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 مصرف قطر المركزي

  إدارة اإلشراف والرقابة
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 للعمل في قطرأجنبیــة  استثمارشـركة  –فـرع صـــترخیطلب وذج ـــنم
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 ....................الجنسیة: ........................................................................ -۲
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 .......................المقر:................ تاریخ بدء النشاط بالمركز الرئیسي في بلد -٥
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             -نوع النشاط المطلوب : -۷

 تقلیدي 

 سالميإ 

 ............................................................................ :الفرع  رأس مال -۸

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

  -المرفقات المطلوبة : -۹

o  ومقار وفروع الشركة األم.كشف تفصیلي بأسماء 

o .أسماء ومقار الشركات الشقیقة والتابعة وفروعھا في كل بلد ونسبة مساھمة الشركة األم فیھا 

o سنوات  خمسمدققة آلخر ال المجمعة میزانیاتال. 

o وترخیص الجھة اإلشرافیة بالبلد األم.  نسخة من مستندات تسجیل الشركة 

o   قطر دولة في  على فتح الفرعفي بلد المقر موافقة الجھة اإلشرافیة أو السلطات المختصة . 

o قط��ر  متض��منة خط��ط األعم��ال واالس��تراتیجیات  دول��ة دراس��ة الج��دوى االقتص��ادیة لف��تح الف��رع ف��ي

 والمؤشرات المالیة لخمس سنوات. ةالتقدیری والموازنات

o عنھا .  فصاحإلاضرورة  معلومات أخرى یرى طالب الترخیص ةأی 

o  للفرع (غیر قابلة للرد ). قطري ألف لایر ۱٥رسوم طلب الترخیص 

  
 توقیع طالب الترخیص 
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 تعھـــــــــد
 

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

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

 .الصادرة من مصرف قطر المركزياالستثمار لشركات 

وبالوف��اء  ،انون ونتعھ��د نح��ن الم��وقعین أدن��اه ب��االلتزام الت��ام بك��ل م��ا ج��اء م��ن م��واد وأحك��ام ف��ي الق��    

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

وك�ل م�ا أص�دره و م�ا یص�دره م�ن تعلیم�ات لتنظ�یم أعم�ال  ، كافة متطلب�ات مص�رف قط�ر المرك�زيو

ان��ات والمعلوم��ات واإلش��راف والرقاب��ة علیھ��ا،  كم��ا نتعھ��د بص��حة ودق��ة جمی��ع البی س��تثمارش��ركات اال

معلوم�ات إض�افیة ھام�ة أخ�رى  ةو ال توج�د أی� ، المقدمة بھذا الطل�ب وبك�ل م�ا أرف�ق ب�ھ م�ن مس�تندات

بخالف المذكورة في ھ�ذا الطل�ب ق�د یك�ون لھ�ا ت�أثیرعلى ق�رار مص�رف قط�ر المرك�زي بالموافق�ة م�ن 

 ا. ونقر بمسؤلیتنا القانونیة عن أي بیانات أو معلومات یثبت عدم صحتھ، عدمھ 

 
     

 توقیع رئیس أو أعضاء مجلس اإلدارة 
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