-793الباب السابع -تعليمات اإلشراف والرقابة

عالقة البنوك مع المصرف
الترخيص وتسجيل البنوك

ثالثاً :الترخيص وتسجيل البنوك والرسوم
 -1الترخيص للبنوك -:
 1/1نماذج طلب ترخيص البنوك
استتتتنا ا التتتتا متتتتوا المرستتتتو ب تتتتانو ر تتتت  )11لستتتتن  2112بشتتتتص مقتتتتر
المركتتتت

طتتتتر

وتنظتتتتي المتسستتتتاة الماليتتتت وبقتتتتا خاقتتتت المتتتتوا  01و  01و  02و

. )01
ت تتتتتتتتترر اختمتتتتتتتتتا استتتتتتتتتتخ ا النمتتتتتتتتتاذج المرف تتتتتتتتت طتتتتتتتتت الت متتتتتتتتتي )2112/101
تتتتتتاري  2112/9/4خنتتتتت الت تتتتت للمقتتتتتر

بطلتتتتتب التتتتتترخيص للبنتتتتتوك

المركتتتتت

وفروخهتتتا اختتتج وختتتارج طتتتر ووف تتتا للمتطلبتتتاة الممتتت ق بهتتتذ النمتتتاذج ملمتتت ر تتت
 )22باستيااء كاف البياناة والم لوماة والمستن اة المطلوب .

 -نموذج ترخيص – بنك وطني

)22قام )212

نموذج أ) بنوك ملم

 نموذج ترخيص فرع– بنك أجنبي نموذج ب) ملم  )22قام )219إلا قام . )217

للعمل في قطر
 نموذج ترخيص فرع بنك محليداخل قطر

نموذج ج) بنوك ملم

 )22قام

. )242

 نموذج ترخيص – توسع خارجي نموذج ) بنوك ملم  )22قام. )244

للبنوك الوطنية
 2/1رار منح الترخيص أو رفضه
 ت ي ا بالما ق  )02م

انو مقر

طر المرك

وتنظي المتسساة المالي ر 11

لسن  2112يق ر الممافظ ال رار بمنح الترخيص ختلج  71يومتا مت تتاري استتيااء
الطلب كاف الشتروط المنقتوص خليهتا فت هتذا ال تانو واللتوا ح وال تراراة القتا رق
تنايذا ألمكامه  ،وبناء خلا م تضياة المقلم ال ام وماج اال تقا الوطن

 ت ي ا بالمتا ق  )01مت

تانو مقتر

طتر المركت

وتنظتي المتسستاة الماليت

ر  11لسن  2112يق ر الممافظ رارا مسببا برفض طلب التـرخيص إذا ل
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يك مستوفيا لشروطه ويخطر طالب الترخيص بال رار القا ر برفض الطلب مت
ذكر األسباب الت بن خليها بتسلي اإلخطار خلا ممج إ امته أو مركت أخمالته أو
الطلب أ يتظل مت ال ترار القتا ر بترفض

بص وسيل تاي ال ل بال رار  .ولم

طلتتب التتترخيص أمتتا لجن ت فتتض المنا ختتاة المنشتتصق بموجتتب المتتا ق  )191م ت
تتانو مقتتر

طتتر المرك ت

وتنظتتي المتسستتاة المالي ت ر ت  11لستتن 2112

وذلك خلج  12يوما م تاري إخطار بال رار .
 1/1تتولا اإل ارق المختق اإلشرا

والر اب ) نشر رار منح التترخيص فت الجريت ق

الرسمي وفت قتمياتي يتوميتي ممليتتي إمت اهما بالللت ال ربيت واألخترة بالللت
االنجلي ي  ،وخلا المرخص له البنتك) أ ي ترض فت مكتا ظتاهر بم تر م اولت
ا م  ،قتورق م تمت ق مت التترخيص الممنتوح لته مستب

نشاطه ف ال ول وبقا
الما ق . )02

 4/1الترخيص باتح فروع للبنوك األجنبي ف
بها رار مت مجلتإ إ ارق مقتر
مقر

طر المرك

 2/1مسب الما ق  )00م

طر وف ا للشروط والضوابط الت يقت ر

طتر المركت

مستب المتا ق  )02مت

تانو

وتنظي المتسساة المالي ر  11لسن . 2112
انو مقر

طر المركت

وتنظتي المتسستاة الماليت ر ت

 11لسن  ، 2112خلا البنك البت ء فت م اولت الخت ماة واألخمتاج واألنشتط الماليت
المرخص بها خلج  7شتهور مت تتاري قت ور التترخيص و يجتو للمقتر

تم يت

هتتذ الم ت ق لم ت ق أختترة ممايل ت  ،وف ت مال ت مض ت هتتذ الم ت ق و الب ت ء ف ت م اول ت
الخ ماة أو األخماج أو األنشط المرخص بها  ،ي تبر الترخيص كص ل يك .

 7/1ت يج شروط الترخيص
بناء خلا طلب البنك  ،يجو للمقر

ت يج شروط الترخيص ف أ م الماالة

التالي :
أ -إضتتاف أ م ت الخ ت ماة أو األخمتتاج أو األنشتتط المالي ت إلتتا تلتتك المتترخص
بت يمها .
ب -ت يج أو إللاء شرط أو أكير م الشروط المم ق ف الترخيص .
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ج -إللاء أ م الخ ماة أو األخماج أو األنشط المرخص بت يمها .
يتتتتتت ت تتتتت يج شتتتتتروط التتتتتترخيص متتتتت المقتتتتتر

إذا تم تتتتت متتتتت م تتتتت رق

البنتتتتتتك خلتتتتتتا الوفتتتتتتاء بااللت امتتتتتتاة الماروضتتتتتت خليتتتتتته بموجتتتتتتب شتتتتتتروط
التتتتتترخيص الم لتتتتت  .ت يتتتتت ا بالمتتتتتا ق  )09متتتتت
المرك

تتتتتانو مقتتتتتر

طتتتتتر

وتنظي المتسساة المالي ر  11لسن . 2112

 2/1تج ي الترخيص
يجتتت التتتترخيص للبنتتتك ستتتنويا وذلتتتك الستتتتمرار فتتت م اولتتت ال متتتج وفتتت أمكتتتا
تتتتانو مقتتتتر

طتتتتر المركتتتت

وتنظتتتتي المتسستتتتاة الماليتتتت ر تتتت  11لستتتتن

2112وخاقتتتت المتتتتا ق  . )04يقتتتت ر تتتترار متتتت مجلتتتتإ إ ارق مقتتتتر
المركتتتت

طتتتتر

بتم يتتتت متتتت ق التتتتترخيص للبنتتتتوك ورستتتتو إقتتتت ار وتج يتتتت التتتتترخيص

وإجراءاته .
 – 2الرسو الت يت اضاها المقر -:
 1/2استتتتتتنا ا إلتتتتتا المتتتتتا ق  )222متتتتت

تتتتتانو مقتتتتتر

طتتتتتر المركتتتتت

وتنظتتتتتي

المتسستتتاة الماليتتت ر تتت  )11لستتتن  2112وت ليمتتتاة البنتتتوك بشتتتص التتتترخيص
والما ق  )04م ال انو .
ت تتترر اختمتتتا الرستتتو التتتت يت اضتتتاها المقتتتر

ختتت التتتتراخيص التتتت يمنمهتتتا

والمواف تتتتتاة التتتتتت يقتتتتت رها وف تتتتتا للجتتتتت وج المرفتتتتت ملمتتتتت ر تتتتت  )27وذلتتتتتك
اختبارا م 2110/1/1
 2/2كياي تمقيج الرسو السنوي -:
تمقج الرسو السنوي م البنوك ف ختلج األستبوع األوج مت شتهر ينتاير مت كتج
خا -:
 تخق الرسو السنوي مباشرق م مساباة الم اق ل ة المقر . -تخطر البنوك خ طري التلكإ بهذا الخق .
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 -1خ التصسيإ والنظا األساس للبنك :ـ
 1/1خن رغبت أ بنتك إجتراء أيت ت ت يلة فت بنتو خ ت التصستيإ والنظتا األساست للبنتك
طر المرك

يجب المقوج خلا مواف مقر

المسب

بتج إجتراء هتذ الت ت يلة

م ذكر أسباب ذلك م األخذ باالختبار ما ور ف البن  7/1قام . )190
 2/1نظرا ل يتا ب تض البنتوك بدختا ق قتياغ نظامهتا األساسـتـ وخ ت التصستيإ وف تا لمتوا
تتانو الشتتركاة التجاري ت ر ت  2لستتن  .2112يجتتب خلتتا جمي ت البنتتوك األختتذ ب تتي
االختبار خن إخا ق قياغ النظا األساس وخ التصسيإ خت ت تارض متا يتت ت يلته
م بنتو مت متوا تانو مقتر

طتر المركت

وتنظتي المتسستاة الماليت ر ت 11

لسن . 2112

-4البياناة الر يسي لتسجيج البنوك -:
*يرجا ت ويت مقتر
المرفتتت ملمتتت

طتر المركت

بالبيانتاة الر يستي لتستجيج البنتوك مستب النمتوذج

 )119خلتتتا شتتتكج نستتت ور يتتت ونستتت إلكترونيتتت خلتتتا برنتتتام إكستتتج

 ، )Excel Sheetوذلتتك لتم ت يل ستتجج بيانتتاة البنتتوك ل ت ة المقتتر

وللتج ي ت الستتنو

لشها ق ترخيص م اول أخماج البنتوك ختلج فتترق أ قتاها شتهر مت تاريخته مستب متا هتو
مبي ف القام  )722م باب البياناة ال وري م هذ الت ليماة أختذي ب تي االختبتار
ما نقة خليه المتا ق  )07مت

طتر المركت

تانو مقتر

وتنظتي المتسستاة الماليت

ر  11لسن . 2112
ف ت ب البياناة المطلوب خلما بصنته ستيت فترض غرامتاة ماليت

وخلا البنوك توخ ال

خلا البنوك الت ت و المقر
مقر

طر المرك

ببياناة غيتر قتميم وف تا للمتا ق ر ت  )211مت

تانو

وتنظي المتسساة المالي ر  11لسن . 2112

ومستتتب المتتتا ق  )07متتت

تتتانو المقتتتر

ت يتتت فتتت نستتتجج تتتتراخيص البنتتتكن طلبتتتاة

التراخيص وجمي اإلجراءاة التت اتختذة بشتصنها والبيانتاة والم لومتاة المت ل ت بهتا ومتا
يطرأ خلا أوضاخها م تليير .

* ت مي  2111/00تاري  2111/11/4إلا جمي البنوك) والت مي  2112/92تاري  2112/11/12إلا جمي البنوك)
وت مي  2111/00تاري  2111/11/12إلا جمي البنوك)
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 -2فتح الاروع والقرا
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اآلل -:

تكو جمي التراخيص الت تمنح لاتح فروع وتركيب أجه ق قرا
ست أشهر م تاري المواف ويجو للمقر
الم ق الياني

آل ساري الما وج لمت ق

تم ي هذ الم ق لم ق ممايل وف مالـ ان ضتاء

و الب ء ف م اول األخماج المرخص بها ي تبر التترخيص كتص لت يكت  ،ت يت ا

بالمتتا ق  )00م ت

تتانو مقتتر

وتنظتتي المتسستتاة المالي ت ر ت  11لستتن

طتتر المرك ت

 2112ومسب ما ور ف البن  2/1قام . )190

 -7بياناة ب ء نشاط الارع وتشليج أجه ق القرا
تمقج ب ض البنوك خلا مواف مقر
آل ت يت ا بالمتا ق  )110مت
رت

اآلل -:
طر المرك

تانو مقتر

طتر المركت

 )11لستتن  ، 2112وتم ي تتا أله ت ا

النماذج المبين أ نا  ،وإخا تها إلا إ ارق اإلشرا
ب ء نشاط الارع أو تشليج جها قرا
 نموذج ملم -نموذج ملم

باتح الاروع وتركيتب قترا

مقتتر

وتنظتي المتسستاة الماليت
طتتر المرك ت

والر اب بمقر

 ،يرجتتا ت ب ت
طر المرك

خنت

آل .

 )71الخاص بب ء نشاط فرع ب) – فرع ج).
 )71الخاص بتشليج جها قرا

آل .

 -2إللاء الترخيص -:
ب رار م الممافظ يت إللاء الترخيص أو و اه لم ق مم ق بمستب األمتواج وذلتك مستب
الماالة المذكورق ف الما ق  )91م

انو المقر

.
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