
31       
 محال الصرافةتعلیمات     

                                                                                                                       

  2015 مارس      
 سادسةالالطبعة 

 

 

 
 
 

 خامسالل ــالفــص
 

  أعمال محال الصرافة
 
 
 



32       

 أعمال محال الصرافة                                                                           تعلیمات محال الصرافة    
                                                                                                        

  2015 مارس    
 السادسةالطبعة 

 

 

 

 خامسالالفصل 
 أعمال محال الصرافة 

 

 

 أوالً : األعمال المصرح بھا واألعمال المحظورة :
 

) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم 1تتمثل أعمال الصرافة حسب  المادة رقم (  -1

 األول : الفصل فيوكما ھو وارد  2012لسنة  13المؤسسات المالیة رقم 

جار فیھا وفي الشیكات السیاحیة وسبائك المعادن الثمینة " تبدیل العمالت المختلفة واالت

 عمال یحددھا المصرف" .ي أوإصدار وقبول الحواالت من المراسلین المرخصین وأ

 ُیحظر على محال الصرافة ممارسة األعمال اآلتیة :  -2

األعمال المصرفیة بما في ذلك قبول الودائع وفتح حسابات وتقدیم القروض وفتح  -أ

 ادات وإصدار الكفاالت .االعتم

أعمال شركات التمویل وشركات االستثمار بما في ذلك تقدیم القروض وتسویق المحافظ  -ب

 والصنادیق االستثماریة لبنوك ومؤسسات مالیة .

تسویق أسھم وسندات وشھادات ادخاریة بجمیع أنواعھا وغیرھا من األوراق المالیة غیر  -ج

 النقدیة .

 لمؤسسات المالیة في جمیع المعامالت .تمثیل البنوك وا  -د

 *مزاولة أعمال الصرافة خارج المركز الرئیسي والفروع .  -3

تالحظ في اآلونة األخیرة قیام بعض محال الصرافة بممارسة بعض األعمال المرخص بھا  

داخل أماكن التجمعات العمالیة بالدولة ، وھذا یخالف شروط منح الترخیص ومزاولة  

 النشاط .

غیر المشروع ، یجب عدم ممارسة أي نشاط من األنشطة المرخص ومنعاً لھذا العمل  علیھ 

المصرف بتوقیع  سوف یقوم بھا خارج المقر الرئیسي للمحل أو الفروع المرخص بھا و

العقوبة الالزمة في حالة ضبط أیة مخالفة لما ورد بھذه التعلیمات وذلك وفقاً ألحكام 

بشأن مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات  2012سنة ل 13المرسوم بقانون رقم 

 المالیة والتعلیمات الصادرة بموجبھ .

 
 

  9/11/2010تاریخ  18/2010تعمیم * 
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 المالیة األجنبیة *  تمثیل المؤسسات  -4

لوحظ قیام بعض محال الصرافة بمزاولة نشاط تمثیل المؤسسات المالیة األجنبیة وذلك  

بنوك ونشر إعالناتھا بأعلى جدران باالحتفاظ لدیھا بنماذج فتح حسابات للعمالء لدى ھذه ال

المحل والعمل كوسیط بین البنك وعمالئھ في إجراء عملیات السحب واإلیداع وتجدید الودائع 

قطر المركزي وتنظیم  مصرف) من قانون 1لفین بذلك المادة (والمراسالت المختلفة مخا

) 1ة في البند (التي حددت أعمال الصرافة المبین 2012لسنة  13المؤسسات المالیة رقم 

 . من ھذه التعلیمات )32(صفحة  من أوالً) 1أي البند ( (من التعلیمات السابقة) *17صفحة 

 یجب على جمیع محال الصرافة المخالفة التوقف عن مزاولة مثل ھذه األعمال .  

 -حفظ أمانات للغیر : -5
 

الشركاء أو العاملین یمنع قیام أي محل صرافة باالحتفاظ لدیھ بأي متعلقات شخصیة خاصة ب

 لدیھ أو للغیر داخل الخزن الحدیدیة الموجودة في المحل .

 -ثانیاً : الحواالت والشیكات وبیانات العمالء :
 -الحـواالت: -1

  -حواالت مسحوبة على صرافین مرخص لھم: -1/1

یج��ب أن یك��ون قب��ول التح��ویالت وإص��دارھا م��ن قب��ل المح��ل م��ع بن��وك وش��ركات ص��رافة  

د بتعلیم��ات مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب ن ی��تم التأك��د م��ن التقّی��أمرخص��ة، و

 ). 73صفحة (

 -التحویالت المالیة وشراء العمالت وبیانات العمالء : -1/2

على جمیع محال الصرافة ضرورة الطلب م�ن جمی�ع العم�الء ال�راغبین ف�ي تحوی�ل ** -1/2/1

 البطاقة الشخصیة،  أو جواز السفر. األموال إلى دول أخرى أو شراء وبیع العمالت ،

مصرف للعلى أن یتم إدخال ھذه المعلومات ضمن البرامج المعدة لنظام التقاریر المركزیة 

والمستخدمة حالی�اً ف�ي نف�س اللحظ�ة ، علم�اً ب�أن المص�رف س�یقوم باتخ�اذ كاف�ة اإلج�راءات 

 الالزمة على جمیع محال الصرافة المخالفة لھذه التعلیمات .

 -:*تعلیمات بیانات العمالء الخاصة بشراء العمالت والتحویالت المالیة** -1/2/2
 

 

 
 

  ]2011أعاله حسب تعلیمات محال الصرافة حتى مایو  4المدونة في البند  17) صفحة 1البند ([ 17/3/2008تاریخ  3/2008تعمیم  *
 ) 355/1682/2009(رقم إشارة ن.م/ 8/10/2009تاریخ  9/2009** تعمیم رقم 

 14/4/2010تاریخ  10/2010*** تعمیم 
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م ، على جمیع محال 10/2009والتعمیم رقم  9/2009باإلشارة إلى التعمیم رقم 

الصرافة العاملة بدولة قطر االلتزام باتخاذ اإلجراءات الالزمة والخاصة بالعمالء الراغبین 

 الد أو الراغبین في شراء أو بیع العمالت ، كاآلتي :في تحویل األموال خارج الب

التحقق من توفر وتطابق البطاقة الشخصیة أو جواز الس�فر المتض�من ال�رقم الشخص�ي  -أ

ا) لجمیع العمالء ، قبل إج�راء أي عملی�ة ش�راء العم�الت م(أو نسخة من أي واحدة منھ

ف�ي مح�ل الص�رافة للتحق�ق أو التحویالت المالیة ، ویمكن االستعانة بأي موظف�ة تعم�ل 

 من ھویة النساء المنقبات .

التحقق من توفر البطاقة الشخصیة أو جواز الس�فر المتض�من ال�رقم الشخص�ي (أو نس�خة  -ب

بنفس��ھ م��ع ت��وفر  م��ن أي واح��دة منھم��ا) لص��احب المعامل��ة إذا ل��م یك��ن یباش��ر اإلج��راءات

نس�خة م�ن أي واح�دة البطاقة الشخصیة أو جواز السفر المتضمن ال�رقم الشخص�ي (أو 

 منھا) للشخص الذي یباشر إجراءات المعاملة .

للمتعاملین الذین لم تستخرج لھم بطاقات شخصیة نظراً لكونھم زائ�رین للدول�ة أو ل�م  -ج

یتم استكمال إجراءات الحصول على الرقم الشخصي ، یجب ت�وفر ج�واز الس�فر أو 

 صورة منھ ، ویجوز أخذ نسخة ورقیة أو ضوئیة منھ .

یمكن للعمالء الحاصلین على بطاقات صادرة من نف�س مح�ل الص�رافة اس�تخدام ھ�ذه  -د

البطاقات شریطة أن یكون محل الص�رافة ق�د ق�ام بتخ�زین بیان�ات البطاق�ة الشخص�یة 

وجواز السفر ونسخ ضوئیة منھا ومعلومات االتصال بالعمیل ، ضمن قاع�دة بیان�ات 

م��ع نظ��ام إدخ��ال المع��امالت  )Integrated( الكترونی��ة (ولیس��ت ورقی��ة) ، مدمج��ة

 وتكون متوفرة عند طلبھا من الجھات الرسمیة في الدولة .

إدخال جمیع تفاصیل البطاقات الشخصیة أو جوازات السفر أو البطاق�ات الص�ادرة ف�ي  -ھـ

المحل ضمن بیانات المعامالت المدخلة ف�ي النظ�ام المس�تخدم م�ع إرس�الھا مباش�رة إل�ى 

ة بالمص��رف ، ع��ن طری��ق الش��بكة المع��دة ل��ذلك ، وال یج��وز قواع��د البیان��ات الخاص��

 تأجیلھا إلى نھایة الیوم أو إلى أیام الحقة .

لایر قط�ري ، یج�ب أخ�ذ نس�خة  4000للمعامالت الت�ي تع�ادل أو تزی�د ع�ن مبل�غ =/ -و

 یر ـغـیة أو جــوازات السفــر للمتعــاملـین اقات الشخصـن البطـیة مـة أو ضوئـورقی
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عل��ى بطاق��ات ص��ادرة م��ن نف��س المح��ل ، م��ع حفظھ��ا وفھرس��تھا بطریق��ة یمك��ن  حاص��لینال

 الرجوع إلیھا بسرعة . 

لایر  قط�ري إل�ى مع�امالت متع�ددة  4000ال یجوز تجزئة المعامالت الت�ي تتج�اوز ال�ـ=/ -ز

 لایر .  4000كل واحدة منھا تقل عن =/

خیریة، أو نادي ریاضي أو جمعیة عندما یكون المتعامل یمثل شركة تجاریة أو مؤسسة حكومیة  -ح

یجب توفر البطاقة الشخصیة لممثل الشركة مع ض�رورة طل�ب ص�ورة م�ن الس�جل التج�اري أو 

 الرخصة التجاریة وبیانات الجھة المرسلة مع إدخال ھذه المعلومات ضمن بیانات المعاملة .

ن خ��الل مح��ل ض��رورة إدخ��ال معلوم��ات البن��ك ورق��م الحس��اب للح��واالت ال��واردة المحلی��ة م�� -ط

 الصرافة في نظام إدخال المعامالت .

م��ع إلغ��اء التعلیم��ات الس��ابقة الت��ي  14/4/2010تس��ري ھ��ذه التعلیم��ات اعتب��اراً م��ن تاریخ��ھ  -ي

وفق�اً ألحك�ام  الجزاءات المالیةوردت في ھذا الشأن ، علماً بأن المصرف سوف یقوم بفرض 

، عل��ى  2012لس��نة  13رق��م مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات المالی��ة  ق��انون

 المحال المخالفة لھذه التعلیمات .

 -البطاقة الشخصیة لمواطني دول مجلس التعاون الخلیجي* : -1/2/3

على جمیع محال الصرافة العاملة ف�ي دول�ة قط�ر ض�رورة الطل�ب م�ن العم�الء ال�راغبین ف�ي تحوی�ل 

دول مجل�س التع�اون الخلیج�ي أخ�ذ  األموال إلى دول أخرى أو شراء وبیع العمالت بالنسبة لم�واطني

صورة من جواز السفر أو االكتفاء بصورة من البطاقة الشخصیة األصلیة الصادرة من بلدانھم ، م�ع 

 . )33المدون صفحة ( 1/2/2مات الواردة في البند االلتزام بالتعلی

     م���دون  33/2014مس���تند إثب���ات الشخص���یة للع���املین بالس���فارات والمنظم���ات الدولی���ة ، تعم���یم  -1/2/4

 . 168صفحة 

 الحواالت الصادرة : -1/3

 : *الحواالت الصادرة شھریاً * -1/3/1

أمث�ال رأس الم�ال الم�دفوع ،  10تحدید حد أقصى للحواالت الصادرة شھریاً بأال تزید ع�ن 

حل الصرافة في زیادة قیمة إجم�الي الح�واالت الص�ادرة ش�ھریاً ع�ن ذل�ك وفي حالة رغبة م

 علیھ اتباع ما یلي :

أن ی��تم مواف��اة المص��رف المرك��زي ف��ي بدای��ة ك��ل ع��ام بخط��ة مح��ل الص��رافة بخص��وص  -أ

الحواالت الصادرة شھریاً وسنویاً على أن تكون معتم�دة م�ن مجل�س اإلدارة أو أص�حاب 

 ي طلبات لم تكن واردة ضمن تلك الخطة خالل العام .المحل ولن یتم النظر في أ

  9/3/2011تاریخ  11/2011تعمیم *  
 (إلغاء الكفالة البنكیة)  1/1/2012یعمل بالتعمیم اعتباراً من  8/12/2011تاریخ  41/2011یم تعم** 
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% م��ن قیم��ة الزی��ادة 10تق��دیم ض��مان مص��رفي م��ن أح��د البن��وك المحلی��ة بنس��بة  -ب

أمث��ال رأس الم��ال  10المطلوب��ة ف��ي الح��واالت الص��ادرة ش��ھریاً والت��ي تزی��د ع��ن 

 المدفوع ، ویقدم ھذا الضمان في بدایة كل عام ویكون صالحاً حتى نھایتھ .

 تغطیة الحواالت الصادرة : -1/3/2

ھا ف�ي ال�داخل والخ�ارج یلفة االحتفاظ بصفة دائمة ل�دى مراس�على محال الصرا -أ

أو ل��دى مراك��زھم الرئیس��یة بغط��اء كام��ل مقاب��ل التح��ویالت القائم��ة المس��حوبة 

عل��ى ھ��ؤالء المراس��لین وأن یك��ون ھ��ذا الغط��اء إم��ا رص��ید نق��دي ف��ي حس��ابات 

 و سقوف ائتمان ممنوحة لمحل الصرافة .المحل لدى المراسلین أ

) 216یطبق المصرف على كل مخالفة العقوب�ة المنص�وص علیھ�ا ف�ي الم�ادة (

لس��نة  13م��ن ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات المالی��ة رق��م 

2012 . 

یجب أال تزید إجمالي األرصدة المس�تحقة لمح�ل الص�رافة ل�دى الص�راف الواح�د  -ب

طاء للتح�ویالت والش�یكات الت�ي أص�درھا المح�ل غنت مقابل خارج قطر سواء كا

% من رأس�مال واحتیاطی�ات مح�ل الص�رافة ف�ي 40أو أي أرصدة أخرى لھ عن 

 أي وقت .

ال یج���وز إص���دار أي تح���ویالت بواس���طة الف���اكس أو قب���ول أي تح���ویالت واردة  -ج

 Testبواسطة الفاكس م�الم یك�ن لك�ل تحوی�ل م�ن ھ�ذه التح�ویالت ش�فرة بواس�طة 

Keys  أو من خاللSwift أو أي أنظمة تحویل أخرى آمنة . 

ضرورة إثبات اسم المراسل سواء كان بنكاً أو محل صرافة والذي ی�تم م�ن خالل�ھ  -د

 التحویل على إیصال التحویل المسلم للعمیل .

یجب التأكد من إس�م طال�ب التحوی�ل عن�د إج�راء عملی�ة التحوی�ل وذل�ك ب�االطالع  -ھـ

 یتھ . ما یثبت ھو على

 سجل الحواالت : -1/4

یجب توفیر سجل للحواالت بجمیع أنواعھا على أن یشمل أسم طالب التحویل وعنوانھ ، اس�م  -أ

المس��تفید ، رق��م الحوال��ة ، الت��اریخ ، المبل��غ بالعمل��ة األجنبی��ة والمع��ادل ب��اللایر ، وس��وف ی��تم 
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) م��ن ق��انون 216ف��رض غرام��ات مالی��ة عل��ى أي مح��ل مخ��الف اس��تناداً ل��نص الم��ادة رق��م (

 . 2012لسنة  13مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 
 

یجب على كل محل صرافة عدم القیام بإص�دار أي ح�واالت جدی�دة ب�دالً م�ن الح�واالت الت�ي  -ب

سبق وأن قام بإیقاف صرفھا بناء على طلب العمیل ، أو القیام بسداد قیمة ھذه الحواالت نق�داً 

بل التأكد من أن ھذه الحواالت لم یتم صرفھا ، وأن البنك المراسل أو (ش�ركة إلى أصحابھا ق

 الصرافة المراسة) عمل على إیقاف صرف ھذه الحواالت .

 -الشیكات السیاحیة والشیكات األخرى : -2

 الشیكات السیاحیة : -2/1

ب�اً م�ن الوق�وع یجب أخذ اإلجراءات االحترازیة عند التعامل مع ح�املي الش�یكات الس�یاحیة ، تجن

 بجرائم االحتیال ، واالتصال باألمن العام عند ضبط مثل ھذه الشیكات .
 شیكات مؤجلة الدفع : -2/2

 مؤجلة الدفع .یجب عدم قبول أیة شیكات 

 -شیكات مرسلة للتحصیل وصرف حواالت : -2/3

ئ��ھ ع��دم الس��ماح ألي مح��ل ص��رافة بتس��دید قیم��ة أي ح��واالت أو ش��یكات مقدم��ة ل��ھ م��ن عمال -أ

ومس��حوبة عل��ى حس��اباتھم الشخص��یة ل��دى بن��وك ومؤسس��ات مالی��ة أو ص��رافین مرخص��ین 

بالخارج للتحص�یل ع�ن طری�ق مراس�لیھ بالخ�ارج ، إال بع�د الحص�ول عل�ى تأكی�د كت�ابي م�ن 

 مراسلیھ بما یفید قیامھم بتحصیل قیمة ھذه الشیكات وإضافة القیمة في حسابھ لدیھم  .

أو الش�یكات المرتجع�ة  للتحص�یل من الش�یكات المقدم�ة لیق قیمة كلًّ جوز لمحال الصرافة تعال ی -ب

ف��ي حس��اب النق��د بالص��ندوق لح��ین تحص��یل قیم��ة الش��یكات المرس��لة للتحص��یل وقی��ام أص��حاب 

 الشیكات المرتجعة بسداد قیمتھا ، ویرى المصرف ضرورة إتباع اإلجراءات التالیة :

ي ف��ي س��جالت المح��ل لح��ین إتم��ام تس��جیل قیم��ة الش��یكات المرس��لة للتحص��یل كقی��د نظ��ام .1

 عملیة تحصیلھا .

 األستاذ العام لحین سداد قیمتھا .تعلیق قیمة أي شیكات مرتجعة في حساب مستقل في  .2

 -القیام بعمل الوسیط بین المراسلین* : ثالثاً :

 2012لس�نة  13استناداً ألحكام قانون مصرف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م 

 حت���ى        ) من���ھ وإل���ى التعلیم���ات التنفیذی���ة لمح���ال الص���رافة118) و (121لم���ادتین (وخاص���ة ا

 . ) من ھذه التعلیمات35-33أي من صفحة ( )22-19(صفحة  2011مایو 

  19/6/2012تاریخ  22/2012تعمیم *  
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  2015 مارس    
 السادسةالطبعة 

 

 

 یجب على محال الصرافة العمل وااللتزام باآلتي :

ردة م�نھم ث�م عدم القیام بدور الوسیط بین المراسلین بالخارج حیث یمن�ع اس�تقبال ح�واالت وا •

 القیام بإعادة تحویلھا للخارج بناًء على طلبھم .

) م��ن ق��انون مص��رف قط��ر 216وف��ي حال��ة ع��دم االلت��زام ب��ذلك س��یتم تطبی��ق أحك��ام الم��ادة ( •

 . 2012لسنة  13المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 
 

 

 -: التحویالت المالیة من وإلى الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة* : رابعاً 

نظراً لقیام معظم محالت الص�رافة ب�التوقف ع�ن نش�اط التح�ویالت المالی�ة الشخص�یة م�ن وإل�ى 

الجمھوری�ة اإلس��المیة اإلیرانی��ة لتف�ادي مخ��اطر العقوب��ات األمریكی��ة أو األوروبی�ة مم��ا ك��ان ل��ھ 

تأثیر مباشر على قدرة المقیمین اإلیرانیین تحویل األموال إلى بالدھم وعلیھ ن�ود التوض�یح ب�أن 

ذه التح��ویالت طالم��ا كان��ت لألغ��راض الشخص��یة ولیس��ت نیاب��ة ع��ن أو ألش��خاص أو كیان��ات ھ��

مدرجة في أنظمة العقوبات األمریكیة واألوروبیة فإنھا ال تعتب�ر مخالف�ة یترت�ب علیھ�ا عقوب�ات 

حسب دراستنا ألنظمة ھذه العقوبات وبالتالي یمكن إتمام وتسھیل تلك التحویالت الشخص�یة م�ع 

مات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب وخاصة تدابیر العنایة الواجبة المش�ددة مراعاة تعلی

 والمراقبة المستمرة المشددة .

 -: ** تحویل مبالغ مالیة للمقیمین المنتھیة إقامتھم في البالد : خامساً 

بت�اریخ  448باإلشارة إل�ى كت�اب م�دیر ع�ام ج�وازات المناف�ذ وش�ؤون الواف�دین رق�م أ ع ج/س/

 الموضوع أعاله . بشأن 7/7/2013

یجب على جمیع محال الصرافة العاملة في الدولة عدم تحویل أي مبالغ مالیة للمقیم�ین المنتھی�ة 

 إقامتھم في البالد إال بعد تجدید ترخیص اإلقامة .

 
 

  26/12/2012تاریخ  54/2012تعمیم * 
   مكرر في تعلیمات وزارة الداخلیة  21/7/2013تاریخ  26/2013تعمیم ** 
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