استممارة طلب تررخيص تقدديم خدمة عمالء الدفع ع ﺮ املووبايل
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يراجع بواسطة موظف بنك السودان املركزى

املستندات املطلوبة و قائمة املراجعة

نعم

ال

 .1نسخة من شهادة التسجيل.
 .2عقد و الئحة التأسيس..
 .3الهيكل التنظيمى للشركة وقائمة بأسماء وهويات املدراء واملسؤول ن عن إدارة ٔالاعمال و ٔالانشطة .
 .4وصف للهيكل التنظيمي لشبكة الوكالء.
 .5نسخة من الاتفاقيات امل ﺮمة مع الوكالء .
 .6نسخة من الاتفاقيات امل ﺮمة مع مقدم الخدمة املالية.
 .7نسخة من التعاقد مع مالك القناة املسنخدمة ) ى حالة عدم ملكي ا ملقدم الطلب(
 .8نسخة من هيكل التعرفة املق ﺮح
 .9دليل إجراءات العمل الخاص بالخدمة.
 .10خطة العمل.
رقم الخطاب :
نتيجة ٕالاحتبارات تاريخ خطاب النتيجة :

تمت املراجعة بواسطة املوظف
الاسم

التوصية

التوقيع
التاريخ

توصية رئيس القسم:

التوقيع -:

التاريخ -:

تصديق املدير :

التوقيع -:

التاريخ -:

رقم ال ﺮخيص
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