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 .1البيانات المتعلقة باألوراق المالية:
اسم الورقة المالية المصدرة
بلد المنشأ

( الدولة المصدرة للورقة المالية بها ويخضع لقوانينها)

جهة اإلشراف
جهة الترخيص
مدير اإلصدار

(الشخص المتخصص باإلصدار طبقاً لشروط وأحكام الصندوق)

عدد األوراق المالية المصدرة

(حد أدني – حد أقصى) (بالدينار الكويتي أو ما يعادله بالعمالت
األخرى)

نوع اإلصدار
شكل اإلصدار
الحدددددددد ا قصدددددددى لعددددددددد األوراق الماليدددددددة التدددددددي سددددددديتم
طرحها/تسويقها داخل دولة الكويت
مدة تاريخ إستحقاق (دفع/سداد المبلغ األصلي) لألوراق
المالية
عملة اإلصدار
بداية السنة المالية لإلصدار
نبذة مختصرة عن مجال نشاط الجهة المصدرة
قيود على ا كتتاب

أية قيود على نوع المستثمر – حدود اكتتابه – مدة احتفاظ ....وفقا
لنشرة ا كتتاب

طريقة توزيع األرباح

( نمو رأسمالي – توزيعات – مختلط).... -

التقييم ونظام ا شتراك وا سترداد (إن وجدت)

فترات إعداد و إصدار القوائم المالية – فترات اإلشتراكات و اإلسترداد
(إن وجدت)

نطاق التوزيع الجغرافي لأل وراق المالية المصدرة

( محلي -مجلس التعاون -شرق أوسط –شمال أفريقيا – أوروبا -

العمالء المستهدفين من الطرح داخل الكويت

الشريحة المستهدفة

(مع تحديد كيفية ا طالع واستالم التوزيع والوكيل المحلي إن وجد)

أخرى ..تذكر).

الحد األدنى لإلكتتاب
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الدول األخرى المطروح بها األوراق المالية المصدرة
بيان بأكبر مساهمي الشركة المصدرة لألوراق المالية
بيانات (الشخص المعلن) الجهة مقدمة طلب التسويق
لألوراق المالية األجنبية داخل الكويت

اسم الجهة:
الجنسية:

الشكل القانوني:

عنوان المقر الرئيسي:
تليفون:

الموقع ا لكتروني:

بريد الكتروني:

فاكس:

اسم الشخص المعني بالتواصل مع الهيئة:
(تضاف أية بيانات متعلقة بالشخص المعنى بالتواصل)

الجهة المصدرة لألوراق المالية

ا سم:
الجنسية:

الشكل القانوني:

عنوان المقر الرئيسي:
تليفون:

الموقع ا لكتروني:

مدير اإلصدار

فاكس:

بريد الكتروني:

ا سم:
الجنسية:

الشكل القانوني:

عنوان المقر الرئيسي:
تليفون:

الموقع ا لكتروني:

أمين اإلستثمار

فاكس:

بريد الكتروني:

ا سم:
الجنسية:

الشكل القانوني:

عنوان المقر الرئيسي:
تليفون:

الموقع ا لكتروني:

فاكس:

بريد الكتروني:
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مراقب حسابات الشركة المصدرة أو اإلصدار

ا سم:

الجنسية:

الشكل القانوني:
عنوان المقر الرئيسي:

تليفون:

فاكس:

بريد الكتروني:

الموقع ا لكتروني:

المستشار القانوني لإلصدار

ا سم:

الجنسية:

الشكل القانوني:
عنوان المقر الرئيسي:
تليفون:

فاكس:

بريد الكتروني:

الموقع ا لكتروني:
هيئة الرقابة الشرعية (بالنسبة لإلصدارات التي تعمل وفقأ

ألحكام الشريعة اإلسالمية )

ا سم:
الجنسية:

الشكل القانوني:
عنوان المقر الرئيسي:
تليفون:

الموقع ا لكتروني:

فاكس:

بريد الكتروني:

األداء التاريخي لإلصدار أو الشركة المصدرة (إن وجد)

بيانات أخرى (إن وجدت)
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 .2تعهد صادر لهيئة أسواق المال
أتعهدددص تيددديت جلددددا ة دددا ص ج (أو ةدددن دهدتدددو ةدددا ةو ةدددو اهدلددد تيدددوج هوتددد ن و دددص اتهددد ر ةدددج
******** ا ه ةقصة اط ب******* تأن ******** سم اوجق اةواد ******* اةزةا تسودقهو ةن خدل ةدج تهو قدص
تم هةوءه وةقو ً ا قو هدن و ألهظة اةطتق ة ت ص اةهةأ  ،وأتعهص تةو د :
.1

اتددز م تأا ددوم اقددوهون جقددم  7اسدده  0212و اللا د اتهيدةد د وةددو تيددصجه ودلددل أسددو ن اةددو ةددن أهظةددل
وقج ج

وتع دةو

اتسودن ةلا ت ل
.0

أو أد ضو تط خويل تتسودن ألوج ن اةواد
ألهظةل و اتعصدل

عددصم سددتخص م أ ةددن وسددول اطددج
ستخص م إلعلهو
وسول

أو اةقو

خل

هتد تصوا ا ود

اةه ل ات تاصصوو اهدل اةال .

اعددوم ةد أعةددو

اتددجود اددأوج ن اةوادد اةيددصج وع ددا ألخددم عددصم

أو أ ةن ست ةخوطت ا ةهوج و ات ةههدو اهةدج ةد

إلعلم إلختوجد أو اتث ع ا وسدول

اتعجديد أو

وتعصد أوضوع عة د

أو اة دل أو

ايدا

إلعدلم اةجلدد أو اةسدةوع أو اةقدجوء  ،وعدصم عقدص اا قدو

تةوعو ةا اةستثةجدن اةدجتقتدن ةدو ادم د دن ودل ء اةسدتثةجدن اةدصعودن اةدلو دن ةعدجوةدن

وةاصصدن ةستقو.
.3

صةا أد جسوم تسدودن أو أدد جسدوم أخدجى تتع دن تعة دد اتسدودن تادصصوو اهدلد وةقدو ً اةدو ديدصج عههدو ةد ودة
اةأن.

.4
.5

عصم ت ووز ااي ات دتم اةو ةق ع ا تسودقهو.
تس دم اة تتب ةو ديدص تو تتوتو ة

ألوج ن اةواد اةيصج عهص

ةج لوو او و اةستهص اة دة هو ةن ةةوجس
.6

اتيوظ تس
(أ)

وة اقون ة دتو ات

اأوج ن اةواد اةيصج دتضةن اتدوهو

تواهست اأةج ص :أسةوء ةوا

اايم.

اتواد :

ألوج ن اةوادد اةيدصج وعهدوودههم وأجقدوم تطوقدو

اسيج ،وعصص ألوج ن اةواد اخوي ت
(ب)

تتوب ،وةو ديدص ااي اتد تدم تخيديدهو ر

تواهست ا ةج و  :أسدةوء اةدج و

اهودد و دو ز

ةجص ،وقدةتهو.

و هسددتهو وعهدو ن اةقدج اجلدسد وأجقدوم اسد

ات دوج  ،وعدصص

ألوج ن اةواد اخوي ت د ةدج  ،وقدةتهدو و ةدخوم اةخدو اهدم تواتعوةد ع دا جيدص اةدج
وتدوهوتهم.
(ج)

تددوجدق قدددص سددم اةددخم أو اةددج

تواس د

 ،و ااج د ع ددا

جيددص ة ةددو تة د ةددن خددل

ا هد

اةسوّ ق .
(د)

أد تدوهو

أخجى ةجتتط تةوا

ألوج ن اةوادو.
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اتأ ص ةن أن اة تتب وقت قدوةو تو تتوب قص تس م هسخ ةن هةج

.7

قدوم اةج

تتوب و ات تتضةن اهةدج تهدص ديددص تعدصم

اةيصج تأد أهةط ص خ صوا ا ودد دتجتدب ع دهدو عة ددو تةودد
ستثةوج ،وتواةوق

اةخوطج ات دة ن ن دتعجض اهو عهص

ا ددج  ،و هدو قدص اددط ت وةد

اضجدت اإليص ج ةد ظد

اضدجدتد

اتةدجدعو

تواصوا اةلسا تهو وأثج ةا ع ا ستثةوج تو و اعو لص اةاقق ةهو  ،و اايو ع ا توقدعو تةو ديدص ةا .
.8

ةيددو ا ة تتددب وقتد قدوةددو تو تتددوب تددأن ةو ةقد اهدلد ع ددا تسددودن ألوج ن اةوادد

اتاقدن ةددن هددو قددص تددم
أل هتد ص خ صوا ا ود

ستثةوج ةد

دعه تويد تواةج ء أو

ألوج ن اةوادد اةيدصج  ،و هةدو دهيدج

ةقط اا ةصى قصج وةللة قدوم ا ه اةسوّ ق تتسودن ألوج ن اةواد اةيدصج  ،وأن اهدلد يددج ةسدلوا عدن
تقيدج أ طج
تهةج

ةن ألطج

تتوب ت تقا ت

اةعهد توإليص ج عن أص ء ةهوةو وو توتو ،أو عن صق وسلة اتدوهدو

ادو جص

ادو جص سدةهو تواهةدج وةقدو ً ألصو ج وةهدوم د طدج ،

اةسلواد ع ا وة ألطدج

و اايو ع ا توقدعو تةو ديدص ةا .
تددوةدج وسددد ةللة د تة ددن اةسددتثةجدن ة د

.9

اةج

ا ود د ةددن

اةيصج و اةعتةص ةن ةدصقن ااسدوتو

خدل ةدص

طددلع ع ددا اتقددوجدج و اقددو لم اةواد د ايددوصج عددن
تزددص عدن ( 02ددوم عةد ةدن تدوجدق تدو ةج ت د

اقو لم ة صوا إليص ج.
.12

اتز م تتوةدج وسد أو اوط اةستثةج تواوسد
اةيصج وةقو ً او.

اهظوم اة دعة
.11

اتز م توإلةيو

ايوج ا ةستثةجدن و اهدل عن أد أاص ث ووجد تلثج ع ا إليدص ج أو اةدج

أو ع ا اقون اة تتتدن وةههو ع ا ستد


أد ت دج
ا ةج




ووجد ة

اايج ألاص ث اتواد :

ستثةوجد ا ةج

جء

تتع ن تتييد اةج

اةيصج اتا و ن تين وة ات ددج ةدا اهظدوم ألسوسد

صعو ةوا

اةيصج اتا و ن تين وة ات ددج ةا اهظوم ألسوس ا ةج

قوهوهد تم تخوةوو تةعجة اةج

اةيصج  ،وتةو دلثج ة


اسدوس

اةثو

اةيدصج

اةيصج .

أد قج ج
أد

ات تة هو ةن اايدو ع دا وةد إلةيدواو

اتد دو تهدو

اههود تة

ألوج ن اةوادو ألد

 .10اتعهص تتقصدم أ تدوهو

أو ةستهص

اةيصج ضص ا دج ،أو تم تخوةوو ةن قت

و ضح ع ا هةوط اةج
تةوعو وةقو ً اهةج

اةيصج .

ا ددج ضدص اةدج

اةيصج أو ةج زه اةوا .

تتوب إليص ج و هظوةو

سوس .

تط تهو اهدل .
ووة قج ج وتعهلص ةه تةا .

إلسم:
اتوقدا:
اتوجدق:

اختم:
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 .3قائمة المستندات

 .1المرفقات الخاصة باإلصدار:
اةيصج .

 .1.1جخي اةج
 .1.0ةهوص ةن ا هو

اصوا

اةختي ة

ات

تم ةدهو هةوء وتس د

اةج

اةيصج تيدص ستديوء

جء

إليص ج وةقو ً ا قو هدن اةعةو تهو ( ن و ص
 .1.3هسخ ةن

تيوقد ( اتو د

اةتجة تدن اةج

اايم أو ألجو ن اةواد أل هتد ص خ
 .1.4ةستهص طج

إليص ج (هةج

 .1.5اهظوم ألسوس ا ةج

اةيصج وتدن اةج

ا ودتد ات تقوم تعة دو تسودن خوي

ا ود .

تتوب اخوي توإليص ج أو ةة ج اطج

اخوم تةا .

اةيصج اأوج ن اةواد .

 .2صورة من إيصال دفع رسوم دراسة الطلب.
 .4تدقيق الطلب
قت

اتوقدا تأ ص ةن ةو

وة اتدوهو

اةط وت إلههوء



إل وت ع ا ةدا ألسل (تإستثهوء ات



جةون اجسم اةقجج تواط ب



ةو

ةدا إلقج ج

 تقصدم ةدا اةستهص

جء

اط ب وةههو:
تهطتن

اةجةق
اةط وت

إدارة التراخيص والتسجيل
قطاع تنظيم األسواق

7

طلب تسويق أوراق مالية

.5إقرار الشخص المرخص له مقدم طلب التسويق (المعلن)
سم اةخم ةقصم ط ب تسودن أوج ن ةواد أ هتد ص خ ا ود :

أقر أنا الموقع أدناه بأن المعلومات في هذا الطلب (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة .كما
وأقر أني إطلعت على القانون رقم  2212/7والئحته التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة من الهيئة .
وأني على علم بحق هيئة اسواق المال في اتااذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي خشاص يقدم بيانات أو إقرارات غير
صحيحية أو مضللة في طلب التسجيل.
وحتى صدور الموافقة على هذا الطلب أتعهد بإبالغ الهيئة كتابيا ً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات او
بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب.
وأقر بموافقتي على أن تستادم أو تفصح هيئة أسواق المال عن أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو سوف أقدمها
مستقبال بغرض تمكينها من تأدية مهامها.

التـوقيــــع

التاريخ

ختم الشركة
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