
 

 بها المصرح األعمال أنشطة تعريف ملف
 

  

 

 العمالء فئات الخدمات تفاصيل المالية األوراق تفاصيل المالية األوراق نشاط 

    كموكل التعامل التعامل

 في تداولها يتم التي والدين الملكية أوراق كوكيل التعامل 
 مثل: العالمية األسواق

 الملكية حقوق •

 السندات •

 الصناديق •

 السلع •

 الخيارات •

 اآلجلة العقود •

 الضمانات •

 الوحدات •

 الفارق عقود •

 للعمالء )الشراء/البيع( التبادل أوامر تنفيذ
 العالمية األسواق في الممكنة األسعار بأفضل

 العامة )الشركات المؤسسات •
 والخاصة(

 العالية المالية المالءة ذوو األشخاص •

 المالية المؤسسات •

 

 

 مثل: الدين أدوات في االكتتاب االكتتاب

 السندات •

 الصكوك •

 للتحويل القابلة المالية األوراق •

 الهجينة المالية الملكية/األوراق حقوق •

 المشتقات •

 في للعمالء الدين أدوات في االكتتاب
 العالمية األسواق

 العامة )الشركات المؤسسات •
 والخاصة(

 العالية المالية المالءة ذوو األشخاص •
(HNW) 

 المالية المؤسسات •

 باألدوات يتعلق فيما الترتيب خدمات تقديم مؤسسي مالي مستشار مالي/ مستشار الترتيب
 التالية: المالية

 السندات •

 الصكوك •

 للتحويل القابلة المالية األوراق •

 المشتقات •

 والسلع الفائدة سعر بشأن التحوط •

 الهجينة المالية الملكية/األوراق حقوق •

 األسهم •

 الدين أوراق •

 الضمانات •

 الشهادات •

 الخيارات •

 الوحدات •

 اآلجلة العقود •

 الفائدة حقوق •

 االئتمان صناديق •

 واالستثمارية المالية المشورة خدمات تقديم
 معامالت ذلك: في بما المحتملين للعمالء
 جمع الهيكلة، المخاطر، وإدارة التمويل
 العالمية األسواق في األموال

 لعامةا )الشركات المؤسسات •
 والخاصة(

 العالية المالية المالءة ذوو األشخاص •
(HNW) 

 المالية المؤسسات •

 المالية الوساطة شركات •

  



 

 بها المصرح األعمال أنشطة تعريف ملف
 

  

 

 العمالء فئات الخدمات تفاصيل المالية األوراق تفاصيل المالية األوراق نشاط 

 يتعلق فيما االستثمارية المشورة تقديم استثمار مستشار المشورة تقديم
 المالية: األدوات في بالتعامل

 السندات •

 الصكوك •

 للتحويل القابلة المالية األوراق •

 المشتقات •

 والسلع الفائدة سعر بشأن التحوط •

 الهجينة المالية الملكية/األوراق حقوق •

 الدين أوراق •

 الضمانات •

 الشهادات •

 الخيارات •

 الوحدات •

 اآلجلة العقود •

 الفائدة حقوق •

 االئتمانية التسهيالت •

 االئتمان صناديق •

 األسهم •

 التقديرية غير االستثمارية المشورة تقديم
 العالمية األسواق في المالية  األدوات بشأن

 والمحلية.

 العامة )الشركات المؤسسات •
 والخاصة(

 العالية المالية المالءة ذوو األشخاص •
(HNW) 

 المالية المؤسسات •

 المالية الوساطة شركات •

 المالية األوراق ومحافظ العمالء أصول حفظ العالمية األسواق في المتداولة المالية األدوات المالية األوراق حفظ خدمات الحفظ
 الضرورية اإلدارية اإلجراءات واتخاذ والنقد

 رخصة تستخدم المحافظ. بهذه يتعلق فيما
 فقط. بالشركة الخاصة لألعمال الحفظ

 ةالعام )الشركات المؤسسات •
 والخاصة(

 العالية المالية المالءة ذوو األشخاص •
(HNW) 

 المالية المؤسسات •

 المالية الوساطة شركات •

 


