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ش كلھا-٧ تغیی ر أو إغالق ھ أو ف رع أي فتح لھا التابعة الشركات أو تمویل شركة ألي یجوز ال

موافق ة عل ى الح صول بع د إال الدول ة داخ ل الرئی سي مركزھا موقع أو موقعھا أو القانوني

ال خ ارج ف رع فتح لھا التابعة الشركات أو تمویل شركة ألي یجوز ال كما ، دول ةالمصرف

الدولة خارج فرع أي إغالق قبل المصرف إخطار ویتعین ، المصرف بموافقة .اال

ویجوز-٨ ، الترخیص تاریخ من أشھر ستة خالل أعمالھا بمزاولة البدء التمویل شركات على

ف  ي الب  دء دون الثانی  ة الم  دة انق  ضاء حال  ة وف  ي ، مماثل  ة لم  دة الم  دة ھ  ذه تمدی  د للم  صرف

المرخص األعمال یكنمزاولة لم كأن الترخیص یعتبر .بھا

الترخیص-٩ -:شروط

یلي بما االلتزام الترخیص طالبي على -:یجب

المادة٩/١ ألحكام رق م٥٥استنادًا المصرف قانون ،٢٠٠٦ل سنة٣٣من وتعدیالت ھ

بالتعمیم النم اذج١٢/٩/٢٠٠٧ت اریخ٢١/٢٠٠٧وتقیدًا اس تخدام اعتم اد تق رر ،

والموض رقمالمرفقة الملحق في رقم) ١٦٧-١٦٦(صفحة) ١(حة ) ٢(والملحق

رق  م) ١٦٩–١٦٨(ص فحة للم  صرف) ١٧٠(ص فحة) ٣(والملح ق التق دم عن  د

المحددة للمتطلبات ووفقًا قطر داخل وفروعھا التمویل لشركات الترخیص بطلب

وھي النماذج -:بھذه

رقم" أ" نموذج- ملحق وطنیة تمویل شركة ).١(ترخیص

قط   ر"  ب" ذجنم   و- ف   ي للعم   ل أجنبی   ة تموی   ل ش   ركة ف   رع ت   رخیص

رقم ).٢(ملحق

رقم" جـ"نموذج- ملحق محلیة تمویل لشركة فرع ).٣(ترخیص

ش  ركة أي أو التموی  ل، ش  ركات أعم  ال ممارس  ة ف  ي ترغ  ب ش  ركة أي وعل  ى

إل  تتق دم أن قط ر في لھا فرع فتح في ترغب أجنبیة أو محلیة الم صرفتمویل ى

المعلومات على مشتمًال أعاله والمذكور لذلك المعد النموذج على ترخیص بطلب

وھي -:المطلوبة

الترخیص-أ طالبي .أسماء
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والفاكس-ب الھاتف ورقم .العنوان

المطلوب-ج النشاط تقلیدي(نوع أو ).إسالمي

الن   شاط-د لب   دء الم   دفوع الم   ال ع   ن(رأس یق   ل ال أن ملی   ون٥٠٠یج   ب

قطري ).ریال

التالیة المستندات الترخیص بنموذج -:ویرفق

مساھمتھم ونسبة المؤسسین وجنسیات باسماء .بیان

للشركة المقترح األساسي والنظام التأسیس عقد من .نسخة

واالس   تراتیجیات األعم   ال خط   ط مت   ضمنة االقت   صادیة الج   دوى دراس   ة

المال والمؤشرات التقدیریة سنواتوالموازنات لخمس .یة

حسب المؤسسین من المرفقالتعھد .نموذج

عنھا اإلفصاح ضرورة الترخیص طالب یرى أخرى معلومات .أیة

الترخیص طلب قطري١٥رسوم ریال للرد(ألف قابلة ).غیر

أجنبی   ة تموی   ل ش   ركة ف   رع لت   رخیص س   بقوبالن   سبة لم   ا الت   الي فی   ضاف
أعاله -:بیانھ

ومقر-أ التسجیلاسم ورقم واإلشراف الترخیص .جھة

القانوني-ب .الشكل

المقر-ج بلد في الرئیسي بالمركز النشاط بدء .تاریخ

التالیة المستندات الترخیص بنموذج -:ویرفق

ال شقیقة وال شركات ال شركة تمثی ل ومكاتب الفروع بأسماء تفصیلي كشف

المال رأس تبعیة ونسبة بلد كل في وفروعھا .والتابعة

سنواتمی خمس آلخر مدققة .زانیات

األم بالبلد اإلشرافیة الجھة وترخیص الشركة تسجیل مستندات من .نسخة

ف  تح عل  ى المق  ر بل  د ف  ي المخت  صة ال  سلطات أو اإلش  رافیة الجھ  ة موافق  ة

قطر دولة في .الفرع
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خط  ط مت  ضمنھ قط  ر دول  ة ف  ي الف  رع لف  تح األقت  صادیة الج  دوى دراس  ة

واالس   تراتیجیات المالی   ةاألعم   ال والمؤش   رات التقدیری   ة والموازن   ات

سنوات .لخمس

عنھا األفصاح ضرورة الترخیص طالب یرى أخرى معلومات .أیة

الترخیص طلب للفرع١٥رسوم قطري ریال للرد( ألف قابلة )غیر

محلی  ة تموی  ل ل  شركة ف  رع بف  تح للت  رخیص ال  شروطوبالن  سبة ح  سب فی  تم

النموذج في ب ھتمویل" ج"المدونة الف رعإویوض ح ون وع الت رخیص طال ب س م

إسالمي( المطلوب أو بدء) تقلیدي وتاریخ المقترح الفرع المركزنشاطوموقع

التالیة المستندات وترفق المرخصة الفروع وعدد -:الرئیسي

الفرع فتح على الشركة إدارة مجلس .موافقة

واالس   ترا األعم   ال خط   ط مت   ضمنة االقت   صادیة الج   دوى تیجیاتدراس   ة

سنواتاوالمو لثالث المالیة والمؤشرات التقدیریة .زنات

ترخیصةالمسؤولینأسماء المطلوب بالفرع .الرئیسیین

الدولة داخل للشركة العاملة الفروع بمواقع .بیان

البالغة التراخیص طلب قطريفاآل١٠رسوم للرد(ریال قابلة ).غیر

حس موقعة الترخیص طلبات تكون ان األصولویجب .ب

أس  ھمھا٩/٢ تط  رح م  ساھمة ش  ركة التموی  ل ل  شركة الق  انوني ال  شكل یك  ون أن یج  ب

التالیة بالمتطلبات التقید مع أدنى كحد خاصة مساھمة أو ، العام -:لالكتتاب

یوافق٩/٢/١ معنویًا أو طبیعیًا شخصًا عشرین عن فیھا المساھمین عدد یقل ال

الم  صر أوعل  یھم مباش  رة ب  صورة األش  خاص أح  د یمتل  ك أال عل  ى ف

من أكثر مباشرة ن سبة% ٥غیر تزید أال ویجب ، األسھم مجموع من

ع ن األولى الدرجة من القرابة ذوي من األطراف م ن% ٢٠مساھمة

األسھم .مجموع

الـ نسبة من القائمة% ٥ویستثنى المرخصة التمویل . شركات
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األ٩/٢/٢ بالم  شاركة الفق  رةی  سمح ف  ي ذك  ر م  ا علیھ  ا یطب  ق أن عل  ى جنبی  ة

على) ٩/٢/١( النوع ھذا في األجانب مشاركة تزید أال %.٤٩على

الفقرتین٩/٢/٣ في وردت عما استثناءات بموافق ة٩/٢/٢و٩/٢/١أي تك ون

.المصرف

عن٩/٣ الترخیص طالبي من أي عمر یقل أال .سنة٢١یجب

یك٩/٤ ال طاأن من أي على ل دىون متعث رة دیون أي الترخیص مالی ةلبي مؤس سات

.أخرى

المصرف٩/٥ یطلبھا إضافیة معلومات .أیة

التالیة-١٠ البیانات فیھ تقید لدیھ للشركة سجًال المصرف -:یعد

وتاریخھ- التسجیل .رقم

وعنوانھا- الشركة .اسم

القانوني- .الشكل

الشرك- واحتیاطیات .ةرأسمال

الموظفین- وكبار التنفیذیین والمدراء اإلدارة مجلس أعضاء .أسماء

الحسابات- مراقب .اسم

الشركة- فروع .عناوین

ھامة- أخرى بیانات .أي

المصرف-١١ موافقة بعد الشركة طلب على بناًء سنویًا الترخیص .یجدد

الترخیص-١٢ -:إلغاء

ن ١٢/١ ح  سب المجل  س م ن بق  رار الم  ادةیج وز رق  م) ٥٨(ص الم  صرف ق انون ٣٣م  ن

التالیة٢٠٠٦لسنة الحاالت في الترخیص إلغاء -:وتعدیالتھ

رق    م-أ الق    انون أحك    ام والتعلیم    ات٢٠٠٦ل    سنة٣٣مخالف    ة الق    رارات أو

لھ .المنفذة

الترخیص-ب في المحددة الشروط تنفیذ .عدم
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١٢/٢

دقیقة-ج غیر او مضللة بمعلومات المصرف .تزوید

شركة- د بھا تدیر التي الطریقة بسبب للخطر وتعریضھا الدائنین مصالح تھدید

المصرف تقدیر حسب شؤونھا .التمویل

التمویل-ھـ شركة حل أو بتصفیة قرار .صدور

الدولة-و في األجنبیة التمویل شركة فرع عمل .إنھاء

المقر-ز دولة في المالیة المؤسسة فرع ترخیص .إلغاء

یجو الترخیصممارسةزوال إلغاء قرار صدور تاریخ من أعمال .أي

م ن س نة خ الل أعمالھ ا مباش رة ع دم وعن د الشركة طلب على بناء الترخیص یلغى

لھا الترخیص صدور .تاریخ

الفقرة١٢/٣ بنود أحكام بموجب تمویل شركة أي ترخیص إلغاء یجوز بعد) ١٢/١(ال إال

إل مھلة ومنحھا المصرف بتوصیة الشركة علیھاإخطار مالحظاتھا .بداء

اال١٢/٤ عل ى أعمالھ ا بإنھاء لتقوم مھلة الشركة المصرف یمنح الترخیص إلغاء حالة في

اإللغاء قرار صدور بعد التمویل شركات أعمال من عمل أي .تزاول
١٢/٥، الت صفیة طریق ة الق  رار وی نظم ترخی صھا بإلغ  اء ق رار ی صدر ش  ركة ك ل تقی  دًات صفى

الم  صرفم  ن٩٣بالم  ادة أن  ھق  انون توض  ح ش  ركةوالت  ي ت  رخیص الغ  ي إذا حال  ة ف  ي

أویضعالمصرففإنالتمویل، الخط ة ھذه ینفذ وان وااللتزامات األصول لتصفیة خطة

تنفیذھا على ش ركیشرف لممتلكات الصافیة القیمة المصرف ف يةویحدد والب ت التموی ل

القر تاریخ من المحافظ یحددھا مدة خالل أيالمطالبات یستبعد أن للمصرف ویجوز ، ار

إثباتھ  ا ی  تم ال أولوی  ة أو امتی  از أو أف  ضلیة أو ض  مان أو مطالب  ة أو إدع  اء أي م  ن ج  زء

ومخالصاتقبالطر تسویات من مناسبًا یراه بما یقوم أن وللمصرف ، قانونًا .المقررة

وحفظ المؤقتة المصرف إدارة عن الناتجة والحقوق الممتلكات كل تسجيل فيويجب ها

خاص .حساب

أن١٢/٦ قط ر ف ي أعمالھ ا مزاول ة ع ن التوق ف ف ي ترغ ب تموی ل ش ركة ك ل عل ى یجب

قب ل أش ھر س تة ع ن اإلخط ار مدة تقل أن یجوز وال ، بذلك مسبقًا المصرف تخطر
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الدائنین حقوق أن اقتنع إذ اإلخطار مدة إنقاص على یوافق أن وللمصرف ، التوقف

علیھا .محافظ

المصرف ق دوعلى العمل عن التوقف في ترغب التي التمویل شركة أن من التثبت

والتأكید التثبت ھذا ویتم المقترضة المبالغ وأصحاب للدائنین التزاماتھا بجمیع أوفت

الشأن ھذا في المصرف یحددھا التي واإلجراءات للقواعد .طبقًا

الرس م١٢/٧ الجری دة ف ي الت رخیص إلغاء قرار بنشر المصرف ص حیفتینیقوم وف ي ، یة

األقل على .یومیتین
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