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 (5استمارة الترخيص رقم )
 متطمبات البنية التحتية

 ..........................................................  :العربية واالنكميزية تيناالسم الكامل لمشركة بالمغ
............................................................................................................

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

 ........................................................... ان وجد(:عنوان المقر بالكامل والعنوان البريدي) 

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

 : نوع الشركة

 .................................. شركة مساىمة 
 ..........................شركة محدودة المسؤولية 

 ........................................................................... رأس مال الشركة )رقمًا وكتابًة(:

 ...............................التجاري وتاريخه: ...............................................رقم السجل 

 ................................................... أرقام الهواتف المستخدمة في الشركة )الثابت والمحمول(:

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

 .................................................................................. أرقام الفاكس المستخدمة:

............................................................................................................ 
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 ؟ ىل يمكن استخدام العنوان المبين أعاله لتسميم المراسالت وطمب معمومات إضافية عند الحاجة .1

 ............................ نعم / ال

 يافطة الشركة في مكان بارز وواضح ؟ ىل تم وضع .2

 ............................ نعم / ال

 ىل موقع الشركة يتواجد في شارع تجاري معروف ؟ .3

 ............................ نعم / ال

 ىل موقع الشركة مناسب لممارسة النشاط المرخص ؟ .4

 ............................ نعم / ال

 ؟ المرخصة ىل موقع الشركة آمن لممارسة أعمال الشركة .5

 ............................ نعم / ال

 ماىي المساحة المفروشة اإلجمالية في المكتب ؟ .6

 ............................ متر مربع
 مساحة المكتب مصممة لتتسع لكم شخص ؟ .7

 ............................ شخص
 ؟ المكتب توجد إضاءة كافية في ىل  .8

 ............................ نعم / ال
 يوجد تدفئة وتكييف مناسب في المكتب ؟ىل   .9

 ............................ نعم / ال
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 عد بشكل جيد ومالئم الستقبال العمالء والزوار؟ىل يوجد مكان م   .10

 ............................ نعم / ال  

 الطوارئ(؟ىل يوجد لدى مكتب االستقبال قائمة تضمن ) أرقام ىواتف ومحوالت جميع الموظفين، أرقام  .11

 ............................ نعم / ال  

 ؟ (داخمية تحويالت) داخمي تبادل بنظام مرتبطة ىاتف بشبكة الموظفين جميع تزويد تم ىل .12

 ............................ ال/  نعم   

 ؟ ىل يوجد مكان منفصل ومالئم لممستثمرين الذين يرغبون في الجموس لمشاىدة شاشة تداول السوق .13

 لكم شخص يتسع: ..................................      ............................ نعم / ال  

 ؟ المستثمرينلالجتماعات أو مناقشة األمور مع  قاعة منفصمة يوجدىل  .14

 ............................ نعم / ال
 قسم؟الخصوصية والسرية لكل  تحافظ عمى مكاتب الشركةىل تقسيمات  .15

 ............................ نعم / ال
 ىل يوجد غرفة تداول منفصمة ؟ .16

 ............................ نعم / ال
 ىل الدخول الى غرفة التداول محدد؟ .17

 ............................ نعم / ال
 ؟ الياتف المحمول داخل الغرفة ىل يسمح باستخدام .18

 ............................ نعم / ال
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     والتحكم في االطالع عمييا ؟ ؟ والميمة السرية الوثائق لحفظ آمن مكان المكتب لدى يوجد ىل .19
 ............................ نعم / ال

      ؟ عمييا اإلطالع في والتحكم والوثائق الممفات لحفظ مكان يوجد ىل .20
 ............................ ال/  نعم

 ؟ ماىي مدة االحتفاظ  مؤمنة؟ االحتياطي الحفظ مواقع ىل .21
 ............................ ال/  نعم  

 لمحرائق وكشف الدخان ؟ إنذار نظام تركيب تم ىل .22
 ............................ ال/  نعم  

  ؟ االطفاء أجيزة من كافي عدد يوجد ىل .23
 ............................ ال/  نعم  

 ؟في حال حدوث اي طارئ  لمموظفين وآمن  آخر مخرج يوجد ىل .24
 ............................ ال/  نعم  

 ؟ ( لمطاقة منقطع غير مورد) بديمة طاقة مصدر يوجد ىل .25
 نوع المصدر :...............................................  ............................ ال/  نعم  

  ؟ آلية بنية تحتية الشركة تجييزاتىل يوجد في  .26
 ..................نعم / ال : أجيزة كمبيوتر

                                  ........................نعم / ال : طابعات
                             ......................نعم / ال :آالت نسخ 

  .......................نعم / ال : تماسحا
 .....................نعم / ال : الورق آلة تقطيع

 .........................نعم / ال : فاكس أجيزة
  .................نعم / ال : (Overhead Projector) عارض رأسي
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 لموظفين ؟لجميع اتجييزات مكتبية كافية ومالئمة  في الشركة ىل يوجد .27
 ............................ ال/  نعم  

 ىل يوجد خط انترنت خاص بالشركة ؟ .28
 تايميجا ب .اسم المزود :............................. سرعة االنترنت ...........  ............. ال/  نعم

 نظام تسجيل ىاتفي ؟ىل قامت الشركة بتركيب  .29
 الشركة المزودة :.................................................  ............................ ال/  نعم  

 ىل يوجد في الشركة نظام مكتب خمفي ؟ .30
 الشركة المزودة :.................................................  ............................ ال/  نعم  

 ؟ يسمح بالدخول عمى سوق األوراق المالية ىل يوجد لدى الشركة خط مؤجر .31
   ............................ ال/  نعم  

 ؟ الموظفين ىواتف جميع يشمل مجيب آلي لمشركة نظام يوجد ىل .32
   ............................ ال/  نعم

 ؟ىاتفي يا نظام تسجيل في ىل ىناك خطوط مباشرة ال يوجد .33
 أرقام الخطوط المباشرة :..........................................  ............................ ال/  نعم

........................................................................................................ 
 ؟ اإلنترنت عمى موقعاً  الشركة تممك ىل .34

 .......عنوان الموقع :...................................................  ..................... ال/  نعم
 ؟ إلكتروني رسمي وشخصي لكل موظف لدى الشركة بريدىل يوجد  .35

 بيذه االستمارة البريد الخاص بكل منيم ارفاق يرجى/  ............................ ال/  نعم
 ؟(  Server) الخادم في الرسمي اإللكتروني البريد حفظ يتم ىل .36

                               ............................ ال/  نعم
 اسم المفوض بالتوقيع عن الشركة وتوقيعو:


