دائرة الترخيص والتفتيش

مراحل ترخيص شركة الخدمات المالية الجديدة لممارسة أعمال الخدمات المالية

طلب الحصول على الموافقة المبدئية من
الهيئة

تسجيل الشركة في وزارة الصناعة
والتجارة

طلب الحصول على الموافقة النهائية من
الهيئة

تقديم طلب مباشرة العمل

1

دائرة الترخيص والتفتيش

متطمبات الموافقة المبدئية لترخيص شركة جديدة لممارسة أعمال الخدمات
المالية :
-1

كتاب موقّع حسب األصول يبين طمب الشركة الحصول عمى
تراخيص لممارسة أعمال الخدمات المالية.

-2

طمب ترخيص حسب النموذج المعد ليذه الغاية.

-3

كتاب من الشركة يبين أسماء الشركاء ونسب ممكيتيم.

-4

السيرة الذاتية لمشركاء وصور إثبات شخصية.

-5

عدم محكوميو لمشركاء األردنيين.

-6

ىيكل تنظيمي مقترح يوضح الدوائر المنوي انشاؤىا والتي تتناسب
والخدمات المالية المنوي تطبيقيا .

-7

دراسة جدوى اقتصادية.

-8

عقد التأسيس المقترح والنظام األساسي المقترح (مع مراعاة ان تنحصر
الغايات الرئيسية ضمن الخدمات المالية التي تقدميا الييئة).
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متطمبات الموافقة النهائية لترخيص شركة جديدة لممارسة أعمال الخدمات
المالية :

 -1ما يثبت قيام مقدم الطمب بإيداع رأس المال المطموب في حساب
الشركة لدى البنك.
 -2نوع الشركة ورقم وتاريخ تسجيميا لدى مراقب عام الشركات.
 -3شيادة تسجيل مبين فييا أسماء أعضاء مجالس اإلدارة أو ىيئة المديرين
وأسماء المفوضين بالتوقيع ونسخة عن نماذج تواقيعيم.
 -4عقد التأسيس والنظام األساسي(مع مراعاة ان تنحصر الغايات الرئيسية
ضمن الخدمات المالية التي تقدميا الييئة) مصدقين حسب األصول.
 -5أسماء وعناوين أشخاص اإلدارة العميا ذوي السمطة التنفيذية ،ونبذة تعريفية
بتاريخيم الميني السابق في مجال األوراق المالية ،وعناوين اإلقامة والعمل
لموظفييا مع بيان صفة كل منيم ولقبو الوظيفي وصورة عن إثبات
الشخصية ليم.
-6اسم وعنوان مدقق حسابات الشركة.
-7إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقيا.
-8األسس العامة الحتساب العموالت أو بدل الخدمات التي سوف يتم
استيفاؤىا من العمالء.
 -9نموذج اتفاقية التعامل في األوراق المالية ونموذج فتح الحساب ونماذج
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كشوف حساب العميل الدورية والكشوف التنظيمية الالزمة لسير العمل،
ويجوز لمقدم الطمب تزويد الييئة بالنماذج والكشوف بعد الحصول عمى
الترخيص.
 -10دليل امتثال يبين اإلجراءات التي ستقوم بيا الشركة لضمان رقابة فاعمة
عمى األعمال المنوي ترخيصيا.
 -11الوصف الوظيفي لكافة الوظائف.
 -12أي اتفاقية يوقعيا طالب الترخيص مع طرف آخر لمقيام بمتطمبات العمل.
 -13النظام المالي واإلداري.
 -14الميزانية االفتتاحية.
 -15أي بيانات أخرى تعتبرىا الييئة ضرورية أو مناسبة لمنظر في طمب
الترخيص.
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إجراءاث ترخيص شركت قائمت للحصول على ترخيص جديد
كتاب موقّع حسب األصول يبين طمب الشركة الحصول عمى
تراخيص لممارسة أعمال الخدمات المالية (مع ذكرىا).

-1

 -2عقد التأسيس والنظام األساسي(تتضمن غاية الترخيص المطموب الحصول
عميو) مصدقين حسب األصول.
-3إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقيا لمخدمة المطموب الحصول
عمييا.
 -4ا لبيانات المالية المطموبة كما ىي في تاريخ ال يتجاوز ثالثة شيور قبل
تاريخ تقديم الطمب ،وآخر بيانات مالية مدققة من مدقق الحسابات إن وجدت.
 -5األسس العامة الحتساب العموالت أو بدل الخدمات التي سوف يتم
استيفاؤىا من العمالء.
 -6نموذج اتفاقية التعامل في األوراق المالية ونموذج فتح الحساب ونماذج
كشوف حساب العميل الدورية والكشوف التنظيمية الالزمة لسير العمل ،ويجوز
لمقدم الطمب تزويد الييئة بالنماذج والكشوف بعد الحصول عمى الترخيص.
 -7دليل امتثال معدل بحيث يتضمن دور ضابط االمتثال في الخدمة المنوي
الحصول عمييا.
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 -8أي بيانات أخرى تعتبرىا الييئة ضرورية أو مناسبة لمنظر في طمب
الترخيص.
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متطلباث مباشرة العمل
 -1التقدم بطمب خطي لمييئة لطمب مباشرة العمل لمخدمة التي تم الحصول
عمييا.
 -2دفع الرسوم المقررة حسب األصول.
 -3تقديم الكفالة البنكية حسب األصول.
 -4وجود معتمدين لممارسة اعمال الخدمة المطموبة.
 -5تزويد الييئة باالجراءات التنظيمية الخاصة بالخدمة المطموبة حسب األصول
( يتم تحديدىا بعد الحصول عمى الترخيص).
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نموذج طمب ترخيص شركة خدمات مالية

قبل تعبئة نموذج طمب الترخيص يرجى مراعاة ما يمي:
 -1تعبئة كافة البيانات المطموبة وفي حال عدم توفر بعضيا يرجى االشارة الى
ذلك عند التعبئة.
 -2توقيع الطمب حسب األصول.
 -3ارفاق كافة الوثائق المطموبة.
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أ -بيانات مقدم الطمب:

االسم

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

صفتو الوظيفية

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

عنوان مقدم الطمب

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

رقم الياتف

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

البريد االلكتروني

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

عنوان الفروع إن وجدت

.............................................
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ب -التراخيص المطموب الحصول عميها:

ضع اشارة (*) مقابل

أعمال الخدمات المالية

الخدمة المطموبة
الوسيط المالي
الوسيط لحسابو
إدارة اإلصدارات من خالل االلتزام بتحقيق غاية
(متعيد تغطية سابقاً)
إدارة اإلصدارات من خالل االلتزام ببذل عناية
(إدارة اإلصدارات األولية سابقاً)
الحفظ األمين
إدارة االستثمار
االستشارات المالية
أمانة االستثمار
التمويل عمى اليامش
وكالة اقراض واقتراض االوراق المالية

ج -الصفة القانونية
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الصفة القانونية

ضع اشارة (*) مقابل الصفة
القانونية المطلوبة

بنك
مساىمة عامة
ذات مسؤولية محدودة
مساىمة خاصة

د -رأس المال المدفوع لمشركة ---------------------- :دينار اردني.
رأس المال المصرح به لمشركة ---------------------- :دينار اردني

توقيع مقدم الطمب:
تاريخ تقديم الطمب:
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