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 طلب تجدید ترخیص أنشطة أوراق مالیة نموذج
 
 

 

 

 

 بیانات مقدم الطلب
 إسم الشخص المرخص لھ 

 تاریخ إصدار الترخیص 

 تاریخ إنتھاء الترخیص 

 رقم الترخیص 

 مستشار استثمار ☐أمین الحفظ                          ☐
 في سوق الكویت لألوراق المالیة  وسیط مالي مسجل ☐      مراقب االستثمار             ☐
                    سوق الكویت لألوراق المالیة    وسیط مالي غیر مسجل في ☐        مدیر إصدار                ☐
 مدیر محفظة استثمار ☐    مدیر نظام استثمار جماعي   ☐

 الرخصة المراد تجدیدھا

 كبار المساھمین اإلسم الحصة
  

 
 
 

 الشكل القانوني تقلیدي إسالمي
 شركة مساھمة☐
 بنك ☐
 فرع لشركة أجنبیة☐

 شركة مساھمة☐
 بنك ☐
 فرع لشركة أجنبیة☐

 رأس المال 

 إسم وسیط اإلتصال  رقم الھاتف 
 البرید اإللكتروني 

 

 تعلیمات:

قا لالئحة یقدم ھذا النموذج بعد سداد الرسم المقرر حسب نوع الترخیص المراد تجدیده وفقا لجدول الرسوم و قبل شھرین من تاریخ إنتھاء الترخیص وف•
 . 2010لسنة  7التنفیذیة للقانون رقم 

 ص. یتم البت في طلب التجدید خالل ثالثین یوما من استیفاء مقدم الطلب لجمیع المتطلبات و المستندات المطلوبة للموافقة على تجدید الترخی•
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 عند تقدیم الطلب المستندات المرفقةقائمة 

 تمالحظا ال ینطبق مرفق المستند التسلسل

 ☐ ☐  *الرسوم دفع إیصال من نسخة 1
 

 ☐ ☐ شھادة الترخیص صورة من 2
 

 ☐ ☐ السجل التجاري من صورة 3
 

4 
 شھادة لمن یھمھ األمر بأعضاء مجلس إدارة الشركة

 ☐ ☐ من وزارة التجارة و الصناعة
 

5 
   **قائمة بأسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجیل

☐ ☐ 
 

6 
 )2ملحق ( –وفقا للصیغة المرفقة إقرار 

☐ ☐ 
 

بشأن  2013) لسنة 19تعدیل القرار رقم (لمجلس مفوضي ھیئة أسواق المال بشأن  2014) لسنة 65*وفقا للقرار رقم (
 إصدار جدول الرسوم

 )1**یتم إعداد القائمة وفقا للجدول المرفق في ملحق (
 

 
 

 مقدم الطلب

 ......./........../......... التاریخ

 
  التوقیع

  الختم

 

 
 

 (خاص بالھیئة) الطلب مدقق

 ......./........../......... التاریخ

 
  التوقیع

  الختم
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 الوظائف واجبة التسجیل

 
 یتم تعبئة الجدول بجمیع أسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجیل مع مراعاة التالي: 

 
 ط.الوظائف واجبة التسجیل حسب نوع النشاجمیع  •
جمیع أسماء الموظفین في حال قیام أكثر من موظف واحد بوظیفة واجبة التسجیل عن طریق إضافة خانات للوظیفة  •

 .أدناهبالجدول 
 ."ال یوجد" في حال عدم قیام الشركة بإحدى الوظائف واجبة التسجیل وفقاً لألنشطة المرخصة •

 
 التسجیلالوظیفة واجبة 

 
 تاریخ شغل الوظیفة رقم البطاقة المدنیة المسمى الوظیفي إسم الموظف

     أو من في حكمھالرئیس التنفیذي 
     أو من في حكمھ المدیر المالي

أو المدیرین ومن في كبار التنفیذیین 
 حكمھم

    

     ومن في حكمھ مسؤول إدارة المخاطر 
     ومن في حكمھ مسؤول التدقیق الداخلي

     *ومن في حكمھمسؤول التدقیق الشرعي 
     مسؤول المطابقة واإللتزام

تمویل مسؤول التبلیغ عن غسل األموال و
 اإلرھاب

    

     الخدمات للعمالء تقدیم موظفي 
     المسوقین 

     مستشاري اإلستثمار  
     مدیري المحافظ 

     إختصاصیي تمویل الشركات 
  فقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة*لألشخاص المرخص لھم بالعمل و
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 )2ملحق (

 إقرار

 

 

على بعدم وجود أي تغییرات (المنصب و الشركة) بصفتي (إسم الشخص)  أقر أنا الموقع أدناه
اإلفادة بأي أتعھد بما تم تزوید الھیئة بھ من بیانات و مستندات تتعلق بمنح الترخیص و 

 . وتزوید الھیئة بنسخ من البیانات و المستندات المعدلة بھذا الشأن تحصل تغییرات 

) من الالئحة التنفیذیة 139كما أقر بعدم إخاللي باإللتزام بأي من الشروط الواردة في المادة (
 منذ تاریخ منح الترخیص و حتى تاریخھ. 2010) لسنة 7للقانون رقم (

 

 

 

 

 

 

 مقدم الطلبتوقیع 
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