، والتعم��یم  2012لس��نة  13

 أدناه : وافقات التي یصدرھا وفقاً للجدولیتقاضاھا المصرف عن التراخیص التي یمنحھا والم

 ر.ق                                                                                               

  نماذج محال الصرافة

 15000 طلب ترخیص محل صرافة 

 5000 طلب ترخیص فرع صرافة 

 7500 صرافة  حلتمدید طلب ترخیص م

 2500 تمدید طلب ترخیص فرع محل صرافة 

  الرسوم السنویة لمحال الصرافة 

 10000 رسوم التسجیل السنوي للمركز الرئیسي لمحال الصرافة

 5000 رسوم التسجیل السنوي لفرع محل صرافة 

   رسوم أخرى لمحال الصرافة

 110000 رسوم منح شھادة ترخیص لمحال الصرافة *

 11000 رسوم بدء نشاط المركز الرئیسي لمحل صرافة **

 4400 رسوم بدء نشاط فرع لمحل صرافة**
 

 

 

 رسوم منح شھادة الترخیص تؤخذ مرة واحدة فقط  * 
 ** رسوم بدء النشاط تؤخذ مرة واحدة فقط  

 

   31/12/2007تاریخ  23/2007تعمیم * 
 


