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  الكتابفهرس 

(  ببببن نببببا قن  اببببرف نتببببر دة ر بببب   قت  ببببي  1حسببببم دة ببببا     تعاريف:
 ................................. 2112ةس ة  11دة ؤسسات دة اةية رن  

 
22-11                                                    

 

   : سياسة سعر الصرف األولالباب 
               (13-13) 

 

 11-12 .......................... دة رسق  دةخاص بسعر ارف دةلاير دةقتر  أقالً:
قتح يب  تعبا س سبعر اببرف  عالنبة دةبلاير دةقتبر  باةب قالر دك ري ب  ثا ياً:

 ..............................................................دةلاير دةقتر  
 
 

13     
 

                                               سة النقدية: السيا الباب الثاني   
              (13– 33)   

 12-13 تعاريف..................................................................... أقالً:
 33-13 د قدت دةسياسة دة ق ية...................................................... ثا ياً:

 ...............................................QMRآةية دةسقق دة ق    -1 
 ................ Repoإ در  ع ليات دعا   شردء دقردق دة ين دةعا   -2
 ....................... Required Reserveأ د  دالحتيات  دإلة د    -1
 ....................22/2113قدةقردر رن   إا در شها دت دإلي دع -3

13-13 
13-31 
31-32 
32-33 

 01-33 أسعار دةفائ   دق دةعائ  على دةلاير دةقتر .............................. ثاةثاً:
 02-01 تا يف دالئت ان حسم دةقتاعات دالنتاا ية............................ ردبعاً:
 01 .......................................دحااء  ي دن دة  فقعات.......... خا ساً:
 03 دةحر ة دةشهرية على دة يقن دة تعثر .................................... سا ساً:

 

                 الباب الثالث: المقاصة ونظم المدفوعات
 وشؤون تداول النقد         

             (33–53) 
 

 03 ........................................................تعاريف....... دةفاس دالقس:
 31-02 ..............دةشي ات قدة قااة ق  ا  دة فع....................... دةفاس دةثا  :

 33-02 ...........دةشي ات ................................................. أقالً:     
 21-33 ............................................................ دة قااة ثا ياً:     
 31-23 ..........  ا  دة فع قدةتسقيات دةفقرية .......................... ثاةثاً:     

 31-33 ..................شؤقن ت دقس دة ق  ................................ دةفاس دةثاةث:
 32 ......لاير 111لاير ق  011فئة سحم أقردق  ق ية  ن دةت دقس  :دةفاس دةردبع

 31 ت ييف دةع لة دةقترية ............................................... دةفاس دةخا س:
 30-33 دةشر ات دك  ية ..................................................... دةفاس دةسا س:

 صفحة
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                 الدين العام: الرابع  الباب    

             (56– 303)              
 

 

 33-32 ت  ي  دال تتام ف  دةسقق دالقةية ةلس  دت دةح ق ية............... دةفاس دكقس:
 111  قس  ل ية دقردق دة ين دةعا ......................................... دةفاس دةثا  :

 113-111 ت دقس دةس  دت دةح ق ية ف  دةسقق دةثا ق ية....................... ةثاةث:دةفاس د
       

 
 

  تعليمات االجهزة الحكومية:  الباب الخامس                         
          (303–311)              

 

 

 112-113 .....................دة اةية.......................... تعلي ات ق در  أقالً:
 121-111 ..........تعلي ات ق در  دة دخلية.................................... ثا ياً:
 121-122 ...............تعلي ات ق در  دةخارجية............................. ثاةثاً:

 

 111-123 ...................... دةشؤقن دالجت اعية دةع س ق تعلي ات ق در  :ردبعاً 
 112-111 ............................قدةتجار ......دالنتاا  تعلي ات ق در   خا ساً:
 113-111 ...........................تعلي ات دةهيئة دةعا ة ةشؤقن دةقاارين. :سا ساً 
 110   جلس دةق ردء....................................................... :سابعاً 
 113 دة يقدن دك ير ...................................................... :ثا  اً 
 112 تعلي ات أخرى.......................................................  :تاسعاً 

 
 

 

                       ة ـــــــالنظم المصرفي: الباب السادس

 ترونيةالتعليمات االلك       
        (311– 336)                               

 

 

 EMV ........................................... 113-131دةبتانة دةذ ية ق عيار  -1
 131-131 تقليس دة خاتر على ع الء دةب قك ...................................... -2
 SIBNET" ........................................ 131-132"  ا  دةشب ة دال  ة  -1
 131-132 خ  ات دجه   دةاردف دالة  .......................................... -3
 NAPS........ 131تعلي ات ةقدئح دةتشغيس دةخااة باةشب ة دةقت ية  ابس  -0
 133-131 ...........تسقية  تاةبات دةشب ة دةقت ية  ابس ف  دةفتر  دة ح   .... -3
 130-133 تجهي  دجه   دةاردف دالة  باالجه   دال  ية......................... -2
 130 دةشب ة دةخليجية .......................................................... -3
 133-130 ........................................تتقير قدسردع تحايس دةشي ات -3
 

11- 
 

 133 تاقير أق  سخ دةشي ات دكالية ......................................

 133 دستخ د  دكرنا  دة عي ة  سبقاً ةبتانات دالئت ان ....................... -11
 132-133 أجه    قات دةبيع ......................................................... -12
 QATCH ............................... 132-133  ا  دإلي دع قدةخا  دة باشر  -11

 صفحة



   -8 - 
  اصيل الفهرس تفللبنوك                                                                                    التعليـمـــات 

 

 (66-6) الفهرس  
 

 3102 سبتمبر                                 
 الخامسة عشرالطبعة     

 

 دةخاص ب  ا  دإلي دع قدةخا  TERMSدة  ا  دالة ترق   ةلتفقيضات  -13
 ..................................................................QATCH دة باشر

 
133 

 Q-Pay................. 101ية ةل فع دالة ترق   ت شين   ا  دةبقدبة دةقت  -10
 101  فع دةفقدتير عن تريق أجه   دةاردف دآلة ......................... -13
 101-101 بيا ات دةع يس دةخااة باةحقدالت قبيع قشردء دةع الت............... -12
 102-101 ............دة ر بات دة ت قلة دة  ق   بخ  ة جها  اردف آة ....... -13
ضـقدبت ق عــايير دةتــحقتات دك  ية دةـخااة ف  دةبــ قك قأجهـ    -13

 دةاردف دآلة ............................................................
 
102 

 102 أ   ة دة ردنبة دك  ية....................................................  -21
21- 
22- 

 أجه   دةاردف دآلة  ةذق  دالحتياجات دةخااة......................
 ف  نتر........... IBANتتبيق   ا  رن  دةحسام دة ارف  دة قة  

102-101 
101-100 

 100 أخرى  دةحيتة قدةحذر(................................................. -21
 100 ء دةقتاع دة ارف ....................رفع  ستقى دةتقعية ة ى ع ال -23
 103-100 قسائت دةتخ ين ......................................................... -20
 103 رئيس  ج قعة  ستخ    سقيفت...................................... -23

 

 والرقابة تعليمات اإلشراف : لباب السابعا
               (331- 333)              

 
 

 103 فاقس دةبام:.........................................................................
 132-103 .........................تعاريف :....................................................

 
 

 232-131     ...................................................الفصل االول: المخاطر المصرفية
 

 
 
 

 133-133 ................................................. أقالً:   سبة  فاية رأس دة اس       

          ( ةلب ببببببقك 2تتبيببببببق  فايببببببة رأس دة بببببباس قفقبببببباً ة قببببببرردت بببببببا س   -1

 ...............................................................دةقت ية 
 
133 

 130-133 ............ فاية رأس دة اس ةفرقع دةب قك دكج بية.................. -2
 فايببة رأس دة بباس  سبببة  دعت ببا   بب نق دةحسببابات دةخببارج   عبب س  -1

 "........................................2ة قرردت ةج ة با س "قفقاً 
 
130 

 ......................... بات رأس دة اس ةترخيص ب قك ج ي   تتل -3
...................... 

130-132 

دةحبب  دك  ببى ةببرأس دة بباس دة تلببقم ةتببرخيص ب ببك قت بب  أق  3/1
 ........................فرع ةب ك أج ب  .........................

 ةلب ببببقك  ياتيببببات يبببا   أق تخفببببيت حسببببابات رأس دة ــــبببـاس قدالحت 3/2

     دةقت ية(.....................................................................

 .............دحتيات  دة خاتر دةب قك دةقت ية(................. 3/1

 
130 

 
130 
133-132 

 

 .........................................................1تتبيق با س  -0
 

132- 133 

 صفحة
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إرشا دت تتبيبق دة عا بة دةثا يبة ة قبرردت ةج بة ببا س ة فايبة رأس  -3
دة اس دةخااة بإجردءدت دة ردجعة دإلشبردفية قدإلجبردءدت دة دخليبة 

 (..................................... ICAAPةتقيي   فاية رأس دة اس  
 .....دة ساه قن دةرئيسيقن  دةب قك دةقت ية(......................... -2

 
 
133 
133 

 .......................................... ثا ياً: دة خاتر دالئت ا ية قدةت قيلية        
 

121-202 

ضببببقدبت تابببب يف حسببببابات دالئت ـــببببـان قتح يــــببببـ  دة خااببببات  (أ 
 ............................................................... عليها

سبببابات دالئت بببان الً: دالةتببب د  باةتعلي بببات دةتاةيبببة ع ببب  تاببب يف حأق
 ........................................عليها دة خاااتقت قين 

 

 
121-131 

 
121-131 

 121-121 ...............تعريفات......................................... -أ
 121 ...............................................حسابات دالئت ان -1         
 121 ..............................حسابات دالئت ان دة عا  ج قةتها -2
 122-121 .............فئات تا يف دالئت ان.............................. -م

 122-121 ....................................حسابات دالئت ان دة  ت  ة -1
 122 ...............................حسابات دالئت ان غير دة  ت  ة -2  

 ............ ؤشردت تا يف حسابات دالئت ان غير دة  ت  ة. -ج  
 
 

122-123 

 121-122 ........................................ ؤشردت ع   دال ت ا  -1
 121 .......................... ؤشردت دةضعف دةتق يرية دكخرى -2

 123 ..............................حسابات دالئت ان دة عا  ج قةتها -1        
 123 ......................دعتباردت أخرى عن تا يف دةحسابات -3         
 120-123 ................. دةعائ (......دحتسام دة خااات قتعليق دةفائ   -  
 123-120 ............................ات على حسابات دالئت انتق ير دةض ا  -هـ
 .................................................... الح ات عا ة -ق

دةح  دك  ى  ن دإلجردءدت دةت  ي بغ  على دةب قك  ردعاتهبا  -1
 ع   تا يف دالئت ان..........................................

ااات ةل يقن قفقاً ة تتلببات  عبايير دةتقبارير دحتسام دة خ -2
 دة اةية دة قةية قت نيقها  ن  ردنم دةحسابات..................

 تا يف دةع الء قدحتسام دة خااات دةال  ة ............ -1

122-131 
 
122 

 
122-123 
123-131 

 
ثا يببباً: إختبببار  ابببرف نتبببر دة ر ببب   ع ببب  رغبتهبببا بإعبببا   تاببب يف 

 .............................دة  ت  ة إةى   ت  ة دةحسابات غير 
 
131 

تحبب يث قإ خبباس دةبيا ببات دة تعلقببة باة خااببات تبقبباً ةلتعلي ببات  ثاةثببـاً:    
 ن  س عا  قت قي  دة ارف برأ   ردنبب   21/11دةتتبيقية ف  
 ...........................................................دةحسابات 

 
 
131-131 

 131 ..........دةبيا ات دة قرية .......................................... ردبعاً:      

 صفحة    
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 ......ةاق ة قأنسات دةقرقت دة ستحقة غير دة  فقعدكقردق دة خخا ساً:   
 

131 
 133-132 .......................................................... شتم دة يقن - م(       

 221-132 ........................................دةسياسات قدةتر  دت دالئت ا ية - ج(       

 132 ..........دةسياسات دالئت ا ية.......................................... -1        
 131-132 ...........دةتر  دت دالئت ا ية......................................... -2        

 131-132 ......تعاريف................................................. 2/1            

 131-131 ........دةح ق  دةقاقى ةلتر  دت دالئت ا ية................. 2/2            

 131 ...................ضقدبت إضافية..................................... -1        
ضقدبت   ح دالئت ان ف  ش س جار    ين أق  شف دةحسابات  -3

 .............................…………....دةجارية  دةب قك دةتجارية(

 
131-133 

 132-133 .................شردء دةقرقت  ن  دخس دق خارج نتر............. -0      
 133-132  .................……….........قح ةقتاع دة قاقالتدالئت ان دة    -3          
 133 .........................................على دالئت اندة فاةة دةشخاية  -2       
 133 .................... شقف حسابات دالئت ان دة   قحة ةلع الء....... -3      
 133 .................قك دإلسال ية(..........حسابات جارية   شقفة  دةب  -3      

 133-133 ...................شرقت عق  دالئت ان قدة ست  دت.................... -11     

 210-133 ...................دةت قيس دةعقار ............................ضقدبت  -11     

 211-133 .............................................................أقالً: تعريفات

 211 .......................ثا ياً: دةسقف دإلج اة  ة خاتر دةت قيس دةعقار 
 212 ......................................ثاةثاً: ضقدبت   ح دةت قيس دةعقار 

 211 ............................................ردبعاً: دةت فيذ على دةض ا ات

 210-211 ....................................................تعلي ات عا ةخا ساً: 
دسببتخ د    بباذج الحتسببام  سبببة إج بباة   خبباتر دةت قيببس تتضبب ن  

 (.........3 دةبيا ات دة قرية ب  121ق لحق  121 لحق  دةعقار 
 
210 

دةشــــببببببـر ات تحبببببببت  ت قيببببببس دال تتبببببببام فبببببب  رؤقس أ بببببببقدس -12 
 ..................دةتأسيس...............................................

 
210-212 

 212 ...................ت قيس دال تتام ف   يا   رؤقس أ قدس دةشر ات -11       

دسبببببببببت الك أردضببببببببب  قعقببببببببباردت  تيجبببببببببة تسبببببببببقية دةتسبببببببببهيالت  -13       
 ...................................................دالئت ا ية............

 
212-213 

 213-213 ....... خاتر فقدئ  دةقرقت.......................................... -10
 213 ..........دةع قةة على دةقرقت قذ   دةت قيس دإلسال  ................. -13        

 213 ..........ئت ان........................................دةض ا ات  قابس دال -12       
 213 ................................................ب قجم شي ات  12/1           

 213 ب قجم دةعقار دةس   ......................................... 12/2           

 211-213 ..................................................... فاالت دة فع...... -13        

 صفحة
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 213-211 ......دالئت ان دة   قح  قابس دةردتم............................... -13    

 213-211 .........................................................لي اتتع: 13/1               

 211-211 ......................................................أقالً: تعريفات             

 212-211 ..............ثا ياً: دةح ق  دةقاقى ةالئت ان دة   قح  قابس دةردتم             

 213-212 .............ثاةثاً: دةضقدبت دةعا ة ةالئت ان دة   قح  قابس دةردتم             
 213 .............................ردبعاً: إعا   ج قةة دالئت ان  قابس دةردتم              

 213 .................................................خا ساً: أ قر أخرى             

 213-213 .........دةفائ    دةعائ ( على دالئت ان دة   قح  قابس دةردتم: 13/2               

 213 دةت د ات دةع الء  قابس نرقت إس ان ة ى ب ك نتر ةلت  ية......... -21 

 .........  ح دالئت ان باةع لة دكج بية............................... -21         
 دةتسهيالت دالئت ا ية ةألجه   قدةشر ات دةح ق ية................. -22

213-213 
213-221 

 223-221  .............................ياسات دةت قيلية ف  دةب قك دإلسال يةدةس -  (

دة ر ب   قت  بي  دة ؤسسبات  (  بن نبا قن  ابرف نتبر110دة ا     -1          
 ...........................................2112ةس ة  11دة اةية رن  

 ............................هيئة دةرنابة دةشرعية...................... -2

 
221 
221-222 

 221-222 ........................................................دةت قيس دة قة   -1        

 221 .........................................................دةت قيس دة حل  -3         

 ...............................قق  دالستا اعدةج ء غير دة  فذ  ن ع -0        
 ............................... ضقدبت   ح دةت قيس بأسلقم دةتقرق -3 
 ......حسابات جارية   شقفة  دةب قك دإلسال ية(................... -2           
 ......دةع قةة على ذ   دةت قيس دإلسال  ............................ -3  
 ......شرقت عق  دالئت ان قدة ست  دت................................ -3           

223 
223-222 
222-223 
223 
223 

 230-223 ..................................................إ در   خاتر دالئت ان - هـ(

 212-223 ........................نإيجا  بيئة   اسبة إل در   خاتر دالئت اأقالً:         

 231-212 ..............دةع س قفق إجردءدت قضقدبت سلي ة ة  ح دالئت ان ثا ياً:        

 233-231  قجق    ا  إ در   الئ  إل در  قنياس ق تابعة  خاتر دالئت انثاةثاً: 
 ..................دةتحقق  ن  فاية دةرنابة على  خاتر دالئت ان ردبعاً:        

 .......................ا  إ در  دة خاتر دالئت ا ية دة ع س   

233-230 
230 

 233 ......ت قيس  تاجردت دةع الء ف  دكقردق دة اةية.................... - ق(

 203-232 .................................تعلي ات تخص أعضاء  جلس دإل در  -  (

 233-232 ............سققف قشرقت   ح دالئت ان كعضاء  جلس دإل در  -1            

 233 ...دةتسهيالت دالئت ا ية دة   قحة كنارم أعضاء  جلس دإل در  -2              

 201-233 .........................تعا الت أعضاء  جلس دإل در   ع دةب ك -1              

 صفحة   
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 201-201 " شؤقن نا ق ية(.....1  ن ض  ها ب   " ية  جلس دإل در عضق -3              

 203-201 .....................................  افآت أعضاء  جلس دإل در  -0              

 202-200 .............)البنوك الوطنية( risk countryتر   دة خاتر دالئت ا ية ة ى دةبل   -ح       

 203-200 .......تعاريف ..................................................... -1          

 203 ........دةح ق  دةقاقى ة خاتر دةبل .............................. -2          

 202-203 .......إ در   خاتر دةبل  .......................................... -1          

 202 ........تا يف دالئت ان دة   قح ةل قس قتح ي  دة خااات.... -3          

 202 .......دةبيا ات دة اةية .............................................. -0          

 232-203 ...............................................ثاةثاً: دالستث اردت ةااةح دةب ك       

 .....سققف قضقدبت دالستث اردت ة ى دةب قك.......................... -أ
 .....أقالً :  حف ة دكقردق دة اةية.......................................

 ....Equity instruments دالستث اردت ف  أ قدت حققق دة ل ية -1
 ....Debt instruments دالستث اردت ف  أ قدت دة ين قدةا قك -2
 ...ققف دالستث اردت    سقم إةى رأس دة اس قدالحتياتيات(س -1

 ......ثا ياً : دالستث ار ف  دةشر ات دة  يلة....................................
 

 ......ثاةثاً : دالستث ار ف  دةعقاردت  ةلب قك دإلسال ية فقت(..................
 

 ...............................ردبعاً : تعلي ات أخرى ...................
 ..إيضاحات بشأن سققف دالستث اردت................................. -م

203-231 
203-203 
203 
203 
203 
231 
231 
231-231 
231-232 

 232 ..............شردء دةب قك  سبة  ن أسه ها  أسه  دةخ ي ة(.........  -ج      

 233-231 .....دةب كف دكج ب  قدةسقق دة ق   ةااةح  ارردبعاً: دةتعا س ف  أ قدت دة

ضببقدبت تعا ببس دةب ببقك فبب  دةاببرف دكج ببب  قدة شببتقات قأ قدت  -1       
 ...................................................دةسقق دة ق   ةحسابه

 
231 

قحقبببقق دةخيببببار  قدآلجلبببةع ليبببات دةابببرف دكج بببب  دةحاضبببر   -2
 ................................................................قغيرها

 
231-233 

 Interest rates gapping............... 233سققف فجقدت أسعار دةفائ   -1

تعلي ببات يعت بب ها  جلببس دإل در  بشببأن سببققف دةتعا ببس فبب  دةسببقق  -3
اة  دة ق   قدةارف دكج ب    سبة  ئقية  ن حققق دة ل ية أق إج 

 .............................................................دة قجق دت
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 233-230 ................ب قك قدة ؤسسات دة اةية.اً: تر  دت دةق دئع قدالئت ان ةلخا س   
 233-230 ..................................................................تعاريف -1
 232-233 ....................................تا يف دةب قك قدة ؤسسات دة اةية -2
 232 ........دةح ق  دةقاقى ةلتر  دت دالئت ا ية ةلب قك  قدة ؤسسات دة اةية -1
 233 .....................................ضقدبت إضافية ةإلي دع قدالئت ان -3
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 233 ..................................................دةبيا ات دة قرية...... -0
 233 ......دةبيان دة قر  ةلتر  دت دالئت ا ية ةلب قك قدة ؤسسات دة اةية -3

 221-233 .......................................................... سا ساً: إ در  دةسيقةة   
 221-233 ...............................ةب قك ةلسيقةةتعلي ات عا ة عن إ در  د -1        
 Maturity ladder........... 221 آجاس دستحقانات دة قجق دت قدة تلقبات -2        
 221 .................................................دةت فقات دة ق ية ةلق دئع -1        
 222-221 .......................................... يةسابعاً: دة سم قدة ؤشردت دة ارف   

 221-221 ........... سبة  فاية دةسيقةة ....................................... -أ            
 221 ...........................................................تعاريف -1           
 221-221 ......................................سبة  فاية دةسيقةةدحتسام   -2           
 223 ............دة سبة دالئت ا ية ......................................... -م          
 220 ............. سبة دةجار    ين إةى دالئت ان......................... -ج          
سبببة دة قجببق دت ببباةع الت دكج بيببة إةببى دة تلقبببات ببباةع الت   -            

 .......................دكج بية.........................................
 سبة دة قجق دت دةثابتة كغبردت دسبتع اس دةب بك إةبى رأس دة باس  -هـ

   ...قدالحتياتيات ةلب ك................................................

  
223 

 
222 

 Risk Management.................................... 223 ثا  اً: إ در  دة خاتر   
 231-223  قنف دةع س باةتعلي ات(سال ية ف  دةب قك دةتجاريةة دإل اةيدةخ  ات دةتاسعاً:    

 

 232-231 ............عاشردً: دالعتردف باةبيع دةحقيق  ةألاقس ........................   
 

 

 ......................................الفصل الثاني: المخاطر اإلدارية في البنوك 
 

231-113 

 233-233 ..............................دكخرى ة اةيةج إ در  دةب قك ق ؤسسات دأقالً:  ه  
 232-233 ............................................................... هج دإل در  -أ        
 233 .........................................تعاريف...................... -1          
 231-233 ...................................... قر ق سؤقةيات  جلس دإل در  -2          

 233-230 ..ه دف قدةسياسات قتتقيرهاقضع دستردتيجيات دةع س قدك 2/1           
 232-233 دة اةية دكخرى.... تش يس دةهي س دةت  ي   ةلب ك أق دة ؤسسة 2/2
 233-232 ................تش يس دةلجان قتفقيت دةسلتات قدةاالحيات 2/1          
 231-233 ..................دإلشردف على دةت فيذ قتقيي  دك دء قدة خاتر 2/3           
 231-231 ...................تعيين جها  دةت نيق دة دخل  قدإلشردف عليه 2/0           
 232-231   ستقس.................................... دعت ا    نق خارج  2/3
 232 .تجاه دة ساه ين قدكتردف دكخرى سؤقةية  جلس دإل در   2/2
 231 ر  تجاه دة ارف........................ د سؤقةية  جلس دإل 2/3
 فيذية.................................... قر ق سؤقةيات دإل در  دةت  -1
 
 

231-232 
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دة سبباع   فبب  قضببع دسببتردتيجيات دةع ببس قدكهبب دف قدةسياسببات  1/1
  قتتقيرها.......................................................

 
231 

 233-231 .................دة ساع   ف  قضع دةهي س دةت  ي   قتتقيره 1/2
 230-233 .................................ت فيذ دةع ليات قتتبيق دةسياسات 1/1
 233-230 ......................................رفع دةتقارير ة جلس دإل در  1/3
 233 .........................بات دةختا يةإع د  دةبيا ات دة اةية قدةحسا 1/0
 233 ..................................ت  ية دة هاردت قدةسلقك دة ه   1/3
 233 ..................دة سؤقةية تجاه دة  نقين دة دخليين قدةخارجيين 1/2
 232 .........................................دة سؤقةية تجاه دة ارف 1/3
 232 ...............أح ا  عا ة............................................ -3
دة بببببا ر دةرئيسببببية ةسياسببببة ق  ببببا  تح يبببب  دة  افببببآت  قدةحببببقدف   -م

 ....................................................................باةب قك
 
233-233 

 ...........................................ن ف  دةب قكثا ياً: تعيين  بار دة ق في   
 

111-112 

 111 يس دةت فيذ  ةلب ك............................عا  أق دةرئتعيين   ير  -1          
 111-111 ...............تعيين  بار دة ق فين ف  دةب ك......................... -2          
 111 .............. قالت  بار دة ق فين ف  دةب ك.........................ت -1          

 111 ........دإلجا دت قدة ه ات دةرس ية ةل  ير دةعا  أق دةرئيس دةت فيذ .. -3           
 112-111 ...............تق يف دكنارم....................................... -0

 111 ........................................................قضقن باةتقنيعثاةثاً: دة ف    
 111 دة شقف قدة ردسالت................................................. -1          
 111 دكس اء ق  اذج دةتقدنيع كعضاء  جلس دإل در  قدإل در  دةعا ة -2          
 113 .......................................................... دخل دةت نيق دة: ردبعاً 

  ضببببببقدبت ع ليببببببات دإلسبببببب ا   outsourcingخا ساً:دإلسبببببب ا  دةخببببببارج      
 ............................................................... (دةخارج

 
110-113 

ية قفرقعها باةخارج قشبر اتها سا ساً: دإلشردف دة ج ع على دةب قك دةقت     
 ..................................................................دةتابعة 

 
 

112-113 
 113-112 تعاريف.............................................................. -1           
 Corporate Governance................... 113-111 هج دإل در   دةحق  ة( -2           

 112-113  قر ق سؤقةيات  جلس إ در  دةب ك.......................... 2/1               
 111-112  قر ق سؤقةيات دإل در  دةت فيذية ةلب ك...................... 2/2               

 113-111 ............................... خاتر دةتر  دت.................... -1            
دةتر ببببب دت دالئت ا يبببببة ةألتبببببردف ذدت دة اببببباةح دة ت دخلبببببة  1/1 

 ة ج قعة دةب ك.................................................
 
111-113 

 110-113 دةتر  دت دالئت ا ية ةلع الء................................... 1/2             
 110 دةتر  دت دالئت ا ية ة ى دةب قك............................... 1/1             

 110 ....................................تر  دت  خاتر دالستث ار 1/3             
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 113 .....................................تر  دت دةت قيس دةعقار  1/0             
 113 دةتر  دت دالئت ا ية قدةتعا الت بين دةب ك قدةشر ات دةتابعة 1/3             

 112-113 ............تقيي  دة يقن قدكاقس دكخرى......................... -3            
 112 ............. سبة  فاية رأس دة اس................................. -0            

 112 ............ خاتر دةسيقةة.......................................... -3            
 112 ...........دة خاتر دكخرى ةألاقس قدةخاق ................... -2            
 112 ............إ در  دة خاتر .......................................... -3            

 113 ......................................أ قر أخرى................... -3            
 113-113 ج عة ةلب ك ق ج قعته......................دةبيا ات قدةتقارير دة  -11 

 
 

 

 121-121........ مخاطر التقنيات الحديثة والخدمات المصرفية االلكترونيةالفصل الثالث: 
 

 121........... (132ت باةلغة دال جلي ية   ق ة ف  دة لحق رن   دةتعلي ا
             

 

     131-122..................................................   ع العمالء: العالقة مالرابعلفصل ا

 132-121 ..............................................أقالً:دالستث اردت ةااةح دةع الء     
 120-121 دةع الء.................................دة شات دالستث ار  ةااةح  -1            

ن دكع اس دالستث ارية 1/1              121 .....................................ت قَّ
 123 ................................................تعلي ات ت  ي ية 1/2            
 120-123 ..............................................دةعالنة  ع دةع الء 1/1            
 120 ...........................................ضقدبت  دخلية ةلب ك 1/3            
 133-123 إ در  قتسقيق دة حاف  قدةحسابات دالستث ارية  ةااةح دةع الء. -2

 122-123 .......................................تعاريف ................. 2/1
 123-122 ارية...................................إ در  دةحسابات دالستث  2/2

 

 111-123 دالستث ارية.............................ترح قإ در  دة حاف   2/1

السبتث ارية دةخارجيبة دةخاابة تسقيق دة حاف  قدةاب ا يق د 2/3
 ...................باةغير........................................

 
111-110 

 131-110 ........................................دةا ا يق دالستث ارية.. 2/0
 132-131 ............ضقدبت قتعلي ات أخرى........................... 2/3
 131-132 تث اردت................................ؤقن أخرى ف  دالسش 2/2
 131 ......دةبيا ات دة قرية عن دة حاف  قدةا ا يق دالستث ارية. 2/3
 133-131 قدةا ا يق دالستث ارية................ دةت نيق على دة حاف  2/3
دإلفاببببببباح ع ببببببب  دإلعبببببببالن عبببببببن تبببببببرح أق تسبببببببقيق           2/11

 .......................................تجات دالستث ارية..دة  
 
133 

علبى إاب در قتسبقيق دة حباف    ن دة ابرف ع   دة  ا عة 2/11
 ....................................قدة  تجات دالستث ارية....

 
133-130 

 133-130 ........................................دةا ا يق دةعقارية .... 2/12           
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 132-133 .تعا س دةب قك ةااةح دةع الء ف  دةارف دكج ب  قدةسلع قدة عا ن -1            
 132 سه  دةشر ات دكج بية...................دستث اردت دةع الء ف  أ -3            

 100-133 .................................................ثا ياً: حسابات ق دئع دةع الء       
 101-133 ............ت  ي  فتح حسابات دةق دئع دةشخاية.................. -1            

دسببت  اس قدسببتيفاء دة علق ببات قدةعقببق  قدة سببت  دت ةج يببع  1/1
 أ ببقدع حسببابات دةق دئببع دةشخاببية دة فتقحببة ةبب ى دةب ببقك

 .......................ةل قي  أق غير دة قي  ف  نتر...........

 
 
133 

دة علق ببات دكساسببية عببن دةع ببالء فبب    بباذج قعقببق  فببتح  1/2              
 .........................................................دةحسام

 
133-133 

 133 .....دة ست  دت دةقدجم إرفانها ب  اذج قعقق  فتح دةحسام 1/1 
 101-133 .....................................ةعقق  دةقدجم دستيفاؤهاد 1/3               
 ..................................... شقف حسابات دةع الء 1/0               

 ع   فتح أ ثر  ن حسام رئيس  ةلع يس دةقدح ............ 1/3
101 
101-101 

 101 .......................................إجردءدت فتح دةحسابات..... -2             
 101 .........................................فتح دةحسام دةجار  2/1              
 101 .ع   دستخ د  دةع يس دةشي ات ةلسحم  ن حسابات دةتقفير 2/2              
ربة ق عبببب الت دةق دئببببع ببببباةب قك دإلسببببال ية /  سببببم دة ضببببا -1              

 ......................................................دكرباح.....
 
101-102 

 102 ................دستح دث  قع  ن أ قدع دةق دئع.................. -3
فتح حسابات دةشر ات دةت  تسعى ةلحاقس على تردخيص فب   -0

 ....................دة  تقة دةحر  ةقدحة دةعلق  قدةت  قةقجيا....
 
102-101 

 101 ..........دةحسابات دة قي ة قدةحسابات غير دة قي ة............. -3              
 ................ دستغالس دةحسابات دةشخاية كغردت تجارية -2              
 رفع  ستقى دةتقعية ة ى ع الء دةقتاع دة ارف  باة قةة..... -3

 

101-103 
103-100 

 103-103 ............................................... ثاةثاً: تسقيق دة  تجات دةتأ ي ية     
 103 ..........باةب قك ردبعاً: تخايص   افذ خ  ات ةذق  دالحتياجات دةخااة     
 131-131 ........................................ خا ساً: دةتعا س  ع دةع الء دة  فقفين     

 131-132 ..دةع قالت قدةرسق  على دةحسابات قدةخ  ات دة ارفية دةشخايةسا ساً: 
 132 دةح ق  دةقاقى ةلع قالت قدةرسق ............................... -1
 131 دإلفااح عن دةع قالت قدةرسق .................................. -2

 121-133    ....................جامدة والمبالغ غير المطالب بها: الودائع الالخامسالفصل 
         

 

 130 ............................................................أقالً: تعلي ات عا ة     
 121-130 .....ثا يا:  يفية  عاةجة حسابات دةق دئع دةجا    قدة باةغ غير دة تاةم بها     

 132-130 ................................بات دةق دئع دةجا   .................حسا -1
 133-132 ................دةشي ات قدةحقدالت دة ارفية دةقدنفة.................. -2
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 133-133 ................ث اردت دةع الء دة ستحقة قغير دة  فقعة..........دست -3       
 133 ................ باةغ أخرى غير  ست س على أاحابها................ -0      
 121-133 ................. حتقيات  دةخ دئن غير دة تاةم بها.................. -3       
 121-121 ................عا ة.............................................نقدع   -2       

 

              131-122.........................    مراقب الحسابات الخارجي )القانوني( :السادسالفصل 
 

 123-121 ............................تعيين  ردنم دةحسابات دةقا ق   قتغييره.... -1      
 123-123 ...................دةشرقت دةقدجم تقدفرها ف   ردنم دةحسابات دةقا ق    -2       
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 123-122 ................ سئقةيات  ردنم دةحسابات تجاه دة ارف............ -3       
 123-123 .................تقارير  ردنم دةحسابات دةقا ق  ...................... -0       

 123 ......................................تقرير دإلفااح دةعا  دةس ق  0/1        
 123 دةتقارير دة اةية  دةربع س قية( دة ع   ةل شر....................... 0/2        
 Management letter ...... 123  تقارير ق ردسالت دةرنابة دة دخلية 0/1        
 123 .......................دة ها  دةخااة ة ردنم دةحسابات دةقا ق  ....... -3       

 131 ..................دةتعان   ع  ردنم دةحسابات دةقا ق  .................. -2       
 131-131  ردنم حسابات ا ا يق دالستث ار..................................... -3       
 تا يف دالئت ان قتح ي  دة خااات   ردنم دةحسابات(...........  -3
 ......................................................شؤقن نا ق ية...... -11

 

131 
131-131 
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 130 ...........أرنا  دإلشار  إل در  دإلشردف قدةرنابة ............... -1            
 130 ....ت  ي   ردسالت دةب قك  ع إ در  دإلشردف قدةرنابة.............. -2            
 133-130 .....................دةهي س دةت  ي   إل در  دإلشردف قدةرنابة . -1            

 133 ...........تقارير  فتش   ارف نتر دة ر   ................. -3
 دةهي س دةت  ي   ةلب قك............................................. -0
 ................دةهي س دةت  ي   ة ارف نتر دة ر   ......... -3
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133 

 311-132 .....................................ثاةثاً: دةترخيص قتسجيس دةب قك قدةرسق      
 133-132 .......................دةترخيص ةلب قك............................. -1           
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 .................................نردر   ح دةترخيص أق رفضه 1/2           
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 دةترخيص بفتح فرقع ةلب ك دكج ب ........................... 1/3
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 تع يس شرقت دةترخيص........................................ 1/3
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132-133 
133 
133 
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133-133 
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 133 ...................دةت  يتقاضاها دة ارف................دةرسق   -2            
دةرسق  دةت  يتقاضاها  ارف نتر دة ر ب   قفقبا ةلجب قس 2/1             

  ...............................................(23 لحق رن   
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 133 ................................ يفية تحايس دةرسق  دةس قية 2/2             
 311 ...........ق  دةتأسيس قدة  ا  دكساس  ةلب ك....................ع -1            
 311 ...........دةبيا ات دةرئيسية ةتسجيس دةب قك ....................... -3            
 311 .....................فتح دةفرقع قدةاردف دآلة  .................. -0            
 ............بيا ات ب ء  شات دةفرع قتشغيس أجه    دةاردف دآلة  -3            
 إةغاء دةترخيص........................................................ -2
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 313-312 .................................ردبعاً:  قد  دةب قك ق دكعيا  قدةعتس دةرس ية    
 310 ............................................... ر   دةرئيس خا ساً: تعه دت دة    
 312-313 .................تا يف  شات دة ر   دةرئيس  قدةفرقع "أ، م، جـ"سا ساً:    
 313-313 ..................سابعاً: ع س دة  تم دةخلف  خاص بفرقع دةب قك دكج بية     
 321-311 .......................... ة ف  دةب قك قدةاردفات دآلةيةثا  اً: دك ن قدةسال     

 313-311 ......................إرشا دت تخص دك ن قدةسال ة................. -أ          
 قدابببببفات ق عبببببايير دالحتياتبببببات دك  يبببببة دةخاابببببة بببببباةب قك  -م

 .......................قدةاردفات دآلةية..............................
 
310-313 

 310 ................................................غرف دةحاسم دآلة  -1
 310 .....................................................غرف دةخ  ات -2
 313-310  ....................................................دةرئيس  قدكفرع -1
 313  .....................................................دآلةية اتدةاردف -3
ضببقدبت ق عببايير دةتحقتببات دك  يببة دةخااببة فبب  دةب ببقك قأجهبب    -ج

 دةاردف دآلة ........................................................
 
312-313 

 321-321 ...................................أ   ة دة ردنبة دك  ية............... - 
 322  ........رفع تقارير عن حاالت غير عا ية إةى  ارف نتر دة ر   تاسعاً:     
 Compliance function ................... 321-323عاشردً:  سئقس  ردنبة دالةت د       
 313-320 ................................................. دست ردرية دةع س حا   عشر:    

 322-320 ..............دةتقدررت إرشا دت بشأن ختة دست ردرية دةع س ف  حاال  -أ         
 313-323 ..................................... با ر إ در  دست ردرية دكع اس   -م        

 صفحة
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 ......................دقةتها ثا   عشر: دكع اس دة ح قر على دةب قك      
 

312 
 
 

 

 332-313.........  الفصل الثامن: البيانات المالية والحسابات الختامية وتعليمات إضافية 
 

 

 331-313 .........أقالً: دةبيان دةشهر  ةل قجق دت قدة تلقبات قدةحسابات دةختا ية  
 332-313 ..............................دةبيان دةشهر  ةل قجق دت قدة تلقبات... -1       

 313 ................................................دةبيان دة اة  دةشهر  1/1       
 ........................................تتبيق دةبيان دة اة  دةشهر  1/2       

 ............دةتعلي ات دةف ية دةخااة باةبيان دة اة  دةشهر ..... -أ
ت قي  دة ارف دة ر    باة لف دالة ترق   دةخاص باةبيبان  -م

 دة اة  دةشهر  قدةج دقس دة رفقة به شهرياً.....................
تعبب يالت علببى دةبيببان دة بباة  دةشببهر  دة تلببقم إعبب د ه  ببن   -ج

 دةب ك قفرقعه  دخس نتر.........................................
 دقس دةشهرية دة رفقة  ع دةبيان دة اة  دةشهر .............دةج  - 

331-332 
331 

 
331-331 

 
331 
331-332 

 331-332 ...............................دةحسابات دةختا ية........................ -2
 333-332 دة عايير دة حاسبية دة قةية.......................................... 2/1
دة عايير دة حاسبية ةلب قك دإلسال ية  دةتعلي ات دةت فيذية بشأن  2/2        

 "(..............................20تتبيق دة عيار دة حاسب  رن  "
 دةتبقيم دة حاسب  ةإلي دعات ة ى دةب ك  دةب قك دإلسال ية(..... 2/1
  ل ية.......تقيي  دة ساه ات ف  دةشر ات قفقاً ةتريقة حققق دة 2/3
 دةققدئ  دة اةية دة قح    دةحسابات دةختا ية(...................... 2/0
 دةققدئ  دة اةية دة قح   ةلب قك دةتجارية....................... 2/0/1
 دةققدئ  دة اةية دة قح   ةلب قك دإلسال ية...................... 2/0/2
 .................................تعلي ات عا ة................. 2/0/1
عبب   دة  ا عببة  ببن دة اببرف علببى دعت ببا  دةقببقدئ  دة اةيببة  2/0/3

 قدإلفااحات قدإليضاحات دة تعلقة بها......................
  ردعا  دةب قك أ قر بشأن دةققدئ  دة اةية...................... 2/0/0

 

 
333-300 
300-302 
302 
302-331 
303 
303-303 
303-331 

 
331 
331-331 

ثا يبباً: دحتسببام قتق يببع دكرببباح بببين دة ببق عين قدة سبباه ين فبب  دةب ببقك  
 ...............................................................دإلسال ية

 
332-333 

 331-332 ..............................................تريقة تق يع دكرباح..... -1
 331 .............رباح  تحت دةحسام( على دة ق عين تق يع  فعة  ن دك -2
 331 ..............................................تح س دةخسائر............. -1
 333 ............... سبة دة ضاربة قدةعقق   ع دة ق عين................... -3
  دة ر   .... رــرف نتـ ا عة  اـ    ــــــ  اذج دةحاقس على ع -0

 .........................................................ثاةثاً: تعلي ات إضافية :

   3،  1،  2،  1دةب ق.................................................. 

333 
330-332 
330 

 صفحة
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     إا در أقردق دة ين...........................................0ب ) 

     دإلعالن عن دةبيا ات دة اةية....................................3ب ) 

     دةج عية دةعا ة ةل ساه ين......................................2ب ) 

 شؤقن نا ق ية بشأن دة ي د ية دةع ق ية قحســـام دكربـــاح 3    ب )
 ..................قدةخسائر قحسام تق يع دكرباح....................

 
 

330-333 
333-332 
332 
 

332 
 

 
 

 

 323-333...................................................  الفصل التاسع: امور مصرفية مختلفة
 

 333 ...جردئ  دختالس........................................................... -1     
 333 ...دك شتة دة رد  نيا ها خارج نتر  دةب قك دةقت ية(................... -2     
 333 دة ق ........................................................................ -1     
 321-333 ..دةعقق  دة بر ة  ع دةع الء............................................... -3     
 321 ..دةتأ ين.................................................................... -0     
 321 ..(................................2تج يع  علق ات  تعلقة باتفانية  با س -3     
 321 ..دة ست   دةرس   دةقحي  إلثبات دةشخاية............................... -2     
 321 ..دةتسجيس دةتلقائ .......................................................... -3     
 322-321 دالتحا  دةعرب  ةل  فقفين................................................ -3     
 قة ؤسسبات دةخب  ات تحذير  بن دختردنبات ةأل   بة دالة ترق يبة ةلب بقك -11    

 دة اةية باة قةة..............................................................
 
322-321 

 321 ..دةج عية دةعا ة ةل ساه ين  دةب قك دةقت ية(............................ -11    
 323-321 ...سرنة أجه   دةاردف دآلة  بقدستة أجه   دة ترق ية................ -12    
 323 .تح ي  قتس ية   سق  دةتقدرر.......................................... -11    
 323 .دةتحايس على أجه   دةاردف دآلة ..................................... -13    
 320-323 . حاقةة دحتياس .......................................................... -10    
 320 .شر ات دةاردفة دة رخاة دةعا لة ف  سقريا ........................ -13    
دستخ د  بعت دةب قك  س يات قاقر دك ا ن دة ق سة ف  دة  ل ة دةعربية  -12    

 .......دةسعق ية..........................................................
 
320-323 

 323 ...  دة  ي ة دكخرى ض ن دةتسهيالت دالئت ا ية ..............إ ردج دةذ  -13     
 323 .تجهي    ان خاص ة فتش   ارف نتر دة ر   .................... -13    
 322-323 تقتير دةق ائف ف  دةجها  دة ارف .................................... -21    
 322 ....إلي دع قدة عا الت بين دةب قك..............تبا س دإلي دعات قشها دت د -21    

 323-322 ...أجه   دةاردف دآلة  ةذق  دالحتياجات دةخااة....................... -22
 874 .....دةت بيه عن أقردق  اةية  سرقنة.......................................... -21

 874 ..........ر فرقع بعت دةب قكتقدج     قب  بعت دةشر ات  دخس  قا -23

 صفحة
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 323 إا در أقردق دة ين.........................................................   -20    
    

 033-331.................. تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب: العاشر الفصل 
 

 033-331 ...........................................دةتعلي ات.......................... -أقالً:
 844 ................................................دكساس دةقا ق   ةلتعلي ات -1
 844-844 ...........................................................أه دف دةتعلي ات -2
 844-844 ...................................................................دةتعريفات -3
 .................................................................عا ة أح ا  -4

 

844 

 847-844 ..............دة با ر دكساسية ة  افحة غسس دك قدس قت قيس دإلرهام -5
 894-847 ............دس قت قيس دإلرهامدة سؤقةيات دةعا ة ة  افحة غسس دك ق -6
 894-894 .............................................................. جلس دإل در  -7
 404-894 ................................. سئقس دإلبالغ عن غسس دك قدس ق ائبه -8
 404-404 ............................................على دة خاتردكسلقم دة رت   -9
 404-404 ............................................................. خاتر دةع الء -11
 448-404 .............................................................. خاتر دة  تج -11

 013-013 ...........................ةدة خاتر دةبي ية أق  خاتر ن قدت تق ي  دةخ   -12
 021-013 ................................................. خاتر  قدئر دالختااص -11
 020-021 ...............................................................دعرف ع يلك -13
 023-020 ..................................................قثائق تح ي  هقية دةع يس -10
 011-023 ...............ت دبير دةع اية دةقدجبة دة شَ    قدة ردنبة دة ست َر  دة شَ    -13
 011-011 ............................................ت دبير دةع اية دةقدجبة دة بَستة  -12
 010-011 ....................................................................دإلبالغ  -13
 013-010 .......................................................................دةت بيه -13
 013-012 ................................................ تتلبات دةتحر  قدةت ريم -21
 031-013 ...................................................حف  دةقثائق قدةسجالت -21
 031-031 ................................................دةت نيق دة دخل  قدةخارج  -22
 031 ...................................................................دةعققبات -21
 031 .......................................دستخ د ها دة  اذج دة عت    دةقدجم -23
 031 ................................... خقس دةتعلي ات قدةضقدبت حي  دةت فيذ -20
 033-032  تفرنات...................................................... - لحق  أ    
 030-033 .....................................................دةتتبيقات -م   
 033-030 ......................................إرشا دت دةهيئات دة قةية -ج   

 FATF........................................ 032بيان  ج قعة دةع س دة اة   -ثا ياً:

 صفحة   
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    دة علق ات دة اةية...دة ةيس دإلرشا   ق  اذج دإلبالغ دةاا ر   ن قح -ثاةثاً:
 دة ةيس دإلرشا   دةاا ر  ن دةلج ة دةقت ية ة  افحة دإلرهام.......... -ردبعاً:

 

 ...............................................  الفصل الحادي عشر : بورصة قطر
 

 رحة ةبقراة نتر..................    دإلفااح عن تق يعات دكرباح دة قت -1
  دقةة  شات دةقساتة دة اةية ف  بقراة نتر..................ضقدبت   -2
   دقةة  شات دةقساتة دة اةية ف  بقراة نتر........................... -1

 
 

032-033 
033 

 

033-000 
 

001 
001-003 
003-000 

 

 الباب الثامن: تعليمات أخرى                                   
 

 

                                     (336 - 361) 
 

 003-002 ............................أقالً:  ردسالت دةب قك  ع  ارف نتر دة ر      
 003-002 ....دعت ا  دةلغة دةعربية ف  دة ردسالت............................... -1
 003-003 ....ت  ي   ردسالت دةب قك  ع  ارف نتر دة ر    ............ -2
 003 ....دةر  على دة ردسالت.............................................. -1

 031-003 ............................. ثا ياً:  إ در  ح اية  ستخ    دةخ  ات دة ارفية
ةسب ة  11قت  ي  دة ؤسسات دة اةية رنب   : نا قن  ارف نتر دة ر   ثاةثاً 

2112...................................................................... 
 
031-031 

 032-031 .........................................ردبعاً:  تعلي ات قح   دة علق ات دة اةية 
 031-032 ........................................................... : تعلي ات أخرىخا ساً   

 031-032 ....ن دةسا   أر ست آ   يق غ  دةب قك دةقت ية(..................تعيي -1
 031 ....تفقيت  سئقس دتااس............................................ -2
 031 فرت غرد ات على دةتأخير قع    نة دةبيا ات دةقدر    ن دةب قك. -1

 
 

 كز قطر للمعلومات االئتمانيةمر: الباب التاسع                        
 

                                        (363- 365) 
 

 030 ترشيح أح   سئقة  دالةت د ........................................... -1
تعيببين رئببيس ت فيببذ  ة ر بب  نتببر ةل علق ببات دالئت ا يببة قدعت ببا  هي ببس  -2

 ...............................................................ةل ر   ت  ي  
 
030 

 444 .تعاقن  سؤقس دالةت د   ع شر ة إر ست آ   يق غ................... -1
 e DATE.................................. 444-447تر يم قدستخ د  بر ا ج  -3
 .............دةتقارير دالئت ا ية ة ر   نتر ةل علق ات دالئت ا ية..... -0
 ع   تح يث دةبيا ات أق إخفائها....................................... -3

032-033 
033-033 

 033 قسائت دةتخ ين........................................................ -2
  االستقرار المالي واإلحصاءالباب العاشر: 

                                                                                                                                             (310- 313) 
 

 033-021 تعلي ات إ در  دالستقردر دة اة  قدإلحااء ....................................

 صفحة
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 022-021 .....................( دةبيا ات دةخااة باالستقردر دة اة  قدإلحااء ...1 
 022-021 بيا ات شهرية...................................................... -أ      
 022 .بيا ات فالية..................................................... -م      

 022 .نرقت دستهال ية   اف س ق (............................... -ج
 باشبر   بع إ در   ( تح ي   سؤقس دتاباس فب   بس ب بك بغبرت دةت سبيق2 

 دالستقردر دة اة  قدإلحااء .............................................
 
022 

عن دةعبا لين قدإلحااء ( إ شاء ناع   بيا ات ف  إ در  دالستقردر دة اة  1 
 ..........................س ق (.............. ربعباةجها  دة ارف  

 
022-021 

 021 ...( دةحسابات دة فتقحة كغردت خيرية  شهرياً(......................3 
 021 ...( دة سح دةخاص باالئت ان دة ارف  ةلب قك  بش س ربع (..........0 
 023-021 ..( دة عا الت خارج نتر  دةب قك دةقت ية( ربع س ق ................3 
 ....( دةهي س دإل در  إل در  دالستقردر دة اة  قدإلحااء................2 
 .( سي اريقهات إجردء دختباردت دةضغت1دختباردت دةضغت  رفق رن   ( 3 

023 
023-032 

 033-031 ( سي اريقهات إجردء دختباردت دةضغت................1 رفق رن   
 

 المالية اءاتالجز: العقوبات والحادي عشرالباب 
                                                                                                                                             ( 313-601) 

 

أقالً: دةبام دةتاسع  ن نا قن  ابرف نتبر دة ر ب   قت  بي  دة ؤسسبات دة اةيبة    
 .......................................................2112ةس ة  11رن  
،  210،  213،  211،  212،  211دةفاس دكقس : دةعققبات  دة قد   -أ

213  ،212  ،213  ،213  ،211  ،211  ،212  ،211  ،213  ،
210................................................ )................. 

 ...(....213،  212،  213ثا   : دةج دءدت دة اةية  دة قد  دةفاس دة -م

 
033-031 

 
 
 

033-031 
031-031 

 311-031 .................................ثا ياً:دةغرد ات قدةج دءدت دة اةية على دة خاةفات 
 031 ...تقحي  أسس فرت دةغرد ات دة اةية على دةب قك...................... -1

فايببة رأس دة بباس ةفببرقع دةب ببقك دكج بيببة   سبببة رأس دة بباس   2/1
 %3قدالحتياتيببات إةببى إج بباة  ابباف  دة قجببق دت بحبب  أ  ببى 

 ........................فرقع دةب قك دكج بية( %1قالتقس عن 

 
 
031 

 032-031 ..دةت قيس دةعقار ........................................ضقدبت  2/2
 032  ان دة   قح  قابس دةردتم...................................دالئت 2/1
 032   ح دةت قيس بأسلقم دةتقرق...................................... 2/3
 031-032 إ در   خاتر دالئت ان........................................... 2/0
 اردت فببب  دةعقببباردت  سببببت  دةت بببقيالت دة قةيبببة قدالســـــبببـتث 2/3

 .. دةب قك دإلسال ية(.............................................
 

031 
 031 .... سبة  فاية دةسيقةة............................................ 2/2
 033-031 ....دة سبة دالئت ا ية .............................................. 2/3
 030-033 .....دةجار    ين إةى دالئت ان.............................  سبة 2/3

 صفحة

 صفحة
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 سبة دة قجق دت باةع الت دكج بيبة إةبى دة تلقببات بباةع الت  2/11
 ...........................................دكج بية................

 
030 

 Repo.................................. 030إجردءدت ع ليات إعا   دةشردء -1
 033-030 ......أ د  دالحتيات  دإلة د  ........................................... -3
 033 .....نسائ  دكرباح قأقد ر دة فع دةت  تا رها دةب قك قدةشر ات.... -0
ةبه قشبي ات بب قن رابي  قغرد بات  تباعة دةشيك قدةشب س دةقبا ق   -3

 ......................................................دةشي ات دة رتجعة.
 
033 

 033 .....دةتعا س بحسام دة قااة ة ى دة ارف.......................... -2
 032 .....دةغرد ات دةخااة باةتقاص دالة ترق  ........................... -3
 032 ......................إحااء  ي دن دة  فقعات........................ -3
 032 دةشيك دة شرقت ع   نابليته ةلت دقس.................................... -11
 ........شؤقن ت دقس دة ق   إي دع دة ق  دة ستر  ة ى دة ارف(....... -11
 تح يث أجه   ع  دة ق .................................................. -12
 كقردق دة ق ية دة شقهة قدة   نة قدةتاةفة.............................د -11

032 
032-033 
033 

 033 .......دةشر ات دك  ية.................................................. -13
 311-033 .......تعلي ات دة    دة ارفية  دةتعلي ات دالة ترق ية دة ارفية(.. -10
 311 .......بات دةجارية دة  شقفة  دةب قك دإلسال ية(................دةحسا -13
 311 .......شرقت عق  دالئت ان قدة ست  دت................................ -12
 311 .......ت قيس دال تتام ف  رؤقس أ قدس دةشر ات تحت دةتأسيس.... -13
 311 .......ة......................ت قيس  تاجر  دةع الء ف  دكقردق دة اةي -13
 ....... خاتر فقدئ  دةقرقت .......................................... -21
 دةتسهيالت دالئت ا ية ةألجه   قدةشر ات دةح ق ية.................... -21

311 
311 

 311 .......غردت تجارية................كدستغالس دةحسابات دةشخاية  -22
 311 .......  افحة غسس دك قدس قت قيس دإلرهام......................... -21
 312 .........................دكخرى  ؤسسات دة اةيةدة هج إ در  دةب قك ق -23
 312 ......  ا  دة فعات بين دةب قك......................................... -20
 312 .......ح يثة قدةخ  ات دة ارفية دالة ترق ية..... خاتر دةتق يات دة -23
 312 دةع قالت قدةرسق  على دةحسابات قدةخ  ات دة ارفية دةشخاية . -22
 312 فرت غرد ات على دةتأخير قع    نة دةبيا ات دةقدر    ن دةب قك.. -23
 ...دةفائ  /دةعائ  على دالئت ان  قابس دةردتم........ 31/2111تع ي   -23
 ..................233( افحة 0  افآت أعضاء  جلس دإل در  ب     -11
 سققف قضقدبت دالستث اردت.......................................... -11
 دةبيا ات دةرئيسية ةتسجيس دةب قك...................................... -12

312 
311 
311 
311 
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 312-310  ...................................................أقالً:  سبة  فاية رأس دة اس    
( دةب ببببقك 2س قفقببببا ة تتلبببببات بببببا س  تتبيببببق  فايببببة رأس دة ببببا -1

 ..............................................................دةقت ية.
 
 

 
310 

 فاية رأس دة اس ةفرقع دةب قك دكج بيبة قدعت با   سببة رأس دة باس  -2
 ................قدالحتياتيات إةى  إج اة  ااف  دة قجق دت........

 
310-313 

 313 ......دة  ا  دآلة  دة عت   دةخاص بحسام  فاية رأس دة اس........ -1
 ......تقارير دحتسام  فاية رأس دة اس............................... -3
 (.....................................................1تتبيقات با س   -0
 سيقن..................................................دة ساه قن دةرئي -3

 

313 
313-312 
312 

 312-313 ...............................................ثا ياً: دة خاتر دالئت ا ية قدةت قيلية  
دة خااات على دالئت ان دة ا ف  قن دة سبتقى قدة شب قك فب   -1

 .............ستث اردت.............تحايله قدةر  ء ق  اذج تقيي  دال
 
313 

 313 ....شتم دة يقن..................................................... -2
 311-313 .....دةتر  دت دالئت ا ية ............................................. -1
 311 .ية(..حسابات دةجار    ين قدةحسابات دة  شقفة  دةب قك دةتجار -3
 312-311  سبة ااف   خاتر دةت قيس دةعقار ................................. -0

ثاةثبباً: دالسببتث اردت ةابباةح دةب ببك قدةتر بب دت دالئت ا يببة ةلب ببقك قدة ؤسسببات    
 ....................................................................دة اةية

 
311 

 311 .........ئت ا ية ةلب قك قدة ؤسسات دة اةية................دةتر  دت دال
 312-313 ..........................................ردبعاً: دة سم قدة ؤشردت دة ارفية

 313 ..... سبة  فاية دةسيقةة قإ در  دةسيقةة .............................. -1
 310-313 .............................................دة سبة دالئت ا ية .......... -2
 310 ...... سبة دةجار    ين إةى دالئت ان................................. -1
 313 ...... سبت  دةت قيالت دة قةية قدالستث اردت ف  دةعقاردت.......... -3
اةع الت ببببدة تلقببببات   سببببة دة قجبببق دت بببباةع الت دكج بيبببة إةبببى -0

 .................................................دكج بية...............
 
313-312 

 312 ......دةت فقات دة ق ية ةلق دئع........................................... -3
 313 ...........خا ساً:دالستث اردت ةااةح دةع الء دة حاف  قا ا يق دالستث ار(   
 ر  ية دكختبببار دة ابببرفية  تقبببارير  بببن خبببالس   بببا  دكختبببار ا سببباً:س   

 ............................................................دة ارفية(
 
313 

دةبيا ات دة اةيببة قدةحسببابات دةختا يببة قدحتسببام تق يببع دكرببباح بببين سببابعاً:   
 ...........................دة ق عين قدة ساه ين ف  دةب قك دإلسال ية

 
321-321 

 ...............................دةبيان دةشهر  ةل قجق دت قدة تلقبات -1
 

321 
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 ..................................................دةققدئ  دة اةية دة قح   -2
 ةلب قك دةتجارية................................................... -2/1
 ةلب قك دإلسال ية.................................................. -2/2

321 
321 
321 

دحتسبببام قتق يبببع دكربببباح ببببين دة بببق عين قدة سببباه ين فببب  دةب بببقك  -1
 دإلسال ية................................................................

 
321 

 321 ث ار................................دةتقارير دة اةية عن ا ا يق دالست -3
 322-322 ......................................................بيا ات  قرية أخرىثا  اً:    

 322 ......بيا ات رئيسية ةتسجيس دةب قك................................... -1
 322 ............................أ د  دالحتيات  دإلة د  ................... -2
 322 ......دةحر ة دةشهرية على دة يقن دة تعثر ........................... -1
 321-322 . ر  ية دكختار دة ارفية    ا  إ در  دة خاتر دالئت ا ية دة ع س( -3
 323-321 ...خااة باالستقردر دة اة  قدإلحااء....................دةبيا ات دة -0
 323-321 .......بيا ات شهرية............................................. 0/1  
 323-323 .......بيا ات فالية............................................. 0/2  
 323 ........بيا ات  اف س قية ..................................... 0/1

 

ردف دة ج ع على دةب بقك دةقت يبة قفرقعهبا باةخبارج تعلي ات دإلش -3
 .................قشر اتها دةتابعة.......................................

 
323 

 323  ............................................بيا ات قتقارير شهرية 3/1
 323  .......................................بيا ات قتقارير ربع س قية 3/2
 322  عاةجة دة يقن دةر يئة قشتم دة يقن................................ -2
 دةبيان دةس ق  ةل ساه ين دةرئيسيين  دةب قك دةقت ية(............... -3
 تقتير دةق ائف ف  دةجها  دة ارف ................................ -3

322 
322 

 

 
 

 الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها :عشر الثالثالباب 
                                                                                                                                                          (661- 3366) 

 
 

ئتهبا  ب قن فب  يقج  فهرس تفايل  ةهذه دةج دقس قدة  باذج قتعلي بات تعب
 .....(..................................................312-323 اتدةافح
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