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تعليمات
•	 يرجى تعبئة هذا النموذج كامال والتأكد من وجود جميع املرفقات املرتبطة بهذا النموذج طبقا للمرحلة
التي مير بها مقدم الطلب عند تعبئة منوذج الطلب.
•	 يخضع مقدم الطلب لقانون هيئة أسواق املال والئحته التنفيذية وتعديالتهما ابتداء من تاريخ تقدمي
هذا الطلب.
•	 للهيئة أن تطلب أية معلومات أو مستندات إضافية أو أية إيضاحات من مقدم الطلب عند دراسة طلب
الترخيص.
•	 تبت الهيئة في طلب الترخيص في غضون ثالثة أشهر من استيفاء جميع املستندات واملعلومات املطلوبة.
•	 عدم تزويد الهيئة باملستندات واملرفقات التي تدعم الطلب قد تؤخر من عملية صدور الترخيص وعليه
فإن الهيئة غير مسؤولة عن أي تأخير أو ضرر يتعرض له مقدم الطلب نتيجة لذلك.
•	 يرجى تزويد الهيئة باملستندات التي تدعم الطلب في حالة عدم انطباق أي متطلب في هذا النموذج أو
املرفقات املطلوبة على مقدم طلب الترخيص.
•	 تعتبر خطة العمل جزء من هذا النموذج وعلى مقدم الطلب إرفاقها مع باقي املرفقات املطلوبة مع هذا
النموذج .كما يجوز ملقدم الطلب االستعانة بجهة خارجية إلعداد خطة العمل مع التزام مقدم الطلب
بكامل املسؤولية عن صحة ما جاء فيها.
•	 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  - 20هيئة أسواق املال
lrd@cma.gov.kw
ص.ب  3913الصفاة  13040الكويت
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 .1إجراءات احلصول على ترخيص
 1.1شركة قيد التأسيس
.1

تقدمي طلب ترخيص أنشطة األوراق املالية عن طريق تعبئة هذا النموذج للحصول على املوافقة
املبدئية لتأسيس الشركة.

.2

القيام مبباشرة إجراءات تأسيس الشركة التي ستزاول أنشطة األوراق املالية محل الترخيص بعد
احلصول على املوافقة املبدئية.

.3

القيام بالدعوة لعقد اجلمعية العامة التأسيسية والقيام بعملية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بعد
احلصول على املوافقات الالزمة من الهيئة لألشخاص الراغبني في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة.

.4

القيام بإخطار الهيئة بأسماء األعضاء املنتخبني في اجلمعية العامة التأسيسية.

.5

التقدم بكتاب لطلب احلصول على ترخيص أنشطة األوراق املالية باسم الشركة اجلديدة املؤسسة.

.6

يتم إصدار الترخيص ملقدم الطلب بعد استيفائه جميع املتطلبات اخلاصة ببعض أو كل أنشطة األوراق
املالية املطلوب مزاولتها في طلب الترخيص.

 2.1شركة قائمة
.1

تقدمي طلب ترخيص أنشطة األوراق املالية عن طريق تعبئة هذا النموذج:
أ .إذا كانت أغراض الشركة ال تتضمن على نص مزاولة األنشطة محل الترخيص :االنتقال إلى
اخلطوة .2
ب .إذا كانــت أغــراض الشرك ــة تتضم ــن عل ــى ن ــص مزاول ــة األنشط ــة محــل الترخيص :االنتقال إلى
اخلطوة .3

.2

القيام مبباشرة إجراءات عقد اجلمعية العامة غير العادية بعد احلصول على املوافقة املبدئية من
الهيئة وذلك لتعديل أغراض الشركة.

.3

يتم إصدار الترخيص ملقدم الطلب بعد استيفائه جميع املتطلبات اخلاصة ببعض أو كل أنشطة األوراق
املالية املطلوب مزاولتها في طلب الترخيص.
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 .2بيانات مقدم الطلب
 1.2بيانات مقدم الطلب

االسم (فرد)  /االسم التجاري (شركة)
العنوان
الرقم املدني (فرد)/رقم السجل التجاري (شركة)
رقم الهاتف 				

رقم الهاتف النقال (فرد)

رقم الفاكس 			

البريد اإللكتروني

 2.2بيانات ضابط االتصال

االسم
بصفته:
☐
☐
☐
☐

مؤسس لشركة جديدة
موظف ملقدم طلب الترخيص
مستشار ملقدم طلب الترخيص
أخرى

رقم الهاتف 				

رقم الهاتف النقال (فرد)

رقم الفاكس 			

البريد اإللكتروني

 3.2حالة مقدم الطلب
☐ شركة قيد التأسيس

☐ شركة قائمة يوجد نص يسمح مبزاولة األنشطة املطلوبة
في أغراض الشركة.
☐ شركة قائمة ال يوجد نص يسمح مبزاولة األنشطة املطلوبة
في أغراض الشركة

		
 -هل يعتبر مقدم الطلب من الوحدات اخلاضعة لرقابة البنك املركزي؟

☐ نعم

☐ ال

			
 -هل يزاول مقدم الطلب أنشطته وفق أحكام الشريعة اإلسالمية؟

☐ نعم

☐ ال
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 .3بيان باألنشطة املطلوبة
 1.3اختر أنشطة األوراق املالية املطلوب مزاولتها
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

مدير محفظة االستثمار.
مستشار استثمار.
أمني حفظ.
مراقب استثمار.
صانع السوق.

مدير نظام استثمار جماعي.
وكيل اكتتاب.
وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة األوراق املالية.
وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة األوراق املالية.
تقومي األصول.

 2.3اختر الشكل القانوني للشركة التي ستزاول أنشطة األوراق املالية املطلوب مزاولتها
☐ بنك جتاري
☐ شركة ذات مسؤولية محدودة

☐ شركة مساهمة
☐ فرع لشركة أجنبية

 .4بيان املؤسسني واملوارد املالية
 1.4يرجى بيان املؤسسني وفق ًا للشكل القانوني ملقدم الطلب*
م

أسماء املؤسسني/كبار املساهمني**

احلصة

اجلنسية

1
2
3
4
5
* إذا كان مقدم الطلب شركة قائمة ،يتم تزويد الهيئة بأسماء كبار املساهمني الذين ميتلكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة.
** يتم تزويد الهيئة بأسماء املؤسسني مع املرفقات في ورقة منفصلة ترفق مع هذا النموذج في حالة جتاوز العدد في اجلدول.

 2.4رأس املال

 رأس املال املدفوع (املقترح  -للشركات قيد التأسيس) -رأس املال املصدر (املقترح  -للشركات قيد التأسيس)
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 .5املرفقات واملستندات املطلوبة
 1.5املرفقات املطلوبة وفق ًا حلالة الشركة
املرفق  /املستند املطلوب

رقم

حالة املرفق*

.1

خطة العمل

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

.2

البيانات املالية املدققة آلخر ثالث سنوات قبل تاريخ تقدمي الطلب

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

.3

موافقة بنك الكويت املركزي ملمارسة أنشطة أوراق مالية في حال كان
مقدم الطلب خاضع ًا لرقابته
صوره من وصل رسوم الترخيص

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

.5

صور هويات املؤسسني (األفراد) أو السجل التجاري (للشركات)

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

.6

كتاب إقرار من املؤسسني أو مديري الشخص االعتباري طبقا للصيغة
املعدة لذلك من قبل الهيئة
صورة من مشروع عقد الشركة

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

.8

كتاب باسم الشركة اجلديدة املؤسسة لطلب الترخيص مرفقا به إقرار
من ممثل الشركة القانوني (املخول بالتوقيع) طبقا للصيغة املعدة
لذلك من قبل الهيئة
صورة من عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة

.4

.7

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

 .10جدول أعمال اجلمعية العامة التأسيسية

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

 .11قرار وزارة التجارة والصناعة باملوافقة على تأسيس الشركة

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

 .12محضر اجتماع اجلمعية العامة التأسيسية

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

 .13صورة من عقد تكليف مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

 .14صورة من عقد تكليف مكتب تدقيق شرعي خارجي مسجل لدى الهيئة

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

☐ متوفر

☐ ال ينطبق

.9

.15

.16

.17

.18

شهادة ملن يهمه األمر من وزارة التجارة والصناعة بأسماء أعضاء
مجلس اإلدارة مقرونا بكتب نتائج ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة الصادر
عن الهيئة
طلبات ترشح شغل املناصب والوظائف واجبة التسجيل وفق منوذج طلب
الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص املرخص
له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة( .إن وجدت)
قائمة بأسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل الذين مت تعيينهم
مقرونا بكتب املوافقة على ترشيحهم من الهيئة وفق ًا للملحق رقم 3
(قائمة الوظائف واجبة التسجيل) من هذا النموذج( .إن وجدت)
رأي قانوني من مكتب املستشار القانوني اخلارجي للشركة عن القضايا
أو مجموعة القضايا ذات األثر اجلوهري على املركز املالي للشركة سواء
كانت مقامة منها أو ضدها وشركاتها التابعة ،ومبالغ تلك القضايا إن
أمكن تقديرها.

☐ متوفر
☐ متوفر

☐ متوفر

☐ ال ينطبق
☐ ال ينطبق

☐ ال ينطبق

* إذا كانت حالة املرفق ال تنطبق على مقدم الطلب ،يرجى تزويد الهيئة بكتاب منفصل يبني األسباب التي جتعله ال ينطبق.
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 2.5مراحل تزويد الهيئة باملرفقات املطلوبة وفق ًا للشكل القانوني ملقدم الطلب
شركة قيد التأسيس

قبل التأسيس  -يتم تزويد الهيئة باملرفقات التالية:
7،6،5،4،3،1
بعد التأسيس  -يتم تزويد الهيئة باملرفقات التالية:
( 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8أي حتديثات ضرورية على
املرفقات التي مت تزويدها قبل التأسيس)

شركة قائمة
قبل التعديل على أغراض الشركة  -يتم تزويد الهيئة باملرفقات التالية:
(ال يوجد نص يسمح مبزاولة األنشطة املطلوبة 9 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
بعد التعديل على أغراض الشركة  -يتم تزويد الهيئة باملرفقات التالية:
في أغراض الشركة)
( 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 9أي حتديثات ضرورية على املرفقات التي
مت تزويدها قبل التعديل على أغراض الشركات)
شركة قائمة
يتم تزويد الهيئة باملرفقات التالية:
(يوجد نص يسمح مبزاولة األنشطة املطلوبة في 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 9 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
أغراض الشركة)
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 .6إقرارات
 1.6إقرارات

•	 أقر باطالعي على قانون هيئة أسواق املال رقم  7لسنة  2010والالئحة التنفيذية وتعديالتهما وما
أصدرته هيئة أسواق املال من أنظمة وقرارات وتعليمات وأية ضوابط خاصة بترخيص أنشطة األوراق
املالية بدولة الكويت ومعرفتي بالعقوبات الناجتة عن اإلخالل بأي من القوانني واللوائح واألنظمة
والقرارات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق املال.
•	 أقر بصحة ودقة واكتمال املعلومات املذكورة في هذا النموذج واملرفقات املرتبطة به وصحة احلقائق
املذكورة في خطة عمل املرفقة مع هذا النموذج .كما أقر مبعرفتي بقوانني ولوائح الهيئة واملتعلقة
بالعقوبات الناجمة عن تقدمي أي معلومات غير صحيحة أو مضللة في هذا النموذج أو املرفقات
املرتبطة به.
•	 أتعهد بااللتزام بأحكام القانون رقم  7لسنة  2010والالئحة التنفيذية وتعديالتهما وما تصدره هيئـة
أسواق املال من أنظمـة وقرارات وتعليمات أو أية ضوابط خاصـة بترخيص أنشطة األوراق املالية بدولة
الكويت.
•	 أتعهد بدفع رسوم ترخيص أنشطة األوراق املالية أو أية رسوم أخرى تتعلق بعملية ترخيص أنشطة
األوراق املالية التي حتددها الهيئة وفق ًا ملا يصدر عنها في هذا الشأن.
•	 أتعهد بااللتزام بالنظم والسياسات واإلجراءات املدرجة ضمن خطة العمل التي مت تزويد الهيئة بها
مع هذا النموذج.
•	 أتعهد بإخطار الهيئة عن أية تغييرات قد تطرأ على ما مت تزويد الهيئة به من معلومات وبيانات تتعلق
مبنح ترخيص أنشطة أوراق مالية.
•	 أتعهد بتقدمي أي بيانات أو مستندات تتعلق مبنح ترخيص أنشطة األوراق املالية قد تطلبها الهيئة في
املستقبل.
وهذا إقرار وتعهـد مني بذلك،،،
 2.6توقيع مقدم الطلب
اسم مقدم الطلب
صفة مقدم الطلب
التوقيع

التاريخ
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ملحق  - 1دليل خطة العمل
• 		 الهدف من هذا الدليل هو مساندة مقدم الطلب في إعداد خطة العمل التي تضمن احلد األدنى من
املتطلبات باإلضافة إلى بعض املقترحات التي تساعد الهيئة على تقييم طلب ترخيص أنشطة األوراق
املالية بشكل مفصل ومكتمل ودقيق.
• 		 ملقدم الطلب احلرية في الشكل الــذي يــراه مناسبا إلعــداد خطة العمل مع ضمان تواجد املتطلبات
وشروط الترخيص الواردة في الالئحة حيث ميكن ملقدم الطلب إضافة بنود أخرى إضافية ملا مت حتديده
في هذا الدليل والتي من شأنها أن تساعد الهيئة بشكل أكبر في عملية تقييم الطلب لترخيص أنشطة
األوراق املالية مع اشتراط توفر كافة املستندات اخلاصة بالبند م ( )1.5من هذا امللحق.
• 		 يعتمد حجم التفاصيل املطلوبة في خطة العمل على حجم ونوع األنشطة التي يزاولها مقدم الطلب أو
ينوي مزاولتها.
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م  - 1.1مقدمة
تاريخ الشركة
ملخص تنفيذي

م  - 2.1أنشطة الشركة
األنشطة اجلوهرية
بيان بالتعاقدات
واالتفاقيات مع جهات
خارجية

سرد لتاريخ الشركة مع ذكر أهم األحداث والعمليات التي مرت بها وأي تغييرات جوهرية طرأت على
الشركة منذ التأسيس.
نبذة مختصرة عن الشركة ورؤيتها املستقبلية وملخص خلطة العمل مع التركيز على األنشطة
املرخصة التي يقوم مقدم الطلب مبزاولتها والنشاط الذي يود ترخيصه.

نبذة عن األنشطة التي تزاولها (أو ستزاولها) الشركة مع ذكر اخلدمات واملنتجات التي تقدمها (أو
ستقدمها) الشركة في كل نشاط وشريحة العمالء املستهدفني.
يتم ذكر تفاصيل هذه الترتيبات والتعاقدات مع ذكر اسم اجلهات واملسؤولني عن التنسيق معها من
قبل الشركة.

م  - 3.1مالك الشركة و إدارتها
الشركات املسيطرة أو
يتم ذكر جميع اجلهات املسيطرة على الشركة التي ستزاول أنشطة األوراق املالية محل الترخيص كما
احلليفة
يتم ذكر الشركات احلليفة .يفضل أن يتم عمل رسم توضيحي لهذا الغرض مع ذكر نسب امللكيات التي
متثل  % 5أو أكثر من رأس مال الشركة .في حال إذا كانت الشركة قيد التأسيس يرجى ذكر تفاصيل
اجلهات التي تعتزم متلك حصص سيطرة فعلية على الشركة عند التأسيس.
مجلس اإلدارة
يتم ذكر معلومات تفصيلية عن مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة واملشكلة للوظائف املختلفة ملجلس
اإلدارة .كما يتم ذكر خبرات ومؤهالت األعضاء .ال ينطبق هذا البند على الشركات قيد التأسيس.
املالك الرئيسيني
يتم ذكر أسماء ونسب ملكية املساهمني الذين ميتلكون نسبة  % 5أو أكثر من رأس مال الشركة أو
املؤسسون الذي يعتزمون متلك نسبة  %5أو أكثر من رأس مال الشركة.
الهيكل التنظيمي
يتم عرض الهيكل التنظيمي للشركة موضح ًا اآلتي:

اإلدارة التنفيذية

حدود السلطة والصالحية واملسؤولية للشخص املرخص له املتعلقة مبجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية وغيرها من الوظائف الرئيسية املساندة املختلفة .باإلضافة إلى حتديد املستويات اإلدارية
والصالحيات املتعلقة باملوافقة على إبرام التصرفات ودفع املصروفات والنفقات املالية وإجراءات
التصديق على العمليات واملعامالت.
يتم ذكر جميع املدراء التنفيذيني وخبراتهم ومؤهالتهم .في حال إذا كانت الشركة قيد التأسيس يتم
ذكر خبرات ومؤهالت املؤسسني بدال من اإلدارة التنفيذية.

م  - 4.1األداء املالي للشركة
بيانات مالية مدققة
يتم عرض البيانات واملؤشرات املالية الرئيسية للشركة للثالث سنوات األخيرة مع إرفاق البيانات
املالية املدققة لهذه السنوات مع منوذج الطلب.
دراسة السوق
يتم ذكر توجهات السوق والعوامل الرئيسية التي تؤثر على سوق أنشطة األوراق املالية محل الترخيص
لتقدير حجم الطلب على خدمات الشركة والتي تعكس التوقعات املستقبلية إليراداتها .كما يتم عمل
حتليل ملخاطر السوق والفرص ونقاط القوة والضعف املتعلقة بأنشطة األوراق املالية.
األداء املتوقع للشركة موازنة تقديرية عن التوقعات املالية املستقبلية لثالث سنوات للشركة .ويجب أن تعكس هذه التوقعات
ما جاء في دراسة السوق وسياسة الشركة وأن تكون في ضوء رؤية وتوجهات الشركة املذكورة في امللخص
التنفيذي .كما يجب توضيح تأثير األنشطة محل الترخيص على أدائها املتوقع.
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م  - 5.1سياسات وإجراءات ونظم
يتم تزويد الهيئة
 -1سياسات وإجراءات إدارة املخاطر.
بالسياسات واإلجراءات
 -2سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
والنظم جلميع اجلوانب
 -3سياسات وإجراءات املطابقة وااللتزام.
املذكورة
 -4سياسات وإجراءات قواعد السلوك املهني.
-5

سياسات وإجراءات واقية من تسرب املعلومات بني أنشطة الشركة :هذا املتطلب خاص بتسرب
املعلومات بني إدارات الشخص املختلفة أو ما يسمى ( )Chinese Wallوفق ًا لألنشطة التي سيتم
مزاولتها .حيث يجب على الشركة اعتماد السياسات واإلجراءات الكفيلة باحملافظة على سالمة
املعلومات وسريتها ،أو املعلومات الداخلية التي يحصل عليها في سياق ممارسته أنشطة األوراق
املالية ،وذلك لضمان أن العلم بتلك املعلومات متاح ملوظفيه املصرح لهم احلصول عليها فقط
دون سائر موظفيه.

-6

السياسات واإلجراءات املتعلقة بالتعامل مع األطراف ذوي العالقة.

-7

نظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي.

-8

سياسات وإجراءات الرقابة الشرعية (للشركات التي تعمل وفق ًا ألحكام الشريعة اإلسالمية).

-9

ميثاق عمل أخالقي طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية (للشركات التي تعمل وفقا ألحكام الشريعة
اإلسالمية).

 -10سياسات وإجراءات املوارد البشرية والتدريب والتطوير.
 -11سياسات وإجراءات خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية األعمال :يجب ذكر خطط الشركة
وترتيباتها لضمان استمرارية عملها مبزاولة األنشطة املرخصة وخطط الشركة لالستمرار في
مزاولة العمل والوفاء بالتزاماتها القانونية عند حدوث توقف غير متوقع ألعمالها آخذة في
االعتبار طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال الشركة ونوع املخاطر احمليطة.
 -12سياسات وإجراءات قواعد الكفاءة والنزاهة :يجب ذكر املعايير والقواعد التي تستند عليها
الشركة لشغل أي وظيفة من الوظائف الواجبة التسجيل .كما يتم ذكر السياسات واالجراءات
التي تهدف إلى التأكد من استمرار استيفاء الشخص لقواعد الكفاءة والنزاهة وإبالغ الهيئة
عن أي مخالفات في هذا الشأن.
 -13سياسات وإجراءات التعامل مع شكاوى العمالء واملستثمرين.
 -14سياسات وإجراءات تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية لألنشطة املرخص بها ،على أن تشمل
الدورة املستندية الواجب اتباعها في إجناز األعمال ،وشروط تقدمي اخلدمات للعمالء
واملستثمرين وقائمة باألتعاب والعموالت والرسوم واملصاريف احلالية أو املقترحة.
 -15سياسات وإجراءات حماية املبلغني عن املمارسات غير املشروعة لدى الشخص املرخص له.
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ملحق  - 2إقرار
أقر أنا  ، ......................................املوقع أدنــاه و بصفتي  ......................................بأنه لم
يصدر ضدي خالل السنوات اخلمس السابقة لتاريخ هذا الكتاب أحكام بإشهار اإلفالس أو بعقوبة في جناية
أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو بعقوبة في إحــدى اجلرائم املنصوص عليها في قوانني الشركات أو
التجارة أو قانون هيئة أسواق املال.
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ملحق  - 3قائمة الوظائف واجبة التسجيل
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 وفق ًا لألنشطة املرخصة.
الوظيفة واجبة
التسجيل

اسم
املوظف

املسمى
الوظيفي

رقم
الرقم رقم الهاتف
الهاتف
املدني (املباشر)
(النقال)

البريد
االلكتروني

تاريخ املوافقة
على الترشيح

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
ممثل نشاط وسيط
أوراق مالية مؤهل
مسجل في بورصة
األوراق املالية
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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 وفق ًاَ ألحكام الشريعة اإلسالمية.
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