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  )10(رقم   ملحق
شح  طلب  نموذج اهة  وفق له   المرخص   الشخص   لدى   التسج�ل  واجبة   والوظائف  للمناصب  ال�ت ف  تعل�مات ال�فاءة وال�ف
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شيح للمناصب والوظائف واجبة التسج�ل لدى الشخص المرخص له   نموذج طلب ال�ت
 
 

  قائمة المحت��ات

 1 القسم النموذجإرشادات تعبئة 

 2 القسم ب�انات الشخص المرخص له

 3 القسم الب�انات الشخص�ة للمرشح

 4 القسم المنصب المرشح له

 5 القسم المؤهالت العلم�ة والمهن�ة الحاصل عليها المرشح

 6 القسم برنامج المؤهالت المهن�ة

ة الوظ�ف�ة الحال�ة للمرشح  7 القسم ب�انات الخ�ب

ة الوظ�ف�ة السابقة للمرشحب�انات   8 القسم الخ�ب

ي شغلها المرشح  9 القسم عض��ة مجلس اإلدارة اليت

ات الوظ�ف�ة ة وفقا مال ورد بنماذج الخ�ب  10 القسم إجما�ي سنوات الخ�ب

اهة والسالمة المال�ة ف  11 القسم معاي�ي ال�ف

 12 القسم ب�انات تكم�ل�ة

 13 القسم تقد�ي الطلبقائمة المستندات المطل��ة عند 
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ي   أقر

اهة  ال�فاءة  قواعد ع�   اطلعت  أيف ف ي   الواردة  لهم  المرخص  لألشخاص  وال�ف
  هيئة بحق علم ع� وأنــي  .التنف�ذ�ة  الالئحة  من  الخامس  ال�تاب  �ف

ي   المال   أســواق 
ي   إجــراء   أي  اتخاذ  �ف

ي   أو  جزايئ ي   مضللة  أو  صح�حة  غ�ي   إقــرارات  أو  ب�انات  �قدم  شخص  أي  ضد  تأدييب
شح  طلب   �ف   هذا  ع�  قرار  صدور  وحيت   .ال�ت

ي   أي تغي�ي   إجراء  أو  حدوث  فور  كتاب�ا  الهيئة  ب�بالغ  أتعهد  الطلب 
ي   وأقر  .الطلب   هذا  بموجب   تقدميها  تم  ب�انات  أو  معلومات  أي  �ف

  عدم  بأن  علم  ع�  أيف
ام ف  .الطلب  قبول   عدم  إ�  يؤدي  قدالمذكورة   باإلرشادات  االل�ت

 

 .كامل  �شكل  النموذج  هذا  �عبأ  لم  ما  طلب  أي  قبول  يتم  لن  :-مالحظة
 
 
 
 
 

 

 إرشادات تعبئة النموذج  )1(
ي هذا النموذج

ي أي طلب غ�ي مستكمل للمعلومات أو المستندات المطل��ة �ف
 1 .ال �عتد �ف

ي 
ي   المطل��ة  المستندات  أو  المعلومات  أو  الب�انات  أحد  انطباق  عدم  حال  �ف

 2 ".يوجد ال  "  أو  "ال ينطبق "  تعبئة  يتم  النموذج،  �ف

ي النموذجإرفاق  ت�ب الموضح �ف ي يتم تعبئتها، وذلك بال�ت  3 .جميع المستندات المطل��ة للب�انات اليت

ي النموذج مع المستندات المرفقة ي تم تعبئتها �ف  4 .التأ�د من مطابقة الب�انات اليت

ي بما    المال،  أسواق  هيئة  قبل  من  المعتمد  الرسوم  جدول  حسب   المطل��ة  الرسوم  سداد  من  التأ�د
  منصب   كل   عن الرسوم  سداد  ذلك  �ف

 5 .للمرشح اخت�ارها   يتم  التسج�ل   واجبة  ووظ�فة

شيح  طلب   يتضمن  الذي  ال�تاب  أن  من  التأ�د ي   الموضحة  المتطلبات  ع�  �حتوي  اإلدارة  مجلس  لعض��ة  ال�ت
البند (أ) عض��ة  �ف

 6 .الخامس  ال�تاب  من  )4(  رقم  ) من الملحق2و ()1(  المادة  مجلس اإلدارة

ي النموذج/شهر/تعبئة التار�ــــخ ع� شكل (يوميتم   7 .سنة) أينما ورد ذلك �ف

 8 .وجواز السفر /التأ�د من صالح�ة البطاقة المدن�ة أو

ة الوظ�ف�ة الحال�ة حديثة  9 .أن تكون المستندات الم��دة المعتمدة لب�انات الخ�ب

شح  ة الذات�ة عند دراسة طلب ال�ت  10 .ال �عتد بالس�ي

ام  مسؤول�ة  لهم  المرخص  األشخاص  ع�  تقع ف   المرشح  كان  و�ن  قانونا، محله  �حل   من  أو  اإلدارة  مجلس  رئ�س  قبل   من  النموذج  بتوقيع   االل�ت
 11 .قانونا  محله  �حل   من  قبل   من  النموذج  توقيع   يتم  اإلدارة،  مجلس  رئ�س  هو

ي الحق   للهيئة
اهة  قواعد ال�فاءة  متطلبات  المرشح  است�فاء   من  التأ�د  لغرض  إضاف�ة  معلومات  أو  مستندات  أ�ة  تطلب   أن  �ف ف  12 .وال�ف

 رئ�س مجلس اإلدارة أو من �حل محله قانونا  التوقيع
 االسم  
 المنصب  

 اسم المرشح  التوقيع
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 ب�انات الشخص المرخص له )2( 
  اسم الشخص المرخص له 1
  النشاططب�عة  2
خ�ص الصادر عن الهيئة 3   رقم ال�ت
  رقم التسج�ل الصادر عن الهيئة 4

5 

شيح   :اسم الشخص المسؤول لمخاطبته �شأن طلب ال�ت
 المنصب  
 رقم التل�فون  
 رقم الفا�س  
  ي وين �د اإلل��ت   ال�ب

 
 التوقيع  رئ�س مجلس اإلدارة أو من �حل محله قانونا

 االسم
 المنصب

 
 

 .كامل  �شكل  هذا النموذج �عبأ أي طلب ما لم يتم قبول لن :-مالحظه
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 الب�انات الشخص�ة للمرشح )3( 
  االسم بال�امل 1
  سنة)/شهر/تار�ــــخ الم�الد (يوم 2
  محل الم�الد 3
  الجنس�ة 4
  رقم البطاقة المدن�ة 5
  رقم جواز السفر 6
  عنوان اإلقامة الحا�ي  7
  عنوان اإلقامة الدائم 8
ي حال تغي�ي  9   .االسم السابق وتار�ــــخ التغي�ي وأسبابه ذكر  االسم، ير�ب �ف

ي المناصب واجبة التسج�ل يتم تعبئة البند رقم ( ي حال سبق �سج�ل المرشح �ف ي الوظائف واجبة التسج�ل، يتم تعبئة 10�ف ي حال سبق �سج�له �ف ) فقط، و�ف
 ): 11) و (10البنود رقم  (

10 
 المناصب والوظائف واجبة التسج�ل

 المسجل بها
 الشخص المرخص له الوظائف المسجل بها تار�ــــخ التسج�ل

   
  

 التوقيع  رئ�س مجلس اإلدارة أو من �حل محله قانونا
 االسم

 المنصب
 التوقيع  اسم المرشح

   
 
 

 .كامل  �شكل  هذا النموذج �عبأ أي طلب ما لم يتم قبول لن :-مالحظه
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 المنصب المرشح له  )4( 

 :المنصب المرشح له 1
 عضو مجلس اإلدارة ☐

 التسج�ل  واجبة  وظائف ☐
ي حال اخت�ار الوظائف واجبة التسج�ل، يتم تعبئة البنود رقم (

 ): 3) و (2�ف

 :الوظائف واجبة التسج�ل 2

 الرئ�س التنف�ذي ☐ ممثل �شاط مستشار االستثمار ☐

ف  ☐ ممثل �شاط مدير محفظة استثمار ☐  كبار التنف�ذيني

 المدير الما�ي  ☐ ممثل �شاط مدير نظام استثمار جما�ي  ☐

ي الحفظ ☐  مسؤول إدارة المخاطر ☐ ممثل �شاط أميف

 مسؤول التدقيق الداخ�ي  ☐ ممثل �شاط مراقب االستثمار ☐

�ي  ☐ ممثل �شاط وك�ل ا�تتاب ☐  مسؤول التدقيق ال�ش

ام ☐ ممثل �شاط صانع السوق ☐ ف  مسؤول المطابقة واالل�ت

 ممثل �شاط تقو�ي األصول ☐
ي  ☐

ممثل �شاط وس�ط أوراق مال�ة مسجل �ف
 بورصة األوراق المال�ة

ممثل �شاط وس�ط أوراق مال�ة مؤهل  ☐
ي بورصة األوراق المال�ة

 مسجل �ف
ممثل �شاط وس�ط أوراق مال�ة غ�ي مسجل  ☐

ي بورصة األوراق المال�ة
 �ف

 مستشار االستثمار الرئ��ي  ☐ مقوم اصول رئ��ي  ☐
ي المرشح له لدى   المس� 3   :المرخص له الشخصالوظ��ف

 
 التوقيع  مجلس اإلدارة أو من �حل محله قانونارئ�س 
 االسم

 المنصب
 التوقيع  اسم المرشح

   
 
 

 .كامل  �شكل  هذا النموذج �عبأ أي طلب ما لم يتم قبول لن :-مالحظه
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 المؤهالت العلم�ة والمهن�ة الحاصل عليها المرشح )5( 
ي  /المؤهل العل�ي  1   المهيف
  التخصص 2
  المصدرة للمؤهلالجهة  3
  سنة الحصول ع� المؤهل 4
 

ي -5ب ، -5أ ، -5(  إضاف�ة  صفحات  تعبئة  يتم  
 المؤهالت  تعدد  حال ج.....) �ف

 
 

 التوقيع  رئ�س مجلس اإلدارة أو من �حل محله قانونا
 االسم

 المنصب
 التوقيع  اسم المرشح

   
 
 

 .كامل  �شكل  هذا النموذج �عبأ أي طلب ما لم يتم قبول لن :-مالحظه
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 التوقيع  رئ�س مجلس اإلدارة أو من �حل محله قانونا

 االسم
 المنصب

 التوقيع  اسم المرشح
   

 
 

 .كامل  �شكل  هذا النموذج �عبأ أي طلب ما لم يتم قبول لن :-مالحظه

 برنامج المؤهالت المهن�ة )6(
ي  1.6  المؤهل الفيف

ي  1  اجت�از المؤهل الفيف

 ال ينطبق  ☐
 نعم  ☐
ة المطل��ة لإلعفاء يتم ☐   خالل  من  لإلعفاء   الم��دة  المستندات  بكافة  الهيئة  تزو�د  است�فاء سنوات الخ�ب

 تعبئة
ات  خاصة   ) 8) و ( 7(   رقم  األقسام ☐  والسابقة للمرشح  الحال�ة  الوظ�ف�ة  بالخ�ب
است�فاء إحدى الشهادات المهن�ة المطل��ة لإلعفاء يتم تزو�د الهيئة بكافة المستندات الم��دة  ☐

  عليها  الحاصل   والمهن�ة  العلم�ة  بالمؤهالتاخالص  ) 5رقم (  القسملإلعفاء من خالل تعبئة 
 .المرشح

ي اسم المؤهل  2   الفيف

ي  3   سنة الحصول ع� المؤهل الفيف

ي  2.6  المؤهل الرقايب

ي  1  ال ينطبق ☐ اجت�از المؤهل الرقايب
 نعم ☐

ي  2   اسم المؤهل الرقايب

ي  3   سنة الحصول ع� المؤهل الرقايب

 المؤهل التخص�ي  3.6

 ال ينطبق ☐ اجت�از المؤهل التخص�ي  1
 نعم ☐

  اسم المؤهل التخص�ي  2

  المؤهل التخص�ي سنة الحصول ع�  3
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 التوقيع  رئ�س مجلس اإلدارة أو من �حل محله قانونا
 االسم

 المنصب
 التوقيع  اسم المرشح

   
 
 

 .كامل  �شكل  هذا النموذج �عبأ أي طلب ما لم يتم قبول لن :-مالحظه
  

ة الوظ�ف�ة الحال�ة للمرشح )7(  ب�انات الخ�ب
  الجهة /اسم المؤسسة 1
ة (يوم  2  :من سنة)/شهر/الف�ت
  طب�عة �شاط المؤسسة 3
  عنوان المؤسسة 4

5 

ي   * :هل تخضع المؤسسة إ� سلطة رقاب�ة
 الرقاب�ة  السلطة  اسم  ذكر  ير�ب   ،"نعم"  اإلجابة  حال  �ف

  ☐ *نعم 
  ☐ ال

6  : ي
 التدر�ــــج الوظ��ف

ي   (يوم/شهر/سنة)ا�  من (يوم/شهر/سنه) المنصب /المس� الوظ��ف
   
   
   
   

    المسؤول�ات والمهام:  7



 المسجلونكتاب أنشطة األوراق المالية واالشخاص 
 

ة  )8(  الوظ�ف�ة السابقة للمرشحب�انات الخ�ب
  الجهة /اسم المؤسسة 1
ة  2  ا�:  من:  سنة)/شهر/يوم (الف�ت
  طب�عة �شاط المؤسسة 3
  عنوان المؤسسة 4

5 

  سلطة  إ�  المؤسسة  تخضع  هل 
ي   * :رقاب�ة

 الرقاب�ة  السلطة  اسم  ذكر  ير�ب   ،"نعم"  اإلجابة  حال  �ف

  ☐ *نعم 
  ☐ ال

ي  6  :التدرج الوظ��ف

ي   ا� (يوم/شهر/سنة) من (يوم/شهر/سنه) المنصب /المس� الوظ��ف
   
   
   
   

    :المسؤول�ات والمهام 7

 أسباب ترك الوظ�فة 8
 خدمة إنهاء ☐ االستقالة ☐

 نها�ة تعاقد ☐ االنتقال ☐

 أخرى ☐ تقاعد ☐

   بالتفص�لترك الوظ�فة   أسباب 9

 
ي -7ب ، - 7 أ ،- 7(  إضاف�ة  صفحات  تعبئة  يتم  

ات  تعدد  حال  ج ....) �ف  الوظ�ف�ة  الخ�ب
 

 التوقيع  رئ�س مجلس اإلدارة أو من �حل محله قانونا
 االسم

 المنصب
 التوقيع  اسم المرشح

   
 
 

 .كامل  �شكل  هذا النموذج �عبأ أي طلب ما لم يتم قبول لن :-مالحظه
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ي شغلها المرشح )9(  عض��ة مجلس اإلدارة اليت

ي المؤسسات المال�ة أو الم�ف�ةيتم 
ي شغلها المرشح �ف  .تعبئة عض��ة مجلس اإلدارة اليت

 المنصب الجهة / المؤسسة اسم 
ة تو�ي العض��ة  ف�ت

 من (يوم/شهر/سنة) ا� (يوم/شهر/سنة)
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 

 التوقيع  محله قانونارئ�س مجلس اإلدارة أو من �حل 
 االسم

 المنصب
 التوقيع  اسم المرشح

   
 
 

 .كامل  �شكل  هذا النموذج �عبأ أي طلب ما لم يتم قبول لن :-مالحظه
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ات الوظ�ف�ة )10( ة وفقا مال ورد بنماذج الخ�ب  إجما�ي سنوات الخ�ب
ة 1  إجما�ي عدد سنوات الخ�ب
ي المجال  2 ة �ف ي عدد سنوات الخ�ب  امال�ي أو الم��ف
ي مؤسسة مال�ة أو م�ف�ة 3

ة �ف  عدد سنوات الخ�ب
ي وظائف تنف�ذ�ة 4 ة �ف  عدد سنوات الخ�ب
ي وظائف اإلدارة الوس� الرئ�س�ة 5

ة �ف  عدد سنوات الخ�ب
 
 
 

 التوقيع  رئ�س مجلس اإلدارة أو من �حل محله قانونا
 االسم

 المنصب
 التوقيع  اسم المرشح

   
 
 

 .كامل  �شكل  هذا النموذج �عبأ أي طلب ما لم يتم قبول لن :-مالحظه
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اهة والسالمة المال�ةم )11( ف  عاي�ي ال�ف
 بالتفص�ل  األسباب  ذكر  ير�ب   بنعم  اإلجابة  عند

1 

ي   إدانتك  مت  وأن  سبق  هل
ف  مخلة  جرم�ة  �ف  أخرى؟ مال�ة  جرم�ة  أ�ة  أو  اإلرهاب  تم��ل  أو  األموال   غسل  أو  األمانة  أو  بال�ش

  ☐ نعم 
  ☐ ال

2 

ات  خالل  باالمتناع  وقمت   سبق  هل   مضلال،   أو  لإلجراءات،  معرقال   كنت   أو  المهن�ة،والمعاي�ي   الرقاب�ة،   والمتطلبات  ، القانون إلحكام   واالنص�اع  االمتثال  عن  عملك  ف�ت
ي   صادق  غ�ي   أو

 الرقاب�ة؟  الجهات  مع   التعاون  �ف
  ☐ نعم 

  ☐ ال

3 

ي ارتكاب ممارسات مهن�ة مق�ة، أو مخادعة، أو مخ��ة؟هل سبق وأن ارتكبت أو 
 ساهمت �ف

  ☐ نعم 
  ☐ ال

4 

اهة، أو   أو   بالمصداق�ة،   تتعلـــــق  ألمور  رقاب�ة  أو   مهن�ة  جهة  قبل  من  عل�ك  عق��ة  توق�ــــــع   أو   إدانتك  مت   وأن  سبق  هل ف ؟ ال�ف ي  السلوك المهيف
  ☐ نعم 

  ☐ ال

5 
 طلب منك تقد�ي استقالتك لذات األسباب؟ ُالعمل ألسباب أخالق�ة أو هل سبق وأن مت إ�قافك عن 

  ☐ نعم 
  ☐ ال

6 

ي أحد  منصبك أو منعك من التقدم  هل سبق وأن مت عزلك من
 الجهات؟  لشغل وظ�فة شاغرة �ف

  ☐ نعم 
  ☐ ال

7 

�كا  كنت  هل ي   سواء  �ش
  رقاب�ة  سلطات  أ�ة  أو  الهيئة  قبل   من  شطبهاأو   النشاط  لمزاولة  ترخ�صا  منحها  أو   �سج�لها  طلبرفض  تم   لجهة  اإلدارة  أو   المل��ة  �ف

 أخرى؟
  ☐ نعم 

  ☐ ال

8 

 الرئ�س�ة بها؟المناصب   أحد  تتو�   أو  تديرها  كنت   مؤسسة  أ�ة  افالس   إشهار  أو  تصف�ة  أو  مال�ة  خسائر  تحقيق تم   وأن  سبق  هل 
  ☐ نعم 

  ☐ ال
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ي أو الما�ي أو أ�ة جهات أخرى سواء محل�ة او هل سبق وان امتنعت عن سداد أ�ة  9
ديون مستحقة عل�ك تجاە القطاع الم��ف

 اجنب�ة؟
  ☐ نعم 

  ☐ ال
ي ال���ت او الخارج؟ 10

 هل سبق وصدر حكم ب�شهار افالسك سواء �ف
  ☐ نعم 

  ☐ ال
من بتنف�ذە سواء محل�ا او خارج�ا؟  هل سبق وان قمت بأبرام صلح مع دائن�ك ؟ 11 ف  وهل ال�ت

  ☐ نعم 
  ☐ ال
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 .كامل  �شكل  هذا النموذج �عبأ أي طلب ما لم يتم قبول لن :-مالحظه
 

  



 المسجلونكتاب أنشطة األوراق المالية واالشخاص 
 

 ب�انات تكم�ل�ة  )12(

اإلدارة ووظ�فة  �حل محله قانونا، وذلك للمرشح لمنصب عضو مجلس من  قبل رئ�س مجلس اإلدارة أو من  الصفحة هذە  يتم تعبئة
 .الرئ�س التنف�ذي فقط

ي تتوافر لدى المرشح وتجعله قادرا ع� ممارسة مهامه؟ 1  ما �ي ال�فاءات المهن�ة والقدرات الفن�ة اليت

ي تحقيق أهداف  2 ات�ج�ات المؤسسة؟ك�ف س�ساهم المرشح �ف  واس�ت

3 
اض  أي  هناك  هل  المرشح؟   ع�  اإلدارة  مجلس   أعضاء   من  أي  قبل  من  التص��ت  عن  امتناع  أو   اع�ت

ي 
اض  وجود  حالة  �ف  .ذكرە  ير�ب   امتناع  أو   اع�ت

 
 

 التوقيع  رئ�س مجلس اإلدارة أو من �حل محله قانونا
 االسم

 المنصب
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 المسجلونكتاب أنشطة األوراق المالية واالشخاص 
 

 قائمة المستندات المطل��ة عند تقد�ي الطلب  )13(
 المالحظات  ال ينطبق  مرفق  المستند

 الشخص المرخص له: 
    .التنظ��ي  اله�كل ع�  لــه   المرشح   المنصب   تحد�د   مــع   معتمد،  تنظ��ي   ه�كل  آخــر 1
ف ا الر  ص ا األشخ  وةـ ــ دعـ   تاان إعل   نـمـ  ورــ  صـ 2     .اإلدارة  مجلس عض��ةل  حـ رشــ تــ لــ لـ  غبني
    .صورة من إ�صال دفع الرسوم 3

 المرشح: 
    .أو جواز السفر /صورة البطاقة المدن�ة و  1
    .رسم�ة منها  صورة المعتمدة للمؤهالت العلم�ة أو المهن�ة، أو  الم��دة  المستندات كافة 2

ة  لب�انات  المعتمدة  الم��دة  المستندات  كافة 3 ي   منها،   رسم�ة  صورة  أو  الحال�ة،   الوظ�ف�ة  الخ�ب   واليت
ي   التدرج  وتار�ــــخ   مسم�ات  توضح   .بالتفص�ل  الوظ��ف

   

ة  لب�انات  المعتمدة  الم��دة  المستندات  كافة 4 ي   منها،   رسم�ة  صورة  أو  الحال�ة،   الوظ�ف�ة  الخ�ب   واليت
ي   التدرج  وتار�ــــخ   مسم�ات  توضح   .بالتفص�ل  الوظ��ف

   

ة الوظ�ف�ة السابقة، المستندات كافة 5 ي   منها،   رسم�ة  صورة  أو  الم��دة المعتمدة لب�انات الخ�ب   واليت
ي   التدرج  وتار�ــــخ   مسم�ات  توضح   .بالتفص�ل  الوظ��ف

   

ي  اإلدارة  مجلس  عض��ة  لب�انات  المعتمدة  الم��دة  المستندات  كافة 6   أو   المرشح،   شغلها  اليت
ي   منها،   رسم�ة  صورة ة  توضح   واليت  .العض��ة تو�ي   ف�ت
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