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 الفصل الثاني 
 خیصالتر

 

من قانون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م  )۷۷( استناداً ألحكام المادة -۱

"یحظ���ر تق���دیم أي م���ن الخ���دمات المالی���ة أو ممارس���ة األنش���طة واألعم���ال  ۲۰۱۲لس���نة  ۱۳

رخیص المنصوص علیھا في ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفی�ذاً ل�ھ ، قب�ل الحص�ول عل�ى ت�

 .بذلك من المصرف" 

 ال یج��وز أن ی��زاول أعم��ال االس��تثمار المنص��وص علیھ��ا ف��ي ق��انون المص��رف أو یك��ون فرع��اً  -۲

إال م��ن ك��ان مرخص��اً ل��ھ ب��ذلك م��ن المص��رف ومقی��داً ف��ي الس��جل التج��اري و  لش��ركة االس��تثمار

 الخاص بشركات االستثمار بالمصرف. ""سجل تراخیص المؤسسات المالیة

" بتنظ�یم اس�تثمار ۲۰۰۰لس�نة  ۱۳ق�انون الش�ركات التجاری�ة والق�انون "رق�م  مع مراعاة أحك�ام -۳

رأس الم���ال غی���ر القط���ري ف���ي النش���اط االقتص���ادي ، یت���ولى المص���رف الت���رخیص *بمزاول���ة 

الخ��دمات واألعم��ال واألنش��طة المالی��ة المنص��وص علیھ��ا ف��ي ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي 

) ش���ركات ۷۹) م���ن الم���ادة (۲ي البن���د (ف��� ۲۰۱۲لس���نة  ۱۳وتنظ���یم المؤسس���ات المالی���ة رق���م 

 االستثمار وأن تأخذ شكل شركات المساھمة وفقاً للشروط التي یحددھا المصرف .

ش��ركات االس��تثمار الم��رخص لھ��ا م��ن المص��رف قب��ل العم��ل بق��انون مص��رف قط��ر فیم��ا ع��دا  -٤

، یق�دم طل�ب الت�رخیص م�ن ص�احب  ۲۰۱۲لس�نة  ۱۳المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

لذلك  على النموذج المخصصأن أو من یمثلھ قانوناً لإلدارة المختصة بإنشاء شركة استثمار الش

وبالشروط التي تحددھا تعلیمات المصرف مشفوعاً بالمس�تندات المؤی�دة ل�ھ حی�ث تت�ولى اإلدارة 

المختصة في المصرف فحص طلب الترخیص ومرفقاتھ والتأك�د م�ن ت�وافر الش�روط والبیان�ات 

) م��ن الق��انون ویج��ب عل��ى طال��ب الت��رخیص ۸۱و  ۸۰( بالم��ادتینھ��ا فی��ھ تقی��داً الواج��ب توافر

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

رأس الم���ال وبوض��ع م��الي مقب���ول وفق��اً لم���ا تح��دده تعلیم���ات  یتمت��ع طال��ب الت���رخیص بكفای��ة

 المصرف. 

 
 

٥-  

شركات االستشارات المالية بترخيص  " ٥المادة بند " بنفس ، ويوجدلشركات االستثمار  ٧٩من المادة  ٢مزاولة نشاط االستثمار المبين في بند الترخيص * من ضمنها 
 واالستثمارية وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المصرف .

 اإلدارة المختصة هي إدارة اإلشراف والرقابة . -
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ل��إلدارة المختص��ة بالمص��رف بع��د فح��ص  ،ق��انون المص��رف ) م��ن ۸۱( الم��ادة اماس��تناداً ألحك�� -٥

طلب الترخیص ومرفقاتھ أن تطلب إجراء ما تراه م�ن تع�دیالت عل�ى الطل�ب واس�تیفاء م�ا ت�راه 

الزماً للبت فیھ ، ویجوز لطالب الت�رخیص قب�ل ص�دور ق�رار بش�أن الطل�ب أن یس�حب طلب�ھ أو 

 طاء مادیة وفق ضوابط یحددھا المصرف .یصحح ما فیھ أو في مرفقاتھ من أخ

یص�در المح�افظ ق�راره بم�نح الت�رخیص خ�الل  قانون المص�رفمن  )۸۲( استناداً ألحكام المادة -٦

یوماً من تاریخ استیفاء الطلب كافة الشروط المنصوص علیھ�ا ف�ي ھ�ذا الق�انون والق�رارات  ٦۰

   واللوائح الصادرة تنفیذاً ألحكامھ .

یص��در المح��افظ ق��راراً مس��بباً ب��رفض طل��ب ) م��ن ق��انون المص��رف ، ۸۳ادة (اس��تناداً ألحك��ام الم�� -۷

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

واألسباب التي بني علیھا . ولمق�دم الطل�ب أن ی�تظلم م�ن الق�رار الص�ادر ب�رفض طل�ب الت�رخیص 

یوماً من تاریخ إخط�اره  ۱٥خالل  قانون المصرف) من ۱۹۰مادة (اللجنة* المنشأة بموجب ال مأما

 بالقرار .

یص��در بتحدی��د م��دة الت��رخیص )  م��ن ق��انون المص��رف ، ۸٥) و (۸٤اس��تناداً ألحك��ام الم��ادتین (  -۸

ورسوم إصدار وتجدی�د الت�رخیص وإجراءات�ھ ق�رار م�ن مجل�س إدارة المص�رف ، وتت�ولى اإلدارة 

ین ی�ومیتین تم�نح الت�رخیص ف�ي الجری�دة الرس�میة وف�ي ص�حیفالمختصة في المصرف بنشر قرار 

ما باللغة العربیة واألخ�رى باللغ�ة االنجلیزی�ة ، وعل�ى الم�رخص ل�ھ أن یع�رض ف�ي حداھلیتین إمح

مك��ان ظ��اھر بمق��ر مزاول��ة نش��اطھ ف��ي الدول��ة ، وبص��فة دائم��ة ، ص��ورة معتم��دة م��ن الت��رخیص 

 الممنوح لھ.

ال یجوز الترخیص لفروع ش�ركات االس�تثمار ن قانون المصرف ، ) م۸۷استناداً  ألحكام المادة (  -۹

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 

الترخیص للمؤسسات المالیة األجنبیة (شركات االستثمار) بفتح فروع لھا في الدولة وفق�اً للش�روط 

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

 األجنبیة لشركات االستثمار لموافقة المصرف وتعلیماتھ . 

 

هي لجنة فض المنازعات المنشأة  ٢٠١٢لسنة  ١٣ؤسسات المالية رقم ) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم الم١* اللجنة حسب تعريفها في المادة ( 
 من القانون المبين أعاله . ١٩٠بموجب المادة 
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ال یج��وز ألي ش��خص قب��ل الحص��ول عل��ى ) م��ن ق��انون المص��رف ۷۸اس��تناداً ألحك��ام الم��ادة ( -۱۰

الوث���ائق ف���ي جمی���ع ت���رخیص ب���ذلك م���ن المص���رف اس���تخدام كلم���ة أو ش���عار ش���ركة اس���تثمار 

لمستندات أو المراسالت أو اإلعالنات أو أي وسیلة أخ�رى ، كم�ا ال یج�وز ممارس�ة األعم�ال وا

واألنشطة المنصوص علیھا في ھذا الق�انون والق�رارات الص�ادرة تنفی�ذاً ل�ھ قب�ل الحص�ول عل�ى 

 ترخیص من المصرف .

عة ال یج��وز ألي ش��ركة اس��تثمار خاض��) م��ن ق��انون المص��رف ، ۱۱۸اس��تناداً ألحك��ام الم��ادة ( -۱۱

لرقابة وإشراف المصرف أو الشركات التابعة لھ�ا أن تف�تح فرع�اً أو مكتب�اً أو مق�راً أو أن تغل�ق 

أي ف��رع أو مكت��ب أو مق��ر أو تغی��ر ش��كلھا الق��انوني أو موقعھ��ا أو موق��ع مركزھ��ا الرئیس��ي أو 

فروعھا أو مكاتبھا داخل الدولة ، إال بعد الحصول عل�ى موافق�ة المص�رف . كم�ا ال یج�وز ألي 

المص�رف ، أو ألي ش�ركة تابع�ة لھ�ا االستثمار) تخض�ع لرقاب�ة وإش�راف ؤسسة مالیة (شركة م

  . خارج الدولة أو إغالقھ ، إال بعد الحصول على موافقة المصرف اً تفتح فرعاً أو مكتب نأ

على شركات االستثمار البدء بمزاولة الخدمات ) من قانون المصرف ۸۸استناداً ألحكام المادة ( -۱۲

واألنش��طة المالی��ة الم��رخص بھ��ا خ��الل س��تة أش��ھر م��ن ت��اریخ  ص��دور الت��رخیص ،  واألعم��ال

ویجوز للمصرف تمدید ھذه المدة لمدة أخرى مماثلة ، وفي حال مضي ھذه المدة دون البدء في 

 ن لم یكن . لترخیص كأمزاولة الخدمات أو األعمال أو األنشطة المرخص بھا یعتبر ا

  -: لشركات االستثمار شروط الترخیص -۱۳

 -یجب على طالبي الترخیص االلتزام بما یلي:     

مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالی�ة من قانون  )۸۰(استناداً ألحكام المادة  ۱۳/۱ 

) ۱، تق��رر اعتم��اد اس��تخدام النم�اذج الموض��حة ف��ي الملح��ق رق��م ( ۲۰۱۲لس��نة  ۱۳رق�م 

والملح�ق  )۲۱۸ و ۲۱۷(  نبالص�فحتی) ۲والملحق رق�م ( )۲۱٦(و  )۲۱٥(بالصفحتین 

 االس��تثمارعن��د التق��دم للمص��رف بطل��ب الت��رخیص لش��ركات ) ۲۱۹) ص��فحة (۳رق��م (

  -وفقاً للمتطلبات المحددة بھذه النماذج وھي :وفروعھا داخل قطر 

 

 

 

 

 ينص على : ٢٠١٢لسنة  ١٣) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ٧٨* المادة (
و شركة استثمار ....... ، أو خدمات استشارية مالية أو " ال يجوز ألي شخص قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف ، استخدام كلمة أو شعار بنك أ

غير ذلك من المؤسسات والخدمات المالية التي يحددها المصرف ، في جميع  ومؤسسة مالية إسالمية أ واستثمارية أو صندوق استثماري أو مؤسسة مالية أ
 أي وسيلة أخرى" .   والوثائق والمستندات أو المراسالت أو اإلعالنات أ



      
  الترخیص                                                                              تعلیمات شركات االستثمار    

 

 ۲۰۱٤ یولیو 
 سادسةالطبعة ال

 
 

٢٣ 

 ).۱وطنیة ملحق رقم ( استثمارنموذج " أ " ترخیص شركة  -

ف������ي قط������ر                  أجنبی������ة للعم�����ل اس�����تثمارنم�����وذج" ب "  ت������رخیص ف�����رع ش������ركة  -

 ).۲ملحق رقم (

 ).۳محلیة ملحق رقم ( استثمارنموذج "جـ" ترخیص فرع لشركة  -

، أو أي االس��تثماروعل��ى أي ش��ركة ترغ��ب ف��ي ممارس��ة أعم��ال ش��ركات  ۱۳/۱/۱

محلیة أو أجنبیة ترغب في فتح ف�رع لھ�ا ف�ي قط�ر أن تتق�دم  استثمارشركة 

بطل���ب  رة اإلش���راف والرقاب���ة""إدا المص���رف اإلدارة المختص���ة ف���ي إل���ى

ترخیص على النموذج المعد لذلك المذكور أع�اله مش�تمالً عل�ى المعلوم�ات 

  -: المطلوبة وھي

 . ( من صاحب الشأن أو من یمثلھ قانوناً) أسماء طالبي الترخیص   -أ

 العنوان ورقم الھاتف والفاكس. -ب

 نوع النشاط المطلوب (إسالمي أو تقلیدي).   -ج

ملی��ون                      ٥۰۰دفوع لب��دء النش��اط (یج��ب أن ال یق��ل ع��ن رأس الم��ال الم��  -د

 لایر قطري).

  -الترخیص المستندات التالیة: طلب ویرفق بنموذج

 وجنسیات المؤسسین ونسبة مساھمتھم. بأسماءبیان   •

 نسخة من عقد التأسیس والنظام األساسي المقترح للشركة.  •

ط األعم���ال واالس���تراتیجیات دراس���ة الج���دوى االقتص���ادیة متض���منة خط���  •

 والموازنات التقدیریة والمؤشرات المالیة لخمس سنوات.

  .)(أعضاء اللجنة التأسیسیة تعھد من المؤسسین حسب نموذج المرفق  •

 أیة معلومات أخرى یرى طالب الترخیص ضرورة اإلفصاح عنھا.  •

 ألف لایر قطري (غیر قابلة للرد). ۱٥رسوم طلب الترخیص  •

فیض��اف الت��الي لم��ا س��بق                 أجنبی��ة  اس��تثمارنس��بة لت��رخیص ف��رع ش��ركة وبال ۱۳/۱/۲
 ۱۳م�ع مراع�اة أحك�ام ق�انون الش�ركات التجاری�ة والق�انون رق�م  بیانھ أعاله

بتنظ����یم اس����تثمار رأس الم����ال غی����ر القط����ري ف����ي النش����اط  ۲۰۰۰لس����نة 
تثمار م��ن الب��اب الث��اني م��ن الق��انون "اس�� ۲ م��ادةاالقتص��ادي والمع��دل ف��ي ال
  -:رأس المال غیر القطري" 
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 اسم ومقر جھة الترخیص واإلشراف ورقم التسجیل .  -أ

 الشكل القانوني. -ب

 تاریخ بدء النشاط بالمركز الرئیسي في بلد المقر.  -ج

  -الترخیص المستندات التالیة:طلب ویرفق بنموذج 

 الشركة األم .فروع كشف تفصیلي بأسماء و مقار و •

شقیقة و التابع�ة و فروعھ�ا ف�ي ك�ل بل�د و نس�بة أسماء و مقار الشركات ال •

 مساھمة الشركة األم فیھا.

 مدققة آلخر خمس سنوات.مجمعة میزانیات  •

ف�ي بل�د نسخة من مس�تندات تس�جیل الش�ركة وت�رخیص الجھ�ة اإلش�رافیة  •

 المقر.

موافق��ة الجھ��ة اإلش��رافیة أو الس��لطات المختص��ة ف��ي بل��د المق��ر عل��ى ف��تح  •

 الفرع في دولة قطر.

خط��ط  متض��منةلف��تح الف��رع ف��ي دول��ة قط��ر  االقتص��ادیةة الج��دوى دراس�� •

األعم���ال واالس���تراتیجیات والموازن���ات التقدیری���ة والمؤش���رات المالی���ة 

 لخمس سنوات.

  .الشركة األم حسب النموذج المرفق إدارةتعھد من مجلس  •

 عنھا. اإلفصاحأیة معلومات أخرى یرى طالب الترخیص ضرورة  •

 .ف لایر قطري للفرع ( غیر قابلة للرد)أل ۱٥رسوم طلب الترخیص  •

فی��تم حس���ب  محلی��ة اس��تثماروبالنس��بة للت��رخیص بف��تح ف��رع لش��ركة  ۱۳/۱/۳   

طال��ب س��م إویوض��ح ب��ھ  ، اس��تثمارالش��روط المدون��ة ف��ي النم��وذج "ج" 

( تقلی��دي أو إس��المي) وموق��ع الف��رع  الت��رخیص ون��وع الف��رع المطل��وب

س�ي وع�دد الف�روع المرخص�ة المرك�ز الرئی نش�اط  المقترح وتاریخ ب�دء

 -وترفق المستندات التالیة:

 موافقة مجلس إدارة الشركة على فتح الفرع. •

دراسة الجدوى االقتصادیة متضمنة خط�ط األعم�ال واالس�تراتیجیات  •

 التقدیریة والمؤشرات المالیة لثالث سنوات. والموازنات
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 . ترخیصھالرئیسیین بالفرع المطلوب  ؤولینأسماء المس •

 واقع الفروع العاملة للشركة داخل الدولة.بیان بم •

اآلف لایر قط���ري (غی��ر قابل���ة  ۱۰رس��وم طل��ب الت���رخیص البالغ��ة  •

 للرد).

 .تكون طلبات الترخیص موقعة حسب األصول أنویجب 

۱۳/۲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) م���ن ق���انون مص���رف قط���ر المرك���زي وتنظ���یم ۲) بن���د (۷۹الم���ادة ( اس���تناداً ألحك���ام

، یج���ب أن تأخ���ذ ش���ركات االس���تثمار ش���كل  ۲۰۱۲لس���نة  ۱۳رق���م المؤسس���ات المالی���ة 

 . شركات المساھمة وفقاً للشروط التي یحددھا المصرف

أما الشركات القائمة الم�رخص لھ�ا قب�ل ص�دور ق�انون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم 

فتستمر بذات الش�روط الت�ي م�نح بھ�ا الت�رخیص  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳المؤسسات المالیة رقم 

  -وھي :

ق��ل ع��دد المس��اھمین فیھ��ا ع��ن عش��رین شخص��اً یواف��ق عل��یھم المص��رف عل��ى أال ال ی -۱

م�ن مجم�وع  %٥یمتلك أح�د األش�خاص بص�ورة مباش�رة أو غی�ر مباش�رة أكث�ر م�ن 

األسھم ، ویجب أال تزید نسبة مساھمة األطراف من ذوي القرابة من الدرجة األولى 

 من مجموع األسھم . %۲۰عن 

 ت االستثمار المرخصة القائمة. شركا %٥ویستثنى من نسبة الـ 

عل�ى أال أع�اله ) ۱یسمح بالمشاركة األجنبیة على أن یطبق علیھا ما ذكر في الفقرة ( -۲

 .%٤۹تزید مشاركة األجانب في ھذا النوع على 

           الفق���رتین  أحك���امیمك���ن اس���تثناء الش���ركات الت���ي تس���اھم ف���ي ش���ركة االس���تثمار م���ن  -۳

 بشرط موافقة المصرف .) ۲(،  )۱(

 سنة . ۲۱یجب أال یقل عمر أي من طالبي الترخیص عن  -٤

أن ال یك��ون عل��ى أي م��ن ط��البي الت��رخیص أي دی��ون متعث��رة ل��دى مؤسس��ات مالی��ة  -٥

 أخرى أو تم إعدام دیون لھم لدى المؤسسات المالیة .

ر أن س�ة أعم�ال ش�ركات االس�تثماعلى الشركات التي تحص�ل عل�ى ت�رخیص م�ن المص�رف لممار -۱٤

ل عل��ى ت��رخیص م��ن بورص��ة قط��ر ف��ي حال��ة رغبتھ��ا ف��ي ممارس��ة أعم��ال الوس��اطة المالی��ة تحص��

 ببورصة قطر .
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یعد المصرف سجالً للش�ركة لدی�ھ یس�مى "س�جل ت�راخیص المؤسس�ات المالی�ة*" تقی�د فی�ھ البیان�ات  -۱٥

 التالیة :

 رقم التسجیل وتاریخھ. -

 اسم الشركة وعنوانھا . -

 الشكل القانوني. -

 تیاطیات الشركة.مال واح رأس -

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفیذیین وكبار الموظفین. -

 اسم مراقب الحسابات . -

 مقر الشركة وفروعھا . -

 عناوین فروع الشركة. -

 .أي بیانات أخرى ھامة -

وتقی�د فی��ھ طلب�ات الت��راخیص واإلج��راءات الت�ي اتخ��ذت بش��أنھا وكاف�ة البیان��ات والمعلوم��ات 

) م�ن ق�انون مص�رف ۸٦تقی�داً بالم�ادة ( و ما یطرأ على أوض�اعھا م�ن تغیی�رالمتعلقة بھا ، أ

 . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

 یجدد الترخیص سنویاً بناًء على طلب الشركة بعد موافقة المصرف .  -۱٦

المالیة  من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات ۸۹تعدل شروط الترخیص حسب المادة  -۱۷

یجوز للمصرف تعدیل شروط الترخیص ، بن�اًء عل�ى طل�ب ش�ركة االس�تثمار ،  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳رقم 

 في أي من الحاالت التالیة :

 إضافة أي من الخدمات أو األعمال أو األنشطة المالیة إلى تلك المرخص بتقدیمھا . -۱

 ط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخیص .تعدیل أو إلغاء شر -۲

 أي من الخدمات أو األعمال أو األنشطة المرخص بتقدیمھا . إلغاء -۳

وال یجوز للمصرف تعدیل شروط الترخیص طبقاً لحك�م الفق�رة الس�ابقة ، إال إذا تحق�ق م�ن مق�درة 

 المؤسسة المالیة على الوفاء بااللتزامات المفروضة علیھا بموجب شروط الترخیص المعدلة .   

 :) ٢٠١٢لسنة  ١٣من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم  ٩٠المادة  استناداً ألحكام(إلغاء الترخیص  -۱۸

لم�دة مح�ددة ، بحس�ب األح�وال . ف�ي  أو وقف�ھ یجوز بقرار من المحافظ ، إلغاء الت�رخیص  ۱۸/۱

 أي من الحاالت التالیة :  

 .  (شركات االستثمار)، وهذا السجل من ضمنه  ٢٠١٢لسنة  ١٣من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم  ٨٦حسب المادة  * 
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 و مضللة .إذا تم الحصول على الترخیص بناًء على معلومات أو مستندات مزورة أ -۱

 إذا فقدت المؤسسة المالیة* شرطاً من شروط الترخیص . -۲

إذا أخلت المؤسسة المالیة بأي من أحكام ھذا القانون أو القرارات أو التعلیمات تنفی�ذاً  -۳

 لھ ، أو التشریعات النافذة ذات الصلة .

 إذا أخلت المؤسسة المالیة بأي من الشروط المحددة في الترخیص . -٤

س��ة المالی��ة ع��ن مزاول��ة الخ��دمات أو األعم��ال أو األنش��طة المالی��ة إذا توقف��ت المؤس -٥

 المرخص لھا بمزاولتھا .

 تزوید المصرف بمعلومات مضللة ، أو غیر دقیقة ترتب علیھا األضرار بالغیر . -٦

تھدی��د مص��الح الم��ودعین أو المس��تثمرین أو العم��الء أو تعریض��ھا للخط��ر ، بس��بب  -۷

 الیة شؤونھا .الطریقة التي تدیر بھا المؤسسة الم

عدم ق�درة المؤسس�ة المالی�ة عل�ى الوف�اء بالتزاماتھ�ا أو بمتطلب�ات الم�الءة المالی�ة ، وفق�اً  -۸

 ألحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ .

إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد األدنى المتطل�ب قانون�اً ، أو ل�م تح�تفظ المؤسس�ة  -۹

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

 الصادرة تنفیذاً لھ .

إذا امتنعت المؤسس�ة المالی�ة ع�ن تق�دیم دفاترھ�ا ومس�تنداتھا للمراجع�ة أو الفح�ص أو  -۱۰

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

 نون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ .الواجب تقدیمھا طبقاً ألحكام ھذا القا

 إنھاء عمل فرع المؤسسة المالیة األجنبیة بالدولة . -۱۱

 لھا بدولة المقر .إلغاء ترخیص المؤسسة المالیة المرخص  -۱۲

إذا تحق���ق بش���أن المؤسس���ة المالی���ة أح���د أس���باب االنقض���اء المنص���وص علیھ���ا ف���ي ق���انون  -۱۳

  الشركات التجاریة المشار إلیھ .

الم�ادة  ماك�واس�تناداً ألحاء الت�رخیص . ممارسة أي أعمال م�ن ت�اریخ ص�دور ق�رار إلغ�وال یجوز   ۱۸/۲

شركة االستثمار على مقرھا أو بأي وسیلة تفید العمل بماھیة  تخطرمن قانون المصرف ،  ) ۹۱(

 من القانون كما یلي : ۹۱وأسباب وتاریخ سریان وقف أو إلغاء الترخیص ، ونص المادة 

 

 
ستثمار . من ضمنها شركات اال ٢٠١٢لسنة  ١٣) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١المؤسسة المالية : تعريفها مدون في المادة (* 

  مبينه أيضاً في الفصل األول تعاريف من هذه التعليمات .
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أو وقف الت�رخیص طبق�اً ألحك�ام الم�ادة الس�ابقة . أن  بإلغاء صرف قبل إصدار قرارهیجب على الم" 

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

 إلغاء الترخیص .

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

 الترخیص دون أن یسبقھ باإلخطار المنصوص علیھ في الفقرة السابقة .

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��وابط ، 

 ) من ھذا القانون" .۸۳واإلجراءات والمواعید المنصوص علیھا في المادة (

االستثمار التي ترغب في التوقف عن العمل قد أوف�ت بجمی�ع وعلى المصرف التثبت من أن شركة 

وھ��ي مبین��ة ف��ي خط��ار بات االس��تثمار للغی��ر خ��الل م��دة اإلالتزاماتھ�ا تج��اه ال��دائنین وأص��حاب حس��ا

ویتم ھذا التثبت والتأكی�د طبق�اً للقواع�د الت�ي یح�ددھا المص�رف ف�ي ھ�ذا ) ۲۹صفحة ( ۱۸/۸الفقرة 

 الشأن. 

عل�ى طل�ب الش�ركة أو عن�د مض�ي م�دة س�نة م�ن ت�اریخ ص�دور الت�رخیص دون  یلغى الترخیص بناء  ۱۸/۳

أو األنش�طة الم�رخص بھ�ا ، ویعتب�ر الت�رخیص ك�أن ل�م یك�ن . البدء في مزاولة الخدمات أو األعمال 

 ویقوم المصرف بإخطار الشركة بتوصیة المصرف ومنحھا مھلة إلبداء مالحظاتھا علیھا .

ح المصرف الشركة مھلة لتقوم بإنھاء أعمالھ�ا عل�ى أال ت�زاول أي عم�ل م�ن في حالة إلغاء الترخیص یمن ٤/۱۸

 أعمال شركات االستثمار بعد صدور قرار اإللغاء .

الق�رار الص�ادر بإلغ�اء أو وق�ف  *"تنشر اإلدارة المختصةمن قانون المصرف ، ۹۲ استناداً ألحكام المادة ٥/۱۸

تین محلیت�ین ، إح�داھما باللغ�ة العربی�ة واألخ�رى الترخیص ف�ي الجری�دة الرس�میة ، وف�ي ص�حیفتین ی�ومی

 باللغة االنجلیزیة ، وعلى الموقع الرسمي للمصرف على شبكة المعلومات الدولیة .

ویجوز اإلعالن عن القرار المشار إلیھ بأیة وسیلة أخ�رى ، بم�ا ف�ي ذل�ك الوس�ائل االلكترونی�ة ، وفق�اً لم�ا  

 تقدره اإلدارة المختصة في ھذا الشأن" .

 تصفیة الشركة : ٦/۱۸
تصفى كل شركة یصدر قرار بإلغاء ترخیصھا وینظم القرار طریقة التصفیة ، بأن یضع المصرف خطة 

. م�ن ھ�ذا الق�انون  ۱۸٥بالمادة  اً لتصفیة أصولھا والتزاماتھا ویقوم بتنفیذھا أو اإلشراف على تنفیذھا تقید

سسة المالیة المصرف القیمة الصافیة لممتلكات المؤیحدد من قانون المصرف  ۱۸۷ استناداً ألحكام المادة

، ویبت المصرف في جمیع المطالبات قانون المصرف من  ۱۸٥لغي ترخیصھا وفقاً ألحكام المادة التي أ

                         مطالب����ة أودع����اء . وللمص����رف أن یس����تبعد أي ج����زء م����ن إ خ����الل الم����دة الت����ي یح����ددھا المح����افظ

 * اإلدارة المختصة هي إدارة اإلشراف والرقابة في مصرف قطر المركزي 
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أو امتیاز أو أولویة ال یتم إثباتھا ب�الطرق المق�ررة قانون�اً ، وللمص�رف أن یق�وم  أفضلیةضمان أو  أو

  بإجراء ما یراه مناسباً من تسویات ومخالصات .

ی�تم تس�جیل ك�ل الممتلك�ات والحق�وق الناتج�ة ع�ن إدارة المص�رف المؤقت�ة  ۱۸۸وحسب المادة 

 لشركة االستثمار وتحفظ في حساب خاص لدى المصرف .

 ۲۰۱۲لس�نة  ۱۳ب السابع من قانون مصرف قطر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م البا ۱۸/۷

مبین��ة ف��ي  ۱۸۹إل��ى  ۱۷٦المتعل��ق "باالن��دماج واإلدارة المؤقت��ة والتص��فیة"  تض��من الم��واد م��ن 

 .)۲۳الملحق المرفق رقم (

فروعھا عن  یجب على كل شركة استثمار ترغب في التوقف بشكل كامل أو جزئي أو في أي من ۱۸/۸

ب��ذلك م��ن  موافق��ة كتابی��ةتق��دیم ك��ل أو بع��ض الخ��دمات المالی��ة مح��ل الت��رخیص الحص��ول عل��ى 

بعد إخطار المصرف مسبقاً بذلك وال یجوز أن تقل مدة اإلخطار عن ستة أش�ھر قب�ل *( المصرف

التوق��ف ، وللمص��رف أن یواف��ق عل��ى إنق��اص م��دة اإلخط��ار إذا اقتن��ع أن حق��وق ال��دائنین مح��افظ  

بأیة شروط یراھ�ا ض�روریة أعاله المشار إلیھا  الكتابیةموافقتھ یقید للمصرف أن یجوز و، ا)علیھ

لس�نة  ۱۳من قانون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م  ۱۱۹بالمادة  یداً تق .

. ویتعین على شركة االستثمار قبل التوقف عن تقدیم كل أو بعض الخ�دمات المالی�ة مح�ل  ۲۰۱۲

باللغ�ة العربی�ة واألخ�رى  ن ذلك في صحیفتین ی�ومیتین محلیت�ین تص�در إح�داھماأن تعلص ترخیال

باللغة االنجلیزیة ، على أن یتضمن اإلعالن البیانات والمعلومات التي یح�ددھا المص�رف ، وذل�ك 

 یوماً . ۳۰قبل التوقف الفعلي بمدة ال تقل عن 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .۲۰۱۰من كتاب تعلیمات شركات االستثمار حتى دیسمبر  ۱٥صفحة  ۱۳/٦* المدون بین القوسین حسب التعلیمات بند  

 من القانون. ۱۸۰یجوز للمحافظ في نھایة مدة اإلدارة المؤقتة إلغاء ترخیص .......... أو تطبیق اإلجراءات في المادة تبین أنھ  ۱۸٥المادة  -
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