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تعليمات

يقدم هذا النموذج بعد سداد الرسم املقرر حسب نوع الترخيص املراد جتديده وفقا جلدول الرسوم وقبل  •	

ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص وفقا لالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديالتهما.

يتم البت في طلب التجديد خالل شهرين من تاريخ استالم الطلب مستوفيًا جلميع املتطلبات واملستندات  •	

املطلوبة للموافقة على جتديد الترخيص. 

يجوز للشخص املرخص له اللجوء إلى نظام التحكيم لدى الهيئة لتسوية املنازعات اخلاصة بأنشطة  •	

األوراق املالية.

على مقدم الطلب إرسال طلب الترخيص أو أي استفسارات تخص تعبئة هذا النموذج أو ما يتعلق به إلى  •	

إدارة التراخيص والتسجيل في هيئة أسواق املال على هذا العنوان: 

الكويت - شرق - برج احلمراء/الدور 20 - هيئة أسواق املال
 lrd@cma.gov.kw        ص.ب 3913 الصفاة 13040 الكويت
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1. بيانات مقدم الطلب

1.1 بيانات مقدم الطلب

اسم الشخص املرخص له

رقم الترخيص

تاريخ انتهاء الترخيص                   تاريخ اصدار الترخيص   

2.1 بيانات ضابط االتصال

االسم

رقم الهاتف النقال )فرد(  رقم الهاتف                  

البريد اإللكتروني

2. الرخصة املراد جتديدها

1.2 الرخصة املراد جتديدها

مدير نظام استثمار جماعي. ☐ مدير محفظة االستثمار. ☐
وكيل اكتتاب. ☐ ☐ مستشار استثمار.

وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة األوراق املالية. ☐ أمني حفظ. ☐
وسيط أوراق غير مسجل في بورصة األوراق املالية. ☐ مراقب استثمار. ☐

وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة األوراق املالية. ☐ تقومي األصول. ☐
صانع السوق. ☐

2.2 الشكل القانوني للشركة

بنك جتاري ☐ شركة مساهمة ☐
شركة ذات مسؤولية محدودة ☐ فرع لشركة أجنبية ☐

☐ نعم           ☐ ال - هل يزاول مقدم الطلب أنشطته وفق أحكام الشريعة اإلسالمية؟   
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3. كبار املساهمني

1.3 كبار املساهمني *

اجلنسيةاحلصةكبار املساهمنيم
1

2

3

4

5

* يتم تزويد الهيئة بأسماء كبار املساهمني الذين ميتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

2.3 رأس املال 

4. املرفقات واملستندات املطلوبة

1.4 املرفقات املطلوبة وفقًا حلالة الشركة

مالحظاتحالة املرفق*املرفق / املستند املطلوبرقم
☐ متوفر        ☐ ال ينطبقنسخة من إيصال دفع الرسوم1
☐ متوفر        ☐ ال ينطبقصورة من شهادة الترخيص2
☐ متوفر        ☐ ال ينطبقصورة من السجل التجاري3
شهادة ملن يهمه األمر بأعضاء مجلس إدارة الشركة من وزارة 4

☐ متوفر        ☐ ال ينطبقالتجارة والصناعة

☐ متوفر        ☐ ال ينطبققائمة بأسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل** 5
☐ متوفر        ☐ ال ينطبقإقرار وفقا للصيغة املرفقة - ملحق )8 - ب(6

* إذا كانت حالة املرفق ال تنطبق على مقدم الطلب، يرجى تزويد الهيئة بكتاب منفصل يبني األسباب التي جتعله ال ينطبق.
** يتم إعداد القائمة وفقا للجدول املرفق في ملحق )8 - أ(
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مدقق الطلب )خاص بالهيئة(مقدم الطلب

......./........../.........التاريخ......./........../.........التاريخ

التوقيعالتوقيع

اخلتماخلتم
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5. ملحق )8 - أ(

يتم تعبئة اجلدول بجميع أسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل مع مراعاة التالي: 

جميع الوظائف واجبة التسجيل حسب نوع النشاط.    •

جميع أسماء املوظفني في حال قيام أكثر من موظف واحد بوظيفة واجبة التسجيل عن طريق إضافة    •
خانات للوظيفة باجلدول أدناه. 

"ال يوجد" في حال عدم قيام الشركة بإحدى الوظائف واجبة التسجيل وفقًا لألنشطة املرخصة.   •

تاريخ التسجيل هو تاريخ تسجيل الشخص بالوظيفة واجبة التسجيل لدى الهيئة، وليس تاريخ تعيينه    •
بالشركة.

الوظيفة واجبة 
التسجيل

إسم 
املوظف

املسمى 
رقم الهاتف الرقم املدنيالوظيفي

)املباشر(
رقم الهاتف 

)النقال(
البريد 

االلكتروني
تاريخ 

التسجيل

الرئيس التنفيذي 

كبار التنفيذيني

املدير املالي 
مسؤول املطابقة 

وااللتزام
مســؤول إدارة 

املخاطر  
مسؤول التدقيق 

الداخلي
مسؤول التدقيق 

الشرعي*
ممثل نشاط 
وسيط أوراق 

مالية مسجل في 
بورصة األوراق 

املالية
ممثل نشاط 
وسيط أوراق 

مالية غير مسجل 
في بورصة األوراق 

املالية
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ممثل نشاط 
وسيط أوراق 
مالية مؤهل 

مسجل في بورصة 
األوراق املالية
ممثل نشاط 

مستشار 
االستثمار

ممثل نشاط مدير 
محفظة استثمار

ممثل نشاط مدير 
نظام استثمار 

جماعي
ممثل نشاط أمني 

احلفظ
ممثل نشاط 

مراقب االستثمار
ممثل نشاط وكيل 

اكتتاب
ممثل نشاط 

تقومي األصول
ممثل نشاط 
صانع السوق

* لألشخاص املرخص لهم بالعمل وفقاًَ ألحكام الشريعة اإلسالمية
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6. ملحق )8 - ب(

1.6 إقرار

تتعلق  بيانات ومستندات  به من  الهيئة  تزويد  أي تغيرات على ما مت  أدناه بعدم وجود  املوقع  أنا  أقر  •	
مبنح الترخيص وأتعهد باإلفادة بأي تغييرات حتصل بهذا الشأن وتزويد الهيئة بنسخ من البيانات 

واملستندات املعدلة.

2.6 توقيع مقدم الطلب

اسم مقدم الطلب 

صفة مقدم الطلب 

التوقيع

التاريخ

ختم الشركة


