كتاب أنشطة األوراق املالية واألشخاص املسجلون
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منوذج طلب إلغاء أنشطة أوراق مالية

يونيو

2016

كتاب أنشطة األوراق املالية واألشخاص املسجلون

بيانات مقدم الطلب
إسم الشخص املرخص له
رقم الترخيص
تاريخ تقدمي الطلب
التاريخ املقترح لإللغاء*
األنشطة املراد إلغاء ترخيصها ☐ أنشطة
التمويل

☐ كافة أنشطة األوراق ☐ جزء من أنشطة األوراق
املالية
املالية:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

الشكل القانوني

مدير محفظة االستثمار.
مدير نظام استثمار جماعي.
مستشار استثمار.
وكيل اكتتاب.
أمني حفظ.
وسيط أوراق مالية مسجل في
بورصة األوراق املالية.
وسيط أوراق مالية غير مسجل
في بورصة األوراق املالية.
وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل
في بورصة األوراق املالية.
مراقب استثمار.
تقومي األصول.
صانع السوق.

إسالمي

تقليدي
☐ شركة مساهمة

☐ شركة مساهمة

☐ بنك

☐ بنك

☐ فرع لشركة أجنبية

☐ فرع لشركة أجنبية

☐ شركة ذات مسؤولية
محدودة

☐ شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس املال
اسم وسيط االتصال

رقم الهاتف
البريد االلكتروني

* (قبل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ تقدمي الطلب)

يناير

2017

كتاب أنشطة األوراق املالية واألشخاص املسجلون

أسباب إلغاء الترخيص

قائمة املستندات املرفقة عند تقدمي الطلب
املستند
التسلسل
مسودة التعديالت التي سيتم إدخالها على
عقد التأسيس والنظام األساسي (مسودة
1
جدول أعمال اجلمعية العامة غير العادية) إن
وجدت
تقرير من مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة
2
بعدم مزاولة مقدم الطلب لكافة أنشطة
األوراق املالية أو األنشطة املطلوب إلغائها
موافقة بنك الكويت املركزي املسبقة على طلب
3
إلغاء نشاط التمويل (إن وجدت)

مرفق

ال ينطبق

☐

☐

☐

☐

☐

☐

مالحظات

يونيو

2016
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قائمة املستندات املطلوبة بعد احلصول على املوافقة املبدئية
1

2

3

جدول أعمال اجلمعية غير العادية

موافاة الهيئة بنسخة من جدول أعمال اجتمـ ــاع اجلمعية
العامة غير العادية وذلك للنظر فيه قبل التوجه لتحديد
موعد عقد اجتماع اجلمعية العامة من قبل وزارة التجارة
والصناعة.

محضر إجتماع اجلمعية العامة غير
العادية مصدق من وزارة التجارة و
الصناعة
ما يفيد التأشير بالسجل التجاري
بالتعديالت على عقد التأسيس و
النظام األساسي

موافاة الهيئة بنسخة من محضر اجتماع اجلمعية العامة غير
العادية مصدق من وزارة التجارة والصناعة وما يفيد التأشير
بالسجل التجاري وذلك للنظر فيه استكماال إلجراءات إلغاء
الترخيص محل الطلب.

مقدم الطلب
التاريخ

مدقق الطلب (خاص بالهيئة)
........./........../.......

التاريخ

التوقيع

التوقيع

اخلتم

اخلتم

........./........../.......

يونيو

2016

