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 للعمل في قطرأجنثيــة  استثمارشـركة  –فـرع صـــوذج ترخيـــنم

 ......................................اعى طانة انرشخٛص :....................................... -1
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 ........انفاكظ:.......... -...انٓاذف: .............. -......ح انًقش:...........انعُٕاٌ فٙ دٔن -3

 َٙ : ................................................................................انشكم انقإَ -4

 .......................انًقش:................ ذاسٚخ تذء انُشاط تانًشكض انشئٛغٙ فٙ تهذ -5

 .......أعى ٔيقش جٓح انرشخٛص ٔاإلششاف:.............................سقى انغجم: ........ -6

             -َٕع انُشاط انًطهٕب : -7

 ذقهٛذ٘ 

 عاليٙإ 

 ............................................................................ :انفشع  سأط يال -8

  يهٌٕٛ سٚال قطش٘ (. 500)سأط انًال انًذفٕع انالصو نثذء انُشاط  ٚجة أال ٚقم عٍ      

  -ًطهٕتح :انًشفقاخ ان -9

o  ٔيقاس ٔفشٔع انششكح األو.كشف ذفصٛهٙ تأعًاء 

o .أعًاء ٔيقاس انششكاخ انشقٛقح ٔانراتعح ٔفشٔعٓا فٙ كم تهذ َٔغثح يغاًْح انششكح األو فٛٓا 

o عُٕاخ  خًظًذققح ٜخش ان انًجًعح ًٛضاَٛاخان. 

o  .َغخح يٍ يغرُذاخ ذغجٛم انششكح ٔذشخٛص انجٓح اإلششافٛح تانثهذ األو 

o قطش دٔنح فٙ  عهٗ فرخ انفشعفٙ تهذ انًقش انجٓح اإلششافٛح أٔ انغهطاخ انًخرصح   يٕافقح . 

o    ٙ قطةةش  يرنةةًُح خطةةا األعًةةال ٔاالعةةرشاذٛجٛاخ    دٔنةةح دساعةةح انجةةذٖٔ االقرصةةادٚح نفةةرخ انفةةشع فةة

 ٔانًؤششاخ انًانٛح نخًظ عُٕاخ. حانرقذٚشٚ ٔانًٕاصَاخ

o ٚعُٓا .  فصاحإلاضشٔسج  يعهٕياخ أخشٖ ٚشٖ طانة انرشخٛص حأ 

o  نهفشع )غٛش قاتهح نهشد (. قطش٘ أنف سٚال 15سعٕو طهة انرشخٛص 

  

 توقيع طالة الترخيص 

 

 .00/9/0222ذاسٚخ  00/0222ذعًٛى سقى *

 (2ملحق رقم )
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 تعهـــــــــد
 

تشأٌ يصشف  2006( نغُح 33َقـش َذٍ انًٕقعٍٛ أدَاِ أَُا قذ أطهعُا عهٗ يشعٕو تقإٌَ سقى )       

ٌ    ذٔقطش انًشكض٘   االعةرمًاس  ٔعهةٗ انرعهًٛةاخ انرُفٛزٚةح نشةشكاخ     . فًُٓا انراو نجًٛة  يةٕاد ٔأدكةاو انقةإَ

 .انصادسج يٍ يصشف قطش انًشكض٘

ٔتانٕفةةاء  ،َٔرعٓةةذ َذةةٍ انًةةٕقعٍٛ أدَةةاِ تةةاالنرضاو انرةةاو تكةةم يةةا جةةاء يةةٍ يةةٕاد ٔأدكةةاو فةةٙ انقةةإٌَ      

راخ انعالقةةح انًعًةةٕل تٓةةا فةةٙ دٔنةةح قطةةش،  تشةةشٔط انرةةشخٛص ٔتجًٛةة  انقةةٕاٍَٛ ٔاألَعًةةح ٔانرعهًٛةةاخ 

ٔ    ٘ ٔكةم يةا أرةذسِ ٔ يةا ٚصةذسِ يةٍ ذعهًٛةاخ نرُعةٛى أعًةال           ، كافح يرطهثةاخ يصةشف قطةش انًشكةض

ٔاإلشةةشاف ٔانشقاتةةح عهٛٓةةا،  كًةةا َرعٓةةذ تصةةذح ٔدقةةح جًٛةة  انثٛاَةةاخ ٔانًعهٕيةةاخ    عةةرمًاسشةةشكاخ اال

يعهٕيةاخ إضةافٛح ْايةح أخةشٖ      حال ذٕجةذ أٚة  ٔ  ، انًقذيح تٓزا انطهةة ٔتكةم يةا أسفة  تةّ يةٍ يغةرُذاخ       

تخالف انًزكٕسج فٙ ْةزا انطهةة قةذ ٚكةٌٕ نٓةا ذةأ ٛشعهٗ قةشاس يصةشف قطةش انًشكةض٘ تانًٕافقةح يةٍ             

 َٔقش تًغؤنٛرُا انقإََٛح عٍ أ٘ تٛاَاخ أٔ يعهٕياخ ٚمثد عذو رذرٓا. ، عذيّ 

 
 

 ذٕقٛ  سئٛظ أٔ أعناء يجهظ اإلداسج 
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  ......................................... التوقيـع : ......................... الصفة: ................................ :االسم 
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 (2ملحق رقم )تاتع 


