
  الجداول والنماذج وتعليمات التعبئة                                                                                           تعلیمات شركات التمویل 
                                                                                                                                     

     
  ۲۰۱٤اكتوبر     

 سةسادالالطبعة 
 

٢٦٦ 

 

 

                                                  العاملة في دولة قطر التمویلالبیانات الرئیسیة لتسجیل شركات 

  

 : الشركة اسم −
 : القانوني الشكل −
 : الجنسیة −
 : التجاري السجل رقم −
 : التجاري السجل انتھاء تاریخ −
 : قطر في النشاط بدء تاریخ −
 : بھ المصرح المال رأس −
 : المدفوع المال رأس −

 : الرئیسي المركز عنوان −
 : البلد −
 : المدینة −
 : الھاتف −
 : الفاكس −
 : البرید صندوق −
 : االلكتروني الموقع −
 : االلكتروني البرید −

  المحلیة الفروع ۱
 

 
 العدد

 
 الفرع أسم

 
 بدء تاريخ

 النشاط
 

 الفرع موقع الحالي الوضع
 

 موافقة تاريخ
 المصرف

 
 مدير اسم

 الفرع
 وجنسيته

 
 عدد

 الموظفين
 المنطقة مغلق مفتوح

 أسم
 الشارع

 العقار رقم العقار أسم الشارع رقم
 إحداثيات

 الفرع

              
              

 اإلدارة مجالس أعضاء   ٢
 

 العدد
 أسم

 العضو
 الجنسية المنصب

 جهة
 التمثيل

 في
 العضوية

 في يمثلها التي اللجان
 الشركة

 ھو ركات التيالش
عضو في مجلس 

 إدارتھا

 االجتماعات عدد
 خالل حضرها التي

 السنة

 
 الراتب

 
  المكافأة

 

 النسبة
 المقررة
 للترشيح
 للعضوية

تاريخ 
انتهاء 
 المجلس

 التوقيع

             
             

 الشرعية الرقابة هيئة أعضاء   ٣
 

 

 العمل رةمباش تاريخ المصرف موافقة تاريخ الجنسية االسم
    
    

 المدير العام / التنفيذي الرئيس    ٤
 

 الجنسية األسم
 موافقة تاريخ

 المصرف
 العمل مباشرة تاريخ المصرف موافقة تاريخ الفاكس الهاتف العمل مباشرة تاريخ

        
        

 الموظفين كبار    ٥
 

 العمل مباشرة تاريخ المصرف موافقة تاريخ السفر جواز رقم صيالشخ الرقم الميالد تاريخ الجنسية الوظيفي المسمى االسم
        
        

 البشرية الموارد مدير   ٦
 

 العمل مباشرة تاريخ المصرف موافقة تاريخ الجنسية االسم
    

 )۱٤ملحق رقم (
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٢٦٧ 

 االلتزام مراقبة ومسئول األموال غسل عن اإلبالغ مسئول  ٧
      

 المصرف موافقة ريختا الجنسية االسم الوظيفي المسمى
 

 العمل مباشرة تاريخ
 

 الفاكس النقال الهاتف
 

 االلكتروني البريد

          اإلبالغ مسئول
         نائبه

         االلتزام مسئول
         نائبه

 الشركة لدى الجاليات وتركز التقطير نسبة   ٨
 
 عدد إجمالي

 الموظفين

 
 القطريين الموظفين عدد

 
 الغير الموظفين عدد

 قطريين

 
 في القطريين نسبة

 الشركة

 
 نسبة
 في القطريين
 اإلدارة
  التنفيذية

 التــــــــــــــركز جــــــــــــــالية
 جالية أكبر أسم
 الشركة في تركز

 بها تتركز التي اإلدارات أسم الشركة في تركزها نسبة

        
        

 يالقانون الحسابات مراقب   ٩
 رقم المكتب أسم المالية السنة

 القيد
 مدير أسم المصرف موافقة تاريخ

 المكتب
 االلكتروني البريد الفاكس النقال الهاتف

         
         

 

 المفوضون بالتوقيع عن الشركة  ١١
 

 جهات اإلسناد الخارجي المتعاقد معها   ١٠

 تاریخ موافقة المصرف  علیھاالمدة المتعاقد  تاریخ بدء الخدمة نوع الخدمة المسندة إلیھا جنسیتھا المقر اسم الجھة
       

  التوقيع نوع التفويض الصفة االسم
  أداري مالي  
     
     

 
 

 : المرفقات المطلوبة
 مستخرج حدیث من السجل التجاري .   -۱
 الھیكل التنظیمي للشركة المعتمد من مجلس اإلدارة . -۲
 القید لمراقب الحسابات. صورة من رقم -۳
بتعلیمات  التزاما %٥كشف بأسماء المساھمین الرئیسین في شركات التمویل الذین یمتلكون نسبة  -٤

 ) (نرفق نسخة الكترونیة).۲۷۱صفحة رقم ( ۲۰۱٤أكتوبر شركات التمویل حتى 
مدیر  باسم م ویكون موقعاً ۲۰۱٥كتاب تفویض بخصم أي رسوم أو غرامات على الشركة خالل عام  -٥

 الشركة (على أن یتم إشعار البنك المعني بكتاب التفویض) .
 صورة من عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة (آخر تحدیث) . -٦
 

 

 الشركة وتوقيع ختم

 )۱٤ملحق رقم (تابع 


