استمارة طلب ترخيص تقديم خدمة عمالء الدفع ع ﺮ املوبايل
Customer Service Provider (CSP), Licensing Form
بيانات مقدم الطلب Applicant Details
اسم الجهة طالبة
ال ﺮخيصApplicant Name
التصنيف
Classification

شركة إتصال Telecom Company

مصرف Bank
أخرى Others

ال ي : Block
املدينة : City
2

رقم العقار.: Building number
العنوان
 Addressاملحلية : Local Auth.
رقم الهاتف 1 Tel. Number
رقم الفاكس Fax Number
ال ﺮيد ٕالالك ﺮوني E- Mail
رقم شهادة التسجيل وتاريخها Registration Certificate Date & N0

الوالية .: State

يمأل بواسطة مقدم الطلب To be filled by applicant

مطلوبات ال ﺮخيص Licensing Requirements
Application
SMS

القناة املستخدمة
Channel to be used

Web based
USSD
Others

مالك القناة Channel’s Owner
العالمة التجارية Brand

وصف مركز الخدمة
دعم العمالء
C S .Centre Description
Customer
رقم هاتف مركز الخدمة
Support
Customer Supp. Tel. No
 1قائمة الوكالء املتجول ن
شبكة الوكالء
)(Roaming Agents
Agents Network
نموذج التعرفة Fees Model
اسم الشخص املفوض Authorised Person

2

قائمة الوكالء الفرعي ن
)(Sub Agents

أقر انا املوقع أدناﻩ بصحة البيانات و املستندات املرفقة مع طلب ال ﺮخيص .

إقرار الشخص املفوض
) ي حال ثبوت عدم صحة البيانات و املستندات املقدمة
Declaration
التوقيع Signature
الختم والتاريخ
Stamp & Date

ي ﺮتب ع ى ذلك إلغاء ال ﺮخيص وتحمل كافةالتبعات الناتجة عن ذلك(
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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 ) ى حالة ٕالاش ﺮاك ى تقديم الخدمة(
 .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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