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الثانيالفصل 

والتسجیلالترخیص

أوًال : الترخیص :

فیما عدا محال الصرافة المرخص لھا من المصرف قبل العمل بقانون مصرف *-1

لتقدم بطلب الترخیص بإنشاء محل ، یجوز ا2006لسنة 33قطر المركزي رقم 

صرافة ، ویكون ذلك وفقًا للنموذج وبالشروط التي تحددھا تعلیمات المصرف . 

یقوم المصرف واألسباب ، ویصدر المصرف قراره بالبت في الطلب دون إبداء 

.بإشعار مقدم الطلب كتابة بقراره

عند )168(صفحة"1رقم "الموضح بالملحقتقرر اعتماد استخدام النموذج **-2

ووفقًا للمتطلبات لمحال الصرافة وفروعھا داخل قطر، التقدم للمصرف للترخیص

المحددة بھذا النموذج . ویمنح الترخیص لمزاولة نشاط أعمال الصرافة المنصوص 

.2بند 53فقًا للمادة(وو)1علیھا في قانون المصرف حسب المادة ( (

بوضع مالي مقبول بكفایة رأس المال ، ویجب أن یتمتع طالب الترخیص ***-3

تعلیمات المصرف .وفقًا لما تحدده 

، ال 2006لسنة 33) من قانون مصرف قطر المركزي رقم 52تقیدًا بالمادة (-4

یجوز قبل الحصول على ترخیص من المصرف استخدام كلمة أو شعار محل 

وسیلة أخرى ، أو أيصرافة في الوثائق والمستندات أو المراسالت أو اإلعالنات 

كما ال یجوز ممارسة األعمال واألنشطة المنصوص علیھا في قانون المصرف ، 

.مالم یكن مرخصًا بذلك

ال یجوز الترخیص لفروع محال الصرافة األجنبیة بالعمل في الدولة ، مالم ****-5

وتخضع جمیع اتفاقیات ، یكن مرخصًا لھا من جھات االختصاص في دولة المقر

اإلدارة األجنبیة لمحال الصرافة لموافقة المصرف وتعلیماتھ .

________________________________
) من قانون المصرف 55* المادة (
12/9/2007تاریخ 15/2007** تعمیم 

) من قانون المصرف 56** المادة (*
) من قانون المصرف 52**** المادة (
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بمزاولة أعمالھا خالل ستة أشھر من تاریخ الترخیص . على محال الصرافة البدء *-6

ویجوز للمصرف تمدید ھذه المدة لمدة مماثلة ، وفي حالة انقضاء المدة الثانیة دون 

البدء في مزاولة األعمال المرخص بھا یعتبر الترخیص كأن لم یكن .

إغالق أي أو ،ال یجوز ألي محل صرافة أو الشركات التابعة لھ فتح أي فرع**-7

إال،الدولةتغییر شكلھ القانوني أو موقعھ أو موقع مركزه الرئیسي داخل وأمنھا

كما ال یجوز ألي محل صرافة أو الشركات بعد الحصول على موافقة المصرف ، 

فرع خارج الدولة إال بموافقة المصرف ، ویتعین إخطار المصرف التابعة لھ فتح 

.أي فرع خارج الدولة قبل إغالق 

یجب على كل محل صرافة یرغب في التوقف عن مزاولة أعمالھ في الدولة أن ***-8

یخطر المصرف مسبقًا بذلك ، والیجوز أن تقل مدة اإلخطار عن ستة أشھر قبل 

وضعھ التوقف ، وللمصرف أن یوافق على إنقاص مدة اإلخطار إذا اقتنع بسالمة

حقوق العمالء .المالي و

العمل قد من أن محل الصرافة الذي یرغب في التوقف عنویقوم المصرف بالتأكد 

للقواعد طبقًاتجاه العمالء خالل مدة اإلخطار ، ویتم ذلكأوفى بجمیع التزاماتھ 

واإلجراءات التي یحددھا المصرف . 

.*معاییر فتح فروع إضافیة لمحال الصرافة***-9

بشأن مصرف قطر 2006سنة ) ل33) من المرسوم بقانون رقم (63التزامًا بالمادة (

تقرر تطبیق المعاییر التالیة لتنظیم إجراءات فتح فروع إضافیة لمحال المركزي . 

-:الصرافة داخل الدولة

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

بقتین عدم وجود أیة غرامات مالیة أو مخالفات لتعلیمات المصرف لمدة سنتین سا-ب

لتاریخ تقدیم طلب الفرع اإلضافي .

عدم وجود مخالفات لتعلیمات وحدة المعلومات المالیة الخاصة بمكافحة غسل -ج

األموال وتمویل اإلرھاب .

________________________________
) من قانون المصرف57* المادة (

) من قانون المصرف 63** المادة (
المصرف) من قانون63*** المادة (

8/7/2007تاریخ 12/2007میم رقم تع****
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ألف ر.ق لكل فرع جدید .500إصدار ضمان مصرفي بمبلغ -د

أن یتم موافاة المصرف في بدایة كل عام بخطة التوسع لمحل الصرافة على أن -ھـ

تكون معتمدة من مجلس اإلدارة أو المالك والیتم النظر في أیة طلبات لفتح 

واردة ضمن خطة التوسع خالل العام .فروع لم تكن

أن تكون حسابات الشركة مراجعة من قبل مدقق حسابات معتمد كل ستة -و

أشھر .

مدى حاجة الموقع المقترح للفرع اإلضافي لمحل الصرافة .-ز

ال یجوز ألي محل صرافة أن یمتلك أو أن یندمج أو یأتلف أو یساھم أو یحول *-10

.شركة أخرى ، إال بموافقة مسبقة من المصرفالتزاماتھ إلى أي

یحدد المجلس ، وفقًا ألحكام قانون المصرف ، نسب وشروط تملك األشخاص **-11

الطبیعیین والمعنویین ألسھم محال الصرافة ، وال یجوز تجاوز تلك النسب 

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، وعلى كل محل صرافة تزوید المصرف 

والبیانات الخاصة بذلك .بجمیع المعلومات 

إلغاء الترخیص :-12

یجوز بقرار من المجلس ، إلغاء الترخیص في الحاالت التالیة :***

مخالفة أحكام قانون المصرف أو القرارات والتعلیمات المنفذة لھ .-أ

عدم تنفیذ الشروط المحددة في الترخیص .-ب

دقیقة .تزوید المصرف بمعلومات مضللة أو غیر -ج

المحل ا للخطر بسبب الطریقة التي یدیر بھاھدید مصالح العمالء وتعریضھت-د

شؤونھ ، حسب تقدیر المصرف .

صدور قرار بتصفیة أو حل محل الصرافة .-ھـ

إنھاء عمل فرع محل الصرافة األجنبي في الدولة .-و

_________________________________
قانون المصرف) من 69* المادة (

) من قانون المصرف68** المادة (
) من قانون المصرف58*** المادة (
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إلغاء ترخیص فرع محل الصرافة األجنبي في دولة المقر .-ز

وال یجوز ممارسة أي أعمال من تاریخ صدور قرار إلغاء الترخیص.

صحیفتین نشر قرار إلغاء الترخیص في الجریدة الرسمیة وفيبیقوم المصرف وھذا *

یومیتین على األقل .

______________________________
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) من قانون المصرف 59المادة (*

-:ثانیًا : التسجیل والرسوم

محال الصرافة :تسجیل-1

���Ϧѧϣ�ήΒϤϓϮѧϧ�ήϬη�ΔϳΎϬϧ�ϞΒϗ�ϑήμ Ϥϟ�ΪϳϭΰΗ�Δϓήμ ϟ�ϝΎΤϣ�ϊ ϴϤΟ�ϰϠϋ�ΐ Πϳ���ϡΎѧϋ�Ϟѧϛ

�ΕΎѧѧϧΎϴΒϟΎΑ�ΔϴѧѧδϴήϟΎϬϠϴΠѧѧδΘϟ���ϲѧѧϓ�ΔѧѧϨϴΒϤϟ�ΝΫΎѧѧϤϨϟ�ΐ ѧѧδΣ*ال���Ϣѧѧϗέ�ϖѧѧΤϠϤ2�ΔΤϔѧѧλ ��

) وذلك للتجدید السنوي لشھادة ترخیص مزاولة أعمال محال الصرافة مع أرفاق 170(

المستندات التالیة:

�����Ϣѧγϭ�ˬϝΎѧϤϟ�α-أ έ�˱ΎϨϤѧπΘϣ�Δϓήѧμ ϟ�ϞΤϤϟ�ϱέΎΠΘϟ�ϞΠδϟ�Ϧϋ�ΚϳΪΣ�ΝήΨΘδϣ

.المالك/ الشركاء و نسب مشاركتھم

�������Δϓήѧμ-ب ϟ�ϝΎѧΤϣϭ�ΔѧϴΒϨΟϷ�ϙϮѧϨΒϟ�ϲѧϓ�ΔѧϣΎόϟ�ΓέΩϹ�Ϧϋ�ΓΪϤΘόϤϟ�ϊ ϴϗϮΘϟ�ΝΫΎϤϧ

األجنبیة التي تم معھا عقد اتفاقیات اإلدارة. 

عقد التأسیس. وصورة عن النظام األساسي لمحل الصرافة -ج

���ϲѧΒϨΟϷ�Δϓήѧμأكشف بالصالحیات المعطاة من البنك األجنبي -د ϟ�ϞѧΤϣϭ اإلدارة)

�ΔѧѧϴΒϨΟϷ��ήϴϴѧѧδΗϭ�ΓέΩϹ�ϪѧѧϠΒϗ�Ϧѧѧϣ�ϦϴѧѧϨϴόϤϟ�ΕΎѧѧϴϠϤόϟ�ήϳΪѧѧϣϭ�ήϳΪѧѧϤϠϟϝΎѧѧϤϋ�ϞѧѧΤϣ

الصرافة في قطر.

�������ΎѧϬψϔΤϟ�ϞѧΤϤϟ�ΓέΩ·�ϰѧϠϋ�ϑήѧθΗ�ϲѧΘϟ�ΔϴϓήѧηϹ�ΔτϠδϟ�ϥϮϧΎϗ�Ϧϣ�ΔΨδϧ�ήϴϓϮΗ-ھـ

.عند الطلب في محل الصرافة

.المحلمن رأس مال %25كفالة بنكیة لمصرف قطر المركزي بمبلغ -و

.كتاب تفویض بخصم رسوم التسجیل السنوي -ز

صورة من رقم القید لمراقب الحسابات .-ح

����ΓέϮϛάѧϤϟ�ΕΎѧϧΎϴΒϟ�ϰѧϠϋ�ήѧτΗ�ϲΘϟ�ΕϼϳΪόΘϟΎΑ�ϑήμ Ϥϟ�ΪϳϭΰΗ�ϞΤϤϟ�ϰϠϋ�ΐ Πϳ

.أعاله

-الرسـوم:-2

تحصل الرسوم السنویة من محال الصرافة خالل األسبوع األول من شھر2/1

-ینایر من كل عام على النحو التالي:

______________________________
.28/11/2010تاریخ 20/2010* تعمیم رقم 
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.أو تفویض بالخصمتدفع الرسوم السنویة بواسطة شیك لصالح المصرف-أ

��ϱΰѧϛήϤϟ�ϑήѧμیرسل الشیك-ب Ϥϟ�ϢγΈΑ���ΓέΩ·�ήϳΪѧϣ�ϰѧϟ·����ϥϭΆѧθϟϭ�ϡΎѧόϟ�ϦϳΪѧϟ

�Δϴϓήѧѧμ ϤϟέΪѧѧλ Ϲϭ�Ϟѧѧγήϣ�ϖѧѧϳήσ�Ϧѧѧϋ�ϭ�ϞΠѧѧδϤϟ�ΪѧѧϳήΒϟΎΑ�ϑήѧѧμ Ϥϟ��ϲѧѧϓ

.وبدورھا تقوم بإشعارھم باالستالمالمحل

یجدد الترخیص سنویًا بعد استیفاء جمیع متطلبات المصرف.   -ج

-تحدید الرسوم وأنواعھا * :2/2

���ΎѧѧѧϬΤϨϤϳ�ϲѧѧѧΘϟ�κ ϴΧήѧѧѧΘϟ�Ϧѧѧѧϋ�ϑήѧѧѧμ Ϥϟ�ΎϫΎѧѧѧο ΎϘΘϳ�ϲѧѧѧΘϟ�ϡϮѧѧѧγήϟ�ΩΎѧѧѧϤΘϋ�έήѧѧѧϘΗ

-دناه:والموافقات التي یصدرھا وفقًا للجدول أ

ر.ق
نماذج محال الصرافة 

15000طلب ترخیص محل صرافة 

5000طلب ترخیص فرع صرافة 

7500تمدید طلب ترخیص محل صرافة 

2500صرافة محلتمدید طلب ترخیص فرع

الرسوم السنویة لمحال الصرافة

10000السنوي للمركز الرئیسي لمحال الصرافة التسجیلرسوم 

5000السنوي لفرع محل صرافةالتسجیلرسوم 

محال الصرافةلرسوم أخرى 

110000*رسوم منح شھادة ترخیص لمحال الصرافة

11000**الرئیسي لمحل صرافةرسوم بدء نشاط المركز

4400**رسوم بدء نشاط فرع لمحل صرافة 

خذ مرة واحدة فقطؤھادة الترخیص ترسوم منح ش*
رسوم بدء النشاط تؤخذ مرة واحدة فقط**

_______________________________
31/12/2007تاریخ 23/2007* تعمیم 
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ثالثًا : رأس المال واالحتیاطیات :

رأس المال :-1

وتعدیالتھ 2006لسنة "33"مصرف رقم ال) من قانون 64استنادًا ألحكام المادة (

التي بشأن االحتفاظ في كل األوقات بمقدار وشكل رأس المال المدفوع واالحتیاطیات

.-تقرر ما یلي :یحددھا المصرف . 

ملیون ریال 50عنرأس المال المدفوع الالزم لبدء نشاط محل الصرافةال یقل *-أ

.15/2007قطري (تعمیم  (

عدم زیادة أو تخفیض رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في دولة قطر أو -ب

استخدام رصید االحتیاطیات بغیر موافقة المصرف .

مصرف طبیعة وشكل ومستوى كفایة رأس المال وتوقیت زیادتھ .الیحدد -ج

وز للمصرف إعفاء قانون المصرف ، یج) من 70المادة (مع مراعاة حكم 

فروع محال الصرافة األجنبیة من شرط االحتفاظ برأس المال المشار إلیھ .

:*االحتیاطي القانوني*-2

لسنة )33مصرف رقم (ال) من قانون 64) من المادة (3استنادًا إلى الفقرة (

قل قانوني ینالحتفاظ برصید احتیاطي یجب على جمیع محال الصرافة ا.2006

%) من مقدار 100%) من صافي األرباح السنویة حتى یبلغ (10ویرحل إلیھ (

رأس المال المدفوع أو المخصص .

وال یجوز استخدام ھذا االحتیاطي القانوني إال بموافقة مسبقة من المصرف .

___________________________
12/9/2007تاریخ 15/2007* تعمیم 
11/7/2007تاریخ 13/2007** تعمیم


