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  الفصــل الثالــث
  تسجيل محال الصرافــــة

  
  -:ورأس المال الترخيص -١

م        - ادة رق ام الم تنادًا الحك م   ) ٤(اس انون رق ن الق نة ) ٣٦(م ال   ١٩٩٥لس يم اعم بتنظ

ى المصرف بموجب     نموذج  "الصرافة يقدم طلب الترخيص لمزاولة اعمال الصرافة ال

رخيص ب الت م " طل ق رق فحتي ) ١(ملح ق ص ات ) ٧٠-٦٩(المرف منًا البيان متض

   .والمستندات المشار اليها في المادة المذآوره اعاله

م  ) ٣(استنادًا ألحكام المادة    - ، يجب  ١٩٩٥لسنة   ٣٦من قانون تنظيم أعمال الصرافة رق

  . أن ال يقل رأسمال محل الصرافة عن مليون ريال قطري

  -:سجل وبيانات محال الصرافة   -٢

ال الصرافة تزويد المصرف سنويًا قبل نهاية شهر نوفمبر من آل  يجب على جميع مح - 

م        ا في النموذج ملحق رق م   ) ٢(عام بالبيانات المشار إليه اق   ) ٧١(صفحة رق مع إرف

  -:المستندات التالية

م  - ال، وأس اري لمحل الصرافة متضمنًا رأس الم ديث عن السجل التج تخرج ح مس

ك ارآتهم واس / المال ب مش رآاء و نس ين  الش ؤولين اإلداري ل والمس دير المح م م

 . وتواقيعهم

ال الصرافة      - ة ومح وك األجنبي ي البن ة ف ن اإلدارة العام دة ع ع المعتم اذج التواقي نم

  . األجنبية التي تم معها عقد اتفاقيات اإلدارة

  . صورة عن النظام األساسي لمحل الصرافة أو عقد التأسيس -

ن ال   - اة م دير    آشف بالصالحيات المعط ي للم رافة األجنب ل الص ي ومح ك األجنب بن

  .ومدير العمليات المعينين من قبله إلدارة وتسيير محل الصرافة في قطر
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ا في      - ى إدارة المحل لحفظه توفير نسخة من قانون السلطة اإلشرافية التي تشرف عل

  . محل الصرافة

ى البيا         - ديالت التي تطرأ عل د المصرف بالتع ى المحل تزوي ذآورة  يجب عل ات الم ن

  .أعاله

  -:الرسـوم  -٣

اير           ٣/١ تحصل الرسوم السنوية من محال الصرافة خالل األسبوع األول من شهر ين

  -:من آل عام على النحو التالي

  . تدفع الرسوم السنوية بواسطة شيك لصالح المصرف  -  

د        -  ة في  المصرف بالبري ة والمالي يرسل الشيك إلى مدير إدارة الشؤون اإلداري

 .المسجل أو عن طريق مراسل المحل 

  .يرسل إلى محل الصرافة وصل باستالم المبلغ المدفوع  -   

  .  يجدد الترخيص سنويًا بعد استيفاء جميع متطلبات المصرف  -   

  -:تحديد الرسوم وأنواعها  ٣/٢      

  .ريال قطري  ٥٠٠٠فرع محل الصرافة / رسوم طلب التريخص لمحل الصرافة -

وم   - دفع رس رخيص ت نح الت د م د اقصى  % ٢عن ال المحل وبح ن رأس م  ٥٠٠٠٠م

  ).خمسون الف ريال( ريال قطري 

  رسوم قيد في سجل الصرافين -

  .ريال قطري ٥٠٠٠رسم القيد السنوي للمرآز الرئيسي  -  

  ريال قطري  ٢٠٠٠السنوي لكل فرع  رسم القيد -  

  رسوم عند بدء نشاط المرآز الرئيسي او الفرع لمحل اصلرافة -

تم خالل        تحصيل رسوم عند بدء نشاط المرآز الرئيسي او الفرع لمحل الصرافة التي ت

   -:السنة وذلك على النحو االتي

  .ريال ٥٠٠رسوم بدء نشاط المرآز الرئيسي  -

  .ريال  ٢٠٠٠بدء نشاط الفرع رسم  -


