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  الجداول والنماذج وتعلیمات التعبئة                                                               تعلیمات محال الصرافة    
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  2015 مارس    
 السادسةالطبعة 

 

                                                       

    
 

 

 المركز الرئیسي للمحل : −  أسم المحل : −

 البلد : − رقم الترخیص : −

 المدینة : − تاریخ الترخیص : −

 الھاتف : − الشكل القانوني : −

 الفاكس : − :رقم السجل التجاري  −

 صندوق البرید : − تاریخ انتھاء السجل التجاري : −

 الموقع االلكتروني : − تاریخ بدء النشاط في قطر: −

 البرید االلكتروني : − رأس المال واالحتیاطیات : −
 

 الفروع المحلیة   1
 

 اسم الفرع
 

تاريخ بدء 
 النشاط

 

 الوضع الحالي
 

 موقع الفرع
 

تاريخ موافقة 
 المصرف

 
جنسية مدير اسم و  

 الفرع

 
عدد 

 مغلق مفتوح الموظفين
 المنطقة

أسم 
 الشارع

رقم 
 الشارع

 أسم العقار
رقم 
 العقار

 إحداثيات الفرع

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 مالك المحل/ الشركاء 2

 التوقيع في رأس المال حصته رقم البطاقة الشخصية تاريخ الميالد الجنسية االسم
      
      
      
      
      
      

 المدیر العام /الرئیس التنفیذي 3
 الفاكس الهاتف العمل تاريخ مباشرة تاريخ موافقة المصرف جنسيته االسم

      

 اتفاقیات اإلدارة  4
 تاريخ انتهاء االتفاقية تاريخ بدء سريان االتفاقية عنوانه جنسيته اسم البنك أو محل الصرافة األجنبي

     
 األشخاص الموفدين من قبل اإلدارة المتعاقد معها ونماذج تواقيعهم   

 التوقيــــــــــــــــع االســـــــم
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 كبار الموظفین 5
تاريخ موافقة  رقم جواز السفر الرقم الشخصي تاريخ الميالد الجنسية المسمى الوظيفي االسم

 المصرف
 تاريخ مباشرة العمل

        
        
        
        
        

 
 ومسئول مراقبة االلتزام ونائبھمسئول اإلبالغ عن غسل األموال ونائبھ  6

تاريخ مباشرة  تاريخ موافقة المصرف الجنسيـــــــة االسم المسمى الوظيفي
 العمل

 البريد االلكتروني الفاكس النقال الهاتف  

         مسئول اإلبالغ
         نائبه

         مسئول االلتزام

 نائبه
 

        

 
 محل نسبة التقطير وتركز الجاليات لدى ال   7

 
إجمالي عدد 

 موظفينال

 
عدد الموظفين 

 القطريين

 
عدد الموظفين 

 الغير قطريين

 
نسبة القطريين في 

 المحل

 
نسبة القطريين في 
 اإلدارة التنفيذية 

 
 جــــــــــــــــــــــالية التــــــــــــركز 

أسم أكبر جالية 
 تركز في المحل

نسبة تركزها في 
 المحل 

 أسم اإلدارات التي تتركز بها 

        
 
 مراقب الحسابات القانوني   8
  

السنة 
 المالية

 البريد االلكتروني الفاكس النقال الهاتف أسم مدير المكتب تاريخ موافقة المصرف رقم القيد أسم المكتب

         
 
 المفوضون بالتوقيع عن محل الصرافة  9

 التوقيع  نوع التفويض الصفة  االسم
  أداري مالي  
     
     
     

 المرفقات المطلوبة : 
 . التجاري السجل عن حدیث مستخرج .1
 . األجنبیة اإلدارة مع الشركة اتفاقیة من صورة .2
 قبلھ��ا م�ن المعین��ین العملی�ات وم��دیر الع�ام للم�دیر األجنبی��ة اإلدارة م�ن المعط��اة یاتبالص�الح كش�ف .3

 . قطر في الصرافة محل أعمال وتسییر إلدارة
 . الحسابات لمراقب القید رقم من صورة .4
م ویكون موقعاً باسم 2015خالل عام  الشركة على غرامات أو رسوم أي بخصم تفویض كتاب .5

 . ار البنك المعني بكتاب التفویض) إشع مدیر الشركة (على أن یتم
 صورة من عقد التأسیس والنظام األساسي للمحل (آخر تحدیث) . .6

 

 ) 2تابع ملحق رقم (

 ختم وتوقیع محل الصرافة

 21/10/2014تاریخ  26/2014تعمیم 


