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كتاب أنظمة االستثمار اجلماعي

)1( بيانات نظام االستثمار اجلماعي التعاقدي  

اسم نظام االستثمار اجلماعي التعاقدي باللغة العربية: * )يجب أن يكون االسم مقارب السم الشركة ذات الغرض اخلاص(

اسم نظام االستثمار اجلماعي التعاقدي باللغة اإلجنليزية: *

 شكل النظام: *

  مفتوح       مغلق

عملة النظام: *  رأس مال النظام: * 

أهداف النظام االستثمارية: *

 العمالء املستهدفون من االكتتاب:  طبيعة النظام: *

  تقليدي     
  متوافق مع الشريعة االسالمية

رقم النقال: * رقم الهاتف: * أسم مقدم الطلب: *

املوقع االلكتروني: البريد االلكتروني: * 
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كتاب أنظمة االستثمار اجلماعي

)2( بيانات الشركة ذات الغرض اخلاص

اسم الشركة ذات الغرض اخلاص: * 

موطن الشركة املختار الثابت الذي يتم فيه اإلخطارات واملراسالت واإلعالنات: *

أغراض الشركة: *

مدة الشركة: *

 

)3( بيانات مدير نظام االستثمار اجلماعي التعاقدي

مراقب احلسابات: * رقم التسجيل لدى الهيئة: * االسم: *

الشكل القانوني للشركة: * عنوان املقر الرئيسي: *

  عامة.         مقفلة.           
  تقليدية.   

  متوافقة مع الشريعة  االسالمية
أعضاء الفريق التنفيذي للنظام: *

.1

.2
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كتاب أنظمة االستثمار اجلماعي

)4( مسؤولو االتصال الرئيسيون لدى مدير النظام  

 اسم ضابط االتصال األول: *

رقم النقال :* اإلدارة : * املسمى الوظيفي: *

البريد اإللكتروني : * رقم الهاتف : * رقم الفاكس : *

اسم ضابط االتصال الثاني: *

رقم النقال :* اإلدارة : * املسمى الوظيفي: *

البريد اإللكتروني : * رقم الهاتف : * رقم الفاكس : *

)5( أمني احلفظ

 اسم ضابط االتصال: * اسم اجلهة: *

اإلدارة : * رقم النقال :* املسمى الوظيفي: *

رقم الهاتف : * البريد اإللكتروني : * رقم الفاكس : *
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كتاب أنظمة االستثمار اجلماعي

)6( مراقب االستثمار

اسم ضابط االتصال: * اسم اجلهة: *

اإلدارة : * رقم النقال :* املسمى الوظيفي: *

البريد اإللكتروني : * رقم الهاتف : * رقم الفاكس : *

)7( مراقب احلسابات اخلارجي

اسم مراقب احلسابات اخلارجي: * اسم ضابط االتصال: *

اإلدارة : * رقم النقال :* املسمى الوظيفي لضابط االتصال: *

البريد اإللكتروني : * رقم الهاتف : * رقم الفاكس : *

)8( مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي
يتم التعبئة  بالنسبة ألنظمة االستثمار اجلماعي التعاقدية املرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

اسم اجلهة:  اسم ضابط االتصال: 

اإلدارة :  رقم النقال : املسمى الوظيفي لضابط االتصال: 

البريد اإللكتروني :  رقم الهاتف :  رقم الفاكس : 
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كتاب أنظمة االستثمار اجلماعي

)9( وحدة التدقيق الشرعي الداخلي
يتم التعبئة في حال كانت الشركة مدير نظام استثمار جماعي تقليدي وترغب بتأسيس  نظام استثمار جماعي تعاقدي 

يعمل وفق أحكام الشريعة االسالمية

اسم مسؤول التدقيق الشرعي الداخلي أو اسم اجلهة:

)10( مستشار االستثمار
يتم التعبئة في حال ما إذا كان هناك مستشار استثمار

اسم اجلهة:  اسم ضابط االتصال: 

رقم النقال : اإلدارة :  املسمى الوظيفي: 

البريد اإللكتروني :  رقم الهاتف :  رقم الفاكس : 

)11( وكيل االكتتاب )البيع(
يتم التعبئة في حال ما إذا كان هناك وكيل اكتتاب )البيع(

اسم اجلهة:  اسم ضابط االتصال: 

اإلدارة :  رقم النقال : املسمى الوظيفي: 

البريد اإللكتروني :  رقم الهاتف :  رقم الفاكس : 
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كتاب أنظمة االستثمار اجلماعي

)12( جهة حفظ سجل حملة الوحدات

اسم ضابط االتصال: * اسم اجلهة: *

اإلدارة : * رقم النقال :* املسمى الوظيفي: *

البريد اإللكتروني : * رقم الهاتف : * رقم الفاكس : *
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كتاب أنظمة االستثمار اجلماعي

)13( قائمة املستندات املطلوبة عند تقدمي الطلب

مالحظات حالة التدقيق 
)خاص بالهيئة( ال ينطبق مرفق املستند التسلسل

اجلماعي  االستثمار  نظام  عقد  مسودة 
التعاقدي 1

مسودة النظام األساسي للشركة ذات الغرض 
اخلاص 2

مسودة اتفاقية أمني احلفظ 3

مسودة اتفاقية مراقب االستثمار 4

مسودة اتفاقية مراقب احلسابات اخلارجي 5

الشرعي  التدقيق  مكتب  اتفاقية  مسودة 
االستثمار  ألنظمة  )بالنسبة  اخلارجي 
بالعمل  لها  املرخص  التعاقدية  اجلماعي 

وفق أحكام الشريعة اإلسالمية(
6

الشرعي  التدقيق  وحدة  اتفاقية  مسودة 
الداخلي )في حال كانت الشركة مدير نظام 
بتأسيس   وترغب  تقليدي  جماعي  استثمار 
وفق  يعمل  تعاقدي  جماعي  استثمار  نظام 

أحكام الشريعة االسالمية(

7

اخلدمات  مقدمي  مع  أخرى  اتفاقيات  أي 
للنظام 8

منوذج طلب االشتراك 9

منوذج طلب االسترداد للنظام املفتوح 10

ملدير  التنظيمي  الهيكل  بتفاصيل  بيان 
اتخاذ  وخطوات  كيفية  توضيح  مع  النظام 

وتنفيذ القرار االستثماري
11

لنفس  السابقة  الطلب  مقدم  بخبرة  بيان 
الهدف االستثماري للنظام 12

تأسيس  طلب  تقدمي  رسوم  دفع  إيصال 
النظام 13

املطلوبة  املستندات  من  إلكترونية  نسخ 
 )12(  ،)11(  ،)10(  ،)9(  ،)2(  ،)1( البنود  مبوجب 

.)Word( من هذه القائمة بصيغة
14
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كتاب أنظمة االستثمار اجلماعي

مدقق الطلب )خاص بالهيئة( مقدم الطلب

التاريخ التاريخ

التوقيع التوقيع

اخلتم اخلتم
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كتاب أنظمة االستثمار اجلماعي

)14( إقرار وتعهد صادر لهيئة أسواق املال

أقر أنا املوقع أدناه مبا يلي:

 نعم 
أن املعلومــات فــي هــذا الطلــب )مبــا فــي ذلــك جميــع امللحقــات واملرفقــات( كاملــة ودقيقــة   .1 
التنفيذيــة  2010 والئحتــه  7 لســنة  رقــم  القانــون  أنــي اطلعــت علــى  أقــر  وصحيحــة. كمــا 

وتعديالتهــا. الهيئــة  عــن  الصــادرة  والتعليمــات  والقــرارات 

أنــي علــى علــم بحــق هيئــة أســواق املــال فــي اتخــاذ أي إجــراء جزائــي أو نظامــي ضــد أي شــخص  نعم   .2 
يقــدم بيانــات أو إقــرارات كاذبــة أو مضللــة فــي طلــب التأســيس.

أتعهــد بإبــالغ الهيئــة كتابيــا فــور حــدوث أو إجــراء أي تغييــر فــي أي معلومــات أو بيانــات مت  نعم   .3 
الطلــب. بهــذا  تقدميهــا 

أوافــق علــى أن تســتخدم أو تفحــص هيئــة أســواق املــال أي معلومــات قدمتهــا فــي هــذا الطلــب  نعم   .4 
أو قــد أقدمهــا مســتقباًل بغــرض متكينهــا مــن تأديــة مهامهــا.

 نعم 
االلتــزام بأحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 والالئحــة التنفيذيــة ومــا تصــدره هيئـــة أســواق   .5 
التــي  املــال مــن أنظمـــة وقــرارات وتعليمــات وتعاميــم وتوفيــق أوضــاع النظــام خــالل املهلـــة 

لذلـــك. حتددهــا 

أتعهــد بدفــع أيــة رســوم ترخيــص أو جتديــد ترخيــص للنظــام أو أيــة رســوم أخــرى حتددهــا  نعم   .6 
الشــأن. هــذا  فــي  عنهــا  يصــدر  ملــا  وفقــًا  الهيئــة 

 نعم 

أتعهــد بعــدم اســتخدام أي مــن وســائل االعــالن العامــة فــي أعمــال الترويــج للنظــام وعلــى   .7 
وجــه اخلصــوص عــدم اســتخدام اإلعالنــات أو املقــاالت أو أي مــن ســبل مخاطبــة اجلمهــور 
والتــي منهــا النشــر فــي الصحــف أو املجــالت أو وســائل اإلعــالم اإلخباريــة أو البــث علــى وســائل 
اإلعــالم املرئيــة أو املســموعة أو املقــروءة ووســائل التواصــل االجتماعــي، وعــدم عقــد احللقــات 
التعريفيــة أو االجتماعــات مــع املســتثمرين املرتقبــني مــا لــم يكــن هــؤالء املســتثمرين املدعويــن 

املؤهلــني معروفــني ومحدديــن مســبقًا.

 نعم 
أتعهــد بتقــدمي نســخ للهيئــة مــن االتفاقيــات النهائيــة املوقعــة مــع مقدمــي اخلدمــات علــى أن   .8 
يتــم حتديــث الســنوات املاليــة املنصــوص عليهــا فــي تلــك االتفاقيــات وفقــًا لتاريــخ قيــد نظــام 

االســتثمار اجلماعــي التعاقــدي فــي ســجل الهيئــة.

وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،،

التاريخ:* الصفة:* االسم:*

اخلتم:* التوقيع:*
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