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 مصرف قطر المركزي 
  إدارة اإلشراف والرقابة

 
 تمویل) أنموذج( 

 ةــوطنیـ تمویل شــــركة  - *صـــترخی طلب وذجـــنم
 

 

 .....................................................اسم طالب الترخیص: -۱

 .................................العنوان : ......................................................... -۲

 الھاتف:................................                 الفاكس:...................................    

 
   -:نوع النشاط المطلوب  -۳

           
 تقلیدي  
 إسالمي 

 
   

 المصرح بھ :.............................                                          -رأس المال :  -٤

 المدفــــوع: ...............................                                                               

 

 ملیون لایر قطري).  ٥۰۰(رأس المال المدفوع الالزم لبدء النشاط یجب أال یقل عن  -

 -المرفقات المطلوبة : -٦ 

o ان باسماء وجنسیات المؤسسین ونسبة مساھمتھم.بی 

o  . نسخة من عقد التأسیس والنظام األساسي المقترح للشركة 

o  دراسة الجدوى االقتصادیة متضمنة خطط األعمال واالستراتیجیات والموازنات التقدیریة والمؤشرات

 المالیة لخمس سنوات . 

o .۲۱۲ (صفحة تعھد من المؤسسین حسب النموذج المرفق (. 

o معلومات أخرى یرى طالب الترخیص ضرورة اإلفصاح عنھا. ةأی 

o  ( غیر قابلة للرد) . قطري ف لایرأل ۱٥رسوم طلب الترخیص 
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 ) لتمویل(نماذج تراخیص شركات ا ۱۲/۹/۲۰۰۷تاریخ  ۲۱/۲۰۰۷*تعمیم رقم 
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 تعھـــــــــد
 

بش�أن مص�رف قط�ر  ۲۰۱۲) لس�نة ۱۳رق�م ( القانونموقعین أدناه أننا قد أطلعنا على نقـر نحن ال      

وعل�ى التعلیم�ات التنفیذی�ة . فھمنا التام لجمیع مواد وأحكام الق�انونتووتنظیم المؤسسات المالیة  المركزي

 .الصادرة من مصرف قطر المركزي التمویللشركات 

ونتعھد نحن الموقعین أدناه بااللتزام التام بكل ما جاء من مواد وأحكام في القانون  وبالوفاء بشروط     

كاف��ة والت��رخیص وبجمی��ع الق��وانین واألنظم��ة والتعلیم��ات ذات العالق��ة المعم��ول بھ��ا ف��ي دول��ة قط��ر،  

ش�ركات  متطلبات مصرف قط�ر المرك�زي وك�ل م�ا أص�دره و م�ا یص�دره م�ن تعلیم�ات لتنظ�یم أعم�ال

واإلشراف والرقابة علیھا،  كم�ا نتعھ�د بص�حة ودق�ة جمی�ع البیان�ات والمعلوم�ات المقدم�ة بھ�ذا  التمویل

معلوم�ات إض�افیة ھام�ة أخ�رى بخ�الف الم�ذكورة  ةالطلب وبكل ما أرفق بھ من مستندات و ال توجد أی

دمھ ونق�ر بمس�ؤلیتنا في ھذا الطلب قد یكون لھا تأثیرعلى قرار مصرف قطر المركزي بالموافقة من ع

 القانونیة عن أي بیانات أو معلومات یثبت عدم صحتھا. 
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 خ تحریر الطلب : تاری
 

 
 

 )۱تابع ملحق (

مثلھ ییقدم طلب الترخیص من صاحب الشأن أو من  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم  ۸۰ حسب المادة*
 قانوناً .
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