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  2015 مارس    
 السادسةالطبعة 

 

 )1ملحق رقم (
 

 محـــل صرافة –نمــــوذج ترخیــــص 
 

 
 اسم المحل طالب الترخیص:....................................................... -1
       -نوع النشاط المطلوب : -2

 تأسیس محل صرافة  
 فــرع محلــي 

 

                 ..................................:  العنوان -3
 المصرح بھ :.............................   رأس المال المدفوع :.............................        -4

 المدفــــوع: ...............................                                                                 
 -مرفقات شروط الترخیص: -5 

o عقد التأسیس. 
o  .النظام األساسي 
o  دراس���ة الج����دوى االقتص����ادیة متض����منة خط���ط األعم����ال واالس����تراتیجیات والموازن����ات التقدیری����ة

 والمؤشرات المالیة لثالث سنوات . 
o  ملیون لایر قطري. 50رأس المال المدفوع الالزم لبدء النشاط 
o  ف لایر ( غیر قابلة للرد) .أل 15رسوم طلب الترخیص البالغة 
o أخرى أیة معلومات. 

 -شروط التوسع الداخلي : -6
o  موافقة مجلس إدارة محل الصرافة  أو مالك المحل. 
o  دراس���ة الج����دوى االقتص����ادیة متض����منة خط���ط األعم����ال واالس����تراتیجیات والموازن����ات التقدیری����ة

 والمؤشرات المالیة آلخر لثالث سنوات . 
o . بیان بمواقع الفروع العاملة داخل الدولة 
o رئیسین بالفرع.أسماء المسؤولین ال 
o  آالف لایر (غیر قابلة للرد). 5رسوم الترخیص 
o . أیة معلومات أخرى 
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 )1تابع ملحق رقم (

 
 تعھـــــــــد

 
 بش�أن 2012) لس�نة 13نقـر نحن الموقعین أدناه أننا قد أطلعنا على مرسوم بق�انون رق�م (     

فھمن�ا الت�ام لجمی�ع م�واد وأحك��ام تووتنظ�یم المؤسس��ات المالی�ة مص�رف قط�ر المرك�زي   ق�انون

 .القانون

ونتعھد نحن الموقعین أدناه بااللتزام التام بكل ما جاء من مواد وأحك�ام ف�ي الق�انون  وبالوف�اء   

بشروط الترخیص وبجمی�ع الق�وانین واألنظم�ة والتعلیم�ات ذات العالق�ة المعم�ول بھ�ا ف�ي دول�ة 

ت مص��رف قط��ر المرك��زي وك��ل م��ا أص��دره و م��ا یص��دره م��ن تعلیم��ات كاف��ة متطلب��اوقط��ر،  

واإلش��راف والرقاب��ة علیھ��ا،  كم��ا نتعھ��د بص��حة ودق��ة جمی��ع البیان��ات  الص��رافةلتنظ��یم أعم��ال 

 ةوالمعلومات المقدمة بھذا الطل�ب وبك�ل م�ا أرف�ق ب�ھ م�ن مس�تندات و ال توج�د حس�ب علمن�ا أی�

عل�ى ق�رار  في ھ�ذا الطل�ب ق�د یك�ون لھ�ا ت�أثیرمعلومات إضافیة ھامة أخرى بخالف المذكورة 

القانونی��ة ع��ن أي بیان��ات أو  ابمس��ؤولیتنمص��رف قط��ر المرك��زي بالموافق��ة م��ن عدم��ھ ونق��ر 

 معلومات یثبت عدم صحتھا. 
 

 / رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة أو المدیر العام ( في حالة التوسع الداخلي )المؤسسون
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 تاریخ تحریر الطلب : 
 


