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 الفصل التاسع عشر
 الجداول والنماذج وتعلیمات تعبئتھا

 
 الصفحة   

 ۲۱٦-۲۱٥ نموذج ترخیص شركة استثمار وطنیة والتعھد.............. : )۱ملحق رقم (

نموذج ترخیص فرع شركة استثمار أجنبیة للعمل في قطر  : )۲ملحق رقم (

 .............والتعھد............................................
 

۲۱۷-۲۱۸ 
 ۲۱۹ نموذج ترخیص  فرع لشركة استثمار محلیة................ : )۳ملحق رقم (

نموذج إبالغ عن عملیات مشبوھة والدلیل اإلرش�ادي بش�أن  : )٤ملحق رقم (

 اإلبالغ.........................................................
 

۲۲۰-۲۳۲ 
 ۲۳۳ عضو ھیئة الرقابة الشرعیة..... –بیان شخصي لتعیین است : )٥ملحق رقم (

 ۲۳٤ استبیان شخصي للمرشح لعضویة مجلس اإلدارة........... : )٦ملحق رقم (

 ۲۳٦-۲۳٥ استبیان شخصي لتعیین كبار الموظفین...................... : )۷ملحق رقم (

 ۲۳۷ الموظفین........ تعھد وإقرار أعضاء مجلس اإلدارة وكبار : )۸ملحق رقم (

 ۲٤۸-۲۳۸ ).......................۱المركز المالي للشركة مرفق رقم ( : )۹ملحق رقم (

 ۲٤۹ ).....۲نموذج احتساب نسبة كفایة رأس المال مرفق رقم ( : )۱۰ملحق رقم (

 ۲٥۰ )................۳نموذج احتساب نسبة السیولة مرفق رقم ( : )۱۱ملحق رقم (

عناصر رأس الم�ال األساس�ي والمس�اند ألغ�راض احتس�اب  : )۱۲ق رقم (ملح

) ۲) تابع مرف�ق رق�م (۱نسبة كفایة رأس المال جدول رقم (

 )..............................................۱۰ملحق رقم (

 
 
 

۲٥۱ 
الموج���ودات وبن���ود خ���ارج المرك���ز الم���الي بع���د ترجیحھ���ا  : )۱۳ملحق رقم (

نس�بة كفای�ة رأس الم�ال ت�ابع مرف�ق رق�م  ألغراض احتساب

 ).........................................۱۰) ملحق رقم (۲(
 

 
 
 

۲٥۲ 
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 الصفحة   

التعلیم���ات التطبیقی���ة لتعبئ���ة النم���اذج المرفق���ة بالتعلیم���ات  : )۱٤ملحق رقم (

 )........۱۳و ۱۲و  ۱۱و  ۱۰و  ۹التنفیذیة مالحق أرقام (
 

۲٥۳-۲٦۲ 
 ۲۷۲-۲٦۳ بیانات االستقرار المالي واإلحصاء.......................... : )۱٥( ملحق رقم

 ۲۷٤-۲۷۳ بیانات رئیسیة لتسجیل شركات االستثمار.................... : )۱٦ملحق رقم (
أسماء المفوضین بالتوقیع مالیاً وإداری�اً لش�ركات االس�تثمار  : )۱۷ملحق رقم (

 ................................)۱٦في قطر تابع ملحق رقم (
 

۲۷٥ 
 ۲۷٦ الھیكل التنظیمي إلدارة اإلشراف والرقابة................... : )۱۸ملحق رقم (

 ۲۷۷ األموال/ وزارة الداخلیة...... نقل نموذج تحركات مركبات : )۱۹ملحق رقم (
 ۲۷۹-۲۷۸ .........بیان سنوي بالمساھمین الرئیسیین وتعلیمات تعبئتھ : )۲۰ملحق رقم (

 ۲۸۰ جدول بالرسوم التي یتقاضاھا المصرف عن التراخیص... : )۲۱ملحق رقم (

 ۲۸۲-۲۸۱ .طلب تعیین مراقب الحسابات القانوني...................... : )۲۲ملحق رقم (

 ۲۸۷-۲۸۳ الفصل الثاني).. –( الباب السابع  اإلدارة المؤقتة والتصفیة : )۲۳ملحق رقم (

بإنش�اء مرك�ز قط�ر للمعلوم�ات  ۲۰۰۸) لس�نة ٥قرار رقم ( : )۲٤ملحق رقم (

 االئتمانیة.......................................................
 

۲۸۸-۲۹۰ 
بیانات إدارة االستقرار المالي واإلحص�اء عل�ى أس�اس رب�ع  : )۲٥ملحق رقم (

 ...............سنوي...........................................
 

۲۹۱-۲۹۷ 
بیان����ات دوری����ة ع����ن المح����افظ والص����نادیق االس����تثماریة  : )۲٦ملحق رقم (

 (نموذج).......................................................
 
۲۹۸ 

بیانات دوریة عن المحافظ والص�نادیق االس�تثماریة (كش�ف  : )۲۷ملحق رقم (

 ...............................تفریغي).........................
 

۲۹۹ 
 ۳۰۱-۳۰۰ نموذج طلب تأسیس صندوق استثمار وإقرار وتعھد........ : )۲۸ملحق رقم (

 ۳۰۲ واستبیان لتعیین مدیر صندوق (شخص اعتباري)..........  
 ۳۰٤-۳۰۳ خص طبیعي)...شواستبیان لتعیین مدیر صندوق استثمار (  
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 الصفحة   

 ۳۰٥ بشأن مجموعة العمل المالي (فاتف).. ٦/۲۰۱٤تعمیم رقم  : )۲۹م (ملحق رق

 ۳۰٦ بیانات مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ونائبھ............ : )۳۰ملحق رقم (

 ۳٤٤-۳۰۷ المیزانیة الشھریة الجدیدة..................................... : )۳۱ملحق رقم (

ح�ول آلی�ة مراجع�ة تط�ابق أس�ماء األش�خاص  دلیل إرش�ادي : )۳۲ملحق رقم (

والكیان����ات م����ع الق����وائم الص����ادرة ع����ن ق����رارات مجل����س      

األم����ن الت����ابع لألم����م المتح����دة بش����أن اإلرھ����اب وتموی����ل 

 ...................................................اإلرھاب....

 
 
 

 
۳٤٥-۳٤۸ 

لمؤسس��ات المالی��ة ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم ا : )۳۳ملحق رقم (

الس�ریة المص�رفیة  –(الفص�ل الث�اني  ۲۰۱۲لس�نة  ۱۳رقم 

 من الباب السادس)............................................

 
 

۳٤۹-۳٥۰ 
تعامیم صادرة م�ن مص�رف قط�ر المرك�زي بش�أن ق�رارات  : )۳٤ملحق رقم (

 ...مجلس األمن................................................
 

۳٥۱ 
    

 


