
 

 

 
 األوراق المالية وأعمالطلب ترخيص نشاطات 

 
(PCMA                 ( :طلب رقم  

 
...االسم الكامل للشركة: ..............................................................................................    
..............................................................................................: )الرمز( المختصراالسم    
  

 عنوان الشركة الكامل: 
:الشارع   ............................................... :المدينة   ...............................................   

...........................................: رقم الفاكس  : ...........................................رقم الهاتف     
: ....................................الموقع اإللكتروني  : .....................................البريد اإللكتروني    

 
:غير عنوان الشركة( عنوان مقدم الطلب )اذا   

...............: .................................الشارع  : ...............................................المدينة    
: ...........................................رقم الفاكس  : ...........................................رقم الهاتف    
.............: ........................الموقع اإللكتروني   
 

..: ....................................البريد االلكتروني   

:تأسيس الشركة )وفق شهادة التسجيل الصادرة عن مراقب الشركات(  
........................................مكان التأسيس:   ........................................تاريخ التأسيس:     

..........................................رقم التسجيل:     
 

:الشكل القانوني للشركة    
     شركة مساهمة خصوصية      شركة مساهمة عامة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

:رأس مال الشركة   
..............................................: بالكلمات  : ................................باألرقام  :دينار أردني    
: ..............................................بالكلمات  : .............................. باألرقام  :دوالر أمريكي    
..............................................: بالكلمات   
 

: ..............................باألرقام  :عمالت أخرى    

:فروع الشركة )إن وجدت(    
: ...........................................رقم الهاتف  : ............................................العنوان. 1     
: ...........................................الهاتفرقم   : ............................................العنوان. 2     
: ...........................................رقم الهاتف  : ............................................. العنوان3    

 
:أنواع النشاطات التي ترغب الشركة في ترخيصها   

الوساطة المالية لحسابه      الوساطة المالية لحساب الغير   
إصدار أمين     وكيل إصدار   
دير إصدارم     مستشار استثمار   
حافظ أمين     متعهد تغطية   

 
 
:مدقق حسابات الشركة   

........................: رقم الهاتف : ............................العنوان  : .............................االسم    
 
رئيس مجلس اإلدارة   

: ......................................المؤهل الجامعي  : .................................................االسم    

 
أعضاء مجلس اإلدارة   

: ......................................المؤهل الجامعي  : .................................................االسم    
: ......................................المؤهل الجامعي  : .................................................االسم    
: ......................................المؤهل الجامعي  : .................................................االسم    
: ......................................المؤهل الجامعي  : .................................................االسم    
.............................: .........المؤهل الجامعي  : .................................................االسم    
: ......................................المؤهل الجامعي  : .................................................االسم    
...: ...................................المؤهل الجامعي  : .................................................االسم    

 



 

 

اإلدارة التنفيذية   
: ........................................الرتبة الوظيفية  : .................................................االسم    
........................................: الرتبة الوظيفية  : ................................................. االسم    
: ........................................الرتبة الوظيفية  : ................................................. االسم    
......................: ..................الرتبة الوظيفية  : .................................................االسم    
: ........................................الرتبة الوظيفية  : .................................................االسم    

:% أو أكثر من رأس مال الشركة5أسماء المالكين ما نسبته    
..............................نسبة التملك: ....... .......................................االسم: .   
..............................نسبة التملك: ....... .......................................االسم: .   
..............................نسبة التملك: ....... .......................................االسم: .   
..............................نسبة التملك: ....... .......................................االسم: .   
..............................نسبة التملك: ....... .......................................االسم: .   

..............................تملك: .......نسبة ال .......................................االسم: .   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 إقرار بصحة المعلومات
 

الطلاا . أقر بصاااااااااااااحااة ودقااة لميع المعلومااات والبيااانااات الوارد  في هاا ا  أنااا الموقع أدنااا.. .........................................
باإلضااااااافة إلج صااااااحة لميع الويات  والثبوتيات المرفوة مع الطل  و أنها منسااااااجمة مع الووانين عات العالقة والتشااااااريعات السااااااارية في 
فلسااطين. وأتحمل كامل المسااؤولية تحئ طاتلة المساااقلة الوانونية عن أم معلومات أو  يانات وردت في ه ا الطل . وأ ر   ه ا وأخلي 

 رأس المال الفلسطينية حول صحة أو دقة ما ورد في ه ا الطل . طرف هيئة سوق 
 ختم الشركة الرسمي تاريخ توديم الطل  توقيع مودم الطل  اسم مودم الطل 

    
....................... ....................... ....................... .......................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :مرفقات طلب الترخيص
 بجان  المرف ( )يرلج وضع إشار  

 
  شهاد  تسجيل الشركة صادر  عن مراق  الشركات مبينًا فيها اسماق اعضاق مجلس االدار  .1
  عود التأسيس والنظام الداخلي والهيكل التنظيمي للشركة .2
  سند يثبئ ايداع راس المال المطلوب للشركة في حساب الشركة لدى البنك .3
  دراسة لدوى اقتصادية )إعا كانئ الشركة حديثة التأسيس( أو البيانات المالية المدقوة ألخر فتر  مالية قبل توديم الطل  .4
الراقات العمل الخطية المنوم تطبيوها ودليل االمتثال والرقابة ال م يبين االلراقات التي ستووم  ها الشركة لضمان رقابة فاعلة  .5

 ترخيصهاعلج االعمال المنوم 
 

  االسس العامة الحتساب العموالت او  دل الخدمات التي سوف يتم استيفاؤها من العمالق .6
في حال كان الطل  المودم لترخيص نشااااااه متعهد تغطية او وكيل اصااااادار او مساااااتشاااااار نموعج االتفاق الخطي )حيثما امكن(  .7

 استثمار
 

  تنفي ية وسيرهم ال اتية والشهادات العلمية لمدير الشركةصور هويات او لوازات سفر االدار  العليا واالدار  ال .8
  المفوضين بالتوقيع عن الشركة وصور  عن نماعج توقيعهم وصور  عن ختم الشركة .9

أمين حافظ أمين. متعهد تغطية. كفالة مالية ساااااارية المفعول لمد  عام علج االقل )في حال كان الطل  المودم لترخيص نشااااااه  .10
 إصدار(

 

  قبل ادار  الشركة  تطبي  الووانين واالنظمة والتعليمات والتعاميم الصادر  عن الهيئة والسوق  تعهد من .11
  موافوة سلطة النود علج ممارسة النشاه المراد ترخيصه في حال كان مودم الطل   نك .12
  دت(أية شكاوى أو قضايا قانونية مرفوعة ضد الشركة او التي قامئ الشركة  رفعها علج الغير )ان ول .13

 
 

            
  



 

 

 
 اإلدارة العامة لألوراق المالية: توصيات 
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 :واالدارية المالية للشؤون اإلدارة العامة  توصيات 
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 توصيات وموافقة مدير العام الهيئة: 
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