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  إجراءات الحصول على ترخیص
 

الكیان الذي سیزاول تعتمد اإلجراءات الواجب اتباعھا للحصول على ترخیص مزاولة أنشطة األوراق المالیة على حالة 
 األنشطة محل الترخیص. یوضح الجدول أدناه الخطوات الالزم اتباعھا من مقدم طلب الترخیص بناء على حالتھ:

التي  حالة الشركة
 ستزاول النشاط

 االجراءات

 التأسیس تحت
 
 

 قبل التأسیس:
 على الموافقة المبدئیة نموذج للحصولال ھذا تقدیم طلب ترخیص أنشطة األوراق المالیة عن طریق تعبئة •

 .لتأسیس الشركة
 

بعد الحصول  محل الترخیص بمباشرة اجراءات تأسیس الشركة التي ستزاول أنشطة األوراق المالیة القیام •
 على الموافقة المبدئیة.

 
 بعد التأسیس:

مجلس اإلدارة بعد الحصول على أعضاء إنتخاب  و القیام بعملیة بالدعوة لعقد الجمعیة العامة التأسیسیة القیام •
 الموافقات الالزمة من الھیئة لألشخاص الراغبین في الترشح لعضویة مجلس اإلدارة. 

 
 بإخطار الھیئة بأسماء األعضاء المنتخبین في الجمعیة العامة التأسیسیة. القیام •

 
 المؤسسة. الجدیدة على ترخیص أنشطة األوراق المالیة باسم الشركةبكتاب لطلب الحصول  التقدم •

 
بعد الترخیص إلصدار خطاب مزاولة و موافاتھ بالشروط الالزم استكمالھا لمقدم الطلب ترخیص الیتم إصدار  •

 النشاط لمقدم الطلب. 
 

ال یتم مزاولة النشاط إال بعد استكمال جمیع المتطلبات المشترط استیفائھا بعد الترخیص و الالزمة إلصدار  •
 خطاب مزاولة النشاط. 

عقد تأسیس و  –قائمة 
ال یشمل  نظام أساسي

األنشطة محل 
ضمن  الترخیص

 أغراض الشركة

 
 نموذج للحصول على الموافقة المبدئیة.ھذا التقدیم طلب ترخیص أنشطة األوراق المالیة عن طریق تعبئة  •

 
 المبدئیة.النظام األساسي بعد الحصول على الموافقة عقد التأسیس و بمباشرة اجراءات تعدیل  القیام  •

 
 إلصدار (إن وجدت) الترخیص بعد استكمالھا الالزم بالشروط موافاتھ و الطلب لمقدم الترخیص إصدار یتم •

 .الطلب لمقدم النشاط مزاولة خطاب
 

ال یتم مزاولة النشاط إال بعد استكمال جمیع المتطلبات المشترط استیفائھا بعد الترخیص و الالزمة إلصدار  •
 خطاب مزاولة النشاط.

عقد تأسیس و  –قائمة 
نظام أساسي یشمل 

األنشطة محل 
ضمن  الترخیص

 أغراض الشركة

 
 .الترخیصنموذج للحصول على ھذا التقدیم طلب ترخیص أنشطة األوراق المالیة عن طریق تعبئة   •

 
 إلصدار (إن وجدت) الترخیص بعد استكمالھا الالزم بالشروط موافاتھ و الطلب لمقدم الترخیص إصدار یتم •

 .الطلب لمقدم النشاط مزاولة خطاب
 

ال یتم مزاولة النشاط إال بعد استكمال جمیع المتطلبات المشترط استیفائھا بعد الترخیص و الالزمة إلصدار  •
 خطاب مزاولة النشاط.
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طبقا للمرحلة التي یمر تعبئة ھذا النموذج كامال و التأكد من وجود جمیع المرفقات المرتبطة بھذا النموذج  رجىی •
  نموذج الطلب. تعبئة عند مقدم الطلب  بھا

  .الطلبھذا یخضع مقدم الطلب لقانون ھیئة أسواق المال و الئحتھ التنفیذیة ابتداء من تاریخ تقدیم  •

 .للھیئة أن تطلب أیة معلومات أو مستندات إضافیة أو أیة إیضاحات من مقدم الطلب عند دراسة طلب الترخیص •

 الھیئة في طلب الترخیص خالل شھر من استیفاء جمیع المستندات و المعلومات المطلوبة.تبت  •

على مقدم الطلب البدء بممارسة النشاط محل الترخیص خالل ستة أشھر من تاریخ حصولھ على خطاب الھیئة  •
 بممارسة النشاط. 

ملیة صدور الترخیص و علیھ فإن تزوید الھیئة بالمستندات و المرفقات التي تدعم الطلب قد تؤخر من ع عدم •
 الھیئة غیر مسؤولة عن أي تأخیر أو ضرر یتعرض لھ مقدم الطلب نتیجة لذلك.

لمستندات التي تدعم الطلب في حالة عدم انطباق أي متطلب في ھذا النموذج أو المرفقات بایرجى تزوید الھیئة  •
 المطلوبة على مقدم طلب الترخیص. 

النموذج و على مقدم الطلب إرفاقھا مع باقي المرفقات المطلوبة مع ھذا النموذج.  تعتبر خطة العمل جزء من ھذا •
كما یجوز لمقدم الطلب االستعانة بجھة خارجیة إلعداد خطة العمل مع إلتزام مقدم الطلب بكامل المسؤولیة عن 

 .صحة ما جاء فیھا

 موقع الھیئة اإللكتروني:  علىالعنوان الموضح على بھ ما یتعلق و على مقدم الطلب إرسال طلب الترخیص  •

http://www.cma.gov.kw .مراسلة یرجى  أي استفسارات تخص تعبئة ھذا النموذج و في حالة وجود

 lrd@cma.gov.kwالبرید اإللكتروني إلدارة التراخیص و التسجیل: 

 

 

 

 تعلیمات
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                               مقدم الطلب

 (فرد) / اإلسم التجاري (شركة)  إلسما

 

 لعنوانا

 

 لرقم المدني (فرد)/رقم السجل التجاري (شركة)ا

 

 رقم الھاتف النقال (فرد)                    رقم الفاكس                    البرید اإللكتروني                                    رقم الھاتف

 

 

 تصالضابط اال
 إلسما

 

 بصفتھ:

  مؤسسس لشركة جدیدة ☒
 المسمى الوظیفي/                     اإلدارة/ موظف لمقدم طلب الترخیص ☐
 اسم الشركة/                  مستشار لمقدم طلب الترخیص ☐
 التفاصیل/ أخرى ☐

 

 رقم الھاتف النقال (فرد)                    رقم الفاكس                    البرید اإللكتروني                                    رقم الھاتف

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 بیانات مقدم الطلب و وسیط اإلتصال
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لمزاولة أنشطة األوراق المالیة محل الترخیص من القائمة المقترح یرجى اختیار الشكل القانوني  •
 التالیة:

 
 یرجى اختیار األنشطة المراد ترخیصھا من القائمة التالیة:  •

  نـــــــــــــوع النشـــــــــــــــاط الرقم

مسجل في بورصة  (وسیط أوراق مالیة مقابل عمولةاق المالیة وبیعھا لحساب الغیر راء األورالوساطة في ش 1
 )األوراق المالیة

 
☐ 

غیر مسجل في (وسیط أوراق مالیة  اق المالیة وبیعھا لحساب الغیر مقابل عمولةراء األورالوساطة في ش 2
 ☐ )بورصة األوراق المالیة

 ☐ (مستشار استثمار) عمولةاق المالیة مقابل رات االستثماریة المتعلقة باألورتقدیم االستشا 3
 (مدیر محفظة استثمار ) إدارة المحافظ االستثماریة 4

 ☐ 

 (مدیر نظام استثمار جماعي) تأسیس وادارة أنظمة استثمار جماعي 5
 

☐ 

 (أمین الحفظ) حفظ األصول المكونة ألنظمة االستثمار الجماعي 6
 

☐ 
 ☐ مراقب االستثمار 7
8 

أوراق مالیة لصالح مصدرھا أو حلیفھ أو الحصول على أوراق مالیة من المصدر أو حلیفھ عرض أو بیع 
 ☐ لغرض إعادة التسویق (إدارة اإلصدار)

 

 الشكل القانوني للشركة التي ستزاول األنشطة محل الترخیص
 تحتاج لتعدیل أغراضھاائمة ال شركة ق ☐   ائمة تحتاج لتعدیل أغراضھا شركة ق ☐      التأسیس تحتشركة  ☐

 شركة مساھمة ☐
 بنك تجاري ☐
 فرع لشركة أجنبیة ☐

 

 إسالمي  ☐
 تقلیدي ☐

 

 بمزاولتھا الطلب مقدم یرغب التي األنشطة
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بناًء على الشكل القانوني المقترح لمزاولة أنشطة  الخاصة بالمركز المالي تعبئة المتطلبات یرجى •

  :المالیةاألوراق 

و التأكید على تزوید الھیئة ببیانات المحتملین  مؤسسینلل: تعبئة الجدول أدناه التأسیس تحتشركة  ☐
 :*سنوات 3مالیة مدققة لكل من المؤسسین أدناه آلخر 

 الملكیة الجنسیة االسم
 المقترحة

التأكید على التزوید 
 بالبیانات مالیة

 للمؤسسین
 ال ینطبق☐    نعم ☐   
 ال ینطبق☐    نعم ☐   
 ال ینطبق☐    نعم ☐   

% أو 5*في حال ما إذا كان أحد المؤسسین شركة یرجى تزوید الھیئة بقائمة بالمساھمین الذین یمتلكون نسبة 
 أكثر في الشركة. 

 د.ك   رأس المال المقترح
 

 

% أو أكثر في الشركة و 5لكون نسبة تشركة قائمة: تعبئة الجدول أدناه لجمیع المساھمین الذي یم ☐
  :سنوات 3آلخر (مقدم الطلب) التأكید على تزوید الھیئة ببیانات مالیة مدققة للشركة 

التأكید على التزوید  الملكیة الجنسیة االسم
  بالبیانات مالیة

 للشركة
 ال ینطبق☐    نعم ☐   
   
   
   
   
 

 د.ك رأس المال المدفوع
 د.ك المال المصرح بھرأس 

 المالي مركزھم و المؤسسین بیانات
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 : محل الطلبطبقا لحالة الكیان القانوني الذي سیزاول أنشطة األوراق المالیة  یرجى التأكد من وجود المرفقات التالیة

 التأسیس: تحتشركة ☐

 المرفقات المطلوبة إلصدار الموافقة المبدئیة: 

كان ال السبب إذا  التأكید على وجود المرفق المرفق رقم
 ینطبق/مالحظات

  ال ینطبق☐نعم        ☐ خطة العمل 1

ي الشركة التي مؤسسلقوائم مالیة مدققة آلخر ثالث سنوات  2
  ستزاول النشاط

  ال ینطبق☐نعم        ☐

  ال ینطبق☐نعم        ☐  لمقدم الطلبشھادة الحكم علیھ من وزارة الداخلیة  3
(إذا كان  الكویت المركزي لممارسة نشاط استثمارموافقة بنك  4

 مقدم الطلب بنك تجاري)
  ال ینطبق☐نعم        ☐

  ال ینطبق☐نعم        ☐ وصل رسوم الترخیصصوره من  5

  ال ینطبق☐نعم        ☐ صور ھویات المؤسسین (األفراد) أو السجل التجاري (للشركات) 6

أو مدیري الشخص االعتباري طبقا  المؤسسینكتاب إقرار من  7
 للصیغة المعدة لذلك من قبل الھیئة

  ال ینطبق☐نعم        ☐

  ال ینطبق☐نعم        ☐ صورة من مشروع عقد الشركة 8

 

 :على أن یتم تزوید الھیئة بھذه المستندات بعد الحصول على الموافقة المبدئیة

 المستند رقم
مرفقا بھ إقرار من ممثل الشركة القانوني (المخول بالتوقیع) طبقا للصیغة المعدة لذلك من قبل  الشركة الجدیدة المؤسسة لطلب الترخیصكتاب باسم  1

 الھیئة
 للشركة  و النظام األساسي عقد التأسیسصوره من  2

 التأسیسیة العامةجدول أعمال الجمعیة  3

 بالموافقة على تأسیس الشركةقرار وزارة التجارة و الصناعة  4

 التأسیسیة  العامةمحضر اجتماع الجمعیة  5

  ب نتائج ترشیح أعضاء مجلس اإلدارة صادر من الھیئةمقرونا بكت شھادة لمن یھمھ األمر من وزارة التجارة و الصناعة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 6

 (للشركات المرخص لھم بالعمل وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة) الھیئةعقد تكلیف شركة رقابة شرعیة مرخصة من صوره من  7

  حسابات مرخص من الھیئة مدقق عقد تكلیفصوره من  8

 صور ھویات مدراء الشركة  9

 (إن وجدت)  تب الموافقة على ترشیحھم من الھیئةكمقرونا بأسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجیل بقائمة  9

ً أي مستندات  10  أخرى قد تطلبھا الھیئة الحقا

 المرفقات
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 شركة قائمة (تحتاج لتعدیل عقد التأسیس و النظام األساسي)☐

 المرفقات المطلوبة إلصدار الموافقة المبدئیة: 

السبب إذا كان ال  التأكید على وجود المرفق المرفق رقم
 ینطبق/مالحظات

  ینطبقال ☐نعم        ☐ خطة العمل 1
  ال ینطبق☐نعم        ☐ قوائم مالیة مدققة آلخر ثالث سنوات  2

  ال ینطبق☐نعم        ☐ لمدیري مقدم الطلبشھادة الحكم علیھ من وزارة الداخلیة  3

(إذا كان  موافقة بنك الكویت المركزي لممارسة نشاط استثمار 4
 مقدم الطلب بنك تجاري)

  ینطبقال ☐نعم        ☐

  ال ینطبق☐نعم        ☐ وصل رسوم الترخیص 5
  ال ینطبق☐نعم        ☐ السجل التجاري صورة من  6

طبقا للصیغة المعدة لذلك من قبل ركة كتاب إقرار مدیري الش 7
 الھیئة

  ال ینطبق☐نعم        ☐

  ال ینطبق☐نعم        ☐ عقد التأسیس للشركة صوره من  8

  ال ینطبق☐نعم        ☐ النظام األساسي للشركةصوره من  9

 

 على أن یتم تزوید الھیئة بھذه المستندات بعد الحصول على الموافقة المبدئیة:

 المرفق رقم

 بالتعدیالت الالزمة إلصدار الترخیص  التأشیر في السجل التجاري 1

 الھیئة عقد تكلیف شركة رقابة شرعیة مرخصة منصوره من  2

 حسابات مرخص من الھیئة مدقق عقد تكلیفصوره من  3

 صور ھویات مدراء الشركة  4

 (إن وجدت) تب الموافقة على ترشیحھم من الھیئةكمقرونا بأسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجیل بقائمة  5

6  ً  أي مستندات أخرى قد تطلبھا الھیئة الحقا

 

 

 

 یتبع: المرفقات
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 تعدیل عقد التأسیس و النظام األساسي)لتحتاج ال  قائمة (شركة ☐

 : الترخیصالمرفقات المطلوبة إلصدار 

السبب إذا كان ال  التأكید على وجود المرفق المرفق رقم
 ینطبق/مالحظات

  ال ینطبق☐نعم        ☐ خطة العمل 1

  ال ینطبق☐نعم        ☐ قوائم مالیة مدققة آلخر ثالث سنوات لمقدم الطلب  2

  ال ینطبق☐نعم        ☐ لمدیري مقدم الطلبشھادة الحكم علیھ من وزارة الداخلیة  3

(إذا كان  موافقة بنك الكویت المركزي لممارسة نشاط استثمار 4
 مقدم الطلب بنك تجاري)

  ال ینطبق☐نعم        ☐

  ینطبقال ☐نعم        ☐ وصل رسوم الترخیص 5

  ال ینطبق☐نعم        ☐ السجل التجاري صورة من  6

كتاب إقرار مدیري الشركة طبقا للصیغة المعدة لذلك من قبل  7
 الھیئة

  ال ینطبق☐نعم        ☐

وأي تعدیالت للشركة و النظام األساسي عقد التأسیس صوره من  8
 ماتمت علیھ

  ال ینطبق☐نعم        ☐

  ال ینطبق☐نعم        ☐ عقد تكلیف شركة رقابة شرعیة مرخصة من الھیئةصوره من  9

  ال ینطبق☐نعم        ☐ حسابات مرخص من الھیئة مدقق عقد تكلیفصورره من  10

  ال ینطبق☐نعم        ☐ صور ھویات مدراء الشركة  11

تب كمقرونا بأسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجیل بقائمة  12
 الموافقة على ترشیحھم من الھیئة (إن وجدت)

  ال ینطبق☐نعم        ☐

ً أي مستند 13    ات أخرى قد تطلبھا الھیئة الحقا

 

 

 

 

 

 یتبع: المرفقات
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 إقرارات و تعھدات
 

 

 
الم�ال م�ن و الالئح�ة التنفیذی�ة و م�ا أص�درتھ ھیئ�ة أس�واق  2010لس�نة  7ق المال رقم على قانون ھیئة أسوا أقر باطالعي •

بالعقوبات الناتجة  ق المالیة بدولة الكویت و معرفتياأنظمة و قرارات و تعلیمات و أیة ضوابط خاصة بترخیص أنشطة األور
 عن اإلخالل بأي من القوانین و اللوائح و األنظمة و القرارات و التعلیمات الصادرة عن ھیئة أسواق المال. 

 
لمذكورة ف�ي ھ�ذا النم�وذج و المرفق�ات المرتبط�ھ ب�ھ و ص�حة الحق�ائق الم�ذكورة ف�ي بصحة و دقة و اكتمال المعلومات ا أقر •

المتعلقة بالعقوبات الناجمة عن تقدیم أي و بقوانین و لوائح الھیئة   أقر بمعرفتيخطة األعمال المرفقة مع ھذا النموذج. كما 
 معلومات كاذبة أو مضللھ في ھذا النموذج أو المرفقات المرتبطة بھ. 

 
 وقرارات أنظمـة من المال أسواق ھیئـة تصدره وما التنفیذیة والالئحة 2010 لسنة 7 رقم القانون بأحكام بااللتزام أتعھد •

 الكویت. بدولة بترخیص أنشطة األوراق المالیة خاصـة ضوابط أیة أو وتعلیمات
 

أنشطة األوراق المالیة التي  ترخیص بعملیة تتعلق أخرى رسوم أیة أو ترخیص أنشطة األوراق المالیة رسوم بدفع أتعھد •
 .الشأن ھذا في عنھا یصدر لما وفقاً  الھیئة تحددھا

 
 

 باإللتزام بالنظم و السیاسات و اإلجراءات المدرجة ضمن خطة األعمال التي تم تزوید الھیئة بھا مع ھذا النموذج.  أتعھد •
 

أنشطة  بمنح ترخیصبإخطار الھیئة عن أیة تغییرات قد تطرأ على ما تم تزوید الھیئة بھ من معلومات و بیانات تتعلق  أتعھد •
 أوراق مالیة. 

 
 

 .قد تطلبھا الھیئة في المستقبل ترخیص أنشطة األوراق المالیة تتعلق بمنحبتقدیم أي بیانات أو مستندات  أتعھد •

 ،،،وھذا إقرار وتعھـد مني بذلك

 

  مقدم الطلب 
 التوقیع الصفة اإلسم

 مؤسس فرد☐ 
 

 شركة: ☐
 الشخص المفوض بالتوقیع/

 المنصب/

 

 

 .........................................التاریخ:
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 ملحق (أ)

 
 دلیل خطة العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق تزوید الھیئة بجمیع المتطلبات المدرجة في التأكد من یتوجب على مقدم الطلب •
و إرفاقھ مع خطة العمل عند  )متطلبات خطة العملكشف التدقیق النھائي على ( 1-أ

 تقدیمھا إلى الھیئة. 

مقدم الطلب في إعداد خطة العمل التي تضمن الحد  الھدف من ھذا الدلیل ھو مساندة•
األدنى من المتطلبات باإلضافة إلى بعض المقترحات التي تساعد الھیئة على تقییم 

  بشكل مفصل و مكتمل. طلب ترخیص أنشطة األوراق المالیة

لمقدم الطلب الحریة في الشكل الذي یراه مناسبا إلعداد خطة العمل مع ضمان تواجد •
یمكن لمقدم الطلب إضافة بنود أخرى إضافیة حیث  1-ملحق أات المذكورة في المتطلب
ھذا الدلیل و التي من شأنھا أن تساعد الھیئة بشكل أكبر في عملیة تحدیده في لما تم 

 تقییم الطلب لترخیص أنشطة األوراق المالیة.

یزاولھا  یعتمد حجم التفاصیل المطلوبة في خطة العمل على حجم و نوع األنشطة التي•
  مقدم الطلب أو ینوي مزاولتھا. 
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 مقدمة .1

 

 

 

 أنشطة الشركة .2

  

 

 

 

 

 مالك الشركة و إدارتھا .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرد لتاریخ الشركة مع ذكر أھم األحداث التي مرت بھا و أي تغییرات جوھریة طرأت على الشركة منذ  تاریخ الشركة:•
 (اختیاري)التأسیس. 

نبذة مختصرة عن الشركة و رؤیتھا المستقبلیة و ملخص لخطة العمل مع التركیز على األنشطة المرخصة ملخص تنفیذي: •
 (اختیاري)التي یقوم مقدم الطلب بمزاولتھا و النشاط الذي یود ترخیصھ. 

(أو الشركة مع ذكر الخدمات و المنتجات التي تقدمھا (أو ستزاولھا) نبذة عن األنشطة التي تزاولھا األنشطة الجوھریة: •
  .و العمالء المستھدفین الشركة في كل نشاطستقدمھا الشركة) 

 
تم ذكر تفاصیل ھذه الترتیبات مع ذكر اسم الجھات و ی ترتیبات مع جھات أخرى للقیام بأي خدمات أو عملیات جوھریة:•

 شركة.  المسؤولین عن التنسیق مع ھذه الجھات من قبل ال
 
 

المسیطرة على الشركة التي ستزاول أنشطة األوراق الجھات یتم ذكر جمیع الشركات المسیطرة أو الحلیفة: •
المالیة محل الترخیص كمل یتم ذكر الشركات الحلیفة. یفضل أن یتم عمل رسم توضیحي لھذا الغرض مع ذكر 

إذا كانت الشركة قید التأسیس یرجى ذكر تفاصیل الجھات التي تعتزم تملك حصص في حال . نسب الملكیات
  سیطرة على الشركة عند التأسیس.

یتم ذكر معلومات تفصیلیة عن مجلس اإلدارة  و اللجان المشكلة للوظائف المختلفة لمجلس مجلس اإلدارة: •
 لبند على الشركات قید التأسیس.ال ینطبق ھذا ااإلدارة. كما یتم ذكر خبرات و مؤھالت األعضاء. 

% أو أكثر من رأس مال الشركة 5الذین یمتلكون نسبة  م ذكر أسماء ونسب ملكیة المساھمینیت المالك الرئیسیین:•
  % أو أكثر من رأس مال الشركة.5المؤسسون الذي یعتزمون تملك نسبة أو 

 یتم عرض الھیكل التنظیمي للشركة باإلضافة إلى ذكر: الھیكل التنظیمي:•
اإلدارات التنفیذیة وغیرھا من اإلدارات و یتم ذكر  سلطات و مھام اإلدارة التنفیذیة و الوظائف المختلفة:-

األشخاص المسؤولین عن القیام بھذه و  األدوار و المھام لشاغلي إدارة ھذه المناصب الوظائف و توضیح
 .)واوجدإن (الوظائف 

 طریقة رفع التقاریر.-
یتم ذكر المستویات و الصالحیات المتعلقة بالموافقة على المصروفات و النفقات المالیة  جدول الصالحیات:-

 . )واإن وجد(ذكر األشخاص مع 
إذا كانت الشركة قید التأسیس  و مؤھالتھم. في حال خبراتھمیتم ذكر جمیع المدراء التنفیذیین و اإلدارة التنفیذیة: •

 یتم ذكر خبرات و مؤھالت المؤسسین بدال من اإلدارة التنفیذیة.
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 األداء المالي للشركة .4
5.  

 

 

 

 

 

 سیاسات و اجراءات .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

األخیرة مع إرفاق  سنوات لثالثللشركة ل البیانات و المؤشرات المالیة الرئیسیةیتم عرض  بیانات مالیة سابقة:•
 البیانات المالیة المدققة لھذه السنوات مع نموذج الطلب. 

شطة األوراق المالیة محل یتم ذكر توجھات السوق و العوامل الرئیسیة التي تؤثر على سوق أندراسة السوق: •
كما یتم عمل لتقدیر حجم الطلب على خدمات الشركة و التي تعكس التوقعات المستقبلیة إلیراداتھا.  الترخیص

 (اختیاري)تحلیل لمخاطر السوق و الفرص و نقاط القوة و الضعف المتعلقة بأنشطة األوراق المالیة. 
 –قائمة الدخل  –للسنوات الثالث القادمة (المیزانیة  یتم إعداد البیانات المالیة المتوقعةاألداء المتوقع للشركة: •

یجب أن تعكس ھذه التوقعات ما جاء في دراسة السوق و أن تكون في ضوء رؤیة و قائمة التدفقات النقدیة). 
توجھاتھا الشركة المذكورة في الملخص التنفیذي. كما یجب توضیح تأثیر األنشطة محل الترخیص على ھذا 

 األداء. 
   

 یتم ذكر السیاسات و االجراءات التي تتعلق بالوظائف التالیة: السیاسات و االجراءات الرقابیة: •

 سیاسات و اجراءات إدارة المخاطر -1
 سیاسات و اجراءات مكافحة غسیل األموال و تمویل اإلرھاب -2
 سیاسات و اجراءات مراقبة المطابقة و اإللتزام -3
 سیاسات واجراءات قواعد السلوك المھني -4
 بین المعلومات بتسرب خاص المتطلب ھذاالشركة: سیاسات و اجراءات واقیة من تسرب المعلومات بین أنشطة  -5

 ركةالش على یجب حیث. مزاولتھا سیتم التي لألنشطة وفقاً ) Chinese Wall( یسمى ما أو المختلفة الشخص إدارات
 علیھا یحصل التي الداخلیة المعلومات أو السریة، المعلومات على بالمحافظة الكفیلة اإلجراءات و السیاسات اعتماد

 لھم المصرح لموظفیھ متاح المعلومات بتلك العلم أن لضمان وذلك المالیة، األوراق أنشطة ممارستھ سیاق في
 .موظفیھ سائر دون فقط علیھا الحصول

 . عالقةبالتعامل مع األشخاص ذي  السیاسات و اإلجراءات المتعلقة -6
 التدقیق الداخلي.و إجراءات سیاسات  -7
 الرقابة الشرعیة (للشركات التي تعمل وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة). سیاسات و إجراءات -8
 میثاق عمل أخالقي طبقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة (للشركات التي تعمل وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة). -9

شراء و بیع األوراق المالیة لحساب یتم ذكر القواعد األساسیة التي ترتكز علیھا عملیات السیاسات االستثماریة: •
  استراتیجیة الشركة و رؤیتھا و ما تم افتراضھ في األداء المتوقع للشركة.  الشركة الخاص على أن ال تتعارض مع

و التدریب. یجب  التطویر إجراءاتسیاسات و  الموارد البشریة باإلضافة إلى إجراءاتسیاسات و : الموارد البشریة•
  عدم تعارض ھذه السیاسات مع ما جاء في بند الھیكل التنظیمي.مراعاة 

ضمان استمراریة عملھا بمزاولة األنشطة وترتیباتھا لالشركة  طیجب ذكر خط: دلیل و خطط متابعة األعمال•
 متوقع غیر توقف حدوث عند القانونیة ااماتھزبالت والوفاءخطط الشركة لالستمرار في مزاولة العمل  المرخصة و

 .الشركة أعمال أوجھ وتعدد وحجم طبیعة االعتبار في ةآخذ األعمالھ

یجب ذكر المعاییر و القواعد التي تستند علیھا الشركة لشغل أي سیاسات و إجراءات قواعد الكفاءة و النزاھة: •
كما یتم ذكر السیاسات و االجراءات التي تھدف إلى التأكد من استمرار استیفاء  وظیفة من الوظائف الواجبة التسجیل.

 .و إبالغ الھیئة عن أي مخالفات في ھذا الشأنالشخص لقواعد الكفاءة و النزاھة 
 اجراءات التعامل مع شكاوي العمالء و المستثمرین•
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یجب أن یراعى ذكر التفاصیل التالیة في السیاسات و االجراءات سیاسات و إجراءات مزاولة األنشطة الجوھریة: •

 (كحد أدنى) على حسب نوع النشاط: 

 
 

 
 

 
 

 . سیاسات و إجراءات5تابع: 

 

  

  

 وتسجیل وتنفیذ العمالء، حسابات وتشغیل فتحتفاصیل  الوساطة المالیة
 ومناولة التداول، صفقات وتأكید وتسویة وتنفیذ األوامر،

 للعمالء، التقاریر وتقدیم العمالء، وأصول العمالء أموال
 .السجالت حفظ متطلبات بجمیع وااللتزام

للعمالء،  المالئمة والخدمات المشورة توفیرتفاصیل  االستشارات االستثماریة
 .السجالت حفظ متطلبات بجمیع وااللتزام

 والخدمات العمالء، حسابات وتشغیل فتحتفاصیل  إدارة المحافظ االستثماریة
 وأصول أموال وحفظ ومناولة للعمالء، المالئمة
 بجمیع وااللتزام للعمالء، التقاریر وتقدیم العمالء،
 .السجالت حفظ متطلبات

 وحفظ ومناولة للعمالء، المالئمة الخدماتتفاصیل  تأسیس و إدارة أنظمة استثمار جماعي
 للعمالء، التقاریر وتقدیم ء،العمال وأصول أموال

 .السجالت حفظ متطلبات بجمیع وااللتزام
 وتنفیذ ،(لحفظ األصول)العمالء  حسابات فتحتفاصیل  حفظ األصول

 وتوفیر األوامر (الخاصة بحفظ االصول)، وتسجیل
 العمالء أموال وحفظ ومناولة للعمالء، المالئمة الخدمات
 وااللتزام للعمالء، التقاریر وتقدیم العمالء، وأصول

 .السجالت حفظ متطلبات بجمیع
 وتقدیم للعمالء، المالئمة الخدمات توفیرتفاصیل  الرقابة على االستثمار

 حفظ متطلبات بجمیع وااللتزام للعمالء، التقاریر
 .السجالت

 أموال ومناولة للعمالء، المالئمة الخدمات توفیرتفاصل  إدارة اإلصدار
 للعمالء، التقاریر وتقدیم العمالء، وأصول العمالء

 .السجالت حفظ متطلبات بجمیع وااللتزام
 

 یتم ذكر البنود التالیة لجمیع الخدمات و األنشطة التي تزاولھا (أو ستزاولھا الشركة): •
 .شروط تقدیم الخدمات للعمالء و المستثمرین -
 الدورة المستندیة الواجب اتباعھا في إنجاز األعمال. -
 .ائمة باألتعاب و العموالت و الرسوم و المصاریف الحالیة أو المقترحةق -

 المرفقات

 

 

باإلضافة إلى جمیع المستندات التي تدعم خطة العمل واالفتراضات التي تحتوي ) 1-أ( ملحق یتم إرفاقمرفقات خطة العمل: •
وجب إرفاق دلیل سیاسات و إجراءات كما یت علیھا الخطة أو أیة مستندات أخرى قد توضح ما جاء في خطة العمل بشكل أكبر.

. سیاسات و اجراءات) و التي سیتم أو تم اعتمادھا من مجلس إدارة 5الشركة لكل وظیفة و كل نشاط (البنود المذكورة في 
 الشركة 
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 التالیة كحد أدنى : البنودعلى مقدم الطلب تأكید احتواء خطة العمل على 

 السبب إذا كان ال ینطبق التأكید البند
معلومات تفصیلیة عن الشركات المسیطرة أو 
الحلیفة (على الشركة التي تزاول أو ستزاول أنشطة 

 األوراق المالیة محل الترخیص) 

  ال ینطبق☐ نعم☐

األعضاء و خبراتھم (في حال  –مجلس اإلدارة 
 الشركات القائمة) 

  ال ینطبق☐ نعم☐

 الھیكل التنظیمي موضحا:
التنفیذیة و الوظائف  االدارة مھام و سلطات •

 المختلفة
 طریقة رفع التقاریر •

 نعم☐
 نعم☐

 
 نعم☐

 ال ینطبق☐
 ال ینطبق☐

 
 ال ینطبق☐

 

 المتعلقة والصالحیات المستویات: الصالحیات جدول
 المالیة النفقات و المصروفات على بالموافقة

  ال ینطبق☐ نعم☐

(في حال الشركات  خبراتھم و التنفیذیین المدراء
 القائمة)

  ال ینطبق☐ نعم☐

  ال ینطبق☐ نعم☐ الرئیسیین و نسبة ملكیاتھم المالك
  ینطبقال ☐ نعم☐ ) سنوات3( -البیانات المالیة السابقة 
  ال ینطبق☐ نعم☐ ) سنوات3( –توقعات البیانات المالیة 

  ال ینطبق☐ نعم☐ سیاسات و اجراءات إدارة المخاطر
سیاسات و اجراءات مكافحة غسیل األموال و تمویل 

 اإلرھاب
  ال ینطبق☐ نعم☐

  ال ینطبق☐ نعم☐ سیاسات و اجراءات مراقبة المطابقة و االلتزام
  ال ینطبق☐ نعم☐ سیاسات واجراءات قواعد السلوك المھني 

سیاسات واجراءات مزاولة األنشطة المرخصة و 
 األنشطة محل الترخیص

  ال ینطبق☐ نعم☐

  ال ینطبق☐ نعم☐ التدقیق الداخلي اجراءاتسیاسات و 
 أخرى أطراف مع ترتیبات أو تفاصیل أي اتفاقات

 .جوھریة عملیات أو خدمات أي لتقدیم
  ال ینطبق☐ نعم☐

  ال ینطبق☐ نعم☐ سیاسات واجراءات قواعد الكفاءة و النزاھة
المتعلقة بالموارد البشریة و  السیاسات و اإلجراءات

 التطویر و التدریب
  ال ینطبق☐ نعم☐

  ال ینطبق☐ نعم☐ السیاسات االستثماریة
  ال ینطبق☐ نعم☐ مع شخص ذي عالقةاالجراءات المتعلقة بالتعامل 

شروط تقدیم الخدمات و قائمة باألتعاب والعموالت و 
 الرسوم و المصاریف المقترحة

  ال ینطبق☐ نعم☐

السیاسات و االجراءات الواقیة من تسرب المعلومات 
 بین أنشطة الشخص المرخص لھ

  ال ینطبق☐ نعم☐

  ال ینطبق☐ نعم☐ العمالءاجراءات التعامل مع شكاوي 
  ال ینطبق☐ نعم☐ دلیل و خطط متابعة األعمال (استمراریة العمل)

  ال ینطبق☐ نعم☐ دلیل قواعد الرقابة الشرعیة 
  ال ینطبق☐ نعم☐ میثاق عمل أخالقي طبقا الحكام الشریعة االسالمیة
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