هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

Palestine Capital Market Authority
نموذج رقم )(M-1

طلب ترخيص شركة تمويل رهن عقاري
التاريخ:

رقم الطلب:
معلومات عامة
اسم الشركة باللغة العربية:

جنسيتها:

اسم الشركة باللغة اإلنجليزية:

نوع الشركة:

رأس المال المصرح به:

رأس المال المدفوع:

رقم السجل التجاري:

تاريخ إصداره:

مكان إصداره:

الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

عنوانها:

تلفون رقم:

فاكس رقم:

ص.ب:

فروع الشركة (إن وجدت):
الفرع األول :العنوان---------- :
الفرع الثاني :العنوان---------- :
الفرع الثالث :العنوان---------- :
الفرع الرابع :العنوان----------:

هاتف رقم---------- :
هاتف رقم---------- :
هاتف رقم---------- :
هاتف رقم----------:

فاكس رقم---------- :
فاكس رقم---------- :
فاكس رقم---------- :
فاكس رقم----------:

أعضاء مجلس اإلدارة

هاتف+970 2 2946946 :
فاكس+970 2 2946947 :
ص.ب - 4041 :البيرة

www.pcma.ps
e-mail: diwan@pcma.ps

Tel.: +970 2 2946946
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P.O.BOX: 4041 – El Bireh
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االسم

Palestine Capital Market Authority
رقم الهوية

المؤهل العلمي

المديرون والمفوضون بالتوقيع
االسم

المؤهل العلمي

المسمى الوظيفي

رقم الهوية

سنوات الخبرة

أخرى
المستشار القانوني:
عنوانه:
وسائل االتصال به:
المدقق القانوني:
عنوانه:
وسائل االتصال به:
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إقرار من مقدم الطلب:
أنا الموقع أدناه أقر بأن كامل البيانات والوثائق الثبوتية الواردة والمرفقة بنموذج طلب الحصول على إجازة ممارسة أعمال تمويل /إعادة
تمويل الرهن العقاري ،صحيحة ومنسجمة مع التعليمات ذات العالقة والتشريعات الثانوية المتممة لها والسارية في فلسطين ،وعليه أوقع:
اسم مقدم الطلب............................................................. :
عنوان مقدم الطلب........................................................... :
الوظيفة...................................................................... :
توقيع مقدم الطلب............................................................. :
ختم الشركة................................................................. :
...............................................................................
...............................................................................
المستندات المرفقة:
نسخة مصدقة حسب األصول عن عقد التأسيس والنظام الداخلي وشهادة التسجيل.
دراسة جدوى اقتصادية أولية (في حال الشركات حديثة التأسيس).
القوائم المالية المدققة لثالث سنوات منصرمة.
الهيكل التنظيمي للشركة.
صور هويات أو جوازات سفر اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية وسيرهم الذاتية والشهادات العلمية لمدير الشركة.
المفوضين بالتوقيع عن الشركة وصورة عن نماذج توقيعهم وصورة عن ختم الشركة.
بيانات أخرى :
......................................
......................................
......................................
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توصيات دائرة الترخيص
قرار مدير عام اإلدارة

قرار مدير عام الهيئة

الستعمال الدائرة المالية:
تم استيفاء الرسوم كما يلي:
المبلغ........................................... :
رقم الوصل..................................... :
التاريخ........................................... :
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التوقيع................................... :
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