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اسم الصندوق ............................................................ :
استبيان لتعيين مدير صندوق استثمار شخص طبيعي)

 )1االسم ………………………………………………………………………...…:
)2الوظيفة املرشح هلا…………………………………………………………........….…:
 )3العنوان احلايل يف قطر………………………………………………………………..…:
 ) 4العنوان الدائم....................................................................................................:
 )5تاريخ ومكان امليالد………………………………………………………………. . …:
 )6اجلنسية.........................................................................………………………:
 )7املؤهل العلمي والتخصص……………………………………………...................…… :
 )8الوظيفة احلالية وجهة العمل وتاريخ التعيني ........................................................................:
 )9الوظائف السابقة وجهة العمل (خالل عشر سنوات)................................................................:
 )11اخلربات االخرى................................................................................................:
...............................................................................................
 )11صناديق االستثمار اليت تقوم حاليا بإدارهتا داخل أو خارج قطر:
مقره
اسم الصندوق
........................
.........................
........................
.........................
........................
.........................
........................
.........................
........................
.........................

نوع االستثمار
............................
............................
............................
............................
............................

 )12صناديق االستثمار اليت سبق لك إدارهتا خالل العشر سنوات األخرية
مقره
اسم الصندوق
........................
.........................
........................
... ......................
........................
.........................
........................
.........................

نوع االستثمار
............................
............................
............................
............................

يوليو 4102
الطبعة السادسة

تعليمات شركات االستثمار

033

الجداول والنماذج وتعليمات التعبئة
تأسيس صندوق استثمار

تابع ملحق رقم ()82

نعم

استبيان
13

هل توجد لك أو أل حد أفراد عائلتك أو أقاربك عالقة أو قرابة أو صداقة مع أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو املدراء التنفيذيني
مبؤسس الصندوق (إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل) .

14

هل سبق لك أن عملت يف شركة الغي ترخيصها أو صفيت حبكم قضائي (إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل)

15

هل سبق أن صدر ضدكم حكم باحلبس يف أي بلد الرتكابك جرمية خملة بالشرف أو األمانة (إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل).

16

هل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت بإجراء تسوية جلدولة ديونك (إذا كانت اإلجابة
بنعم اذكر التفاصيل )

17

هل سبق فصلك من العمل أو منعك من ممارسة أي مهنة (إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل)

ال

أقر بأن البيانات الواردة يف إجابايت على األسئلة كاملة وصحيحة وأتعهد بإخطار مصرف قطر املركزي فور علمي بأي تغيري حيدث على
هذه البيانات.
االسم ..………………………………… :
التوقيع…………………………………… :
التاريخ……………………………………:









مل



مالحظة :
تزويد املصرف باملستندات اليت تثبت الشهادة العلمية واخلربات العملية واثبات الشخصية.
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