فى حالة ترخيص عضو منتدب لدي شركة تعمل في مجال األوراق املالية
 المستندات
مسلسل

أسم املستند

.1

طلب ترشيح مقدم على مطبوعات الشركة ومعتمد من رئيس مجلس الدارة أو العضو املنتدب.

.2

سيرة ذاتية حديثة معتمدة من الصندوق مرفق بها كافة المستندات المؤيدة لها.

.3

ما يفيد الحصول على مؤهل العالى (األصل لإلطالع ).

.4

ما يفيد عدم صدور أي أحكام جنائية (صحيفة حالة جنائية ) حديثة و موجهة للهيئة( .او
صورة من جواز السفر و القامة و تصريح العمل في حالة األجانب)

.5

شهادة تفيد بتوافر خبرة ال تقل عن  10سنوات فى أعمال مرتبطة بإدارة و توجيه
االستثمارات و إدارة السيولة النقدية و المشاركة فى وضع سياسات االستثمار على أن
تتضمن ما يفيد المسئولية عن إتخاذ قرارات إستثمارية لمدة سنتين على األقل.

.6

إقرار من المرشح بالتفرغ للعمل بالصندوق ( و يستثنى من تقديم ذك األقرار من يتولى عمال ً
بالجهة المنشئة للصندوق فى حال كان بنكا ً أو مؤسسة مالية ).

مالحظات

نموذج تجديد الترخيص لمدير اإلستثمار المتفرغ لصناديق التأمين الخاصة
بالهيئة العامة للرقابة المالية


إســم الصنــدوق ------------------------------------------------------------------- /



عنــوان الصنــدوق  /ـــ -------------------------------------------------------------------



اسم مدير اإلستثمار -------------------------------------------------------------------- /



تاريخ الترخيــص

/

--------------------------------------------------------------------





العنوان ------------------------------------------------------------------------------------------------------- /
--------



التليفون -------------------- /



بريد إليكتروني ------------------------------------------------------------------------------------------- /

موبايل ---------------------- /

الفاكس ------------ /

------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------ومرفق مع هذا الطلب أصول المستندات المشترط تقديمها للنظر في قبول تجديد الترخيص لمدير اإلستثمار المتفرغ
لصناديق التأمين الخاصة وإخطار الهيئة بكل تعديل يطرأ علي هذه البيانات  ،مع العلم بأن يقدم طلب تجديد الترخيص كل ثالث
سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة أول مرة لمزاولة المهنة .


بيان بأصول المستندات المرفقة بالطلب -:
---------------------------------------------------------

ختم الشركة .......................

 اقرارات

إقرار التفرغ للوظيفة
أقر أنا ................................................. /
المرشح لشغل وظيفة ...............................
بشركة .................................................
بالتفرغ الكامل لشغل الوظيفة
وهذا إقرار منى بذلك،،،
المقر بما فيه
اإلسم .................../
رقم تحقيق الشخصية ....................... :
التوقيع ................................ /
التاريخ .................................. /

ختم الشركة .......................

