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 انجدأل ٔانًُبذج ٔحعهًٛبث حعبئخٓب                                           تؼليواخ هحال الصرافح

 

                                                
 2011يبٕٚ          ت                                             خبيسنطبعت انا                                         

 (1ملحق رقم )

 

 يحـــم صسافت –ًَــــٕذج حسخٛــــص 
 

 
 اسن الوحل عالة الترخيص:....................................................... -1
       -ًىع الٌشاط الوغلىب : -2

 حأسٛس يحم صسافت  

 فــسع يحهــٙ 
 

                 ..................................:  الؼٌىاى -3

 الوصرح ته :.............................   رأس الوال الودفىع :.............................        -4

 ع: ...............................الودفــــى                                                                 
 -هرفقاخ شروط الترخيص: -5 

o .ػقد التأسيس 

o  .الٌظام األساسي 

o     دراسح الجدوي االقتصاديح هتضوٌح خغظ األػوال واالستتراتيجياخ والوىانًتاخ التقديريتح

 والوؤشراخ الواليح لثالث سٌىاخ . 

o  قغري.هليىى ريال  50رأس الوال الودفىع الالنم لثدء الٌشاط 

o  ف ريال ) غير قاتلح للرد( .أل 15رسىم علة الترخيص الثالغح 

o أيح هؼلىهاخ أخري. 

 -شروط التىسغ الداخلي : -6

o  هىافقح هجلس إدارج هحل الصرافح  أو هالك الوحل. 

o     دراسح الجدوي االقتصاديح هتضوٌح خغظ األػوال واالستتراتيجياخ والوىانًتاخ التقديريتح

 والوؤشراخ الواليح آلخر لثالث سٌىاخ . 

o الدولح . تياى توىاقغ الفروع الؼاهلح داخل 

o .أسواء الوسؤوليي الرئيسيي تالفرع 

o  آالف ريال )غير قاتلح للرد(. 5رسىم الترخيص 

o . أيح هؼلىهاخ أخري 

 

 

 

 12/9/2003حبزٚخ  11/2003حعًٛى 
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 انجدأل ٔانًُبذج ٔحعهًٛبث حعبئخٓب                                           تؼليواخ هحال الصرافح

 

                                                
 2011يبٕٚ          ت                                             خبيسنطبعت انا                                         

 

 (1تابع ملحق رقم )

 

 تؼهـــــــــد
 

( نســُت 33َقـــس َحــٍ انًــٕدعٍٛ أنَــبِ أَُــب دــد أسهعُــب وهــٗ يسســٕو  قــبٌَٕ زدــى          

 .فًُٓب انخبو نجًٛع يٕان ٔأحكبو انقبٌَٕح شأٌ يصسف دطس انًسكز٘  ٔ 2002

َٔخعٓد َحٍ انًٕدعٍٛ أنَبِ  بالنخزاو انخبو  كم يب جـب  يـٍ يـٕان ٔأحكـبو فـٙ انقـبٌَٕ          

ٔ بنٕفـــب   شـــسٔخ انخـــسخٛص ٔ جًٛـــع انقـــٕاٍَٛ ٔاتَذًـــت ٔانخعهًٛـــبث ذاث انع دـــت   

كبفت يخطهببث يصسف دطس انًسكز٘ ٔكـم يـب أصـدزِ    ٔانًعًٕل  ٓب فٙ نٔنت دطس،  

ٔاإلشــساف ٔانسدب ــت وهٛٓــب،  كًــب  انصــسافت ٔ يــب ٚصــدزِ يــٍ حعهًٛــبث نخُذــٛى أوًــبل

َخعٓد  صحت ٔندت جًٛع انبٛبَبث ٔانًعهٕيبث انًقديت  ٓـرا انطهـو ٔ كـم يـب أزفـ   ـّ       

ـٚـ    ــب أ يعهٕيــبث افــبفٛت ْبيــت أخــسٖ  خــ ف     تيــٍ يســخُداث ٔ ال حٕجــد حســو وهًُ

انًركٕزة فٙ ْرا انطهو دد ٚكٌٕ نٓب حأثٛسوهٗ دساز يصسف دطس انًسكز٘  بنًٕافقت 

 يٍ وديّ َٔقس  ًسؤنٛخُب انقبََٕٛت وٍ أ٘  ٛبَبث أٔ يعهٕيبث ٚثبج ودو صحخٓب. 

 
 / رئيس وأػضاء هجلس اإلدارج أو الودير الؼام ) في حالح التىسغ الداخلي (الوؤسسىى
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 تاريخ تحرير الغلة : 


