الجمـهىريت العزبـيت الطـىريـت
مصـزف ضـىريت املـزكـشي
مذًزيـ ت مفىضيت الحكىمـت لذي املصارف
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طلب جزخيص مصزف للخمىيل ألاصغز
وفق أحكام القاهىن رقم  /8/لعام  0202وحعليماجه الخىفيذًت
إلى الطادة مصزف ضىريت املزكشي /مذًزيت مفىضيت الحكىمت لذي املصارف:
نحن املىقعىن أدناه بصفخنا مؤسسين ملصزف جمىيل أصغز وفق البياناث الىاردة فيما يلي ،نخقدم بطلب لترخيص هذا املصزف وفقق أكاقام الققانىن رقق
 /8/لعام  0202وحعليماجه الخنفيذيت ونزجى دراست الطلب واسخكمال إجزاءاث الترخيص وإعالمنا بالنديجت:
ً
أوال :املعلىماث والبياهاث الخاصت بامل صزف املطلىب جزخيصه
 - 2الاضم املقترح للمصزف - 2 .................................... :الشكل القاهىوي للمصزف :شزكت مساهمت مغفلت ................سىريت
 - 3رأص املال املصزح به - 4 ..................................:عذد ألاضهم الكلي - 5.....................:القيمت الاضميت للطهم.......... :
 - 6عذد ألاضهم املشمع طزحها لالكخخاب العام  - 8 ......................: 1العىىان املقترح للمزكش الزئيس ي للمصزف............................ :

 - 1يدرج هذا البيان في كال كان الشال القانىني املقترح للمصزف هى " مساهمت مغفلت عامت"

1

ً
ثاهيا :املعلىماث والبياهاث الخاصت بمؤضس ي املصزف املطلىب جزخيصه
 - 2املؤضطىن مً ألاشخاص الاعخباريين:
الاضم الكامل للمؤضظ

الجيطيت

هىع اليشاط ورقم السجل
الخجاري وجاريخه

عىىان املزكش الزئيس ي

صفت املؤضظ

0

وطبت املطاهمت في
رأضمال املصزف

 في حال كان الصخص الاعخباري املؤضظ مصزف عام عامل في الجمهىريت العزبيت الطىريت:
الاضم الكامل للمؤضظ

رقم السجل الخجاري وجاريخه

عىىان املزكش الزئيس ي

ً
ً
 - 2لجهت اعخباره شزياا استراجيجيا للمصزف من عدمه

2

صفت املؤضظ

وطبت املطاهمت في رأضمال
املصزف

 - 0املؤضطىن مً ألاشخاص الطبيعيين:
الاضم الثالثي
للمؤضظ

الجيطيت

الزقم الىطني/رقم جىاس
محل وجاريخ الىالدة
الطفز

هىع اليشاط ورقم
السجل الخجاري
وجاريخه

عىىان إلاقامت
الذائمت

وطبت املطاهمت في
رأضمال املصزف

ً
ثالثا :أضماء وعىاويً املفىضين بمخابعت إجزاءاث جأضيظ املصزف
الاضم الثالثي

عىىان الاقامت الخفصيلي

3

رقم الهاجف والفاكظ

ً
رابعا  -أضماء وجىاقيع املؤضطين
هؤكذ لكم أن البياهاث املبيىت في هذا الطلب ،والىثائق والبياهاث املزفقت به ،صحيحت ومطابقت للىاقع ،وإهىا على اضخعذاد لخقذًم أًت وثائق أو إًضاحاث
إضافيت جزونها ضزوريت للبذ بالطلب ،وعلى هذا هىقع:
الاضم الكامل للمؤضظ

شخص طبيعي/اعخباري

الخىقيع

ً
ً
 ًزفق بهذا الطلب كافت البياهاث والىثائق املبيىت جفصيال في البىذ /ج /مً الفقزة /أوال /مً املادة  /2/مً الخعليماث الخىفيذًت للقاهىن رقم  /8/لعام  0202املعخمذةبمىجب قزار مجلظ الىقذ والدطليف رقم (/20م.ن) جاريخ 0202/20/02
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