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املادة التحضريية الختبار شهادة املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

تنوه هيئة السوق املالية بأن هذا الكتاب يُعدّ كتاباً إرشادياً تعليمياً فقط ،وال تتحمل هيئة السوق املالية
مسؤولية أي شخص يقوم باالجتار به أو استثماره بأي شكل كان.
ويف الوقت الذي مت فيه بذل كل جهدٍ ممكن لضمان دقة املعلومات الواردة فيه ،فإن هيئة السوق املالية ال
تتحمل أي خسارة تنجم عن تعامل أي شخص أو إحجامه عن التعامل نتيجة اتباعه ما ورد يف هذا الكتاب .وتود
اهليئة التأكيد أن هذه املادة العلمية ،ال تعد مرجعاً قانونياً ،وجيب االعتماد دائماً على نسخ اللوائح والقواعد
املنشورة على موقع اهليئة.
إن حقوق هذا الكتاب كافة حمفوظة هليئة السوق املالية .وال ميكن إعادة إصدار كل أو جزء من هذا الكتاب ،أو
ختزينه بشكل ميكن استعادته أو نقله بأي شكل أو وسيلة ،سواء عن طريق إلكرتوني أو آلي ،أو عن طريق النسخ
أو التسجيل ،أو غريه دون احلصول على إذن مسبق من هيئة السوق املالية.
حتذير :إن أي عمل غري مأذون فيه يتعلق بكل أو بأي جزء من مادة هذا الكتاب ،خيول هيئة السوق املالية رفع
دعوى مدنية بإحلاق أضرار.
هناك خريطة تعليمية ملحقة يف نهاية هذا الكتاب ،حتتوي على جممل املنهج الدراسي .الرجاء مالحظة أن
االختبار يعتمد على املنهج الدراسي.
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تـمـهي ـد

إن املادة التحضريية الختبار شهادة املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ٌتعدّ إحدى املواد
املتخصصة ضمن سلسلة املواد التأهيلية اليت تقدمها هيئة السوق املالية ،إذ مت تطوير هذه املادة حتديداً لتلبية
حاجة موظفي األشخاص املرخص هلم املرتبطني ارتباطاً مباشراً بأداء وظيفة املطابقة وااللتزام ،فضالً عن
أولئك املشرفني عليها .لقد طُورت هذه املادة ملساعدة املتقدمني لالختبار على اكتساب املعارف واملعلومات
الالزمة فيما يتصل بوظيفة االلتزام ضمن إطار نشاط األوراق املالية ،وكذلك إلعداد أنفسهم للدخول
الختبار شهادة املطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب .وتهدف هذه املادة أيضاً ألن تكون
ركيزة جيدة ومتينة ألي برامج تدريبية متقدمة يف جمال املطابقة وااللتزام.
قٌسّم هذا الدليل التعليمي إىل جزأين لتسهيل استخدامه:
اجلزء األول يتناول مفاهيم وتنظيم وعمليات املطابقة وااللتزام يف أعمال األوراق املالية ،وهو مؤلف من مخسة
فصول على النحو اآلتي:
 الفصل األول :أسس االلتزام.
 الفصل الثاني :دور االلتزام ومسؤولياته.
 الفصل الثالث :تأسيس وظيفة االلتزام ومراقبتها.
 الفصل الرابع :العالقة بني إدارة املخاطر وااللتزام.
 الفصل اخلامس :مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
أما اجلزء الثاني ،فيتناول جمموعة من التشريعات املتعلقة باملطابقة وااللتزام ،إذ يتضمن لوائح وقواعد
حمددة خاصة بهيئة السوق املالية ،ترتبط مباشرة بوظيفة االلتزام لدى األشخاص املرخص هلم .ويتكون هذا
اجلزء من الفصول اآلتية:
 الفصل السادس :الئحة األشخاص املرخص هلم – عملية الرتخيص.
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 الفصل السابع :الئحة األشخاص املرخص هلم – ممارسة األعمال.
 الفصل الثامن :الئحة األشخاص املرخص هلم – النظم واإلجراءات الرقابية.
 الفصل التاسع :الئحة سلوكيات السوق.
 الفصل العاشر :قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
وجتدر اإلشارة إىل أن اجلزء الثاني من هذا الدليل التعليمي يقدم شروحاً تركّز على نظام السوق املالية
ولوائحه التنفيذية ،ذات العالقة املباشرة بوظيفة االلتزام .وهنا ننصح املتقدمني لالختبار بالرجوع إىل
التشريعات األصلية لالطالع على مجيع اللوائح والقواعد املنظمة ألنشطة األشخاص املرخص هلم.
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قائمة احملتويات

اجلزء األول :املطابقة وااللتزام :املفاهيم والتنظيم والعمليات
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أسس االلتزام
مقدمة

1- 1

التعريف ،واملفهوم ،والنطاق
0- 0- 0

تعريف االلتزام

8- 0- 0

مفهوم االلتزام ونطاقه

2- 1

مبادئ االلتزام

3- 1

وظائف االلتزام والرقابة

4- 1

ثقافة االلتزام

5- 1

تكاليف وفوائد االلتزام
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0- 5- 0

تكاليف االلتزام

8- 5- 0

فوائد االلتزام

3- 5- 0

تكاليف عدم االلتزام

دور االلتزام ومسؤولياته
مقدمة
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1- 2

جملس اإلدارة

2- 2

اإلدارة

3- 2

موظف/مسؤول املطابقة وااللتزام
0- 3- 8

واجبات مسؤول املطابقة وااللتزام

4- 2

جلنة املطابقة وااللتزام

5- 2

جلنة التدقيق واملراجعة

6- 2

املراجعة (التدقيق الداخلي)
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تأسيس وظيفة االلتزام ومراقبتها
مـقدم ـة

1- 3

اإلطار التنظيمي للسوق املالية السعودية

2- 3

البنية التحتية لاللتزام الفعال

3- 3

تطوير برنامج التزام شامل

4- 3

تنفيذ برنامج فعال ملراقبة االلتزام

5- 3

الفصل باستخدام الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات (احلواجز املنيعة أو
األسوار الصينية)
0- 5- 3

ما هي احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)؟

8- 5- 3

هدف احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)

3- 5- 3

إجيابيات احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)

4- 5- 3

سلبيات احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)

5- 5- 3

أوجه القصور يف احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)

6- 5- 3

ما الذي يشكل حاجزاً منيعاً (سوراً صينياً) فعاالً؟
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العالقة بني إدارة املخاطر وااللتزام
مقدمة

1- 4

املخاطر وإدارة املخاطر

2- 4

مبادئ إدارة املخاطر

3- 4

املخاطر وإطار عمل االلتزام

4- 4

البنية التحتية إلدارة املخاطر

5- 4

أدوات إدارة املخاطر

6- 4

مراقبة املخاطر ومراجعتها

7- 4

أنواع املخاطر
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مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
مـقدم ـة

1- 5

وصف عملية غسل األموال
0- 0- 5

اإلحالل ،وإخفاء األثر ،والدمج

2- 5

اإلطار التشريعي املنظم ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

3- 5

جمموعة العمل املالي

4- 5

0- 3- 5

نبذة تارخيية عن اجملموعة

8- 3- 5

جمموعة العمل املالي ومكافحة غسل األموال

3- 3- 5

جمموعة العمل املالي ومتويل اإلرهاب

مراقبة العمليات املشتبه فيها
0- 4- 5

طبيعة العمليات املشتبه فيها

8- 4- 5

املؤشرات الدالة على العمليات املشتبه فيها ذات العالقة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب

3- 4- 5

العمليات املشتبه فيها املرتبطة بتمويل اإلرهاب
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5- 5

دور األشخاص املرخص هلم ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال يف مبادرات مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب

6- 5

0- 5- 5

معرفة العميل الفرد (اعرف عميلك)

8- 5- 5

العناية الواجبة جتاه العميل

3- 5- 5

العناية الواجبة جتاه العميل  -الطريقة املعتمدة على املخاطر

االلتزام بقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتدريب
0- 6- 5

الربامج والسياسات واإلجراءات الداخلية

8- 6- 5

التدريب

امللحق  :1- 5التوصيات األربعون جملموعة العمل املالي حول غسل األموال
امللحق  :2- 5التوصيات اخلاصة جملموعة العمل املالي حول متويل اإلرهاب

اجلزء الثاني :املطابقة وااللتزام :التشريعات
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الئحة األشخاص املرخص هلم :عملية الرتخيص
مــقدمــة

1- 6

املبادئ
0- 0- 6

2- 6

املبادئ األحد عشر

الرتخيص
0- 8- 6

متطلبات الرتخيص
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3- 6
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8- 8- 6

معايري القدرة واملالءمة

3- 8- 6

التوقف عن ممارسة العمل وإلغاء الرتخيص

4- 8- 6

املسيطرون والروابط الوثيقة

5- 8- 6

متطلبات اإلشعار وصالحيات اهليئة

6- 8- 6

االحتفاظ بالسجالت

األشـخاص املسجلون
0- 3- 6

الوظائف واجبة التسجيل

8- 3- 6

متطلبات التسجيل

3- 3- 6

إلغاء التسجيل

الئحة األشخاص املرخص هلم :ممارسة األعمال
مـقدمــة

1- 7

2- 7

ممـارسة األعمال
0- 0- 7

احلوافز

8- 0- 7

ترتيبات العمولة اخلاصة

3- 0- 7

سرية املعلومات

4- 0- 7

الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات (احلواجز املنيعة أو األسوار الصينية)

5- 0- 7

إعالنات األوراق املالية املعدة مسبقاً

6- 0- 7

االتصال املباشر

قبـول العمـالء
0- 8- 7

تصنيف العمالء

8- 8- 7

شروط تقديم اخلدمات للعمالء

3- 8- 7

معرفة العميل الفرد (اعرف عميلك)
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3- 7

4- 7

العـالقة مع العمـالء
0- 3- 7

واجبات األمانة (أو الواجبات االستئمانية)

8- 3- 7

تضارب املصاحل

3- 3- 7

التعامالت املنطوية على خماطر

4- 3- 7

املالءمة

5- 3- 7

اقرتاض العميل

6- 3- 7

متطلبات الصفقة بهامش التغطية

تقديم التقارير للعمالء
0- 4- 7

إشعار تنفيذ الصفقات

8- 4- 7

التقارير الدورية

3- 4- 7

سجالت العمالء

4- 4- 7

التعامالت الشخصية للموظفني

5- 4- 7

تسجيل املكاملات اهلاتفية

امللحق  :1- 7احملتويات املطلوبة يف إعالنات األوراق املالية
امللحق  :2- 7متطلبات شروط تقديم اخلدمة للعمالء
امللحق  :3- 7منوذج اعرف عميلك
امللحق  :4- 7احملتويات املطلوبة يف إشعار تنفيذ الصفقات
امللحق  :5- 7احملتويات املطلوبة لتقارير التقويم الدوري حملفظة العمالء
امللحق  :6- 7التعامل للحساب الشخصي
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الئحة األشخاص املرخص هلم :النظم واإلجراءات الرقابية
مقدمـة

11

1- 8

2- 8

النظم واإلجراءات الرقابية
0- 0- 2

توزيع املسؤوليات

8- 0- 2

وضع النظم واإلجراءات الرقابية واإلشراف عليها

3- 0- 2

املراجعة من قبل اجلهاز اإلداري

4- 0- 2

املطابقة وااللتزام

5- 0- 2

جلنة املطابقة وااللتزام

6- 0- 2

تكليف جهات خارجية

7- 0- 2

جلنة التدقيق واملراجعة

2- 0- 2

املراجعة الداخلية

9- 0- 2

املراجعة واملعاينة

01- 0- 2

تسوية الشكاوى

00- 0- 2

مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال

08- 0- 2

املوظفــون

03- 0- 2

استمرارية األعمال

04- 0- 2

إتاحة السجالت

05- 0- 2

التفويض على حساب باسم العميل

أموال وأصول العمالء
0- 8- 2

متطلبات الفصل

8- 8- 2

أموال العمالء

3- 8- 2

االحتفاظ بأموال العميل لدى بنك

4- 8- 2

الدفع وسحب أموال العمالء

5- 8- 2

األموال اليت مل تعد أموال عمالء

6- 8- 2

العمولة

7- 8- 2

السجالت وتقرير مراجع احلسابات

2- 8- 2

التأكيد بشأن أرصدة حسابات العمالء
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9- 8- 2

3- 8

9

التسويات اخلاصة حبسابات العمالء

قواعد أصول العمالء
0- 3- 2

أصول العمالء والفصل

8- 3- 2

ملكيات حسابات أصول العمالء

3- 3- 2

حفظ وتسجيل أصول العمالء

4- 3- 2

إقراض أوراق مالية عائدة لعميل

5- 3- 2

تقييم أمني احلفظ

6- 3- 2

اتفاقيات العمالء

7- 3- 2

اتفاقية أمني احلفظ

2- 3- 2

التسويات اخلاصة باألصول احملفوظة

9- 3- 2

كشوفات العمالء

01- 3- 2

محاية الضمانات

00- 3- 2

الضمانات األخرى

الئحة سلوكيات السوق
مــقدمــة

1- 9

2- 9

منع التالعب بالسوق
0- 0- 9

منع التصرفات أو املمارسات اليت تنطوي على تالعب وتضليل

8- 0- 9

التصرفات أو املمارسات اليت تشكل تالعبًا وتضليالً

التداول بناءً على معلومات داخلية
0- 8- 9

اإلفصاح عن املعلومات الداخلية

8- 8- 9

املطلعون على معلومات داخلية

3- 8- 9

املعلومات الداخلية

4- 8- 9

حظر اإلفصاح عن املعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها
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البيانات غري الصحيحة

3- 9

0- 3- 9

حظر التصريح ببيانات غري صحيحة

8- 3- 9

اإلشاعات

3- 3- 9

مفهوم البيانات غري الصحيحة

4- 3- 9

املسؤولية عن البيانات غري الصحيحة

4- 9
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سلوك األشخاص املرخص هلم
0- 4- 9

التصرف يف حال تالعب العمالء والتداول بناءً على معلومات داخلية

8- 4- 9

جتميع أوامر العمالء

3- 4- 9

التعامل السابق لنشر البحوث

4- 4- 9

املسؤولية عن تصرفات اآلخرين

قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
مــقدمــة

1- 11

تعريفات

2- 11

متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

0- 8- 01

املبادئ

8- 8- 01

تطبيق السياسات واإلجراءات على فروع الشخص املرخص له والشركات التابعة له
خارج اململكة العربية السعودية

3- 8- 01

3- 11

املبالغ النقدية

العناية الواجبة جتاه العميل

0- 3- 01

قبول العميل

8- 3- 01

إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل
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3- 3- 01

أسلوب تقييم درجة املخاطر

 -خفض أو تشديد مستوى العناية الواجبة جتاه

العميل
4- 3- 01

األشخاص السياسيون ذوو املخاطر العالية حبكم مناصبهم

5- 3- 01

اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة للربح

6- 3- 01

متى جيب على الشخص املرخص له اختاذ إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل

7- 3- 01

صناديق االستثمار

2- 3- 01

االعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل

9- 3- 01

االستحواذ

 01- 3- 01عالقات العمل مع العميل دون مقابلته
 00- 3- 01إجراءات العناية املستمرة جتاه العميل والعمليات غري العادية
 08- 3- 01مراجعة وحتديث السجالت

4- 11

حفظ السجالت

0- 4- 01

5- 11

متطلبات حفظ السجالت

العمليات املشتبه فيها

0- 5- 01

اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها

8- 5- 01

حظر حتذير العمالء

3- 5- 01

األشخاص املدرجة أمساؤهم على قائمة األمم املتحدة لإلرهاب

6- 11

السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية

0- 6- 01

السياسات الداخلية وااللتزام

8- 6- 01

املراجعة الداخلية

3- 6- 01

التعليم والتدريب

امللحق  :1- 11املؤشرات الدالة على غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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اخلارطة التعليمية للمقرر
إجابات مناذج األسئلة متعددة اخليارات
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اجلزء األول
املطابقة وااللتزام:
املفاهيم ،والتنظيم ،والعمليات

17

الفصل األول
أسس االلتزام

األهداف التعليمية
قُسم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف إطار
يسبق النص.

مقدم ـة
 1- 1التعريف ،واملفهوم ،والنطاق
0- 0- 0

تعريف االلتزام

8- 0- 0

مفهوم االلتزام ونطاقه

 2- 1مبادئ االلتزام
 3- 1وظائف االلتزام والرقابة
 4- 1ثقافة االلتزام
 5- 1تكاليف وفوائد االلتزام
0- 5- 0

تكاليف االلتزام

8- 5- 0

فوائد االلتزام
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3- 5- 0

تكاليف عدم االلتزام

مقدمــة
إن املتأمل يف بيئة األسواق املالية املتغرية باستمرار ،بأطرها اإلشرافية الصارمة ،ومتطلباتها التنظيمية الكثرية
اليت جيب التقيد بها يف كل األوقات ،يدرك كم هو مهم جداً ملؤسسات الوساطة املالية يف األسواق املالية أن
متارس عملها بأعلى درجات االحرتافية وااللتزام .إن االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،كما
نصت على ذلك اللوائح والقواعد الصادرة عن هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية ،متطلب أساسي
وحيوي جيب أن يتقيد به األشخاص املرخص هلم 1يف اململكة ،لضمان استمرارية صناعة األسواق املالية ودوام
كفاءتها .إن وظيفة االلتزام متطلب إلزامي يف الكثري من اجلهات التنظيمية لألسواق املالية حول العامل ،مبا
يف ذلك اململكة العربية السعودية .وعلى هذا الصعيد تضطلع هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية،
اليت تنظم وتطور وتشرف على السوق املالية السعودية ،بتطبيق وإنفاذ نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية،
إلجياد بيئةٍ استثمارية مالئمة ،ورفع ثقة املستثمرين ،وتعزيز معايري الشفافية واإلفصاح بني مجيع مؤسسات
الوساطة املالية واملشاركني اآلخرين يف السوق.
يعرض هذا الفصل العناصر األساسية للوصول إىل إدراك مفهوم االلتزام ،إذ يتناول القسم األول تعريف وظيفة
االلتزام ونطاقها .يأتي بعد ذلك بيانٌ ملبادئ االلتزام املستندة إىل املبادئ اليت تبنتها املنظمة الدولية هليئات
األسواق املالية ( ،)IOSCOوالسارية على شركات الوساطة يف األسواق املالية ،واليت مت تكييفها لتناسب
األشخاص املرخص هلم احملليني .و يتناول هذا الفصل أيضاً أهمية اجلمع بني وظائف االلتزام والرقابة يف
منظمات األشخاص املرخص هلم ،إذ يكمّل بعضهما بعضاً .ثم يستعرض الفصل خطوات وإرشادات بناء ثقافة
االلتزام داخل املنظمات واملؤسسات ،باإلضافة إىل تكاليف وفوائد وجود وظيفة االلتزام لدى الشخص املرخص
له.

 1يشري مصطلح "الشخص املرخص له" املستخدم يف هذا النص إىل أي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية ملمارسة أعمال األوراق املالية يف اململكة
العربية السعودية.
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 1.1التعريف ،واملفهوم ،والنطاق
هدف تعليمي  – 1.1معرفة وتفسري معنى االلتزام ،ومفهومه ونطاقه ومدى أهميته يف أي منظمة أو مؤسسة.

 1.1.1تعريف االلتزام
حسب ما ورد يف معجم ( :)Cambridge Advanced Learner’s Dictionaryأن "تلتزم" يعين أن "تعمل
مبقتضى أمر معني ،أو وفقاً جملموعة من القواعد أو املتطلبات" .وبصورة عامة ،يعين االلتزام االمتثال لنظام ما،
أو الئحة أو قاعدة أو سياسة أو معيار معني يتطلب الوفاء وااللتزام به من جانب طرف له سلطة اإلنفاذ.
ويف سياق أسواق األوراق املالية ،ميكن تعريف االلتزام بأنه وظيفة تقوم بتحديد وتقييم وتقديم املشورة واملراقبة
ورفع التقارير عن مدى التزام شركة الوساطة املالية يف السوق باملتطلبات التنظيمية اخلاصة باألوراق املالية
بصورة مستمرة ،وما إذا كان هنالك إجراءات إشرافية مناسبة لدى شركة الوساطة.
أما يف سياق السوق املالية السعودية ،فيشري االلتزام إىل ممارسة أنشطة أعمال األوراق املالية املرخص فيها
واملصرحة مبا يتفق مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية املتعلقة بعمليات األشخاص املرخص هلم.

 2.1.1مفهوم االلتزام ونطاقه
يدور مفهوم االلتزام حول تطبيق نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،وضمان استمرار االلتزام بها .ولضمان
استمرار االلتزام ،جيب على األشخاص املرخص هلم التأكد من فهمهم الكامل لنظام السوق املالية ولوائحه
التنفيذية ،واالطالع على كل ما يطرأ عليها من حتديثٍ أو تعديل ،وترمجة هذا النظام واللوائح إىل جمموعة
من السياسات واملعايري ،وتطوير برامج فعالة ملراقبة االلتزام ضمن مجيع وظائفهم وأنشطتهم ،والتأكد من
االلتزام التام بالسياسات واملعايري واإلجراءات أعاله ،ووضع آلية فعالة لرفع تقارير عن حاالت عدم االلتزام إىل
جملس اإلدارة ،أو اللجان املعنية لدى األشخاص املرخص هلم ،أو إىل هيئة السوق املالية مباشرة.
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 2.1مبادئ االلتزام
هدف تعليمي  – 2.1فهم املبادئ األساسية اليت حتدد غرض إدارة أو وظيفة االلتزام وتطبيقها.
يعد االلتزام عنصراً بالغ األهمية لسري عمل شركات الوساطة املالية وسوق األوراق املالية عموماً على النحو
الصحيح ،إذ جيب أن يكون لدى شركات الوساطة املالية ،أو األشخاص املرخص هلم ،األنظمة والعمليات
الالزمة لضمان التزامهم باألنظمة واللوائح والقواعد السارية اليت أصدرتها هيئة السوق املالية .إىل جانب
أهمية االلتزام لضمان التقيد بسلوكيات السوق ،ومنها محاية مصاحل املستثمرين واحملافظة على نزاهة
السوق.
إن إنشاء وظائف التزام فعالة ضمن األشخاص املرخص هلم يتماشى مع املبدأ رقم  83من أهداف ومبادئ
املنظمة الدولية هليئات األسواق املالية (األيوسكو) يف تنظيم األوراق املالية بالنسبة ملؤسسات الوساطة املالية،
وينص املبدأ املذكور آنفاً على أن:
"تلتزم مؤسسات الوساطة املالية باملعايري اخلاصة بالتنظيم الداخلي والسلوك التشغيلي ،واليت تهدف إىل
محاية مصاحل العمالء ،وضمان حسن إدارة املخاطر ،واليت مبوجبها تتحمل إدارة مؤسسة الوساطة املالية
املسؤولية الكربى عن هذه األمور".2
وتشري املنظمة الدولية هليئات األسواق املالية (األيوسكو) (8116م) إىل عدة مبادئ جيب على شركات أو
مؤسسات الوساطة املالية التقيد بها من أجل تطبيق وظيفة التزام فعالة ،و تشمل هذه املبادئ اآلتي:3
 - 0إنشاء وظيفة االلتزام :جيب على كل شركة وساطة مالية إنشاء وظيفة التزام واحملافظة عليها
وذلك من خالل تعيني أحد كبار مسؤوليه كمسؤول التزام ،وكذلك تأسيس إدارة أو قسم لاللتزام.
ويتمثل دور وظيفة االلتزام يف حتديد وتقييم وتقديم املشورة واملراقبة ورفع التقارير عن مدى التزام
 2املنظمة الدولية هليئات األسواق املالية (6002م) ،الصفحة رقم .5
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD214.pdf
Ibid 3
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الشركة بالقواعد واللوائح اخلاصة باجلهة التنظيمية بصورة مستمرة .وجيب أن يكون نطاق وطبيعة
وظيفة االلتزام مناسبني لطبيعة وحجم ودرجة تعقيد أعمال مؤسسات الوساطة املالية .ويتعني على
كل شركة وساطة مالية عند تطبيق وظيفة االلتزام مراعاة اآلتي:
(أ) تفويض وإعطاء الصالحيات الضرورية لتتسق مع مسؤوليات وظيفة االلتزام (مسؤول املطابقة
وااللتزام و/أو إدارة االلتزام) باإلضافة إىل توفري املوارد الكافية (كاملوظفني ،واملرافق ،والتقنية،
إخل.)...
(ب) ينبغي أن يكون حجم وظيفة االلتزام مناسباً حلجم وطبيعة ودرجة تعقيد أعمال املنظمة ،إذ أن
وظيفة االلتزام عادةً ما تضطلع باملهام التالية:
 فهم املتطلبات التنظيمية اليت تشرتطها اهليئة فهماً تاماً.
 وضع ونشر وتنفيذ ومراقبة السياسات واإلجراءات الضرورية من أجل االلتزام
باملتطلبات التنظيمية.
 إرشاد وتوجيه املوظفني واإلشراف عليهم وتدريبهم فيما يتصل بااللتزام.
 رفع تقارير دورية إىل جملس اإلدارة أو اجلهاز اإلداري حول قضايا املطابقة وااللتزام
املرتبطة باملتطلبات التنظيمية والسياسات واإلجراءات الداخلية.
 إعداد تقرير بااللتزام وإرساله إىل اهليئة يف الوقت املناسب حسب الشروط احملددة
لذلك.
(ج) جيب أن تُربز وتُوضع أدوار ومسؤوليات وظيفة االلتزام بوضوح يف اهليكل التنظيمي.
(د) جيب أن تُبني مهمة مسؤول املطابقة وااللتزام بصورة واضحة جلميع املوظفني يف املنظمة،
كذلك جيب حث املوظفني على استشارة مسؤول املطابقة وااللتزام حول أمور االلتزام.

 - 8دور اإلدارة العليا واجلهاز اإلداري :بالرغم من أنه ميكن تعيني مسؤول مطابقة والتزام ،غري أن املسؤولية
الكربى عن التزام مؤسسات الوساطة املالية بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية تقع على جملس
اإلدارة أو اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له .فوضع جملس اإلدارة أو اجلهاز اإلداري يف أعلى
مستويات إدارة االلتزام يتيح املساءلة ،ويعزز ثقافة االلتزام اليت تنتشر يف املنظمة أو املؤسسة بأسرها.
وفيما يتعلق بأدوار اإلدارة العليا واجلهاز اإلداري املرتبطة بااللتزام ،جيب مراعاة اجلوانب التالية:
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(أ)

تعيني مسؤول كبري لديه الكفاءة املناسبة ليكون مسؤول املطابقة وااللتزام لدى الشركة،
تتضمن أدواره تقديم املشورة ملوظفي الشركة حول أمور االلتزام ،وتقييم فاعلية وظيفة
االلتزام ،والعمل على التحسني املتواصل ،وحل مشاكل االلتزام.

(ب)

ينبغي أن تشرف اإلدارة العليا مباشرة على نطاق وهيكل وأنشطة وظيفة االلتزام ،وذلك
للتأكد من أنها تقوم مبهمتها املكلفة بها.

(ج)

جيب على اإلدارة العليا ومسؤول املطابقة وااللتزام املستقل أن يقيّما ويقوّما وظيفة
االلتزام بصفة منتظمة لضمان موضوعية التقييم.

(د)

على اإلدارة العليا حث مجيع املوظفني على استشارة من يتوىل وظيفة االلتزام فيما
يتعلق بالنواحي التشغيلية اخلاصة بأعماهلم.

(ه)

جيب على الوحدات واإلدارات لدى مؤسسات الوساطة املالية ممارسة أدوارها املرتبطة
بااللتزام وذلك بالتقيد بالضوابط والسياسات واإلجراءات السارية ،للقيام بعملياتها
وفقًا للمتطلبات التنظيمية.

(و)

نظراً لتباين حجم ودرجة أعمال مؤسسات الوساطة املالية ،ينبغي أن يُسمح هلم بقدرٍ من
املرونة لوضع وبناء هياكل خمتلفة لتنفيذ وظيفة االلتزام بصورة فعالة.

 - 3االستقاللية والقدرة على التصرف :ينبغي أن تكون إدارة االلتزام قادرة على العمل وفق مبادرتها الذاتية،
دون التدخل غري الضروري من جانب األطراف األخرى يف العمل ،و ينبغي أن يتاح هلا االرتباط
والوصول مباشرة إىل جملس اإلدارة أو اجلهاز اإلداري .إن استقاللية إدارة االلتزام أمر مهم لضمان
وصول تقارير دقيقة وغري منحازة من مسؤول املطابقة وااللتزام إىل جملس اإلدارة أو اجلهاز اإلداري.
وجيب أن يكون مسؤول املطابقة وااللتزام حممياً من التأثري غري املشروع من جانب األطراف األخرى
اليت قد حتاول الضغط عليه أو التالعب به أو تضليله أو االحتيال عليه .إال أنه ينبغي أن ندرك احتمال
وجود صعوبات يف حتقيق االستقاللية التامة ،خاصةً يف منشآت الوساطة املالية الصغرية ،اليت قد
يكون فيها لكبار املسؤولني وظائف ومسؤوليات متداخلة .ويف هذه احلالة ،جيب أن متنع اإلجراءات
املوضوعة حاالت تضارب املصاحل املرتبطة بأداء وظيفة االلتزام .ولكي حيقق مؤسسات الوساطة املالية
االستقاللية يف وظيفة االلتزام ،ميكنهم تبين الطرق التالية:
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(أ)

ينبغي أال تعتمد ميزانية وظيفة االلتزام وتعويضات موظفي االلتزام مباشرة على األداء
املالي أو اإليرادات اليت حققها خط عمل معني ،بل تعتمد على أداء أو إيرادات الشركة
ككل.

(ب)

جيب أن حتظى ميزانية االلتزام باملوارد الكافية لتمكني موظفي االلتزام من القيام
مبسؤولياتهم على حنو فعال.

(ج)

ينبغي أن يكون لدى موظفي االلتزام القدرة املنبعثة من املبادرة الذاتية على التواصل مع
أي موظف ،واحلصول على السجالت أو املعلومات األخرى الالزمة للقيام مبسؤولياتهم،
مبا يف ذلك القدرة على إجراء التحقيقات يف االنتهاكات احملتملة للمتطلبات
التنظيمية اخلاصة باألوراق املالية ،أو السياسات واإلجراءات الداخلية لاللتزام.

(د)

ينبغي أن يُمنح موظفو االلتزام صالحية الوصول إىل اإلدارة العليا واجلهاز اإلداري بصورة
مالئمة ملناقشة أمور االلتزام احليوية.

 - 4مؤهالت موظفي االلتزام :جيب أن يتمتع املوظفون الذين يقومون مبسؤوليات االلتزام باملؤهالت
واخلربة الفنية والسمات املهنية والشخصية الالزمة لتمكّنهم من أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بصورة
فعالة ،فطبيعة وظيفة االلتزام تقتضي وجوب أدائها من قبل أفرادٍ يتميزون بإمكانيات عالية .وجيب أن
يكون مسؤول املطابقة وااللتزام "على قدر من الكفاءة واملعرفة" مبا يتعلق بأنظمة األوراق املالية
واللوائح التنفيذية كافة ،فضالً عن مؤهالته وخرباته الالزمة للقيام بهذه املهمة .ويف هذا الصدد،
جيب على مؤسسات الوساطة املالية ان تأخذ بعني االعتبار األمور التالية عند تعيني مسؤول املطابقة
وااللتزام:
 إمتامه لدورات و/أو تدريب ذي صلة.
 جناحه يف االختبارات التأهيلية املقررة.
 مواصلته ملتطلبات التعليم املستمر.
 خربته العملية والفنية يف هذا اجملال.
 - 5تقييم فاعلية وظيفة االلتزام :جيب على كل شركة وساطة مالية تقييم مدى فاعلية إدارة االلتزام
اخلاصة بها تقييماً داخلياً بصفة دورية ،أو أن تقيّمها أطراف خارجية مستقلة ،كاملراجعني اخلارجيني
أو املستشارين .وتلعب األطراف الداخلية واخلارجية أدواراً بعضها مكمل لبعض لضمان إجراء تقييم
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فعال لسياسات وإجراءات وضوابط االلتزام .وجيب أن تشمل التقييمات الدورية اجلوانب التالية على
األقل:


كفاية السياسات واإلجراءات الداخلية ملعاجلة احلاجة إىل االلتزام بقواعد ولوائح اهليئة.



الكفاية يف توزيع وحتديد الواجبات والصالحيات ملسؤول املطابقة وااللتزام ،ووظيفة االلتزام
بوجه عام .وتزداد أهمية هذا التقييم أكثر خاصة عندما تكون املسؤوليات عن االلتزام مبعثرة
يف أرجاء املنظمة.



فاعلية وظيفة االلتزام وذلك من خالل االهتمام اهتماماً خاصاً ليس بنجاح وظيفة االلتزام
فحسب ،بل أيضًا مبواطن الضعف فيها ،إذ إنها حتتاج إىل املعاجلة بسرعة.



إرسال تقرير التقييم إىل اجلهاز اإلداري ،وينبغي أن حيتوي التقرير على نتائج التقييم ،مع
إبراز مواطن الضعف والنقص والتوصيات من أجل التحسني .و ينبغي تقديم التوصيات
بتوفري مزيد من التدريب ملوظفي االلتزام متى ما كان ذلك مالئماً.

 3.1وظائف االلتزام والرقابة
هدف تعليمي  – 3.1فهم الرتابط املتبادل بني االلتزام ونظم الرقابة يف أي منظمة/مؤسسة.
االلتزام والرقابة الداخلية يكمل بعضهما بعضاً  ،فربنامج االلتزام يف أي منظمة أو مؤسسة يتضمن اإلجراءات
الرمسية اليت تتخذها اإلدارة لضمان حتقيقها ملتطلبات القوانني واألنظمة واللوائح ،عالوة على أنه ضمانة ضد
انتهاكها أو خرقها .وتشري الرقابة الداخلية إىل جمموعة املعايري والسياسات واإلجراءات اليت حتدد سلوك
املنظمة ومديريها وموظفيها .وتُوضع هذه املعايري والسياسات وفقاً للقوانني واألنظمة ذات العالقة ،وعليه فإن
االلتزام بإجراءات العمل املعيارية اخلاصة بشركات الوساطة ،يضمن االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه
التنفيذية.
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إن األشخاص املرخص هلم مطالبون بوضع آلية رقابة أو ضبط داخلية ،يتم تطويرها جنبًا إىل جنب مع املعايري
املتعلقة بالتنظيم الداخلي والسلوك التشغيلي ،بهدف محاية مصاحل العمالء وأصوهلم (أمواهلم) ،وضمان إدارة
املخاطر على الوجه الصحيح .وينبغي أن يكون لربنامج االلتزام والرقابة األهداف التالية:
 منع خرق أو خمالفة القوانني ،واألنظمة ،واللوائح ،وقواعد السلوك املهين ،والسياسات الداخلية.
 القدرة على اكتشاف أي جتاوزات أو خروقات يف األنظمة واللوائح بسرعة.
 القدرة على تطبيق إجراءات تصحيحية ناجعة يف حال وقوع أي جتاوزات أو خروقات.
 تعزيز ثقافة االلتزام واألخالقيات احلسنة داخل املنظمة/املؤسسة.
وألداء وظيفة االلتزام والرقابة على حنو فعال ،جيب على األشخاص املرخص هلم التنبه وإدراك التغريات
املتواصلة والسريعة يف البيئة املؤثرة واملتأثرة بنشاط األوراق املالية ،ومن هذه التغريات:
 استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت.
 حترير وعوملة األسواق.
 التداول من خالل اإلنرتنت ،واملصرفية اإللكرتونية ،والتداول واإلدراج عرب احلدود.
 تزايد احتياجات املستثمرين وتغريها ،عالوةً على زيادة تطور وتعقيد تداوالتهم.

ولوضع نظام رقابة داخلية فعال ،جيب أخذ اخلطوات التالية بعني االعتبار:
 )1بناء هيكلٍ تنظيمي مناسب :فهذا حيدد البنية اهلرمية اإلدارية ،وتوزيع خمتلف املستويات الوظيفية
واإلدارية داخل املنظمة .وينبغي أن يشري اهليكل التنظيمي بوضوح إىل اإلدارات املسؤولة عن كل
وظيفةٍ من وظائف نشاط معني ،وخطوط الصالحية ،واملساءلة ،واملسؤولية ،واالرتباط اإلداري.
 )2الفصل بني الواجبات :لضمان تنفيذ أنشطة أي منظمة على النحو السليم ملنع وقوع حاالت االحتيال،
جيب توزيع املهام بني املوظفني حبيث تكون مهام كل موظف ما مبثابة رقابة على مهام موظف آخر
(الرقابة والتوازن) ( .)checks and balancesوتشمل األمثلة الشائعة على الفصل بني الواجبات
الفصل بني :استقطاب العمالء وحتليلهم االئتماني ،أنشطة التداول وتسويتها ،املتابعة اليومية
ألرصدة دفرت األستاذ العامة ومصادقتها ،املتابعة اليومية للحسابات وحفظ الضمانات اخلاصة بها.
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 )3التفويض واملوافقة :جيب أن تُراجع وتُعتمد مجيع العمليات بالطريقة املناسبة من قبل مسؤولٍ مفوض
إليه الصالحيات املناسبة حسب دليل صالحيات الشركة .و جيب أن توثق املراجعة واالعتماد أو
املوافقة بصورة مالئمة لغرض االلتزام واملطابقة واملراجعة والتدقيق.
 )4املراقبة احملاسبية :وهذا أمر ال بد منه للتأكد من دقة املعلومات املذكورة يف السجالت والدفاتر
احملاسبية للشركة بصفة يومية .فيجب التأكد من دقة القيود ،والعمليات احلسابية ،وأرصدة
احلسابات ،وميزان املراجعة ،وغريها.
 )5األمن واحلفظ :وهذا يتعلق حبفظ ومحاية وصيانة األصول املادية ،والسجالت احملاسبية ،والبيانات،
ووضع قيود على الوصول إىل املباني واملرافق واملناطق األمنية داخل مقر املنظمة.
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 4.1ثقافة االلتزام
هدف تعليمي  – 4.1معرفة السبل األكثر شيوعاً لزرع ثقافة االلتزام داخل املنظمة/املؤسسة.
تشري ثقافة االلتزام إىل تلك البيئة لدى الشخص املرخص له ،اليت يعي ويفهم ويلتزم فيها اجلهاز اإلداري،
واإلدارة ،ومجيع املوظفني باألنظمة واللوائح املنصوص عليها ،اليت حتكم أنشطة أو أعمال املنظمة/املؤسسة،
عالوةً على السياسات واإلجراءات واملعايري الداخلية ،والقواعد والتوجيهات اليت وضعها األشخاص املرخص
هلم ،فعندما تكون هذه الفلسفة متغلغلة يف أداء األشخاص املرخص هلم لألنشطة يومياً ،فإنها تصبح جزءاً من
ثقافة العمل اخلاصة باملنظمة/املؤسسة.
وعلى الرغم من أن العديد من اإلجراءات الداخلية تتطلب االمتثال الكامل من جانب موظف/مسؤول املطابقة
االلتزام لتنفيذها ،إال أن املسؤولية النهائية عن إرساء ثقافة االلتزام تقع على عاتق اجلهاز اإلداري للشخص
املرخص له وإدارته العليا .ومن االسرتاتيجيات اجليدة لتحقيق ذلك ،تضمينها من خالل رسالة املنظمة اليت
تضم يف ثناياها أخالقيات العمل ،وعناصر االلتزام.
وفيما يلي بعض املبادئ التوجيهية العامة إلرساء ثقافة التزامٍ نافذة داخل أي منظمة:


تضمني أخالقيات العمل وااللتزام يف رسالة األشخاص املرخص هلم.



وضع دليل للعمليات جيد التوثيق ،يشتمل على املمارسات اليت تضمن االلتزام.



ينبغي أن يضم دليل العمليات اإلجراءات العملية ،واإليضاحات حول األسباب وراء كل متطلب من
املتطلبات ،والعواقب املرتتبة حال عدم االلتزام.



شرح وبيان مسؤوليات الفرد جتاه كل وظيفة.



وجود نظام مناسب حلفظ السجالت يظهر االلتزام ويثبته.



فتح قناة تواصلٍ فعالة ،لضمان إدراك مجيع املوظفني للسياسات واإلجراءات املرتبطة بواجباتهم
ومسؤولياتهم.



ضرورة توفري التدريب الكايف ،خاصةً للموظفني اجلدد ،الذي يركز على السلوك املهين واألخالقي،
وااللتزام بالسياسات واإلجراءات.



تضمني أخالقيات العمل وااللتزام كجزءٍ من تقييم أداء املوظفني.



تسهيل آلية فعالة إلعداد التقارير ورفعها من قبل مسؤول املطابقة وااللتزام للجهاز اإلداري لدى
الشخص املرخص له وذلك فيما يتعلق بأمور االلتزام.
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 – 5.1تكاليف وفوائد االلتزام
هدف تعليمي  – 5.1إدراك التكاليف والفوائد املرتبطة بوجود وتطبيق إدارة/وظيفة االلتزام يف
املنظمة/املؤسسة.
عندما ظهر مفهوم االلتزام ألول مرة يف السوق ،كانت مسألة تكاليف وفوائد وجود وظائف االلتزام يف املنظمات
و املؤسسات دائماً مثار جدل .فالبعض يزعم أن كفة التكاليف ترجح بكفة الفوائد اليت جيلبها االلتزام إىل
املنظمة/املؤسسة عموماً ،بينما يزعم آخرون خالف ذلك .لقد أصبحت مؤسسات الوساطة املالية وغريها من
الكيانات اليت تقدم اخلدمات املالية ختضع لتنظيمات أشد صرامة من ذي قبل ،تضم جمموعة من املتطلبات
واملعايري التنظيمية اليت جيب التقيد بها يف كل األوقات .و أضحى دور االلتزام أهم من السابق ،وباتت
منظمات ومؤسسات كثرية ترغب يف استثمار تكاليف كبرية يف إنشاء وظائف أو إدارات التزام شاملة وفعالة
لديها.
باإلضافة إىل ذلك ،يتماشى إنشاء وظائف و إدارات التزام فعالة لدى األشخاص املرخص هلم مع املبدأ رقم 83
للمنظمة الدولية هليئات األسواق املالية (األيوسكو) حول أهدافها ومبادئها لتنظيم األوراق املالية بالنسبة
ملؤسسات الوساطة املالية ،األمر الذي يتطلب التزام هذه املؤسسات مبعايري التنظيم الداخلي والسلوك
التشغيلي ،اليت تهدف إىل محاية مصاحل العمالء ،وضمان اإلدارة املناسبة للمخاطر ،وحتت أي إدارة من إدارات
مؤسسة الوساطة تقبل هذه املسؤولية الكربى عن هذه األمور.

 1.5.1تكاليف االلتزام
إن تعيني موظف أو مسؤول التزامٍ ومطابقة لدى الشخص املرخص له يعين حتمل تكاليف إضافية من ناحية
املكافآت والتسهيالت .فعلى مستوى املنظمات الكبرية ،جيب إنشاء إدارة التزام متكاملة ،فضالً عن تعزيزها بكاد ٍر
من املوظفني املؤهلني ،وهذا بالطبع سيتطلب ميزانية أكرب من جانب الشخص املرخص له .إن التأسيس
اجليد لاللتزام يتطلب موارد من ناحية استقطاب موظفني مؤهلني تأهيالً جيداً وخمتصني يف جمال االلتزام،
فضالً عن استخدام أنظمة جيدة ملراقبة االلتزام .كذلك جيب دعم إدارة االلتزام لدى الشخص املرخص له
باملوارد الكافية وذلك حسب حجم وطبيعة ودرجة تعقيد أعماله.
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وسرتتفع أيضاً ميزانية تطوير املوظفني ،نظراً حلاجة موظف/مسؤول املطابقة االلتزام وغريه من املوظفني يف
إدارة االلتزام ،للتدريب من خالل دورات أو برامج تدريبية متخصصة يف جمال االلتزام ،ملتابعة املستجدات يف
السوق ،والتغريات يف املتطلبات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق املالية من وقت آلخر ،ومواكبة آخر أفضل
املمارسات الدولية املرتبطة بنشاط الشخص املرخص له.
وقد ترتتب أيضاً تكاليف أخرى يف صورة مصاريف إدارية تتعلق بوظيفة االلتزام ،كاألعمال الورقية ،وإصدار
التقارير ،واحللقات التدريبية والتوعوية أو ورش العمل ،والرسوم والغرامات ،وغريها .وهنالك أيضاً تكاليف
خفية مرتبطة بوظيفة االلتزام ،ومنها تكريس موارد بشرية لالجتماعات ،ومراجعة األداء ،ورفع التقارير.

 2.5.1فوائد االلتزام
تقلص وظيفة االلتزام الفعالة من املخاطر التنظيمية للشخص املرخص له واملنطوية على عدم االلتزام بنظام
السوق املالية ولوائحه التنفيذية .إن وضع السياسات واإلجراءات الشاملة ،والقواعد واملعايري واملبادئ التوجيهية
الداخلية وفقاً ملتطلبات نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،إىل جانب برامج مراقبة االلتزام الفعالة،
والتدريب املستمر على االلتزام وتطوير املوارد ،سيجعل الشخص املرخص له قادراً على حتسني ثقافة االلتزام
املؤسسية.
ويف وجود ثقافة االلتزام يف املنظمات وانتشارها ،ستظهر إىل جانبها أيضاً إدارة املخاطر ،وهذا يشمل وضع نظم
وإجراءات عمل معيارية ،وأدوار واضحة وغري متداخلة للوظائف واإلدارات ،ورسم حدود بارزة للواجبات
واملسؤوليات ،ومنع تدفق املعلومات احلساسة بني اإلدارات ،وغريه.
إن الشركات أو املنظمات اليت تتميز باملنافسة واالحرتافية يف ممارسة أعماهلا تقل فيها شكاوى العمالء ،مما
يؤدي حفظ الوقت وتوفري املوارد .وميكن أيضاً أن يساهم نظام االلتزام اجليد يف رصد أي خمالفات أو جتاوزات
لإلجراءات اإللزامية بصورة واضحة ،وهذا بدوره سينقذ املنظمة من مشاكل كبرية وخسائر جسيمة ،نظراً
ألنه يتيح تطبيق اإلجراءات التصحيحية يف مرحلة مبكرة.
ومن الفوائد األخرى لاللتزام ،حتسني وتعزيز معنويات املوظفني .فيشعر املوظف بالفخر بانتمائه للمنظمة أو
املؤسسة اليت تدار بطريقة احرتافية ،وحتظى بسجل التزا ٍم نظيف لدى هيئة السوق املالية.
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وعلى نطا ٍق أوسع ،سيجلب االلتزام الفوائد واملنافع التالية جململ األسواق املالية:
 الشفافية  -أي وجود عمليات ومعايري وإجراءات وواضحة ومفهومة ،وسارية على اجلميع.
 ثقة املستثمر  -وجود درجة عالية من االلتزام يف السوق بني املشاركني فيه سيؤدي إىل بناء ثقة
املستثمر بالسوق.
 استقرار السوق – اإلسهام يف انتظام حتركات السوق مما حيفز عملية تنمية السوق ،وكذلك
يفضي إىل توزيع املوارد يف االقتصاد بكفاءة.

 3.5.1تكاليف عدم االلتزام
ينطوي عدم االلتزام على تكاليف مباشرة وغري مباشرة ،وتتمثل التكاليف املباشرة يف اخلسائر واملصاريف اليت
جيب سدادها أو إنفاقها بسبب عدم االلتزام أو خمالفة القوانني واألنظمة واللوائح ،ومنها:
 إخفاق الشركات  -حتمل اخلسائر والغرامات والعقوبات.
 الغرامات املالية والتكاليف اخلفية الناجتة عن التفتيش ورفع الدعاوى القضائية واإلجراءات
القانونية.
 إفالس األفراد والشركات.
 اإلخفاقات النظامية يف السوق أو املنطقة أو حتى على مستوى العامل.
أما الت كاليف غري املباشرة فتشمل خسارة املكانة اجليدة والسمعة احلسنة يف السوق ،مما قد يؤدي إىل اخنفاض
معنويات املوظفني واستقالة العناصر اجليدة منهم ،وقد يتجه العمالء أيضاً بأعماهلم إىل شركات أخرى.
ولكي نفهم أهمية االلتزام ،ما على املرء إال أن يقرأ عن كوارث األسواق العديدة اليت أصبحت تتصدر عناوين
األخبار من وقتٍ آلخر يف خمتلف األسواق حول العامل .إن انهيار العديد من املؤسسات املالية العمالقة يف
املاضي ،كشركة "بارينجز سكيورتيز" ،و"ليمان برذرز" وغريها من جمموعات الشركات ذات األنشطة املتنوعة
مثل "ورلد دوت كوم" و"إنرون" وغريها ،ميكن أن يعزى إىل شكلٍ من أشكال عدم االلتزام ،وضعف الضوابط
اإلشرافية داخل عمليات الشركة.
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أسئلة املراجعة
 .0ما معنى االلتزام يف سياق األشخاص املرخص هلم يف أعمال األوار ق املالية؟
 .8ملاذا يعد االلتزام مهمًا بالنسبة لألشخاص املرخص هلم ،ولسوق األوراق املالية إمجاالً؟
 .3ما مبادئ االلتزام حسب تقرير املنظمة الدولية هليئات األوراق املالية؟ وكيف تطبّق على األشخاص
املرخص هلم؟
 .4اشرح العالقة بني االلتزام والرقابة الداخلية.
 .5ما خطوات بناء نظام رقابةً داخلية؟
 .6ما الذي تعنيه ثقافة االلتزام؟ وما املبادئ اإلرشادية املقرتحة لزرع ثقافة االلتزام ضمن أي منظمة؟
 .7ما التكاليف املباشرة وغري املباشرة لاللتزام؟
 .2ما فوائد االلتزام؟

منوذج أسئلة متعددة اخليارات
 .1أي مما يلي يعد األقل ارتباطاً بااللتزام يف سوق األوراق املالية؟
(أ) القيام بأعمال األوراق املالية وفقًا لألنظمة واللوائح والقواعد.
(ب) تعظيم رفاهية املوظفني وااللتزام بأهداف أصحاب املصاحل.
(ج) التأكد من فهم املوظفني لصالحياتهم ومسؤولياتهم ،حتى ال خيالفوا األنظمة واللوائح.
(د) القيام باألعمال بطريقة بالغة االحرتافية ،والتقيّد باألخالقيات املهنية اجليدة.

 .2ملاذا يعد "االلتزام" مهماً يف نشاط األوراق املالية؟
.I

ألنه خيلق الشفافية يف السوق.

.II

ألنه يفضي إىل ثقة املستثمر.
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.III

ألنه يقلل تذبذب السوق.

.IV

ألنه جينب األخطاء الفادحة.
(أ) ( )Iو( )IIفقط.
(ب) ( )Iو( )IIو( )IIIفقط.
(ج) ( )Iو( )IIو( )IVفقط.
(د) كل ما سبق.

 .3لوضع نظام رقابة داخلية فعال ،ميكن للشخص املرخص له اختاذ اخلطوات التالية ،ما عدا:
(أ) إنشاء هيكل تنظيمي مناسب.
(ب) فصل الواجبات أو املهام حبيث يوجد ما يسمى بـ "الرقابة والتوازن".
(ج) وجوب وضع التفويض واالعتماد لدى نفس الشخص لتجنب التأخري.
(د) التأكد من فعالية املراقبة احملاسبية.
 .4تعد األمور التالية من بني العناصر اليت جيب أن تدخل يف عملية بناء ثقافة االلتزام يف أي منظمة:
.I

وضع أدلة للعمليات موثقة بشكل جيد ،تشتمل على املمارسات اليت تضمن االلتزام.

.II

وجود نظام مناسب حلفظ السجالت إلظهار االلتزام وإثباته.

.III

تضمني األخالقيات وااللتزام يف رسالة األشخاص املرخص هلم.

.IV

يتعني على جملس اإلدارة أو اجلهاز اإلداري املعين االلتزام بسياسات وممارسات العمل.
(أ) ( )Iو( )IIو( )IIIفقط.
(ب) ( )Iو( )IIIو( )IVفقط.
(ج) ( )IIو( )IIIو( )IVفقط.
(د) كل ما سبق.
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الفصل الثاني
دور االلتزام ومسؤولياته
األهداف التعليمية
قٌسم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف إطار
يسبق النص.

مقدم ـة
 1- 2جملس اإلدارة
 2- 2اإلدارة
 3- 2موظف/مسؤول املطابقة وااللتزام
1- 3- 2

واجبات مسؤول املطابقة وااللتزام

 4- 2جلنة املطابقة وااللتزام
 5- 2جلنة التدقيق واملراجعة
 6- 2املراجعة (التدقيق الداخلي)
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مـقدمــة
ال يعد االلتزام مسؤولية موظف أو مسؤول املطابقة وااللتزام للشخص املرخص له فحسب ،بل هو أيضاً
مسؤولية جملس اإلدارة ،واإلدارة العليا ،وبقية املسؤولني اإلداريني على مجيع املستويات .ويف احلقيقة ،تقع
مسؤولية االلتزام على عاتق املنظمة أو املنشأة بأسرها ،بدءاً من اإلدارة العليا ،ومروراً باإلدارة الوسطى ،ثم
انتهاءً باملسؤولني وبقية املوظفني مبا يف ذلك جلان جملس اإلدارة ،وغريها من اللجان املتخصصة ذات العالقة.
وجيب أن حيظى كل مستوى من مستويات املنظمة ،وكذلك كل فردٍ فيها بعقلية االلتزام يف أداء أنشطتهم.
ومع أن هذا الفصل يتناول بالتفصيل املسؤوليات احملددة للوظائف أو الشخصيات الرئيسية يف املنظمة فيما
يتعلق باملطابقة وااللتزام ،إال أن مجيع املوظفني األفراد يف املنظمة ،بغض النظر عن تسلسلهم اهلرمي (يف
اهلرم اإلداري) ،مسؤولون يف الواقع عن االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية اخلاصة ،والتعليمات
اخلاصة بهيئة السوق املالية ،فضالً عن السياسات واإلجراءات واملعايري واملبادئ التوجيهية اليت وضعها
األشخاص املرخص هلم .وينبغي لكل فرد ممارسة دوره لدعم هذه املنظومة وااللتزام بها ،وليس جمرد االعتماد
على موظف/مسؤول املطابقة االلتزام أو إدارة املطابقة وااللتزام ،أو جلنة املطابقة وااللتزام.
يستهل هذا الفصل بتناول أدوار ومسؤوليات جملس اإلدارة أو اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له ،جتاه ضمان
تأسيس وظيفة االلتزام وتطبيقها على حنو فعال .يتبع ذلك احلديث عن أدوار ووظائف اإلدارة كفريق واحد،
حيث يلعب املديرون على مستوياتهم كافة أدواراً أساسية داعمة إلدارة املطابقة وااللتزام ومسؤول املطابقة
وااللتزام .ثم يعرض القسم الذي يعقبه ،مناقشة مطولة عن أدوار ومسؤوليات مسؤول املطابقة وااللتزام ،الذي
تُدرج أدواره ومهامه ومسؤولياته بأحكام ومسميات حمددة وواضحة ،تقدم لنا إرشادات وتوجيهات مفيدة.
وحيتوي هذا الفصل أيضاً على ومضات موجزة حول مهام جلنة املطابقة وااللتزام ،وجلنة التدقيق واملراجعة،
وجلنة املراجعة الداخلية ،اليت تلعب أدوارًا مساعدة لوظيفة االلتزام.
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 1.2مـجلـس اإلدارة (اجلهاز اإلداري)
هدف تعليمي  – 1.2معرفة األدوار واملسؤوليات احملددة جمللس اإلدارة فيما يتعلق بوظيفة االلتزام.
تضمنت الفقرة (ب) من املادة ( )54من الئحة األشخاص املرخص هلم ،الصادرة عن هيئة السوق املالية
السعودية ،أن يكون اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له مسؤوالً بشكل رئيس عن االلتزام بنظام السوق املالية
ولوائحه التنفيذية ،ومجيع املتطلبات النظامية األخرى اليت تنطبق على الشخص املرخص له.
ميثل جملس اإلدارة (أو اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له) السلطة العليا يف املنظمة ،إذ يرسم األهداف
واالسرتاتيجيات قصرية وبعيدة املدى بهدف تطبيق هذه االسرتاتيجيات على النحو املناسب ومن ثم حتقيق
األهداف .وعلى صعيد االلتزام ،يكون جملس اإلدارة أو اجلهاز اإلداري مسؤوالً عن تأسيس ثقافة االلتزام
املالئمة ،والتأكد من أن سياسات وإجراءات الشركة جتري وفقاً لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية .و
جيب على جملس اإلدارة أو اجلهاز اإلداري أيضاً أن يضمن أن أنشطة العمل جترى بالتزامٍ تام بسياسات
وإجراءات الشركة واألنظمة واللوائح ذات العالقة.
وعلى الرغم من وجود مسؤول التزام يف املنظمة ،إال أن هذا ال يعفي اجمللس أو اجلهاز اإلداري من مسؤولياته.
ورمبا يدخل تكوين مهمة االلتزام أو اإلشراف ضمن املهام الوظيفية ملسؤول االلتزام ،لكن التنفيذ الفعال
والفعلي للربنامج يقع على عاتق املنظمة وجملس إدارتها أو جهازها اإلداري .وأي إخفاق يف نظام اإلشراف
وااللتزام سينظر إليه كإخفاق للمنظمة أو املؤسسة وجملس إدارتها أو جهازها اإلداري.
إن جملس اإلدارة أو اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له مسؤو ٌل عن اآلتي:
 التأكد من وضع السياسات واإلجراءات املناسبة لتمكني الشخص املرخص له من االلتزام بنظام
ت
السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،ومجيع القرارات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية من وق ٍ
آلخر.
 تأسيس رقابة داخلية سليمة حلماية أصحاب املصاحل لدى الشخص املرخص له ،وجيب أن تشمل
إجراءات الرقابة الداخلية الضوابط التشغيلية واملالية ،باإلضافة إىل وظائف االلتزام وإدارة املخاطر.
 إنشاء إدارة أو قسم التزام ،وتعيني مسؤول أو موظف التزام ،والتأكد من أن هذه اإلدارة معززة باملوظفني
املناسبني واملوارد الكافية ،وهلا صالحية االطالع على مجيع السجالت.
37

 وضع وتنفيذ ومتابعة وحفظ دليل املطابقة وااللتزام وبرنامج مراقبة املطابقة وااللتزام.
 وضع قواعد السلوك املهين وضمان االلتزام بها.
 التأكد من وجود اإلجراءات املناسبة لتوقع التغريات احملتملة يف املتطلبات النظامية لاللتزام.
 إجراء نقاشات دورية بني اجمللس أو اجلهاز اإلداري واإلدارة املعنية فيما يتعلق مبدى فاعلية الرقابة
الداخلية ووظائف إدارة املخاطر.
 إعداد التقارير واإلشعارات لرفعها هليئة السوق املالية.

 2.2اإلدارة
هدف تعليمي  – 2.2معرفة األدوار واملسؤوليات احملددة لإلدارة فيما يتعلق بوظيفة االلتزام.
إن اإلدارة املكونة من مديرين أفراد مسؤولة أيضاً عن دعم وتعزيز ثقافة االلتزام داخل أروقة الشخص املرخص
له .وجيسد املديرون أدواراً حيوية يف ضمان القيام جبميع اجلوانب التشغيلية ألنشطة الشخص املرخص له
حسب متطلبات نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،وكذلك االلتزام بالسياسات واإلجراءات املوضوعة.
ولتحسني ثقافة االلتزام لدى الشخص املرخص له ،جيب على اإلدارة تقديم دعمها وتعاونها ملسؤول/موظف
املطابقة وااللتزام يف القيام بواجباتها اإلشرافية على عمليات كل إدارة .كذلك ينبغي أن يكون هناك تواصل
مفتوح ودائم بني مسؤول/موظف املطابقة وااللتزام واإلدارة .ويف املقابل ،جيب على اإلدارة أيضاً الرتحيب
باملالحظات واالقرتاحات لتحسني معايري االلتزام ضمن وحداتهم أو إداراتهم.

 3.2مسؤول املطابقة وااللتزام
هدف تعليمي  – 3.2فهم األدوار واملسؤوليات والواجبات احملددة ملسؤول/موظف املطابقة وااللتزام.
تشرتط الفقرة (أ) من املادة ( )57من الئحة األشخاص املرخص هلم الصادرة عن هيئة السوق املالية أن يقوم
الشخص املرخص له بتعيني أحد مسؤوليه التنفيذيني كمسؤول مطابقة والتزام .ويكلف مسؤول املطابقة
وااللتزام بضمان حتقيق الشخص املرخص له ألهداف االلتزام .ولكي يقوم مسؤول املطابقة وااللتزام بأداء
واجباته باستقاللية وفعالية دون الوقوع يف تضارب املصاحل ،جيب أن يكون مستقالً عن املكاتب األمامية
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(التعامل املباشر مع املستثمرين) واخللفية (األحباث واخلدمات املساندة) ،وأال يكون له صلة مباشرة بأنشطة
التداول أو التسويات أو التمويل أو املعاجلة أو تسوية احلسابات ،أو غريها من األنشطة اليت تضعه يف موقف
املساومة .وهلذا جيب عليه أال يشتغل إال بوظيفة االلتزام فقط ،وأن خيول بشكل كاف تقديم تقارير دورية عن
أي حالة عدم التزام لإلدارة العليا للشخص املرخص له ،وجملس إداراته ،وهيئة السوق املالية إن لزم األمر.
ويستثنى الشخص املرخص له الذي يقتصر نوع النشاط املرخص له يف ممارسته على إدارة صناديق االستثمار
اخلاصة غري العقارية أو إدارة حمافظ املستثمرين ذوي اخلربة أو الرتتيب أو تقديم املشورة بأن يقوم بتكليف
جهة خارجية ألداء وظيفة مسؤول املطابقة وااللتزام .على أن تكون هذه اجلهة اخلارجية شخصاً مرخصاً له من
اهليئة ،أو مكتب حماسبة قانونية مرخص له من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني ،أو مكتب حماماة
حاصل على ترخيص يف ممارسة املهنة يف اململكة.

 1.3.2واجبات مسؤول املطابقة وااللتزام
تتضمن واجبات ومسؤوليات مسؤول املطابقة وااللتزام بشكل عام اآلتي:
 التأكد من التزام الشخص املرخص له بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،والتعليمات
والتوجيهات الصادرة من وقت آلخر ،وكذلك التزامه بالسياسات واإلجراءات املوضوعة ،والقواعد
واملعايري واملبادئ اإلرشادية الداخلية.
 تقديم املشورة للشخص املرخص له حول شؤون ومهام االلتزام .ولتنفيذ هذه املهمة ،ينبغي ملسؤول
املطابقة وااللتزام أن:
 يفهم مجيع األنظمة واللوائح والقواعد ذات العالقة بنشاط الشخص املرخص له.
 يقدم النصح جلميع املوظفني حول كيفية ترمجة هذه املتطلبات إىل سياسات وإجراءات
وممارسات للشخص املرخص له.
 يتأكد من أن الشخص املرخص له ميلك السياسات واإلجراءات الضرورية لضبط
وإحكام األنشطة الرئيسية كافة.
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 مراجعة ومراقبة كفاية اإلجراءات اإلشرافية داخل املنظمة لضمان االلتزام .إن واجب املشرفني ورؤساء
الوحدات اإلشراف على أنشطة موظفيهم وإنفاذ االلتزام والتأكد منه ،إذ يقوم مسؤول املطابقة
وااللتزام باملراجعة لتحديد ما إذا كانت عملية اإلشراف فعالة وكافية لضمان التزام املوظفني .وإذا
وُجدت الكفاية ،فيجب مراقبتها واإلشراف عليها بصفة مستمرة لضمان دوام فعاليتها.
وفيما يلي أمثلة للعمليات واإلجراءات اليت جيب على مسؤول املطابقة وااللتزام مراجعتها لضمان
التزامها باألنظمة واللوائح ذات العالقة:


املوافقة على حسابات العمالء وفتحها.



استقبال األوامر وتنفيذ أوامر الشراء والبيع(تداول األوراق املالية).



تسوية الصفقات :عمليات الدفع ونقل ملكية األوراق املالية.



إيداعات وسحوبات العمالء.



القيود احملاسبية اليومية لعمليات األوراق املالية.



أنشطة التسويات للمكاتب اخللفية.



التأكد من الفصل املالئم ألموال العمالء.



مراجعة حسابات العمالء -احلسابات اخلاصة (املوجهة) واحلسابات املدارة



مراجعة حدود املراكز املالية للعمالء.



مراجعة التداول باهلامش :تقييم االئتمان ،وحدود اهلامش ،والضمانات ،واستدعاء اهلامش،
واحملافظة على مستوى اهلامش ،وغري ذلك.



مراجعة تداول املوظفني للتأكد من أنه مصرح به ومنفذ وموثق وفقًا لإلجراءات.



مراجعة شكاوى العمالء :األسباب العامة ،والتعامل مع الشكاوى ،والوقت املستغرق يف
تسويتها.



مراجعة إعالنات الشركة وتقاريرها وتوصياتها وغري ذلك من املعلومات ذات العالقة
للتأكد من دقتها والتزامها.



متابعة نتائج املراجعة الداخلية لضمان معاجلة وتصحيح القضايا اليت تثريها السلطات أو
اجلهات املعنية على النحو السليم.
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 املساعدة على تدريب وتعليم موظفي الشركة حول شؤون االلتزام ،فمن املتوقع أن يُوفّر التدريب
الضروري جلميع املوظفني حتى يؤدوا وظائفهم بفعالية وكفاءة .عالوة على ذلك ،ينبغي أيضاً أن
يُوفّر هلم تدريب حمدد حول أخالقيات العمل وااللتزام ،مع الرتكيز على العمليات واإلجراءات
واألنظمة واللوائح ،وأهمية االلتزام وعواقب عدم االلتزام .وميكن أن يكون التدريب بصفة رمسية أو غري
رمسية.
 رفع تقارير عن قضايا املطابقة وااللتزام إىل جملس اإلدارة بصورة منتظمة .وكقاعدة ثابتة ،جيب أن
جترى عملية رفع التقارير شهرياً على األقل .و ينبغي ملسؤول املطابقة وااللتزام رفع التقارير فوراً إىل
جملس اإلدارة عن أي شؤون خاصة بااللتزام تتطلب عناية اجمللس العاجلة ،كوقوع خمالفات أو
خروقات لألنظمة واللوائح ،أو حدوث تغيريات يف مركز املخاطرة للشركة ،وغري ذلك .وكتوجيه
فقط ملسؤول املطابقة وااللتزام ،ينبغي أن يشمل التقرير الذي يرفعه األمور اآلتية:
 درجة انكشاف أو تعرض ائتمان الشركة للمخاطر :جتاوز احلدود ،والدفعات املتأخرة ،وعدم
السداد ... ،إخل
 وضع السيولة اخلاص بالشركة :وضع األصول واخلصوم وحقوق امللكية ،ووضع األموال
النقدية ،وتقييم مستوى سيولة الشركة.
 تعرض العميل للمخاطر :تقييم سياسات االئتمان ،ومعايري االئتمان ،وأبرز العمالء ذوي
املخاطر ،والعمالء املعرضني للمخاطر بصورة مفرطة ،وغري ذلك.
 أمور أخرى مرتبطة بااللتزام ،مثل:
 أخطاء يف الصفقات ،إن وجدت :تقديم تفاصيل عن األسباب ،وحجم املبالغ الداخلة
يف العمليات ،واألرباح واخلسائر ،واإلجراءات التصحيحية.
 التجاوزات يف فصل أصول العمالء إن وجدت.
 نتائج التدقيق أو املراجعة اليت أجريت من قبل املدققني أو املراجعني الداخليني
والنظاميني ،واإلجراءات املتخذة بشأنها كذلك.
 التعديالت على األنظمة واللوائح والقواعد ذات العالقة بالشركة.
 تضارب املصاحل.
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(و) االتصال أو االرتباط بهيئة السوق املالية وغريها من اجلهات التنظيمية فيما خيص شؤون املطابقة
وااللتزام .فينبغي ملسؤول املطابقة وااللتزام إدارة العالقة بني الشخص املرخص له واجلهات أو
السلطات املعنية لبناء عالقة مهنية احرتافية قوية ورابطة طيبة ،وهذا من شأنه أن يسهل عملية
املشاركة يف املعلومات وإيضاح األنظمة واللوائح بني األطراف ذات العالقة .كذلك ينبغي ملسؤول
املطابقة وااللتزام ،من بني أمورٍ أخرى ،القيام باآلتي:
 تقديم قوائم مالية هليئة السوق املالية يف الوقت احملدد وعلى النحو املطلوب.
 إبالغ اهليئة بأي حاالت عدم التزام وقعت ،واإلجراءات التصحيحية اليت اختذتها الشركة
كذلك.
 إشعار اهليئة بأي تغيريات حدثت يف الشركة ،تؤثر يف الشروط واألحكام اخلاصة باألشخاص
املرخص هلم واألشخاص املسجلني.
 إشعار اهليئة وفقاً ملتطلبات اإلشعار الواردة يف امللحق ( )8- 3من الئحة األشخاص املرخص
هلم.
 إشعار اهليئة فوراً بأي ظروف تؤثر يف املالءة املالية للشركة أو األحوال اليت قد تعوق قدرتها
على أداء أنشطتها بصورة فعالة.
 إعداد وتقديم املعلومات والوثائق الضرورية عند طلبها من قبل السلطات ،واإلجابة عن
استفساراتها يف حينها ،وعلى حنو مرضٍ.
 التعاون مع اهليئة وتسهيل زياراتها أو جوالتها التفتيشية الرمسية ،وممارسة دور حيوي
ملعاجلة ما تربزه التقارير الناجتة عن مثل هذه الزيارات أو اجلوالت التفتيشية.

 4.2جلنة املطابقة وااللتزام
هدف تعليمي  – 4.2فهم األدوار واملسؤوليات احملددة للجنة املطابقة وااللتزام فيما يتعلق بوظيفة االلتزام.
تتضمن املادة ( )52من الئحة األشخاص املرخص هلم أنه ميكن للشخص املرخص له تشكيل جلنة مطابقة
والتزام ملراقبة أعمال األوراق املالية اليت يقوم بها ،وبرنامج املطابقة وااللتزام الذي يتبعه بناءً على طبيعة
وحجم وتعدد أوجه أعماله .و جيوز للهيئة أن تطلب من الشخص املرخص له تشكيل جلنة مطابقة والتزام إذا
رأت ضرورة ذلك بناءً على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال الشخص املرخص له.
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وجيب أن تتضمن جلنة املطابقة وااللتزام عند تشكيلها ،دون حصر ،الرئيس التنفيذي ،ومسؤول املطابقة
وااللتزام ،ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وأحد كبار مسؤولي املراجعة الداخلية إن وجد.
وجيب على جلنة املطابقة وااللتزام أن جتتمع مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل.

 5.2جلنة التدقيق واملراجعة
هدف تعليمي  – 5.2فهم األدوار واملسؤوليات احملددة للجنة التدقيق واملراجعة فيما يتعلق بوظيفة االلتزام.
تتضمن املادة ) (61من الئحة األشخاص املرخص هلم أنه ميكن للشخص املرخص له تعيني جلنة تدقيق
ومراجعة بناءً على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله .كما جيوز للهيئة أن تطلب من الشخص املرخص له
تعيني جلنة تدقيق ومراجعة إذا رأت ضرورة ذلك ،بناءً على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال الشخص املرخص
له .وتستقل هذه اللجنة عن اجملالس اإلدارية (جمالس اإلدارة) العادية يف أي منظمة ،لكي تضمن مراجعة
التدقيق بصورة عادلة غري منحازة .ويقوم كل من املدققني الداخليني واخلارجيني برفع نتائجهم إىل جلنة
التدقيق واملراجعة.
وبشكل عام ،تضطلع جلنة التدقيق واملراجعة بالوظائف اآلتية:
 اختيار الشركة أو اجلهة اليت تقوم بالتدقيق.
 تقديم اإلرشاد والتوجيه للمدققني واملراجعني.
 ومراجعة تقارير التدقيق واملراجعة.
 إشعار جملس اإلدارة بنتائج التدقيق واملراجعة.

 6.2املراجعة الداخلية (التدقيق الداخلي)
هدف تعليمي  – 6.2فهم األدوار واملسؤوليات احملددة للمراجعة الداخلية فيما يتعلق بوظيفة االلتزام.
يعرف اجملمع املعتمد للمراجعني الداخليني ( )CIIAيف اململكة املتحدة ،عملية املراجعة الداخلية أو التدقيق
الداخلي بأنها:
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"نشاط مستقل ،موضوعي ،يهدف إىل التأكيد وتقديم املشورة ،صُمم إلضافة قيمةٍ لعمليات أي منظمة
وحتسينها .وهو يساعد املنظمة يف حتقيق أهدافها من خالل إجياد أساليب آلية ومنضبطة من أجل وتقييم
وحتسني فعالية عمليات إدارة املخاطر ،والرقابة واحلوكمة".4
وتتضمن املادة ) (16من الئحة األشخاص املرخص هلم ،أنه جيوز للشخص املرخص له تفويض إدارة املراجعة
الداخلية بأداء جزء من مهمة مراقبة مدى مالءمة وفعالية نظمه وإجراءاته الوقائية ،بناءً على طبيعة وحجم
وتعدد أوجه أعماله .وجيب أن يتحقق يف إدارة املراجعة الداخلية ما يلي:
 أن يكون هلا مسؤوليات واضحة ،وأن تكون تابعة للجنة التدقيق واملراجعة أو ألحد كبار املديرين
املناسبني.
 أن جتهز اإلدارة مبوارد كافية ويعمل فيها أفراد أكفاء.
 أن تكون مستقلة عن األعمال اليومية للشخص املرخص له.
 هلا صالحية االطالع على سجالت الشخص املرخص له.

مراجع أجنبية
1. Chartered Institute of Internal Auditors,
http://www.iia.org.uk/en/Knowledge_Centre/Resource_Library/internal-audit.cfm.
Accessed: June 2011.
2. Securities Industry Development Centre, 2008, Malaysia Capital Market: Examination Study
Guide: Module 11: Compliance, Securities Commission of Malaysia.
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http://www.iia.org.uk/en/Knowledge_Centre/Resource_Library/internal-audit.cfm
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أسئلة املراجعة
 .0من املسؤول عن تطبيق مهمة االلتزام يف منظمة أو منشأة كمنظمة الشخص املرخص له؟
 .8ما األدوار اخلاصة بكل شخص من األشخاص التاليني يف تطبيق مهمة التزام فعالة داخل املنظمة؟
(أ) جملس اإلدارة (أو اجلهاز اإلداري).
(ب) املديرون (الكبار والصغار).
(ج) مسؤول املطابقة وااللتزام.
(د) جلنة املطابقة وااللتزام.
(هـ) جلنة التدقيق واملراجعة.
(و) املراجعة الداخلية.
 .3ما الواجبات احملددة ملسؤول املطابقة وااللتزام؟
 .4ما اجملاالت أو الوظائف اليت جيب على مسؤول املطابقة وااللتزام مراجعتها؟
 .5كم مرة جيب على مسؤول املطابقة وااللتزام رفع تقرير االلتزام إىل جملس اإلدارة؟ وما احملتويات
املعتادة هلذا التقرير؟
 .6ما األدوار احملددة ملسؤول املطابقة وااللتزام جتاه هيئة السوق املالية؟

منوذج أسئلة متعددة اخليارات
 .1ال يعد االلتزام مسؤولية موظف املطابقة وااللتزام فحسب ،بل هو أيضاً مسؤولية .........
.I

الرئيس التنفيذي.

.II

مديري العموم.

.III

املوظفني.

(أ) ( )Iفقط.
(ب) ( )Iو( )IIفقط.
(ج) ( )Iو( )IIIفقط.
(د) كل ما سبق.
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 .2أي مما يلي ليس مسؤولية موظف املطابقة وااللتزام؟
(أ) تقديم املشورة للشركة حول شؤون االلتزام.
(ب) تسوية شكاوى العمالء.
(ج) مراجعة كفاية الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر
(د) رفع األمور املتعلقة بااللتزام إىل جملس اإلدارة بصفة منتظمة.
 .3كل العناصر التالية هي من عناصر الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر لدى مؤسسة أو منظمة الشخص
املرخص له ،ما عدا:
(أ) استخدام موارد املنظمة/املؤسسة على النحو املالئم.
(ب) إشراف اإلدارة على األنشطة الرئيسية.
(ج) تقييم املخاطر املرتبطة بوظائف خمتلفة.
(د) مراقبة األنشطة للتأكد من أنها ضمن حدود القانون أو النظام.
ال للعمليات واإلجراءات اليت جيب على مسؤول املطابقة وااللتزام مراجعتها:
 .4أي مما يلي يعد مثا ً
.I

القيود احملاسبية اليومية لعمليات األوراق املالية.

.II

أنشطة التسوية يف املكاتب اخللفية.

.III

التأكد من عزل أموال العمالء.

.IV

ال وأرباحاً.
التأكد من أن حسابات العمالء حتقق دخ ً
(أ) ( )Iو( )IIفقط.
(ب) ( )Iو( )IIIفقط.
(ج) ( )Iو( )IIو( )IIIفقط.
(د) كل ما سبق.
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 .5موظف املطابقة وااللتزام مسؤول عن التواصل مع هيئة السوق املالية حول خمتلف شؤون االلتزام،
ومن ذلك:
.I

تقديم قوائم مالية يف الوقت احملدد.

.II

التعاون مع اهليئة وتسهيل اجلوالت التفتيشية الرمسية اليت تقوم بها اهليئة.

.III

إشعار اهليئة بأي أمر يتعلق باملالءة املالية للشركة.

.IV

رفع تقرير موجز عن السوق يومياً.
(أ) ( )Iو( )IIفقط.
(ب) ( )Iو( )IIو( )IIIفقط.
(ج) ( )Iو( )IIو( )IVفقط.
(د) كل ما سبق.
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الفصل الثالث
تأسيس وظيفة االلتزام ومراقبتها
األهداف التعليمية
قٌسم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي إىل مبضمون هذا اهلدف يف
إطار يسبق النص.

مـقدم ـة
1- 3

اإلطار التنظيمي للسوق املالية السعودية

2- 3

البنية التحتية لاللتزام الفعال

3- 3

تطوير برنامج التزام شامل

4- 3

تنفيذ برنامج فعال ملراقبة االلتزام

5- 3

الفصل (ا لعزل) باستخدام الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات (احلواجز املنيعة
أو األسوار الصينية)
0- 5- 3

ما احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)؟

8- 5- 3

هدف احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)

3- 5- 3

إجيابيات احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)

4- 5- 3

سلبيات احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)

5- 5- 3

أوجه القصور يف احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)

6- 5- 3

ما الذي يشكل حاجزاً منيعاً (سوراً صينياً) فعاالً

48

مـقدمــة
إن تطبيق وظيفة التزام فعالة يستلزم تطوير إطار عملٍ مناسب لاللتزام ،وجيب أن حيتوي هذا اإلطار على
هيكل تنظيمي مالئم ومناسب يسهل إدارة عمليات الشركة على حنو سلس وسليم ،مع زرع وظيفة االلتزام
بطريقة صحيحة .وجتدر اإلشارة إىل أن اهليكل التنظيمي ليس وحده الذي حيتاج إىل العناية والسالمة يف
التصميم والبناء ،بل جيب كذلك أن حتدد وتفصل الوظائف بصورة واضحة .عالوةً على ذلك ،ينبغي مراقبة
الفصل املناسب للوظائف يف مجيع األوقات ،ومتى ما توفر هذا ،فيتعني وضع برنامج مراقبة شاملة لضمان دوام
فاعلية وظيفة االلتزام.
ويدور هذا الفصل حول وضع املفاهيم يف قالب املمارسة والتطبيق ،إذ يركز بشكل رئيسي على موضوع تأسيس
ومراقبة برنامج االلتزام يف منشأة الشخص املرخص له .ويبدأ الفصل بإلقاء نظرة عامة على اإلطار التنظيمي
الذي حيكم عمل شركات الوساطة املالية أو األشخاص املرخص هلم يف السوق املالية السعودية ،ثم يتناول
اإلرشادات املتعلقة بإنشاء بنية حتتية فعالة لاللتزام ،وتطوير برنامج فعال ملراقبة االلتزام وتطبيقه .ومن املهم
بالنسبة لألشخاص املرخص هلم إدارة املعلومات احلساسة واخلاصة ،إذ إن إهمال هذا اجلانب قد يؤدي إىل
حدوث التداول بناءً على معلومات داخلية وتضارب املصاحل يف املنشأة ،وهنا يربز دور احلواجز املنيعة (األسوار
الصينية) اليت يتطرق إليها القسم األخري من هذا الفصل.

 1.3اإلطار التنظيمي للسوق املالية السعودية
هدف تعليمي  :1.3معرفة خمتلف التشريعات اليت حتكم عمل السوق املالية احمللية.
تضمنت املادة الرابعة من نظام السوق املالية إنشاء هيئة السوق املالية ،وأن تكون هي اجلهة التنظيمية للسوق
املالية السعودية .كذلك نصت املادة اخلامسة من النظام على أن تكون اهليئة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن
إصدار األنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ،وتطبيق أحكام هذا النظام .وفيما يلي النظام ولوائحه
التنفيذية اليت حتكم عمل السوق املالية السعودية حالياً ،وتطبقها هيئة السوق املالية:
 - 0نظام السوق املالية.
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 - 8الئحة سلوكيات السوق.
 - 3الئحة أعمال األوراق املالية.
 - 4الئحة األشخاص املرخص هلم.
 - 5قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 - 6الئحة حوكمة الشركات.
 - 7الئحة طرح األوراق املالية.
 - 2الئحة االندماج واالستحواذ.
 - 9الئحة صناديق االستثمار.
 - 01الئحة صناديق االستثمار العقاري.
 - 00قواعد التسجيل واإلدراج.
 - 08قواعد الكفاية املالية.
 - 03الئحة إجراءات الفصل يف منازعات األوراق املالية.
 - 04الئحة وكاالت التصنيف االئتماني.
 - 05تعليمات احلسابات االستثمارية.
 - 06القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األوراق املالية املدرجة.
 - 07التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة.
 - 02تعليمات بناء سجل األوامر وختصيص األسهم يف االكتتابات األولية.
 - 09الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات اخلاصة بشركات املساهمة
املدرجة.
 - 81قواعد التسجيل واإلدراج يف السوق املوازية.
 - 80اإلجراءات والتعليمات اخلاصة بالشركات املدرجة أسهمها يف السوق اليت بلغت خسائرها املرتاكمة
 %81فأكثر من رأس ماهلا.
 - 88قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.
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وحيكم النظام ولوائحه التنفيذية أعاله عمليات األشخاص املرخص هلم ،ويعتمد مدى قابلية كل الئحة
للتطبيق على الشخص املرخص له على طبيعة الوظائف احملددة اليت صرحت اهليئة للشخص املرخص له
مبمارستها.

 2.3البنية التحتية لاللتزام الفعال
هدف تعليمي  :2.3معرفة كيفية تطوير البنية التحتية لاللتزام يف أي منظمة/مؤسسة.
إن إنشاء بنية حتتية اللتزام فعال يتمحور حول تطوير هيكل تنظيمي يأخذ باعتباره التطبيق املناسب لوظيفة
(إدارة) االلتزام داخل املنظمة .وهنالك جانبان رئيسيان للبنية التحتية لاللتزام:
( )0اهليكل التنظيمي وخطوط الصالحيات واملساءلة.
( )8وصف وتوضيح األدوار واملسؤوليات لألفراد واإلدارات.
وجيب على املنظمة أو املؤسسة أوالً حتديد خمتلف الوظائف أو اإلدارات أو الوحدات املرتبطة بشكل مباشر أو
غري مباشر بوظيفة االلتزام ،أو تلك اليت يكون إلجراءاتها تبعات على جوانب االلتزام اخلاصة باملنظمة.
وينبغي حتديد األفراد داخل هذه الوظائف املرتبطني بشكل مباشر أو غري مباشر بوظيفة االلتزام ،باإلضافة
إىل أدوراهم ومسؤولياتهم احملددة املتعلقة بوظيفة االلتزام.
إن البنية التحتية الفعالة لاللتزام تصف العالقة وصفاً واضحاً من ناحية التفويض واملساءلة من جملس
اإلدارة إىل الرئيس التنفيذي إىل جلنة املطابقة وااللتزام ومسؤول املطابقة وااللتزام ،فضالً عن تلك احملددة يف
برنامج االلتزام.
و جيب أن يبني اهليكل التنظيمي تسلسل اهلرم اإلداري بصورة واضحة ،وأن يرسم حدود األدوار واملسؤوليات لكل
إدارة ،وهيكل االرتباط اإلداري كذلك.
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 3.3تطوير برنامج التزام شامل
هدف تعليمي  – 3.3تعلم كيفية تصميم وتطوير برنامج التزام شامل يف أي منظمة/مؤسسة.
لضمان التقيد بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،وتعليمات وتوجيهات هيئة السوق املالية ،باإلضافة إىل
السياسات واإلجراءات املعيارية للشخص املرخص له يف مجيع األوقات ،جيب على الشخص املرخص له تطوير
برنامج التزام شامل .إن إنشاء برنامج التزام شامل سيساعد موظف/مسؤول املطابقة وااللتزام على أداء
واجباته اإلشرافية على حنو أكثر فعالية.
هناك خطوات عامة لتصميم برنامج التزام شامل ،وهي:
 تشكيل فريق عمل
بناء جلنة ممثلة من أعضاء من خمتلف ووحدات أو إدارات الشخص املرخص له .إن وجود جلنة ممثلة
بالكامل يوفر عامل التعددية والشمولية لربنامج االلتزام.
 اختيار آلية اإلدارة
تقرير آلية اإلدارة املناسبة لتطبيق الربنامج ،كاإلدارة الصفية مثالً .ففي اإلدارة الصفية يكون هناك
خطوط واضحة للصالحية واملسؤولية واملساءلة ،وبالتالي جتري عملية اإلشراف واملراقبة على حنو فعال.
 حتديد الوظائف
تقرير خمتلف الوظائف واملهام على مستوى األفراد اليت ينبغي إدراجها ضمن برنامج االلتزام .وجيب إعداد
دليل التزام لكل وظيفة ومهمة ،وأن يوضح هذه الدليل ،بلغة بسيطة وخطوة خبطوة ،العمليات اليت جيب
أن يتبعها الفرد الذي يقوم بالعمل .كذلك سيشمل الدليل أيضاً قواعد السلوك املهين ،واألمور اليت
ينبغي جتنبها يف أداء املهمة.
 التواصل وتدريب املوظفني
جيب أن يصل ذلك الدليل الذي حيتوي على العمليات واإلجراءات إىل املوظفني ذوي العالقة الذين يؤدون
العمل ،وغريهم من األشخاص املعنيني .فال بد من توفري التدريب املالئم للموظفني ،من أجل أن يفهموا
املهام والعمليات واإلجراءات متاماً .وجيب أن يغطي الربنامج التدرييب اجليد اجملاالت اآلتية:


اإلطار التنظيمي  -األنظمة واللوائح التنفيذية.



السياسات واملمارسات الداخلية ،ومعايري االلتزام ،ودليل االلتزام.



قواعد سلوكيات العمل ،واألخالقيات املهنية.
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طرق اإلشراف واملراقبة.



فوائد االلتزام وتكاليف عدم االلتزام.



عواقب عدم االلتزام.

 اإلشراف واملراقبة
يعد اإلشراف عملية مستمرة تتضمن التدريب والتعليم لضمان أداء املهام على النحو املرضي وفقاً
لإلجراءات املطلوبة .كذلك يهدف اإلشراف إىل ضمان االلتزام ومنع وقوع األخطاء و/أو عدم االلتزام .أما
املراقبة يف املقابل ،فتشري إىل ممارسة دورية للنظر فيما إذا كانت األنشطة تؤدى بطريقة مرضية ،فضالً
عن اختاذ اإلجراءات التصحيحية حال حدوث جتاوزات.


إعداد ورفع التقارير
جيب تقديم التقارير اخلطية الناجتة عن ممارسات املراجعة واملراقبة إىل إدارة االلتزام ،و/أو جملس اإلدارة.

وجيب حتديث حمتوى برامج االلتزام بصفة منتظمة لكي تستوعب أي تغريات يف األنظمة ،أو مستجدات يف
كل وحدة عمل .إن التطبيق الناجح لربنامج االلتزام يعتمد على كل فرد من أفراد املنظمة ،ولذا من املهم
جداً أن يسعى جملس اإلدارة أو اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له إىل زرع ثقافة االلتزام واحلوكمة اجليدة
يف الشخص املرخص له.

 4.3تنفيذ برنامج فعال ملراقبة االلتزام
هدف تعليمي  – 4.3إدراك أهمية تنفيذ برنامج فعال ملراقبة االلتزام.
بالرغم أن تطوير برنامج فعال ملراقبة االلتزام يعد أمراً حيوياً ،إال أن التحدي احلقيقي يكمن يف عملية
التطبيق الفعالة ملثل هذه الربامج الرقابية ،فالكثري من املنظمات/املؤسسات تبذل جهوداً عظيمة يف تأسيس
برامج فعالة ملراقبة االلتزام ،لكنها تفشل يف عملية التنفيذ .وفيما يلي بعض العراقيل الشائعة أمام برنامج
االلتزام:
 قلة القبول والدعم من جانب جملس اإلدارة واإلدارة العليا.
 تزويد إدارة االلتزام مبوظفني غري أكفاء وموارد غري كافية.
 افتقار مسؤول املطابقة وااللتزام إىل األقدمية والتأهيل أو اخلربة ،أو عدم تكليفه بشؤون االلتزام بشكل
كامل.
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 االعتماد فقط على مسؤول املطابقة وااللتزام وإدارة االلتزام.
 انعدام االستقاللية من جانب مسؤول/موظف املطابقة وااللتزام يف القيام بواجباته.
 الفشل يف اكتشاف وإدارة تضارب املصاحل.
وهلذا ينبغي للشخص املرخص له التأكد من معاجلة هذه العراقيل الشائعة حتى يضمن تنفيذ براجمه
بصورة فعالة.

 5.3الفصل باستخدام الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات (احلواجز املنيعة أو األسوار
الصينية)
 1.5.3ما احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)؟
هدف تعليمي  – 1.5.3معرفة معنى "األسوار الصينية" وكيف ظهرت على أرض الواقع.
يف سياق الوساطة املالية ،ميكن تعريف احلاجز املنيع (أو السور الصيين) باحلاجز املعلوماتي املكوّن من ترتيبات
نظامية إجرائية وبنيوية ،مصممة لصد تدفق املعلومات السرية غري املصرح به ،واملعلومات اليت تؤثر يف األسعار،
بني اإلدارات املختلفة داخل أي منظمة أو مؤسسة وساطة مالية .فعلى سبيل املثال ،يستطيع األشخاص
املرخص هلم ،نظراً لطبيعة وظائفهم ،احلصول على معلومة خاصة بإحدى الشركات ،مل تكشف للسوق بعد.
فإذا وصلت هذه املعلومة إىل موظفي التداول ،فسيتمتعون مبيزة وأفضلية غري عادلة يف تعامالت األوراق املالية
مقارنة بعموم املستثمرين .فالقصد من احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) هو منع هذا األمر ،وغريه من
تسربات املعلومات داخل اإلدارات  ،اليت قد تنتهي بإساءة واستغالل تلك املعلومات.
إن موافقة مسؤول املطابقة وااللتزام ضرورية النتقال وتراسل املعلومات السرية بني اإلدارات أو الوحدات.
فعندما يقوم مسؤول املطابقة وااللتزام بتصريح أو رفض تدفق املعلومات ،فإنه يضع يف اعتباره الطبيعة
اجلوهرية للمعلومات ،وعامل التوقيت ،وعناصر تضارب املصاحل ،أو عدم العدالة حبق السوق ،وما إذا كانت هذه
املعلومات ستصبح معلومات متاحة للعامة يف املستقبل القريب.
إن اهلدف األساسي للحواجز املنيعة (األسوار الصينية) هو منع التداول بناءً على معلومات داخلية يف شركات
الوساطة املالية كما يظهر من املقتطف التالي:
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"ظهرت احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) أول مرة عام 0962م كجزء من تسوية بني هيئة
األوراق واألسواق املالية ( )SECيف الواليات املتحدة ،ومؤسسة "مرييل لينش" املالية ( Merrill
 ،)Lynchحيث كانت هذه الشركة هي مديرة االكتتاب واملتعهدة الرئيسية لتغطية عملية
طرح أولي حمتملة لسندات خاصة بشركة "دوغالس" للطائرات ( Douglas Aircraft
 .)Companyعلمت "مرييل لينش" أن هذه الشركة كانت على وشك إصدار تقديرات
معدلة ألرباحها باخنفاضٍ كبري يف األرقام .وقام املسؤولون عن عملية تغطية االكتتاب لدى
"مرييل لينش" بنقل هذه املعلومة إىل إدارة املبيعات (التسويق) ،واليت بدورها نقلتها إىل عدة
صناديق استثمارية وغريها من العمالء من املؤسسات الكبرية .وخالل فرتة الثالثة أيام قبل
إفصاح شركة "دوغالس" عن هذه املعلومة علناً ،قامت شركة "مرييل لينش" وعمالئها ببيع
األسهم ليتجنبوا وقوع خسائر كبرية .وكجزء من التسوية اليت توصلت إليها "مرييل لينش"
مع هيئة األوراق واألسواق املالية األمريكية ،تبنت الشركة وثيقةً رمسية تنص على سياسة
"حتظر إفصاح أي من منسوبي إدارة تغطية االكتتابات عن املعلومات اجلوهرية اليت حيصلون
عليها من أي شركة ...ومل تعلن جلمهور املستثمرين" .ومن حيث الواقع العملي ،شكلت هذه
الوثيقة الرمسية أول حاجزٍ منيع (سور صيين) .وبعد تسوية "مرييل لينش" ،بادرت شركات
وساطة أخرى طوعاً بتطبيق احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) ،وذلك ملنع هيئة األوراق
واألسواق املالية األمريكية من استهدافهم بالتحقيق معهم يف قضايا التداول بناءً على
معلومات داخلية".
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وعليه استُخدمت احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) أيضاً لتجنب حاالت تضارب املصاحل الداخلية فيما بني
اإلدارات .فاليوم باتت احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) أداةً مهمة من أدوات إدارة املخاطر ،إذ تُستخدم
كوسيلة للفصل فيما بني الوظائف .وسنقوم باإليضاح املقرون مبزي ٍد من التفصيل يف األقسام التالية:

" 5غورمان" (6002م) الصفحة .682
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 2.5.3هدف احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)
هدف تعليمي ( 2.5.3أ) – معرفة هدف احلواجز املنيعة يف أي منظمة/مؤسسة.
هدف تعليمي ( 2.5.3ب) – معرفة مفهوم احلواجز املنيعة فيما يتعلق بأنشطة التداول بناءً على معلومات
داخلية.
هدف تعليمي ( 2.5.3ج) – معرفة مفهوم احلواجز املنيعة فيما يتعلق حباالت تضارب املصاحل.
هدف تعليمي ( 2.5.3د) – معرفة مفهوم احلواجز املنيعة فيما يتعلق بفصل الوظائف.
يف املنظمات احلديثة ،ميكن استخدام احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) يف ثالثة تطبيقات رئيسية:
 منع التداول بناءً على معلومات داخلية.
 الوقاية من تضارب املصاحل.
 فصل الوظائف أو الواجبات.
منع التداول بناءً على معلومات داخلية
التداول بناءً على معلومات داخلية هو التداول غري املشروع لورقة مالية على أساس معلومات جوهرية غري
معلنة للجمهور .ويف إطار الشخص املرخص له الذي يقدم خدمات متعددة ،عادةً ما حتصل إدارة املصرفية
االستثمارية على هذه املعلومات اخلاصة غري املعلنة من خالل عالقتها وتعاملها مع عمالئها من الشركات.
فإذا قام موظف العمليات املصرفية االستثمارية مبشاطرة هذه املعلومات مع موظفي التداول وإدارة الصناديق يف
الشركة ،فإن هذا قد يؤدي إىل حدوث التداول بناءً على معلومات داخلية.
وعلى سبيل املثال ،قد يقوم مصرف استثماري بتقديم مشورة إىل عمالئه من الشركات حول تقديم عرض
شراء لشركة أخرى .وتعد هذه معلومة خاصة قبل كشفها واإلفصاح عنها للعموم .فإذا كشف املصرف
االستثماري هذه املعلومة ملوظفي التداول يف داخل املنشأة ،فإنهم قد يستغلون هذه املعلومة يف التداول
ألنفسهم ،أو إشعار عمالئهم بها .وهذا بالطبع مثال واضح للتداول بناءً على معلومات داخلية والذي حيظره
النظام.
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وملنع أو جتنب التداول بناءً على معلومات داخلية من هذا النوع ،جيب منع املعلومات اخلاصة ،ال سيما تلك
املؤثرة يف األسعار ،من التسرب من إدارة املصرفية االستثمارية إىل اإلدارات األخرى .ولذا جيب تشييد "حاجز
منيع (سور صيين)" حول إدارة املصرفية االستثمارية.

الوقاية من تضارب املصاحل
ميكن أن يكون لكبار األشخاص املرخص هلم أنشطة كثرية خمتلفة ،تشمل الوساطة املالية لألفراد واملؤسسات،
والتداول حلساب الشركة اخلاص ،وإجراء األحباث ،وإدارة صناديق االستثمار ،وتغطية االكتتابات العامة،
واملصرفية االستثمارية ،وقد تتضمن تقديم املشورة وترتيب الصفقات للعمالء من الشركات .ففي ظل وجود
هذه األنشطة املتعددة ،ميكن أن يواجه الشخص املرخص له العديد من حاالت تضارب املصاحل.
وكمثال توضيحي هلذا األمر ،حياول احلاجز املنيع (السور الصيين) احملافظة على استقالل احمللل املالي
بفصل إدارتي األحباث واخلدمات املصرفية االستثمارية ،حبيث ال يتعرض احملللون للضغوط من جانب
املصرفيني االستثماريني .فمتى ما عملت األحباث بشكل مستقل ،يستطيع احملللون التعبري عن مرئياتهم
احلقيقية عن األسهم دون خمافة تقييد أو إعاقة أنشطة إدارة املصرفية االستثمارية.
وهناك حاالت أخرى لتضارب املصاحل تنشأ مثالً عندما تصدر إدارة األحباث يف منشأة الشخص املرخص له
توصيات بشأن أسهم معينة ،علماً أن هذه املعلومة تعد معلومةً خاصة حتى يتم نشرها للعمالء والسوق .فإذا مل
تكن احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) موجودة ،ميكن أن تتوصل اإلدارة أو الوحدة اإلدارية املعنية للشخص
املرخص له إىل العلم بهذه املعلومة قبل نشرها للعامة ،وبالتالي يقع املدير يف حالة تضارب مصاحل ،إذ ميكنه
ال من أموال عمالئه.
التصرف والتحرك ملضاعفة أمواله اخلاصة بد ً

فصل الوظائف أو الواجبات
إن احلواجز املنيعة ال تشري فقط إىل جمرد "أسوار أو حوائط" متنع انتقال املعلومات اخلاصة ،بل تشمل أيضاً
عملية الفصل املناسب للواجبات .وتعد عملية فصل الواجبات والوظائف عنصراً مهماً من عناصر إدارة املخاطر
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التشغيلية .وقد ينجم عن املخاطر التشغيلية خسائر بسبب ضعف أو خلل يف العمليات واإلجراءات اخلاصة
بالعمل .فإذا سُمح لشخص واحد بالتعامل مع كل الوظائف واألنشطة املتعددة ،فرمبا يفتح هذا بابًا
الستغالل النظام.
وتعين عملية فصل الواجبات والوظائف التفريق بني املهام يف العمليات اخلاصة بالعمل ،حبيث توكل املهام إىل
موظفني خمتلفني .وبهذه الطريقة تنشأ عملية "الضبط ،والرقابة واملوازنة" أو توزيع الصالحيات يف النظام.
ومن أمثلة الواجبات اليت ميكن فصلها بصورة منطقية :وظائف التداول والتسوية ،عمليات املكاتب األمامية
واملكاتب اخللفية ،متابعة دفرت األستاذ واملصادقة عليه.

 3.5.3إجيابيات احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)
هدف تعليمي  – 3.5.3معرفة إجيابيات وجود ترتيبات احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) املناسبة يف أي
منظمة/مؤسسة.
مع وجود احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) تبقى املعلومات مقصورة على اإلدارات املعنية بها واملصرح هلا
بتسلم أو تلقي هذه املعلومات .فهذا الوضع يسمح لإلدارات األخرى بالتصرف حبرية يف أداء وظائفها دون
اخلوف من التأثري يف بقية اإلدارات أو التأثر بها .فعندما تقوم إدارة األحباث مثالً بتحليل سهم ما بناءً على
مميزاته ،بغض النظر عن أي صفقات نفذتها إدارة املصرفية االستثمارية ،سيتمكن املتداولون أيضاً من التداول
حبرية دون اخلوف من التورط يف التداول بناءً على معلومات داخلية.
وتساعد احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) على تعزيز العدالة والثقة يف أسواق األوراق املالية من خالل ضمان
عدم متكن من ميلكون معلومات خاصة من استخدامها للمكاسب الشخصية أو اخلاصة على حساب مستثمرين
جيهلون تلك املعلومات .إن سيادة التداول بناءً على معلومات داخلية ،خاصةً داخل منظمات األشخاص
املرخص هلم ،يعكس قلة األمانة والنزاهة  ،ويؤدي يف نهاية املطاف إىل فقدان ثقة املستثمرين بالسوق.
ومن وظائف البنوك االستثمارية تقديم املشورة للعمالء من الشركات حول الصفقات التجارية ،كعمليات
االندماج واالستحواذ .ففي مثل هذه األوضاع تضع الشركة العميلة ثقتها يف املصرف االستثماري وتودع لديه
معلومات مؤثرة يف األسعار .وعند عدم وجود احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) ،ميكن للبنك االستثماري
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املشاركة يف هذه املعلومات مع اإلدارات األخرى داخل املنظمة ،اليت رمبا تكون حباجة إىل هذه املعلومات .فبهذا
املعنى ،تساعد احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) على محاية مصلحة الشركات العميلة.

 4.5.3سلبيات احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)
هدف تعليمي  – 4.5.3معرفة سلبيات ترتيبات احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) يف أي منظمة/مؤسسة.
قد متنع احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) الفعالة الشخص املرخص له من الوفاء بواجب اإلخالص لعمالئه.
وانطالقاً من واجب األمانة هذا ،جيب على الشخص املرخص له اإلفصاح لعمالئه عن كل الوقائع اجلوهرية
اليت  -ضمن حدود علمه  -ميكن أن تؤثر بأي حال من األحوال يف أي صفقة .غري أن احلواجز املنيعة
(األسوار الصينية) متنع األشخاص املرخص هلم من استخدام املعلومات اخلاصة اليت مت احلصول عليها من
املصرفيني االستثماريني للوفاء بهذا الواجب املطلوب يف حق املتداولني األفراد للشركة.
وبالنظر من زاوية خمتلفة ،ميكن أن حتدث احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) صراعات أو تضاربات داخلية
على مستوى اإلدارات .فعلى الشخص املرخص له االلتزام بواجب السرية (سرية املعلومات) جتاه عمالئه من
الشركات ،ويف الوقت نفسه ،عليه واجب اإلفصاح عن أي معلومات ترتبط بسهمٍ ما لعمالئه األفراد .وهذا
يضعه يف موقف تضارب – االلتزام بواجب السرية جتاه العمالء من الشركات على "حساب" عمالئه األفراد ،أو
االلتزام بواجب اإلفصاح جتاه عمالئه األفراد لكن مبخالفة متطلب السرية.
وهناك ناحية سلبية أخرى هي عدم قدرة الشخص املرخص له على مشاطرة املعلومات بني إداراته املختلفة.
فعندما تُتاح مشاطرة املعلومات واملصادر حبرية بني اإلدارات املختلفة ،فقد يؤدي هذا إىل اختاذ قرارات أفضل،
ووفورات يف التكاليف ،ووجود فرصٍ للتفكري اجلماعي ،وغريها من اجلمع بني التآزر والتكامل ودمج اإلدارات
املختلفة .وعلى سبيل املثال ،رمبا يكون لدى إدارة املصرفية االستثمارية معلومات تفيد إدارة األحباث ،ويف املقابل
رمبا يكون لدى إدارة األحباث معلومات ذات نفع وفائدة ملديري الصناديق وإدارة التداول .ولكن مع قوة احلواجز
املنيعة (األسوار الصينية) لن تتمكن هذه اإلدارات من املشاطرة أو املشاركة يف هذه املعلومات فيما بينها.
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 5.5.3أوجه القصور يف احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)
هدف تعليمي  – 5.5.3فهم حدود وجوانب قصور احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) يف أي منظمة/مؤسسة.
إن وجود احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) ال يضمن إيقاف تدفق املعلومات الداخلية كلياً وال مينع التداول
بناءً على معلومات داخلية متاماً ،وال تضارب املصاحل لدى احملللني .ورمبا تكون احلواجز املنيعة (األسوار
الصينية) ناجحة يف منع التدفق العرضي وغري املصرح به للمعلومات ،لكنها قد ال تكون قادرة على منع
التصرفات املتعمدة لتقاسم املعلومات الداخلية.
إن منع التداول بناءً على معلومات داخلية من خالل استخدام احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) يقع ضمن
إطار شركات الوساطة املالية أو األشخاص املرخص هلم .ولذا لن يكون للحواجز املنيعة (األسوار الصينية)
عالقة مبنع التداول بناءً على معلومات داخلية خارج إطار شركات الوساطة املالية.

 6.5.3ما الذي يشكل حاجزاً منيع ًا (سورًا صينياً) فعاالً؟
هدف تعليمي  – 6.5.3معرفة العناصر اليت تشكل حواجز منيعة (أسواراً صينية) فعالة.
توحي احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) الفعالة بأنها حققت هدفها الرئيس وهو منع التداول بناءً على
معلومات داخلية ،وكذلك أهدافها العامة كالوقاية من الوقوع يف تضارب املصاحل ،وتسهيل فصل الواجبات
والوظائف .ومع أن احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) تبدو بسيطة ،إال أن تفعيلها وجناحها يتطلب الكثري من
اجلهد وااللتزام من اإلدارة .ويف الواقع ،يصعب احتواء املشاكل النامجة عن تدفق املعلومات غري املصرح به،
ففي مكان العمل مثالً ،يلتقي الناس بعضهم ببعض وخيتلطون .عالوةً على ذلك ،قد يكون من املستحيل
احتواء املعلومات مع التطور اهلائل يف تقنية املعلومات واالتصاالت احلديثة .ولذلك ال يكفي جمرد وضع
احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) بل جيب أيضاً على املنظمات استقطاب املوظفني املتسمني بالنزاهة العالية
وأخالقيات العمل السامية ،والذين لن يتقيدوا بنصوص األنظمة فقط ،بل أيضاً بروحها ومقتضياتها .كذلك
ينبغي للشركات أن تدير املعلومات احلساسة بكفاءة ،ومن ذلك مثالً ،تقليص عدد املوظفني املشاركني يف
صفقات الشركة.
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ومن منظور اإلدارة ،هنالك مبادرات ميكن اختاذها لتحسني فاعلية احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) ،وتشمل
اآلتي:
 أسلوب الفصل :بالرغم من أن وجود حواجز أو جدران ملموسة ميكن أن يسهم يف فاعليتها ،أال أن
احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) ال جيب أن تكون دائماً بنى مادية .فهناك اعتبارات أخرى تشمل
اإلجراءات والعمليات وإدارة تدفق املعلومات ،واهليكل التنظيمي (خطوط املسؤولية واملساءلة والتسلسل
اإلداري واإلشراف) وغريها.
 املراقبة واملراجعة :جيب أن يكمل أسلوب الفصل وجود برنامجٍ ملراقبة ومراجعة احلواجز املنيعة (األسوار
الصينية) بصورة منتظمة ،وميكن تكليف مسؤول املطابقة وااللتزام بهذه املهمة كإحدى مسؤولياته
األساسية.
 الربامج التثقيفية :جيب على اإلدارة أيضاً أن تشرع يف تنظيم برامج تثقيفية وتعليمية متواصلة حول
املطابقة وااللتزام وسلوكيات العمل جلميع املوظفني ،وعلى وجه اخلصوص من يشارك منهم يف
األنشطة اليت تتطلب معلومات ،وكذلك أولئك الذين يقومون حبمايتها.
 إجراءات اجلدران املسامية :ينبغي أن يعد اخرتاق احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) انتهاكاً خطرياً
لقواعد الشركة ،لذا يتعني على الشركة وضع إجراءات مناسبة للتعامل مع مثل هذه االنتهاكات.
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أسئلة املراجعة
 .0ما اخلطوات النموذجية لوضع برنامج االلتزام يف أي مؤسسة؟
 .8يعد تدريب املوظفني أحد عناصر برنامج االلتزام ،ما الذي ينبغي أن تركز عليه الربامج التدريبية؟
 .3ما العقبات الشائعة أمام برنامج االلتزام؟
 .4اذكر اللوائح التنفيذية اليت أصدرتها هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية .وما أهم اللوائح
املتعلقة بوظيفة االلتزام؟
 .5ما هي اجلوانب الرئيسية للبنية التحتية لاللتزام؟
 .6ما العناصر اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند تطوير بنية حتتية لاللتزام؟
 .7اشرح شرحًا واضحاً معنى احلواجز املنيعة (األسوار الصينية.
 .2كيف ظهر مفهوم احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) يف سوق األوراق املالية؟
 .9ما املقاصد الرئيسة للحواجز املنيعة (األسوار الصينية) يف شركات الوساطة املالية (األشخاص
املرخص هلم)؟
 .01ما مزايا أو إجيابيات احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)؟
 .00ما جوانب قصور احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)؟
.08كيف ميكن حتسني فعالية احلواجز املنيعة (األسوار الصينية)؟

منوذج أسئلة متعددة اخليارات
 .1أي من العبارات التالية حول أدوار إدارة الشكاوى فيما خيتص بربنامج االلتزام  -خاطئة ؟
(أ) توفر روابط مهمة بني الشخص املرخص له وعمالئه.
(ب) تقدم معلومات مهمة عن تفضيالت العمالء.
(ج) ينبغي أن تعاجل كل شكوى حسب اإلجراءات املنصوص عليها.
(د) ميكنها أن تسلط الضوء على املشاكل اليت ينبغي للشخص املرخص له الرتكيز عليها على
حنو استباقي.
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 .2على الرغم من وجود برنامج التزام جيد يف مؤسسة معينة ،اال أن هناك إخفاقات من املمكن أن تقع يف
تطبيقه ،وذلك مثل:
(أ) الفشل يف اكتشاف تضارب املصاحل وإدارته.
(ب) الفشل يف تقليل عدد القواعد املطلوبة.
(ج) الفشل يف جذب عمالء جدد ذوي مكانة جيدة.
(د) الفشل يف تفويض املسؤوليات والصالحيات.

 .3ميكن تعريف احلاجز املنيع (السور الصيين) بأنه ذلك احلاجز املعلوماتي املؤلف من إجراءات نظامية
وترتيبات بنيوية ،مصممة إليقاف تدفق املعلومات ،وال سيما املعلومات  ...........واملؤثرة يف ..............
بني اإلدارات املختلفة ذات املصاحل وااللتزامات املتضاربة.
(أ) العامة ،السعر.
(ب) العامة ،احلجم.
(ج) اخلاصة ،السعر.
(د) اخلاصة ،احلجم.
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 .4على الرغم أن احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) ال تضمن النجاح ،إال أنه ميكن حتسني فعاليتها
بإضفاء املواصفات التالية عليها:
.I

الفصل املادي بني اإلدارات لعزهلا بعضها عن بعض.

.II

وجود برنامج توعوي مستمر للتأكيد على إنتاجية املؤسسة أو املنظمة.

.III

وضع إجراءات حمددة للتعامل مع املواقف اليت مت فيها جتاوز احلاجز.

.IV

املراقبة املتواصلة من جانب مسؤول املطابقة وااللتزام.
(أ) ( )Iو( )IIو( )IIIفقط.
(ب) ( )Iو( )IIIو( )IVفقط.
(ج) ( )IIو( )IIIو( )IVفقط.
(د) كل ما سبق.
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مـقدمــة
ال شيء مؤكداً يف العامل احلقيقي  ،فليس هناك ما يضمن تنفيذ أفضل خطة وفق ما وضع من ختطيط
ودراسة .لذا جيب على املنظمة الفعالة ،إىل جانب وضع اخلطط اجليدة ،إدارة املخاطر وحاالت عدم التيقن،
حتى ميكن التعامل مع احتماالت الفشل واإلخفاق يف املنظمة ،وبالتالي تقليصها أو جتنبها .يف هذا السياق،
تكمل إدارة املخاطر ووظيفة االلتزام يكمالن بعضهما بعضاًمن أجل جتنب الكوارث واألزمات.
يستعرض هذا الفصل خمتلف جوانب إدارة املخاطر وعالقتها واعتمادها داخلياً على وظيفة االلتزام ،و يتناول
القسم األول منه معنى املخاطر وإدارة املخاطر ،ثم يتطرق إىل مبادئ إدارة املخاطر .ويغطي هذا الفصل أيضاً
املخاطر وإطار عمل االلتزام ،باإلضافة إىل العناصر املهمة اليت تدعم البنية التحتية القوية إلدارة املخاطر،
وكذلك بعض أدوات إدارة املخاطر اليت ميكن استخدامها إلدارة املخاطر املؤسسية .وينتهي الفصل بعرض
شامل ملختلف أنواع املخاطر.

 1.4املخاطر وإدارة املخاطر
هدف تعليمي  – 1.4معرفة معنى املخاطر وإدارة املخاطر ،وفهم سبب احلاجة إىل إدارة املخاطر.
تعرف املخاطر بأنها حاالت عدم التيقن يف حتقيق األهداف .وتنبثق املخاطر من حاالت عدم التيقن يف األسواق
املالية ،وفشل املشاريع ،واملسؤوليات أو االلتزامات القانونية ،وخماطر االئتمان ،واحلوادث ،واألسباب والكوارث
الطبيعية ،وكذلك اهلجمات املتعمدة من عدو ما.
وميكن القول بأن إدارة املخاطر هي نهج منظم يهدف إىل تقليل تعرض املؤسسات أو املنظمات للمخاطرة.
وتشمل أي منظومة إلدارة املخاطر خمتلف السياسات واإلجراءات واملمارسات اليت تعمل يف انسجام تام لتحديد
وحتليل وتقييم ومعاجلة املخاطر ومراقبتها .وتستخدم معلومات إدارة املخاطر جنباً إىل جنب مع املعلومات
األخرى عن الشركات ،كاجلدوى ،للتوصل إىل قرار إدارة املخاطر .وتتضمن اسرتاتيجيات إدارة املخاطر نقل
املخاطر لطرف آخر ،وجتنب املخاطر ،واحلد من التأثري السليب للمخاطر ،وقبول بعض أو كل العواقب املرتتبة
على خماطر معينة .ومن أمثلة أدوات إدارة املخاطر يف حياتنا اليومية شراء التأمني ،وتركيب األنظمة األمنية،
واالحتفاظ باحتياطيات نقدية وتنويع االستثمارات .وباختصار ،فإن إدارة املخاطر هي عملية حتليل مدى
التعرض للخطر وحتديد كيفية التعامل معه على أفضل وجه.
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يعزز تطبيق إدارة املخاطر والضوابط القوية والفعالة داخل املؤسسات املالية االستقرار يف مجيع جوانب
وجماالت النظام املالي بأكمله .وعلى وجه التحديد ،توفر الضوابط الداخلية إلدارة املخاطر أربع وظائف
مهمة:
 - 0محاية الشركة من خماطر السوق ،واملخاطر االئتمانية والتشغيلية والقانونية ،وخماطر السيولة.
 - 8محاية الصناعة أو النشاط املالي من املخاطر املتسلسلة العامة على مستوى النظام االقتصادي أو
املالي.
 - 3محاية عمالء الشركة من اخلسائر الكبرية غري املرتبطة بالسوق (مثل فشل الشركة ،واالختالس،
واالحتيال ،وغريه).
 - 4محاية الشركة من خماطر السمعة السالبة(اإلشاعات والتشويه).
تعزز إدارة املخاطر والضوابط السليمة والفعالة استقرار كل من شركات األوراق املالية والصناعة املالية ،مما
يبعث على زرع الثقة يف مجهور املستثمرين واألطراف املقابلة .إن شركات األوراق املالية متلك احلوافز
االقتصادية والتجارية الستخدام نظم ضوابط داخلية قوية إلدارة املخاطر ،وبدون هذه الضوابط تصبح
الشركة عرضة للمخاطر.

 2.4مبادئ إدارة املخاطر
هدف تعليمي  – 2.4معرفة املبادئ العامة إلدارة املخاطر.
جيب على املنظمات واملنشآت اليت ختطط لوضع برامج إلدارة املخاطر التقيد مببادئ معينة ترشدها وتقودها
إىل تطبيقها بنجاح وفاعلية .بوجه عام ،تقوم مبادئ إدارة املخاطر على أساس املنطق السليم وما يتعلق
باملنظمة وجمال نشاطها .أما يف سياق صناعة أسواق األوراق املالية حتديداً ،فتعد مبادئ إدارة املخاطر التالية
ذات عالقة مبا يلي:
 - 1مبدأ إضافة القيمة :ينبغي أن يضيف برنامج إدارة املخاطر الفعال قيمةً للمنظمة من خالل حتسني
الكفاءة يف خمتلف الوظائف ،كاملوارد البشرية ،والعمليات ،والتمويل والتسويق .وجيب أن تؤدي إدارة
املخاطر إىل زيادة تركيز األنشطة ،وارتفاع كفاءة استخدام موارد الشركات.
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 - 2مبدأ العملية املتكاملة :ينبغي أال تُعامل إدارة املخاطر كمبادرة مستقلة بذاتها ،بل جيب دجمها
وضمها وتكاملها مع عملية التنظيم بأسرها ،وكذلك مع مجيع املشروعات والعمليات اخلاصة
بإدارة التغيري.
 - 3مبدأ صنع القرار املتكامل :ينبغي أن تُعاجل عملية صنع القرار يف املنظمات املخاطر وحاالت عدم
التيقن معاجلةً صرحية ،خاصة عند التفكري يف مسارات بديلة لتسيري العمل .فيجب استخدام أفضل
املعلومات املتاحة يف تقييم املخاطر ،وأن يؤخذ بعني االعتبار أوجه قصورها وعيوبها وعوائقها
احملتملة.
 - 4مبدأ التطبيق املنتظم :ينبغي أن تُدار وتُعاجل إدارة املخاطر بطريقة منتظمة ومبنية على منظومة
ثابتة من أجل جلب االستقرار والتناغم يف حتقيق النتائج.
 - 5مبدأ املناسبة :ينبغي تطوير برنامج إدارة املخاطر وتكييفه ليناسب حاجات املنظمة والبيئة اليت
تعمل فيها .وتضم البيئة العوامل الثقافية الداخلية واخلارجية اليت متيز موظفي املنظمة وبيئتها.
 - 6مبدأ الشمولية :من املهم أن يفهم مجيع أصحاب املصاحل برامج إدارة املخاطر ويدعمونه ،ولتحقيق
هذه الغاية يتعني إشراك أصحاب املصاحل بالقدر املناسب ،ومن ثم احملافظة على الشفافية الضرورية
والتواصل املنتظم مع كل األطراف املعنية .و جيب أن تدرك اإلدارة أن أصحاب املصاحل قد يؤثرون يف
حتقيق أهداف املنظمة.
 - 7مبدأ القدرة على التأقلم :تتعرض املنظمات والبيئات اخلاصة بها إىل تغريات مستمرة ،وبعض هذه
التغريات يؤثر يف أنشطة املنظمة وبراجمها ،وهنا جيب أن تكون برامج إدارة املخاطر جاهزة دائماً
إلدراك هذه التغريات بسرعة ومن ثم التأقلم معها.
 - 8مبدأ التحسني املتواصل :جلعل برامج إدارة املخاطر مرتابطة وفعالة يف كل األوقات ،جيب أن تتطور
وتنمو هذه الربامج وختضع للمراجعة والتحسينات املستمرة.
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 3.4املخاطر وإطار عمل االلتزام
هدف تعليمي  – 3.4فهم املنظور العام إلدارة املخاطر والعمليات العامة الداخلة يف هذا اجملال.
إن اتساع مساحة البيئة التنظيمية ،وارتفاع درجة تعقد األعمال ،وزيادة الرتكيز على املساءلة ،جعل املنظمات
واملؤسسات تتبنى جمموعة أكرب من مبادرات املخاطر وااللتزام .لكن هذه املبادرات غري منسقة يف فرتة أصبحت
فيها املخاطر معتمدة بعضها على بعض داخلياً ،وتقوم على الضوابط الرقابية عدة جهات (مشاركة) .ونتيجة
لذلكُ ،يخطط هلذه املبادرات وتدار مبعزل ،األمر الذي رمبا يزيد من خماطر األعمال الشاملة للمنظمة.
باإلضافة إىل ذلك ،تؤدي مبادرات االلتزام واملخاطر املتوازية إىل االزدواجية يف اجلهود ،وتتسبب يف تكاليف
خترج عن نطاق السيطرة .إن عملية إدارة املخاطر وااللتزام الفعال من خالل الرقابة ،والتحديد ،واإلنفاذ،
واملتابعة متلك القدرة على تنسيق وتوحيد هذه املبادرات.
ويشمل نطاق عملية املخاطر وااللتزام العناصر التالية:
 متكّن إدارة املخاطر املنظمة من تقييم مجيع املخاطر التنظيمية وتلك املتعلقة باألعمال ،والضوابط،
ومراقبة إجراءات التخفيف بطريقة منظمة .وتشمل هذه العملية:
 حتديد املخاطر وتصنيفها.
 تقييم املخاطر.
 ختفيف املخاطر.
 رفع التقارير عن احتواء املخاطر.
 يضمن االلتزام أن املنظمة واملؤسسة متلك عمليات وضوابط داخلية تستويف املتطلبات املفروضة من
قبل اجلهات التنظيمية من خالل خمتلف األنظمة واللوائح التنظيمية ،واملبادئ اإلرشادية ،وأفضل
املمارسات ،والسياسات واإلجراءات الداخلية .وتشمل هذه العملية:
 توثيق العملية واملخاطر.
 حتديد وتوثيق الضوابط.
 تقييم فعالية الضوابط الرقابية.
 اإلفصاح واعتماد عملية االلتزام.
 إصالح أو معاجلة املشاكل.
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 4.4البنية التحتية إلدارة املخاطر
هدف تعليمي  – 4.4معرفة العناصر املهمة اليت تدعم البنية التحتية القوية إلدارة املخاطر.
ال بد من وجود بنية حتتية مناسبة إلدارة املخاطر من أجل حتقيق مبدأ إدارة املخاطر الفعالة ،ومن ذلك:
1- 4- 4

فصل الواجبات/الوظائف

إن املبدأ الرئيس للبنية التحتية إلدارة املخاطر يكمن يف فصل الواجبات أو الوظائف ،كالفصل بني الصالحيات
والواجبات والوظائف يف أقسام التعامالت و يف عمليات املكاتب اخللفية .وقد مت تناول احلاجة إىل فصل وعزل
الواجبات آنفًا يف الفقرات  3- 0و  8- 5- 3من هذا الدليل التعليمي.

2- 4- 4

مالءمة النظام

جيب أن يكون هنالك نظام كافٍ ومالئم لتسجيل بيانات الصفقات ،الستخدامها ملراقبة وإدارة املخاطر .فمع
تقنية املعلومات احلديثة ،يتم رصد مجيع املعلومات عن كل صفقة ولكل متداول ومستثمر آلياً ،مبجرد أن متر
عرب نظام املقاصة .وميكن ترتيب البيانات ومعاجلتها للمتابعة والتقييم .فعلى سبيل املثال ،ينبغي ملعاجلة
البيانات أن تكون قادرة على تقييم ما إذا كان حساب تداول يفشل يف إيداع وإكمال هامش الصيانة (الوقائية)،
وبالتالي يلزم استدعاء أو طلب اهلامش من العميل .ويف نهاية كل تداول ،ميكن إعداد تقرير لتقييم أرصدة
مجيع العمالء ،حتى يتسنى إرجاع أولئك الذين أفرطوا يف التداول أو جتاوزوا حد ممارسات التداول املقبولة
إىل الوضع املقبول واملناسب.

3- 4- 4

هيكل احلدود املسموح بها

إن أحد تدابري السالمة املتخذة يف جمال إدارة املخاطر هي احلدود املختلفة السارية على األشخاص املرخص
هلم .فعلى سبيل املثال ،هناك متطلبات كفاية رأس املال ،اليت جيب على الشخص املرخص له االلتزام بها.
وتضمن هذه احلدود عدم ممارسة األشخاص املرخص هلم لألنشطة اليت تتجاوز قدرتهم على استيعاب
املخاطر.
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4- 4- 4

رفع التقارير كأداة من أدوات إدارة املخاطر

رمبا تستخدم التقارير اليت أعدها املراجعون الداخليون واخلارجيون كأدوات إلدارة املخاطر ،إذ قد يلفت مدير
املخاطر انتباه مسؤول املطابقة وااللتزام واإلدارة العليا إىل التقصري احملتمل يف النظام .ولذا جيب وضع
إجراءات تشغيلية فعالة كوجود خط واضح للتفويض واملساءلة لكل وحدة وإدارة ،واملنظمة/املؤسسة بأكملها.

 5- 4أنواع املخاطر
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هدف تعليمي  :5- 4فهم األنواع املختلفة للمخاطر ،وبعض احلاالت الواقعية ذات العالقة إليضاح كل نوع
من أنواع املخاطر.
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خماطر السوق

تشري خماطر السوق إىل عدم التيقن من حتركات األسعار يف السوق بسبب العوامل العامة على نطاق الدولة،
أو العوامل اخلاصة بصناعة معينة .ويف أسواق األوراق املالية ،تؤثر خماطر السوق يف الكثري من األوراق املالية أو
كلها أحياناً ،فال يقتصر تأثريها على جمرد ورقة مالية واحدة أو بضع أوراق مالية .ومن أمثلة خماطر السوق،
التغيري يف السياسات االقتصادية للحكومة ،أو التغري اجلذري يف حالة الطقس الذي يؤثر يف املنتجات الزراعية.
وجيب على الشخص املرخص له أن يكون على دراية بهذا النوع من املخاطر ،وأن ينقل فحوى تقييمها إىل
العمالء .كذلك جيب على الشخص املرخص له أيضاً أن يعرف قدرته على حتمل خماطر السوق ،حتى ال
ينكشف أو يتعرض ملخاطر أكرب من قدرته على التحمل.
تظهر خماطر السوق دائماً يف كل االستثمارات ،وهنا جيب على املستثمرين توقع عدم احلصول على العوائد
اليت يرجونها .فعلى سبيل املثال ،رمبا يكون هناك ركود اقتصادي أو تغري يف الطلب االستهالكي ،ينجم عنه
تغيّر يف أسعار السوق .أما يف سوق األوراق املالية حتديداً ،فإن أي ارتفاع يف أسعار الفائدة سينجم عنه يف العادة
اخنفاض عام يف أسعار األسهم ،مما قد يسبب خسائر للمستثمرين.

 6يعتمد هذا اجلزء كثرياً على معلومات من املنظمة الدولية هليئات األسواق املالية (األيوسكو) ،وكذلك وصف وأمثلة كل نوع من أنواع املخاطر.
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ويتضح اخلطر الكامن يف خماطر السوق يف مثال إفالس مقاطعة "أورانج" ( )Orange Countyبالواليات
املتحدة ،حيث استخدم أمني خزانة مقاطعة "أورانج" موارد الصندوق االستثماري للمقاطعة لالستثمار يف
كمية كبرية من األوراق املالية املشتقة ،حتديداً "السندات ذات معدالت الفائدة املتصاعدة" و "السندات ذات
أسعار الفائدة املعاكسة الجتاه سعر الفائدة التأشريي" .وعندما ارتفعت أسعار الفائدة ،اخنفضت أسعار الفائدة
على هذه السندات واملشتقات ،إىل جانب القيمة السوقية هلذه السندات (ألنها كانت مبعدالت أقل من تلك
املتاحة عموماً يف السوق) ،فأدى هذا إىل تعرض الوعاء أو الصندوق االستثماري ملقاطعة "أورانج" خلسارة بلغت
 0,7مليار دوالر أمريكي.
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خماطر السيولة

تشري خماطر السيولة إىل عدم القدرة على تنفيذ أمر بسبب قلة السيولة يف السوق أو انعدام نشاط السوق ،أي
عدم وجود حركة تداول (البيع والشراء) يف األوراق املالية .وميكن تعريف السيولة بقدرة املتداول على البيع أو
الشراء بالسعر املرغوب فيه أو بسعرٍ قريبٍ منه بصورة معقولة .فعندما تفتقر الورقة املالية إىل السيولة ،يصبح
من الصعب على املستثمرين شراء أو بيع الورقة املالية .ولذلك رمبا يؤول احلال بالشركات والعمالء أن جيدوا
أنفسهم عالقني باألوراق املالية وغري قادرين على بيعها بأسعار معقولة .فيجب على الشخص املرخص له أن
يكون مدركاً هلذا النوع من املخاطر عند التعامل مع األوراق املالية غري السائلة أو غري النشيطة ،إذ إن إجراء
الصفقات ،أو حتى احلصول على األسعار يصبح أصعب .وتشمل خماطر السيولة أيضاً عدم قدرة الشركات
على إغالق مراكزها املالية املفتوحة ،أو عدم قدرتها على التحوط ملركز مالي معني.
ويتجلى أحد أمثلة خماطر السيولة يف خسارة شركة "أسكن مانيجمنت" ( )Askin Managementملبلغ
 611مليون دوالر ،يف مارس 0994م .و"أسكن" شركةٌ متخصصة يف أدوات الدين املضمونة برهون عقارية
واملعروفة يف وول سرتيت باسم "املنتجات السامة" ألنها حتمل أعلى درجات املخاطر املرتبطة باالئتمان وسعر
الفائدة .فعندما ارتفعت أسعار الفائدة ارتفاعاً حاداً ،توقف التداول يف أدوات الدين هذه ،ومل يعرض أي أحد من
املشاركني يف السوق سعراً لشركة "أسكن" مقابل أدواتها االستثمارية قريباً من السعر الذي سابقاً دفعه هو
لشرائها .عالوة على ذلك ،خسرت شركة "كيدر وبي بودي" ( )Kidder, Peabody & Coوشركائها 85,5
مليون دوالر كانت قد أقرضتها لشركة "أسكن" لتمويل عملياتها االستثمارية املشار إليها.
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خماطر االئتمان

تشري خماطر االئتمان إىل احتمال عدم تسوية صفقة ما بسبب عدم استطاعة العميل احلصول على االئتمان
يف الوقت املناسب ،وبالتالي ال ميكنه أداء التزامات التعاقد .وعلى صعيد تداول األوراق املالية ،إذا مل يسدد
املشرتي ما عليه يف غضون الفرتة الزمنية احملددةُ ،تباع األوراق املالية قسراً للسوق من أجل تسوية املدفوعات،
ويتعني على الوسيط تعويض أي نقصٍ يف املبلغ الالزم إلغالق الصفقة .ولذا جيب على الوسيط تقييم خماطر
االئتمان قبل إبرام أي صفقة مع العميل.
وتواجه شركات األوراق املالية خماطر االئتمان كلما أبرمت اتفاق قرض أو منحت ائتمان لعمالئها ،إذ قد
تتعرض خلسائر إذا ختلف العميل عن السداد .وميكن التقليل من خماطر االئتمان من خالل إدارة املخاطر
ووضع الضوابط واإلجراءات اليت تشرتط على العمالء احملافظة على ضمانات كافية ،وسداد مدفوعات
اهلامش  ،ووضع أحكام تعاقدية للمقاصة (.)Netting
ومن أمثلة خماطر االئتمان ،تأثري األزمة املالية اآلسيوية 0992- 0997م يف بعض بنوك الواليات املتحدة ،إذ
ذكرت تلك البنوك يف شهر يناير من عام 0992م ،أن نتائجها الربعية األخرية قد تضررت جراء هذه األزمة
االقتصادية .فعلى سبيل املثال ،قامت شركة "جي بي مورجان" ( )J.P. Morganبإعادة تصنيف حوالي 611
مليون دوالر من قروضها إىل "قروض معدومة" إثر االضطرابات اليت حدثت يف آسيا .ويف الربع الرابع ،تراجعت
أرباحها إىل  0033دوالر للسهم الواحد هبوطاً من  8014دوالر قبل عام (أي أقل بنسبة  35باملئة من العام
السابق) ،و كانت أقل من توقعات السوق البالغة  0057دوالر للسهم.
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خماطر العجز أو التخلف عن السداد

خماطر التخلف عن السداد هي املخاطر املتمثلة يف عدم استطاعة الطرف املقابل الوفاء بورقةٍ مالية أو
بقيمتها نقداً حسب االتفاق عندما مت تداول الورقة املالية ،بعدما قام الطرف املقابل اآلخر بتقدميها أو توفري
قيمتها نقداً حسب اتفاقية التبادل التجاري لألوراق املالية .فمثالً ،اشرتى زيد من الناس بعض األسهم من
شركة عمرو وذلك من خالل وسيطه ،ومنح يومني لتسديد املبلغ بعدما قدمت له األسهم .ولكن بعد مضي
يومني ،مل يدفع زيد قيمة تلك األسهم ،مما يعين أنه ختلف عن سداد قيمة الصفقة .ففي هذه احلالة تباع
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الورقة املالية إىل السوق ،وعلى الوسيط أن يغطي أي خسارة وقعت .إن إحدى الطرق للتغلب على هذا النوع من
خماطر التخلف عن السداد هي تنفيذ نقل األموال وملكية األوراق املالية يف آ ٍن واحد (يف نفس اللحظة).
وعلى صعيد عقود القروض ،ميكن معاجلة خماطر التخلف عن السداد من خالل تعديل التكاليف اخلاصة
بالقرض ،أو الفائدة املطلوبة من العمالء ،فكلما ارتفعت املخاطر ،ارتفعت نسبة الفائدة املفروضة .ففي سياق
االستثمار يف األوراق املالية ،ولنأخذ مثالً االستثمار يف السندات ،سيقوم املستثمرون بتعديل معدل العائد
املطلوب ليتماشى من املخاطر املتوقعة ،مبا فيها خماطر عدم السداد من جانب مصدر السند.
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املخاطر التشغيلية

املخاطر التشغيلية هي املخاطر النامجة عن التطبيق اخلاطئ للوظائف املرتبطة بنشاط الشركة ،واليت تؤدي
إىل وقوع خسائر تتحملها الشركة .ومثة تعريفٌ آخر للمخاطر التشغيلية ،وهو أنها تشري إىل خماطر اخلسارة
الناجتة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية ،واألشخاص ،واألنظمة ،أو عن أحداث خارجية .وقد تنشأ
املخاطر التشغيلية أيضاً بسبب النقص أو الضعف يف فاعلية الشركات ،ودقة نظم املعلومات أو الرقابة
الداخلية لديها .ولذلك تعرب املخاطر التشغيلية عن مفهومٍ واسع جداً يركز على املخاطر النابعة من
األشخاص ،واألنظمة ،والعمليات اليت تعمل من خالهلا الشركة.
وعلى مستوى شركات الوساطة املالية ،متثل املخاطر التشغيلية خماطر حتمل اخلسائر الناجتة عن معاجلة
الصفقات أو تشغيل النظم اإلدارية بطريقة غري سليمة ،كعدم اكتشاف جتاوزات احلدود ،والتداول غري
املرخص فيه ،واالحتيال يف التداول ،أو الضعف يف وظائف املكاتب اخللفية مبا يف ذلك عدم كفاية الدفاتر
والسجالت ،وغياب الضوابط األساسية احملاسبية الداخلية ،وقلة خربة املوظفني ،وعدم استقرار األنظمة
احلاسوبية وسهولة الوصول إليها .وإلدارة املخاطر التشغيلية ،ال بد من توخي احلذر والعناية للتأكد من
اعتماد وتصديق مجيع املعامالت والعمليات أو الصفقات ،فضالً عن فصل الوظائف بعضها عن بعض بصورة
مناسبة.
إن انهيار شركة "بارينجز" ( )Baringsيف فرباير من عام 0995م يلقي الضوء على أهمية إدارة املخاطر
التشغيلية ،إذ خلص اجمللس الربيطاني لإلشراف البنكي إىل أن إخفاق " بارينجز" كان بسبب اخلسائر اهلائلة
من جراء تداول مشتقات مالية خفية غري مصرح بها على يد موظف لدى شركة "بارينجز فيوتشرز" احملدودة
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يف سنغافورة ،واليت حدثت دون أن تكتشفها اإلدارة .لقد تُرك هذا املتداول دومنا أي إشراف عليه يف دوره املزدوج
كرئيس لتداول املستقبليات وكذلك لتسويتها .إن فشل شركة " بارينجز" يف مراقبة أنشطة هذا املتداول
بصورة مستقلة ،فضالً عن فشلها يف فصل وظائف املكاتب األمامية عن املكاتب اخللفية ،قد أوجد املخاطر
التشغيلية اليت أسفرت عن وقوع خسائر كبرية ،ثم االنهيار التام للشركة يف نهاية املطاف.
وكذلك أدت اإلدارة الضعيفة على غرار تلك املذكورة أعاله ،إىل وقوع خسائر أكرب يف البنك الياباني
"دايوا" ( )Daiwa Bank Ltd.يف سوق السندات .ففي عام 0995م ،اكتُشف أن أحد متداولي السندات لدى
"دايوا" متكن من إخفاء خسائر نامجة عن التداول قدرت بنحو مليار دوالر ،وذلك ألنه كان يستطيع الوصول
إىل الدفاتر احملاسبية لـ "دايوا" .وكما حصل مع " بارينجز" ،كان متداول "دايوا" يسيطر على احلسابات
وأنشطة التداول .إن عملية الفصل بني وظائف التداول ووظائف الدعم ،وهي من املمارسات األساسية إلدارة
املخاطر ،قد انتهكت يف اجلانبني .فلو كان اإلشراف اإلداري الصحيح ،وإدارة املخاطر األساسية ،وممارسة
الضوابط الرقابية ،مبا فيها الفصل بني املكاتب اخللفية ووظائف التداول موجودة ،لرمبا كان باإلمكان تفادي
خسائر "بارجينز" و"دايوا" ،أو تقليلها على األقل.
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خماطر السمعة (أو اإلضرار بالسمعة)

تشري خماطر السمعة إىل احتمال تعريض شهرة أو مسعة الشركة اجليدة للخطر يف السوق .فقد تتسبب
خماطر السمعة يف اخنفاض النشاط التجاري للشركة إثر التشكيك يف نزاهتها .وميكن أن تتأثر خماطر
السمعة بفعل أو تصرف فردي من جانب موظف واحد ،أو بأفعال مشرتكة ومتضافرة من قبل عدة أشخاص
داخل الشركة أو خارجها .ومن املهم أن ندرك أن الدعاية السلبية أو غري املؤاتية ،سواءً أكانت صحيحة أم ال،
ستؤدي إىل اخنفاض سريع يف أنشطة الشركة وأرباحها .وقد تبدأ اآلثار باخنفاضٍ يف املعامالت/العمليات اليت
تديرها الشركة ،وانسحاب العمالء احلاليني ،وتردد العمالء اجلدد يف التعامل مع الشركة ،ويستمر هذا حتى
يفضي إىل تراجع اإليرادات ،واستقالة املوظفني اجليدين ... ،إخل
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املخاطر القانونية

تنشأ املخاطر القانونية من احتمال عدم قدرة كيان أو مؤسسة ما على إنفاذ أي عقد مقابل طرف آخر.
وتتضمن املخاطر القانونية احتمال عدم شرعية العقد ،وكذلك احتمال إبرام أحد أو كال الطرفني للعقد
دون الصالحية املناسبة .ويطلق على هذا النوع من العقود ،العقود اخلارجة عن نطاق االختصاص ( ultra
 .)viresويعرف الفعل املتجاوز لالختصاص بأي فعل أو تصرف ينفذ دون الصالحية القانونية املناسبة ،ألن هذا
الفعل يعد خارج نطاق الصالحيات املمنوحة للشركة أو الدولة أو البلدية.
ال قضية (0990( )Hazel v. Hammersmith & Fulham L.B.C, 2 W. L. R. 372م) ،اليت
ولنأخذ مث ً
حكم القضاء الربيطاني فيها بأن عمليات التبادل اليت أبرمتها اجلهات احلكومية احمللية كانت خارج نطاق
االختصاص ،وعليه فهي عقود غري قابلة لإلنفاذ قانونياً .وقد كلّف هذا احلكم البنوك ما يقارب مليار دوالر يف
صورة مدفوعات مبادلة متعثرة .وهنا ندرك مدى احلاجة إىل الوضوح القانوني ،إذا علمنا أن املستشار القانوني
لدى ( )Hazellقدم تأكيدات متواصلة أن عقود املبادلة كانت قانونية وقابلة للتنفيذ.
يف عام 0992م ،توصلت شركة "مرييل لينش" ( )Merrill Lynchمع مقاطعة "أورانج" بكاليفورنيا ،إىل اتفاق
لدفع مبلغ  411مليون دوالر لتسوية خالف بشأن اتهامها ببيع استثمارات غري مناسبة وخطرة ملقاطعة
"أورانج" .خسرت املقاطعة كما ذكرنا سابقاً  1.69مليار دوالر ،مما اضطرها إىل تقديم طلب إلشهار إفالسها
يف ديسمرب 0994م .وادعت مقاطعة "أورانج" يف دعواها ضد "مرييل لينش" أن األخرية كانت تعلم بأن العقد
ينتهك أحكام دستور كاليفورنيا ،مما جيعله غري قابلٍ للتنفيذ .وصرح "غادي فاسكويز" رئيس جملس مراقيب
املقاطعة قائالً "لقد استغلت "مرييل لينش" ثقة أهالي املقاطعة ،وذلك بسماحها وتشجيعها على استثمار
أموال الناس يف أدوات مالية متقلبة األسعار ،مل تكن مصرحاً بها من قبل النظام ،وال تناسب استثمار أموال
دافعي الضرائب فيها".7

8- 5- 4

املخاطر املتسلسلة العامة ()systemic risk

تشري املخاطر املتسلسلة العامة إىل إخفاق أو انهيار السوق الذي يتضمن مؤسسات عديدة يف نفس اجملال .وقد
تقع املخاطر املتسلسلة العامة أيضاً بسبب "أزمة الثقة" بني املستثمرين ،مما يسبب نضوب السيولة يف السوق.

7

http://www.nytimes.com/1995/01/13/business/orange-county-in-suit-against-merrill-lynch.html
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إن املخاطر املتسلسلة العامة تنشأ عادةً يف مواقف تكون فيها األنشطة املالية وأنشطة األوراق املالية مركّزة يف
عددٍ قليل من املؤسسات .ونظراً للرتابط الداخلي للعمليات املالية بني املؤسسات ،فإن انهيار مؤسسة مالية
واحدة قد خيلق االحتمال لوقوع "أثر قطعة الدومينو" (أي حدوث إخفاقات أو انهيارات تتسبب يف سقوط
املؤسسات املالية واحدةً تلو األخرى) اليت تصبح فيما بعد خماطر متسلسلة عامة .ويتجلى هذا الوضع يف
سقوط الكثري من املؤسسات العمالقة يف عامل الصناعة املالية بسبب أزمة الرهون العقارية يف عام 8112م.
ورمبا تعد املخاطر املتسلسلة العامة من أكرب التحديات اليت تواجه اهليئات الرقابية واألسواق املالية ،لذلك
جيب إجياد إطار عمل موحد ومرن إلدارة ومراقبة املخاطر ،مقروناً مبعايري مالية مناسبة ،من أجل استمرار
العمل املنتظم لألسواق املالية.

6.4

أدوات إدارة املخاطر

هدف تعليمي  – 6.4معرفة بعض أدوات إدارة املخاطر املستخدمة إلدارة املخاطر املؤسسية.
هناك العديد من االسرتاتيجيات واألدوات واألساليب املختلفة اليت ميكن استخدامها من قبل املؤسسات أو
املنظمات إلدارة املخاطر  ،ويعتمد اختيارها إىل حد كبري على مدى تعقيد وحجم املنظمة.

1- 6- 4

اسرتاتيجية املنظمة أو املؤسسة

تقع مسؤولية إدارة املخاطر ،متاماً مثل االلتزام ،على عاتق املنظمة بأكملها .فمن املهم احلصول على مشاركة
خمتلف الوظائف أو اإلدارات يف املنظمة أو املؤسسة يف مراقبة وضبط املخاطر وحنن بصدد الدخول إىل عامل
األوراق املالية اآلخذ بالتعقيد .فمعظم الشركات تقوم بإنشاء جمموعات معينة لتكون مسؤولة عن مراقبة
وضبط املخاطر مثل إدارة االلتزام ،وإدارة إدارة املخاطر ،وإدارة االئتمان ،وإدارة املراجعة الداخلية.

2- 6- 4

مراجعة املخاطر

متثل مراجعة املخاطر املراجعات الدورية لألنشطة والوظائف داخل الشركة للتأكد من أنها تتم وفقاً
للتوجيهات والسياسات واإلجراءات املنصوص عليها .وعلى سبيل املثال ،قد تشري مراجعات احلسابات إىل
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الرتكز يف عمالء معينني أو أنواع معينة من األوراق املالية .وقد تستدعي هذه النتائج إجراء مزيد من التحري
إذا كانت احلسابات غري عادية بصورة تدعو إىل الريبة والشك .ومن األمثلة األخرى ،مراجعة حسابات اهلامش
للتأكد أن مجيع احلسابات يف وضع جيد ومقبول ،وال تتجاوز حد اهلامش املسموح به .باإلضافة إىل ذلك،
ميكن أيضاً إجراء املراجعة على منط التداول اخلاص مبتداولني أو مستثمرين معينني ،إذ إن أمناط التداول
غري العادية عادةً ما تكون مصممة عمداً لتحقيق األرباح بطريقة غري مشروعة .كذلك تساعد املراجعات
الدورية على تقليل احتمال وقوع األخطاء ،وتعمل مبثابة أداة للكشف املبكر عن االحنرافات أو التجاوزات
واملشاكل ،وبالتالي ميكن اختاذ اإلجراءات التصحيحية يف مرحلة مبكرة  ،مما ميكن به جتنب خسائر كبرية.

3- 6- 4

إدارة خماطر السوق

هنالك عناصر كثرية من خماطر السوق ،مثل خماطر سعر الفائدة ،وخماطر سعر الصرف ،وخماطر األسهم
وخماطر السيولة ،واملخاطر املتسلسلة العامة اليت تنتقل من قطاع معني لتضرب السوق كلها ،وما إىل
ذلك ...وهناك أدوات خمتلفة ميكن استخدامها تبعاً ألولويات املخاطر اخلاصة بالشركة .بعض هذه األدوات
بسيطة جداً ،بديهية وذاتية ،يف حني أن بعضها اآلخر ميكن أن حيتوي على مناذج رياضية معقدة جداً .وتشمل
النماذج الرياضية :اختبارات النطاق أو املدى ( ،)Range Testsواالحنرافات املعيارية ،واملتوسطات املتحركة،
والقيمة املعرضة للمخاطر (.)VAR

4- 6- 4

إدارة خماطر السيولة

إن املتابعة الدائمة ألنشطة السوق هي إحدى الطرق ملراقبة وضبط خماطر السيولة .فإذا كان هناك تراجع يف
نشاط أوراق مالية معينة ،تشكل وزناً زائداً يف احملفظة االستثمارية للشركة ،فال بد من تطبيق نوع من أنواع
"معاجلة املخاطر" للتصدي لذلك.

5- 6- 4

إدارة خماطر االئتمان

ترتبط خماطر االئتمان بالتعرض أو االنكشاف االئتماني ،فهي تشري إىل عدم اليقني بشأن قدرة الطرف املقابل
أو النظري إلغالق أو إجراء تسوية لصفقة أو عملية ما .وإحدى الطرق املتبعة إلدارة هذا النوع من املخاطر هي
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حتديد سقف أو حد لتقديم االئتمان للعمالء .ويف الواقع ،جيب أن ينطلق هذا املبدأ من حتديد السياسة
االئتمانية للشركة ،إذ تعين السياسة االئتمانية حتديد ما إذا كان ينبغي تقديم االئتمان لعميل معني،
وحتديد احلد األقصى (مقدار االئتمان) الذي سيمنح لذلك العميل املعني .ومثة أداة أخرى إلدارة أو ختفيف
خماطر االئتمان وذلك عن طريق الضمانات .ويف هذه احلالة ،يتعني اختاذ القرارات بشأن سياسات الضمانات:
كتحديد نوع األصول اخلاصة بالضمانات ،وحتديد القيمة والسيولة وأمني احلفظ .ومع ذلك ،ينبغي التنبه
على أن الضمانات قد ال تكون قادرة على حل مشكلة خماطر االئتمان بالكامل .وميكن أيضاً استخدام أنظمة
حتذير أخرى تعطي إشاراتٍ تنبيهية متى ما جتاوزت معايري الضبط واملراقبة احلدود املقررة .وميكن أن تشمل
هذه املعايري ما يلي  :تركز االئتمان بني العمالء ،واملنتجات ،واملناطق ،ومدى انكشاف العميل الفرد ،وكذلك
الورقة املالية املنفردة ،وانكشاف حدود اهلامش وغريه.

6- 6- 4

إدارة املخاطر التشغيلية

حددت جلنة بازل للمبادئ التوجيهية اخلاصة بإدارة املخاطر للمشتقات املالية (0994م) املخاطر التشغيلية
واملخاطر القانونية ،وخماطر السيولة ،كمكونات رئيسة لربنامج االلتزام والرقابة الداخلية .وتشمل أدوات إدارة
املخاطر التشغيلية اآلتي:
 الفصل بني الواجبات التشغيلية.
 التسوية أو التنسيق والتوفيق بني املكاتب األمامية (التعامل مع املستثمرين) واملكاتب اخللفية (الدعم
واخلدمات املساندة ،والبحوث).
 تأكيد أو مصادقة التوثيق.
 املراجعة الدورية لإلجراءات.
ومثة جانب آخر للمخاطر التشغيلية ،وهو عدم وجود ما يكفي من األصول السائلة يف الشركة لرأس املال
التشغيلي أو العامل .وتهدف قاعدة الكفاية املالية إىل معاجلة هذا النوع من املخاطر التشغيلية.
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7- 6- 4

إدارة املخاطر القانونية

تشري إدارة املخاطر القانونية إىل إمكانية القيام بالعمليات أو الصفقات اليت تعد غري مشروعة وفقاً لألنظمة
والقوانني واللوائح القائمة .وتعاجل إدارة املخاطر القانونية أسئلةً مثل:
 هل ميلك القائمون الصالحية الالزمة للدخول يف عملية أو صفقة أو عقد ما؟
 هل شروط وأحكام العقد سليمة (باملعنى القانوني)؟
 هل الشروط واألحكام تلتزم جبميع القواعد واإلجراءات؟
 هل توثق كل عملية أو صفقة بالشكل الصحيح؟

8- 6- 4

األخالقيات املهنية وإدارة املخاطر

تعمل األوراق املالية يف بيئة حمفوفة باملخاطر وعدم التيقن ،فبعض الشركات حتقق أرباحاً من خالل قبول
املخاطر ،بينما تفضل الشركات املتحفظة (املتجنبة للمخاطر) أن يكون هلا شبكة أمان يف صورة أصولٍ ذات
خماطر أقل أو غري حمفوفة باملخاطر ،يف حني أن الشركات النشيطة (الباحثة عن املخاطر) تفضل استخدام
معظم مواردها يف األصول احملفوفة باملخاطر .إن إحدى الطرق اليت تعتمدها هذه الشركات إلدارة املخاطر
وعدم التيقن هي من خالل الوسائل القانونية ،أي باستخدام األحكام والشروط وإخالء املسؤولية .ومن األدوات
املهمة أيضاً يف إدارة املخاطر قواعد السلوك ،فالشركات اليت تعمل بدرجة عالية من النزاهة لن تشارك يف
وسائل غري أخالقية لتحقيق األرباح.
وتستطيع الشركات أيضاً نقل املخاطر إىل أطراف أخرى ،مثل عمالئها أو إىل األسواق .فعلى سبيل املثال ،قد
تتعمد الشركات دفع أسعار األوراق املالية إىل االرتفاع ملصلحتها ،جملرد فقط بيعها من أجل جين األرباح
الضخمة .وهذا بالطبع يعكس حالة من حاالت التالعب بالسوق ،وهو فعل غري مشروع بكل وضوح يف مجيع
الدول األطراف ذات االهتمام باألسواق املالية وتنظيمها .بيد أن هذه األنشطة قد تصعب مراقبتها على املستوى
العاملي ،وبالتالي تكون احلاجة إىل أخالقيات العمل جيدة للتحقق من هذه اإلغراءات.
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7.4

مراقبة املخاطر ومراجعتها

هدف تعليمي  – 7.4معرفة أهمية مراقبة املخاطر ومراجعتها.
من العناصر املهمة يف عملية إدارة املخاطر التأكد من استمرار فاعليتها ،وهذا يتم من خالل التخطيط
لعملية مراقبة ومراجعة املخاطر .إن هدف املراقبة واملراجعة هو ضمان ارتباطها وفاعليتها ،وحتديث املعلومات
اليت تصبح كنزاً مهماً لعملية صنع القرار يف املنظمات ،كذلك تساعد مراقبة املخاطر أيضاً على معرفة
وحتديد املخاطر اجلديدة أو املتغرية.
ميكن أن تتضمن املراقبة واملراجعة عملية الفحص أو املتابعة املنتظمة ملا هو موجود بالفعل .وجيب توثيق نتائج
املراقبة واملراجعة على النحو الصحيح ،واستخدامها كأحد املدخالت ملراجعة إطار عمل إدارة املخاطر .فال
شك أن السجالت يف عملية إدارة املخاطر توفر األساس الالزم لتحسني األساليب واألدوات ،فضالً عن العملية
برمتها.
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أسئلة املراجعة
.0

ما معنى املخاطر وإدارة املخاطر؟ وملاذا حتتاج املؤسسات إىل إدارة املخاطر؟

.8

ما مبادئ إدارة املخاطر كما أوردتها املنظمة الدولية للمعايري (األيزو)؟

.3

ما الغرض من وجود إطار عمل إدارة املخاطر؟ وما حمتوياته املقرتحة؟

.4

ما طبيعة العالقة بني إدارة املخاطر وااللتزام؟

.5

ما مكونات البنية التحتية إلدارة املخاطر؟

.6

اشرح طبيعة املخاطر التالية فيما يتعلق بالشخص املرخص له:
(أ) خماطر السوق.
(ب) خماطر السيولة.
(ج) خماطر االئتمان.
(د) املخاطر التشغيلية.
(ه) املخاطر املتسلسلة العامة (.)systemic
(و) خماطر السمعة.
(ز) املخاطر القانونية.
(ح) خماطر التخلف عن السداد.

.7

صف كيفية إدارة املخاطر املذكورة أعاله.

.2

كيف تتم مراقبة ومراجعة املخاطر؟
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نـم ـوذج أسـئـلـة متعددة اخليارات
 .1توفر الضوابط الداخلية إلدارة املخاطر كل الوظائف املهمة التالية ،ما عدا:
(أ) محاية الشركة من خماطر السوق واالئتمان والسيولة واملخاطر التشغيلية والقانونية.
(ب) محاية الصناعة املالية من املخاطر املنتظمة (.)systematic
(ج) محاية عمالء الشركة من اخلسائر غري املرتبطة بالسوق (كإخفاق الشركة أو االحتيال
وخالفه).
(د) محاية الشركة من التأثر سلباً مبخاطر السمعة.
 .2استخدم أمني خزانة مقاطعة "أورانج" موارد الصندوق االستثماري للمقاطعة لالستثمار يف كمية
كبرية من األوراق املالية املشتقة ،حتديداً "السندات ذات معدالت الفائدة املتصاعدة" و "والسندات ذات
أسعار الفائدة املعاكسة الجتاه سعر الفائدة التأشريي" .وعندما ارتفعت أسعار الفائدة ،اخنفضت
أسعار الفائدة على هذه السندات واملشتقات ،إىل جانب القيمة السوقية هلذه السندات (ألنها كانت
مبعدالت أقل من تلك املتاحة عموماً يف السوق) ،فأدى هذا إىل تكبد الوعاء/الصندوق االستثماري
ملقاطعة "أورانج" خسارة بلغت  1,7مليار دوالر .هذه حالة توضح .............؟
(أ) خماطر السوق.
(ب) خماطر االئتمان.
(ج) خماطر السيولة.
(د) املخاطر السياسية.
 .3أي مما يلي خاطئ حول خماطر االئتمان؟
(أ) احتمال عدم استطاعة العميل احلصول على االئتمان قبل العملية.
(ب) جيب على الشخص املرخص له تقييم خماطر االئتمان بعد إبرام الصفقة/العملية مع عميل
معني.
(ج) عندما يفشل املشرتي يف السداد قبل الفرتة الزمنية احملددة.
(د) تواجه شركات األوراق املالية خماطر االئتمان حينما تربم اتفاقية قروض أو منح ائتمان.
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 .4أي من العبارات التالية خاطئة حول خماطر التخلف عن السداد؟
(أ) خماطر التخلف عن السداد هي املخاطر النامجة عن عدم تسليم الطرف املقابل للورقة املالية،
أو قيمتها نقداً حسب االتفاق.
(ب) خماطر التخلف عن السداد ميكن أن تقع نتيجة ملخاطر االئتمان و/أو خماطر السيولة.
(ج) تنشأ خماطر التخلف عن السداد عندما يقوم املشرتي لعملة أجنبية بدفع قيمتها ،لكن ال يتم
تسليم هذه العملة األجنبية ألسباب غري متوقعة.
(د) إحدى طرق التغلب على خماطر التخلف عن السداد هي حتويل األموال بعد تسليم األوراق
املالية.
 .5أي من العبارات التالية ليس هلا عالقة تذكر باملخاطر القانونية؟
(أ) املخاطر القانونية هي احتمال عدم قدرة كيان أو جهة معينة على إنفاذ العقد مقابل الطرف
اآلخر.
(ب) املخاطر القانونية هي احتمال عدم شرعية العقد.
(ج) تنشأ املخاطر القانونية عندما يُربم العقد من قبل طرفٍ ال يتمتع بالصالحية أو االختصاص
املناسب لذلك.
(د) إذا كان العقد خمالفاً لروح النظام ،فإنه غري قابل لإلنفاذ قانونياً.
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مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف إطار
يسبق النص.

مـقدم ـة
1- 5

وصف عملية غسل األموال
0- 0- 5

اإلحالل ،وإخفاء األثر ،والدمج

2- 5

اإلطار التشريعي املنظم ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

3- 5

جمموعة العمل املالي

4- 5

0- 3- 5

نبذة تارخيية عن اجملموعة

8- 3- 5

جمموعة العمل املالي ومكافحة غسل األموال

3- 3- 5

جمموعة العمل املالي ومتويل اإلرهاب

مراقبة العمليات املشتبه فيها
0- 4- 5

طبيعة العمليات املشتبه فيها

8- 4- 5

املؤشرات الدالة على العمليات املشتبه فيها ذات العالقة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب

3- 4- 5

العمليات املشتبه فيها املرتبطة بتمويل اإلرهاب

87

5- 5

دور األشخاص املرخص هلم ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال يف مبادرات مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب

6- 5

0- 5- 5

معرفة العميل الفرد (اعرف عميلك)

8- 5- 5

العناية الواجبة جتاه العميل

3- 5- 5

العناية الواجبة جتاه العميل  -الطريقة املعتمدة على املخاطر

االلتزام بقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتدريب
0- 6- 5

الربامج والسياسات واإلجراءات الداخلية

8- 6- 5

التدريب

امللحق  :1- 5التوصيات األربعون جملموعة العمل املالي حول غسل األموال
امللحق  :2- 5التوصيات اخلاصة جملموعة العمل املالي حول متويل اإلرهاب

88

مــقدمــة
تعد األسواق املالية أرضاً خصبة ألنشطة غسل األموال .إن األموال اليت تنبع من أنشطة غري مشروعة حتتاج أن
تنظف إلزالة أي أثر يدل على أصوهلا ،وعادةً ما تكون مصادرها أنشطة غري مشروعة كتجارة املخدرات ،وتهريب
البشر ،وجتارة األسلحة احملظورة وتهريبها ،وجرائم املوظفني املكتبيني ،كاالحتيال اإللكرتوني باستخدام
احلاسب اآللي ،والتداول بناءً على معلوماتٍ داخلية ،واالبتزاز ،والرشوة .ويبحث اجملرمون عن وسيلة لصرف
األموال بطريقة ال جتعل الناس ،وخاصة السلطات التنظيمية ،يشتبهون يف مصدر هذه األموال ،إذ يقوم
اجملرمون بتجزئة املبالغ املالية الكبرية وإجراء الكثري من احلركات والتحويالت والعمليات املتعمدة قبل وضع
األموال يف النظام املالي العادي يف النهاية ،وكأن تلك األموال أتت من مصادر مشروعة .هناك أيضاً ميزة
إضافية لعملية غسل األموال ،فبعد هجمات احلادي عشر من سبتمرب 8110م على مدينة نيويورك ،باتت
عائدات غسل األموال تشكل قلقًا كبرياً ،إذ إنها تستخدم وتوجه بسهولة لتمويل اإلرهاب.
يبدأ هذا الفصل بوصف املراحل الثالث لعملية غسل األموال ،ثم ينتقل بعد ذلك إىل بيان اإلطار التنظيمي
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف اململكة العربية السعودية .و يتناول الفصل أيضاً املبادرات الدولية
حملاربة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اليت كانت كفيلة بوالدة جمموعة العمل املالي ( .)FATFونظراً ألن
األشخاص املرخص هلم يقفون يف خط املقدمة على صعيد السوق املالية السعودية ،فهم يلعبون دوراً حامساً يف
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،إذ يتعني عليهم بذل قصارى جهدهم لكشف العمليات املشتبه فيها اليت
حتدث يف شركاتهم واإلبالغ عنها .وتبدأ تلك اجلهود يف الواقع قبل قبول أي شخص كعميل ،إذ جيب على
الشخص املرخص له تطبيق إجراءات "معرفة العميل أو اعرف عميلك" وكذلك "العناية الواجبة جتاه
العميل".
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 1.5وصف عملية غسل األموال
 1.1.5اإلحالل ،وإخفاء األثر ،والدمج
هدف تعليمي  – 1.1.5معرفة خمتلف املراحل اليت متر بها عملية غسل األموال.
كما هو احلال يف غسل املالبس املتسخة يف عملية الغسل الطبيعية ،يقوم اجملرمون بتنظيف "األموال املتسخة"
أو األموال غري املشروعة من خالل عملية غسل األموال .وميكن تعريف غسل األموال بعملية متويه املصادر غري
املشروعة لألموال حبيث تبدو هذه األموال وكأنها أتت من مصادر مشروعة .وعادةً تتكون عملية غسل األموال
من ثالث مراحل:
(أ) املرحلة األوىل :إحالل األموال املكتسبة (التوظيف) )(Placement
وهي املرحلة املبدئية حيث يقوم غاسل األموال بضخ األموال املكتسبة من األنشطة غري املشروعة (غالباً على
شكل نقدي) يف النظام املالي .ومبا أن محل حقائب األموال إىل البنك ميكن أن يكون أمراً ظاهراً ،فإن
األموال جتزّأ إىل عدة مبالغ صغرية أقل وضوحاً ،وتوضع بطرق خمتلفة يف األسواق املالية – من خالل عدة
حسابات مصرفية يف بنوك خمتلفة ،وقد يصل بعضها إىل أسواق األوراق املالية أو املعادن النفيسة.
(ب) املرحلة الثانية :التمويه أو إخفاء األثر (التغطية) )(Layering
تعد املرحلة الثانية ،عملية إخفاء األثر ،حمطة التحرك الرئيسية ،و يكمن دورها يف عزل األموال عن
مصدرها احلقيقي ،وذلك بنسج عدة طبقات أو مستويات من العمليات املالية ،القصد منها متويه أثر
املراجعة والتدقيق .فقد يكون هنالك الكثري من عمليات شراء وبيع األوراق املالية دون التقيد حقاً بأي
قواعد منهجية استثمارية .وهنا ال تشكل املكاسب واخلسائر اهتماماً كبرياً ،فاملهم فعالً هو حتريك
األموال بطريقة تبدو مشروعة .ويف هذا السياق ،توفر أسواق األوراق املالية تربة خصبة لعملية إخفاء أثر
األموال غري املشروعة .وميكن أيضاً توزيع األموال من دولة ما على سلسلة من احلسابات يف أماكن ودول
أخرى متفرقة يف العامل .ومع تطور األعمال املصرفية اإللكرتونية احلديثة ،أصبح حتويل األموال من مكانٍ
إىل آخر أمراً سهالً وسريعاً نسبياً ،ويوفر وسيلة مناسبة تسهّل العملية .إن الدول اليت ال تشرتك يف التعاون
الدولي ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،تصبح مراتع مفضلة لتحصيل عائدات غسل األموال.
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(ج) املرحلة الثالثة :الدمج أو املزج )(Integration
يتم يف هذه املرحلة إضفاء مظهرٍ شرعي على األموال اليت مرت بعملية إخفاء األثر .ومن ثم يعاد توظيف
أو دمج األموال املغسولة يف األنشطة االقتصادية العادية .وميكن أن تدخل األموال مرة أخرى يف النظام
املالي من خالل أنشطة استثمارية مناسبة أو القطاع العقاري .وميكن أيضاً أن ينفق اجملرمون األموال يف
األصول الكمالية الفارهة ،أو العيش املرتف ،أو اهلوايات عالية الكلفة .وقد تستخدم أيضاً يف متويل مشاريع
جتارية مشروعة.

 2.5اإلطار التشريعي املنظم ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
هدف تعليمي  – 2.5معرفة اإلطار التشريعي املنظم ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف اململكة العربية
السعودية ،واجلهات املعنية بالتنظيم واإلشراف.
يوجد حالياً تشريعان منظمان لألشخاص املرخص هلم فيما خيص مكافحة أنشطة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب يف اململكة العربية السعودية ،وهما:
 )0نظــام مكافحــة غســل األمــوال (الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 39/وتــاريخ 0484/6/85هـ ـ املوافــق 83
أغسطس8113 ،م) والئحته التنفيذية.
 )8قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،الصادرة عن هيئة السوق املالية  ،مبوجب القرار رقم - 0
 8112- 39وتاريخ 0489/08/3هـ (املوافق 8112/08/0م) ـ.
وتعد وزارة الداخلية هي اجلهة املسؤولة عن تنفيذ التشريع األول ،يف حني تتوىل هيئة السوق املالية املسؤولية
عن تنفيذ التشريع الثاني .
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 3.5جمموعة العمل املالي
 1.3.5نبذة تارخيية عن اجملموعة
هدف تعليمي  – 1.3.5معرفة نشأة جمموعة العمل املالي والتوصيات اليت خرجت بها.
قامت جمموعة الدول السبع يف قمتها املنعقدة يف باريس عام 0929م بتأسيس جمموعة العمل املالي ملكافحة
غسل األموال ( . )FATFوأُسندت إىل هذه اجملموعة مسؤولية دراسة أساليب واجتاهات غسل األموال ،ومراجعة
اإلجراءات املتخذة يف هذا اجملال على الصعيد القومي والعاملي ،وحتديد اإلجراءات اليت جيب تبنيها ملكافحة
غسل األموال .ويف أبريل عام 0991م ،أصدرت اجملموعة تقريراً يتضمن أربعني توصية ،تقدم خطة عمل شاملة
ملكافحة غسل األموال .ويف عام 8110م ،أضيفت معايري أخرى لرسالة اجملموعة يف حماربتها لنشاط متويل
اإلرهاب.
إن التطور املستمر يف أساليب غسل األموال جعل اجملموعة تقوم مبراجعة مجيع املعايري ذات الصلة بصورة
شاملة ،ويف أكتوبر 8114م نشرت اجملموعة التوصيات الشاملة ( ،)9+41لتزيد من تعزيز املعايري العاملية
املتفق عليها ،واخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب .إذ تشري  9+41إىل التوصيات األربعني السابقة
اليت تركز على أنشطة غسل األموال ،يف حني أضيفت التوصيات التسع الحقاً ،لرتكز على أنشطة متويل
اإلرهاب( .ميكن االطالع على القائمة الكاملة بهذه التوصيات يف امللحق  0- 5وامللحق  8- 5من هذا
الفصل).
وجديرٌ بالذكر أن اململكة العربية السعودية تلتزم التزاماً تاماً جبميع هذه التوصيات التسع واألربعني الصادرة
عن جمموعة العمل املالي حول مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،منذ أن سُن نظام مكافحة غسل األموال
احمللي عام 8113م ،وصدرت الئحته التنفيذية عام 8112م.
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 2.3.5جمموعة العمل املالي ومكافحة غسل األموال
هدف تعليمي  – 2.3.5معرفة اجملاالت العامة اليت تتناوهلا التوصيات األربعون جملموعة العمل املالي حول
مكافحة غسل األموال.
من املعلوم أن أساليب وطرق غسل األموال تتغري تبعاً لإلجراءات املضادة هلا ،ففي السنوات األخرية ،الحظت
جمموعة العمل املالي ازدياد تعقيد تركيبة تلك األساليب املتطورة املستخدمة يف غسل األموال ،مثل
استخدام أشخاص اعتباريني لتمويه امللكية احلقيقية ومصدر العوائد غري املشروعة ،وارتفاع االستعانة باملهنيني
املختصني لتقديم املشورة واملساعدة يف غسل األموال اإلجرامية .وتُهيب جمموعة العمل املالي جبميع الدول
اختاذ اإلجراءات الالزمة جلعل أنظمتها الداخلية اخلاصة مبكافحة غسل األموال مُلتزمة بتوصيات اجملموعة
وتنفيذ هذه اإلجراءات بشكل فعال.
تُدرِك اجملموعة أن الدول تطبق أنظمة قانونية ومالية خمتلفة ،لذا ليس باستطاعتها مجيعاً اختاذ احتياطات
أو إجراءات متماثلة لتحقيق اهلدف املشرتك .ولذلك فإن التوصيات تتضمن أدنى حدٍ من املعايري اليت يتعني
على الدول تطبيقها مبا يتفق مع ظروفها اخلاصة وأُطرها القانونية أو الدستورية .وتغطي التوصيات مجيع
االحتياطات والتدابري اليت ينبغي اختاذها من جانب األنظمة القومية ضمن قوانينها اجلنائية والتنظيمية،
وكذلك اإلجراءات الوقائية املطلوب من املؤسسات املالية وبعض املنظمات واملهن اختاذها ،فضالً عن التعاون
الدولي يف هذا اجملال.
وتغطي التوصيات بشكل أساسي النواحي الرئيسة التالية:
 اعتبار عملية غسل األموال جرمية يُعاقب عليها القانون.
 مصادرة األصول.
 تدابري املؤسسات املالية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،مثل :ممارسة العناية الواجبة جتاه
العميل ،حفظ السجالت ،والتبليغ عن املعامالت أو العمليات املشبوهة.
 الرتتيبات املؤسسية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 التعاون الدولي يف القضايا ذات العالقة.
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(ميكن االطالع على النص الكامل للتوصيات األربعني اخلاصة مبجموعة العمل املالي ملكافحة غسل األموال يف
امللحق بنهاية هذا الفصل).

 – 3.3.5جمموعة العمل املالي ومتويل اإلرهاب
هدف تعليمي  – 3.3.5معرفة اجملاالت العامة اليت تتناوهلا التوصيات التسع اخلاصة جملموعة العمل املالي
حول حماربة متويل اإلرهاب.
أصبحت عملية متويل اإلرهاب موضوعاً خطرياً بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 8110م .إذ سنّت الواليات
املتحدة "القانون الوطين" ) ،(USA PATRIOT Actإلحباط عمليات متويل اإلرهاب ومكافحة غسل األموال،
وعملت على التأكد من تركيز املؤسسات املالية األمريكية على هذه العمليات بصورة كافية.
ومن ثم أعدت جمموعة العمل املالي تسع توصيات إضافية خاصة ،أوضحت فيها اجلهود الالزمة حملاربة أنشطة
متويل اإلرهاب ،عالوةً على التوصيات األربعني اليت تركز على مكافحة غسل األموال .وقد أصبحت هذه
التوصيات التسع معياراً عاملياً حملاربة متويل اإلرهاب ،إذ تُقيّم فاعليتها دائماً جنباً إىل جنب مع مكافحة غسل
األموال .وعلى الرغم أن غسل األموال ومتويل اإلرهاب غالباً ما يقرتنان على مستوى التشريع والتنظيم ،إال
أنهما مفهومان خمتلفان ،فغسل األموال عملية تظهر األموال املتحصلة من أنشطة إجرامية وكأنها شرعية،
لكي تعيد ضخها ودجمها يف النظام املالي ،يف حني ال تهتم عملية متويل اإلرهاب كثرياً مبصدر األموال ،وإمنا
الغرض الذي تستخدم فيه تلك األموال هو ما حيدد نطاقها.
عادةً ما يلجأ اإلرهابيون إىل استخدام أنشطة غري مشروعة منخفضة القيمة لكنها كبرية احلجم لتمويل
عملياتهم ،ومن ذلك تهريب حزم ضخمة من النقود ،وتوظيفها أو إحالهلا من خالل األعمال التجارية اليت
تعتمد اعتماداً شديداً على النقدية يف عملياتها .وقد أضحوا حيركون األموال عرب أنظمة الدفع االلكرتونية
احلديثة على اإلنرتنت ،ويستخدمون الربامج املرتبطة بالتبادل التجاري لغسل األموال .وتُستغل يف هذا األمر
أيضاً املنظمات واهليئات غري اهلادفة للربح واملؤسسات اخلريية ،املوجودة يف الدول اليت ال تتمتع بضوابط رقابية
مشددة.
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ومع أن هذه التوصيات التسع اخلاصة تركز بشكل أساسي على متويل اإلرهاب ،وأضيفت إىل األربعني توصية
السابقة اخلاصة بتمويل اإلرهاب ،إال أنها ال تتضمن الكثري من التفاصيل .وعلى وجه التحديد فإن التوصيات
التسع تتطرق إىل النواحي التالية ،فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب:
 جتريم عملية متويل اإلرهاب.
 مصادرة أصول أو أموال اإلرهابي.
 التبليغ عن املعامالت املشبوهة.
 التعاون الدولي.
 أساليب حتويل األموال.
 استخدام املؤسسات اخلريية غري الرحبية.
(ميكن االطالع على النص الكامل للتوصيات التسع اخلاصة جملموعة العمل املالي حملاربة متويل اإلرهاب يف
نهاية هذا الفصل).

 4.5مراقبة العمليات املشتبه فيها
 1.4.5طبيعة العمليات املشتبه فيها
هدف تعليمي  – 1.4.5معرفة الطبيعة العامة للعمليات املشتبه فيها ومتطلبات اإلبالغ عنها.
جيب على كل شخص مرخص له توضيح اخللفية االقتصادية والغرض من أي معاملة أو عالقة عمل ،إذا
كانت هيئتها أو قيمتها تبدو غري عادية فيما يتعلق بأي عميل ،أو إذا كان الغرض االقتصادي أو مشروعية
املعاملة غري واضحة .وجيب االهتمام بشكل خاص جبميع أمناط العمليات املعقدة وغري العادية.
ويرجح أن تنطوي العمليات املشتبه فيها على عددٍ من العوامل اليت تثري معاً الشبهة حول احتمال ارتباطها
ببعض األنشطة املخالفة للنظام .وكمبدأ عام ،قد تكون العملية املشتبه فيها أي معاملة جتعل أي ممثل أو
موظف من موظفي الشخص املرخص يشك فيها ،مع أخذ األمور التالية باالعتبار:
 طبيعة العملية أو الظروف غري العادية احمليطة بها.


معلومات عن نشاط الشخص املنفذ للمعاملة أو العملية.
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 تقديم بيانات غري صحيحة فيما يتصل بأي عملية ،وذلك باستخدام أمساء مستعارة ،وعدة عناوين
تبدو متشابهة ولكنها خمتلفة.
 سلوك الشخص أو األشخاص املؤدين للعمليات (توتر عصيب غري عادي).
 الشخص أو جمموعة األشخاص الذي أو الذين يتعاملون معهم.
وإذا تولدت أسباب معقولة لدى املوظف أو املسؤول املخول لدى الشخص املرخص له ،عند اجتماع كافة العوامل
ذات العالقة ،ليشك بارتباط العملية بأنشطة غري مشروعة ،فيجب إبالغ مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال فورًا
عن هذه العملية ،ليقوم بدوره برفع تقرير رمسي إىل وحدة التحريات املالية 8وتزويد هيئة السوق املالية بصورة
من هذا التقرير .وإذا قرر مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ) (MLROعدم وجود أسباب تدعو لالشتباه ،وجب
توثيق تلك األسباب بالكامل .كذلك يتعني على مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال التأكد من دعم قراره
باملستندات املناسبة .وجيب على الشخص املرخص له التأكد من احتفاظ مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال
مبلف كامل جلميع تقارير العمليات املشتبه فيها اليت حيصل عليها من موظفيه وأي مستندات ثبوتية أخرى،
بصرف النظر عما إذا كانت هذه التقارير قد مت رفعها إىل وحدة التحريات املالية أم ال ،ألن حقيقة احتمال أن
تقريراً جيداً قد رُفع لوحدة التحريات املالية يف السابق ،ينبغي أال متنع عملية إعداد تقرير جديد حال ظهور أي
حاالت اشتباه جديدة.
تتطلب الئحة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التبليغ عن أي عملية مشتبه فيها يف أقرب وقت ممكن بعد
تولد االشتباه .وقد يظهر االشتباه والشك ،يف الكثري من احلاالت ،بعد مرور فرتة طويلة على تاريخ املعاملة،
نتيجة ظهور معلومات إضافية .وتقع مسؤولية التبليغ على الشخص الذي يشتبه يف أي عملية غسل أموال.
وجيب على ممثل أو موظف الشخص املرخص له الذي يتعامل ويتواصل مع العمالء أن يعلم بأنه ملتزم قانونيًا
بالتبليغ عن املعامالت املشبوهة.
وجيب على كل شخص مرخص له استخدام آليات قوية لإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها .مثال ذلك ،تُلزِم
قواعد هيئة السوق املالية اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،الشخص املرخص له بتعيني شخص
مُسجل للعمل كمسؤول إبالغ عن غسل األموال .ويف العادة ،ولكن ليس بالضرورة ،يعمل كذلك مسؤول
 8تأسست وحدة التحريات املالية السعودية مبوجب املادة  11من نظام مكافحة غسل األموال ،الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم م 23/وتاريخ (1262/2/65هـ ،املوافق
 .)6002/8/62علماً أهنا هي اجلهة املسؤولة عن استقبال وحتليل التقارير وإعداد التقارير اخلاصة جبميع املعامالت والعمليات املشبوهة ،من مجيع املؤسسات املالية وغري املالية مثل
مكاتب احملاماة .وهذه الوحدة هي عضو يف جلنة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف دول منطقة مشال أفريقيا والشرق األوسط (.)MENAFATF
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اإلبالغ عن غسل األموال كمسؤول مطابقة والتزام لدى الشخص املرخص له ،وهو مسؤول مسؤوليةً رئيسة عن
إبالغ اهليئة بأي عمليات مشتبه فيها .وينبغي على مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال أن يعمل كنقطة مرجعية
مركزية داخل املنظمة ،حتى يسهل عملية تقديم التقارير لوحدة التحريات املالية .إن دور مسؤول اإلبالغ عن
غسل األموال ليس جمرد موظف خامل يتلقى التقارير اخلاصة بالعمليات املشتبه فيها ،ولكنه يلعب دورًا
نشيطاً يف اكتشافها والتبليغ عنها .عالوةً على ذلك ،جيب عليه أن يشارك يف مراجعة العمليات الضخمة أو
غري االعتيادية الناجتة عن أنظمة األشخاص املرخص هلم الداخلية ،وغريها من التقارير اخلاصة الصادرة عن
موظفي اخلطوط األمامية بشأن العمليات املشتبه فيها.

 2.4.5املؤشرات الدالة على العمليات املشتبه فيها ذات العالقة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب
هدف تعليمي  – 2.4.5فهم بعض املؤشرات ذات الداللة اليت ميكن ربطها بأنشطة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب.
يتضمن امللحق رقم ( )0من قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،القائمة التالية اليت تعد مبثابة
أمثلة ملؤشرات دالة على ارتباط صفقة أو عملية أو نشاط ما بغسل األموال أو متويل اإلرهاب:
 إبداء العميل اهتماماً غري عادي بشأن االلتزام مبتطلبات مكافحة غسل األموال أو متويل اإلرهاب،
وخباصة املتعلقة بهويته ونوع عمله.
 رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى.
 رغبة العميل يف املشاركة يف صفقات غري واضحة من حيث غرضها القانوني أو االقتصادي أو عدم
انسجامها مع اسرتاتيجية االستثمار املُعلنة.
 حماولة العميل تزويد الشخص املرخص له مبعلومات غري صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو
مصدر أمواله.
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علم الشخص املرخص له بتورط العميل يف أنشطة غسل أموال أو متويل إرهاب ،أو أي خمالفات
جنائية أو تنظيمية أخرى.



إبداء العميل عدم االهتمام باملخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى.



اشتباه الشخص املرخص له يف أن العميل وكيل يعمل نيابة عن موكل جمهول ،وتردده أو امتناعه
بدون أسباب منطقية ،يف إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو اجلهة.



صعوبة تقديم العميل وصفاً لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.



احتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أمساء ،وتعدد التحويل بني احلسابات أو التحويل
لطرف آخر دون مسوغ أو سبب واضح.



قيام العميل بتحويالت برقية متعددة حلسابه اخلاص باالستثمار يتبعه بطلب مباشر لتحويل املبلغ
لطرف ثالث دون توضيح الغرض من ذلك.



قيام العميل باستثمار طويل األجل يتبعه بعد مدة وجيزة ،طلب تصفية الوضع االستثماري وحتويل
العائد من احلساب.



وجود اختالف كبري بني أنشطة العميل واملمارسات العادية.



رفض العميل تزويد الشخص املرخص له باملعلومات األساسية اخلاصة بأي صندوق استثماري
للتأكد من هويته.



طلب العميل من الشخص املرخص له حتويل األموال برقياً ،وحماولة عدم تزويد الشخص املرخص
له بأي معلومات عن اجلهة املُحوِلة أو املُحول إليه.



حماولة العميل تغيري صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه مبتطلبات تدقيق املعلومات أو حفظ السجالت
من الشخص املرخص له.



طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من املستندات،لتفادي تقديم أي
مستندات إضافية.



قيام العميل بعدد كبري من احلواالت الربقية اليت يصعب تفسريها ،على الرغم من تدني قيمة
صفقات األوراق املالية.



معرفة الشخص املرخص له أن األموال أو املمتلكات هي إيرادٌ من مصادر غري مشروعة.



تغيري مصادر دخل العميل باستمرار.
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 3.4.5العمليات املشتبه فيها املرتبطة بتمويل اإلرهاب
هدف تعليمي  – 3.4.5معرفة بعض األمناط التوضيحية جلمع األموال وحتريكها ،واليت ميكن ربطها بعملية
متويل اإلرهاب.
قام فريق عمل مكون من عدة جهات أمريكية خمتصة (أُسس يف أكتوبر عام 8110م) ،وأطلق عليه اسم
( ،9)Operation Green Questبإعداد قائمة للتأكد من األنشطة املشتبه فيها .وتشري األمناط املوضحة
أدناه إىل األنشطة اليت تتضمن مجع وحتريك األموال اليت ميكن ارتباطها بتمويل اإلرهاب.10


عمليات احلسابات اليت ال تتفق مع اإليداعات أو السحوبات السابقة ،مثل اإليداعات والسحوبات
النقدية والشيكات والتحويالت الربقية.

 تعامالت تنطوي على عدد كبري من التحويالت الربقية الواردة والصادرة بدون سبب منطقي أو غرض
واضح ،واحملولة من أو إىل دول حمظورة وغري متعاونة يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
أو دول متعاطفة معها.


مقاصة أو صرف شيكات أي طرف ثالث وإيداع قيمتها يف حسابات بنوك أجنبية دون مسوغ.



هيكلة احلسابات يف عدة فروع أو يف الفرع نفسه بأنشطة خمتلفة.



إخفاء مصدر األموال والتحويل بني حسابات بنكية أو جهات تابعة هلا أو اىل مجعيات خريية بدون
أسباب واضحة.

 حتويالت برقية من قبل منظمات ومجعيات خريية إىل شركات يف دول معروفة بأنها مالذ آمن للبنوك
أو الضرائب وذلك لقلة القيود واالشرتاطات عليها.
 عدم وجود سبب واضح جلمع األموال ،مثل وجود شيكات مببالغ بسيطة أو تربعات عادية مرتبطة
بإيداعات يف البنك ألغراض خريية.
 استخدام حسابات متعددة جلمع األموال اليت يتم حتويلها بعد ذلك إىل نفس املستفيدين األجانب.

 9وحدة حتقيق واستقصاء مشرتكة مدعومة من قبل مصلحة اجلمارك بالواليات املتحدة األمريكية ،تأسست يف أكتوبر عام 6001م عقب هجمات احلادي
عشر من سبتمرب ،وتعىن مبراقبة وحظر مصادر متويل اإلرهاب.
Wikipedia:http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_Financing 10
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 وجود عمليات بدون غرض اقتصادي منطقي ،أي أنه ليس هنالك رابط بني نشاط املؤسسة ونشاط
األطراف األخرى املشاركة يف املعاملة أو العملية.


تداخل املسؤولني يف الشركات واملفوض إليهم التوقيع لدى البنوك بني عدة شركات أو منظمات ،أو
أي حاالت أخرى مماثلة مرتبطة بالعناوين ،واملراجع املُتعامل معها ،واألنشطة املالية.



برامج أو خمططات اإليداع النقدي يف حسابات بنكية بالواليات املتحدة ،تقابلها سحوبات مشابهة من
ناحية القيمة والتوقيت من الصرّافات اآللية يف دول أخرى تثري القلق .وتعد العمليات العكسية من
هذا النوع حمل اشتباه أيضاً.



إصدار شيكات ،أو حواالت مالية بريدية ،أو أي أدوات مالية أخرى ،حتمل يف الغالب أرقاماً متسلسلة،
لصاحل نفس الشخص أو املؤسسة ،أو ألي شخص أو مؤسسة أمسها مماثل السم ذلك الشخص من
ناحية التهجئة.

يف الواقع يصعب التحديد من خالل أي نشاط وحده ما إذا كان فعل معني يرتبط باإلرهاب أو اجلرمية
املنظمة ،وهلذا السبب جيب فحص ودراسة هذه األنشطة يف سياقها إىل جانب العوامل األخرى ،وذلك من أجل
حتديد ارتباطها بتمويل اإلرهاب.

 5.5أدوار األشخاص املرخص هلم ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال يف مبادرات مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب
ينصح بقراءة هذا املوضوع مقروناً بأحكام الئحة األشخاص املرخص هلم ،وقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب ،الصادرة عن هيئة السوق املالية .وتشرتط الالئحة على الشخص املرخص له ،من بني أمورٍ أخرى،
القيام باملراجعات التالية:
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 1.5.5معرفة العميل الفرد (اعرف عميلك)
هدف تعليمي  – 1.5.5معرفة املراجعات اخلاصة بـ "اعرف عميلك" واملطلوب إجراءها من قبل الشخص
املرخص له ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال.
جيب على الشخص املرخص له احلصول على أدلة كافية تُثبت هوية األشخاص املتقدمني بطلب للتعامل
معهم ،حبيث يتم دعم هذه األدلة مبستندات قانونية أو وسائل أخرى .كذلك جيب على األشخاص املرخص
هلم عدم االحتفاظ حبسابات جمهولة أو حسابات بأمساء وهمية ،و عليهم التحقق من هوية العميل من واقع
مستندات رمسية موثوق بها تثبت هوية العميل عند إقامة عالقات عمل معه أو إجراء أي صفقات حلسابه .جيب
على األشخاص املرخص هلم كذلك التأكد من هوية العميل وصفته التمثيلية ومكان إقامته وأهليته
القانونية ومهنته وعمله ،وذلك من واقع بطاقته الشخصية ،جواز السفر ،شهادة امليالد ،رخصة القيادة أو أي
مستند رمسي أو خاص ،وذلك عند إقامة أو ممارسة أي عالقات عمل معه ،وخاصة عند فتح حسابات جديدة ،أو
الدخول يف أي معاملة استئمانية ،أو تنفيذ أي معاملة مالية تتجاوز مبلغاً ثابتاً حمدداً.
جيب عدم السماح للعمالء الذين خيفقون يف تقديم ما يثبت هويتهم ممارسة عمل األوراق املالية ،و جيب اختاذ
إجراءات إضافية لتقرير إذا كان سيُسمح للعميل باالستمرار يف العمل يف حالة فشل التحقيقات األولية يف
حتديد هويته أو إذا جنم عن هذه التحقيقات أي حاالت اشتباه يف عدم صحة املعلومات املقدمة منه.
وجيب على كل شخص مرخص له تطبيق تعليمات خاصة مبمثليه وموظفيه ملساعدتهم على معرفة احلقائق
املهمة عن خلفية عمالئهم .ولتحديد مدى اخلطر الذي قد يشكله أي عميل معني أو نوع من العمالء ،جيب
على الشخص املرخص له أن يأخذ ،على سبيل املثال ال احلصر ،العوامل التالية باالعتبار:


بيانات أو هوية العميل.



طبيعة عمل العميل.



منشأ العميل (مثل مكان الوالدة واإلقامة).



األهداف االستثمارية للعميل.



دراية وخربة العميل يف التعامل يف األوراق املالية والوساطة.



الوضع املالي للعميل ،وحيثما أمكن ذلك القدرة على احلكم اذا كانت املبالغ أو األدوات املالية
األخرى اليت تتحرك من خالل احلسابات متفقة مع جمال عمل أو مهنة العميل.
101



بالنسبة إىل العمالء من فئة الشركات ،هيكل امللكية املعقد بدون سبب وجيه.



وسيلة الدفع وكذلك نوع طريقة الدفع.



املخاطر اليت تنطوي عليها عالقات العمل اليت تتم من خالل الوسائل اإللكرتونية.



أي معلومات أخرى تشري إىل ارتفاع درجة خطر العميل (مثل رفض أي مؤسسة مالية أخرى اقامة
عالقة عمل مع ذلك العميل).

 2.5.5العناية الواجبة جتاه العميل
هدف تعليمي  – 2.5.5معرفة األمور الواجبة على الشخص املرخص له للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه
العميل والتحقق من هويته وأهدافه االستثمارية.
تتمثل عملية العناية الواجبة جتاه العميل يف إجراء حتقيق معقول حول العميل وظروفه وعمله وذلك
لتحقيق الفهم التام للعميل وعمله.
جيب على الشخص املرخص له اختاذ إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل والتأكد من هويته وأهدافه
االستثمارية .و جيب تطبيق هذه العناية الواجبة باستمرار طوال مدة عالقة العمل للتأكد من تطابق
املعامالت والعمليات اجلاري تنفيذها مع معرفة الشخص املرخص له بالعميل وعمله ودرجة خماطره.
وبالنسبة إىل العمالء الذين هم يف موضع "االشتباه" جيب توخي املزيد من احلرص عند التعامل معهم،
ومراقبة أنشطتهم بصورة منتظمة ومن كثب .وقد تكون إحدى الطرق ملراقبة هذه األنشطة هي وضع "راية
محراء" على احلسابات احملفوظة يف أجهزة احلاسب اخلاصة باألشخاص املرخص هلم ،مما يساعد املوظفني
القائمني على تنفيذ املعامالت املستقبلية مبالحظة هذه الراية ،واالنتباه أكثر إىل املعامالت اليت تتم على
احلساب .وعلى ا لرغم من أنه جيب اختاذ احلرص اإلضايف يف مثل هذه احلاالت ،إال أن ذلك ال يعين أن على
الشخص املرخص له رفض التعامل مع هؤالء العمالء ،أو تصنيفهم تلقائياً على أنهم من فئة املخاطر العالية
وإخضاعهم لرقابة مشددة .ويف هذه احلاالت جيب على األشخاص املرخص هلم تقييم مجيع الظروف احمليطة
بكل حالة معينة وكذلك تقييم مدى درجة خماطر أنشطة غسل األموال أو متويل اإلرهاب.
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وجيب على الشخص املرخص له ،بعد املوافقة املبدئية على العميل ،أن يأخذ باالعتبار إعادة تصنيف العميل
على أنه عالي اخلطر وذلك إذا كان منط حساب العميل ال يتفق مع معرفة األشخاص املرخص هلم بالعميل.
وجيب على الشخص املرخص هلم عدم إقامة عالقة عمل أو تنفيذ أي معاملة ،أو يف حالة وجود هذه العالقة
جيب عليه إنهاؤها إذا مل يلتزم العميل مبتطلبات العناية الواجبة.

 3.5.5العناية الواجبة جتاه العميل  -الطريقة املعتمدة على املخاطر
هدف تعليمي  – 3.5.5معرفة حدود تطبيق الشخص املرخص له لكل من إجراءات العناية الواجبة جتاه
العميل على أساس مدى التأثر باملخاطر.
القاعدة العامة هي أن مجيع العمالء خاضعون جلميع متطلبات وإجراءات العناية الواجبة .وجيب على
األشخاص املرخص هلم تقرير مدى احلاجة إىل تطبيق مثل هذه اإلجراءات على أساس مدى التأثر باملخاطر.
واملبدأ األساسي للطريقة املعتمدة على املخاطر يقوم على تبين األشخاص املرخص هلم طريقة مشددة بالنسبة
إىل فئات العمالء وعالقات العمل أو املعامالت العالية املخاطر .كما ميكن تبين طريقة "حرص واجب" مُخففة
نوعاً ما بالنسبة لفئات العمالء وعالقات العمل أو املعامالت اليت ال تنطوي على درجة عالية من املخاطر ،وقد
ختتلف الطريقة املتبعة من حالة اىل أخرى ويعتمد ذلك على خلفية العميل ،نوع املعامالت وبعض الظروف
األخرى .جيب على األشخاص املرخص هلم إعمال أحكامهم اخلاصة وتبين طريقة مرنة عند تطبيق االجراءات
على العمالء من خمتلف الفئات ،سواء أكانت مشددة أم خمففة ،وجيب أن حتدد سياسات األشخاص املرخص
هلم ،اخلاصة باملوافقة على العميل ،بشكل واضح العوامل اليت يتم بناءً عليها حتديد أنواع العمالء ومدى درجة
اخلطر.
موضح أدناه أمثلة على العمالء ذوي املخاطر العالية جيب على الشخص املرخص له أخذها باالعتبار
وتستدعى توخي احلرص الشديد عند املوافقة على فتح حساب وتنفيذ املعامالت هلذه الفئات من العمالء:
 العمالء غري املقيمني.
 العمالء من دول معروفة بارتفاع معدل اجلرمية فيها (مثل الدول املُنتجة للمخدرات واليت تنتشر فيها
جتارة وتهريب املخدرات واحملظورات).
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 العمالء من أو يف دول ال تطبق بشكل كافِ توصيات جمموعة العمل املالي (مثل الدول املصنفة من
قبل جمموعة العمل املالي على أنها دول أو مناطق غري متعاونة أو الدول اليت يعلم الشخص املرخص
له أنها ال تطبق أنظمة ولوائح مناسبة ملكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب).
 الشخصيات السياسة املهمة وكذلك األشخاص أو الشركات املرتبطة بهم.
 الرتتيبات القانونية املعقدة مثل أدوات االستثمار غري املسجلة أو غري اخلاضعة للنظم.


الشركات اليت لديها مُساهمون مسجلون.

عند تصنيف أي عميل على أنه "عالي املخاطر" جيب على الشخص املرخص له تطبيق إجراءات مشددة عليه
تشمل التالي:
 االستفسار عن الغرض من فتح احلساب.
 االستفسار عن مستوى وطبيعة أنشطة التداول اليت ينوي ممارستها.
 االستفسار عن املالكني املستفيدين النهائيني.
 االستفسار عن مصدر األموال.
 احلصول على موافقة اإلدارة العليا على فتح احلساب.
 متابعة مستمرة مشددة لعالقة العمل.
ولتقييم ما إذا كانت دولة ما تطبق بشكل كافِ أو ال تطبق معايري جمموعة العمل املالي يف مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ،جيب على األشخاص املرخص هلم اتباع اإلجراءات الصحيحة.
جيب على األشخاص املرخص هلم تقييم املعايري اليت تتبعها دولتهم يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
وذلك بناءً على معرفة وخربة املؤسسة يف الدولة املعنية أو بناءً على معلومات السوق .فكلما ارتفعت املخاطر،
تضاعفت إجراءات العناية الواجبة اليت جيب تطبيقها عند التعامل مع أي عميل من الدولة املعنية.
باإلضافة إىل ذلك ،جيب االهتمام بشكل خاص بالتقييم الذي أجرته هيئات رمسية خمتصة مثل جمموعة
العمل املالي ،واملؤسسات املالية العاملية مثل صندوق النقد الدولي .وعالوةً على التقييم املشرتك الذي أجرته
جمموعة العمل املالي ،واجلهات اإلقليمية اليت تتبع أسلوب اجملموعة يف التقييم ،كجزء من تقييمها
لالستقرار املالي يف الدول واملناطق ،قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإجراء تقييم للدول فيما يتعلق
بالتزامها مبعايري مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وذلك بنا ًء على توصيات جمموعة العمل املالي.
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6.5

االلتزام مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتدريب

 1.6.5الربامج والسياسات واإلجراءات الداخلية
هدف تعليمي  – 1.6.5معرفة املتطلبات اليت تلزم الشخص املرخص له بتبين ،وتطوير ،وتطبيق الربامج
والسياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية ،للوقاية من أي خمالفة واكتشافها يف هذا اجملال.
وفقًا لقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،جيب على الشخص املرخص له تبين وتطوير وتنفيذ برامج
وسياسات وإجراءات وضوابط داخلية لدرء وكشف أي خمالفة مرتبطة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
حبيث تشمل هذه الربامج التالي:
 وضع إجراءات تضمن التزام موظفيه أو األشخاص العاملني نيابة عنه بأفضل معايري النزاهة ،وتطبيق
نظام لتقييم التاريخ الشخصي والوظيفي واملالي هلؤالء املوظفني.
 تنفيذ برامج تدريب مستمر للموظفني ،مثل برامج " اعرف عميلك" وتعليم املوظفني أو األشخاص
العاملني نيابة عنه حدود مسئولياتهم فيما يتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب ،وال سيما
اجلزء اخلاص بتبليغ اهليئة باملعامالت واملعامالت املشتبه فيها ،ومركزية املعلومات ،والتأكد من
هوية العميل وحفظ السجالت.
 استخدام مُراجع مستقل خارجي ملراجعة مدى االلتزام بهذه الربامج.
 تطبيق نظام رقابة داخلية فعال.

 2.6.5التدريب
هدف تعليمي  – 2.6.5معرفة املتطلبات اليت تلزم الشخص املرخص له بإجراء برامج تدريبية منتظمة
ملوظفيه حول موضوع مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
جيب تنفيذ برامج تدريب املوظفني بشكل منتظم ،مبعدل مرة واحدة يف السنة مثالً ،وذلك لضمان إبقائهم
مطلعني باستمرار على آخر املستجدات يف هذا اجملال ولتذكريهم مبسؤولياتهم.
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وعلى الرغم من واجبات مسؤول التبليغ عن غسل األموال ،فان املسؤولية عن الرقابة والتبليغ وااللتزام تقع يف
النهاية على الشخص املرخص له وجملس اإلدارة .وميكن تنفيذ آليات املراجعة وفقاً ألي معيار مراجعة متبع
لكشف ومنع غسل األموال ،وذلك لضمان التزام املعامالت املالية بالربامج والقواعد واللوائح وضوابط الرقابة
الداخلية ذات الصلة .وميكن إجراء املراجعة من قبل مكتب مراجعة خارجي أو املراجع الداخلي للمؤسسة
املالية.
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امللحق  :1- 5التوصيات األربعون الصادرة عن جمموعة العمل املالي ملكافحة غسل األموال
أ  -اإلطار العام للتوصيات
 )0على كل بلد اختاذ التدابري الفورية إلقرار وتنفيذ ميثاق األمم املتحدة لعام  0922بالكامل بشأن
مكافحة املتاجرة باملخدرات واملنبهات (اتفاقية فيينا).
 )8جيب عدم اعتبار قوانني السرية اخلاصة باملؤسسات املالية على أنها متنع تنفيذ هذه التوصيات.
 )3جيب أن يتضمن برنامج غسل األموال الفعال تعاوناً مجاعياً متزايداً ومساعدة قانونية متبادلة يف
التحقيقات وإقامة الدعاوى القضائية وتسليم املطلوبني يف قضايا غسل األموال.

ب  -دور األنظمة القانونية يف مكافحة غسل األموال
نطاق جتريم غسل األموال
 )4على كل بلد اختاذ االجراءات الالزمة مبا يف ذلك االجراءات التشريعية اليت جترم عملية غسل
األموال كما هي موضحة يف اتفاقية فيينا ،كما جيب على كل بلد األخذ بعني االعتبار اعتبار
جرمية غسل أموال املخدرات على أنها جرمية من اجلرائم اخلطرة.
 )5اتفقت جمموعة العمل املالي على أن جرمية غسل األموال حسب املنصوص عليه يف اتفاقية فيينا
تنطبق على األقل على العلم بنشاط غسل األموال مبا يف ذلك مفهوم أن العلم ميكن استنتاجه
من ظروف الواقع اجملردة.
 )6جيب أن تكون الشركات نفسها وليس فقط موظفيها عرضة للمسئولية اجلنائية متى كان ذلك
ممكناً.
اإلجراءات املؤقتة واملصادرة
 )7جيب على الدول تبين اجراءات مماثلة لتلك املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا ،متى لزم ذلك ،مبا
يف ذلك االجراءات التشريعية وذلك لتمكني السلطات املختصة لديها من مصادرة املمتلكات
املغسولة أو عائداتها أو الوسائل اليت استخدمت أو يراد استخدامها يف ارتكابها أي جرمية غسل
األموال أو املمتلكات ذات القيمة املماثلة.
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وهذه اإلجراءات جيب أن تشتمل على السلطة اليت تكفل ما يلي )0 :التعرف على املمتلكات اليت
متت مصادرتها ومتابعتها وتقوميها )8 ،تنفيذ االجراءات املؤقتة مثل التجميد والضبط ملنع أي
تداول أو نقل أو التصرف يف هذه املمتلكات  )3واختاذ كل خطوات التحقيق والتحري املناسبة.
باإلضافة إىل املصادرة والعقوبات اجلنائية ،جيب على الدول النظر يف تطبيق عقوبات مالية
ومدنية و/أو دعاوى قضائية تشمل دعاوى مدنية إلبطال العقود اليت يكون أطرافها على علم أو
تعرتض أن يكونوا على علم بأنه وكنتيجة لتلك العقود ستتضرر البلد من ناحية مقدرتها على
ال من خالل املصادرة أو مجع الغرامات واجلزاءات.
استعادة املطالب املالية مث ً

ج  -دور النظام املالي يف مكافحة غسل األموال
 )2التوصيات من  01إىل  89جيب أن تنطبق ليس على البنوك فحسب بل أيضاً على املؤسسات غري
املالية حتى وان مل تكن خاضعة لرقابة مستمرة .و جيب على السلطات املختصة واحلكومات
التأكد من خضوع هذه املؤسسات لنفس قوانني ولوائح مكافحة غسل األموال كما هو احلال يف
مجيع املؤسسات املالية األخرى ومن التنفيذ الفعال هلذه القوانني واللوائح.
 )9على السطات الوطنية املختصة أن تأخذ بعني االعتبار تطبيق التوصيات من  01اىل  80و 83
على مزاولة األعمال املالية والتجارية اليت تتم من قبل اجلهات غري املالية ،يف حالة السماح هلا
بذلك ،كما يف القائمة املرفقة كحد أدنى.
هوية العميل وحفظ السجالت
 )01على املؤسسات املالية عدم االحتفاظ حبسابات بدون أمساء أو امساء وهمية ،وجيب أن يطلب منها
(مبوجب القانون أو باالتفاق بني السلطات املشرفة واملؤسسات املالية أو باتفاقيات التنظيم الذاتي
بني املؤسسات) أن تتعرف على هوية العمالء ،سواء كانوا دائمني أو مؤقتني ،عند اقامة عالقات
عمل معهم أو الدخول يف معامالت معهم (وبالتحديد فتح احلسابات أو الدخول يف معامالت بصفة
وكيل أو استئجار صناديق األمانات وكذلك تنفيذ معامالت مالية مببالغ كبرية).
لإليفاء الكامل مبتطلبات التعرف على هوية العميل ،جيب على املؤسسات املالية اختاذ االجراءات
التالية ،إذا لزم األمر:
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.I

التأكد من الوجود القانوني للعميل وهيكله وذلك باحلصول على معلومات اما من
السجل العام أو من العميل نفسه أو من كالهما ،واحلصول على ما يُثبت تسجيله ،مبا يف
ذلك معلومات تتضمن اسم العميل ،و وضعه القانوني ،و عنوانه وأعضاء جملس اداراته
واملسئولني لديه.

.II

التأكد من أن أي شخص يعمل نيابة عن العميل مفوض حسب األصول وحتديد هوية
ذلك الشخص.

 )00على املؤسسات املالية أن تتخذ التدابري الالزمة للحصول على املعلومات عن اهلوية احلقيقية
لألشخاص الذين تفتح احلسابات بأمسائهم أو تدار العملية التجارية لصاحلهم اذا كان هناك
أي شكوك يف أن هؤالء العمالء ال يعملون أصالة عن أنفسهم خاصة يف حالة الشركات ذات املقر
الدائم (كاملؤسسات والشركات واملؤسسات اخلريية وصناديق االئتمان  ...اخل) اليت ال متارس أي
أعمال جتارية أو صناعية أو أي شكل من اشكال النشاط التجاري يف البلد اليت يوجد فيها مكتبها
املسجل).
 )08جيب على املؤسسات املالية أن حتتفظ بكل السجالت الضرورية للعمليات احمللية والدولية ملدة
مخسة أعوام على األقل وذلك حتى تتمكن من افادة اجلهات املختصة باملعلومات اليت تطلبها
منها على وجه السرعة .وجيب أن تكون هذه السجالت مكتملة وكافية (تشمل مبالغ وأنواع
العملة املستخدمة يف حال وجودها) لتوفري الدليل على اقامة الدعوى اجلنائية اذا لزم األمر.
وجيب على املؤسسات املالية أن حتتفظ بسجالت هوية العميل (مثالً صورة لبطاقة اهلوية مثل
جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة أو ما شابه ذلك) وملفات حسابه ومكاتبات
أعماله وذلك ملدة مخسة سنوات على األقل بعد قفل احلساب ،حبيث تكون هذه املستندات متاحة
للسطات احمللية املختصة يف إطار اقامة الدعاوى والتحقيقات اجلنائية.
 )03على الدول بذل العناية اخلاصة واختاذ االجراءات املناسبة ملكافحة عمليات غسل األموال اليت
تتم عن طريق الوسائل التكنولوجية احلديثة ،واختاذ االحتياطات الالزمة ملنع استخدام هذه
الوسائل يف خطط غسل األموال.
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مضاعفة جهود املؤسسات املالية
 )04جيب على املؤسسات املالية أن تولي عناية خاصة جلميع املعامالت املركبة وغري العادية والكبرية
ومجيع األمناط غري املعتادة للعمليات التجارية اليت ال يكون هلا غرض اقتصادي واضح أو قانوني
بيِن ،وجيب التحري بقدر االمكان عن خلفية مثل تلك املعامالت والغرض منها وتدوين النتائج
وذلك ملساعدة املشرفني واملراجعني و اجلهات املسئولة عن تطبيق القانون.
 )05عند اشتباه املؤسسات املالية يف أن مصدر األموال نشاط اجرامي جيب عليها أن تقوم بتبليغ
اجلهات املختصة بذلك فوراً.
 )06جيب أن توجد نصوص قانونية حلماية املؤسسات املالية وموظفيها من املسئولية اجلنائية أو
املدنية املرتتبة على انتهاك أي قيد على اإلفصاح عن املعلومات مبوجب عقد أو أي نص تشريعي
أو تنظيمي أو اداري ،اذا قاموا بالتبليغ عن النشاط غري املشروع حبسن نية واذا مل يكونوا يعلمون
بالتحديد ما هو النشاط االجرامي وبغض النظر عن كون النشاط غري املشروع قد حدث فعالً أم
ال.
 )07جيب على املؤسسات املالية ومدرائها ومسئوليها وموظفيها أن ال يقوموا ،أو عدم السماح هلم
بالقيام بتنبيه العمالء يف حالة تبليغ اجلهات املختصة باملعلومات اخلاصة بهؤالء العمالء.
)02

جيب على املؤسسات املالية االلتزام بتعليمات اجلهات املختصة عند قيامها بالتبليغ عن

شكوكها حول أي عملية غسل أموال.
)09

على املؤسسات املالية أن تضع برامج ملكافحة غسل األموال ،حبيث تغطي على األقل ما يلي:
(أ) تطوير السياسات الداخلية واالجراءات والضوابط ،مبا يف ذلك تعيني مسئولي التزام على
مستوى االدارة و اختاذ تدابري مناسبة للتقييم مبا يضمن تطبيق معايري عالية املستوى عند
اختيار املوظفني.
(ب) برنامج مستمر لتدريب املوظفني.
(ج) نظام تدقيق ملراجعة النظام املصريف.
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إجراءات التغلب على مشكلة الدول اليت ليس لديها تدابري ملكافحة غسل األموال ،أو لديها مثل هذه التدابري
ولكنها غري كافية
 )81على املؤسسات املالية التأكد من املبادئ املذكورة أعاله على الفروع على فروعها والشركات
التابعة هلا يف اخلارج ،وال سيما الدول اليت ال تطبق هذه التوصيات أو تطبقها بصورة غري كافية،
على أن يكون هذا التطبيق بالقدر الذي تسمح به القوانني واألنظمة احمللية .وعندما متنع
القوانني واألنظمة احمللية هذا التطبيق يف بلد ما ،جيب على املؤسسات املالية الذي تعمل فيه
املؤسسة األم تبليغ اجلهات املختصة يف ذلك البلد بعدم استطاعتها تطبيق هذه التوصيات.
 )80على املؤسسات املالية أن تولي عناية خاصة لعالقات العمل وصفقاتها مع أشخاص أو شركات
ومؤسسات مالية تنتمي اىل دول ال تطبق هذه التوصيات أو تطبقها بصورة غري كافية .وكلما
اتضح أن هذه املعامالت ختلو من غرض اقتصادي واضح أو غرض مشروع منظور ،فيجب دراسة
خلفياتها واهدافها بقدر االمكان وتدوين النتائج خطياً وجعلها يف متناول اليد ملساعدة املراقبني
ومراجعي احلسابات وسلطات تنفيذ القانون.
احتياطات أخرى ملنع غسل األموال
 )88على الدول تطبيق اجراءات ملموسة على منافذ الدخول واخلروج وذلك لرقابة انتقال النقد
واألدوات املالية القابلة للدفع حلامله ،واخضاعها إلجراءات صارمة وتوفري املعلومات الكاملة عن
تلك األموال مع عدم التأثري على حرية انتقال رؤوس األموال.
 )83على الدول أن تدرس جدوى وفائدة النظام الذي تقوم فيه البنوك واملؤسسات املالية األخرى
وشركات الوساطة برفع تقارير عن مجيع معامالت العملة احمللية والدولية اليت تزيد عن مبلغ
حمدد اىل هيئة مركزية حملية لديها قاعدة بيانات كمبيوتر متاحة للسلطات احمللية
لالستعمال يف قضايا غسل األموال ،على أن خيضع ذلك إلجراءات وقائية صارمة تضمن
االستعمال الصحيح للمعلومات.
 )84باإلضافة اىل ذلك ،جيب على الدول أن تُشجِع عموما تطوير تقنيات حديثة آمنة إلدارة األموال
مبا يف ذلك االستعمال املتزايد للشيكات وبطاقات الدفع وايداع شيكات الرواتب وتسجيل قيد
األوراق املالية كوسيلة لتشجيع بدائل لتحويل األموال النقدية.
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 )85على الدول اختاذ االجراءات الوقائية الالزمة ملنع استغالل الشركات واملؤسسات الصورية يف
عمليات غسل األموال ودراسة مدى احلاجة الختاذ احتياطات واجراءات أخرى ملنع استخدام مثل
هذه الشركات واملؤسسات.

دور اهليئات التنظيمية واإلدارية األخرى
)86

على السلطات املختصة املشرفة على البنوك أو املؤسسات املالية األخرى أو شركات الوساطة،
أو اجلهات املعنية األخرى التأكد من أن املؤسسات اخلاضعة للرقابة لديها برامج مناسبة ملكافحة
غسل األموال .وجيب على هذه السلطات أن تقدم اخلربة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب،

وتتعاون مع السلطات احمللية األخرى أو سلطات تنفيذ القانون يف التحقيقات وقضايا غسل
األموال.
 )87جيب تعيني جهات خمتصة للتأكد من التنفيذ الفعال جلميع التوصيات من خالل االشراف
االداري والرقابي والتنظيمي يف املهن األخرى اليت تتعامل باألموال النقدية حسب تفسري ذلك
يف كل بلد.
 )82جيب على السلطات املختصة أن تضع ارشادات تساعد املؤسسات املالية يف اكتشافها أمناط
سلوك عمالئها املثرية للشبهة ،ومن املعلوم بأن هذه االرشادات تتطور مبرور الوقت وال ميكن أن
تكون شاملة .كما أنه من املعلوم بأن هذه االرشادات تعمل بشكل أساسي كأداة تعليمية ملوظفي
املؤسسات املالية.
)89

جيب على السلطات املختصة املسئولة عن رقابة أو تنظيم املؤسسات املالية أن تتخذ االجراءات
القانونية أو التنظيمية للوقاية ضد اجملرمني وأعوانهم كي ال يتمكنوا من السيطرة على

املؤسسات املالية أو استحواذهم على جزء كبري منها.
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د  -تعزيز التعاون الدولي
التعاون اإلداري
تبادل املعلومات العامة
 )31جيب على اإلدارات الوطنية أن تأخذ باالعتبار تسجيل امجالي التدفقات املالية العاملية على االقل
بأي عملة كانت ،حتى ميكن اجراء تقديرات لتدفق واعادة تدفق األموال من مصادر خمتلفة يف
اخلارج عندما يتم إضافتها ملعلومات البنك املركزي ،حبيث تكون هذه املعلومات متاحة لصندوق
النقد الدولي وصندوق التسويات الدولي وذلك بغرض تسهيل إعداد الدراسات الدولية.
 )30جيب إسناد مسئولية مجع املعلومات عن أخر املستجدات يف أساليب غسل األموال للهيئات
الدولية املختصة مثل االنرتبول ومنظمة اجلمارك العاملية ،وميكن للبنوك املركزية أو اهليئات
املنظمة للبنوك القيام بنفس املهمة من خالل شبكاتها ،وميكن للسلطات الوطنية يف مناطق
خمتلفة ،بالتشاور مع االحتادات املهنية توزيع هذه املعلومات على املؤسسات املالية يف كل دولة
من الدول.
تبادل املعلومات املتعلقة بالعمليات املشبوهة
 )38جيب على كل بلد السعي لتحسني عملية تبادل املعلومات الدولية املقدمة طوعاً أو عند الطلب
واملتعلقة باملعامالت واملعامالت املشبوهة أو باألشخاص أو الشركات املتورطة يف تلك املعامالت.
وجيب تطبيق احتياطات وقائية صارمة لضمان التزام هذا التبادل للمعلومات باملتطلبات الوطنية
والدولية اخلاصة بصيانة اخلصوصية ومحاية املعلومات.
 )33جيب على الدول أن تتأكد من أن تطبيق خمتلف معايري املعرفة كما وردت يف التعريفات الوطنية
 ،ال يؤثر على قدرة أو رغبة الدول يف تقديم املساعدة القانونية املتبادلة لبعضها البعض.
 )34جيب أن يكون التعاون الدولي مدعوماً بشبكة من االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف وترتيبات
قائمة على املفاهيم القانونية املشرتكة وذلك بغرض توفري اجراءات عملية تساهم بشكل كبري
يف فاعلية تقديم مثل هذه املساعدة.
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 )35جيب حث الدول على املصادقة على وتنفيذ االتفاقيات العاملية اخلاصة بغسل األموال مثل اتفاقية
اجمللس األوروبي لعام  ،0991وتتبع وحجز ومصادرة العائدات من اجلرمية.
الرتكيز على تبادل املساعدة يف قضايا غسل األموال
 )36جيب تشجيع التعاون يف التحقيقات بني السلطات املختصة يف الدول املعنية ،وأحد األساليب
الفعالة اليت ميكن اتباعها يف هذا اجملال هي الرقابة على تسليم األموال مبصدرها اإلجرامي أو
املشبوهة بذلك .جيب على الدول دعم هذا األسلوب حيثما أمكن ذلك.
 )37جيب توفر اجراءات تتعلق باملساعدة املتبادلة يف األمور اجلنائية فيما يتعلق باستخدام االجراءات
االلزامية مبا يف ذلك اعداد السجالت من قبل املؤسسات املالية واألشخاص اآلخرين ،وتفتيش
األشخاص واملنازل واملكاتب واحلجز واخذ األدلة واالثباتات الستخدامها يف التحقيقات ورفع
الدعاوى ويف اختاذ االجراءات ذات الصلة يف الدول األجنبية.
 )32جيب أن يكون هناك سلطة الختاذ االجراءات العاجلة للرد على الطلبات اليت ترد من الدول
األجنبية حلصر وجتميد وحجز ومصادرة العائدات أو املمتلكات األخرى ذات القيمة املطابقة
لتلك العائدات اليت يكون مصدرها غسل األموال أو اجلرائم ذات العالقة بغسل األموال .وجيب
كذلك وجود ترتيبات لتنسيق اجراءات املصادرة واحلجز واليت ميكن أن تشمل تقاسم األموال
املُصادرة.
 )39تفادياً ألي خالف بشأن جهة االختصاص ومن أجل حتقيق العدالة ،جيب األخذ باالعتبار
استنباط وتطبيق آليات لتحديد أفضل مكان حملاكمة املتهمني وذلك يف القضايا املنظور فيها يف
أكثر من بلد .وجيب كذلك وجود ترتيبات لتنسيق اجراءات املصادرة واحلجز واليت ميكن أن
تشمل تقاسم األموال املُصادرة.
 )41جيب أن تتوافر لدى الدول ،اذا أمكن ذلك ،اجراءات لتسليم األشخاص املتهمني جبرمية غسل
األموال أو اجلرائم ذات الصلة .وبالنسبة لنظامها القانوني ،جيب على كل بلد أن ُيدرك بأن غسل
األموال جرمية تستدعي تسليم مرتكبيها اىل الدولة املعنية .وجيوز للدول وفقاً ألطرها القانونية،
تبسيط مسألة تسليم اجملرمني وذلك بسماحها بتبادل طلبات التسليم بني الوزارات املعنية بشكل
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مباشر ،وتسليم مواطنيها املطلوبني فقط تطبيقاً ألوامر خاصة بإلقاء القبص عليهم أو مبوجب
أحكام صادرة ضدهم ،و/أو تطبيق نظام تسليم مبسط لألشخاص الذين يتخلون عن اإلجراءات
الرمسية اخلاصة بالتسليم.
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امللحق  :2- 5التوصيات التسع اخلاصة الصادرة عن جمموعة العمل املالي حملاربة متويل اإلرهاب
إدراكًا ألهمية اختاذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة متويل اإلرهاب ،وافقت جمموعة العمل املالي على هذه
التوصيات اليت عند اضافتها إىل التوصيات األربعني للمجموعة بشأن غسل األموال ،تضع اإلطار األساسي
للكشف عن متويل اإلرهاب واألعمال اإلرهابية ومنعها والقضاء عليها.
 .1إقرار وتنفيذ وثائق األمم املتحدة
على كل بلد أن يتخذ التدابري الفورية إلقرار وتنفيذ ميثاق األمم املتحدة لعام  0999بالكامل وذلك لكبح
أعمال متويل االرهاب .كما عليها أن تنفذ على الفور قرارات األمم املتحدة املتعلقة مبكافحة االرهاب وكبحه
وعلى التحديد قرار األمم املتحدة رقم .0373
 .2جتريم متويل اإلرهاب وغسل األموال
على كل دولة أن تُجرِم االرهاب واألعمال االرهابية واملنظمات االرهابية وأن تضمن تصنيف تلك اجلرائم على
أنها جرائم غسل أموال صرحية.
 .3جتميد ومصادرة األصول اإلرهابية
على كل بلد أن يطبق تدابري جتميد أموال االرهابيني واصوهلم األخرى دون تأخري ،وكذلك أموال الذين
ميولون االرهاب واملنظمات االرهابية وفقاً لقرارات األمم املتحدة بشأن مكافحة األعمال االرهابية والقضاء
عليها .كما يتعني على كل بلد أن ينفذ كافة التدابري مبا يف ذلك التشريعية اليت من شأنها متكني
السلطات املختصة من احتجاز ومصادرة األموال الناجتة عن عائدات متويل االرهاب أو األعمال االرهابية أو
املنظمات االرهابية أو تلك املستخدمة أو املوجهة هلذا الغرض.
 .4اإلبالغ عن العمليات املشبوهة املتعلقة باإلرهاب
اذا اشتبهت املؤسسات املالية أو غريها من املؤسسات اخلاضعة اللتزامات مكافحة غسل األموال أو كان لديها
مربر معقول لالشتباه يف أن األموال مرتبطة باإلرهاب أو بعمل ارهابي أو منظمة ارهابية أو أنها ستستعمل هلذا
الغرض ،فانه عليها تبليغ السلطات املختصة بذلك على وجه السرعة.
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 .5التعاون الدولي
على كل دولة أن تزود أي بلد آخر ،مبوجب أية معاهدة أو اتفاق أو آلية أخرى لتبادل املساعدة القانونية أو
املعلومات ،بأكرب قدر ممكن من تدابري املساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات واملالحقات اجلنائية وتطبيق القوانني
املدنية والتحقيقات االدارية املطلوبة واالستفسارات واملرافعات القضائية املتعلقة بتمويل االرهاب واألعمال
االرهابية واملنظمات االرهابية.
كما يتعني على كل دولة أن تتخذ كافة االجراءات املمكنة للتأكد من أنها لن توفر مالذاً آمناً لألفراد
املتهمني بتمويل االرهاب واألعمال االرهابية واملنظمات االرهابية ،وأن تضع االجراءات الالزمة لتسليم مثل
هؤالء األفراد اىل حكوماتهم حيثما يكون ذلك ممكناً.
 .6قنوات حتويل األموال البديلة
على كل دولة أن تتخذ التدابري الالزمة للتأكد من أن كل األشخاص الطبيعيني أو املعنويني ،مبا يف ذلك
الوكالء الذين يقدمون خدمة حتويل األموال أو األصول مبا يف ذلك حتويل األموال عرب نظام أو شبكة غري
رمسية ،ملزمون باحلصول على ترخيص أو تسجيل وخيضعون جلميع توصيات جمموعة العمل املالي اليت
تنطبق على البنوك وغريها من املؤسسات املالية غري البنكية ،وللتأكد أيضاً من أن هؤالء األشخاص خيضعون
للعقوبات االدارية و املدنية أو اجلنائية.
 .7التحويالت الربقية
على كل بلد أن يتخذ التدابري الالزمة ملطالبة املؤسسات املالية ،مبا يف ذلك مؤسسات حتويل األموال ،بتدوين
معلومات دقيقة وذات معنى عن الشخص احملول (االسم ،العنوان ،ورقم احلساب) فيما يتعلق بتحويل األموال
والرسائل املتعلقة بها ،وأن تبقى هذه املعلومات مع احلوالة أو الرسالة املتصلة بها من خالل عملية الدفع .وعلى
كل بلد أن يتخذ التدابري الالزمة للتأكد من أن املؤسسات املالية ،مبا يف ذلك مؤسسات حتويل األموال ،تقوم
بإجراء فحص ومراقبة مكثفني لنشاطات حتويل األموال املشبوهة اليت ال حتتوي على معلومات كاملة عن
الشخص احملول (االسم والعنوان ورقم احلساب).
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 .8اجلمعيات اخلريية غري الرحبية
على كل بلد أن يراجع كفاءة القوانني واألنظمة املتعلقة باملؤسسات اليت ميكن اساءة استغالهلا لتمويل
االرهاب .وتعترب املنظمات غري الرحبية بصورة خاصة عرضة لذلك ،وعلى كل بلد أن يتأكد مما يلي:
( )0عدم اساءة استغالل هذه املنظمات من جانب املنظمات اإلرهابية القائمة كمؤسسات شرعية.
( )8عدم استغالل املؤسسات الشرعية كقنوات لتمويل االرهاب ،مبا يف ذلك لغرض التهرب من تدابري
جتميد األموال.
( )3عدم استخدام املؤسسات الشرعية كستار حلجب أو اخفاء الغرض السري من وراء حتويل األموال
ملنظمات ارهابية.
 .9مهربو النقد
على الدول أن تضع التدابري لتحري االنتقال املادي للعملة واألدوات املالية القابلة للتحويل حلامله عرب
احلدود ،مبا يف ذلك نظام التصريح بالعملة أو غريها من أدوات االلتزام باإلفصاح .وعلى الدول ضمان أن
السلطات املختصة لديها تتمتع بالسلطة القانونية اليت متكنها من وقف أو تقييد العملة واألدوات املالية
القابلة للتحويل حلامله واملشتبه بعالقتها بعمليات غسل األموال أو متويل االرهاب أو اليت شاب االفصاح عنها
الزيف أو مل يُفصح عنها من األصل .وعلى الدول ضمان وجود عقوبات مناسبة ورادعة للتعامل مع األشخاص
الذين يعلنون أو يُفصحون عن بيانات غري حقيقية ويف احلاالت اليت تكون فيها العملة أو األدوات املالية القابلة
للتحويل حلامله مرتبطة بتمويل االرهاب أو غسل األموال .وعلى الدول أن تتبنى أيضاً تدابري تشريعية تتسق
مع التوصية العامة الثالثة أو التوصية اخلاصة الثالثة اليت جتيز مصادرة هذه العملة واألدوات املستخدمة.
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أسئلة املراجعة
 .0ما معنى غسل األموال ،وما معنى ومتويل اإلرهاب؟
 .8ما اخلطوات املتبعة عادةً يف عملية غسل األموال؟
.3

اشرح إجراءات "اعرف عميلك" و"العناية الواجبة جتاه العميل" ،وما العالقة بينهما؟

.4

ما املقصود بالعناية الواجبة جتاه العميل اعتمادًا على درجة خطورته؟

 .5ما بعض خصائص العميل ذي املخاطر العالية.
 .6ما املقصود" بالعملية املشتبه فيها"؟
 .7ما بعض خصائص املعاملة املشبوهة فيما يتعلق بغسل األموال.
 .2ما بعض خصائص املعاملة املشبوهة فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب.
.9

ما الذي جيب على مسؤول التبليغ عن غسل األموال فعله عند تسلمه تقريراً عن أي صفقة مشتبه
فيها من موظفي الشخص املرخص له؟

 .01عرف جمموعة العمل املالي ) ،(FATFوما مسؤولياتها فيما يتعلق مبكافحة غسل األموال/متويل
اإلرهاب؟
 .00ما احملتويات العامة لألربعني توصية من توصيات جمموعة العمل املالي اخلاصة مبكافحة غسل
األموال؟
 .08ما احملتويات العامة للتوصيات التسع اخلاصة ملكافحة متويل اإلرهاب؟
 .03ملاذا هناك حاجة إىل تنفيذ برنامج تدرييب مستمر على مكافحة غسل األموال/متويل اإلرهاب؟
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منوذج أسئلة متعددة اخليارات
 .1فيما يلي مراحل عملية غسل األموال ،فما الرتتيب الصحيح هلذه املراحل؟
.I

توزيع األموال ذات املصدر غري املشروع على عدة معامالت مالية بهدف إخفاء مكانها وطبيعتها
ومصدرها.

.II

تقسيم املبالغ الضخمة من األموال إىل أجزاء اصغر ومن ثم ضخها يف النظام املصريف.

.III

ضخ األموال يف النظام االقتصادي كما لو كانت من مصادر مشروعة.
(أ) ()III( ،)II( ،)I
(ب) (.)II( ،)III( ،)I
(ج) (.)III( ،)I( ،)II
(د) (.)II( ،)I( ،)III

 .2أي من البيانات التالية ليس هلا عالقة تُذكر بغسل األموال؟
(أ) انتشار اجلرائم واألنشطة اإلجرامية يف معظم الدول من أجل املال.
(ب) ميكن أن حتقق التجارة احملظورة باألسلحة ،واجلرمية املنظمة مثل جتارة وتهريب املخدرات
إيرادات هائلة.
(ج) ميكن أن حيقق االبتزاز ،والتداول بناءً على معلومات داخلية ،والرشوة ،وخطط االحتيال
باستخدام احلاسب اآللي ،أرباحاً هائلة.
(د) احلاجة إىل نقل األموال غري املشروعة من خالل عدة معامالت مالية وذلك إلخفاء طبيعتها
ومكانها ومصدرها.
 .3أي مما يلي ليس من األسباب اليت تستدعي إجراء عملية "اعرف عميلك"؟
(أ) التأكد من وجود العميل.
(ب) تقييم خماطر العميل.
(ج) التأكد من أن العميل ليس شخصيةً سياسية مهمة.
(د) فهم طبيعة عمل العميل.
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 .4جيب على األشخاص املرخص هلم توخي احلرص الالزم جتاه العميل باستمرار وذلك من أجل:
.I

التأكد من معرفة األشخاص املرخص هلم باملعامالت اجلاري تنفيذها.

.II

إيقاف تداول العمالء الذين هم من فئة "املشتبه فيهم" حتى بعد االنتهاء من إجراء التحقيقات
الالزمة.

.III

العناية بالعمالء الذين يدرون اإليرادات (الدخل) باستمرار للشخص املرخص له.
(أ) ( )Iفقط.
(ب) ( )Iو ( )IIفقط.
(ج) ( )Iو ( )IIIفقط.
(د) مجيع ما ُذكِر.

 .5يف حالة وجود سبب كافِ لتصنيف أي صفقة على أنها "صفقة مشتبه فيها" جيب على مسؤول
التبليغ عن غسل األموال لدى الشخص املرخص له تقديم تقرير رمسي إىل ..............
(أ) هيئة السوق املالية.
(ب) وحدة التحريات املالية.
(ج) مؤسسة النقد العربي السعودي.
(د) وزارة الداخلية.
 .6تتضمن التوصيات التسع واألربعون اخلاصة مبجموعة العمل املالي اقرتاحاتٍ ملكافحة:
.I

غسل األموال.

.II

اجلرائم العاملية.

.III

متويل اإلرهاب.
(أ) ( )Iفقط.
(ب) ( )Iو ( )IIفقط.
(ج) ( )Iو ( )IIIفقط.
(د) مجيع ما ُذكِر.
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اجلزء الثاني :املطابقة وااللتزام
التشريعات
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الفصل السادس
الئحة األشخاص املرخص هلم :عملية الرتخيص

األهداف التعليمية
قُسم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف إطار
يسبق النص.

م ـقدم ـة
1- 6

املبادئ
0- 0- 6

2- 6

3- 6

املبادئ األحد عشر

الرتخيص
0- 8- 6

متطلبات الرتخيص

8- 8- 6

معايري القدرة واملالءمة

3- 8- 6

التوقف عن ممارسة العمل وإلغاء الرتخيص

4- 8- 6

املسيطرون والروابط الوثيقة

5- 8- 6

متطلبات اإلشعار وصالحيات اهليئة

6- 8- 6

االحتفاظ بالسجالت

األشـخاص املسجلون
0- 3- 6

الوظائف واجبة التسجيل

8- 3- 6

متطلبات التسجيل

3- 3- 6

إلغاء التسجيل
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مقدمـ ــة
أصدر جملس هيئة السوق املالية الئحة األشخاص املرخص هلم مبوجب القرار رقم 8115- 23- 0م ،وتاريخ
0486/5/80هـ املوافق 8115/6/82م ،بناءً على نظام السوق املالية ،الصادر باملرسوم امللكي رقم م 31/وتاريخ
0484/6/8هـ.11
نظرًا لطول وكثافة حمتوى الالئحة ،قسمت إىل ثالثة فصول من أجل تسهيل عرضها على النحو التالي:
 الفصل السادس :الئحة األشخاص املرخص هلم :عملية الرتخيص.
 الفصل السابع :الئحة األشخاص املرخص هلم :ممارسة األعمال.
 الفصل الثامن :الئحة األشخاص املرخص هلم :النظم واإلجراءات الرقابية.
هذا الفصل هو أول الفصول الثالثة املذكورة أعاله ،ويغطي األبواب األربعة األوىل من الئحة األشخاص
املرخص هلم .ويركز بشكل رئيس على عملية التقدم بطلب احلصول على الرتخيص ،باإلضافة إىل متطلبات
احملافظة على الرتخيص ،و يبدأ الفصل بسرد أحد عشر مبدأً تنظم نشاط األشخاص املرخص هلم يف ممارسة
أعمال األوراق املالية .ثم يتطرق إىل خمتلف املتطلبات والشروط اخلاصة بعملية التقدم للحصول على
الرتخيص ،متبوعة بالشروط الواجب استيفاؤها للمحافظة على سريان الرتخيص .ويعرض القسم األخري من
هذا الفصل الوظائف األساسية اليت جيب أن يقوم بها األشخاص املسجلون لدى األشخاص املرخص هلم ،عالوةً
على املتطلبات املتعلقة باألشخاص املسجلني.

11

يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت يف قراءة هذه الالئحة" ،نظام السوق املالية" الصادر باملرسوم امللكي رقم م 20/وتاريخ 1262/2/6هـ ،ويقصد

باملصطلحات والعبارات الواردة فيها املعاين املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ،ما مل يقتض
سياق النص خالف ذلك.
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1- 6

املبادئ

1- 1- 6

املبادئ األحد عشر

هدف تعليمي  :1- 1- 6معرفة املبادئ األحد عشر اليت حتكم عموم أعمال وممارسات األشخاص املرخص
هلم( .الباب الثاني ،املادة اخلامسة).
توضح الئحة األشخاص املرخص هلم الصادرة عن هيئة السوق املالية أحد عشر مبدأً ،تشكل بياناً عاماً
بااللتزامات األساسية لألشخاص املرخص هلم ،وترمي إىل وضع مفهوم عام ملعايري السلوك املطلوبة منهم
مبوجب هذه الالئحة .وفيما يلي هذه املبادئ األحد عشر:
 )0النزاهة :وذلك مبمارسة أعماله بنزاهة.
 )8املهارة والعناية واحلرص :وذلك مبمارسة أعماله مبهارة وعناية وحرص.
 )3فعالية اإلدارة والرقابة :وذلك باختاذ مجيع الوسائل املعقولة لتنظيم شؤونه مبسؤولية وفعالية
واعتماد سياسات ونظم مالئمة إلدارة املخاطر.
 )4الكفاية املالية :وذلك باالحتفاظ مبوارد مالية كافية حسب القواعد اليت حتددها اهليئة.
 )5السلوك املالئم يف السوق :وذلك بااللتزام مبعايري سلوك مالئمة يف السوق.
 )6محاية أصول العمالء :وذلك بتوفري احلماية الكافية ألصول عمالئه.
 )7التعاون مع هيئات الرقابة واإلشراف :ومن ذلك اإلفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيري جوهري يف
عملياته أو هيكله التنظيمي.
 )2التواصل مع العمالء :وذلك بتزويدهم باملعلومات بصورة واضحة وعادلة وغري مضللة.
 )9مراعاة مصاحل العمالء :وذلك مبعاملتهم بإنصاف وعدل ومراعاة مصاحلهم.
 )01عدم تضارب املصاحل :وذلك مبعاجلة تضارب املصاحل بني الشخص املرخص له وعمالئه ،وفيما بني
العمالء بإنصاف.
 )00املالئمة للعمالء :جيب على الشخص املرخص له التأكد من مدى مالءمة مشورته وإدارته لطبيعة
العمالء املقدمة هلم اخلدمات.
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الرتخي ـص

2- 6

يتضمن هذا القسم بشكل أساسي أحكاماً تتعلق بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص ملمارسة أعمال األوراق
املالية ،واستمرار هذا الرتخيص .ويشمل تفصيالً ألهلية املتقدم ،وعملية الطلب ،ودور هيئة السوق املالية يف هذه
العملية.

1- 2- 6

متطلبات الرتخيص

هدف تعليمي  :1- 2- 6معرفة املتطلبات التفصيلية للحصول على ترخيص (الباب الثالث ،املادة  ،6وامللحق
.)0- 3
تتضمن املادة السادسة متطلبات احلصول على ترخيصٍ ملمارسة أعمال األوراق املالية .تنطبق متطلبات
الرتخيص املوضحة أدناه على مجيع أنواع أعمال األوراق املالية ،وخيتلف تطبيق كل متطلب حبسب طبيعة
األ عمال ونطاقها ودرجة تعقيدها .ويستثنى مقدم الطلب الذي سيقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق
االستثمار اخلاصة غري العقارية أو إدارة حمافظ املستثمرين ذوي اخلربة أو الرتتيب أو تقديم املشورة من تقديم
بعض املستندات واملعلومات (راجع امللحق  3- 0من الئحة األشخاص املرخص هلم) ،وفيما يلي املعلومات
واملستندات املطلوبة هلذا الغرض:
 .0قائمة باملسيطرين مع تفاصيل حول اهلوية ،وامللكية ،والنزاهة ،والوضع النظامي ،وسجل األعمال،
وسالمة املركز املالي.
 .8قائمة باألشخاص ممن يعتربون "روابط وثيقة" مع تفاصيل حول اهلوية ،وامللكية ،والنزاهة ،والوضع
النظامي ،وسجل األعمال ،وسالمة املركز املالي.
 .3قرار من جهازه اإلداري يفيد مبوافقته على الطلب وإقراره بدقة املعلومات املطلوبة.
 .4قائمة باألعمال املقرتح ممارستها تتضمن تفاصيل عن نشاطات وخدمات األوراق املالية املقدمة .ويف
هذا املنحى ،تقر املادة خبمسة نشاطات لألوراق املالية؛ وهي :التعامل ،واحلفظ ،واإلدارة ،والرتتيب،
وتقديم املشورة .وجيب تقديم تفاصيل حول كل من هذه األدوار يف الطلب.
 .5خطة عمل تشتمل وصفاً تفصيلياً على النحو اآلتي:
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(أ) نشاطات ينوي مقدم الطلب ممارستها يف األشهر االثين عشر األوىل اليت تلي منح الرتخيص
مبا يف ذلك :املنتجات واخلدمات ،فئات وأنواع األوراق املالية ،وقائمة باألسواق اليت ينوي
التداول فيها.
(ب) وصف لطبيعة العمالء احملتملني.
(ج) قائمة باألسواق ،وغرف املقاصة ،ومراكز اإليداع املزمع استخدامها.
 .6قائمة مالية للشركة توضح املركز املالي احلالي واملتوقع بعد اثين عشر شهراً من الرتخيص .وجيب
أن تكون القوائم املالية مدققة ومعدة وفقاً ملعايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني
القانونيني .وجيب تقديم ما يثبت بوضوح حجم رأس املال واملوارد واالفرتاضات اليت مت تقديم القوائم
بناء عليها.
 .7قائمة بكل من سيكون شخصاً مسجالً ،مبا يف ذلك تفاصيل مؤهالتهم وخرباتهم.
 .2وثائق خاصة بالنظم واإلجراءات الرقابية اآلتية:
(أ) سياسات ونظم إدارة املخاطر.
(ب) إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
(ج) دليل املطابقة وااللتزام.
(د) برامج مراقبة املطابقة وااللتزام.
(ه) قواعد السلوك.
 .9دليل اإلجراءات التشغيلية ،حيتوي على تفاصيل اإلجراءات التشغيلية حول ما يأتي:
(أ) فتح وتشغيل حسابات العمالء.
(ب) معاجلة وتنفيذ وتسوية األوامر ،وتسجيل العمليات.
(ج) توفري املشورة واخلدمات للعمالء.
(د) مناولة وحفظ أموال العمالء وأصوهلم.
(ه) تقديم التقارير للعمالء.
(و) االلتزام بكافة متطلبات حفظ السجالت.
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.01شروط تقديم اخلدمات (وفقاً للباب اخلامس من هذه الالئحة).
.00األتعاب :وهي األتعاب والعموالت والرسوم واملصاريف األخرى املقرتحة اليت يتوجب على العمالء
دفعها.
 .08قائمة بالعقود مع أطراف أخرى لتقديم خدمات ،مثل:
(أ) تنفيذ ومقاصة وتسوية صفقات التداول.
(ب) حفظ أموال العمالء وأصوهلم.
(ج) ترتيبات تقديم املنتجات واخلدمات.
(د) ترتيبات تقديم العمالء.
(ه) تقنية املعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر.
(و) حفظ السجالت.
(ز) خدمات املطابقة وااللتزام.
(ح) خدمات مراجعة احلسابات.
.03التأمني :تأمني مهين وفقاً للمتطلبات اليت حتددها اهليئة.
.04النظام األساسي للشركة ،وميثاق التأسيس ،والقوانني الداخلية.
.05هيكل امللكية ،مبا يف ذلك كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع مقدم الطلب بروابط وثيقة.
.06اهليكل التنظيمي ،يبني اجلهاز اإلداري ،والرئيس التنفيذي ،واإلدارة العليا ،ومسؤول املطابقة وااللتزام،
ومسؤول التبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب .وجيب أن حيتوي أيضاً على إيضاح للعالقات
الداخلية يف املنشأة.
.07خطة استمرارية العمل.
باإلضافة إىل النموذج أعاله ،جيب على مقدم الطلب أن يثبت للهيئة ما يلي:
 أنه قادر ومالئم للقيام بأعمال األوراق املالية (فضالً انظر املادة .)9
 أنه ميلك اخلربات واملوارد الكافية.
 أن لديه اخلربات اإلدارية ،والنظم املالية ،وسياسات ونظم إدارة املخاطر ،واملوارد التقنية،
واإلجراءات والنظم التشغيلية.
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 أن أعضاء جملس إدارته ،ومسؤوليه ،وموظفيه ،ووكالءه يتمتعون أيضاً باملؤهالت واملهارات
واخلربات والنزاهة الضرورية ملمارسة أعمال األوراق املالية املقرتحة.
يشرتط للرتخيص ملمارسة أعمال األوراق املالية أن يكون الشخص املرخص له مؤسساً يف اململكة ،وأن يكون:
 شركة تابعة لبنك حملي.
 أو شركة مساهمة.
 أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية متارس أعمال اخلدمات املالية.
 أو شركة تابعة ملؤسسة مالية أجنبية مرخص هلا حسب نظام مراقبة البنوك الصادر باملرسوم
امللكي رقم م\ 5وتاريخ 0326\8\88هـ.
ولكي يكون مؤهالً للرتخيص ،جيب أال يقل رأس املال املدفوع ملقدم الطلب عن اآلتي:
 )0التعامل واحلفظ :مخسون مليون ريال
 )8اإلدارة :عشرون مليون ريال إلدارة صناديق االستثمار وإدارة حمافظ العمالء ،ومخسة ماليني
ريال إلدارة صناديق االستثمار اخلاصة غري العقارية وإدارة حمافظ املستثمرين ذوي اخلربة.
 )3الرتتيب :مليونا ريال.
 )4تقديم املشورة :أربعمائة ألف ريال.
وجيوز للهيئة عند دراسة أي طلب اختاذ ما يأتي:
 إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
 طلب حضور مقدم الطلب أو ممثلة لإلجابة على أي أسئلة متعلقة بالطلب.
 طلب معلومات إضافية ،على أن يقدمها مقدم الطلب خالل ثالثني يوماً من تاريخ طلبها.
 التأكد من صحة أي معلومات يقدمها مقدم الطلب.
كما جيوز للهيئة رفض دراسة طلب الرتخيص يف حال عدم قيام مقدم الطلب بتوفري املعلومات املطلوبة منه ،أو
يف حال عدم توفريها خالل الفرتة الزمنية احملددة .وتقوم اهليئة عند استالم كافة املعلومات واملستندات
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املطلوبة بإشعار مقدم الطلب كتابياً بذلك ،وتتخذ أياً من القرارات اآلتية خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوماً
من تاريخ اإلشعار:
 املوافقة على الطلب كليًا أو جزئياً.
 املوافقة على الطلب بشروط وقيود معينة.
 رفض الطلب مع بيان األسباب.
إذا قررت اهليئة منح الرتخيص ملقدم الطلب ،تقوم بإبالغه بقرارها هذا كتابياً ،مع بيان قائمة األعمال
املرخص ممارستها ،بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة .أما إذا قررت اهليئة رفض الطلب ،فتقوم بإبالغ مقدم
الطلب كتابياً ،مع بيان األسباب .وال جيوز ملقدم الطلب ممارسة أي نوع من أعمال األوراق املالية ،حتى يتسلم
موافقة اهليئة ،علماً أن ملقدم الطلب التظلم إىل اللجنة بشأن أي قرار تتخذه اهليئة.

2- 2- 6

معايري القدرة واملالءمة

هدف تعليمي  :2- 2- 6معرفة املعايري احملددة اليت بناءً عليها يتم تقييم مدى قدرة ومالءمة موظفي
الشخص املرخص له ومسؤوليه ووكالئه على ممارسة نشاط األوراق املالية الذي رخص هلم فيه (الباب الثالث،
املادة .)9
جيب على الشخص املرخص له أن يظل قادراً ومالئماً ملمارسة أعمال األوراق املالية من أجل استمرار سريان
الرتخيص واحملافظة عليه .ويتم إجراء تقييم حالة "القدرة واملالءمة" على الشخص املرخص له وموظفيه بناءً
على املهارات ،والكفاءة ،واخلربة ،والنزاهة .وتعتمد معايري التقييم على ما يلي:
 توافر املؤهالت واخلربات املهنية الكافية للقيام مبسؤولياتهم.
 التحلي باالستقامة واألمانة والقدرة على اختاذ القرارات السليمة.
 القيام مبسؤولياتهم حبرص.
 مل يسبق هلم ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرف خمل بالنزاهة واألمانة.
 مل يسبق هلم انتهاك أو خمالفة أي قوانني أو لوائح تنطبق على أعمال األوراق املالية أو تهدف إىل
محاية املستثمرين.
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ال ميارس الشخص املرخص له إال نشاطات األعمال املرخصة له من قبل اهليئة ،وال ميارس نشاطات غري
مشمولة يف قائمة األعمال املرخص له ممارستها .وجيب عليه احلصول على موافقة من اهليئة على أي تغيري أو
تعديل يف قائمة األعمال املرخص له ممارستها ،واملقدمة يف األصل عند طلب الرتخيص ،وتشمل هذه التعديالت
أو التغيريات على سبيل املثال ،إضافة خدمات جديدة ،أو االستحواذ على شركات ،أو تأسيس شركات جديدة
تابعة ،وغري ذلك.

3- 2- 6

التوقف عن ممارسة العمل وإلغاء الرتخيص

هدف تعليمي  :3- 2- 6معرفة الشروط واألحكام املتعلقة بالتوقف عن ممارسة العمل وإلغاء الرتخيص
(الباب الثالث ،املادة .)08

جيب على أي شخص مرخص له ينوي التوقف عن ممارسة أعمال األوراق املالية ،إشعار اهليئة مسبقاً وكتابيًا
قبل  45يوماً على األقل ،وذلك بتزويدها بالتاريخ الذي ينوي أن يتوقف فيه عن ممارسة األعمال ،وأسباب هذا
القرار .وإذا تعذر عليه اإلشعار مسبقاً عندما يكون التوقف ناجتاً عن حدث خارجي ال يعلم به الشخص املرخص
له ،فيجب عليه إشعار اهليئة فور اختاذ القرار.
وإذا قرر الشخص املرخص له التوقف عن أعمال األوراق املالية ،جيب عليه التأكد من إجناز أي أعمال معلقة
على أكمل وجه ،أو حتويلها إىل شخص آخر مرخص له .وجيب عليه إشعار عمالئه قبل فرتة معقولة من توقفه
عن العمل .للشخص املرخص له طلب إلغاء ترخيصه ،وعليه يف هذه احلالة التقدم بطلب مكتوب إىل اهليئة
قبل ثالثة أشهر على األقل من التاريخ املقرتح إللغاء الرتخيص .وجيب أن يتضمن طلب إلغاء الرتخيص،
معلوماتٍ وافية عن ظروف اإللغاء ،حتى تستطيع اهليئة تقرير ما إذا كان مناسباً أن توافق على اإللغاء ،أو
تؤجل تارخيه ،أو تطلب اختاذ تدابري أخرى تراها ضرورية حلماية عمالء الشخص املرخص له.
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وجيوز للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص ،إذا رأت أن استمرار الرتخيص يعد ضرورياً للتحقيق يف أي قضية
تتعلق بالشخص املرخص له ،أو حلماية مصاحل عمالء الشخص املرخص له ،أو لتتمكن من فرض حظر ،أو
متطلبات على الشخص املرخص له ،مبوجب النظام أو لوائحه التنفيذية.
كما جيوز للهيئة تعليق ترخيص الشخص املرخص له ،إذا مل ميارس أي أعمال أوراق مالية خالل فرتة اثين
عشر شهراً ،أو ستة أشهر بعد توقفه عن ممارسة أعمال األوراق املالية بعد إشعار اهليئة.
يبقى الشخص املرخص له خاضعاً لسلطة اهليئة ملدة سنتني من تاريخ إلغاء الرتخيص ،فيما يتعلق بأي تصرف
أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه .ويف حال فتح حتقيق أو اختاذ أي إجراءات خالل هذه الفرتة ،يبقى
الشخص املرخص له خاضعا لسلطة اهليئة حتى انتهاء التحقيق أو اإلجراءات.

4- 2- 6

املسيطرون والروابط الوثيقة

هدف تعليمي  :4- 2- 6معرفة متطلبات اإلشعار املتعلقة باملسيطرين والروابط الوثيقة (الباب الثالث،
املادتان  03و .)04
جيب على الشخص املرخص له احلصول على موافقة اهليئة يف حالة أن شخصاً ينوي السيطرة أو التوقف عن
السيطرة على الشخص املرخص له .وللتقدم بطلب تغيري املسيطر أو قبول شخص جديد ليصبح مسيطراً على
الشخص املرخص له ،جيب على الشخص املرخص له إشعار اهليئة قبل ثالثني يوماً من تاريخ نفاذ املقرتح.
باإلضافة إىل ذلك ،جيب أيضاً على الشخص الذي ينوي أن يصبح مسيطراً إشعار اهليئة واحلصول على
موافقتها.
وال جيوز ألي شخص أن يرتبط بروابط وثيقة مع الشخص املرخص له قبل احلصول على موافقة اهليئة.
وجيب تقديم الطلب اخلاص بهذا األمر ،قبل ثالثني يوماً على األقل من تاريخ النفاذ املقرتح.
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5- 2- 6

متطلبات اإلشعار وصالحيات اهليئة

هدف تعليمي  :5- 2- 6معرفة متطلبات اإلشعار اليت جيب على الشخص املرخص له التقيد بها عند تقديم
خمتلف اإلشعارات للهيئة بشأن األحداث أو التغريات اليت تؤثر يف الشخص املرخص له (الباب الثالث ،املادة 05
وامللحق .)8- 3

هناك ثالثة أنواع من اإلشعارات ،كل منها يتطلب فرتة إشعار للهيئة خمتلفة .أوالً ،تتطلب التغيريات املتعلقة
بطبيعة األعمال إشعاراً قبل  31يوماً .ثانياً ،التغريات املتصلة بالشخص املسجل وإعادة هيكلة املنشأة ،تتطلب
إشعارا قبل  7أيام .ثالثاً ،التغريات املتعلقة بأداء األعمال والعوامل اليت هلا تأثري مباشر يف األعمال اليومية،
تستوجب إشعاراً للهيئة بشكل فوري.
جيب على الشخص املرخص له إشعار اهليئة كتابياً ،قبل ثالثني يوماً على األقل من تاريخ أي تغيري يف أي من
األمور اآلتية:
 اسم الشخص املرخص له أو اسم الشركة املسجل.
 االسم التجاري.
 عنوان املقر الرئيس للشخص املرخص له.
جيب على الشخص املرخص له إشعار اهليئة كتابيًا خالل سبعة أيام من تاريخ وقوع أي من األمور اآلتية:
 أي تغري يف املعلومات اجلوهرية املقدمة للهيئة على منوذج استمارة طلب التسجيل ،فيما يتعلق
باسم شخص مسجل أو مسعته أو سلوكه.
 تأسيس أو متلك أو بيع أو حل أي شركة تابعة ،مع بيان اسم الشركة التابعة ونشاطها الرئيس
إذا كان الشخص املرخص له شركة.
 التملك أو التصرف يف أي استثمار تزيد قيمته على نصف القيمة االمسية ألسهم شركة أو
منشأة غري مسجلة إذا مل يكن الشخص املرخص له شركة ،مع حتديد اسم الشركة ونشاطها.
ال حتت العناوين اآلتية:
 أي تغيريات يف املعلومات املقدمة أص ً
 فروع الشخص املرخص له.
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 ترتيبات التأمني.
 الدول األخرى اليت ميارس الشخص املرخص له أعمال األوراق املالية فيها.
 العقود أو الرتتيبات ملقاصة وتسوية الصفقات ،أو حلفظ أموال العمالء ،أو أصول العمالء.
جيب على الشخص املرخص له إشعار اهليئة فور وقوع أي من األمور اآلتية:


تقديم عريضة لتصفية الشخص املرخص له.



حالة إعسار.



فرض تدابري أو عقوبات تأديبية.



صدور حكم ضد الشخص املرخص له ملخالفة أنظمة بنكية أو أنظمة أخرى حتكم اخلدمات
املالية ،أو نظام الشركات ،أو أنظمة اإلفالس ،أو أي خمالفة أخرى تتعلق باحتيال أو أي
تصرف خمل بالنزاهة واألمانة .أو فرض أي عقوبات نتيجة التهرب املتعمد من الزكاة أو
الضرائب.



حتول أي شريك متضامن يف الشخص املرخص له إىل شريك موص.



قبو ل أو رفض أي طلب أو إلغاء أو منح أي ترخيص ملمارسة أعمال األوراق املالية أو األعمال
املصرفية أو أعمال التأمني يف أي بلد أو منطقة خارج اململكة.



سحب أو رفض طلب عضوية ،أو إلغاء عضوية يف سوق مالية ،أو غرفة مقاصة.



قيام هيئة رمسية أو تنظيمية بتعيني مفتشني للتحقيق يف شؤون الشخص املرخص له.



أي إساءة سلوك جسيمة يرتكبها الشخص املرخص له ،أو األشخاص املسجلون التابعون له.



استقالة أو فصل أي من األشخاص اآلتني:
 الرئيس التنفيذي أو عضو جملس اإلدارة املنتدب.
 املدير املالي.
 عضو جملس اإلدارة أو الشريك.
 كبار التنفيذيني أو املديرين.
 مسؤول املطابقة وااللتزام.
 مسؤول التبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

ويف حال الفصل ،جيب توفري كامل تفاصيل أسباب الفصل.
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أي مسألة تؤثر على الشخص املرخص له وموظفيه لكي يظل مستوفياً لشروط القدرة
واملالءمة وفقًا هلذه الالئحة.



أي مسألة أخرى تعترب جوهرية إلشراف اهليئة على الشخص املرخص له أو أي من
األشخاص املسجلني التابعني له.



أي تغيريات جوهرية يف املعلومات اليت سبق للشخص املرخص له تقدميها يف طلب تسجيل
األشخاص املسجلني التابعني له.

جيب على الشخص املرخص له إبالغ اهليئة كتابياً وبشكل فوري بأي حدث ،أو تغيري جوهري يف أعماله أو
عملياته .وجيب عليه أيضاً إشعار اهليئة بشكل كتابي مسبقاً أو فور علمه بوقوع أي من األحداث أو التطورات
اآلتية:
 إعادة تنظيم أو توسعة أعمال مقرتحة أو تغيري آخر ميكن أن يؤثر تأثرياً جوهرياً على أعمال
الشخص املرخص له ،أو موارده أو احتماالت تعرضه للمخاطر ،مبا يف ذلك على سبيل املثال
ال احلصر اآلتي:
 تأسيس منشأة أو أعمال جديدة ضمن جمموعة الشخص املرخص له ،أو إنشاء فرع
جديد.
 بدء توفري خدمات يف منطقة جديدة خارج اململكة.
 بدء توفري نوع جديد من املنتجات أو اخلدمات.
 بيع أصول جوهرية أو حتويلها.
 التوقف أو التقليص الكبري ملمارسة نشاط أعمال األوراق املالية.
 إبرام اتفاق أو إجراء تغيري كبري يف اتفاق قائم مع أطراف أخرى يتعلق بتنفيذ إحدى وظائف
الشخص املرخص له املهمة اليت يؤثر الفشل فيها سلباً على قدرة الشخص املرخص له على
االلتزام بهذه الالئحة.
 أي فشل ملحوظ يف نظم الشخص املرخص له أو إجراءاته الرقابية ،مبا يف ذلك أي فشل يرفع
احملاسب القانوني تقريرًا بشأنه إىل الشخص املرخص له.
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 أو أي حدث يتعلق بالشخص املرخص له ،ويؤدي إىل تغيري جوهري يف كفاية رأس ماله ،مبا يف
ذلك:
 أي تصرف ميكن أن يؤدي إىل تغيري جوهري يف املوارد املالية للشخص املرخص له.
 دفع حصص أرباح خاصة ،أو غري عادية ،أو إعادة تسديد قيمة أسهم ،أو سداد قرض
من الدرجة الثانية يف األولوية بالنسبة لقرض أو دين آخر.
 أي اقرتاح مقدم من عضو من أعضاء جمموعة شخص مرخص له خاضع للقواعد
اخلاصة باإلشراف املالي املوحد للنظر يف أي من التصرفات املشار إليها أعاله.
 أو أي خسائر كبرية ،سواءً كانت معرتفًا بها أو غري معرتف بها.

6- 2- 6

االحتفاظ بالسجالت

هدف تعليمي  :6- 2- 6معرفة متطلبات االحتفاظ بالسجالت اليت جيب على الشخص املرخص له االلتزام
بها (الباب الثالث ،املادة .)06
وتعلق الئحة األشخاص املرخص هلم أهمية كبرية على مسألة االحتفاظ بالسجالت املرتبطة بأعمال
األشخاص املرخص هلم .جيب على الشخص املرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أعمال األوراق
املالية اليت يقوم بها .وجيب االحتفاظ بالسجالت كما هو منصوص عليه يف الئحة األشخاص املرخص هلم
ملدة عشر سنوات ما مل حتدد اهليئة خالف ذلك .وجيوز للهيئة معاينة سجالت الشخص املرخص له مباشرة أو
من خالل شخص تعينه هلذا الغرض .وميكن حفظ سجالت الشخص املرخص له بأي وسيلة ،على أن تكون
قابلة للمعاينة بشكل مطبوع .وعند طلب عميل حالي أو سابق سجالت حمتفظ بها خالل فرتة احلفظ
النظامية ،جيب على الشخص املرخص له تقديم السجل خالل فرتة زمنية معقولة.
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3- 6

األشـخاص املسجلون

1- 3- 6

الوظائف واجبة التسجيل

هدف تعليمي  :1- 3- 6معرفة الوظائف األساسية اليت جيب تسجيلها لدى اهليئة (الباب الرابع ،املادة
- 09املادة .)81
حتدد الئحة األشخاص املرخص هلم وظائف أساسية تعرف باسم "الوظائف واجبة التسجيل" يف أعمال األوراق
املالية ،واليت ال ميكن أداؤها إال من قبل شخص مسجل لدى اهليئة .وتعد الوظائف اآلتية وظائف واجبة
التسجيل اليت حتددها اهليئة:
 .0الرئيس التنفيذي أو عضو جملس اإلدارة املنتدب.
 .8املدير املالي.
 .3عضو جملس اإلدارة أو الشريك.
 .4كبار التنفيذيني أو املديرين.
 .5مسؤول املطابقة و االلتزام.
 .6مسؤول التبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 .7موظفو تقديم اخلدمات للعمالء ،مبا يف ذلك مندوبو املبيعات ،ومستشارو االستثمار ،ومديرو احملافظ
االستثمارية ،ومتخصصو متويل الشركات وفقًا للتعريفات اليت تضعها اهليئة.
كذلك تضمنت الئحة األشخاص املرخص هلم أن الشخص املسجل فقط هو املخول أداء وظائف واجبة
التسجيل .وجيوز منح استثناءات من قبل اهليئة يف ظل ظروف معينة .وال جيوز ألي شخص عدا الشخص
املسجل أن يؤدي وظيفة واجبة التسجيل ،ما مل توافق اهليئة مسبقاً وكتابياً على ذلك.
وتستوجب القواعد أيضاً أن يكون لدى الشخص املرخص له يف مجيع األوقات شخص مسجل لكل من الوظائف
اآلتية:
(أ) الرئيس التنفيذي أو عضو جملس اإلدارة املنتدب.
(ب) املدير املالي.
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(ج) مسؤول املطابقة و االلتزام.
(د) مسؤول التبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
والينطبق ذلك على الشخص املرخص له الذي يقتصر نوع النشاط املرخص له يف ممارسته على إدارة
صناديق االستثمار اخلاصة غري العقارية أو إدارة حمافظ املستثمرين ذوي اخلربة أو الرتتيب أو تقديم
املشورة حيث بإمكانه تكليف جهة خارجية إلداء وظيفة املدير املالي أو مسؤول املطابقة وااللتزام أو وظيفة
مسؤول التبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
ال تتخذ اهليئة أي إجراء بالنسبة للشخص املرخص له بسبب عدم االلتزام باملطلب أعاله إذا شغرت وظيفة
واجبة التسجيل بشكل مؤقت ،شرط أن يسعى الشخص املرخص له إىل تعيني بديل مناسب ،ويبلغ اهليئة
بتكليف شخص مسجل آخر يتوىل مسؤولية الوظيفة واجبة التسجيل.
باإلضافة إىل ذلك ،جتيز الالئحة للشخص املسجل ،أن يؤدي أكثر من وظيفة واحدة واجبة التسجيل حلساب
الشخص املرخص له إال أنه:
(أ) جيب أن يكون الرئيس التنفيذي واملدير املالي ومسؤول املطابقة وااللتزام أشخاصاً خمتلفني ما مل
توافق اهليئة بشكل حمدد على خالف ذلك.
(ب) جيب أال يؤدي مسؤول املطابقة وااللتزام وظيفة تشمل تقديم خدمات للعمالء.

2- 3- 6

متطلبات التسجيل

هدف تعليمي  :2- 3- 6معرفة املتطلبات العامة للتسجيل ،باإلضافة إىل إجراءات وصالحيات اهليئة يف
التعامل مع طلبات التسجيل (الباب الرابع ،املادتان  80و.)88
تشرتط الالئحة أن جيتاز مقدم طلب التسجيل االختبارات التأهيلية اليت تطلبها اهليئة ،ما مل تعفه اهليئة من
ذلك .وتضع اهليئة متطلبات االختبار للوظائف واجبة التسجيل ،واإلرشادات العامة املتعلقة باملؤهالت
املقبولة ،وشروط اإلعفاء من االختبارات املطلوبة.
عند النظر يف طلب التسجيل ،جيوز للهيئة اختاذ أي من اإلجراءات التالية:
(أ) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
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(ب) طلب حضور الشخص املرخص له أو مقدم طلب التسجيل أمام اهليئة لإلجابة عن أي أسئلة وشرح
أي مسألة ترى أن هلا عالقة بالطلب.
(ج) طلب تقديم معلومات إضافية.
(د) التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم الطلب.
تسعى اهليئة إىل دراسة طلب التسجيل خالل ثالثني يوماً من استالمها جلميع املعلومات واملستندات اليت تراها
ضرورية .وجيوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اختاذ أي من اإلجراءات التالية:
(أ) املوافقة على طلب التسجيل.
(ب) املوافقة على الطلب بالقيود والشروط اليت تراها مناسبة.
(ج) تأجيل اختاذ القرار لفرتة زمنية حسبما تراه ضرورياً إلجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو إتاحة
تقديم معلومات إضافية.
(د) رفض طلب التسجيل مع بيان األسباب.
إذا قررت اهليئة تسجيل مقدم طلب التسجيل ،فإنها تضيف امسه إىل سجل األشخاص املسجلني الذي تعده
اهليئة هلذا الغرض وتقوم بإبالغ الشخص املرخص له بذلك.
أما إذا قررت اهليئة رفض الطلب ،فإنها تقوم بإبالغ مقدم طلب التسجيل والشخص املرخص له املسمى يف
الطلب كتابياً .وال جيوز ملقدم الطلب أداء وظيفة واجبة التسجيل إال بعد تسجيله لدى اهليئة.

3- 3- 6

إلغاء التسجيل

هدف تعليمي  :3- 3- 6معرفة األحكام املتعلقة بإلغاء التسجيل (الباب الرابع ،املادة .)85
يف حالة إلغاء تسجيل شخص مسجل ،جيب على الشخص املرخص له التأكد من توقف ذلك الشخص فوراً
عن أداء أي وظيفة واجبة التسجيل.
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وجيب على الشخص املرخص له أن يقوم ،خالل سبعة أيام من تاريخ توقف الشخص املسجل عن أداء وظيفة
واجبة التسجيل ،أو تركه للخدمة ،أو إنهاء عالقته به ،بإبالغ اهليئة بذلك باستخدام النموذج احملدد .ويتم
تعليق التسجيل فور استالم اإلشعار ،ويظل التعليق ساري املفعول إىل أن تقرر اهليئة أي ًا من اآلتي:
(أ) املوافقة على إلغاء التسجيل.
(ب) املوافقة على عمل الشخص لدى شخص مرخص له بوظيفة أو صفة مماثلة.
(ج) شطب الشخص من سجل األشخاص املسجلني.
علماً أنه حيق للشخص املسجل الذي تشطب اهليئة امسه من السجل التظلم إىل اللجنة ،بيد أن الشخص
املسجل الذي ألغي تسجيله ،يظل خاضعاً لسلطة اهليئة ملدة سنتني من تاريخ إلغاء تسجيله ،فيما يتعلق بأي
تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله .ويف حال فتح حتقيق أو اختاذ أي إجراءات خالل هذه الفرتة ،يبقى
الشخص املسجل خاضعاً لسلطة اهليئة حتى انتهاء التحقيق أو اإلجراءات.
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أسئلة املراجعة
 .0صف املبادئ األحد عشر املنظمة لعموم أعمال وممارسات األشخاص املرخص هلم.
 .8ما متطلبات الرتخيص؟
 .3ما املعلومات املطلوبة اخلاصة بالتقدم للحصول على ترخيص؟
 .4اشرح عملية حتديد ما إذا كان الشخص املرخص له "قادرًا ومالئماً" للقيام بأعمال األوراق املالية؟
 .5ما الشروط اخلاصة بالتوقف عن ممارسة العمل وإلغاء الرتخيص؟
 .6وضح خمتلف متطلبات اإلشعار اليت جيب على الشخص املرخص له التقيد بها.
 .7اشرح عملية التقدم بطلب للحصول على صفة "الشخص املسجل".
 .2ماذا يقصد بـ"الوظائف واجبة التسجيل"؟ وما الوظائف واجبة التسجيل يف منظمة الشخص املرخص
له؟

منوذج أسئلة متعددة اخليارات
 .1استناداً إىل الئحة األشخاص املرخص هلم ،أنشطة األوراق املالية اليت تتطلب ترخيصًا من هيئة السوق
املالية هي :التعامل ،واإلدارة ،واحلفظ ،والرتتيب ،و................
(أ) االستثمار.
(ب) تقديم املشورة.
(ج) التعهد بتغطية االكتتاب.
(د) إجراء األحباث.
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 .2يرغب أحد األشخاص املرخص هلم يف احلصول على ترخيص ملمارسة أنشطة "التعامل و احلفظ" .فما
احلد األدنى املطلوب لرأس املال ؟
(أ)  51مليون ريال سعودي.
(ب) مليونا ريال سعودي.
(ج)  411ألف ريال سعودي.
(د)  58مليون ريال سعودي.
 .3أي إلغاء لرتخيص الشخص املرخص له يستوجب احلصول على موافقة اهليئة .أي من العبارات
التالية تعد خاطئة فيما خيص إلغاء ترخيص الشخص املرخص له؟
(أ) جيب على الشخص املرخص له الذي يرغب يف إلغاء ترخيصه إشعار اهليئة قبل ستة أشهر على
األقل من التاريخ املقرتح إللغاء الرتخيص.
(ب) يبقى الشخص املرخص له خاضعاً لسلطة اهليئة ملدة سنتني من تاريخ إلغاء الرتخيص ،فيما
يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه.
(ج) جيوز للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص ،إذا رأت أن استمرار الرتخيص يعد ضرورياً للتحقيق
يف أي قضية تتعلق بالشخص املرخص له.
(د) جيوز للهيئة املوافقة على اإللغاء ،أو تأجيل تارخيه ،أو طلب اختاذ تدابري أخرى تراها ضرورية
حلماية عمالء الشخص املرخص له.
 .4حسب متطلبات اإلشعار يف الئحة األشخاص املرخص هلم ،جيب على الشخص املرخص له إشعار
اهليئة كتابيًا قبل ثالثني يوماً على األقل من تاريخ أي تغيري يف:
.I

اسم الشركة.

.II

عنوان املقر الرئيس للشخص املرخص له.

.III

تصرف أي شركة تابعة.

.IV

إعسار الشركة.

(أ) ( )Iو( )IIفقط.
(ب) ( )Iو( )IIو( )IIIفقط.
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(ج) ( )Iو( )IIو( )IVفقط.
(د) ( )Iو( )IIو( )IIIو( )IVمجيعها.
 .5أي مما يلي صحيح حول "الوظائف واجبة التسجيل"؟
(أ) ال ميكن للشخص املسجل القيام بوظيفتني يف وقت واحد.
(ب) جيوز للرئيس التنفيذي أيضاً العمل كمدير مالي.
(ج) ال تعد وظائف مندوبي املبيعات ،ومستشاري االستثمار من الوظائف واجبة التسجيل.
(د) ميكن أن يقوم شخص واحد بأداء وظيفيت مسؤول املطابقة وااللتزام ،ومسؤول اإلبالغ عن
غسل األموال.
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الفصل السابع
الئحة األشخاص املرخص هلم :ممارسة األعمال

األهداف التعليمية
قُسم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف إطار
يسبق النص.

مـقدمــة
1- 7

2- 7

ممـارسة األعمال
0- 0- 7

احلوافز

8- 0- 7

ترتيبات العمولة اخلاصة

3- 0- 7

سرية املعلومات

4- 0- 7

الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات (احلواجز املنيعة أو األسوار الصينية)

5- 0- 7

إعالنات األوراق املالية املعدة مسبقاً

6- 0- 7

االتصال املباشر

قبـول العمـالء
0- 8- 7

تصنيف العمالء

8- 8- 7

شروط تقديم اخلدمات للعمالء

3- 8- 7

معرفة العميل الفرد (اعرف عميلك)
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3- 7

4- 7

العـالقة مع العمـالء
0- 3- 7

واجبات األمانة (أو الواجبات االستئمانية)

8- 3- 7

تضارب املصاحل

3- 3- 7

التعامالت املنطوية على خماطر

4- 3- 7

املالءمة

5- 3- 7

اقرتاض العميل

6- 3- 7

متطلبات الصفقة بهامش التغطية

تقديم التقارير للعمالء
0- 4- 7

إشعار تنفيذ الصفقات

8- 4- 7

التقارير الدورية

3- 4- 7

سجالت العمالء

4- 4- 7

التعامالت الشخصية للموظفني

5- 4- 7

تسجيل املكاملات اهلاتفية

امللحق  :1- 7احملتويات املطلوبة يف إعالنات األوراق املالية
امللحق  :2- 7متطلبات شروط تقديم اخلدمة للعمالء
امللحق  :3- 7منوذج اعرف عميلك
امللحق  :4- 7احملتويات املطلوبة يف إشعار تنفيذ الصفقات
امللحق  :5- 7احملتويات املطلوبة لتقارير التقويم الدوري حملفظة العمالء
امللحق  :6- 7التعامل للحساب الشخصي
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مقدمـ ــة
هذا هو الفصل الثاني حول الئحة األشخاص املرخص هلم ،اليت أصدرها جملس هيئة السوق املالية مبوجب
القرار رقم 8115- 23- 0م ،وتاريخ 0486/5/80هـ املوافق 8115/6/82م ،بناءً على نظام السوق املالية،
الصادر باملرسوم امللكي رقم م 31/وتاريخ 0484/6/8هـ.12
يتناول هذا الفصل الباب اخلامس من الالئحة ،والذي يدور حول ممارسة األشخاص املرخص هلم ألعماهلم،
وميكن أن يٌعد لب وأساس الالئحة ،إذ يغطي أحكاماً حمددة تتعلق مبمارسة األعمال ،وعملية "اعرف عميلك"
أو معرفة العميل ،وتقديم اخلدمات ،وإدارة عالقات العمالء .كذلك يتضمن هذا الفصل أيضاً قائمة طويلة
باملالحق اخلاصة بالالئحة ،وقد وُضعت للقارئ يف نهاية هذا الفصل.

1- 7

ممـارسة األعمال

1- 1- 7

احلوافز

هدف تعليمي  :1- 1- 7فهم احلدود واحملظورات يف تقديم وقبول اهلدايا أو احلوافز (الباب اخلامس ،املادة
.)87
حيظر على األشخاص املرخص هلم تقديم أو عرض هدايا أو حوافز ،لتشجيع أي عميل على إبرام صفقة أوراق
مالية .كما حيظر على الشخص املرخص له توجيه تابع له أو أي طرف ثالث بتقديم أي شكل من أشكال
اإلغراءات للعميل.
وحيظر على الشخص املرخص له أيضاً قبول أي شكل من أشكال اهلدايا أو احلوافز من عميل إذا كان ذلك
يؤدي إىل تضارب مصاحل بشكل جوهري بينه وبني العميل .كما أن من احملظور على الشخص املرخص له
 12يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت يف قراءة هذه الالئحة" ،نظام السوق املالية" الصادر باملرسوم امللكي رقم م 20/وتاريخ 1262/2/6هـ ،ويقصد
باملصطلحات والعبارات الواردة فيها امل عاين املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ،ما مل يقتض
سياق النص خالف ذلك.
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توجيه تابع له أو أي طرف ثالث بقبول هدايا من عمالء تؤدي إىل تضارب مصاحل .وكذلك ال جيوز للشخص
املرخص له املشاركة أو عرض املشاركة يف أي خسائر تعرض هلا عميل.

2- 1- 7

ترتيبات العمولة اخلاصة

هدف تعليمي  :2- 1- 7فهم الظروف اليت جيوز فيها للشخص املرخص له الدخول يف ترتيب العمولة
اخلاصة (الباب اخلامس ،املادة .)82
تعرف الالئحة "ترتيبات العمولة اخلاصة" بالرتتيبات اليت يتلقى مبوجبها الشخص املرخص له سلعاً أو
خدمات ،إضافة إىل خدمات تنفيذ التداول من وسيط ،لقاء عمولة يتم دفعها مقابل الصفقات اليت توجه من
خالل ذلك الوسيط.
بلغة أبسط ،أن يطلب الشخص املرخص له (ش م  )0من الشخص املرخص له (ش م  )8أداء خدمات حلساب
(ش م  )0كتنفيذ صفقة لعمالئه (عمالء ش م  .)0ففي ترتيب كهذا ،يقدم الشخص املرخص له (ش م )8
"خدمات" للشخص املرخص له (ش م  ،)0وهو بدوره يدفع "عموالت" للشخص املرخص له (ش م  )8مقابل
اخلدمات املقدمة .وهذا هو ما يسمى بـ"ترتيبات العمولة اخلاصة" ألنها ليست ذات معيار موحد وتعتمد على
التفاوض بني الطرفني.
وجيوز للشخص املرخص له إبرام ترتيبات العمولة اخلاصة إذا توفرت الشروط اآلتية:
 )0إذا قام الوسيط (ش م  )8بتقديم خدمات التنفيذ بأفضل الشروط للشخص املرخص له (ش م .)0
 )8إذا كان الرتتيب يف مصلحة عمالء الشخص املرخص له (عميل ش م .)0
 )3إذا مت اإلفصاح عن الرتتيب بني الشخص املرخص له (ش م  )0والوسيط (ش م  )8لعمالء الشخص
املرخص له (عمالء ش م .)0
 )4إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة للوسيط (ش م  0إىل ش م  )8معقوالً يف تلك الظروف.
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3- 1- 7

سرية املعلومات

هدف تعليمي  :3- 1- 7فهم االستثناءات والظروف املرتبطة بواجب الشخص املرخص له يف احملافظة على
سرية معلومات العمالء (الباب اخلامس ،املادة .)89
جيب على الشخص املرخص له احملافظة على سرية املعلومات اليت يتم احلصول عليها من العمالء ،إال أن
هنالك أربع حاالت ميكن فيها للشخص املرخص هلا اإلفصاح ،وهي على النحو التالي:
 )0إذا كان اإلفصاح عنها مطلوبًا مبوجب النظام أو لوائحه التنظيمية أو األنظمة السارية املفعول يف
اململكة.
 )8إذا وافق العميل على اإلفصاح عنها.
 )3إذا كان اإلفصاح عنها ضروريًا بشكل معقول ألداء خدمة معينة للعميل.
 )4إذا مل تعد املعلومات سرية.

4- 1- 7

الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات (احلواجز املنيعة أو األسوار الصينية)

هدف تعليمي  :4- 1- 7فهم مسات واستخدامات احلواجز املنيعة (األسوار الصينية) (الباب اخلامس ،املادة
.)31
يقصد "بالرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات" (احلواجز املنيعة/األسوار الصينية) السياسات واإلجراءات
املكتوبة اليت يضعها الشخص املرخص له ،للمحافظة على املعلومات السرية أو املعلومات الداخلية اليت حيصل
عليها الشخص املرخص له ،يف سياق ممارسته أعمال األوراق املالية اليت تهدف للتأكد من أن العلم بتلك
املعلومات متاح ملوظفي الشخص املرخص له املصرح هلم احلصول عليها فقط .وأال يتم اإلفصاح عن تلك
املعلومات ألي أشخاص آخرين.
وجيب على الشخص املرخص له الذي يقدم خدمات متويل الشركات ،ويقدم أيضاً أنواعاً أخرى من خدمات
التعامل أو املشورة أو اإلدارة أن يضع ترتيبات واقية من تسرب املعلومات .فخدمات متويل الشركات تندرج حتت
رخصة "التعامل" ،وهي من الوظائف اليت غالباً ما تتلقى معلومات خاصة من الشركات .فقد يؤدي انكشاف
هذه املعلومات للوظائف األخرى كالتداول أو تقديم املشورة أو اإلدارة إىل تضارب املصاحل ،وخمالفة قواعد
التداول بناءً على معلومات داخلية.
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ال يعد الشخص املرخص له خمالفاً لألحكام اخلاصة باملعلومات الداخلية والتداول بناءً على معلومات داخلية
من الئحة سلوكيات السوق (راجع الفقرة  4- 8- 9من الفصل التاسع) ،إذا كان الشخص املرخص له
يتعامل أو يقدم املشورة يف ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية ،بينما تكون إدارة ثانية لدى الشخص
املرخص له حاصلة على املعلومات الداخلية إذا توافرت الشروط اآلتية:
(أ) أن يكون الشخص املرخص له قد وضع وطبق وحافظ على الرتتيب املالئم الواقي من تسرب املعلومات
بالنظر إىل نوع أعمال األوراق املالية اخلاصة به وحجمها.
(ب) أال يكون أي من األفراد الذين يقومون بنشاط التعامل أو تقديم املشورة يعلم عن املعلومات الداخلية أو
استلم مشورة بشأن نشاط التعامل أو تقديم املشورة من شخص يعلم باملعلومات الداخلية.

5- 1- 7

إعالنات األوراق املالية املعدة مسبقاً

هدف تعليمي  :5- 1- 7فهم املتطلبات اليت جيب أن يتقيد بها إعالن األوراق املالية املعد مسبقاً ،قبل إرساله
إىل أي شخص (الباب اخلامس ،املادة  ،33امللحق .)0- 5
إن من بني وسائل التواصل مع عمالء قائمني أو حمتملني إعالن األوراق املالية املعد مسبقاً .يعين إعالن األوراق
املالية املعد مسبقاً أي إعالن عن أوراق مالية يتم إعداده بشكل مسبق ،ويرسل كتابياً أو الكرتونياً أو غري ذلك
لشخص واحد أو أكثر.
قبل إرسال إعالن األوراق املالية املعد مسبقاً أو اعتماد حمتوياته إلرساله من قبل شخص آخر ،جيب على
الشخص املرخص له التأكد من استيفاء إعالن األوراق املالية ملتطلبات اللوائح ذات الصلة بعد اعتماده من
ال وغري مضلل.
مسؤول معني لدى الشخص املرخص له ،وأن يكون اإلعالن واضحًا وعاد ً
و إذا كان إعالن األوراق املالية املعد مسبقاً يتعلق بأوراق مالية معينة ،فيجب يف هذه احلالة أن حيتوي على
معلومات كافية لتمكني أي شخص من إجراء تقويم مدروس لألوراق املالية أو لنشاط األوراق املالية ذي
العالقة.
إذا علم الشخص املرخص له أن إعالن األوراق املالية املعد مسبقاً ،ال يستويف املتطلبات املنصوص عليها يف
اللوائح ،جيب عليه سحب اإلعالن يف أسرع وقت ممكن .ويتعني عليه االحتفاظ بسجل كامل بكل إعالن أوراق
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مالية معد مسبقاً اعتمده وتأكد من مطابقته للمتطلبات .وميكن االطالع على تفاصيل متطلبات احملتوى
اخلاص بإعالنات األوراق املالية املعدة مسبقًا يف امللحق  0- 7من الئحة األشخاص املرخص هلم.

6- 1- 7

االتصال املباشر

هدف تعليمي  :6- 1- 7فهم املتطلبات والقيود اليت جيب أن يتقيد بها أي فرد وشخص مرخص له يقوم
باالتصال املباشر قبل وأثناء االتصال( .الباب اخلامس ،املادتان  34و.)35
يعين االتصال املباشر أي إعالن عن أوراق مالية ال يكون إعالن أوراق مالية معد مسبقاً ،مبا يف ذلك أي اجتماع
مع عميل أو عميل حمتمل ،أو مكاملة هاتفية ،أو عروض أو أي حوارات تفاعلية مباشرة مع شخص أو أكثر.
فقبل القيام باتصال مباشر جيب على الشخص املرخص له التأكد من موافقة املتلقي على استالم إعالن
األوراق املالية ،أو أن املتلقي لديه عالقة عميل قائمة مع الشخص املرخص له ويتوقع مبوجب هذه العالقة أن
يتلقى هذا النوع من إعالنات األوراق املالية.

و جيب على الشخص املرخص له التأكد من أن أي شخص يقوم باتصال مباشر نيابة عنه ،مبا يف ذلك أي
شخص مسجل أو أي موظف آخر ،يقوم بذلك بطريقة واضحة وعادلة وغري مضللة ،وال يعطي أي إفادات
كاذبة أو مضللة ،ويوضح غرض إعالن األوراق املالية يف بداية االتصال ويعرف عن نفسه وعن الشخص املرخص
له الذي ميثله .وكذلك ال يقوم باالتصال بأي شخص يف أوقات العمل ما مل يكن الشخص قد وافق مسبقاً
على ذلك االتصال.
كما جيب على الشخص املرخص له وضع قواعد سلوك تلزم األفراد الذين يسعون إىل احلصول على أعمال
نيابة عن الشخص املرخص له ،بعدم إتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة أو خادعة ،وأن عليهم
إيضاح أغراضهم وهوياتهم للعمالء أو العمالء احملتملني.
عالوةً على ما سبق ،ينبغي للشخص املرخص له أن يكون حذراً حيال اإلعالنات عن صناديق االستثمار غري
املخصصة لألفراد واملشتقات املالية ،نظراً ألن املخاطر متأصلة ضمن صناديق االستثمار غري املخصصة لألفراد
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واملشتقات املالية ،فيجب عليه عدم إرسال إعالن أوراق مالية لعميل فرد يتعلق بصندوق استثمار غري خمصص
لألفراد أو مبشتقات األوراق املالية ،إال إذا قرر أن األوراق املالية مالئمة لذلك العميل الفرد.

2- 7

قبـول العمـالء

1- 2- 7

تصنيف العمالء

هدف تعليمي  :1- 2- 7معرفة األنواع الثالثة املختلفة من العمالء (الباب اخلامس ،املادة .)36
قبل القيام بأعمال أوراق مالية مع أي عميل أو حلسابه ،جيب على الشخص املرخص له تصنيف العميل ضمن
إحدى الفئات اآلتية:
(أ) عميل فرد :وهو العميل الذي ليس طرفاً نظرياً ،سواءً كان فرداً أو شخصاً اعتبارياً .إن العميل هو
الشخص الذي ينفذ له الشخص املرخص له معامالت األوراق املالية.
(ب) عميل فرد –تنفيذ  -فقط :وهو العميل الذي يضطلع حلسابه الشخص املرخص له بدور الوكيل
فقط وفقًا لتعليمات العميل.
(ج) طرف نظري :وهو العميل الذي يكون شخصاً مرخصاً له ،أو شخصاً مستثنى ،أو شركة استثمارية،
أو شركة خدمات مالية غري سعودية ،وفيما عدا ذلك فإن الطرف النظري هو الطرف اآلخر ألي
صفقة.
ويقتصر تعامل الشخص املرخص له مع عميله املصنف (عميل فرد -تنفيذ  -فقط) على التعامل بصفته
ال له وفقاً للتعليمات اليت يتلقاها منه ،وال جيوز للشخص املرخص له تقديم املشورة لذلك العميل.
وكي ً
و جيب على الشخص املرخص له إعداد سجل تصنيف لكل عميل مبوجب هذه املادة ،يتضمن معلومات كافية
لتأييد ذلك التصنيف.
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2- 2- 7

شروط تقديم اخلدمات للعمالء

هدف تعليمي  :2- 2- 7معرفة املتطلبات الواجبة على الشخص املرخص له بأن يزود العميل بشروط تقديم
اخلدمة ،والغاية األساسية من هذا العمل ،فضالً عن متطلبات االحتفاظ بالسجالت لتلك الشروط (الباب
اخلامس ،املادة  32وامللحق .)8- 5
جيب على الشخص املرخص له تزويد عميله بشروط تقديم اخلدمات اليت حتدد أسس ممارسة أعمال األوراق
املالية مع العميل أو حلسابه ،قبل ممارسة أي أعمال أوراق مالية معه أو حلسابه .وجيب وضع شروط تقديم
اخلدمات مع العميل بصيغة اتفاقية بني الشخص املرخص له والعميل ،حبيث تتضمن الشروط ذات العالقة،
مبا يف ذلك:
 األهداف االستثمارية للعميل الفرد.
 أي قيود على أنواع األوراق املالية اليت يرغب العميل الفرد االستثمار فيها واألسواق اليت يرغب العميل
الفرد تنفيذ الصفقات فيها.
 اخلدمات اليت سوف يقدمها الشخص املرخص له ،واملدفوعات لقاء هذه اخلدمات.
 الرتتيبات اخلاصة ،إن دعت احلاجة ،كإقراض األوراق املالية ،والعمليات بهامش التغطية ،وترتيبات
الضمانات ،وترتيبات العمولة اخلاصة ،وحفظ أصول العمالء.
 إبالغ العميل الفرد متى ما كان الشخص املرخص له ينوي جتميع األصول العائدة لذلك العميل مع
أصول عميل أو أكثر من عمالئه اآلخرين وأن يشرح له معنى جتميع األصول مع حتذيره.
 إبالغ العميل كتابياً عن إمكانية وجود متطلبات تسوية أو متطلبات قانونية ونظامية يف اخلارج
خمتلفة عما هو معمول به يف اململكة ،متى ما قام الشخص املرخص له برتتيب حفظ أصول العميل يف
اخلارج.
وميكن االطالع على شروط تقديم اخلدمات بالتفصيل ،كما نصت عليها الالئحة ،يف امللحق  8- 7من هذا
الفصل .وجتدر اإلشارة إىل أنه جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجل لشروط تقديم اخلدمات اليت
يزود بها العميل وأي تعديالت لتلك الشروط.
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3- 2- 7

معرفة العميل الفرد (اعرف عميلك)

هدف تعليمي  :3- 2- 7معرفة متطلب اعرف عميلك ،والتفاصيل األساسية للمعلومات اليت جيب احلصول
عليها من العمالء (الباب اخلامس ،املادة  39وامللحق .)3- 5
جيب على الشخص املرخص له قبل أن يتعامل ،أو يقدم املشورة ،أو اإلدارة حلساب العميل الفرد ،احلصول على
معلومات من العميل الفرد تتعلق بوضعه املالي ،وخربته يف جمال االستثمار ،وأهدافه االستثمارية املتعلقة
باخلدمات اليت يتم تقدميها .وجيب احلصول على تلك املعلومات كشرط سابق لتقديم تلك اخلدمات.

وجيب أن تشمل املعلومات املطلوبة من العمالء كحد أدنى ،املعلومات املذكورة يف امللحق  3- 7من هذا
الفصل .هذا وجيب على الشخص املرخص له أن يطلب من عمالئه األفراد حتديث املعلومات املطلوبة مرة
واحدة كل ثالث سنوات حبد أدنى .وإذا رفض العميل الفرد تقديم معلومات مطلوبة مبوجب هذه املادة ،ال جيوز
للشخص املرخص له التعامل معه أو تقديم املشورة له أو اإلدارة حلسابه .كما جيب على الشخص املرخص له
االحتفاظ بسجل جلميع املعلومات اليت حيصل عليها من العميل الفرد.

3- 7

العـالقة مع العمـالء

1- 3- 7

واجبات األمانة (أو الواجبات االستئمانية)

هدف تعليمي  :1- 3- 7معرفة التفاصيل األساسية لواجبات األمانة اليت يدين بها الشخص املرخص له
لعمالئه (الباب اخلامس ،املادة  41وامللحق .)4- 5
ميكن تعريف "األمانة أو االستئمان" بتلك العالقة اليت ترتبط مبسؤولية رعاية أموال شخص ما وحفظها على
الوجه الصحيح (معجم  .)Cambridge Advanced Learner’s Dictionaryوتعد العالقة االستئمانية
عالقةً قانونية أو أخالقية تقوم على الثقة يف إدارة األموال أو األمالك بني طرفني أو أكثر ،وهما يف العادة
املستأمن واألصيل .ويف العالقة االستئمانية ،يكون أحد الشخصني (األصيل) يف موقف الباحث عن األمان ،إذ
يضع ثقته وحسن ظنه يف شخص آخر (املستأمن) ،فيقدم هذا األخري املساعدة واملشورة واحلماية اليت ينشدها
األول .ويف مثل هذه العالقة ،حيتم الضمري الصايف على املرء (املستأمن) أن يعمل يف مجيع األوقات لنفع وصاحل
الشخص اآلخر (األصيل) ،مع اإلخالص لتلك املصاحل.
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ويف هذا السياق ،يعد الشخص املرخص له مستأمناً وملزماً بواجبات األمانة جتاه عمالئه األفراد ،وهي على
النحو التالي:
 .0اإلخالص :جيب على الشخص املرخص له التصرف يف مجيع األحوال حبسن نية وملصلحة العميل
الفرد.
 .8تضارب املصاحل :جيب على الشخص املرخص له إدارة تضارب املصاحل بصورة عادلة بينه وبني عمالئه
(راجع أيضاً الفقرة .)8- 3- 7
 .3عدم وجود أرباح سرية :جيب على الشخص املرخص له عدم استخدام معلومات أو ممتلكات أو فرص
العميل الفرد ملنفعته اخلاصة أو ملنفعة أي شخص آخر إال بعد أن يفصح للعميل الفرد بشكل تام عن
ذلك وحيصل على موافقته.
 .4العناية واملهارة واحلرص :يلتزم الشخص املرخص له جتاه العميل الفرد بواجب ممارسة العناية واملهارة
واحلرص اليت ميارسها يف الظروف نفسها أي شخص ميلك:
(أ) املعرفة واخلربة املتوقعة بشكل معقول من شخص يف مقام الشخص املرخص له.
(ب) واملعرفة واخلربة اليت ميلكها الشخص املرخص له.

2- 3- 7

تضارب املصاحل

هدف تعليمي  :2- 3- 7فهم مسؤوليات الشخص املرخص له فيما يتعلق بأي حالة من حاالت تضارب
املصاحل بينه وعمالئه األفراد (الباب اخلامس ،املادة .)40
إضافةً إىل واجبات األمانة اإللزامية املبينة آنفاً ،جيب على الشخص املرخص له التأكد من رعايته ملصاحل
عميله الفرد يف مجيع األوقات وعدم تأثري أي تضارب بني مصاحله ومصاحل عميله الفرد على الصفقات أو
اخلدمات اليت يقدمها الشخص املرخص له لعميله الفرد.
وإذا كان هناك تضارب قائم أو حيتمل قيامه بني مصاحل الشخص املرخص له ،الذي يتصرف حلساب عميل
فرد ،وبني مصاحل ذلك العميل الفرد ،فيما يتعلق بصفقة ما ،جيب على الشخص املرخص له اإلفصاح للعميل
الفرد كتابياً عن ذلك .ولكن ال يتوجب على الشخص املرخص له اإلفصاح عن وجود تضارب مصاحل ،إذا كان
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اإلفصاح بتلك املعلومات يعد إفصاحاً عن معلومات داخلية (راجع الفقرة  3- 8- 9من الفصل التاسع) .ويف
تلك احلالة ،جيب على الشخص املرخص له اختاذ اخلطوات املعقولة لضمان املعاملة العادلة للعميل الفرد.
(انظر أيضًا الفقرة .)4- 0- 7
أما يف حالة وجود خسارة جنمت عن تضارب بني مصلحة شخص مرخص له ومصلحة العميل الفرد يف أي
صفقة ،جيب على الشخص املرخص له أن يدفع للعميل الفرد أي خسارة يتكبدها العميل الفرد نتيجة ذلك
التضارب .غري أن الشخص املرخص له ال يتحمل اخلسارة إذا كان قد أفصح للعميل الفرد عن تضارب املصاحل،
ووافق العميل الفرد كتابياً على مواصلة الشخص املرخص له رغم ذلك التضارب.
وجيب على الشخص املرخص له االلتزام يف مجيع األحوال بالئحة سلوكيات السوق  -التنفيذ بأفضل
الشروط ( -راجع الفصل التاسع) عندما يتعامل بصفته أصيالً مع العميل الفرد ،مما يعين أنه جيب عليه يف
كل احلاالت تنفيذ الصفقة بسعر أفضل للعميل مما كان ميكن أن حيصل عليه لو مت تنفيذ األمر عند
تصرفه بصفته وكيالً.

3- 3- 7

التعامالت املنطوية على خماطر

هدف تعليمي  :3- 3- 7فهم القيود على املوضوعة على تعامل الشخص املرخص له مع عمالئه عند قبول
أنشطة حمفوفة باملخاطر (الباب اخلامس ،املادة .)48
جيب على الشخص املرخص له عدم التعامل أو تقديم املشورة أو اإلدارة حلساب عميل فرد أو احلصول على
ضمان حلسابه من عميل فرد ،ما مل يكن قد اختذ خطوات معقولة لتمكني العميل الفرد من فهم طبيعة
املخاطر املتعلقة بنوع الصفقة اليت سيربمها العميل الفرد.
ونظراً ملا حتمله بعض أنواع األوراق املالية من خماطر ،تشرتط الالئحة على الشخص املرخص له أيضاً عدم
التعامل أو تقديم املشورة أو اإلدارة حلساب عميل فرد يف املشتقات أو األوراق املالية مشروطة االلتزام أو صناديق
االستثمار غري املخصصة لألفراد ،ما مل يقم بإبالغ العميل الفرد بطبيعة ومدى املخاطر املتعلقة بتلك األوراق
املالية .عالوةً على ذلك ،جيب على الشخص املرخص له عدم التعامل أو تقديم املشورة أو اإلدارة حلساب عميل
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فرد يف األوراق املالية غري القابلة للتحويل الفوري إىل سيولة أو أوراق مالية للمضاربة ما مل يقم بإبالغ العميل
الفرد بطبيعة ومدى املخاطر املتعلقة بتلك األوراق املالية مبا يف ذلك أي صعوبات يف حتديد قيمتها.

4- 3- 7

امل ـالءم ـة

هدف تعليمي  :4- 3- 7فهم التنظيمات املتعلقة مبدى مالءمة املشورة أو الصفقة للعميل (الباب اخلامس،
املادة .)43
مبا أن املستثمرين يأتون من خلفيات استثمارية خمتلفة ،وميلكون جتارب ومعارف متباينة ،تربز احلاجة
صراحةً إىل تنظيم بشأن نوع املشورة واملنتجات اليت يوصى بها هلؤالء املستثمرين املتنوعني .ويف هذا الصدد،
تشرتط الالئحة على الشخص املرخص له عدم التعامل أو تقديم املشورة أو اإلدارة حلساب عميل فرد أو
احلصول على ضمان حلسابه من عميل فرد ،ما مل تكن املشورة أو الصفقة مالئمة لذلك العميل الفرد على
أساس املعرفة الشخصية واالستثمارية .يأخذ هذا الشرط يف االعتبار حقيقة أن بعض العمالء لديهم معرفة
واسعة يف االستثمارات يف حني أن آخرين لديهم معرفة حمدودة .لذا جيب على الشخص املرخص له أن يكون
من احلكمة مبكان خيوله تقديم مشورة "مالئمة" للعميل الفرد ،مبا يتوافق مع ما يتمتع به من معرفة وخربة.
عند دراسة مالءمة املشورة أو الصفقة للعميل الفرد ،جيب على الشخص املرخص له أن يأخذ يف االعتبار اآلتي:
(أ) معرفة وفهم العميل الفرد لألوراق املالية واألسواق واملخاطر ذات العالقة.
(ب) الوضع املالي للعميل الفرد املشتمل على تقويم ثروته أو قيمة حمفظته االستثمارية بناء على
املعلومات اليت يفصح العميل الفرد عنها.
(ج) مدة نشاط العميل الفرد يف األسواق ذات العالقة وتكرار األعمال ومدى اعتماد العميل الفرد على
املشورة اليت يقدمها الشخص املرخص له.
(د) حجم وطبيعة الصفقات اليت مت تنفيذها حلساب العميل الفرد يف األسواق ذات العالقة.
(ه) أهداف العميل الفرد االستثمارية.
على الرغم مما سبق ،إذا أبلغ الشخص املرخص له عميالً فرداً بأن صفقة معينة غري مناسبة له ،وقرر العميل
الفرد تنفيذ تلك الصفقة ،جيوز للشخص املرخص له قبول أمر بيع أو شراء الورقة املالية من العميل الفرد،
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شريطة أن يتم االحتفاظ بسجل للمشورة املقدمة للعميل الفرد ،علماً أن هذا ال ينطبق على التعامل حلساب
عميل فرد  -تنفيذ  -فقط.

5- 3- 7

اقرتاض العميل

هدف تعليمي  :5- 3- 7فهم الظروف أو األحوال اليت جيوز يف ظلها للشخص املرخص له إقراض األموال أو
تقديم االئتمان للعميل (الباب اخلامس ،املادة .)44
على الرغم أن الالئحة ال مت نع الشخص املرخص له من التعامل مالياً مع عمالئه ،إال أنها تضع حدوداً واضحة
حول هذا النوع من التعامل .فال جيوز ألي شخص مرخص له ،فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية ،أن يقوم عن علم
بإقراض أموال أو تقديم تسهيالت ائتمانية لعميل فرد ،إال إذا قام الشخص املرخص له بتقويم وتوثيق الوضع
املالي للعميل الفرد بناء على املعلومات اليت يفصح عنها ذلك العميل وقناعته بأن مبلغ القرض وترتيباته أو
التسهيالت االئتمانية مناسبة للعميل الفرد .باإلضافة إىل ذلك ،يشرتط أن يوافق العميل الفرد مسبقًا وبشكل
كتابي على القرض أو التسهيالت االئتمانية ،حمدداً احلد األقصى لقيمة القرض أو التسهيالت االئتمانية
وتفاصيل املبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.
ال تنطبق القيود على اإلقراض عندما يقوم الشخص املرخص له بتسوية صفقة يف حالة عجز أو تأخر العميل
الفرد عن السداد ،أو دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إىل العميل الفرد ،خالل فرتة ال تزيد عن
مخسة أيام.

6- 3- 7

متطلبات الصفقة بهامش التغطية

هدف تعليمي  :6- 3- 7فهم احلاالت والشروط اليت جيوز مبوجبها للشخص املرخص له تنفيذ صفقات
بهامش ،أو منح قروض أو تسهيالت ائتمانية لتغطية مدفوعات اهلامش (سداد اهلامش) (الباب اخلامس ،املادة
.)45
إن الصفقة بهامش تغطية هي معاملة يدفع فيها العميل نسبة مئوية معينة (اهلامش) من تكلفة الصفقة،
ويقوم الشخص املرخص له برتتيب احلصول على قرض للعميل بالقيمة املتبقية من تكلفة الصفقة .وحتتوي
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تداوالت اهلامش عنصراً مضافاً من خماطر التمويل عالوةً على خماطر السوق املعتادة .لذلك يتطلب األمر
متابعة مستمرة إلدارة املخاطر.
تضمنت الالئحة أنه ال جيوز للشخص املرخص له تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو حلسابه ما مل يكن
العميل قد وافق على شروط تقديم اخلدمات اليت جيب أن تنص بالتحديد على اآلتي:
 الظروف اليت جيوز فيها الطلب من العميل توفري هامش التغطية.
 تفصيل لطريقة توفري هامش التغطية.
 تفصيل اخلطوات اليت حيق للشخص املرخص له اختاذها إذا عجز العميل عن توفري هامش
التغطية املطلوب مبا يف ذلك طريقة أو طرق إبالغ العميل بطلب التغطية.
 أنه ميكن أن يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية ،إىل قيام الشخص املرخص له
بإغالق مركز العميل االستثماري بعد فرتة زمنية حيددها الشخص املرخص له وأن للشخص
املرخص له حق إغالق املركز االستثماري يف مجيع األحوال بعد مرور مخسة أيام على عجز
العميل عن الوفاء.
 أي حاالت ،عدا العجز عن توفري هامش التغطية ،ميكن أن تؤدي إىل إغالق مركز العميل
االستثماري دون إبالغه مسبقًا بذلك.
وعند استيفاء الشروط أعاله ،جيوز للشخص املرخص له تقديم تسهيالت ائتمانية أو قروض مضمونة أو غري
مضمونة للعميل ،ملدة تزيد على مخسة أيام ،ألغراض إيداع هامش تغطية ،أو سداد هامش تغطية ،إذا توافرت
الشروط اآلتية:
 أن يقوم موظف تابع للشخص املرخص له مستقل عن قسم التداول أو التسويق بإجراء تقييم
ائتماني للعميل.
 أن يوافق العميل مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيالت االئتمانية وأن حتدد تلك
املوافقة احلد األقصى لقيمة القرض أو التسهيالت االئتمانية وتفاصيل املبلغ وأي مصاريف يتم
تقاضيها.
وجيب على الشخص املرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو حلسابه إجراء اآلتي:
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 الطلب من العميل سداد هامش تغطية ال يقل عن  %85من قيمة الصفقة قبل تنفيذها.
 اختاذ خطوات معقولة للتأكد من أن العميل على دراية مبخاطر صفقات هامش التغطية.
 مراقبة هامش التغطية املقدم من العميل بشكل يومي والتأكد من أن هامش التغطية يبقى
مساوياً للحد األدنى للنسبة املئوية البالغة  %85من القيمة احلالية لكل مركز استثماري يف
الورقة املالية ذات العالقة.
و جيوز للهيئة حتديد نسبة أعلى هلامش التغطية الذي يتم توفريه للصفقات يف أي ورقة مالية أو فئة من فئات
األوراق املالية ،وعلى الشخص املرخص له أن يطلب من العميل توفري تلك النسبة احملددة هلامش التغطية.
وجيوز للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي أوراق مالية أو فئة من فئات األوراق املالية .وجيب أن يكون
هامش التغطية الذي يتوجب على أي عميل سداده ،فيما يتعلق بصفقة بهامش تغطية يف سوق منظمة مساويًا
ملبلغ أو قيمة ال تقل عن احلد األدنى املطلوب هلامش التغطية يف السوق املعنية أو غرفة املقاصة ذات العالقة.
و جيب أن يكون هامش التغطية إما نقداً أو على شكل مراكز استثمارية يف أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل
أو بضمان آخر مقبول.

4- 7

تقديم التقارير للعمالء

1- 4- 7

إشعار تنفيذ الصفقات

هدف تعليمي  :1- 4- 7معرفة أن الشخص املرخص له ملزم بإرسال إشعار تنفيذ صفقة إىل العميل عند
قيامه بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية ،والبيانات املطلوبة يف إشعار تنفيذ الصفقة (الباب اخلامس ،املادة
 ،47وامللحق .)5- 5
جيب على الشخص املرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية مع عميل أو حلسابه ،أن يرسل
بشكل فوري إىل العميل إشعاراً بتنفيذ تلك الصفقة .وال يتوجب إرسال إشعار تنفيذ الصفقة ،إذا كان
الشخص املرخص له يتصرف بصفته مديراً وقام العميل بشكل مكتوب بتأكيد عدم اشرتاط احلصول على
إشعار لتنفيذ الصفقات .والغرض من طلب إشعار تنفيذ صفقات ،هو توثيق املعامالت ألغراض التسجيل
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ومراجعة احلسابات .علماً أن إشعار تنفيذ الصفقات املرسل للعمالء جيب أن يتضمن احملتويات املوضحة يف
امللحق  4- 7من هذا الفصل.

2- 4- 7

التقارير الدورية

هدف تعليمي  :2- 4- 7معرفة أنه جيب على الشخص املرخص له الذي يعمل بصفته مديراً حلساب عميل
ما ،أن يرسل تقارير تقويم دورية إىل ذلك العميل ،عالوةً على معرفة البيانات املطلوبة يف هذه التقارير (الباب
اخلامس ،املادة  ،42وامللحق .)6- 5
جيب على الشخص املرخص له الذي يتصرف بصفته مديراً حلساب عميل أن يرسل تقرير تقويم كل ثالثة
أشهر على األقل عن األوراق املالية أو األرصدة النقدية املتعلقة باألوراق املالية اليت حيتوي عليها حساب
العميل.
علماً أن املعلومات املطلوبة لتقارير التقويم الدوري حملفظة العمالء هي:
 حمتويات وقيمة احملفظة
 أسس التقويم
 الصفقات والتغري يف احملفظة
 الرسوم واألتعاب
 األوراق املالية املرهونة
 املراكز االستثمارية يف املشتقات (إن وجدت)
وملزيد من التفاصيل حول احملتويات املطلوبة لتقارير التقويم الدوري حملفظة العمالء ،ميكن الرجوع إىل
امللحق  5- 7يف نهاية هذا الفصل.

3- 4- 7

سجالت العمالء

هدف تعليمي  :3- 4- 7فهم متطلبات االحتفاظ بالسجالت فيما يتعلق بالصفقات اليت ينفذها الشخص
املرخص له لصاحل عمالئه وحساباتهم (الباب اخلامس ،املادة .)49
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تشكل سجالت العمالء أساس التقارير ،وتسويات النزاعات ،وأي تقوميات مستقبلية ملراكز العمالء املالية لدى
الشخص املرخص له .ولذا فإن الشخص املرخص له ملزم بإعداد وحفظ سجالت صحيحة لكل صفقة ينفذها،
وجيب أن تكون مجيع السجالت ،يف مجيع األوقات ،حديثة وكافية إلثبات االلتزام بهذه الالئحة.
وجيب أن تستويف هذه السجالت اآلتي:
(أ) أن توضح بشكل دقيق ويف مجيع األوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم مجيع العمالء
جمتمعني.
(ب) أن حتتوي على املعلومات الضرورية لتمكني الشخص املرخص له من إعداد كشف بأصول وخصوم
كل عميل وتفاصيل الصفقات اليت يتم تنفيذها حلساب العميل.
(ج) أن حتدد مجيع أموال العميل وأصول العميل اليت يكون الشخص املرخص له ،أو أمني احلفظ،
مسؤوالً عنها.
وجيب أن حتتوي سجالت الشخص املرخص له على اآلتي:
(أ) تفصيل جلميع األوامر اليت أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية.
(ب) تفصيل جلميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية قام بها الشخص املرخص له للعميل أو قام
الشخص املرخص له بتنفيذها حلسابه اخلاص.
(ج) سجل بالدخل واملصاريف لكل عميل مع شرح لطبيعتها.
(د) تفاصيل مجيع مقبوضات ومدفوعات أموال العميل وأصول العميل.
(ه) سجل بالنقد واألوراق املالية املوجودة يف حساب كل عميل.
(و) سجل بأموال العميل وأصوله.

4- 4- 7

التعامالت الشخصية للموظفني

هدف تعليمي  :4- 4- 7فهم التنظيمات املرتبطة بالتعامالت الشخصية للموظفني ،نظرًا ألنها تؤثر يف
املوظف والشخص املرخص له (الباب اخلامس ،املادة  51وامللحق .)7- 5
تضع الئحة األشخاص املرخص هلم قيوداً على تعامل موظفي الشخص املرخص له حلساباتهم اخلاصة ،لذا
حيظر على أي موظف لدى شخص مرخص له أن يكون ،عن علم ،طرفاً يف أي صفقة على ورقة مالية يكون أحد
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عمالء الشخص املرخص له طرفا فيها .أو يفتح حساب تداول لدى شخص آخر مرخص له إال إذا كان
الشخص املرخص له الذي يعمل لديه املوظف ال يقدم خدمة مشابهة ملا يقدمه الشخص املرخص له اآلخر.
وجيب على أي موظف تابع لشخص مرخص له أن يفصح ملسؤول املطابقة وااللتزام عن مجيع صفقات األوراق
املالية اليت يقوم بتنفيذها من خالل شخص آخر مرخص له .كما جيب أن يضع مسؤول املطابقة وااللتزام
اإلجراءات املناسبة ملراقبة تعامالت املوظفني الشخصية يف األوراق املالية مبا يكفل االلتزام بالنظام ولوائحه
التنفيذية.
وعلى الشخص املرخص له أن يوجه إشعاراً إىل كل موظف (إشعار التعامل الشخصي) ،وجيب على املوظفني
التعهد بااللتزام مبتطلبات اإلشعار التعامل الشخصي بالتوقيع على صورة منه وإعادتها إىل الشخص املرخص
له .وكدليل إرشادي ،توفر الالئحة صيغة منوذجية إلشعار التعامل الشخصي ،جيب على الشخص املرخص له
االلتزام به .وفيما يلي احملتويات الرئيسية إلشعار التعامل الشخصي:
 األوراق املالية املسموح بها
 القيود على إصدارات احلقوق ،وشراء السيطرة
 القيود على منفذي الوصايا والوكالء
 القيود على اإلعفاءات العامة
 القيود على البيع لعميل أو الشراء من عميل
 اإلبالغ عن الصفقات
 القيود على التعامل السابق لنشر توصية ناجتة عن حبث
 القيود على التعامل مبا يتعارض مع مصلحة عميل
 شروط قبول املنافع الشخصية
 تقديم االستشارات وترتيب قيام شخص آخر بإبرام صفقة
 خالصة قواعد التداول بناء على معلومات داخلية
وللشخص املرخص له فرض متطلبات أكثر صرامة من املتطلبات املشار إليها أعاله .ميكن الرجوع إىل تفاصيل
إشعار التعامل الشخصي يف امللحق  6- 7من هذا الفصل.
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5- 4- 7

تسجيل املكاملات اهلاتفية

هدف تعليمي  :5- 4- 7معرفة التزامات الشخص املرخص له إذا أراد إجراء أو قبول أي مكاملات هاتفية من أو
إىل عمالئه فيما يتعلق بأعمال األوراق املالية (الباب اخلامس ،املادة .)50
جيب على الشخص املرخص له عدم إجراء أو قبول أي مكاملات هاتفية من عمالء أو عمالء حمتملني تتعلق
بأعمال األوراق املالية ما مل يسجل الشخص املرخص له تلك املكاملات اهلاتفية .كما جيب على الشخص
املرخص له اإلفصاح لعمالئه أو عمالئه احملتملني عن تسجيل املكاملات اهلاتفية بأعمال األوراق املالية.
وعلى الشخص املرخص له االحتفاظ بتسجيل املكاملات اهلاتفية املتعلقة باألوراق املالية ملدة ثالثة سنوات بعد
تاريخ إجراء املكاملة ،وإذا كانت املكاملة اهلاتفية ذات صلة بنزاع مع عميل أو حتقيق نظامي فيجب االحتفاظ
بالتسجيل إىل حني التوصل إىل تسوية تامة للنزاع أو االنتهاء من التحقيق.
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أسئلة املراجعة
.0

ما املقصود بالعمولة اخلاصة؟ وما الشروط اليت جتيز للشخص املرخص له إبرام ترتيبات العمولة
اخلاصة مع عمالئه؟

.8

ما املقصود باحلواجز املنيعة (األسوار الصينية) أو الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات؟

.3

ما املتطلبات اليت جيب على الشخص املرخص له مراعاتها عند إرسال أي إعالنات عن أوراق مالية إىل
اجلمهور؟

.4

ما األنواع الثالثة املختلفة لتصنيف العمالء؟ وماذا يقصد بــ"الطرف النظري"؟

.5

ما الشروط واألحكام ذات العالقة اليت جيب تضمينها يف االتفاقية بني الشخص املرخص له وعمالئه؟

.6

اذكر بعض املعلومات األساسية اليت جيب طلبها من العميل كجزء من عملية "اعرف عميلك".

.7

ما معنى "األمانة أو االستئمان"؟ وما واجبات األمانة األربع اليت يدين بها الشخص املرخص له
لعمالئه؟

.2

صف مسؤوليات الشخص املرخص له فيما خيص تضارب املصاحل بينه وبني عمالئه.

.9

ما العوامل اليت جيب أن يأخذها الشخص املرخص له يف اعتباره عند حتديد مدى مالءمة مشورة أو
صفقة ما للعميل؟

 .01ما الشروط أو األحوال اليت يسمح يف ظلها للشخص املرخص له بإقراض األموال أو تقديم تسهيالت
ائتمانية للعميل؟
 .00ما الشروط اليت جيب االتفاق عليها بني الشخص املرخص له وعمالئه قبل الشروع يف تنفيذ الصفقات
بهامش التغطية؟
 .08كم مرة جيب أن تُرسل تقارير تقويم احملفظة الدورية إىل العمالء؟ وما احملتويات املطلوبة هلا؟
 .03ما القواعد الرئيسة فيما يتعلق بالتعامل الشخصي ملوظفي الشخص املرخص له؟
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منوذج أسئلة متعددة اخليارات
.1

وفقًا لقواعد تصنيف العمالء اليت نصت عليها الئحة األشخاص املرخص هلم ،أي مما يلي ال يعد
"طرفًا نظرياً"؟
(أ) الشخص املرخص له.
(ب) الشخص املستثنى.
(ج) الشخص املسجل.
(د) شركة خدمات مالية غري سعودية.

.2

جيب على الشخص املرخص له أال يتعامل ،أو يقدم املشورة ،أو يدير حساب عميل فرد ،إال إذا كانت
تلك املشورة أو الصفقة "مالئمة" للعميل ،وذلك حسب:
.I

مدى معرفة العميل بالسوق املالية.

.II

خربة العميل يف جمال االستثمار يف السوق املالية.

.III

األهداف االستثمارية للعميل.
(أ) ( )Iفقط.
(ب) ( )Iو( )IIفقط.
(ج) ( )Iو( )IIIفقط.
(د) ( )Iو( )IIو( )IIIمجيعها.

.3

أي العبارات التالية تعد صحيحة حول صفقات هامش التغطية؟
.I

يقوم العميل يف صفقة هامش التغطية بدفع نسبة معينة من تكلفة الصفقة ،ويدفع الباقي
بقرض.
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.II

تعد خماطر التداول باهلامش أقل من خماطر الصفقات العادية نظراً ألن املستثمر يدفع
فقط جزءًا من سعر الشراء.

.III

جيوز للشخص املرخص له حتديد نسبة هلامش التغطية أعلى من النسبة السائدة ،وعلى
العميل يف هذه احلالة االلتزام باهلامش اجلديد.
(أ) ( )Iفقط.
(ب) ( )Iو( )IIفقط.
(ج) ( )Iو( )IIIفقط.
(د) ( )Iو( )IIو( )IIIمجيعها.

 .4حسب الئحة األشخاص املرخص هلم ،أي القواعد التالية املتعلقة بالتعامل الشخصي ملوظفي
الشخص املرخص له تعد غري صحيحة؟
(أ) جيب على املوظف أن يفصح ملسؤول املطابقة وااللتزام عن مجيع صفقات األوراق املالية اليت
يقوم بتنفيذها من خالل الشخص املرخص له الذي يعمل لديه.
(ب) جيب على املوظف أن يفصح ملسؤول املطابقة وااللتزام عن مجيع صفقات األوراق املالية اليت
يقوم بتنفيذها من خالل شخص آخر مرخص له.
(ج) حيظر على أي موظف التداول يف ورقة مالية يكون أحد عمالء الشخص املرخص له طرفا
متداوالً فيها.
(د) حيظر على أي موظف فتح حساب تداول لدى شخص آخر مرخص له إذا كان الشخص
املرخص له الذي يعمل لديه املوظف يقدم نفس اخلدمة.
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امللحق  :1- 7احملتويات املطلوبة يف إعالنات األوراق املالية
جيب أن تلتزم كافة إعالنات األوراق املالية مبتطلبات احملتوى التالية:
 )0جيب أن يكون الغرض من اإلعالن واضحاً.
 )8جيب أن تكون طبيعة أو نوع أعمال األوراق املالية للشخص املرخص له ونوع األوراق املالية اليت يتم
اإلعالن عنها واضحة.
 )3جيب أن يكون أي بيان أو وعد أو توقع عادالً وغري مضلل .ويف حالة كون أي توقع مبنياً على افرتاضات
جيب بيان تلك االفرتاضات بوضوح .وال جيوز أن يشتمل اإلعالن على توقع سعر مستقبلي حمتمل
لألوراق املالية.
 )4ال جيوز أن حيتوي اإلعالن على بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بأعمال األوراق املالية للشخص
املرخص له أو حجمه أو موارده أو أي نوع من األوراق املالية.
 )5جيب أن حيتوي اإلعالن على اسم وعنوان الشخص املرخص له مع إيضاح حصول ذلك الشخص على
ترخيص من اهليئة.
 )6جيب أال يصف اإلعالن أي ورقة مالية على أنها مضمونة ما مل يكن هناك ترتيب مربم مع طرف ثالث
ملزم وواجب التنفيذ نظاماً يضمن الوفاء التام مبطالبة املستثمر مبوجب الضمان .ويف هذه احلالة،
جيب أن حيتوي اإلعالن على تفاصيل كافية عن الضامن والضمان لتمكني أي مستثمر من إجراء
تقويم عادل لقيمة الضمان.
 )7جيب أن تكون اإلعالنات اليت تقارن بني أوراق مالية أو خدمات خمتلفة:
(أ) مبنية على حقائق تأكد منها الشخص املرخص له أو افرتاضات مذكورة يف اإلعالن.
(ب) معروضة بطريقة عادلة ومتوازنة.
(ج) ال تغفل عن أي شيء جوهري يتعلق باملقارنة.
 )2جيب على الشخص املرخص له تضمني اإلعالن ببيان األحوال اليت يعلم فيها أنه هو أو أي من تابعيه
ميلك مركزاً استثمارياً أو حصة يف األوراق املالية املعنية أو أنه يقدم أو قدم خالل االثين عشر شهراً
السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية ملصدر األوراق املالية املعنية.
 )9يشرتط يف املعلومات املتعلقة باألداء السابق لألوراق املالية أو للشخص املرخص له اليت يتضمنها
اإلعالن ما يلي:
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ال لألداء السابق لألوراق املالية أو للشخص املرخص له.
(أ) أن تشكل عرضًا عاد ً
(ب) أال يتم اختيارها للمبالغة يف أداء األوراق املالية أو الشخص املرخص له.
(ج) أن تبني مصدر املعلومات.
(د) أن تكون مبنية على معلومات ميكن التأكد منها.
(ه) أن حتذر من أن األداء يف السابق ليس بالضرورة دليالً على األداء يف املستقبل.
 )01إذا كان اإلعالن حيتوي على أي إشارة إىل تأثري الزكاة والضرائب جيب أن يبني مقدار الزكاة
ومعدل الضريبة املفرتض وأي إعفاءات ،وأن ينص على احتمال تغري املعدالت واإلعفاءات مع الوقت.
 )00جيب أن يتضمن أي إعالن عن أوراق مالية تنطبق عليها حقوق إلغاء تفصيالً عن تلك احلقوق مبا يف
ذلك الفرتة اليت جيوز خالهلا ممارستها.
 )08يف احلاالت اليت ميكن فيها أن تتذبذب أسعار أو قيمة األوراق املالية جيب أن يتضمن اإلعالن إفادة
تبني أن األسعار أو القيمة أو الدخل ميكن أن ينخفض ،وحيثما يلزم ،حتذيراً من أن املستثمر ميكن أن
يسرتد مبلغاً أقل من املبلغ الذي استثمره.
 )03إذا كان اإلعالن حيتوي أو يشري إىل توصية حول ورقة مالية أو خدمة أوراق مالية حمددة ،جيب أن
حيذر اإلعالن من أن هذه الورقة املالية قد ال تكون مالئمة جلميع األشخاص الذين يتلقون اإلعالن
وأنه إذا كانت لديهم أي شكوك فعليهم الرجوع إىل مستشارهم لالستثمار.
 )04إذا كان اإلعالن يتعلق بورقة مالية معززة باالقرتاض أو ورقة مالية مشروطة االلتزام جيب أن ينص
فيه حسب احلالة على اآلتي:
(أ) أن قيمة األوراق املالية قد تتعرض الخنفاض مفاجئ وكبري قد يؤدي خلسارة تساوي املبلغ
املستثمر.
(ب) أن خسارة املستثمر قد ال تقتصر على كامل املبلغ الذي استثمره أو أودعه أصالً ،بل قد يضطر إىل
دفع املزيد.
 )05إذا وُصفت ورقة مالية بأنها مناسبة ملستثمر يسعى بشكل خاص إىل احلصول على دخل من ورقته
املالية جيب حتذير املستثمر أن دخل الورقة املالية ميكن أن يتغري ،وأنه ميكن استخدام جزء من رأس
املال املستثمر لدفع ذلك الدخل.
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 )06إذا كانت الورقة املالية بعملة أجنبية جيب حتذير املستثمر من أن التغري يف أسعار العمالت ميكن أن
يؤدي إىل تأثري سليب على قيمة أو سعر أو دخل الورقة املالية.
 )07جيب أن ينص أي إعالن لورقة مالية غري قابلة للتحويل الفوري إىل سيولة على أنه قد يصعب على
املستثمر بيع الورقة املالية أو حتويلها إىل نقد واحلصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة
املالية أو مدى املخاطر اليت تكون معرضة هلا.
 )02إذا كان اإلعالن يتعلق بأي ورقة مالية ختصم رسومها ومصاريفها يف تاريخ االستثمار األولي أو عند
بيع االستثمار جيب تضمني حتذير من أن تلك الرسوم قد تنطبق.
 )09إذا كان اإلعالن يتعلق بورقة مالية تنطبق عليها رسوم مرتبطة باألداء جيب تضمني حتذير من أن
تلك الرسوم قد تنطبق.
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امللحق  :2- 7متطلبات شروط تقديم اخلدمة للعمالء
جيب أن تشتمل شروط تقديم اخلدمات اليت يربمها أي شخص مرخص له مع أو حلساب عميل فرد ،حيثما
يلزم ،على اآلتي:
 تاريخ سريان شروط تقديم اخلدمات.
 اسم الشخص املرخص له وعنوانه وإفادة بأن الشخص املرخص له خيضع إلشراف ورقابة اهليئة.
 أهداف استثمار العميل الفرد.
 أي قيود على أنواع األوراق املالية اليت يرغب العميل الفرد االستثمار فيها واألسواق اليت يرغب العميل
الفرد تنفيذ الصفقات فيها.
 اخلدمات اليت سوف يقدمها الشخص املرخص له.
 تفصيل ألي مدفوعات لقاء خدمات يتوجب على العميل الفرد سدادها للشخص املرخص له ،مبا يف
ذلك:
(أ) هيكل وطريقة حساب املدفوعات.
(ب) كيفية الدفع والتحصيل.
(ج) فرتات الدفع.
(د) أي دفعة أخرى مستحقة للشخص املرخص له (أو ألي من تابعيه) فيما يتعلق بأي صفقة ينفذها
الشخص املرخص له مع أو حلساب العميل الفرد باإلضافة إىل الرسوم أو بدالً عنها.
 إذا كان الشخص املرخص له يتصرف بصفة مدير ،جيب أن تشتمل شروط تقديم اخلدمات على
اآلتي:
(أ) ترتيبات إعطاء التعليمات للشخص املرخص له وتأكيد تلك التعليمات.
(ب) القيمة املبدئية للمحفظة االستثمارية اليت تتم إدارتها.
(ج) املكونات املبدئية للمحفظة االستثمارية اليت تتم إدارتها.
(د) الفرتة احملاسبية الواجب فيها تقديم كشوفات عن احملفظة االستثمارية.
(ه) السلطة التقديرية اليت ميارسها الشخص املرخص له مع النص على أي قيود على االستثمارات.
(و) كيفية قياس األداء.
(ز) كيفية إجراء التقويم.
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 الرتتيبات احملاسبية اخلاصة بالعميل الفرد عن كل صفقة يتم تنفيذها نيابة عنه.
 وصف ألي حق إلغاء ميكن أن يكون للعميل الفرد.


أن الشخص املرخص له ميكن أن يتصرف بصفته أصيالً يف صفقة مع العميل الفرد ،إذا كان ذلك
ينطبق.



أي حتذير من املخاطر نص عليها الباب اخلامس من هذه الالئحة (بشأن ممارسة األعمال).



بيان ما إذا كان جيوز للشخص املرخص له ممارسة نشاط إقراض األوراق املالية مع أو حلساب
العميل الفرد.



كيفية إنهاء شروط تقديم اخلدمات.



كيفية التقدم بشكوى إىل الشخص املرخص له.



وصف ألي حق للشخص املرخص له لتصفية أصول العميل الفرد (مبا يف ذلك أي ضمانات) أو إغالق
أو تصفية مراكز استثمارية عند العجز عن السداد.



إفادة عن أسس حتمل العميل الفرد التزاماً مشروطاً ،مبا يف ذلك متطلبات هامش التغطية ،واحلدود
القصوى املوضوعة على هذا التمويل.



تفصيل ألي حق اقرتاض أو مجع أموال نيابة عن العميل الفرد ،أو إبرام أي صفقات تشمل اقرتاض
العميل الفرد أو مجعه أمواال مع إيضاح احلد األقصى لالقرتاض.



إفادة تشرح سياسة الشخص املرخص له بشأن ترتيبات العمولة اخلاصة.



الرتتيبات بشأن اآلتي:
(أ) تسجيل أصول العميل الفرد إذا كانت تلك األصول لن تسجل باسم العميل الفرد.
(ب) املطالبة حبصص األرباح والعموالت واملستحقات األخرى العائدة للعميل واستالمها.
(ج) ممارسة حقوق التحويل وحقوق االكتتاب.
(د) التعامل مع شراء السيطرة ،والعروض األخرى ،أو إعادة هيكلة رأس املال.
(ه) ممارسة حق التصويت.
(و) مسؤولية الشخص املرخص له يف حالة عجز أمني احلفظ املؤهل.
(ز) إعطاء وتلقي التعليمات من العميل أو نيابة عنه أو أي شخص آخر مفوض منه وأي قيود على
تلك الصالحية.
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(ح) أي اتفاق على حق استيفاء أو رهن ألي حقوق يف أصول العميل حيصل عليها الشخص املرخص له
أو أمني حفظ ذي عالقة عدا ما يتعلق مبصاريف إدارة أو حفظ أصول العميل.


جيب على الشخص املرخص له إبالغ العميل الفرد إذا كان ينوي جتميع األصول العائدة لذلك
العميل مع أصول عميل أو أكثر من عمالئه اآلخرين وأن يشرح له معنى جتميع األصول مع حتذيره
من اآلتي:
(أ) أن أصول ومستحقات العميل قد ال تكون معروفة بشهادات أو مستندات ملكية أخرى أو سجالت
إلكرتونية بشكل منفصل.
(ب) وأنه ميكن أن يتشارك العمالء األفراد بالتناسب بتحمل أي نقص غري قابل للتسوية ناتج عن عجز
أمني احلفظ.



عند قيام ا لشخص املرخص له وفقاً هلذه الالئحة برتتيب حفظ أصول العميل يف اخلارج جيب عليه
إبالغ العميل كتابياً عن إمكانية وجود متطلبات تسوية أو متطلبات قانونية ونظامية خمتلفة عما
هو معمول به يف اململكة.



جيب على الشخص املرخص له إبالغ العميل الفرد كتابياً برتتيبات حفظ أموال العميل.

علماً أنه جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجل لشروط تقديم اخلدمات اليت يزود بها العميل وأي
تعديالت لتلك الشروط.
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امللحق  :3- 7منوذج اعرف عميلك
جيب أن تشمل املعلومات املطلوبة من العمالء كحد أدنى اآلتي:

العميل الفرد (إذا كان شخصاً طبيعياً)
معلومات شخصية
االسم:
تاريخ امليالد:
رقم اهلوية  /جواز السفر:
احلالة االجتماعية:
عدد أفراد األسرة:
اجلنسية:
عنوان املراسلة:
هاتف املنزل:
هاتف اجلوال:
الدخل السنوي التقرييب (بالريال السعودي)؟
 85,111 أو أقل







51,111 – 85,110
011,111 – 51,110
851,111 – 011,110
511,111 – 851,110
0,111,111 – 511,110
أكثر من 0,111,111

صايف الثروة التقرييب (باستثناء املنزل) – بالريال السعودي:
 85,111 أو أقل






011,111 – 85,110
511,111 – 011,110
0,111,111 – 511,110
5,111,111 – 0,111,110
أكثر من 5,111,111
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معلومات جهة العمل:
مسمى جهة العمل:
عنوان جهة العمل:
هاتف جهة العمل:
مسمى الوظيفة:
مدة اخلدمة:
معلومات البنك:
اسم البنك:
الفرع:
رقم احلساب الرئيسي:
معلومات عامة:
هل العميل عضو جملس إدارة أو مسؤول يف شركة مدرجة؟ نعم  /ال
أي معلومات مالية أخرى عن الوضع املالي للعميل؟
معلومات عن احملفظة االستثمارية املثالية للعميل مقسمة على أساس املخاطر:
نوع األدوات المالية
لالستثمار
أسهم
أدوات دين
صناديق استثمار
تمويل تجارة
سلع
عقود خيار
المجموع

منخفضة المخاطر
(أدوات دين قصيرة األجل،
صناديق استثمار رئيسة)
()%

%01101

متوسطة المخاطر
(أدوات دين طويلة األجل،
شركات كبرى)
()%

%01101

إذا كان العميل مؤسسة فردية أو شركة:
معلومات عامة:
االسم:
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عالية المخاطر
(شركات صغرى ذات منتج واحد ،منتجات
معززة باالقتراض وعالية العائد)
()%

%01101

رقم السجل التجاري:
العنوان املسجل:
بلد التسجيل:
تاريخ التأسيس أو بدء ممارسة النشاط:
اهلاتف:
الفاكس:
عدد املوظفني العاملني لدى العميل:
رأس املال املدفوع:
حجم األعمال السنوية:
االتصال بالشركة:
اسم ضابط االتصال:
عنوان املراسلة:
هاتف املكتب:
فاكس املكتب:
هاتف اجلوال:
معلومات البنك:
اسم البنك:
الفرع:
رقم احلساب الرئيسي:
معلومات أخرى:
أي معلومات مالية أخرى عن الوضع املالي للعميل؟
معلومات أمني احلفظ
االسم:
عنوان املراسلة:
اسم احلساب:
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رقم احلساب:
أين ترغب إرسال اآلتي
الشهادات

حصص األرباح أو أي
دخل آخر

حصيلة البيع

العميل
أمين الحفظ
جهة أخرى :تحديد أي تعليمات
صادرة عن العميل بشأن الجهة

معلومات االستثمار:
تفصيل حملفظة االستثمارات احلالية للعميل:
نوع األصول المالية
أسهم
أدوات دين
عملة أجنبية
ودائع
تمويل تجارة
صناديق استثمار
سلع
عقود مشتقات وعقود خيار
عقارات
أخرى :حدد من فضلك
المجموع

القيمة

املعرفة واخلربات االستثمارية:
ضع عالمة (\)
ضعيفة
جيدة
ممتازة

معلومات االستثمار:
قدرة العميل على حتمل املخاطر:
عالية ______ متوسطة ______ منخفضة _____
األهداف االستثمارية العامة؟
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محاية رأس املال...............................................................:
حتقيق دخل....................................................................:
متوازنة..........................................................................:
منو رأس املال...................................................................:
ما األصول االستثمارية املفضلة للعميل (ميكن اختيار أكثر من فئة):
أصول بالريال السعودي؟......................................................
أصول بعمالت أجنبية أخرى؟................................................
جيب إيضاح العمالت األجنبية..............................................:
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امللحق  :4- 7احملتويات املطلوبة يف إشعار تنفيذ الصفقات
املعلومات الواجب تضمينها يف إشعار تنفيذ الصفقات هي:
 .0اسم الشخص املرخص له وإفادة بأنه مرخص من اهليئة.
 .8تاريخ ووقت الصفقة.
 .3اسم العميل ورقم حسابه وعنوانه أو أي معلومات تعريفية أخرى.
 .4الورقة املالية ذات العالقة وكميتها ونوع الصفقة (بيعاً أو شراءً) ،وتاريخ االستحقاق وتاريخ التسليم أو
انتهاء الصالحية (إذا كانت الورقة املالية ورقة مالية تعاقدية) .إذا كانت الورقة املالية عقد خيار مت
تنفيذه ،جيب بيان سعر تنفيذ عقد اخليار ،وما إذا كان تنفيذ عقد اخليار يؤدي إىل بيع أو شراء
لألصل موضوع العقد.
 .5سعر الورقة املالية اليت مت تنفيذ الصفقة بناء عليه أو متوسط السعر والثمن اإلمجالي املتوجب على
العميل أو املستحق له وإفادة  -حيثما يلزم  -بأن السعر هو سعر متوسط.
 .6تاريخ التسوية املتفق عليه.
 .7الرسوم املتعلقة بالصفقة املتوجب على العميل دفعها للشخص املرخص له.
 .2الرسوم املدفوعة مسبقًا إذا كانت الصفقة لشراء وحدة يف صندوق استثمار.
 .9بيان ما إذا كان الشخص املرخص له قد قام بتنفيذ الصفقة بصفته أصيالً أو مت تنفيذها مع أو من
خالل تابع.
.01عن د حساب أي عمولة أو عائد آخر مستحق أو سوف يستحق على األوراق املالية ذات العالقة بشكل
منفصل عن سعر الصفقة ،جيب إيضاح مبلغ العمولة أو العائد اآلخر الذي حيصل عليه املشرتي أو
عدد األيام اليت سوف يتلقى عمولة عنها.
 .00اإليضاح يف حال عدم انتقال أي حصص أرباح ،أو مكافأة أو حق آخر مت اإلعالن عنه ،ومل يتم سداده ،أو
توزيعه ،أو وضعه موضع التنفيذ بشأن الورقة املالية ذات العالقة إىل املشرتي مبوجب الصفقة.
 .08أي تكاليف مرتتبة على الصفقة مبا يف ذلك الضرائب اليت لن يقوم الشخص املرخص له بدفعها من
الرسوم املشار إليها يف البند  7أعاله.
 .03إذا كانت الصفقة قد مشلت أو سوف تشمل شراء عملة بعملة أخرى ،بيان سعر صرف العملة
املستخدم أو إفادة بأنه سوف يتم إعطاء سعر الصرف عند الطلب.
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 .04إذا كانت الورقة املالية موضوع إشعار تنفيذ الصفقة تؤدي إىل إغالق مركز استثماري مفتوح يف عقد
مشتقات ،جيب أن يوضح إشعار تنفيذ الصفقة اآلتي:
(أ) كل عقد مشتقات يشكل قسمًا من املركز االستثماري املفتوح.
(ب) وكل عقد مشتقات مت إغالق املركز االستثماري مبوجبه.
(ج) وصايف ربح أو خسارة العميل عند إغالق املركز االستثماري.
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امللحق  :5- 7احملتويات املطلوبة لتقارير التقويم الدوري حملفظة العمالء
 )1حمتويات وقيمة احملفظة:
(أ) وصف كل ورقة مالية حتتويها احملفظة ،وعدد األسهم ،والوحدات أو العقود اليت حتتويها،
والقيمة احلالية لكل مركز استثماري.
(ب) مبلغ األرصدة املالية.
(ج) القيمة اإلمجالية للمحفظة بتاريخ التقويم.
(د) التغيري يف قيمة احملفظة منذ آخر تقرير تقويم.
 )2أسس التقويم:
(أ) بيان أسس حساب قيمة كل ورقة مالية ،وإيضاح أي تغري يف أسس تقويم أي أوراق مالية منذ تقرير
التقويم السابق.
(ب) إذا كانت أي أوراق مالية مقيمة بعملة أخرى غري العملة املستخدمة لتقويم احملفظة ،جيب بيان
سعر صرف تلك العملة كما هي بتاريخ التقويم.
 )3الصفقات والتغري يف احملفظة:
(أ) تفصيل عن كل صفقة يتم إبرامها حلساب احملفظة خالل الفرتة.
(ب) املبلغ اإلمجالي لألموال احملولة إىل احملفظة أو املدفوعة منها خالل الفرتة.
(ج) تفصيل أي أوراق مالية حمولة إىل احملفظة أو منها خالل الفرتة.
(د) املبلغ اإلمجالي للعموالت وحصص األرباح والعوائد األخرى اليت استلمها الشخص املرخص له
حلساب احملفظة خالل الفرتة.
 )4الرسوم واألتعاب:
(أ) املبلغ اإلمجالي للرسوم أو األتعاب أو الضرائب املدفوعة من احملفظة ملشرتيات أو مبيعات األوراق
املالية خالل الفرتة.
(ب) املبلغ اإلمجالي لرسوم أو أتعاب إدارة احملفظة وأي خدمات أخرى يتم توفريها من قبل الشخص
املرخص له خالل الفرتة.
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(ج) تفاصيل أي أتعاب حصل عليها الشخص املرخص له من طرف ثالث تتعلق بالصفقات اليت مت
إبرامها حلساب احملفظة ،أو اإلشارة إىل أنه مت اإلفصاح عن أسس أو مبلغ تلك األتعاب للعميل
بشكل منفصل ومكتوب.
 )5األوراق املالية املرهونة:
(أ) تفاصيل أي أوراق مالية مقدمة كضمان أو رهن لضمان قروض حلساب احملفظة مع إيضاح هوية
الشخص الذي مت رهنها ملصلحته.
(ب) املبلغ اإلمجالي ألي عمولة أو مدفوعات أخرى مت سدادها خالل الفرتة املتعلقة بتلك القروض.
 )6املراكز االستثمارية يف املشتقات:
(أ) الربح واخلسارة يف كل صفقة إلغالق مركز استثماري يف املشتقات خالل الفرتة (مبا يف ذلك أي
عموالت أو رسوم أخرى واجبة الدفع بشأن الصفقة).
(ب) تفاصيل كل مركز استثماري مفتوح يف املشتقات بتاريخ التقويم ،مبا يف ذلك:
.I

األوراق املالية ،أو السلع ،أو املؤشر ،أو أي اصل آخر موضوع العقد.

.II

سعر التداول وتاريخ الصفقة االفتتاحية.

.III

سعر السوق احلالي لعقد املشتقات.

.IV

الربح أو اخلسارة احلالية املتعلقة باملركز االستثماري الذي مل يتم تصفيته.

.V

سعر التنفيذ وتاريخ انتهاء العقد.
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امللحق  :6- 7إشعار التعامل الشخصي
الصيغة النموذجية إلشعار التعامل الشخصي:
 )1اإلذن بالتعامل:
(أ) يسمح بشراء وبيع األوراق املالية من الفئات اآلتية:

(جيب على الشخص املرخص له إيضاح أنواع األوراق املالية أو الصفقات اليت يسمح ملوظفيه
التعامل بها ،وعليه بيان إجراءاته املعتمدة لتقييد أو إلغاء موافقته العامة املتعلقة بأوراق مالية
معينة يف الظروف اخلاصة اليت تشكل تضارب مصاحل).
(ب) ال جيوز للموظف شراء أو بيع أي أوراق مالية أخرى دون احلصول على موافقة من (مسؤول
املطابقة وااللتزام أو من ينوب عنه).
(ج) مالحظة أنه يف حالة إعطاء موافقة عامة أو حمددة على صفقة معينة ،جيب االستمرار يف االلتزام
باملتطلبات األخرى املنصوص عليها يف هذا اإلشعار (تقديم التقارير على سبيل املثال).
 )2إصدارات احلقوق ،شراء السيطرة:
(أ) تشمل القيود يف هذا اإلشعار تقديم أي عرض رمسي أو غري رمسي للشراء أو البيع ،أو احلصول
على حقوق يف إصدار حقوق وممارسة حقوق حتويل أو اكتتاب ،وتنفيذ حق خيار.
(ب) وتشمل القيود أيضاً بيع أو شراء األوراق املالية مبوجب أي عرض ،مبا يف ذلك شراء السيطرة أو
عرض عام لشراء سيطرة بعالوة على سعر السوق صادر للجمهور أو جلميع (أو معظم) مالكي
الورقة املالية ذات العالقة.
 )3منفذو الوصايا والوكالء:
تشمل القيود أي تعامالت يقوم بها املوظف:
(أ) بصفته منفذًا لوصية ميلك أو ميلك قريب له حصة كبرية فيها.
(ب) بصفته منفذاً ألي وصية أخرى ،ما مل يكن معتمداً بالكامل على مشورة شخص آخر (مثل وسيط
آخر أو حمام).
(ج) أو حلساب أي شخص آخر ،إال إذا كان املوظف يتعامل بصفته موظفاً لدى الشخص املرخص له.
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 )4اإلعفاءات العامة:
ال تشمل القيود أي صفقة يف حساب مدار أو حساب يكون للمدير سلطة تقديرية فيه إذا مت إبرام
الصفقة دون التشاور مع املوظف.
 )5البيع لعميل أو الشراء من عميل:
ال جيوز أن يبيع املوظف أو يشرتي حلسابه اخلاص من أي عميل للشخص املرخص له.
 )6اإلبالغ عن صفقة:
جيب اإلبالغ كتابياً عن أي صفقة شراء أو بيع ورقة مالية يربمها املوظف من خالل أي جهة غري (اسم
الشخص املرخص له) أو غري (اسم شركة أخرى يف اجملموعة تكون شخصاً مرخصاً له) ،مبا يف ذلك
الصفقات اليت تدخل ضمن نطاق التعامالت املشار إليها يف البند ( )0أعاله .وال يكون املوظف ملزماً
باإلبالغ عن الصفقة إذا رتب حصول الشخص املرخص له يف حينه على نسخة من إشعار تنفيذ
الصفقة (أو أي تقرير مشابه) يتعلق بالصفقة.
 )7التعامل السابق لنشر توصية ناجتة عن حبث:
يسري هذا احلظر عندما يعلم املوظف أن الشخص املرخص له ينوي نشر توصية ناجتة عن حبث
ويعلم املوظف ،أو جيدر به أن يعلم ،أنه من املرجح أن تؤدي التوصية إىل تغري يف سعر الورقة املالية ذات
العالقة .ويف هذه احلالة ،جيب على املوظف عدم التعامل إال بعد نشر التوصية وإتاحة الفرصة املعقولة
للعمالء املوجهة إليهم التوصية بصفة رئيسة الختاذ موقف بشأنها .وميكن أن يعترب التعامل قبل
إعالن توصية البحث على اجلمهور مبثابة إخالل بقواعد التداول بناء على معلومات داخلية.
 )8التعامل مبا يتعارض مع مصلحة عميل:
جيب على املوظف عدم التعامل يف ورقة مالية عندما يعلم أن ذلك ميكن أن يؤثر سلباً وبشكل مباشر
على مصاحل معينة ألحد عمالء الشخص املرخص له.
 )9املنافع الشخصية:
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(أ) إذا كانت وظيفة املوظف تشمل تقديم مشورة فيما يتعلق باألوراق املالية ،مبا يف ذلك إعداد مواد
األحباث أو إبرام صفقات األوراق املالية حلساب الشخص املرخص له نفسه ،أو لألشخاص الذين
يتعامل الشخص املرخص له حلسابهم ،جيب على املوظف عدم قبول أي منفعة أو حافز ميكن أن
يشكل تعارضاً مع واجبات املوظف جتاه الشخص املرخص له أو جتاه أي من عمالء الشخص
املرخص له.
(ب) "املنفعة أو احلافز" تعين أي مكافئة أو مزايا مالية أخرى أو أي أموال أو ممتلكات أو هدايا ،أو أي
خدمات أو تسهيالت أخرى أو فرصة لتحقيق أو تلقي أو زيادة ربح أو إيرادات أو تفادي أو خفض
خسارة أو مصاريف.
(ج) إذا كان لدى املوظف أي شك جيب عليه الرجوع إىل (مسؤول املطابقة وااللتزام أو من ينوب عنه).
 )11تقديم االستشارات وترتيب قيام شخص آخر بإبرام صفقة:
إذا كانت النصوص آنفة الذكر حتظر على املوظف إبرام أي صفقة ،ال ميكنه يف هذه احلالة تقديم
املشورة لشخص آخر أو ترتيب قيام شخص آخر بإبرام صفقة من النوع نفسه أو إعطاء أي معلومات أو
رأي لشخص آخر إذا كان يعلم أو كانت لديه أسباب تدعوه إىل االعتقاد بان الشخص اآلخر سوف
يقوم نتيجة لذلك بإبرام صفقة من النوع نفسه ،أو إعطاء أي معلومات أو رأي لشخص آخر إذا كان
يعلم ،أو كانت لديه أسباب تدعوه إىل االعتقاد بأن الشخص اآلخر سوف يقوم نتيجة لذلك بإبرام
صفقة من النوع نفسه ،أو ترتيب قيام شخص آخر أو تقديم املشورة لشخص آخر إلبرام مثل تلك
الصفقة .ال يسري هذا النص على التصرفات اليت يقوم بها املوظف يف إطار عمله لدى الشخص
املرخص له.
 )11خالصة قواعد التداول بناء على معلومات داخلية:
ال جيوز للموظف التصرف مبا خيالف أحكام نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،السيما األحكام
اخلاصة بالتداول أو بناءً على معلومات داخلية .إن املعلومات الداخلية هي املعلومات اليت ال تكون
متاحة للعموم ولكنها تؤثر على السعر فيما لو كانت متاحة للعموم .والشخص املطلع هو الشخص
الذي حيصل على معلومات داخلية من شخص آخر تربطه به عالقة عائلية أو عالقة عمل أو عالقة
تعاقدية .وحيتمل أن يكون املوظف شخصاً مطلعاً نتيجة عمله ،كما حيتمل أن يكون شخصاً مطلعًا
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أي شخص يقوم املوظف بتمرير أي معلومات داخلية إليه .وال جيوز للشخص املطلع التداول يف أي
ورقة مالية تتعلق باملعلومات الداخلية ،أو اإلفصاح عن تلك املعلومات ألي شخص آخر لكي يقوم
ذلك الشخص بالتداول يف الورقة املالية .وال جيوز ألي شخص آخر التداول يف ورقة مالية بعد تلقي
معلومات داخلية تتعلق بها .وعند اإلخالل بهذه القواعد ،فمن املمكن أن يرتتب على املوظف مطالبات
بالتعويض أو غرامات أو عقوبة السجن( .فضالً انظر أيضاً املواد  4و 5و 6من الئحة سلوكيات
السوق).
وجيب على الشخص املرخص له أن يوجه إشعاراً مكتوباً إىل كل موظف (إشعار التعامل الشخصي) يشمل
اإلقرارات املنصوص عليها يف هذا امللحق ،وجيب على املوظفني التعهد بااللتزام بإشعار التعامل الشخصي،
بالتوقيع على صورة منه وإعادتها إىل الشخص املرخص له .وللشخص املرخص له فرض متطلبات أكثر
صرامة من املتطلبات املشار إليها أعاله.
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الفصل الثامن
الئحة األشخاص املرخص هلم :متطلبات النظم واإلجراءات الرقابية

األهداف التعليمية
قٌسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف إطار
يسبق النص.
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مـقدمــة
هذا هو الفصل الثالث واألخري حول الئحة األشخاص املرخص هلم ،اليت أصدرها جملس هيئة السوق املالية
مبوجب القرار رقم 8115- 23- 0م ،وتاريخ 0486/5/80هـ املوافق 8115/6/82م ،بناءً على نظام السوق
املالية ،الصادر باملرسوم امللكي رقم م 31/وتاريخ 0484/6/8هـ.13
يغطي هذا الفصل البابني السادس والسابع من الئحة األشخاص املرخص هلم ،وهو يركز على النظم
واإلجراءات الرقابية ،وكيفية التعامل مع أموال العمالء وأصول العمالء .ويشمل أحكاماً حمددة ترتبط
بالنظم واإلجراءات الرقابية ،ويتطرق إىل متطلبات معينة من األشخاص املرخص هلم فيما يتعلق بوضع آليات
املطابقة وااللتزام الضرورية يف شركاتهم ،ووجوب تعيني مسؤول مطابقة والتزام ،ومسؤول إبالغ عن عمليات
غسل األموال .كذلك يبيّن هذا الفصل أيضاً األحكام املختلفة املنظمة لعملية إدارة أموال العمالء وأصوهلم.

1- 8

النظم واإلجراءات الرقابية

1- 1- 8

توزيع املسؤوليات

هدف تعليمي  :1- 1- 8معرفة اإلجراءات املناسبة اليت جيب اختاذها من قبل الشخص املرخص له
للمحافظة على توزيع واضح ومالئم للمسؤوليات الرئيسة بني مديريه أو شركائه أو إدارته العليا (الباب
السادس ،املادة .)53
جيب على الشخص املرخص له وضع الرتتيبات املناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح واملالئم للمسؤوليات
الرئيسة بني أعضاء جملس إدارته أو شركائه أو إدارته العليا .إذ تعد هذه الرتتيبات أو اإلجراءات ضرورية يف

 13يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت يف قراءة هذه الالئحة" ،نظام السوق املالية" الصادر باملرسوم امللكي رقم م 20/وتاريخ 1262/2/6هـ ،ويقصد
باملصطلحات والعبارات الواردة فيها املعاين املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ،ما مل يقتض
سياق النص خالف ذلك.
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حتديد من يتوىل مسؤولية كل وظيفة بوضوح ،وحتقيق املراقبة واإلشراف الكايف على أعمال وشؤون الشخص
املرخص له من قبل أعضاء جملس إدارته أو شركائه وكبار املديرين املعنيني وجهازه اإلداري.
تقع على عاتق الرئيس التنفيذي مسؤولية اإلشراف على وضع النظم واإلجراءات الرقابية للشخص املرخص
له وتنفيذها .بعبارة أخرى ،ينبغي أن يكون هناك رسم بياني لكيان الشخص املرخص له يظهر بوضوح خطوط
الصالحية واملسؤولية ،وأن الوظائف املهمة يرتأسها كبار املديرين أو الشركاء أو أعضاء جملس اإلدارة.

2- 1- 8

وضع النظم واإلجراءات الرقابية واحملافظة عليها

هدف تعليمي  :2- 1- 8معرفة أن الشخص املرخص له ملزم بوضع النظم واإلجراءات الرقابية املناسبة
لعمله واحملافظة عليها( .الباب السادس ،املادتان  54و)55
تشرتط الالئحة على الشخص املرخص له وضع النظم واإلجراءات الرقابية املناسبة ألعماله واحملافظة عليها.
وجيب أن تكون النظم واإلجراءات الرقابية اليت يضعها الشخص املرخص له مبنية على طبيعة وحجم وتعدد
أوجه أعماله ،وتنوع عملياته ،وعدد صفقاته وقيمتها ،ودرجة املخاطرة املتعلقة بكل جمال من جماالت عملياته.
وينبغي أن تشمل هذه النظم واإلجراءات الرقابية كح ٍد أدنى اآلتي:
 توزيع املسؤوليات وخطوط التسلسل اإلداري داخل املنظمة.
 سياسات ونظم إدارة املخاطر.
 إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 دليل املطابقة وااللتزام.
 برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام.
 قواعد السلوك.
 دليل اإلجراءات التشغيلية.
 دليل وخطط متابعة األعمال.
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وهنا جيدر التذكري بأن اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له مسؤولٌ بشكل رئيس عن االلتزام بالنظام ولوائحه
التنفيذية ومجيع املتطلبات النظامية األخرى اليت تنطبق على الشخص املرخص له.

3- 1- 8

املراجعة من قبل اجلهاز اإلداري

هدف تعليمي  :3- 1- 8معرفة أن اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له ملزم بإجراء مراجعة منتظمة لتوزيع
املسؤوليات ،والنظم ،واإلجراءات الرقابية (الباب السادس ،املادة .)56
جيب على اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له إجراء مراجعة منتظمة لتوزيع املسؤوليات لدى الشخص
املرخص له ولنظمه وإجراءاته الرقابية ،مبا يف ذلك مراجعة خمتلف الوثائق املرتبطة بتوزيع املسؤوليات
والنظم واإلجراءات الرقابية ،على أن تتم املراجعة مرة واحدة سنوياً على األقل.
و جيب على اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له مراقبة سرعة إجناز القضايا اليت يتبني من نتيجة املراجعة
أنها حتتاج إىل اختاذ إجراءات .وينبغي إعداد تقرير عن كل مراجعة ،واالحتفاظ مبحاضر املراجعة ملدة عشر
سنوات.

4- 1- 8

املطابقة وااللتزام

هدف تعليمي  :4- 1- 8معرفة وجوب تأسيس وظيفة املطابقة وااللتزام لدى الشخص املرخص له (الباب
السادس ،املادة .)57
لضمان فعالية وظيفة املطابق وااللتزام لدى الشخص املرخص له ،يكون اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له
ال عن اإلشراف على اآلتي:
مسؤو ً
 التأكد من وضع السياسات واإلجراءات املناسبة لتمكني الشخص املرخص له من االلتزام بالنظام
ولوائحه التنفيذية ومجيع املتطلبات النظامية األخرى السارية املفعول.
 التأكد من حصول مسؤول املطابقة وااللتزام واإلدارة التابعة له على املوارد املناسبة وصالحية
االطالع على مجيع سجالت الشخص املرخص له.
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 وضع وتنفيذ ومتابعة وحفظ دليل املطابقة وااللتزام وبرنامج مراقبة املطابقة وااللتزام.
 وضع قواعد السلوك وضمان االلتزام بها.
 إعداد التقارير واإلشعارات اليت جيب تقدميها للهيئة.
 إجراءات تقديم التقارير للجهاز اإلداري حول قضايا املطابقة وااللتزام.
وجتدر اإلشارة إىل أنه جيوز للهيئة يف أي وقت مراجعة مدى مالءمة ترتيبات املطابقة وااللتزام اليت يتبعها
الشخص املرخص له.

5- 1- 8

جلنة املطابقة وااللتزام

هدف تعليمي  :5- 1- 8معرفة وجوب تأسيس جلنة للمطابقة وااللتزام لدى الشخص املرخص له ملراقبة
مدى فعالية وظائف املطابقة وااللتزام (الباب السادس ،املادة .)52
للشخص املرخص له تشكيل جلنة مطابقة والتزام ملراقبة أعمال األوراق املالية اليت يقوم بها وبرنامج املطابقة
وااللتزام الذي يتبعه بناءً على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله .وجيوز للهيئة أن تطلب من الشخص املرخص
له تشكيل جلنة مطابقة والتزام إذا رأت ضرورة ذلك بناءً على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال الشخص
املرخص له.
وجيب أن تتضمن جلنة املطابقة وااللتزام عند تشكيلها ،دون حصر ،الرئيس التنفيذي ،ومسؤول املطابقة
وااللتزام ،ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وأحد كبار مسؤولي املراجعة الداخلية (إن وجد).
و جيب على جلنة املطابقة وااللتزام عقد اجتماعات دورية مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل .وجيب إعداد
حماضر لالجتماعات واالحتفاظ بها ملدة عشر سنوات.

 6- 1- 8تكليف جهات خارجية
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هدف تعليمي  :6- 1- 8فهم نطاق الوظائف اليت ميكن للشخص املرخص له تفويضها إىل طرف خارجي،
والضوابط اإلشرافية على مثل هذا الرتتيب (الباب السادس ،املادة .)59
جيوز للشخص املرخص له تكليف جهة خارجية بأداء وظائف حمددة تتعلق باملطابقة وااللتزام وغريها من
الوظائف شرط وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل:
(أ) تقويم ما إذا كانت اجلهة املكلفة مناسبة ألداء الوظيفة ،أو املهمة موضوع التكليف ،مع األخذ يف
احلسبان درجة املسؤولية اليت تنطوي عليها.
(ب) التوثيق الواضح ملدى التكليف وحدوده.
(ج) وضع الرتتيبات املناسبة لإلشراف على التكليف ومراقبة تنفيذ اجلهة املكلفة للوظائف أو املهام.
(د) اختاذ إجراءات تصحيحية مناسبة عند ظهور أي خلل يف مستوى أداء اجلهة املكلفة بالوظائف أو
املهام.
وعلى الشخص املرخص له بذل احلرص الواجب عند اختيار جهة خارجية ألداء وظائف معينة ،علماً أنه ال
يؤدي تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل الشخص املرخص له ،إىل التقليل من االلتزامات النظامية
ملسؤول املطابقة وااللتزام أو جلنة املطابقة وااللتزام التابعني للشخص املرخص له.

7- 1- 8

جلنة التدقيق واملراجعة

هدف تعليمي  :7- 1- 8معرفة متطلب تشكيل جلنة للتدقيق واملراجعة لدى الشخص املرخص له ،حسب
حاجته (الباب السادس ،املادة )61
ميكن للشخص املرخص له تعيني جلنة تدقيق ومراجعة بناءً على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله ،وجيوز
للهيئة أن تطلب من الشخص املرخص له تعيني جلنة تدقيق ومراجعة إذا رأت ضرورة ذلك بناءً على طبيعة
وحجم وتعدد أوجه أعمال الشخص املرخص له .وجيب على جلنة التدقيق واملراجعة ،إذا مت تشكيلها ،عقد
اجتماع كل ثالثة أشهر على األقل .وينبغي إعداد حماضر الجتماعات جلنة التدقيق واملراجعة واالحتفاظ بها
ملدة عشر سنوات.
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8- 1- 8

املراجعة الداخلية

هدف تعليمي  :8- 1- 8معرفة متطلب تأسيس وظائف املراجعة الداخلي لدى الشخص املرخص له ،حسب
حاجته (الباب السادس ،املادة )60
ميكن للشخص املرخص له تفويض إدارة املراجعة الداخلية بأداء جزء من مهمة مراقبة مدى مالئمة وفعالية
نظمه وإجراءاته الوقائية بناءً على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله.
و جيب أن يكون إلدارة املراجعة الداخلية لدى الشخص املرخص له مسؤوليات واضحة ،وأن تكون تابعة للجنة
التدقيق واملراجعة أو ألحد كبار املديرين املناسبني ،وأن جتهز اإلدارة مبوارد كافية ويعمل فيها أفراد أكفاء،
وأن تكون مستقلة عن األعمال اليومية للشخص املرخص له ،وأن تعطى صالحية االطالع على سجالت
الشخص املرخص له.
وجيب تدوين حماضر الجتماعات إدارة املراجعة الداخلية واالحتفاظ بها ملدة عشر سنوات.

9- 1- 8

املراجعة واملعاينة

هدف تعليمي  :9- 1- 8معرفة متطلبات املراجعة املنتظمة لدفاتر وحسابات الشخص املرخص له وغريها
من السجالت املرتبطة بأعمال األوراق املالية (الباب السادس ،املادة .)68
جيب أن يقوم املراجع الداخلي واحملاسب القانوني للشخص املرخص له مبراجعة دفاتره وحساباته وسجالته
األخرى املتعلقة بأعمال األوراق املالية مرة واحدة سنوياً على األقل .كما جيب االحتفاظ جبميع احلسابات
والسجالت وشروط تقديم اخلدمات واالتفاقيات األخرى اليت يكون الشخص املرخص له طرفاً فيها للمدة
احملددة يف الباب الثالث من هذه الالئحة وجيب أن يتاح للمراجع الداخلي وللمحاسب القانوني اخلارجي
االطالع عليها.
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 11- 1- 8تسوية الشكاوى
هدف تعليمي  :11- 1- 8فهم مدى أهمية عملية التعامل املناسب مع شكوى العميل (الباب السادس ،املادة
.)63
جيب أن يكون لدى الشخص املرخص له إجراءات مكتوبة لضمان معاجلة الشكاوى اليت يتم تلقيها من العمالء
بالطريقة املناسبة وبأسرع وقت ،فضالً عن اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة والفورية املتعلقة بالشكاوى.
وإذا كانت الشكوى ناجتة عن تصرف طرف ثالث يعمل لدى الشخص املرخص له أو أوصى به الشخص
املرخص له ،فعلى الشخص املرخص له التدخل ملصلحة العميل وبذل اجلهد لتسوية الشكوى.
وعلى الشخص املرخص له وضع إجراءات تسوية الشكاوى ليضمن إحاطة كل موظف يعمل مع العمالء بهذه
اإلجراءات ،وإجراء التحقيق الفوري والكامل يف الشكوى من قبل مسؤول تابع للشخص املرخص له ،شريطة
عدم وجدود أي عالقة له باملسألة موضوع الشكوى ،فضالً عن حفظ سجل بالشكاوى املكتوبة وتوثيق اإلجراءات
املتخذة حياهلا.

 11- 1- 8املوظف ـون
هدف تعليمي  :11- 1- 8معرفة أن الشخص املرخص له ملزم بوضع إجراءات كافية لتوظيف وتدريب
املوظفني واإلشراف عليهم وضمان انضباطهم (الباب السادس ،املادة .)65
على الشخص املرخص له وضع إجراءات كافية لتوظيف وتدريب املوظفني واإلشراف عليهم وضمان
انضباطهم ،حتى يضمن استقطابه ملوظفني حاصلني على مؤهالت تتناسب مع وظائفهم ويتصفون بالنزاهة.
ومبا أن املوظفني ميثلون األركان األساسية لدى الشخص املرخص له ،فإن الالئحة تشدد على العناية بهم من
هذا املنطلق .وجيب على الشخص املرخص له أيضاً وضع برنامج يضمن التدريب املناسب ملوظفيه ،مبا يف ذلك
اجتياز أي اختبارات مطلوبة.
وجيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجل ألمساء املوظفني الذين يتخذ الشخص املرخص له إجراءات
تأديبية حبقهم تتعلق بأي إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية ،أو أي سلوك آخر ميكن أن يؤثر على أداء األوراق
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املالية للشخص املرخص له .كما جيب أن حيتوي السجل على تفاصيل اإلخالل أو السلوك الذي مت بسببه
اختاذ إجراءات تأديبية حبق املوظف ،واخلطوات املتخذة لتأديب املوظف.
كما جيب على الشخص املرخص له تدريب موظفيه بشكل دوري وأن يشمل التدريب اطالعهم على ما يستجد
يف النظام ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة بأعمال الشخص املرخص له ،وأن يتم إجراء هذا
التدريب مرة واحدة كل سنة على األقل.
ويلزم الشخص املرخص له باالحتفاظ بسجالت مناسبة ملوظفيه تشمل إجراءات توظيفهم وخرباتهم
ومؤهالتهم ملدة ال تقل عن عشر سنوات بعد تاريخ التحاق املوظف بالعمل لدى الشخص املرخص له.

 12- 1- 8استمرارية العمل
هدف تعليمي  :12- 1- 8معرفة أنه جيب على الشخص املرخص له ضمان استمرار عمله ،والوفاء بالتزاماته
النظامية يف حالة توقف أنشطته بصورة غري متوقعة (الباب السادس ،املادة .)66
إن استمرارية األعمال أمرٌ بالغ األهمية ألي منشأة ،لذا ينبغي الشخص املرخص له وضع الرتتيبات املناسبة
لضمان قدرته على االستمرار يف العمل والوفاء بالتزاماته النظامية عند حدوث توقف غري متوقع ألعماله آخذًا
يف االعتبار طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله .وجيب توثيق هذه الرتتيبات وحتديثها بشكل منتظم واختبارها
للتأكد من فعاليتها.
و جيب االحتفاظ بالسجالت املناسبة ذات العالقة بالرتتيبات اخلاصة باستمرارية العمل ملدة عشر سنوات بعد
التوقف عن استخدامها أو تعديلها.
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 13- 1- 8إتاحة السجالت
هدف تعليمي  :13- 1- 8معرفة مدى أهمية عملية إتاحة واستعادة السجالت الفعالة ،والقدرة على تقدميها
للهيئة ملعاينتها عند طلبها (الباب السادس ،املادة .)67
جيب أن تكون مجيع السجالت اليت يتوجب على الشخص املرخص له االحتفاظ بها مبوجب النظام ولوائحه
التنفيذية متاحة ملعاينتها من قبل اهليئة.

 14- 1- 8التفويض على حساب باسم العميل
هدف تعليمي  :14- 1- 8معرفة أن الشخص املرخص له ملزم بإعداد واالحتفاظ بسجالت ووضع ضوابط
داخلية فيما يتعلق بأي تفويض له على حساب باسم العميل (الباب السادس ،املادة .)62
جيب على الشخص املرخص له أن يعد وحيتفظ بسجالت وإجراءات رقابة داخلية مناسبة بشأن أي تفويض
معطى له على حساب باسم العميل .وعلى وجه اخلصوص ،جيب على الشخص املرخص له التأكد من أن
مجيع الصفقات اليت يتم إبرامها مبوجب التفويض تقع ضمن نطاق الصالحية املعطاة ،وأن لديه إجراءات
مناسبة إلعطاء وتلقي التعليمات مبوجب التفويض.
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2- 8

أموال وأصول العمالء

1- 2- 8

متطلبات الفصل

هدف تعليمي  :1- 2- 8فهم متطلبات الفصل فيما يتعلق باألصول اخلاصة بالشخص املرخص له ،وأصول
عمالئه ،وأثر الفصل (الباب السابع ،املادتان  69و.)71
جيب على الشخص املرخص له فصل أمواله وأصوله عن أموال العميل وأصول العميل ،وأن يتم استخدام أموال
العميل وأصول العميل ملصلحة عمالء الشخص املرخص له فقط .وتعد أموال العميل وأصول العميل املفصولة
حمفوظةً لصاحل عمالء الشخص املرخص له وال تعد أصوالً عائدة للشخص املرخص له .وال يتمتع دائنو
الشخص املرخص له بأي حق يف أي مطالبة أو مستحقات يف األموال أو األصول املفصولة.

2- 2- 8

أموال العمالء

ال للعميل ،ومتى ال يصبح للعميل (الباب السابع ،املادتان  70و)78
هدف تعليمي  :2- 2- 8فهم ما يعد ما ً
بصورة عامة ،تعترب مجيع األموال  -باستثناء تلك األموال املستحقة والواجبة السداد فوراً إىل حساب
الشخص املرخص له اخلاص (مبا يف ذلك األتعاب والعموالت املستحقة بشكل نظامي للشخص املرخص له)
 اليت يتسلمها أي شخص مرخص له من عميل أو نيابة عنه يف سياق قيامه بأعمال األوراق املالية أموالعميل.
وجيب فصل أموال العميل واالحتفاظ بها يف حساب العميل بشكل منفصل عن أصول الشخص املرخص له.
وتعامل مجيع األموال املدفوعة يف حساب عميل من قبل الشخص املرخص له كأموال العمالء.
وحيتفظ يف حساب العميل بأموال العميل فقط ،ما مل تكن األموال مطلوبة لفتح حسابه أو اإلبقاء عليه
مفتوحاً أو كانت يف احلساب بشكل مؤقت .وجيوز للشخص املرخص له حتويل أموال عميل إىل شخص آخر
ألغراض تسوية صفقة أوراق مالية أبرمت مع أو من خالل ذلك الشخص اآلخر أو لتقديم ضمان لعميل .وال
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تعترب األموال أموال عميل إذا كانت مستحقة وواجبة السداد فوراً إىل الشخص املرخص له حلسابه اخلاص،
مثل األتعاب والعموالت املستحقة بشكل نظامي للشخص املرخص له.

3- 2- 8

االحتفاظ بأموال العميل لدى البنك

هدف تعليمي  :3- 2- 8معرفة وجوب االحتفاظ بأموال العميل لدى بنك حملي ،والتنظيمات اخلاصة
بتقييم املخاطر ،والبنوك اخلارجية ،والتأكيد احملدد من قبل البنك (الباب السابع ،املادتان  73و.)74
جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بأموال العميل يف حساب عميل لدى بنك حملي .وجيب عليه تقويم
خماطر البنك احمللي قبل فتح حساب عميل لديه .وحتديد مدى ضرورة فتح حسابات للعميل يف أكثر من
بنك .وجيوز للشخص املرخص له فتح حساب عميل لدى بنك حملي ضمن جمموعته على أن خيطر عميله
بنيته تلك وعدم اعرتاض العميل.
وجيوز االحتفاظ بأموال العميل لدى بنك خارجي على أن يكون ذلك ضروريًا لتسوية صفقة أوراق مالية خارج
اململكة .وجيوز دفع أرباح أو دخل آخر يتم تسليمه لصاحل عميل الشخص املرخص له خارج اململكة حلساب باسم
الشخص املرخص له لدى بنك خارجي على أن يتم حتويل تلك املبالغ حلساب العميل ،أو يتم دفعها للعميل
خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ اإلشعار باستالم تلك املبالغ ،وجيب على الشخص املرخص له إبالغ
عميله بأنه سيحتفظ بأموال العميل لدى بنك خارج اململكة .وتنطبق نفس الشروط السارية على البنوك
احمللية على احلسابات لدى البنوك اخلارجية
عالوةً على ذلك ،جيب على الشخص املرخص له أن حيصل خالل  81يوماً من تاريخ فتح حساب العميل على
تأكيد كتابي من البنك احمللي الذي مت فتح حساب العميل لديه ،متضمناً اآلتي:
 أن حساب العميل سوف حيتوي على أموال العميل وليس على أموال عائدة للشخص املرخص له.
 أن البنك احمللي لن ينفذ أي حق أو مطالبة تكون لديه ضد الشخص املرخص له على أموال
موجودة يف حساب العميل ،ولن جيمع بني حساب العميل وأي حساب آخر.
وإذا مل يتسلم الشخص املرخص له التأكيد املشار إليه آنفاً خالل عشرين يوماً املنصوص عليها ،فعليه سحب
مجيع األموال املوجودة يف احلساب وإيداعها يف حساب العميل لدى بنك حملي آخر.
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4- 2- 8

الدفع وسحب أموال العمالء

هدف تعليمي  :4- 2- 8فهم التنظيمات اخلاصة بدفع وسحب األموال واحملافظة عليها يف حساب أموال
العميل (الباب السابع ،املادة .)75
ما مل ينص على خالف ذلك ،جيب على الشخص املرخص له عندما يتسلم أموال عميل أن يودعها يف حساب
العميل خالل فرتة ال تتجاوز اليوم التالي بعد استالمها .وإذا كانت احلوالة تتكون جزئياً من أموال العميل
وأموال أخرى ،جيب دفعها يف حساب العميل .وجيب حتويل اجلزء من احلوالة الذي ليس له من حساب العميل
بأسرع وقت ممكن.
وجيوز للشخص املرخص له االحتفاظ بأموال العميل بعملة خمتلفة عن العملة اليت تسلمها .ويف تلك
احلالة ،جيب على الشخص املرخص له التأكد بشكل يومي من أن املبلغ الذي حيتفظ به بالعملة املختلفة
يساوي على األقل املبلغ بالعملة األصلية ،وأن يقوم بسداد أي نقص يف املبلغ الذي حيتفظ به بالعملة املختلفة
بناءً على ذلك (عن طريق تعويض أي عجز إذا كان ذلك ضرورياً) وعند القيام حبساب العملة ،جيب
استخدام سعر العملة الفوري عند اإلغالق يف اليوم السابق لعملية احلساب.

5- 2- 8

األموال اليت مل تعد أموال عمالء

هدف تعليمي  :5- 2- 8فهم متى ال تعد األموال أموال عمالء (الباب السابع ،املادة .)76
ال تصبح األموال أموال عميل وال يكون الشخص املرخص له مسؤوالً عنها إذا مت:
(أ) دفعها للعميل.
(ب) دفعها لطرف ثالث بناء على تعليمات العميل.
(ج) إيداعها يف حساب مصريف باسم العميل.
(د) سدادها للشخص املرخص له نفسه ،إذا كان املبلغ مستحقًا وواجب السداد للشخص املرخص له.
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6- 2- 8

الع ـمولـ ـة

هدف تعليمي  :6- 2- 8معرفة أن ليس مثة عمولة تدفع للعميل فيما يتعلق بأموال العميل املودعة يف
حسابه (الباب السابع ،املادة .)77
متنع الئحة األشخاص املرخص هلم دفع أي عمولة للعميل بشأن أموال العميل املودعة يف حساب العميل.

7- 2- 8

السجالت وتقرير مراجع احلسابات

هدف تعليمي  :7- 2- 8معرفة أنه جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجالت كافية لتعكس
التزامه بقواعد أموال العمالء من هذه الالئحة (الباب السابع ،املادة .)72
جيب على الشخص املرخص االحتفاظ بسجالت كافية لتوضيح التزامه بقواعد أموال العمالء من هذه
الالئحة .وجيب على مراجع حسابات الشخص املرخص له التأكد من التزام الشخص املرخص له بقواعد
أموال العمالء بشكل سنوي وإعداد تقرير بذلك كجزء من مراجعته للشخص املرخص له.

8- 2- 8

التأكيد بشأن أرصدة حسابات العمالء

هدف تعليمي  :8- 2- 8فهم التزامات األشخاص املرخص هلم املتعلقة بتأكيد األرصدة يف حسابات العمالء
(الباب السابع ،املادة .)79
جيب على الشخص املرخص له التأكد بشكل يومي من أن الرصيد اإلمجالي يف مجيع حسابات عمالئه كما
يف نهاية عمل اليوم الس ابق ال يقل عن متطلبات أموال العمالء احملسوبة وفقاً ملا تقرره اهليئة .وعليه التأكد
من دفع أي نقص يف حساب العميل يف موعد أقصاه نهاية عمل اليوم الذي يتم فيه احلساب ،وسحب أي فائض
خالل الفرتة الزمنية نفسها.
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وجيب على الشخص املرخص له استخدام القيم املوجودة يف سجالته احملاسبية كسجل املدفوعات دون القيم
املوجودة يف كشوفات احلساب املعدة من البنوك وجيوز استبعاد األتعاب والعموالت عند إجراء احلساب .وعندما
ُيطلب من الشخص املرخص له دفع أموال يف حساب العميل ،تعد تلك األموال أموال عميل .وجيب على
الشخص املرخص له إبالغ اهليئة فورًا إذا تعذر عليه إجراء احلسابات املطلوبة مبوجب هذه املادة.

9- 2- 8

التسويات اخلاصة حبسابات العمالء

هدف تعليمي  :9- 2- 8فهم التزامات الشخص املرخص له املرتبطة بتسوية حساب كل عميل مع األرصدة
لدى البنوك (الباب السابع ،املادة .)21
جيب على الشخص املرخص له تسوية ما يلي مرة واحدة على األقل كل سبعة أيام:
 رصيد حساب كل عميل كما هو مسجل لدى الشخص املرخص له مع رصيد ذلك احلساب
كما يظهر يف كشف احلساب أو يف أي منوذج تأكيد آخر صادر من البنك احمللي.
 الرصيد لكل حساب صفقة عميل لدى األسواق وغرف املقاصة والسماسرة الوسطاء ،ووكالء
التسوية ،واألطراف النظرية حسبما هو مسجل لدى الشخص املرخص له ،مع رصيد ذلك
احلساب كما يظهر يف الكشف أو يف أي منوذج تأكيد آخر صادر من قبل الشخص الذي يكون
احلساب مفتوحًا لديه.
 سجالته للضمانات اليت تسلمها من العمالء مع كشف الضمانات ،أو أي منوذج تأكيد آخر صادر
من قبل الشخص الذي يكون الضمان مودعًا لديه.
وجيب على الشخص املرخص إجراء التسويات املشار إليها أعاله خالل عشرة أيام من التاريخ الذي تشمله
التسوية .ويف حالة اكتشاف أي فروقات يف أي من التسويات آنفة الذكر ،جيب على الشخص املرخص له أن
يقوم بتصحيحها بأسرع وقت ممكن ويف مجيع األحوال مبا ال يتجاوز ثالثة أيام .وجيب على الشخص املرخص
له إبالغ اهليئة بأسرع وقت ممكن إذا تعذر عليه إجراء أي من التسويات املطلوبة مبوجب األحكام املنصوص
عليها يف هذا الفصل.
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وإذا تعذر على الشخص املرخص له تصحيح فرق ناتج عن تسوية ،وأظهرت السجالت اليت يراجعها الشخص
املرخص له خالل التسوية أنه قد حيتاج إىل مبلغ أكرب من املال املوجود يف حسابات العمالء املعينني أو إىل
ضمان يزيد على املوجود يف الواقع ،جيب على الشخص املرخص له ،وحتى يتم التوصل إىل تصحيح نهائي،
افرتاض أن السجالت صحيحة وأن يدفع الفرق من ماله اخلاص يف حساب العميل وأن يعترب املبلغ املدفوع
أموال عميل.

3- 8

قواعد أصول العمالء

1- 3- 8

أصول العمالء والفصل

هدف تعليمي  :1- 3- 8فهم ماهية أصول العمالء واحلاجة إىل الفصل (الباب السابع ،املادتان 28و .)23
أصول العمالء هي األصول ،عدا األموال ،اليت حيتفظ بها الشخص املرخص له بالنيابة عن عمالئه .وعلى غرار
أموال العمالء ،جيب فصل أصول العمالء ،وال جيوز للشخص املرخص له االحتفاظ بأصول العمالء ما مل يكن
ال من اهليئة على ترخيص لتقديم خدمات احلفظ .وتعد أصول عمالء مجيع األصول اليت تشتمل على
حاص ً
أوراق مالية يتسلمها الشخص املرخص له يف سياق ممارسة أعمال األوراق املالية ،وذلك عدا النقود
والضمانات.
وجيب على الشخص املرخص له فصل أصول العمالء اليت حيتفظ بها عن األصول اخلاصة به ،وال جيوز له
استخدام أصول العمالء حلسابه اخلاص أو حلساب عميل آخر دون احلصول على موافقة مسبقة من العميل
الذي تعود له األصول .وتشمل أصول العميل الضمان الذي يتم احلصول عليه على سبيل الرهن للوفاء بالتزام
ناشئ عن ذلك الرهن إىل أن يتم استخدامه للوفاء بذلك االلتزام.
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2- 3- 8

ملكيات حسابات أصول العمالء

هدف تعليمي  :2- 3- 8فهم أن استخدام ملكيات احلسابات لتسجيل أصول العميل يوضح أن تلك األصول
تعود ملكيتها للعميل (الباب السابع ،املادة .)24
يف حال تسجيل أصول عميل يف حساب لدى الشخص املرخص له ،عليه التأكد من أن اسم احلساب يوضح أن
تلك األصول عائدة للعميل وأنها مفصولة عن األصول العائدة للشخص املرخص له .وجيب على الشخص
املرخص له عندما تكون أصول العميل مسجلة يف حساب لدى أمني حفظ ،حملي أو خارجي ،أن يطلب من أمني
احلفظ اإليضاح يف اسم احلساب أن أصول العميل عائدة لعميل واحد أو أكثر من عمالء الشخص املرخص له
وأنها مفصولة.

3- 3- 8

حفظ وتسجيل أصول العمالء

هدف تعليمي  :3- 3- 8فهم التنظيمات املرتبطة حبفظ وتسجيل أصول العمالء (الباب السابع ،املادة .)25
جيب االحتفاظ باألوراق املالية اليت ميكن إيداعها لدى مركز اإليداع يف حساب باسم العميل املعين لدى
مركز اإليداع .وجيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسند ملكية أصول العميل إما حبيازته الفعلية ،أو
لدى أمني حفظ يف حساب خمصص ألصول العميل.
إذا قام الشخص املرخص له بتدوين أو تسجيل ملكية أصل العميل جيب التأكد من تسجيله أو تدوينه باسم
العميل ،ما مل يكن العميل شخصاً مرخصاً له يتصرف نيابة عن عميل له ،ويف تلك احلالة جيب تسجيل
األصل باسم عميل ذلك الشخص املرخص له.
إذا كان األصل ورقة مالية مت امتالكها خارج اململكة ،فيمكن تسجيل أو تدوين ملكيته باسم أمني حفظ
خارجي ،أو باسم الشخص املرخص له ،شرط أن يكون الشخص املرخص له قد اقتنع أنه من غري املمكن تسجيل
أو تدوين ملكية األصل باسم العميل .وجيب على الشخص املرخص له احلصول على موافقة العميل الكتابية
املسبقة على تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم أمني حفظ خارجي أو باسم الشخص املرخص له بإشعار
العميل كتابياً بأي نتائج سلبية قد تنتج بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغري امسه.
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4- 3- 8

إقراض أوراق مالية عائدة لعميل

هدف تعليمي  :4- 3- 8فهم الظروف واحلاالت اليت جيوز فيها للشخص املرخص له إقراض أوراق مالية
خاصة بالعميل (الباب السابع ،املادة .)26
ال جيوز للشخص املرخص له إقراض أوراق مالية عائدة لعميل أو ممارسة نشاطات إقراض من هذا النوع مع
عميل إال بعد موافقة العميل على ذلك صراحة وكتابياً .وجيب أن يكون أي نشاط إقراض ألوراق مالية
خاضعًا لشروط وأحكام مناسبة ،كما مت االتفاق عليه يف اتفاقية شروط تقديم اخلدمات بني الشخص
املرخص له والعميل.
وجيب على الشخص املرخص له ،ويف مجيع األوقات ،خالل فرتة تنفيذ صفقة إقراض أوراق مالية القيام باآلتي:
 التأكد من تقديم ضمان من املقرتض لتغطية القيمة اليت ميكن حتقيقها لألوراق املالية اليت مت
إقراضها.
 املراقبة اليومية للتحقق من أن قيمة الضمان كافية لتغطية القيمة اليت ميكن حتقيقها لألوراق
املالية.
 إذا كانت قيمة الضمان غري كافية لتغطية القيمة اليت ميكن حتقيقها لألوراق املالية جيب على
الشخص املرخص له تعويض الفرق يف الضمان إال إذا اتفق الشخص املرخص له مع العميل
كتابياً على خالف ذلك.
ال جيوز استخدام األوراق املالية املسجلة أو احملفوظة بشكل جممل ألكثر من عميل لغرض صفقة إقراض
األوراق املالية ما مل يوافق مجيع العمالء الذين ميلكون األوراق املالية كتابياً على ذلك .ويف حال موافقة
بعض العمالء فقط ،جيب على الشخص املرخص له أن يضمن ويبني أن األوراق املالية العائدة للعمالء الذين
أعطوا موافقتهم فقط هي اليت يتم استخدامها .هذا وجيب على الشخص املرخص له التأكد من توثيق
مجيع صفقات إقراض األوراق املالية بالشكل املناسب.
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5- 3- 8

تقويم أمني احلفظ

هدف تعليمي  :5- 3- 8فهم وجوب إجراء تقويم ألمناء احلفظ (الباب السابع ،املادة .)27
يكون الشخص املرخص له ملزماً بواجب احلرص جتاه العميل عند اختاذ قرار بشأن مكان االحتفاظ بأصول
العميل أو تقديم توصية للعميل بذلك .وعلى الشخص املرخص له إجراء تقويم للمخاطر قبل تقديم
التوصية أو اختاذ قرار االحتفاظ بأصول عميل لدى أمني حفظ للتأكد من توافر ترتيبات مناسبة لدى أمني
احلفظ حلماية األصول ،وخضوع أمني احلفظ للمعايري النظامية املناسبة .وجيب على الشخص املرخص له
إجراء ذلك التقويم كلما كان ضرورياً للتأكد من استمرار استيفاء متطلبات هذه الفقرة بشكل مستمر.
و جيب على الشخص املرخص له إبالغ العميل قبل حفظ أصول العميل لدى أمني حفظ تابع جملموعة
الشخص املرخص له .وال جيوز للشخص املرخص له حفظ تلك األصول لدى أمني حفظ تابع للمجموعة
نفسها يف حالة اعرتاض العميل على ذلك .وال جيوز للشخص املرخص له االحتفاظ بأصول عمالئه لدى أمني
حفظ خارجي أو التوصية لعميل بذلك ما مل تكن الرتتيبات املقرتحة مع أمني احلفظ اخلارجي ضرورية
ألغراض متلك أو حفظ األوراق املالية خارج اململكة.
تسري املتطلبات املذكورة أعاله على أمناء احلفظ اخلارجيني ،وجيب على الشخص املرخص له عند تنفيذ
تقويم املخاطر بشأن أمني حفظ خارجي أن يأخذ يف احلسبان مدى خضوع أمني احلفظ اخلارجي اللتزامات
نظامية مساوية كحد أدنى لاللتزامات املفروضة على أمناء احلفظ مبوجب النظام ولوائحه التنفيذية.

6- 3- 8

اتفاقيات العمالء

هدف تعليمي  :6- 3- 8فهم أن الشخص املرخص له ملزم بإبرام اتفاقيات مع عمالئه قبل تقديم خدمات
احلفظ (الباب السابع ،املادة .)22
جيب على الشخص املرخص له قبل تقديم خدمات احلفظ للعميل الفرد ،أن يتفق معه كتابياً على شروط
تقديم اخلدمات املناسبة .وجيب على الشخص املرخص له قبل تقديم خدمات احلفظ لطرف نظري أن يبلغه
كتابياً بالشروط التفصيلية هلذه اخلدمات.
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وجيب أن تتضمن االتفاقية أو اإلبالغ تفاصيل عن اآلتي:
 طريقة تسجيل أصول العميل.


ترتيبات تلقي وإعطاء التعليمات من العميل بشأن خدمات احلفظ.

 مسؤولية الشخص املرخص له جتاه العميل.
 أي رهن أو ضمان على أصول العميل لصاحل الشخص املرخص له أو أي طرف آخر.
 األحوال اليت ميكن فيها للشخص املرخص له أن يقوم بتصفية أصول العميل احملفوظة كضمان
مقابل التزامات العميل.
 إجراءات الشخص املرخص له بشأن املطالبة واستالم األرباح والعموالت واإليرادات واملستحقات
األخرى للعميل.
 إجراءات الشخص املرخص له املتعلقة بأمور الشركة كحقوق التصويت وإعادة تنظيم رأس املال
وشراء السيطرة.


املعلومات اليت يتم تقدميها للعميل بشان أصول العميل اليت حيتفظ بها الشخص املرخص له.



تزويد العميل بالكشوفات.

 األتعاب والرسومات املرتتبة على العميل لقاء خدمات احلفظ.
 إيضاح ما إذا كانت أصول العميل سيتم جتميعها مع أصول العمالء اآلخرين وبيان تأثري ذلك.

7- 3- 8

اتفاقية أمني احلفظ

هدف تعليمي  :7- 3- 8فهم أنه جيب على الشخص املرخص له االتفاق كتابياً مع أمني احلفظ على
شروط لتقديم اخلدمات املناسبة ،قبل االحتفاظ بأصول العميل (الباب السابع ،املادة .)29
قبل حفظ أصول عميل لدى أمني حفظ ،جيب على الشخص املرخص له االتفاق كتابياً مع أمني احلفظ على
شروط تقديم اخلدمات املناسبة على أن تتضمن اآلتي:
 اإلشارة يف اسم احلساب الذي سيتم حفظ أي أصول عميل فيه إىل أن األصول اليت يتم قيدها يف
احلساب غري عائدة للشخص املرخص له.
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 أن أمني احلفظ لن يسمح بسحب أي من أصول العمالء من احلساب إال من قبل الشخص املرخص
له ،أو أي شخص آخر طبقًا للتعليمات اليت يتلقاها أمني احلفظ من الشخص املرخص له.
 أن أمني احلفظ سوف يقوم حبفظ أو تدوين أصل العميل العائد لعميل الشخص املرخص له
بشكل منفصل عن أي أوراق مالية أو أصول أخرى عائدة ألمني احلفظ وسوف يعترب األصول
املوجودة يف احلساب أصول عميل.
 أن أمني احلفظ سوف يقدم للشخص املرخص له كشفاً يف التاريخ أو التواريخ اليت حيددها
الشخص املرخص له يبني بالتفصيل وصف ومبالغ مجيع األوراق املالية اليت مت قيدها يف احلساب
وأن يتم تسليم الكشف للشخص املرخص له خالل سبعة أيام من تارخيه.
 أن أمني احلفظ لن يدعي وجود أي رهن أو حق حجز أو بيع على األوراق املالية املقيدة يف أي حساب
معني تشري ملكيته إىل أن األصول اليت يتم قيدها يف احلساب غري عائدة للشخص املرخص له
وتسري املتطلبات املنصوص عليها أعاله يف حال وضع أصول العمالء يف حساب لدى أمني حفظ خارجي.

8- 3- 8

التسويات اخلاصة باألصول احملفوظة

هدف تعليمي  :8- 3- 8فهم التزامات الشخص املرخص له املتعلقة بتسوية أصول عمالئه اليت ال حيتفظ
بها فعلياً ،فضالً عن التزاماته عند وجود أي تناقض تبينه التسويات (الباب السابع ،املادة .)91
جيب على الشخص املرخص له أن يقوم حسبما متليه الضرورة ،ومبا ال يقل عن مرة كل سبعة أيام ،بتسوية
سجالته اليت يثبت فيها أصول عمالئه غري املوجودة حبوزته فعلياً ،مقارنة مع الكشوفات اليت حيصل عليها من
مركز اإليداع ،أو من أمناء احلفظ ،أو من أمناء احلفظ اخلارجيني ،ويف حال االحتفاظ بأوراق مالية بدون
شهادة لدى جهة غري مركز اإليداع ،أو أمناء احلفظ ،أو أمناء احلفظ اخلارجيني ،جيب تسوية سجالته اليت
يثبت فيها أصول عمالئه غري املوجودة حبوزته فعلياً مع الكشوفات اليت حيصل عليها من الشخص الذي
حيتفظ بسجل األحقية.
وجيب على الشخص املرخص له أن يقوم حسبما متليه الضرورة ،ومبا ال يقل عن مرة واحدة كل ستة أشهر،
بتعداد مجيع أصول العمالء املوجودة فعلياً حبوزته وتسوية نتائج ذلك التعداد مع السجل اخلاص بذلك
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لديه ،وتسوية سجل الشخص املرخص له لألوراق املالية اليت ميلكها العمالء مع سجله ملكان حفظ أصول
العمالء .وجيب أن يشمل التعداد والتسوية املذكورين أعاله مجيع دفاتر وسجالت الشخص املرخص له ،وجيب
أن يتم ذلك بتعداد وتسوية مجيع األوراق املالية وأصول العميل األخرى يف التاريخ نفسه .وجيب على الشخص
املرخص له إجراء التسويات خالل عشرة أيام من التاريخ الذي تشمله التسوية.
كما جيب على الشخص املرخص له أن يقوم خالل ثالثة أيام بتصحيح أي تناقض يتم اكتشافه من خالل أي
تسوية قام بإجرائها .ويف حال اكتشاف الشخص املرخص له أن التناقض ينطوي على نقص ،جيب عليه
تسديد النقص خالل ثالثة أيام ،وجيب عليه إبالغ اهليئة إذا مل يتمكن من حل التناقض خالل سبعة أيام من
اكتشافه.

9- 3- 8

كشوفات العمالء

هدف تعليمي  :9- 3- 8فهم التزامات الشخص املرخص له فيما خيص تزويد العمالء بكشوفات ،باإلضافة
إىل ما تتضمنه هذه الكشوفات (الباب السابع ،املادة .)90
جيب على الشخص املرخص له حسبما متليه الضرورة ،ومبا ال يقل عن مرة واحدة كل سنة ،تزويد كل عميل
بكشف كتابي باألصول احملفوظة .وجيب على الشخص املرخص له تقديم كشف للعميل الذي قام الشخص
املرخص له يف أي وقت خالل سنته املالية باالحتفاظ حلسابه بأصول عميل أو ضمان أو أي أصول أخرى حتى
وإن مل تكن هناك أي أصول يف حساب العميل بتاريخ الكشف .ومع ذلك ،ال يتوجب تقديم كشف يف حالة
إغالق حساب العميل لدى الشخص املرخص له وقيامه بإرسال كشف ختامي إىل العميل يبني عدم احتفاظ
الشخص املرخص له بأي أصول عميل ،أو أي ضمان أو أي أصول أخرى عائدة للعميل.
وميكن إرسال الكشوفات إلكرتونياً بناءً على موافقة كتابية مسبقة من العميل إذا كان الشخص املرخص له
قادراً على نسخ الكشف واالحتفاظ بسجل يثبت فيه إرسال الكشف إىل العميل .وجيب أن تبني مجيع الكشوفات
اليت يتم إصدارها من الشخص املرخص له أو نيابة عنه مجيع أصول العميل والضمانات واألصول األخرى اليت
ميلكها واليت يكون الشخص املرخص له مسؤوالً عنها ،إضافة إىل اآلتي:
 حتديد أية أوراق مالية مسجلة باسم العميل منفصلة عن األوراق املالية املسجلة باسم آخر.
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 حتديد األوراق املالية واألصول اليت جيري استخدامها كضمان ،أو اليت مت تقدميها إىل أطراف
ثالثة على سبيل الرهن ،بشكل منفصل عن أي أوراق مالية وأصول أخرى.
 بيان القيمة السوقية ألي ضمان موجود حبوزة الشخص املرخص له كما يف تاريخ الكشف.
 أن تكون مبنية على معلومات تاريخ التداول أو تاريخ التسوية ،وأن يتم إشعار العميل باألساس الذي
تتم التسوية بناءً عليه.

 11- 3- 8محاية الضمانات
هد ف تعليمي  :11- 3- 8فهم التزامات الشخص املرخص له فيما خيص محاية الضمانات (الباب السابع،
املادة .)93
جيب على الشخص املرخص له اختاذ خطوات معقولة لضمان توفري احلماية املناسبة للضمان .وإذا كان لدى
الشخص املرخص له أسباباً معقولة تدعوه إىل االعتقاد بأن الطرف الثالث لن يستخدم الضمان بالشكل
الصحيح أو لن يوفر له احلماية املناسبة ،جيب على الشخص املرخص له يف تلك احلالة سحب الضمان من
الطرف الثالث ما مل يطلب العميل غري ذلك كتابة.
وجيب أن تكون الضمانات اليت حيتفظ بها الشخص املرخص له قابلة للتحديد بشكل منفصل عن أصول
الشخص املرخص له .وجيب أن يكون الشخص املرخص له قادرًا يف أي وقت على حتديد العميل مقدم الضمان.
إذا قام الشخص املرخص له بتحويل ضمان عميل فرد يتكون من أموال عميل أو أصول عميل إىل طرف نظري يف
اململكة جيب عليه اختاذ خطوات معقولة لضمان معاملة الطرف النظري للضمان على أنه مال عميل أو أصل
عميل ،واحلصول على موافقة العميل الفرد ،ضمن شروط تقديم اخلدمات على عدم اعتبار األموال أو األصول
أموال عميل أو أصول عميل.
وال جيوز للشخص املرخص له تنفيذ صفقة لعميل تشمل أموال عميل أو أصول عميل يتم حتويلها إما
كضمان إىل طرف نظري أو إىل وكيل تسوية خارج اململكة قبل أن يقوم بإبالغ العميل رمسياً بأنه ميكن حتويل
أمواله أو أصوله إىل ذلك الشخص ،وأن القواعد النظامية اليت تسري على أولئك األشخاص ختتلف عن
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املعمول به يف اململكة ،وأنه قد اختذ خطوات معقولة لضمان أن الطرف النظري أو وكيل التسوية سوف يقوم
فعلياً بفصل الضمان عن أصوله مبوجب قانون بلد ذلك الطرف النظري أو وكيل التسوية.
إضافة إىل ذلك ،جيب على الشخص املرخص له الذي حيول ضمانات العمالء إىل سوق أو غرفة مقاصة أن
يقوم بإبالغ السوق أو غرفة املقاصة بأن الضمان أموال عميل أو أصول عميل ،وأن الشخص املرخص له ملزم
باالحتفاظ بضمانات عمالئه منفصلة عن ضمان الشخص املرخص له .وينبغي للشخص املرخص له أن يطلب
من السوق أو غرفة املقاصة قيد قيمة الضمان اليت قام الشخص املرخص له بتحويلها إىل حساب صفقات
عميل الشخص املرخص له لدى السوق أو غرفة املقاصة ،ومعاملة حصيلة مبيعات ذلك الضمان وفقاً ملتطلبات
تلك السوق أو غرفة املقاصة.
و قبل أن يقوم الشخص املرخص له بإيداع أصل عميل كضمان أو تقدميه كرهن أو الدخول يف ترتيب أعباء
أخرى على أي أصول عميل لصاحل طرف ثالث ،جيب على الشخص املرخص له إجراء دراسة مناسبة للمخاطر
االئتمانية اليت قد يتعرض هلا عمالؤه ،وإشعار العميل بأنه لن يتم تسجيل الضمان باسم العميل ،واحلصول
على املوافقة الكتابية املسبقة للعميل سواء ضمن شروط تقديم اخلدمات أو بطريقة أخرى.
وجيب على الشخص املرخص له احلصول على موافقة كتابية مسبقة من عميله عند رغبته إعادة ضمان
للعميل بشكل خمتلف عن الضمان األصلي أو النوع األصلي للضمان أو األموال.
كما جيب على الشخص املرخص له إبالغ اهليئة فور علمه بإعسار شخص قام الشخص املرخص له بتحويل
الضمان إليه ،وإبالغ اهليئة بأسرع وقت ممكن من الناحية العملية ،نيته تعويض أي نقص يف أموال العميل أو
أصول العميل نشأ أو ميكن أن ينشأ ،مع بيان مبلغ النقص.

 11- 3- 8الضمانات األخرى
هدف تعليمي  :11- 3- 8فهم األحكام اليت ميكن مبوجبها للشخص املرخص له أن يعامل الضمانات
"كضمانات أخرى" ،وأهمية االحتفاظ بالضمانات بهذه الطريقة (الباب السابع ،املادة .)94
الضمانات األخرى هي الضمانات اليت حيق للشخص املرخص له معاملتها كما لو كانت خاصة به شرط أن
يكون الشخص املرخص له ملزماً بإعادة أصول مساوية إىل العميل فور انتهاء الصفقة أو الوفاء بااللتزام.
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ال جيوز للشخص املرخص له تسلم أو حفظ ضمان آخر يف حال كون الضمان عائد لعميل فرد قبل التقرير أن
احلصول على الضمان يعترب مالئماً للعميل الفرد ،واختاذ خطوات معقولة للتأكد من أن العميل الفرد يفهم
طبيعة املخاطر املرتتبة على تقدميه ضمان آخر إىل الشخص املرخص له.
عالوةً على ذلك ،جيب على الشخص املرخص له أيضاً التصريح للعميل الفرد يف شروط تقديم اخلدمات أن
ضمانه لن يكون مشموالً باحلماية املنصوص عليها يف قواعد أصول العمالء ،وبالتالي لن يتم فصل ضمانه عن
أصول الشخص املرخص له وأنه سوف يتم استخدام ضمانه من قبل الشخص املرخص له يف سياق أعمال
الشخص املرخص له ،وبالتالي فإنه سوف يعترب دائناً عاماً للشخص املرخص له .هذا وجيب على الشخص
املرخص له التأكد من أنه حيتفظ بسجالت كافية لتمكينه من الوفاء بأي التزامات حمتملة مبا يف ذلك
إعادة أصول مساوية للعميل الفرد.
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أسئلة املراجعة
 .0ملاذا يعد التوزيع الواضح واملالئم للمسؤوليات الرئيسة بني أعضاء جملس إدارة الشخص املرخص له
وشركائه وإدارته العليا أمراً مهماً؟
 .8ما اجلوانب اليت جيب تضمينها كحد أدنى عندما يضع الشخص املرخص له النظم واإلجراءات
الرقابية؟
 .3ما مسؤوليات اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له فيما يتعلق باملطابقة وااللتزام؟
 .4من األعضاء الذين جيب أن تضمهم جلنة املطابقة وااللتزام اخلاصة بالشخص املرخص له؟ ومتى
جتتمع هذه اللجنة؟
 .5كم مرة جيب مراجعة دفاتر الشخص املرخص له وحساباته وسجالته األخرى املتعلقة بأعمال األوراق
املالية؟
 .6ما اخلطوات الواجب اختاذها من قبل الشخص املرخص له يف التعامل مع شكاوى العمالء؟
 .7ما األموال اليت تعد أموال عميل؟ وما األموال اليت ال تعد كذلك؟
 .2اشرح عملية إجراء التسويات حلسابات العمالء .وما املدة الزمنية املتاحة إلجراء تلك التسويات؟
 .9ما املقصود بأصول العمالء؟
.01ما الشروط واألحكام املناسبة اليت ينبغي أن تتضمنها يف "شروط تقديم اخلدمات" بالنسبة إىل نشاط
إقراض األوراق املالية؟
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منوذج أسئلة متعددة اخليارات
 .1أي من العبارات التالية عن "جلنة املطابقة وااللتزام" غري صحيحة؟
(أ) جيوز للشخص املرخص له ،وفق تقديره ،تشكيل جلنة مطابقة والتزام ملراقبة أعمال األوراق املالية
اليت يقوم بها ،وبرنامج املطابقة وااللتزام الذي يتبعه.
(ب) جيب على جلنة املطابقة وااللتزام أن جتتمع مرة واحدة يف السنة على األقل.
(ج) جيوز للهيئة أن تطلب من الشخص املرخص له تعيني جلنة مطابقة والتزام إذا رأت ضرورة ذلك.
(د) جيب االحتفاظ مبحاضر اجتماعات جلنة املطابقة وااللتزام مدة عشر سنوات.

 .2جيب على الشخص املرخص له إعداد كشوفات تسوية أموال العمالء بشكل أسبوعي على األقل .أي
مما يلي يعد خاطئًا حول متطلبات التسوية؟
(أ) جيب تسوية رصيد كل حساب عميل كما هو مسجل لدى الشخص املرخص له مع رصيد ذلك
احلساب كما هو مسجل من قبل العميل.
(ب) عند ظهور أي فروقات ناشئة عن التسويات ،جيب على الشخص املرخص له أن يقوم بتصحيحها يف
غضون ثالثة أيام .
(ج) إذا تعذر على الشخص املرخص له إجراء التسويات املطلوبة ،وجب عليه إبالغ اهليئة بذلك.
(د) إذا مل يستطع الشخص املرخص له تصحيح أي فرق ناتج عن تسوية ،وجب عليه دفع الفرق من
ماله اخلاص يف حساب العميل.

 .3جيب على الشخص املرخص له ،حسبما متليه الضرورة ،ومبا ال يقل عن مرة واحدة كل ،............
تزويد كل عميل بكشف كتابي باألصول احملفوظة.
(أ) شهر.
(ب) ربع.
(ج) ستة أشهر.
(د) سنة.
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الفصل التاسع
الئحة سلوكيات السوق

األهداف التعليمية
قُسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف إطار
يسبق النص.

مــقدمــة
1- 9

2- 9

3- 9

منع التالعب بالسوق
0- 0- 9

منع التصرفات أو املمارسات اليت تنطوي على تالعب وتضليل

8- 0- 9

التصرفات أو املمارسات اليت تشكل تالعبًا وتضليالً

التداول بناءً على معلومات داخلية
0- 8- 9

اإلفصاح عن املعلومات الداخلية

8- 8- 9

املطلعون على معلومات داخلية

3- 8- 9

املعلومات الداخلية

4- 8- 9

حظر اإلفصاح عن املعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها

البيانات غري الصحيحة
0- 3- 9

حظر التصريح ببيانات غري صحيحة
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4- 9

8- 3- 9

اإلشاعات

3- 3- 9

مفهوم البيانات غري الصحيحة

4- 3- 9

املسؤولية عن البيانات غري الصحيحة

سلوك األشخاص املرخص هلم
0- 4- 9

التصرف يف حال تالعب العمالء والتداول بناءً على معلومات داخلية

8- 4- 9

جتميع أوامر العمالء

3- 4- 9

التعامل السابق لنشر البحوث

4- 4- 9

املسؤولية عن تصرفات اآلخرين
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مـقدمــة
يتناول هذا الفصل الئحة سلوكيات السوق ،اليت صدرت عن جملس هيئة السوق املالية ،مبوجب القرار رقم
 ،8114- 00- 0وتاريخ 0485/2/81هـ ،املوافق 8114/01/4م ،بناءً على نظام السوق املالية الصادر
باملرسوم امللكي رقم م 31/وتاريخ 0484/6/8هـ.14
وتأتي الئحة سلوكيات السوق يف ستة أبواب ،تتناول يف ثناياها قضايا عدة ،كمنع التالعب بالسوق ،والتداول
بناءً على معلوماتٍ داخلية ،وحظر التصريح ببياناتٍ غري صحيحة ،وسلوك األشخاص املرخص هلم فيما يتعلق
بالتالعب بالسوق والتداول بناءً على معلومات داخلية.

1- 9

منع التالعب بالسوق

1- 1- 9

منع التصرفات أو املمارسات اليت تنطوي على تالعب وتضليل

هدف تعليمي  :1- 1- 9إدراك أن التالعب بالسوق والتصرفات املنطوية على تالعب أو تضليل ،سلوكيات
ممنوعة (الباب الثاني ،املادة .)8
حتظر الئحة سلوكيات السوق على أي شخص القيام أو املشاركة يف أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على
تالعب أو تضليل فيما يتعلق باألوامر أو الصفقات على أي ورقة مالية ،إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة
ذلك التصرف أو املمارسة ،أو لديه أسس منطقية تتيح له العلم بطبيعة ذلك التصرف أو تلك املمارسة.

 14يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت يف هذه الالئحة" ،نظام السوق املالية" الصادر باملرسوم امللكي رقم م 20/وتاريخ 1262/2/6هـ ،ويقصد
باملصطلحات والعبارات الواردة فيها ،املعاين املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ،ما مل يقتض
سياق النص غري ذلك.
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كما يُحظر أيضاً على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غري مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة
مالية بهدف تكوين أي مما يلي:
 انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول يف الورقة املالية ،أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
 سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة املالية أو أي ورقة مالية ذات عالقة.

2- 1- 9

التصرفات أو املمارسات اليت تشكل تالعباً وتضليالً

هدف تعليمي  :2- 1- 9معرفة األعمال أو التصرفات أو املمارسات اليت تعد "تالعباً وتضليالً" (الباب الثاني،
املادة .)3
تعترب األعمال والتصرفات واملمارسات التالية من أنواع التالعب والتضليل:
 إجراء صفقة تداول وهمي.
 أو تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية ال تنطوي على تغيري يف امللكية احلقيقية هلا
وتدخل كذلك يف األعمال والتصرفات اليت تعد من أنواع التالعب والتضليل ،عند ارتكابها بهدف تكوين
انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول يف ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها ،أو بهدف تكوين سعر
مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية ،التصرفات اآلتية:
 إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم املسبق بأنه مت أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة
ومقاربة من حيث احلجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة املالية ،إلعطاء االنطباع املصطنع بأن
الورقة املالية حتظى باهتمام وأنشطة وسيولة.
 إدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم املسبق بأنه مت أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة
ومقاربة من حيث احلجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة املالية ،إلعطاء االنطباع املصطنع بأن
الورقة املالية حتظى باهتمام وأنشطة وسيولة.
 شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع أو بنمط من األسعار متتابعة
التزايد ،لرفع السعر بصورة مصطنعة (مفتعلة).
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 بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع أو بنمط أسعار متتابعة التناقص،
خلفض السعر بصورة مصطنعة.
 إدخال أمر أو عدة أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:
 وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب.
 حتقيق سعر إغالق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب.
 إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.
 إدخال أوامر أو سلسلة من األوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.

2- 9

التداول بناءً على معلومات داخلية

1- 2- 9

اإلفصاح عن املعلومات الداخلية

هدف تعليمي  :1- 2- 9فهم معنى التداول بناءً على معلومات داخلية وبيان كونه ممنوعاً (الباب الثالث،
املادة (4أ)).
تقدم الئحة سلوكيات السوق تفاصيل عن خمالفة التداول بناءً على معلومات داخلية املبينة يف نظام السوق
املالية .ولكي يعترب التداول تداوالً بناءً على معلومات داخلية ،جيب أن تكون الورقة املالية ورقةً مالية متداولة،
وجيب أن يكون هنالك معلومات داخلية تؤثر يف سعر أو قيمة تلك الورقة املالية ،إذا كشفت أو قدمت هذه
املعلومات الداخلية للجمهور.
ويعترب الشخص خمالفاً إذا تداول ،بشكل مباشر أو غري مباشر ،يف تلك الورقة املالية نظراً حليازته املعلومات
الداخلية.
ويشمل التداول املباشر :تنفيذ صفقة على الورقة املالية ألي حساب تكون له مصلحة فيه ،والشخص الذي يقدم
عرض شراء أو بيع للورقة يف السوق .بينما يشمل التداول غري املباشر أي من احلاالت الثالث التالية:
 )0إذا قام الشخص بتنفيذ الصفقة كوكيل لشخص آخر.
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 )8إذا قام الشخص برتتيب صفقة يكون أحد أطرافها شخصاً من أقاربه أو شخصاً تربطه به عالقة عمل أو
عالقة تعاقدية.
 )3إذا رتب الشخص لوكيله أو ألي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول باألوراق
املالية ذات العالقة.

2- 2- 9

املطلعون على معلومات داخلية

هدف تعليمي  :2- 2- 9معرفة تعريف "الشخص املطلع على معلومات داخلية" وما املعلومات اليت تعد
"معلومات داخلية" (الباب الثالث ،املادة (4ب)).
يعد الشخص "شخصًا مطلعاً" يف أي من احلاالت التالية:
 عضو جملس إدارة أو مسؤول تنفيذي أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية.
 شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل أي عالقة عائلية ،مبا يف ذلك من خالل أي شخص له
عالقة بالشخص الذي حيصل على املعلومات.
 شخص حيصل معلومات داخلية من خالل عالقة عمل ،مبا يف ذلك احلصول على املعلومات من مصدر
ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية ،أو من خالل أي شخص له عالقة عمل مع الشخص الذي
حيصل على املعلومات ،أو من أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي حيصل على املعلومات.
 شخص حيصل على معلومات داخلية من خالل عالقة تعاقدية ،مبا يف ذلك احلصول على معلومات
من مصدر ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية ،أو من أي شخص له عالقة تعاقدية بالشخص
الذي حيصل على املعلومات.
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3- 2- 9

املعلومات الداخلية

هدف تعليمي  :3- 2- 9معرفة املعلومات اليت متثل "معلومات داخلية" (الباب الثالث ،املادة (4ج)).
تعين "املعلومات الداخلية" املعلومات اليت يتحقق فيها اآلتي:
 أن تتعلق بورقة مالية.
 أال يكون قد مت اإلعالن عنها لعموم اجلمهور ،وأال تكون متوفرة هلم بأي شكل آخر.
 أن يدرك الشخص العادي ،بالنظر لطبيعة وحمتوى هذه املعلومات ،أن الكشف عنها أو توفريها
للجمهور يؤثر تأثرياً جوهرياً على سعر الورقة املالية أو قيمتها.

4- 2- 9

حظر اإلفصاح عن املعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها

هدف تعليمي  :4- 2- 9معرفة التنظيمات اليت حتظر اإلفصاح عن املعلومات الداخلية والتداول بناءً عليها
(الباب الثالث ،املادتان  5و.)6
ال حيظر النظام فقط التداول بناءً على معلومات داخلية ،بل كذلك حيظر إفشاء املعلومات الداخلية.
وكذلك ُيحظر على أي شخص يف حوزته معلومات داخلية أن يكشف عنها ألي شخص آخر.
ومتنع الالئحة الشخص املطلع من اإلفصاح عن أي معلومات داخلية ألي شخص آخر ،وهو يعلم أو جيدر به أن
يعلم أن هذا الشخص اآلخر ،من املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية.
ومتنع أيضاً أي شخص غري مطلع من اإلفصاح ألي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من
شخص مطلع ،وكان يعلم أو جيدر به أن يعلم أن ذلك الشخص اآلخر الذي مت اإلفصاح له من املمكن أن يقوم
بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية.
عالوةً على ما سبق ،حيظر على الشخص املطلع التداول بناءً على معلومات داخلية ،كما حيظر على الشخص
غري املطلع التداول بناءً على معلومات داخلية إذا حصل عليها من شخص آخر وهو يعلم أو جيدر به أن يعلم أن
هذه املعلومات داخلية.
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3- 9

البيانات غري الصحيحة

1- 3- 9

حظر التصريح ببيانات غري صحيحة

هدف تعليمي  :1- 3- 9معرفة أن التصريح ببيانات غري صحيحة أم ٌر حمظور (الباب الرابع ،املادة .)7
ُيحظر على أي شخص التصريح شفاهةً أو كتابةً ببيان غري صحيح يتعلق بواقعة جوهرية بهدف التأثري على
سعر ورقة مالية أو قيمتها ،أو حث أي شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية ،أو حثه على عدم شراء أو بيع
الورقة املالية .وحيظر على أي شخص أيضاً إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه مبقتضى القواعد
واللوائح املعنية ،بهدف التأثري على سعر أو قيمة أي ورقة مالية أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية
أو حثه على عدم شراء أو بيع الورقة مالية.

2- 3- 9

اإلشـاع ـات

هدف تعليمي  :2- 3- 9معرفة أن نشر اإلشاعات أمر حمظور (الباب الرابع ،املادة .)2
حيظر على أي شخص ترويج اإلشاعات ،لبيان غري صحيح يتعلق بواقعة جوهرية ،أو لرأي من الشخص نفسه أو
من شخص آخر ،بهدف التأثري على سعر أو قيمة الورقة املالية.

3- 3- 9

مفهوم البيانات غري الصحيحة

هدف تعليمي  :3- 3- 9معرفة الظروف أو احلاالت اليت يكون فيها الشخص قد صرح ببيان غري صحيح
(الباب الرابع ،املادة .)9
تنص الالئحة على ظروف حمددة تعد بيانات غري صحيحة ،وينطبق احلظر على بيانات تتعلق بواقعة جوهرية
ذات تأثري كبري يف أسعار الورقة املالية املتداولة .ويعترب أي شخص مصرحاً ببيان غري صحيح يف أي من
احلاالت اآلتية:
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 إذا صرح ببيان غري صحيح أو غري دقيق بشأن أحد عناصره اجلوهرية.
 إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان غري صحيح أو غري دقيق يف أي من عناصره اجلوهرية.
 إذا صرح ببيان حيتوي على معلومات غري صحيحة بشأن واقعة جوهرية.
 إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان حيتوي على معلومات غري صحيحة بشأن واقعة جوهرية.
 إذا أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقديم بيان.

4- 3- 9

املسؤولية عن البيانات غري الصحيحة

هدف تعليمي  :4- 3- 9فهم الظروف أو احلاالت اليت ميكن أن يكون فيها الشخص مسؤوالً عن األضرار فيما
خيص تقديم بيانات غري صحيحة (الباب الرابع ،املادة .)01
هنالك حالتان ميكن أن تؤدي إىل كون الشخص مسؤوالً عن األضرار اليت يتعرض هلا مدعي الضرر .األوىل
عندما يقوم ذلك الشخص بتقديم بيان غري صحيح بشأن واقعة جوهرية ،وكان غرض ذلك البيان حتقيق
ربح (أو منفعة جتارية) ،وبش أن شراء ورقة مالية أو بيعها .فعلى مدعي الضرر يف هذه احلالة أن يثبت أنه مل يكن
يعلم أن البيان كان غري صحيح ،وأنه ما كان ليشرتي أو يبيع الورقة املالية املعنية ،لو علم بعدم صحة البيان،
أو أنه ما كان ليشرتيها أو يبيعها بالسعر الذي مت به البيع أو الشراء ،وأن الشخص الذي صرح بالبيان غري
الصحيح كان يعلم (أو كان على دراية بأن هنالك احتماالً كبرياً) بأن البيان كان غري صحيح بشأن واقعة
جوهرية.
أما احلالة الثانية ،فهي عندما يغفل الشخص التصريح بالبيان ،علماً أنه ملزم بذلك مبقتضى النظام أو
اللوائح التنفيذية ،أو قواعد السوق أو مركز اإليداع .وطاملا أن ما أغفل يتعلق بواقعة جوهرية ،وأن دعوى
الضرر تتعلق بشراء أو بيع ورقة مالية ،فيمكن التقدم مبطالبة تعويض عن الضرر .وهنا جيب على مدعي الضرر
أن يثبت أنه مل يكن على علم بإغفال البيان ،وأنه ما كان ليشرتي أو يبيع الورقة املالية املعنية ،لو علم مسبقًا
بإغفال التصريح بالبيان ،أو أنه ما كان ليشرتيها أو يبيعها بالسعر الذي مت البيع أو الشراء.
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4- 9

سلوك األشخاص املرخص هلم

1- 4- 9

التصرف يف حال تالعب العمالء والتداول بناءً على معلومات داخلية

هدف تعليمي  :1- 4- 9معرفة كيف يتصرف الشخص املرخص له أو الشخص املسجل يف حال اشتباههما
يف تورط أحد عمالئهما يف التالعب بالسوق أو التداول بناء على معلومات داخلية (الباب اخلامس ،املادة .)00
هدف تعليمي  :2- 4- 9معرفة مسؤوليات الشخص املرخص له أو الشخص املسجل فيما يتعلق بأولوية
العمالء ،والتنفيذ يف الوقت املناسب ،والتنفيذ بأفضل الشروط ،والتخصيص يف الوقت املناسب ،والوساطة
املضرة مبصلحة العميل (الباب اخلامس ،املواد .)06- 08
تشرتط الالئحة على أي شخص مرخص له أو شخص مسجل عدم قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي
منهما أساب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن العميل:
 يتالعب بالسوق أو يتداول بناءً على معلومات داخلية.
 أو يعترب متالعباً يف السوق أو متداوالً بناءً على معلومات داخلية يف سوقٍ أخرى يف حالة تطبيق هذه
اللوائح على تلك السوق.
 أو يعترب خمالفًا للنظام أو اللوائح التنفيذية أو القواعد املعمول بها يف السوق ذات العالقة.
وعندما يقرر شخص مرخص له أو شخص مسجل عدم قبول أو تنفيذ أمر للعميل ،جيب عليه أن يقوم بتوثيق
ظروف وأسباب قراره كتابياً ،وأن يشعر اهليئة بذلك خالل ثالثة أيام .كما جيب عليه أيضاً االحتفاظ بكافة
السجالت املتعلقة بأي قرار يتخذه ملدة عشر سنوات من تاريخ القرار.
وتبني الئحة سلوكيات السوق مسؤوليات الشخص املرخص له أو الشخص املسجل فيما يتعلق بأولوية
العمالء ،والتنفيذ يف الوقت املناسب ،والتنفيذ بأفضل الشروط ،والتخصيص يف الوقت املناسب ،والوساطة
املضرة مبصلحة العميل .وميكن إيضاح هذه اجلوانب كما يلي:
 أولوية العمالء :جيب على الشخص املرخص له أو الشخص املسجل تنفيذ أوامر العمالء بشأن ورقة
مالية قبل تنفيذ أي أوامر حلسابه اخلاص.
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 التنفيذ يف الوقت املناسب :إذا قبل شخص مرخص له أمر عميل ،أو قرر حسب تقديره تنفيذ أمر عميل،
جيب عليه تنفيذ األمر حاملا يصبح ذلك عمليًا تبعًا للظروف السائدة.
 التنفيذ بأفضل الشروط :عندما يتعامل شخص مرخص له مع عميل أو حلساب عميل ،جيب عليه أن
يقوم بالتنفيذ بأفضل الشروط .ويعترب الشخص له قد نفذ األمر بأفضل الشروط إذا كان (بصفته
وكيالً) قد تأكد من تنفيذ األمر بالسعر السائد يف السوق أو األسواق ذات العالقة وحبسب حجم
األمر .وكذلك إذا كان قد نفذ الصفقة بسعر أفضل للعميل مقارنة مبا كان ميكن أن حيصل عليه
لو مت تنفيذ األمر وفقاً للفقرة السابقة عند تصرفه بصفته أصيالً.
 التخصيص يف الوقت املناسب :جيب على الشخص املرخص له عند تنفيذه صفقة بناءً على أمر من
عميل أن يتأكد من ختصيصها حلساب ذلك العميل من غري تأخري .كما جيب عليه يف حالة
التنفيذ بناءً على تقديره واختياره أن يتأكد من ختصيص الصفقة دون تأخري حلساب العميل الذي
قرر الشخص املرخص له تنفيذ الصفقة حلسابه.
 الوساطة املضرة ملصلحة العميل :حيظر على الشخص املرخص له يف سياق إدارة أعمال العميل ،أن
يقدم مشورة للعميل للتعامل ،أو أن يسعى إلقناعه بالتعامل ،أو أن يتعامل أو يقوم برتتيب تعامل يف
صفقات ،إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعوا لالعتقاد بأن ذلك التعامل يضر مبصلحة العميل ،من
حيث عدد و تكرار صفقات التداول ،وذلك بالنظر إىل أهداف العميل االستثمارية ومركزه املالي
وحجم وطبيعة حسابه.

2- 4- 9

جتميع أوامر العمالء

هدف تعليمي  :3- 4- 9معرفة أن جتميع احلساب غري مسموح به يف السوق السعودية ،لكنه مسموح ضمن
شروط معينة خارج السوق السعودية (الباب اخلامس ،املادة .)07
يقصد بتجميع األوامر ضم ودمج أمر عميل ما مع أوامر العمالء اآلخرين ،أو حتى مع أوامر الشخص املرخص
له نفسه ،ومن ثم يتم تنفيذ هذه األوامر اجملمعة كصفقة واحدة.
حتظر الالئحة جتميع األوامر اخلاصة باألوراق املالية املتداولة يف السوق املالية السعودية ،بينما جيوز جتميع
األوامر اخلاصة باألوراق املالية غري املتداولة يف السوق املالية السعودية ،فقط عند حتقق الشروط التالية:
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 إذا زود الشخص املرخص له العميل بشرح كتابي حملاسن ومساوئ التجميع وحصوله على موافقة
العميل كتابةً على جتميع األوامر.
 تأكد الشخص املرخص له من عدم تضرر عميل من جتميع أوامره.
 حصول أوامر العمالء اجملمعة على متوسط سعر تنفيذ مجيع األوامر املنفذة.
إضافة إىل ذلك ،جيب على الشخص املرخص له وضع سياسات مكتوبة حيدد فيها أسلوب توزيع صفقات
التداول على أوامر العمالء وأوامر األصيل.

3- 4- 9

التعامل السابق لنشر البحوث

هدف تعليمي  :4- 4- 9معرفة عدم السماح بالتداول لصاحل احلساب اخلاص قبل إصدار البحوث (الباب
اخلامس ،املادة .)02
هدف تعليمي  :5- 4- 9معرفة أنه من احملظور إبرام صفقة تتعارض مع فحوى توصية حبثية (الباب
اخلامس ،املادة .)09
غالباً ما يصدر األشخاص املرخص هلم توصيات تتعلق بأوراق مالية بعينها ،وهنا تكمن خطورة أن تكون هذه
الشركات تستبق التعامل بتوصياتها من خالل شراء (أو بيع) األوراق املالية قبل نشر أي توصية إجيابية (أو
سلبية) ،وبالتالي جتين األرباح على حساب العمالء .ويف إطار أعمال األوراق املالية ،يقصد باستباق التعامل
( )front runningتلك املمارسة غري األخالقية لوسيط األسهم الذي يتداول ورقة مالية بناءً على معلومات
تصله من إدارة األحباث قبل إتاحتها لعمالئه.)www.investopedia.com( .
و تنص الالئحة على أنه جيب على الشخص املرخص له أال يقوم بالتداول حلسابه اخلاص يف ورقة مالية إذا
كان يعلم أن توصية استثمارية أو حبثاً أو دراسة سوف تصدر لعميل فيما يتعلق بالورقة املالية املذكورة ،إال
بعد إعطاء العميل الذي صدر له البحث فرصة معقولة الختاذ موقف بشأنه ،غري أن من اجلائز للشخص
املرخص له أن يقوم بصفقة تداول حلسابه اخلاص إذا كان من غري املتوقع منطقياً أن تؤثر التوصية أو البحث
أو الدراسة يف سعر الورقة املالية املعنية.
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كذلك حتظر الالئحة على الشخص املرخص له تقديم املشورة لعميل أو التداول حلساب عميل بعكس
التوصية اخلاصة بالورقة املالية ،الصادرة عن الشخص املرخص له أو أي من اجلهات التابعة له ،ما مل يفصح
الشخص املرخص له ،قبل القيام بالتداول للعميل ،عن التوصية وعن تضارب املصاحل احملتمل بني الشخص
املرخص له والعميل.
وحيظر كذلك على الشخص املرخص له التداول حلسابه اخلاص يف تلك الورقة املالية بعكس التوصية ،ما
مل يكن هناك أسباب معقولة تدعوه لذلك التداول.

4- 4- 9

املسؤولية عن تصرفات اآلخرين

هدف تعليمي  :6- 4- 9فهم حدود مسؤولية الشخص عن التصرف بناءً على توجيهات شخص آخر (الباب
اخلامس ،املادة .)81
عندما يتبني أن شخصاً ما عند تصرفه نيابة عن شخص آخر (عميل) قد خالف أحكام النظام أو لوائحه
التنفيذية فيما يتعلق بالتالعب يف السوق أو التداول بناءً على معلومات داخلية أو إعطاء بيانات غري صحيحة
وكان خاضعاً لتوجيهات الشخص الذي مت التصرف نيابة عنه (عميل) ،فإن هذا الشخص األخري (عميل)
يكون مسؤوالً وعرضة ألي جزاءات تطبق على الشخص (الشخص املرخص له) الذي قام بالتصرف ،إال إذا كان
الشخص (عميل) الذي مت التصرف نيابة عنه قد اختذ خطوات معقولة ملنع خمالفة أحكام النظام ولوائحه
التنفيذية ،ومل يأذن بالتصرفات موضوع املخالفة.
ال
وبلغة أبسط ،عندما خيالف شخص ما النظام وهو يتصرف بصفته وكيالً ،يكون الشخص األصيل مسؤو ً
وعرضة ألي جزاءات بطريقة مماثلة للوكيل ،إال إذا كان الشخص األصيل قد اختذ خطوات معقولة ملنع
الوكيل من خمالفة النظام ولوائحه التنفيذية ومل يأذن يف ذلك التصرف .ويف سياق تداول األوراق املالية،
عندما يقوم الشخص املرخص له بتنفيذ صفقة ما مبوجب توجيهات العميل ،وحصل أن كان التصرف خمالفًا
للنظام ولوائحه التنفيذية  ،فإن العميل سيكون عرضة جلزاء مماثل للشخص املرخص له ،إال إذا كان العميل
قد اختذ اخلطوات الضرورية ملنع املخالفة ومل يأذن يف الصفقة.
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أسئلة املراجعة
 .0كيف تعرف الئحة سلوكيات السوق التصرفات أو املمارسات اليت تشكل" تالعبًا وتضليالً"؟
 .8يف رأيك ،ملاذا منعت التصرفات أو املمارسات اليت تشكل تالعبًا وتضليالً؟
 .3اذكر بعض األمثلة على التصرفات أو املمارسات اليت تشكل تالعبًا وتضليالً.
 .4كيف تعرف الالئحة " املعلومات الداخلية" و" الشخص املطلع على معلومة داخلية" و"التداول بنا ًء
على معلومات داخلية"؟
 .5ملاذا حظرت الالئحة التداول بناءً على معلومات داخلية؟
 .6ما معنى "البيانات غري الصحيحة" يف سياق الئحة سلوكيات السوق؟
 .7ما مسؤوليات الشخص املرخص له يف تنفيذ أوامر العمالء؟
 .2ملاذا حُظر التداول السابق لبحوث األوراق املالية ،والتداول بطريقة معاكسة لتوصية حبثية؟

منوذج أسئلة متعددة اخليارات
 .1أي من التصرفات التالية ال تعد تالعبًا وتضليالً حسب الئحة سلوكيات السوق؟
(أ) إدخال أمر شراء مع العلم املسبق بأنه سيتم إدخال أمر بيع.
(ب) إدخال أمر بيع مع العلم املسبق بأنه مت إدخال أمر آخر.
(ج) وضع سلسلة من عروض الشراء بطريقة يتعمد فيها دفع األسعار إىل األعلى.
(د) وضع سلسلة من عروض البيع بطريقة يتعمد فيها دفع األسعار إىل األسفل.
ال بناءً على معلومات داخلية؟
 .2أي مما يلي يرجح أن يكون تداو ً
(أ) التداول يف ورقة مالية بناءً على معلومات غري معروفة للجمهور.
(ب) التداول يف ورقة مالية بناءً على معلومات تؤثر يف سعرها.
(ج) التداول يف ورقة مالية بناءً على معلومات جوهرية مل تعلن بعد للجمهور.
(د) التداول يف ورقة مالية بنا ًء على توصية حبث خاص.
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 .3أي من العبارات التالية صحيحة بشأن حظر التصريح ببيان غري صحيح كما نصت عليه الئحة
سلوكيات السوق؟
.I

البيان يتعلق بواقعة جوهرية.

.II

التصريح بالبيان بهدف التأثري يف سعر ورقة مالية.

.III

التصريح بالبيان بنية حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية.

.IV

التصريح بالبيان بنية حث شخص آخر على اإلحجام عن شراء أو بيع ورقة مالية.

(أ) ( )Iو( )IIو( )IIIفقط.
(ب) ( )Iو( )IIIو( )IVفقط.
(ج) ( )IIو( )IIIو( )IVفقط.
(د) ( )Iو( )IIو( )IIIو( )IVمجيعها.
ال للتداول) ،وهي من املمارسات احملظورة
 .4تعد التصرفات التالية "وساطة مضرة ملصلحة العميل" (افتعا ً
مبوجب الئحة سلوكيات السوق:
.I

شراء وبيع أوراق مالية للعميل مبعدل فوق الطبيعي بالنسبة للعميل.

.II

التأثري يف العميل ودفعه للتداول ،مع أنه يف الوضع الطبيعي ال يفضل ذلك.

.III

التأثري يف العميل ودفعه لإلحجام عن التداول ،مع أنه خبالف هذا الوضع يفضل ذلك
(التداول).

.IV

أن يعد التعامل بصورة معقولة مضراً مبصلحة العميل.

(أ) ( )Iو( )IIو( )IIIفقط.
(ب) ( )Iو( )IIو( )IVفقط.
(ج) ( )Iو( )IIIو( )IVفقط.
(د) ( )Iو( )IIو( )IIIو( )IVمجيعها.
 .5تنص الئحة سلوكيات السوق على أنه ال جيوز للشخص املرخص له إجراء صفقة على ورقة مالية
تتعارض مع توصية صادرة عن إدارة األحباث التابعة له لعميل ما ،باستثناء ظروف معينة .من هذا
املنطلق ،أي مما يلي يعد خاطئاً؟
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(أ) يستطيع الشخص املرخص له إجراء صفقة متعارضة للعميل ،شريطة أال يكون هنالك
تضارب مصاحل بني الشخص املرخص له والعميل.
(ب) يستطيع الشخص املرخص له إجراء صفقة متعارضة للعميل ،شريطة أن يتم اإلفصاح عن
تضارب املصاحل احملتمل بني الشخص املرخص له والعميل.
(ج) يستطيع الشخص املرخص له إجراء صفقة متعارضة حلسابه اخلاص إذا كان لديه أسباب
معقولة إلجراء الصفقة.
(د) جيوز للشخص املرخص له إجراء صفقة متعارضة يف الورقة املالية إذا مل يتوقع أن يؤثر
التقرير البحثي يف سعر تلك الورقة املالية.
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الفصل العاشر
قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

األهداف التعليمية
ٌقسّم املنهج الدراسي هلذا االختبار إىل سلسلة أهداف تعليمية مت إدراجها يف اخلريطة التعليمية للمنهج
الدراسي يف آخر هذا الكتاب .وسينوَّه يف كل مرة تتم فيها تغطية هدف تعليمي مبضمون هذا اهلدف يف إطار
يسبق النص.

مــقدمــة
1- 11

تعريفات

2- 11

متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

0- 8- 01

املبادئ

8- 8- 01

تطبيق السياسات واإلجراءات على فروع الشخص املرخص له والشركات التابعة له
خارج اململكة العربية السعودية

3- 8- 01

3- 11

املبالغ النقدية

العناية الواجبة جتاه العميل

0- 3- 01

قبول العميل

8- 3- 01

إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل

3- 3- 01

أسلوب تقييم درجة املخاطر

 -خفض أو تشديد مستوى العناية الواجبة جتاه

العميل
4- 3- 01

األشخاص السياسيون ذوو املخاطر العالية حبكم مناصبهم
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5- 3- 01

اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة للربح

6- 3- 01

متى جيب على الشخص املرخص له اختاذ إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل

7- 3- 01

صناديق االستثمار

2- 3- 01

االعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل

9- 3- 01

االستحواذ

 01- 3- 01عالقات العمل مع العميل دون مقابلته
 00- 3- 01إجراءات العناية املستمرة جتاه العميل والعمليات غري العادية
 08- 3- 01مراجعة وحتديثات السجالت

4- 11

حفظ السجالت

0- 4- 01

5- 11

متطلبات حفظ السجالت

العمليات املشتبه فيها

0- 5- 01

اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها

8- 5- 01

حظر حتذير العمالء

3- 5- 01

األشخاص املدرجة أمساؤهم على قائمة األمم املتحدة لإلرهاب

6- 11

السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية

0- 6- 01

السياسات الداخلية وااللتزام

8- 6- 01

املراجعة الداخلية

3- 6- 01

التعليم والتدريب

امللحق  :1- 11املؤشرات الدالة على غسل األموال ومتويل اإلرهاب

مـقدمــة
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يستعرض هذا الفصل قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية،
مبوجب القرار رقم  ،8112- 39- 0وتاريخ 0489/08/3هـ ،املوافق 8112/08/0م ،بناءً على نظام السوق
املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 31/وتاريخ 0484/6/8هـ .15وتهدف هذه القواعد إىل:
(أ) التزام األشخاص املرخص هلم التزاماً تاماً بنظام مكافحة غسل األموال الصادر مبوجب املرسوم امللكي
رقم م 39/وتاريخ 0484/6/85هـ والئحته التنفيذية ،والتوصيات األربعني اخلاصة مبكافحة غسل
األموال ،والتوصيات التسع اخلاصة مبكافحة متويل اإلرهاب الصادرة عن جمموعة العمل املالي،
واالتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب (نيويورك 0999م) ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار
غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية (فيينا 0922م) ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرائم
املنظمة عرب الوطنية (بالريمو 8111م) ،وقراري جملس األمن رقم  0867ورقم  0373والقرارات
الالحقة هلما املتعلقة مبكافحة متويل اإلرهاب.
(ب) تعزيز نزاهة السوق املالية السعودية ومصداقيتها ومسعتها.
(ج) محاية األشخاص املرخص هلم وعمالئهم من العمليات غري القانونية اليت قد تنطوي على غسل
األموال أو متويل اإلرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
ويغطي هذا الفصل املواضيع احملددة التالية :متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،والقيام
بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل ،ومتطلبات حفظ السجالت ،واألحكام الضابطة للعمليات املشتبه فيها،
باإلضافة إىل السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية.

 15يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت يف هذه الالئحة" ،نظام السوق املالية" الصادر باملرسوم امللكي رقم م 20/وتاريخ 1262/2/6هـ ،ويقصد
باملصطلحات والعبارات الواردة فيها ،املعاين املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ،ما مل يقتض
سياق النص غري ذلك
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1- 11

تعريفات

هدف تعليمي  :1- 11معرفة معنى غسل األموال ومتويل اإلرهاب حسب تعريفهما يف قواعد مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب (الباب األول ،املادة .)8
يقصد بغسل األموال ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بهدف إخفاء أو متويه أصل حقيقة أي أموال مكتسبة خالفاً
للشرع أو النظام وجعلها تبدو مشروعة املصدر .ويتألف هذا التعريف من ثالثة مكونات :أوالً ،يأتي املال عادة من
مصدر غري مشروع أو غري حالل ،كعائدات أنشطة إجرامية على سبيل املثال .ثانياً ،هناك إجراءات تتخذ لنقل
األموال بطرق واجتاهات خمتلفة من أجل إخفاء أثر مصادر املال .ثالثاً ،يصبح اآلن املال "النظيف" كما لو أنه
قادم من مصدر شرعي وجاهز لالستخدام يف أنشطة اقتصادية قانونية.
ويشري متويل اإلرهاب إىل متويل العمليات اإلرهابية واإلرهابيني واملنظمات اإلرهابية ،ويرتبط متويل اإلرهاب
بثالثة جوانب :أوالً ،متويل اإلرهابيني ،وهم شخص أو أشخاص يرتبطون بأنشطة إرهابية أو إرهاب .ثانياً ،متويل
املنظمات اإلرهابية .ثالثاً ،متويل العمليات اإلرهابية.

2- 11

متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 1- 2- 11املبادئ
هدف تعليمي  :1- 2- 11معرفة املتطلبات واملبادئ العامة اخلاصة بتطبيق قواعد مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب (الباب الثاني ،املادة .)3
نظراً لطبيعة نشاط الشخص املرخص له وهيكله التنظيمي ونوع عمالئه وعملياته ،يتعني عليه وضع سياسات
وإجراءات ملنع غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وعليه كذلك التأكد من كفاية ومالءمة اإلجراءات اليت
يتخذها للمتطلبات املنصوص عليها يف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
جيب على الشخص املرخص له أن يعي أن حكومة اململكة العربية السعودية قد صدّقت وطبقت اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية (فينا 0922م) ،واتفاقية األمم املتحدة
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ملكافحة اجلرائم املنظمة (بالريمو 8111م) ،واالتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب (نيويورك 0999م).
وتتطلب هذه االتفاقيات من الشخص املرخص له وضع أنظمة وضوابط وإجراءات تهدف إىل مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ،مبا يف ذلك إجراءات لإلبالغ عن عمليات متويل اإلرهاب وغسل األموال.
إن اإلدارة العليا للشخص املرخص له مسؤولة عن اإلدارة الفعالة ملخاطر متويل اإلرهاب وغسل األموال .وتلتزم
وضع سياسات وإجراءات مناسبة وفعالة ملنع غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وضمان تنفيذها وااللتزام جبميع
املتطلبات التنظيمية والقانونية ذات العالقة.
إضافة إىل ذلك ،على الشخص املرخص له التزام اآلتي:
 وضع سياسات وإجراءات فعالة ومكتوبة تهدف إىل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،والتأكد
من االلتزام التام باملتطلبات التنظيمية والقانونية احلالية ،مبا يف ذلك حفظ السجالت،
والتعاون مع وحدة التحريات املالية واجلهات املسؤولة عن تطبيق نظام غسل األموال ومتويل
اإلرهاب والئحته التنفيذية والقواعد ذات الصلة ،مبا يف ذلك اإلفصاح عن املعلومات يف الوقت
املناسب.
 التأكد من فهم مجيع مسؤوليه وموظفيه حمتوى هذه القواعد فهماً تاماً وإطالعهم عليها،
واألخذ باالحتياطات مجيعها ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بانتظام لضمان فعاليتها.
 تطبيق سياسات وإجراءات خاصة بقبول العميل والتعامل معه واختاذ إجراءات العناية الواجبة
واحلرص الالزم جتاه العميل ،مبا يف ذلك األخذ باالعتبار خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب
على حسب نوع العميل وعملياته وعالقة العمل معه.
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 2- 2- 11تطبيق السياسات واإلجراءات على فروع الشخص املرخص له والشركات التابعة له
خارج اململكة العربية السعودية
هدف تعليمي  :2- 2- 11فهم تأثري سياسات وإجراءات تطبيق قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
يف فروع الشخص املرخص له والشركات التابعة له خارج اململكة (الباب الثاني ،املادة .)4
تغطي قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب أيضاً فروع الشخص املرخص له والشركات التابعة له
خارج اململكة ،لذا يلزم الشخص املرخص له التأكد من التزام تلك الفروع والشركات التابعة له بأنظمة
ولوائح وقواعد اململكة املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتوصيات جمموعة العمل املالي .كما
جيب على الشخص املرخص له أن يولي اهتماماً خاصاً بالنسبة لفروعه وشركاته التابعة يف الدول اليت ال
تطبق توصيات جمموعة العمل املالي أو ال تطبقها بشكل كافٍ.
وإذا وجد أي اختالف بني متطلبات غسل األموال ومكافحة اإلرهاب املطبقة يف اململكة مع الدول املضيفة لفروع
الشخص املرخص له أو الشركات التابعة له ،جيب على الشخص املرخص له تطبيق أفضل املتطلبات على
فروعه أو شركاته التابعة له ،إىل احلد الذي تسمح به قوانني وأنظمة الدول املضيفة.
إضافة ً إىل ذلك ،إذا مل يتمكن الفرع اخلارجي أو الشركة التابعة للشخص املرخص له من الوفاء مبتطلبات
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املطبقة يف اململكة ألن قوانني وأنظمة الدول املضيفة ال تسمح بذلك أو
ألي سبب آخر ،وجب عليه تبليغ اهليئة بذلك فوراً وااللتزام مبا يصدر من توجيهات يف هذا الشأن .وكذلك
إذا كان الفرع اخلارجي أو الشركة التابعة غري قادرة على الوفاء مبعايري اجملموعة ألن ذلك ممنوع مبوجب
قوانني البلد املضيف ،يتعني على الشخص املرخص له إبالغ اهليئة فوراً.
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 3- 2- 11املبالغ النقدية
هدف تعليمي  :3- 2- 11معرفة القيود على قبول املبالغ النقدية (الباب الثاني ،املادة .)5
حتظر قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على الشخص املرخص له قبول أي مبالغ نقدية من
العميل ،سواءً لغرض استثماري أو مقابل خدمات قدمها الشخص املرخص له إىل العميل ،وجيب تنفيذ كافة
املدفوعات من خالل حساب مصريف.

3- 11

العناية الواجبة جتاه العميل

قبل قبول أي عميل ،جيب على الشخص املرخص له ،إعداد منوذج "معرفة العميل" متضمناً املعلومات املطلوبة،
حسب ما نصت عليه الئحة األشخاص املرخص هلم ،فضالً عن املعلومات األخرى املطلوبة مبوجب هذه
القواعد.

 1- 3- 11قبول العميل
هدف تعليمي  :1- 3- 11معرفة اإلجراءات العامة لقبول العمالء (الباب الثالث ،املادة .)7
لتحديد نوعية العميل الذي حيتمل أن تكون املخاطر املرتتبة على قبوله عالية فيما يتعلق مبكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ،جيب على الشخص املرخص له تطوير سياسات وإجراءات قبول العميل .وبالنسبة
للعميل ذي املخاطر العالية ،جيب عليه وضع سياسات وإجراءات أكثر مشوالً وتفصيالً بشأن العناية الواجبة
جتاه ،حبيث تتضمن سياسات داخلية واضحة للموافقة على عالقة العمل مع هذا العميل.
وفيما يلي بعض العوامل اليت جيب على الشخص املرخص له أخذها باالعتبار عند حتديد كون عميل بعينه
أو نوع من أنواع العمالء من ذوي املخاطر العالية أم ال:
 بيانات العميل وخلفيته.
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 طبيعة عمل العميل ودرجة خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 مكان تأسيس عمل العميل ومقر الطرف النظري الذي يتعامل معه العميل والسيما إذا كان مكان
التأسيس أو املقر يف دولة حمددة من جمموعة العمل املالي أو من الدول املعروفة لدى الشخص
املرخص له بعدم مناسبة وكفاية املعايري املطبقة فيها ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 التعقيد – دون أسباب معقولة – يف هيكل ملكية العميل.
 طريقة الدفع ونوعه ،ويستوجب الزيادة يف التدقيق على سبيل املثال أن يكون املبلغ املقدم من
العميل إىل الشخص املرخص له إليداعه يف حسابه مسحوباً على طرف ثالث ليس له عالقة
واضحة بالعميل.
 أي معلومات أخرى قد تدل على أن العميل ميثل درجة خماطر عالية مثل رفض مؤسسة مالية
أخرى عالقة عمل معه.
رغم أن درجة خماطر العميل تُحدد يف البداية ،إال أنه جيب على الشخص املرخص له إعادة النظر يف تقييم
درجة خماطر العميل إذا كان منط نشاط حسابه بعد قبول التعامل معه ال يتطابق مع ما لدى الشخص
املرخص له من معلومات عنه .وجيب على الشخص املرخص له أيضاً األخذ باالعتبار اإلبالغ عن أي عملية
مشتبه فيها لوحدة التحريات املالية بوزارة الداخلية إذا لزم األمر.
كما حتظر القواعد على الشخص املرخص له قبول أي عميل أو فتح حساب له إال بعد مقابلته وجهاً لوجه ،ما
مل يكن الشخص املرخص له معتمداً على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل.

 2- 3- 11إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل
هدف تعليمي  :2- 3- 11فهم خطوات القيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل ،وعملية التحقق
املطلوبة لكل نوع من أنواع العمالء (الباب الثالث ،املادة .)2
ميكن تعريف العناية الواجبة بأنها عموماً "إجراء عملية حتري معقولة بشأن حقائق ومالبسات صفقة ما
لضمان الفهم الكامل والتام هلذه الصفقة".
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يف سياق قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،جيب على األشخاص املرخص هلم القيام بإجراءات
العناية الواجبة جلميع العمالء ،مع الرتكيز بشكل خاص على تقييم طبيعة أعمال العمالء وعما إذا كان
هناك ارتباط حمتمل مع أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
و جيب على الشخص املرخص له اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتمكينه من احلصول على بيانات كاملة
وحقيقية عن أي عميل ووضعه املالي وأهدافه االستثمارية .ويُمنع الشخص املرخص له منعاً باتاً من فتح
حسابات جمهولة أو بأمساء غري حقيقية أو وهمية ،أو حسابات ألشخاص أبلغت اهليئة حبظر التعامل معهم.
عالوةً على ما سبق ،ينبغي تطبيق اخلطوات اآلتية على العمالء كافة:
 التحقق من هوية العميل باستخدام املستندات األصلية املطلوبة ،علماً أن هذا ينطبق هذا على مجيع
األشخاص املفوض إليهم التوقيع على احلساب.
 التحقق من املستفيدين احلقيقيني من احلساب واملسيطرين عليه باستخدام املستندات األصلية.
 احلصول على معلومات عن الغرض من عالقة العمل وطبيعتها بناء على نوع العميل وعالقة العمل أو
العملية ،جيب على الشخص املرخص له احلصول على معلومات كافية متكنه من بذل العناية
الواجبة جتاه العميل بشكل مستمر.
 التأكد من تطبيق إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل باستمرار ،مثل التدقيق املستمر يف مجيع
العمليات واحلسابات خالل فرتة عالقة العمل لضمان أن مجيع العمليات تتفق مع معرفة العميل،
وبياناته ،وأساس ثروته ومصدر أمواله.

وللتحقق من هوية العمالء ،واملستفيدين احلقيقيني ،جيب االطالع على الوثائق األصلية النافذة املفعول على
النحو اآلتي:
(أ) األشخاص الطبيعيون
.I

املواطنون السعوديون
 بطاقة اهلوية الوطنية للعميل أو بطاقة العائلة.
 عنوان العميل السكين ومكان العمل وعنوانه.
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.II

الوافدون األفراد
 إقامة أو بطاقة اإلقامة اخلاصة ذات السنوات اخلمس ،وملواطين دول جملس التعاون
لدول اخلليج جواز السفر ،وللدبلوماسيني البطاقة الدبلوماسية.
 عنوان العميل السكين ومكان العمل وعنوانه.

(ب) األشخاص االعتباريون
جيب على الشخص املرخص له احلصول على معلومات كافية عن طبيعة العمل وهيكل امللكية،
لتحديد هوية األفراد املالكني بشكل نهائي أو املسيطرين على العميل .كما جيب احلصول على مناذج
من توقيعات مجيع املفوض إليهم التوقيع على احلساب.
.I

الشركات
 نسخة من السجل التجاري الصادر عن السلطة املختصة.
 نسخة من النظام األساسي للشركة ومالحقه أو عقد التأسيس ومالحقه وأي
تعديالت عليها.
 نسخة من بطاقة هوية املدير املسؤول.
 نسخة من القرار الصادر بتعيني جملس اإلدارة.
 نسخة من قرار جملس اإلدارة اخلاص باملوافقة على فتح احلساب ومنح
الصالحيات للمفوض إليهم التوقيع.
 قائمة بأمساء األشخاص املفوض إليهم إدارة احلساب مبا يتفق مع ما ورد يف
السجل التجاري ،ونسخ من هوية كل منهم.
 قائمة بأمساء مالك الشركة الواردة أمساؤهم يف عقد التأسيس ونسخة من
هوية كل منهم.
 إذا كان نشاط الشركة يتطلب الرتخيص من جهة حكومية أخرى وجب
احلصول على نسخة من ذلك الرتخيص.
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.II

اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة للربح
 نسخة من الرتخيص الصادر عن اجلهة احلكومية ذات العالقة.
 نسخة من قرار جملس اإلدارة اخلاص باملوافقة على فتح احلساب.
 نسخة من النظام األساسي.
 تفويض جملس اإلدارة إىل األشخاص الذين سيتولون فتح احلساب ،والتعامل
معه ،وتشغيله .ونسخة من هوية كل منهم.
 نسخة من موافقة اهليئة على قبول العميل وفتح احلساب له.

.III

اجلهات احلكومية
 نسخة من مجيع الوثائق املطلوبة وفقًا لنظامها وتنظيمها اإلداري.
 نسخة من موافقة اهليئة على قبول العميل وفتح حساب له.

وبالنسبة لألنواع األخرى من العمالء واملختلفة عن األنواع املذكورة أعاله ،جيب على الشخص املرخص له
احلصول على موافقة اهليئة قبل فتح هذه احلسابات .أما بالنسبة جلميع العمالء ،باستثناء إذا كان الشخص
املرخص له يعتمد على طرف ثالث إلجراء عملية العناية الواجبة جتاه العميل ،فيجب مقابلة العميل وجهاً
لوجه عند التحقق من هويته قبل فتح حساب أو إقامة عالقة عمل معه .ويف حال وجود شك أو صعوبة يف
حتديد صحة الوثيقة اليت حُصل عليها من العميل للتحقق من هويته ،جيب على الشخص املرخص له عدم
فتح احلساب ،واألخذ يف االعتبار مدى احلاجة إىل اإلبالغ عن عملية مشتبه فيها لوحدة التحريات املالية .هذا
وجيب االحتفاظ بنسخ من مجيع الوثائق املستخدمة للتحقق من هوية العميل.
قبل إقامة عالقة عمل مع العميل ،ولغرض حتديد املستفيد احلقيقي للحساب ،جيب على الشخص املرخص له
أن يسأل أهو يعمل حلسابه اخلاص أم حلساب طرف آخر أو أطراف أخرى .وقد تستدعي احلاجة احلصول على
املعلومات التالية من أجل فهم غرض وطبيعة عالقة العمل:
 سجل تغيريات العنوان.
 األصل واملصدر املتوقع لألموال اليت سوف تستثمر يف األعمال.
 املصادر املبدئية واملستمرة للثروة أو الدخل.
 نسخ من القوائم املالية.
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 العالقات املختلفة بني املستفيدين احلقيقيني واملفوض إليهم التوقيع عن احلساب.
 طبيعة النشاط الذي سوف ميارس من خالل هذه العالقة مع العميل واملستوى املتوقع له.

 3- 3- 11أسلوب تقييم درجة املخاطر  -خفض أو تشديد مستوى العناية الواجبة جتاه العميل
هدف تعليمي  :3- 3- 11معرفة كيفية تطبيق أسلوب تقييم درجة املخاطر يف العناية الواجبة جتاه العميل
(الباب الثالث ،املادة .)9
إن القاعدة العامة هي أن خيضع العمالء مجيعهم إلجراءات العناية الواجبة جتاه العميل .واستناداً لدرجة
املخاطر املرتبطة بالعميل ،جيوز للشخص املرخص له ختفيف أو تشديد إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل.

ختفيف إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل
جيوز للشخص املرخص له تطبيق إجراءات خمففة للعمالء الذين يشكلون درجة خماطر متدنية ،ومن هؤالء
مثالً من تكون معلومات هوية العميل واملستفيد احلقيقي متاحة للعموم ،كأن يكون شركة مدرجة يف سوق
مالية يف أي من الدول اليت تطبق بشكل كافٍ توصيات جمموعة العمل املالي ،أو يكون شركة تابعة لشركة
مدرجة .ويف هذه احلالة ،يتعني على الشخص املرخص له التحقق من هوية العميل ،باستخدام املستندات
األصلية ،واحلصول على معلومات كافية عن غرض وطبيعة عالقة العمل ،والتدقيق املستمر يف مجيع عمليات
وحسابات العميل لضمان أنها تتفق مع معرفة الشخص املرخص له بالعميل .
أما إذا كانت الشركة املدرجة خاضعة لسيطرة فرد أو جمموعة صغرية من األفراد ،وجب على الشخص
املرخص له أن يراجع بعناية خماطر مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وأن ينظر يف مدى احلاجة إىل
التحقق من هوية أولئك األفراد.
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تشديد العناية الواجبة جتاه العميل
يف املقابل ،جيب على الشخص املرخص له تشديد إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل لفئات العمالء
وعالقات العمل أو العمليات اليت تنطوي على درجة عالية من املخاطر .وختتلف هذه اإلجراءات من حالة
ألخرى ويعتمد ذلك على خلفية العميل ونوع العملية وظروفها املصاحبة .وجيب على الشخص املرخص له
ممارسة تقديره اخلاص وإتباع طريقة مرنة عند تطبيق هذه اإلجراءات املشددة على تلك الفئة من العمالء
الذين يشكلون درجة عالية من املخاطر ،مما يعين يقيناً أن املعلومات ودرجة التدقيق أكرب يف حالتهم من
العمالء العاديني.
جيب على الشخص املرخص له أن يوضح ضمن سياساته اخلاصة بقبول العمالء والتعامل معهم حمددات
تقييم درجة املخاطر املستخدمة لفئات العمالء واألنشطة اليت ميكن أن تعد خماطر عالية .ومن املعلوم أن ال
سياسة ميكن أن تستويف كافة املخاطر يف كل احلاالت احملتملة ،غري أن من املقرتح أنها جيب أن تشمل على
األقل خماطر العميل ،وخماطر الدولة واملخاطر اجلغرافية ،وخماطر املنتج واخلدمة.
عند تقييم تطبيق دولة ما لتوصيات ومعايري جمموعة العمل املالي اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب ،جيوز للشخص املرخص له  ،القيام باآلتي:
 إجراء تقييم دولة يف تطبيقها معايري مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب .وميكن أن يعتمد
ذلك على خربة الشخص املرخص له ومعلوماته عن الدولة أو االستفادة من املعلومات املتوافرة
لدى اجلهات املعنية.
 األخذ باالعتبار تقارير تقييم درجة التزام تلك الدولة بتوصيات جمموعة العمل املالي اليت تعدها
هذه اجملموعة أو اجملموعات اإلقليمية التابعة هلا أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
 احملافظة على درجة مناسبة من احلذر املستمر حيال خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب واألخذ
يف االعتبار املعلومات املتاحة للشخص املرخص له حول معايري أنظمة وضوابط مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب املعمول بها يف الدولة املعنية.
عالوةً على عوامل املخاطر املوضحة أعاله يف حتديد مستوى خماطر العميل ،تعد العناصر اآلتية من العناصر
اليت تساهم يف زيادة خماطر العميل:
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 أي ترتيبات قانونية معقدة ليس هلا غرض قانوني أو اقتصادي واضح.
 أي شخص من دول ال تطبق أو تطبق بشكل غري كاف توصيات جمموعة العمل املالي كالدول
احملددة من جمموعة العمل املالي على أنها ال تطبق هذه التوصيات.
 األشخاص السياسيون ذوو املخاطر العالية حبكم منصبهم.

 4- 3- 11األشخاص السياسيون ذوو املخاطر العالية حبكم مناصبهم
هدف تعليمي  :4- 3- 11معرفة مَن األشخاص السياسيون ذوو املخاطر العالية حبكم مناصبهم ،وعملية
املراجعة الالزم إجراؤها بشأنهم (الباب الثالث ،املادة .)01
تعرف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب األشخاص السياسيني ذوي املخاطر العالية حبكم منصبهم
بأنهم :أي شخص يشغل أو شغل أو يسعى أو مرشح لشغل منصب مدني رفيع يف احلكومة أو أي منصب عسكري
أو منصب يف أي شركة تابعة للدولة .ويشمل هذا التعريف أفراد أسرة الشخص املباشرين (مثل الزوج
والوالدين واإلخوة واألخوات) واألشخاص املتعاونني معه (ويعين الشخص املتعاون أي شخص يعمل مستشاراً أو
ال للشخص املذكور).
وكي ً
وجيب أن يضع الشخص املرخص له نظاماً إلدارة املخاطر لتحديد هل العميل أو العميل احملتمل أو املستفيد
احلقيقي هو من "السياسيني املعرضني للمخاطر العالية حبكم منصبهم" .وعلى الشخص املرخص له أن يعد
تلك احلسابات عالية املخاطر وأن خيضعها ملراقبة مستمرة ومشددة.
وجيب أخذ موافقة اإلدارة العليا للشخص املرخص له على فتح أي حساب أو تشغيله هلذه الفئة ،كما جيب
على الشخص املرخص له اختاذ إجراءات لتحديد مصدر ثروة وأموال هؤالء األشخاص أو أي شخص له عالقة
ال أو مستفيدًا حقيقياً.
بهم قد يكون عمي ً
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 5- 3- 11اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة للربح
هدف تعليمي  :5- 3- 11معرفة اهليئات واملؤسسات غري الرحبية ،وعملية املراجعة الالزمة هلا (الباب الثالث،
املادة .)00
جيب وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لضمان االلتزام مبتطلبات اهليئة بشأن فتح وتشغيل حسابات
وعمليات اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة للربح.
وتعرف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب اهليئات واملؤسسات غري اهلادفة إىل الربح بأنها :أي شخص
اعتباري (مؤسسة أو هيئة) مرخص له ميارس بشكل أساسي مجع التربعات أو إنفاق األموال ألغراض غري هادفة
إىل الربح .وعند التعامل مع حسابات أي من هذه اهليئات واملؤسسات جيب مالحظة املتطلبات اآلتية:
 جيب أن تكون هذه اهليئات أو املؤسسات حاصلة على ترخيص رمسي صادر عن اجلهة احلكومية
املختصة حيدد أغراضها وأنشطتها.
 على الشخص املرخص له أن يعد هذه اهليئات واملؤسسات من فئة العمالء ذوي املخاطر العالية،
وعليه تشديد إجراءات العناية الواجبة عند التعامل معهم.

 6- 3- 11متى جيب على الشخص املرخص له اختاذ إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل
هدف تعليمي  :6- 3- 11معرفة احلاالت واملواقف اليت جيب فيها اختاذ إجراءات العناية الواجبة جتاه
العميل (الباب الثالث ،املادة .)08
جيب على الشخص املرخص له اختاذ إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل يف احلاالت اآلتية:
 عند فتح حساب أو إقامة عالقة عمل.
 عند االشتباه يف أي عملية غسل لألموال أو متويل لإلرهاب.
 عند الشك يف صحة بيانات أو معلومات أو وثائق حصل عليها من العميل لغرض التوثيق أو
التحقق من هويته.
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وبوجه عام ،جيب على الشخص املرخص له دائماً تطبيق العناية الواجبة للتحقق من هوية العميل أو العميل
احملتمل واملستفيد احلقيقي قبل وخالل إقامة عالقة عمل .وعندما ال يتمكن الشخص املرخص له من اختاذ
إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل بشكل مرض يف مرحلة فتح احلساب ،جيب عليه إنهاء عالقة العمل وعدم
تنفيذ أي عملية للعميل وعليه تقدير مدى احلاجة إىل اإلبالغ عن أي عمليات مشتبه فيها لوحدة التحريات
املالية.

 7- 3- 11صناديق االستثمار
هدف تعليمي  :7- 3- 11معرفة املتطلبات اخلاصة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة جتاه العمالء
املستثمرين يف صناديق االستثمار (الباب الثالث ،املادة .)03
إن إجراءات العناية الواجبة مطلوبة أيضاً جتاه عمالء صناديق االستثمار ،فإذا كان الشخص املرخص له يعمل
ملصلحة عميل يستثمر يف صندوق استثمار أو صندوق استثمار عقاري يف اململكة ،وجب عليه اختاذ إجراءات
العناية الواجبة جتاه العميل والتزام املتطلبات الواردة يف هذه القواعد.
أما إذا كان العميل طرفاً نظرياً (شخص مرخص ،أو شخص معفى ،أو مؤسسة أو شركة خدمات مالية غري
سعودية) فال يلزم التحقق من هوية املستفيدين احلقيقيني الذين يستثمرون من خالل الطرف النظري ،على أن
يفي باملتطلبات التالية:
 أن يكون الطرف النظري مرخص له وتشرف علية جهة رقابية خمتصة.
 أن يعمل يف دولة تطبق توصيات جمموعة العمل املالي.
 أن يطبق احلد األدنى من متطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،مبا يف ذلك إجراءات
العناية الواجبة والتأكد من هوية املستفيدين احلقيقيني ،املتوافقة مع متطلبات هذه القواعد
وتوصيات جمموعة العمل املالي.
 إبرام اتفاقية يوافق مبوجبها الطرف النظري على تزويد الشخص املرخص له أو اهليئة بأي
معلومات مطلوبة عن املستفيدين احلقيقيني.
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 8- 3- 11االعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل
هدف تعليمي  :8- 3- 11معرفة حدود االعتماد على أطراف خارجية للقيام بعملية العناية الواجبة جتاه
العميل ،واخلطوات والوثائق الالزمة للتحقق (الباب الثالث ،املادة .)04
ال بد من التأكيد على أن الشخص املرخص له مسؤول مسؤولية كاملة عن إجراء العناية الواجبة جتاه كافة
عمالئه ،ولكن يف حاالت معينة ،عندما يقدم طرف ثالث عميالً ،ومت إجراء العناية الواجبة جتاه العميل ،جيوز
للشخص املرخص له قبول جزء من إجراءات العناية الواجبة اليت مت اختاذها .وألغراض تطبيق هذه املادة،
جيب أن يكون الطرف الثالث إما مصرفاً جتارياً أو مؤسسة مالية متارس نشاط أعمال األوراق املالية .بيد أنه
جيوز للشخص املرخص له االعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة للعميل إذا كان مقر
العميل يف دولة غري اململكة العربية السعودية.
وقبل قبول طرف ثالث ،جيب على الشخص املرخص له التأكد من مالءمة االعتماد عليه لتطبيق إجراءات
العناية الواجبة جتاه العميل ومن قدرته على تطبيق هذه اإلجراءات بالدرجة نفسها املطبقة من الشخص
املرخص له جتاه عمالئه .وعلى الشخص املرخص له أيضاً وضع سياسات واضحة لتحديد هل يتمتع الطرف
الثالث مبستوى مقبول لالعتماد عليه .وعندما يرغب الشخص املرخص له االعتماد على طرف ثالث ألداء
عملية العناية الواجبة جتاه العميل ،جيب عليه القيام باآلتي:
 احلصول على نسخ من الوثائق واملعلومات املتعلقة بإجراءات العناية الواجبة من الطرف الثالث،
مثل املستندات األصلية السارية املفعول املستخدمة يف عملية التحقق من هوية العميل ويف منوذج
"اعرف عميلك".
 اختاذ اخلطوات املناسبة ،على سبيل املثال من خالل اتفاقية مكتوبة ،للتأكد من تقديم الطرف
الثالث نسخاً من الوثائق والبيانات املتعلقة مبتطلبات إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل عند
طلبها ،حبيث متكن الشخص املرخص له من التأكد من إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل
اليت قام بها الطرف الثالث.
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 التأكد من أن الطرف الثالث مرخص وخاضع لإلشراف والرقابة من جهة إشرافية ورقابية
خمتصة ،ويطبق إجراءات االلتزام ملتطلبات إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل وحفظ
السجالت وفقًا هلذه القواعد وتوصيات جمموعة العمل املالي.
وجيب القيام مبراجعةٍ دورية مستمرة لضمان التزام الطرف الثالث باملعايري املذكورة أعاله ،اليت قد تشمل
مراجعة السياسات واإلجراءات ذات العالقة ومراجعة مناذج من إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل املنفذة.
وجتدر اإلشارة إىل أنه يُحظر االعتماد على طرف ثالث يف دولة ذات درجة خماطر عالية ،كالدول اليت ليس
لديها أنظمة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب أصالً ،أو أن أنظمة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
لديها غري كافية.

 9- 3- 11االستحواذ
هدف تعليمي  :9- 3- 11معرفة متطلبات العناية الواجبة جتاه العميل عند ممارسة االستحواذ (الباب
الثالث ،املادة .)05
جيب على الشخص املرخص له عند قيامه باالستحواذ الكامل أو اجلزئي على مؤسسة مالية يف دولة أجنبية
التأكد من أن املؤسسة اليت استحوذ عليها تطبق أو سوف تطبق إجراءات العناية الواجبة جتاه عمالئها عند
االستحواذ وفقًا ملتطلبات هذه القواعد ،إال يف احلالتني اآلتيتني:
 إذا كانت املؤسسة املستحوذ عليها حتتفظ بسجالت إجراءات العناية الواجبة جلميع العمالء ،مبا يف
ذلك املعلومات املتعلقة ببيانات العميل ،ومل يكن لدى الشخص املرخص له أي شك يف صحة أو
مالئمة املعلومات املتوافرة لديه.
 أن جيري الشخص املرخص له استقصاءً حول إجراءات العناية الواجبة اليت قامت بها املؤسسة
املستحوذ عليها ،فال يظهر له أي شك يف مالءمتها لإلجراءات والضوابط املناسبة ملكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب.
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 11- 3- 11عالقات العمل مع العميل دون مقابلته
هدف تعليمي  :11- 3- 11معرفة املخاطر اليت قد تظهر نتيجة لعالقات العمل مع العميل دون مقابلته،
واخلطوات املطلوبة للحد منها (الباب الثالث ،املادة .)06
إن قطاع أعمال األوراق املالية يتأثر حالياً وبشكل كبري بتطور تقنية املعلومات واالتصاالت ،مثل اخلدمات
املصرفية على االنرتنت وتداول األوراق املالية على االنرتنت .ورمبا تصبح عالقات العمل املباشرة شيئاً من
املاضي .وتفتح عالقة العمل احلديثة غري املباشرة فرصاً ألنشطة غري مشروعة تشمل غسل األموال ومتويل
اإلرهاب.
وللتقنية تأثري كبري على جمال التمويل ،لذا جيب على الشخص املرخص له أخذ احليطة دائماً من تهديدات
التقنية ألنشطة أعماله ،خصوصًا ما يتعلق منها بغسل األموال ومتويل اإلرهاب .وعليه وضع سياسات وإجراءات
وضوابط داخلية تتصدى لتلك املخاطر .وجيب أن تصمم هذه السياسات واإلجراءات والضوابط بطريقة تعاجل
املخاطر احملددة املرتبطة بتنفيذ عمليات دون مقابلة العميل وجهاً لوجه .وجيب التعامل مع هذه املخاطر
احملددة بتطبيق معايري حمددة وفعالة ،سواءً خالل مدة إقامة عالقة العمل أو كجزء من إجراءات العناية
الواجبة جتاه العميل املستمرة.

 11- 3- 11إجراءات العناية املستمرة جتاه العميل والعمليات غري العادية
هدف تعليمي  :11- 3- 11معرفة متطلبات العناية املستمرة جتاه العميل ،ومراقبة العمليات غري العادية
(الباب الثالث ،املادة .)07
جيب على الشخص املرخص له مراقبة عالقة العمل مع عمالئه باستمرار ،وعليه مراقبة سلوك حساب العميل
والتأكد من مالءمة العمليات املنفذة للمعلومات اليت حصل عليها الشخص املرخص له عن العميل املتعلقة
بعمله ودرجة املخاطر اليت يشكلها ومصدر أمواله.
إضافةً إىل ذلك ،جيب على الشخص املرخص له االهتمام جبميع العمليات املعقدة والضخمة ومجيع األمناط
غري العادية للعمليات اليت ليس هلا هدف اقتصادي أو قانوني واضح ،كما جيب عليه االهتمام اخلاص بعالقات
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العمل أو العمليات مع عمالء أو مؤسسات مالية من دول ال تطبق أو تطبق بشكل غري كاف توصيات جمموعة
العمل املالي .وإذا أبلغت اهليئة الشخص املرخص له أن تلك الدولة ال تطبق بشكل كافٍ توصيات جمموعة
العمل املالي ،فإن على الشخص املرخص له أن يعد مجيع عالقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من
فئة املخاطر العالية اليت تستوجب تطبيق اإلجراءات العناية الواجبة املشددة.
وجيب احلصول على معلومات كاملة عن غرض مجيع املعامالت والعمليات وطبيعتها ،مبا يف ذلك فحص
العمليات اليت ليس هلا غرض قانوني أو اقتصادي واضح ،وفحص وتدوين النتائج املتوصل إليها كتابياً
واالحتفاظ بها مدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ العملية وتقدميها إىل اهليئة واملراجع الداخلي واخلارجي
عند طلبها.

 12- 3- 11مراجعة وحتديث السجالت
هدف تعليمي  :12- 3- 11معرفة املتطلبات اخلاصة باملراجعة املنتظمة والتحديث الدوري لسجالت
العمالء (الباب الثالث ،املادة .)02
جيب حتديث البيانات اليت يتم احلصول عليها مبوجب إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل للتأكد من
دقتها وسالمتها ،وعلى الشخص املرخص له إجراء مراجعة سنوية أو إجراء مراجعة حسب احلاجة للسجالت
احلالية ،وخباصة سجالت فئات العمالء ذات املخاطر العالية ،عند حصول حاالت تستدعي حتديث هذه
املعلومات ،مثل:
 طلب عميل حالي فتح حساب جديد أو إقامة عالقة جديدة أو إجراء تغيري جوهري على طبيعة العالقة
احلالية معه.
 وجود عمليات غري عادية أو خمالفة لنمط التداول العادي للعميل حسب املعلومات املتوافرة عنه لدى
الشخص املرخص له.
 عدم اقتناع الشخص املرخص له بوجود معلومات كافية عن العميل أو توافر شك لديه يف صحة أو
كفاية البيانات اليت سبق له احلصول عليها عن العميل.
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4- 11

حفظ السجالت

 1- 4- 11متطلبات حفظ السجالت
هدف تعليمي  :1- 4- 11معرفة تفاصيل متطلبات حفظ السجالت الواردة يف القواعد واللوائح الصادرة عن
هيئة السوق املالية ،وشركة السوق املالية السعودية (تداول) (الباب الرابع ،املادة .)09
على مجيع األشخاص املرخص هلم التزام متطلبات حفظ السجالت املنصوص عليها يف القواعد واللوائح
الصادرة عن اهليئة وشركة السوق املالية السعودية (تداول) .وتشمل هذه السجالت مجيع بيانات هوية العميل
واملعلومات واملستندات األخرى اليت حصل عليها الشخص املرخص له من خالل إجراءات العناية الواجبة جتاه
العميل ،وسجالت احلسابات ومراسالت العمالء ،إضافة إىل سجل جلميع العمليات.
يتعني على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجالت كافية تتيح إعادة هيكلة أي عملية من العمليات ،مبا يف
ذلك املبالغ وأنواع العمالت املستخدمة ،وذلك بهدف توفري أدلة إثبات على النشاط اإلجرامي إلقامة الدعوى
القضائية ،إذا دعت احلاجة .وجيب على األشخاص املرخص هلم االحتفاظ باملعلومات املتعلقة حبسابات
العمالء والسيما املعلومات اآلتية:
 بيانات العميل أو املستفيد احلقيقي أو املستفيدين احلقيقيني للحساب (يف حال وجودهم) ،وأي
معلومات أخرى مطلوبة تتعلق بإجراءات العناية الواجبة جتاه العميل.
 تفاصيل احلساب ،مبا يف ذلك حجم األموال املتدفقة من خالله.
 بيان مصدر أموال العمليات ،والشكل الذي مت فيه توفري أو سحب األموال والشيكات واحلواالت
وغريها ،وهوية الشخص املنفذ للعملية ووجهة حتويل األموال والتعليمات املمنوحة لتحويل هذه
األموال.
وعلى الشخص املرخص له تقديم مجيع السجالت واملعلومات اخلاصة بالعميل وعملياته إىل اهليئة عند
طلبها ،واالحتفاظ بسجل جلميع العمليات احمللية والدولية ،مدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ العملية.
إضافةً إىل ذلك ،جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ جبميع سجالت إجراءات العناية الواجبة جتاه
العميل وملفات احلسابات واملراسالت مدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ إقفال احلساب .ويف حال خضوع
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سجالت العميل لتحقيق قائم أو كونها حمالً لتقرير عمليات مشتبه فيها ،جيب حفظ هذه السجالت حتى
انتهاء القضية ،ولو استمر ذلك مدة تزيد على عشر سنوات.
هذا و جيوز للشخص املرخص له حفظ أصل أو نسخ املستندات بشكل ورقي أو إلكرتوني ،على أن تكون صاحلة
لالعتداد بها دليل إثبات يف حال إقامة الدعوى أمام احلكمة.

 5- 11العمليات املشتبه فيها
 1- 5- 11اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها
هدف تعليمي  :1- 5- 11معرفة العمليات واإلجراءات املرتبطة باإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها (الباب
اخلامس ،املادة  ،81وامللحق .)0
إن هذه املادة مهمة للغاية إذ متثل حمور جهود الشخص املرخص له يف مكافحة أنشطة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب .فمن األهمية مبكان أن يكون الشخص املرخص له وموظفوه قادرين على رصد وكشف العمليات
املشبوهة أو العميل املشتبه فيه على أساس مالحظة األمناط املغايرة للمعهود.
وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها يف نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ،جيب على الشخص
املرخص له إبالغ وحدة التحريات املالية فوراً عن أي نشاط أو عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غري طبيعية
أو عملية تثري الشكوك حول ماهيتها والغرض منها .أو أي نشاط أو عملية هلا عالقة أو يشتبه أن هلا عالقة
بغسل أموال أو متويل أنشطة إرهابية ،وتقديم نسخة من البالغ إىل وحدة مكافحة غسل األموال يف اهليئة.
وجيب على الشخص املرخص له تقديم تقرير مفصل يتضمن مجيع البيانات واملعلومات عن العمليات املشتبه
فيها واألطراف ذات الصلة إىل وحدة التحريات املالية خالل عشرة أيام من تاريخ اإلبالغ وأن يتضمن التقرير
حدًا أدنى اآلتي:
 كشوف احلساب مدة ستة أشهر.
 نسخ من مجيع وثائق فتح احلساب.
 أي بيانات تتعلق بطبيعة العمليات املبلغ عنها.
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 مؤشرات ومسوغات االشتباه مع مجيع املستندات املؤيدة لذلك.
وجيب اإلبالغ عن العمليات املشتبه فيها بغض النظر عن تعلقها بقضايا أخرى .وإذا سبق تقديم بالغ إىل وحدة
التحريات املالية يتعلق بعمليات مشتبه فيها قام بها العميل ،فإن ذلك ال مينع من تقديم بالغ جديد – دون
تأخري  -عند ظهور حالة اشتباه جديدة.
وعلى الشخص املرخص له تعيني أحد كبار موظفيه مسؤول إبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب وأن يصدر
معلومات جلميع موظفيه باإلحالة الفورية ألي عملية مشتبه فيها إىل مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل
اإلرهاب الذي قد يرى إعداد بالغ بشأنها لوحدة التحريات املالية .وجيب أن يكون مسؤول اإلبالغ عن غسل
األموال شخصاً مسجالً ،ومؤهالً ،ولديه خربة عملية يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،علماً بأنه ميكن
للشخص املرخص له الذي يقتصر نوع النشاط املرخص له يف ممارسته على إدارة صناديق االستثمار اخلاصة
غري العقارية أو إدارة حمافظ املستثمرين ذوي اخلربة أو الرتتيب أو تقديم املشورة تكليف جهة خارجية ألداء
تلك الوظيفة.
إن مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب لدى الشخص املرخص له هو املعين بتنفيذ إجراءات اإلبالغ
املوجه إىل وحدة التحريات املالية ،وجيب عليه بشكل منتظم القيام بدور فعال يف حتديد العمليات املشتبه فيها
واإلبالغ عنها ومراجعة تقارير العمليات الضخمة أو غري العادية اليت تنتج من النظم الداخلية للشخص
املرخص له ،ومراجعة أي حالة يبلغ عنها موظف لدى الشخص املرخص له.
يف حال إشعا ر أي من موظفي الشخص املرخص له مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب بأي
عملية ،فعليه مراجعة ظروف احلالة لتحديد مسوغات االشتباه .وإذا قرر مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال
ومتويل اإلرهاب عدم إبالغ وحدة التحريات املالية وجب عليه توثيق أسباب عدم اإلبالغ بشكل مفصل.
جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجل جلميع العمليات احملالة إىل مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال
ومتويل اإلرهاب ،مع أي من املالحظات الداخلية عليها وأي حتليل للعمليات مت إعداده .واالحتفاظ بسجل
حيتوي على مجيع البالغات املقدمة إىل وحدة التحريات املالية ومجيع التقارير املعدة من املوظفني مبا يف
ذلك البالغات اليت قرر مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب عدم إحالتها إىل وحدة التحريات
املالية.
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على الشخص املرخص له استخدام منوذج اإلبالغ اخلاص بوحدة التحريات املالية ،وعليه البالغ عن أي عملية
مشتبه فيها بالفاكس أو الربيد اإللكرتوني أو أي وسيلة أخرى توافق عليها وحدة التحريات املالية لضمان
سرعة اإلبالغ .ويف حال اإلبالغ باهلاتف ،فعليه تأكيد ذلك بإرسال بالغ خطي خالل مدة ال تزيد على أربع
وعشرين ساعة .وجيب على الشخص املرخص له التأكد من تسلم وحدة التحريات املالية أي بالغ عن عملية
مشتبه فيها مرسل منه .كما جيب عليه االستمرار يف مراقبة احلساب والعميل ،والنظر يف إرسال بالغ آخر ،إذا
استحسن ذلك ،يف حال عدم تسلم رد من وحدة التحريات املالية بشأن بالغ عن عمليات مشتبه فيها.
يتضمن امللحق ( )0- 01من هذا الفصل قائمة بأهم املؤشرات الدالة على العمليات غري العادية أو العمليات
املشتبه فيها أو األنشطة اليت حيتمل أن تكون سبباً للتدقيق عليها .وال تشمل هذه القائمة مجيع املؤشرات،
وعلى الشخص املرخص له بذل العناية واحلرص ملراقبة أي عمليات أو أنشطة غري عادية أو مشتبه فيها سواء
أكانت من النوع املوضح يف امللحق ( )0- 01أو مل تكن .ويعين وجود أحد العوامل املوضحة يف القائمة زيادة
التدقيق يف العملية ،ولكنه ال يعين بالضرورة أن العملية مشتبه فيها.
وعلى صعيد متويل اإلرهاب ،أصدرت جمموعة العمل املالي ورقة يف شهر إبريل عام 8118م تتضمن إرشادات
عامة للمؤسسات املالية تتعلق بكشف عمليات متويل اإلرهاب ،فضالً عن التقرير الصادر يف شهر مارس 8112م
بشأن أشكال متويل اإلرهاب .وهنا يلزم األشخاص املرخص هلم التأكد من إطالع موظفيهم على هذه الوثائق.
(مالحظة :يناقش القسم الفين من هذا الدليل التعليمي توصيات  9 + 41الصادرة عن جمموعة العمل
املالي).
عند طلب وحدة التحريات املالية أي معلومات إضافية من شخص مرخص له بغرض متابعة بالغ عمليات
مشتبه فيها ،فإن اهليئة هي املعنية بطلب تلك املعلومات من الشخص املرخص له ومتابعة احلصول عليها.
بناءً على املادة اخلامسة والعشرين من نظام مكافحة غسل األموال ،يعفى أعضاء جملس إدارة الشخص
املرخص له ومسؤولوه وموظفوه (الدائمون واملؤقتون) من املسؤولية اجلنائية واملدنية واإلدارية املرتتبة على
خمالفة أي قيد على اإلفصاح عن املعلومات يفرضه قيد أو نص من أي جهة تشريعية أو تنظيمية أو إدارية يف
حال إبالغهم وحدة التحريات املالية ،حبسن نية عن عمليات أو أنشطة غري عادية أو مشتبه فيها .وتوفر هلم هذه
احلماية حتى يف حال عدم علمهم بشكل دقيق عن طبيعة النشاط املشتبه فيه ،وسواء أوقع النشاط غري
القانوني أو مل يقع.
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 2- 5- 11حظر حتذير العمالء
هدف تعليمي  :2- 5- 11معرفة اإلجراءات املتعلقة بتحذير العمالء (الباب اخلامس ،املادة .)80
جيب على الشخص املرخص له وأعضاء جملس إدارته ومسؤوليه وموظفيه ،يف مجيع الظروف واألحوال ،عدم
حتذير عمالئه أو أي طرف ذي عالقة عما أرسل أو سريسل إىل وحدة التحريات املالية من بالغات أو تقارير أو
معلومات عن عمليات مشتبه فيها .وجيب على الشخص املرخص له يف مجيع األوقات احملافظة على السرية
التامة بشأن اإلبالغ عن أي عمليات مشتبه فيها ،وأن تكون التقارير اليت يراجعها مسؤول اإلبالغ عن غسل
األموال متاحة فقط للموظفني املختصني لدى الشخص املرخص له.
وإذا أُرسل بالغ عن عملية مشتبه فيها إىل وحدة التحريات املالية وتطلب األمر احلصول على مزيد من
املعلومات ،فإن وحدة التحريات املالية ختطر اهليئة بذلك اليت بدورها تتواصل مع الشخص املرخص له بشأن
املعلومات .ويف هذه احلالة ،جيب توخي احلرص التام لضمان عدم علم العميل بإرسال البالغ .وعلى الشخص
املرخص له مواصلة تعامله مع العميل املبلغ عنه على النحو املعتاد ،وعدم حتذير العميل أو أي طرف آخر ذي
عالقة بالعمليات املشتبه فيها ،وانتظار أي تعليمات من وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف اهليئة.

 3- 5- 11األشخاص املدرجة أمساؤهم على قائمة األمم املتحدة لإلرهاب
هدف تعليمي  :3- 5- 11معرفة وجوب وضع إجراءات فعالة لتحديد أي عميل أو عمالء حمتملني بشكل
فوري (مبا يف ذلك املستفيدون احلقيقيون) من األشخاص املدرجني على قوائم اإلرهاب الصادرة عن اللجنة
التابعة لألمم املتحدة املشكلة مبوجب قرار جملس األمن رقم 0999( 0867م) ("جلنة  )"0867والقرارات
الالحقة له( .الباب اخلامس ،املادة .)88
جيب على الشخص املرخص له تطبيق إجراءات فعالة لتحديد هوية أي عميل أو عمالء حمتملني بشكل فوري،
مبا يف ذلك املستفيدون احلقيقيون ،من األشخاص املدرجني على قائمة اإلرهاب الصادرة عن اللجنة التابعة
لألمم املتحدة املشكلة مبوجب قرار جملس األمن رقم "( )0999( 0867جلنة " )0867والقرارات الالحقة له.
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إذا حدد الشخص املرخص له عميالً أو عميالً حمتمالً ضمن األشخاص املدرجة أمساؤهم على قائمة األمم
املتحدة لإلرهاب أو حدد عملية أحد أطرافها مدرج ضمن القائمة ،وجب عليه إبالغ وحدة التحريات املالية
بذلك فوراً وإرسال نسخة من البالغ إىل اهليئة .وعليه مبوجب نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية
احلجز التحفظي على أي أموال لديه ألي شخص مدرج على قائمة اإلرهاب ،وعلى الشخص املرخص له إبقاء
حساب العميل وعملياته حمجوزة حتى صدور تعليمات إضافية من اهليئة.
قبل فتح أي حساب جديد ،جيب على الشخص املرخص له التأكد من اسم العميل احملتمل ومقارنته بقائمة
األشخاص املدرجة أمساؤهم على قائمة اإلرهاب الصادرة عن جملس األمن .وعليه بشكل يومي حتديث قائمة
األشخاص املدرجة أمساؤهم على قائمة اإلرهاب من خالل مراجعة املوقع اإللكرتوني جمللس األمن ومقارنتها
بقائمة أمساء مجيع العمالء.
إذا قررت السلطة املختصة يف اململكة األمر باحلجز التحفظي على أموال أي شخص استناداً إىل قرار جملس
األمن رقم ( )0378أو أي قرار الحق ،فإن اهليئة تبلغ مجيع األشخاص املرخص هلم ،وعليهم التنفيذ الفوري
باحلجز على ممتلكات هؤالء األشخاص وأمواهلم .ويف املقابل ،إذا أُلغي احلجز التحفظي على أموال عميل
معني بسبب رفع امسه من قائمة اإلرهاب ،أو أن امسه أُدرج خطأً على قائمة اإلرهاب ،أو بسبب صدور أمر من
السلطة املختصة باإلفراج عن أمواله ألسباب قانونية أو إنسانية ،فإن اهليئة تبلغ الشخص املرخص له بذلك.
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السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية

6- 11

 1- 6- 11السياسات الداخلية وااللتزام
هدف تعليمي  :1- 6- 11معرفة وجوب وضع وتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للمساعدة يف
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،واالتصاالت الالزمة مع املوظفني.
هدف تعليمي  :2- 6- 11معرفة واجبات موظف اإلبالغ عن غسل األموال (الباب السادس ،املادة .)83
على الشخص املرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تساعد على مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب وإطالع مجيع موظفيه عليها .وجيب على مسؤول املطابقة وااللتزام التأكد من التزام الشخص
املرخص له بسياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب .وجيب أن تتضمن السياسات
واإلجراءات والضوابط اليت يضعها الشخص املرخص له إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل ،وحفظ
السجالت ،وتعقب وكشف أي عمليات غري عادية أو مشتبه فيها وتقديم بالغ عن العمليات املشتبه فيها.
وجيب على الشخص املرخص له التأكد من متكن مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال وأي من موظفيه ذوي
العالقة من االطالع يف الوقت املناسب ويف مجيع األوقات على سجالت العمالء والعمليات مجيعها وأي معلومات
أخرى قد حيتاجون إليها للقيام باملهام املوكلة إليهم .ويف هذا الصدد ،يتوىل مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال
املهام التالية:
 تطوير وحتديث وتنفيذ النظم واإلجراءات والضوابط اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب لدى الشخص املرخص له.
 االطالع بشكل دائم على املستجدات يف أنظمة وممارسات وتقنيات مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب ،وحتديث املؤشرات اخلاصة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 التأكد من التزام الشخص املرخص له بسياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب.
 تلقي تقارير املوظفني بشكل مباشر عن أي عمليات أو أنشطة مشتبه فيها وحتليلها وتقدير
احلاجة إىل إرساهلا إىل وحدة التحريات املالية.
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 إعداد تقرير سنوي وإرساله إىل جملس إدارة الشخص املرخص له يتضمن مجيع اإلجراءات
املتخذة لتنفيذ السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية وأي إجراءات لتعزيز فعالية
وكفاية تلك اإلجراءات وتقديم نسخة من التقرير إىل اهليئة.
 التأكد من احتفاظ موظفي الشخص املرخص له جبميع السجالت واملستندات والتقارير
الضرورية.
 وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة جلميع موظفي الشخص املرخص له.

 2- 6- 11املراجعة الداخلية
هدف تعليمي  :3- 6- 11معرفة دور املراجعة الداخلية املرتبط مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
(الباب السادس ،املادة .)84
على إدارة املراجعة الداخلية لدى الشخص املرخص له إجراء تقييم منتظم لفاعلية السياسات واإلجراءات
والضوابط الداخلية اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للتأكد من االلتزام بها.

 3- 6- 11التعليم والتدريب
هدف تعليمي  :4- 6- 11معرفة متطلبات التعليم والتدريب املنتظم واملستمر حول مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب (الباب السادس ،املادة .)85
جيب على الشخص املرخص له اختاذ مجيع اخلطوات املناسبة للتأكد من حصول موظفيه على تدريب
منتظم يشمل املوضوعات اآلتية:
 األنظمة واللوائح اخلاصة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والسيما إجراءات العناية
الواجبة جتاه العميل وتعقب وكشف العمليات املشتبه فيها واإلبالغ عنها.
 التقنيات واألساليب واملمارسات السائدة يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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 السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية للشخص املرخص له اخلاصة مبكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب ومسؤوليات املوظفني يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
و جيب أن يكون لدى الشخص املرخص له برامج لتدريب مجيع املوظفني اجلدد ،وأن يوفر هلم التدريب املستمر
لتحديث معلوماتهم والتأكد من معرفتهم مبسؤولياتهم وخباصة الذين يتعاملون مع اجلمهور بشكل مباشر
والقائمون على فتح احلسابات اجلديدة للعمالء.
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أسئلة املراجعة
.0

ماذا تفهم من مصطلحي "غسل األموال" و "متويل اإلرهاب"؟

.8

ما املتطلبات العامة من الشخص املرخص له يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؟

.3

ما معنى العناية الواجبة جتاه العميل؟ وملاذا تعد مهمة يف جمال مكافحة غسل األموال وحماربة
متويل اإلرهاب؟

.4

ماذا يقصد بالعناية الواجبة جتاه العميل املعتمدة على تقييم املخاطر؟

.5

بني معنى "األشخاص السياسيون ذوو املخاطر العالية حبكم منصبهم" ومدى أهميتهم يف عامل
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

.6

ما الذي يقصد باملؤسسات أو اهليئات غري اهلادفة للربح؟

.7

اشرح معنى العملية املشتبه فيها.

.2

اذكر بعض املؤشرات الدالة على أن عملية ما ميكن أن تكون مرتبطة بعملية مشتبه فيها.

.9

بني اإلجراءات اليت جيب على الشخص املرخص له اتباعها يف التعامل مع العمليات املشتبه فيها.

 .01اشرح عملية إعداد بالغ عن العمليات املشتبه فيها وإرساله إىل وحدة التحريات املالية.

منوذج أسئلة متعددة اخليارات
 .1تعرف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب عملية "متويل اإلرهاب" بتمويل:
.I

اإلرهابيني.

.II

العمليات اإلرهابية.

.III

املنظمات اإلرهابية.

.IV

املنظمات أو املؤسسات غري اهلادفة إىل الربح يف الدول غري امللتزمة بقوانني مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب.
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(أ) ( )Iو( )IIفقط
(ب) ( )Iو( )IIو( )IIIفقط.
(ج) ( )IIو( )IIIو( )IVفقط.
(د) ( )Iو( )IIو( )IIIو( )IVمجيعها.

 .2جيب على الشخص املرخص له وضع سياسات وإجراءات مناسبة ملنع غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
ولتحقيق هذا الغرض ،يتعني عليه عمل كل ما يلي ،ما عدا:
(أ) إصدار سياسات وإجراءات تهدف إىل منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
(ب) التأكد من فهم مجيع موظفيه هلذه القواعد.
(ج) التأكد من إدراك مجيع املوظفني ألدوارهم يف رصد وكشف أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
(د) اختاذ اإلجراءات القانونية ضد املتورطني يف أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

 .3تعد الوسائل التالية وسائل السداد املسموح بها من جانب عمالء الشخص املرخص له لتسوية
العمليات وفقًا لقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب:
.I

النقد.

.II

الشيكات.

.III

احلواالت البنكية.

.IV

التحويالت اإللكرتونية.

(أ) ( )Iو ( )IIفقط.
(ب) ( )Iو( )IIو( )IIIفقط.
(ج) ( )IIو( )IIIو( )IVفقط.
(د) ( )Iو( )IIو( )IIIو( )IVمجيعها.
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 .4يف إطار قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،يُعزى السبب الرئيسي وراء تطبيق إجراءات
العناية الواجبة جتاه العميل إىل:
(أ) معرفة هوية وبيانات العميل الشخصية.
(ب) معرفة طبيعة وأهداف نشاط العميل.
(ج) تقييم درجة خماطر نشاط العميل.
(د) تقييم احتمال ارتباطه بأنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

 .5تشرتط قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب أن يعامل األشخاص السياسيون ذوو املخاطر
العالية حبكم منصبهم معاملةً خاصة .فأي من العبارات التالية تعد خاطئة فيما خيصهم؟
(أ) الشخص السياسي ذو املخاطر العالية هو شخصٌ يشغل أو شغل مؤخراً ،أو يسعى حثيثاً أو
مرشح لشغل منصبٍ رفيعٍ يف احلكومة.
(ب) يعد الشخص السياسي ذو املخاطر العالية ،فردًا عالي املخاطر ،وبالتالي ينبغي تشديد
إجراءات العناية الواجبة جتاه العميل بالنسبة له.
(ج) إن عملية فتح أو تشغيل أي حساب للشخص السياسي ذي املخاطر العالية ،تتطلب موافقة
اإلدارة العليا للشخص املرخص له على ذلك.
(د) جيب على الشخص املرخص له اختاذ إجراءات لتحديد مصدر ثروة وأموال الشخص السياسي
ذو املخاطر العالية.
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امللحق  :1- 11املؤشرات الدالة على غسل األموال أو متويل اإلرهاب
فيما يلي أمثلة ملؤشرات قد تدل على ارتباط صفقة أو نشاط ما بغسل األموال أو متويل اإلرهاب:
 - 0إبداء العميل اهتماماً غري عادي بشأن االلتزام ملتطلبات مكافحة غسل األموال أو متويل اإلرهاب ،وخباصة
املتعلقة بهويته ونوع عمله.
 - 8رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى.
 - 3رغبة العميل يف املشاركة يف صفقات غري واضحة من حيث غرضها القانوني أو االقتصادي أو عدم انسجامها
مع اسرتاتيجية االستثمار املعلنة.
 - 4حماولة العميل تزويد الشخص املرخص له مبعلومات غري صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصر أمواله.
 - 5علم الشخص املرخص له بتورط العميل يف أنشطة غسل أموال أو متويل إرهاب ،أو أي خمالفات جنائية أو
تنظيمية.
 - 6إبداء العميل عدم االهتمام باملخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى.
 - 7اشتباه الشخص املرخص له يف أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل جمهول ،وتردده وامتناعه بدون
أسباب منطقية ،يف إعطاء معلومات عن لك الشخص أو اجلهة.
 - 2صعوبة تقديم وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
 - 9احتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أمساء ،وتعدد التحويل بني احلسابات أو التحويل لطرف
آخر دون مسوغ.
 - 01قيام العميل بتحويالت برقية متعددة حلسابه اخلاص باالستثمار يبعه بطلب مباشر لتحويل املبلغ لطرف
ثالث دون توضيح الغرض من ذلك.
 - 00قيام العميل باستثمار طويل األجل يبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع االستثماري وحتويل العائد من
احلساب.
 - 08وجود اختالف كبري بني أنشطة العميل واملمارسات العادية.
 - 03رفض العميل تزويد الشخص املرخص له باملعلومات األساسية اخلاصة بصندوق استثماري للتأكد من
هويته.
 - 04طلب العميل من الشخص املرخص له حتويل األموال برقياً وحماولة عدم تزويد الشخص املرخص له بأي
معلومات عن اجلهة احملولة واحملول إليه.
264

 - 05حماولة العميل تغيري صفقة أو إلغائها بعد تبليغه مبتطلبات تدقيق املعلومات أو حفظ السجالت من
الشخص املرخص له.
 - 06طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من املستندات.
 - 07قيام العميل بعدد كبري من احلواالت الربقية اليت يصعب تفسريها على الرغم من تدني قيمة صفقات األوراق
املالية.
 - 02علم الشخص املرخص له أن األموال أو املمتلكات إيراد من مصادر غري مشروعة.
 - 09تغري مصادر دخل العميل بشكل مستثمر.
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الخارطة التعليمية للمقرر
المادة التحضيرية الختبار شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الجزء األول – المطابقة وااللتزام :المفاهيم والتنظيم والعمليات
الفصل /الجزء

الفصل األول :أسس االلتزام
بإكمال هذا الجزء ،يكون الممتحن قادراً على:
1.1

معرفة وتفسير معنى االلتزام ،ومفهومه ونطاقه ومدى أهميته في أي منظمة أو مؤسسة.

فصل  / 0جزء 000

1.1

فهم المبادئ األساسية التي تحدد غرض إدارة أو وظيفة االلتزام وتطبيقها.

فصل  / 0جزء 100

1.1

فهم الترابط المتبادل بين االلتزام ونظم الرقابة في أي منظمة أو مؤسسة.

فصل  / 0جزء 100

1.1

معرفة السبل األكثر شيوعا ً لزرع ثقافة االلتزام داخل المنظمة أو المؤسسة.

فصل  / 0جزء 100

1.1

إدراك التكاليف والفوائد المرتبطة بوجود وتطبيق إدارة /وظيفة االلتزام في المنظمة أو
المؤسسة.

فصل  / 0جزء 100

الفصل /الجزء

الفصل الثاني :دور االلتزام ومسؤولياته
بإكمال هذا الجزء ،يكون الممتحن قادراً على:
1.1

معرفة األدوار والمسؤوليات المحددة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بوظيفة االلتزام.

فصل  / 1جزء 001

1.1

معرفة األدوار والمسؤوليات المحددة لإلدارة فيما يتعلق بوظيفة االلتزام.

فصل  / 1جزء 101

1.1

فهم األدوار والمسؤوليات والواجبات المحددة لمسئول /موظف المطابقة وااللتزام.

فصل  / 1جزء 101

1.1

فهم األدوار والمسؤوليات المحددة للجنة المطابقة وااللتزام فيما يتعلق بوظيفة االلتزام.

فصل  / 1جزء 101

1.1

فهم األدوار والمسؤوليات المحددة للجنة التدقيق والمراجعة فيما يتعلق بوظيفة االلتزام.

فصل  / 1جزء 101

2.1

فهم األدوار والمسؤوليات المحددة للمراجعة الداخلية فيما يتعلق بوظيفة االلتزام.

فصل  / 1جزء 201

الفصل /الجزء

الفصل الثالث :تأسيس وظيفة االلتزام ومراقبتها
بإكمال هذا الجزء ،يكون الممتحن قادراً على:
1.1

معرفة مختلف التشريعات التي تحكم عمل السوق المالية المحلية.

فصل  / 1جزء 001

1.1

معرفة كيفية تطوير البنية التحتية لاللتزام في أي منظمة أو مؤسسة.

فصل  / 1جزء 101

1.1

تعلم كيفية تصميم وتطوير برنامج التزام شامل في أي منظمة أو مؤسسة.

فصل  / 1جزء 101

1.1

أدراك أهمية تنفيذ برنامج فعال لمراقبة االلتزام.

فصل  / 1جزء 101

1.1.1

معرفة معنى "األسوار الصينية" وكيف ظهرت على أرض الواقع.

فصل  / 1جزء 00101

1.1.1

(أ) معرفة هدف الحواجز المنيعة في أي منظمة/مؤسسة.
(ب) معرفة مفهوم الحواجز المنيعة فيما يتعلق بأنشطة التداول بنا ًء على معلومات داخلية.
(ج) معرفة مفهوم الحواجز المنيعة فيما يتعلق بحاالت تضارب المصالح.
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فصل  / 1جزء 10101

الخارطة التعليمية للمقرر
المادة التحضيرية الختبار شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الجزء األول – المطابقة وااللتزام :المفاهيم والتنظيم والعمليات
(د) معرفة مفهوم الحواجز المنيعة فيما يتعلق بفصل الوظائف.
1.1.1

معرفة إيجابيات وجود ترتيبات الحواجز المنيعة (األسوار الصينية) المناسبة في أي
منظمة/مؤسسة.

فصل  / 1جزء 10101

1.1.1

معرفة سلبيات ترتيبات الحواجز المنيعة (األسوار الصينية) في أي منظمة/مؤسسة.

فصل  / 1جزء 10101

1.1.1

فهم حدود وجوانب قصور الحواجز المنيعة (األسوار الصينية) في أي منظمة/مؤسسة.

فصل  / 1جزء 10101

2.1.1

معرفة العناصر التي تشكل حواجز منيعة (أسواراً صينية) فعالة.

فصل  / 1جزء 20101

الفصل /الجزء

الفصل الرابع :العالقة بين إدارة المخاطر وااللتزام
بإكمال هذا الجزء ،يكون الممتحن قادراً على:
1.1

معرفة معنى المخاطر وإدارة المخاطر ،وفهم سبب الحاجة إلدارة المخاطر.

فصل  / 1جزء 001

1.1

معرفة المبادئ العامة إلدارة المخاطر.

فصل  / 1جزء 101

1.1

فهم المنظور العام إلدارة المخاطر والعمليات العامة الداخلة في هذا المجال.

فصل  / 1جزء 101

1.1

معرفة العناصر المهمة التي تدعم البنية التحتية القوية إلدارة المخاطر.

فصل  / 1جزء 101

1.1

فهم األنواع المختلفة للمخاطر ،وبعض الحاالت الواقعية ذات العالقة إليضاح كل نوع من
أنواع المخاطر.

فصل  / 1جزء 101

2.1

معرفة بعض أدوات إدارة المخاطر المستخدمة إلدارة المخاطر المؤسسية.

فصل  / 1جزء 201

4.1

معرفة أهمية مراقبة المخاطر ومراجعتها.

فصل  / 1جزء 401

الفصل /الجزء

الفصل الخامس :مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
بإكمال هذا الجزء ،يكون الممتحن قادراً على:

5.1

وصف عملية غسل األموال

5.5.1

معرفة مختلف المراحل التي تمر بها عملية غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والعمليات
المنطوية عليها.

1.1

اإلطار التشريعي المنظم لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

1.1.1

معرفة اإلطار التشريعي المنظم لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المملكة العربية
السعودية ،والجهات المعنية بالتنظيم واإلشراف.

5.1

مجموعة العمل المالي

فصل  / 1جزء 00001

فصل  / 1جزء 00101

1.3.5

معرفة نشأة مجموعة العمل المالي والتوصيات التي خرجت بها.

فصل  / 1جزء 00101

2.3.5

معرفة المجاالت العامة التي تتناولها التوصيات األربعون لمجموعة العمل المالي حول
مكافحة غسل األموال.

فصل  / 1جزء 10101
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الخارطة التعليمية للمقرر
المادة التحضيرية الختبار شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الجزء األول – المطابقة وااللتزام :المفاهيم والتنظيم والعمليات
3.3.5

معرفة المجاالت العامة التي تتناولها التوصيات التسع الخاصة لمجموعة العمل المالي
حول محاربة تمويل اإلرهاب.

5.1

مراقبة العمليات المشتبه فيها

1.4.5
2.4.5

معرفة الطبيعة العامة للعمليات المشتبه فيها ومتطلبات اإلبالغ عنها.
فهم بعض المؤشرات ذات الداللة التي يمكن ربطها بأنشطة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب.
معرفة بعض األنماط التوضيحية لجمع األموال وتحريكها ،والتي يمكن ربطها بعملية
تمويل اإلرهاب.

1.1

أدوار األشخاص المرخص لهم ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال في مبادرات
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

1.5.5

معرفة المراجعات الخاصة بـ "اعرف عميلك" والمطلوب إجراءها من قبل الشخص
المرخص له ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال.
معرفة األمور الواجبة على الشخص المرخص له للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه
العميل والتحقق من هويته وأهدافه االستثمارية.
معرفة حدود تطبيق الشخص المرخص له لكل من إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل
على أساس مدى التأثر بالمخاطر.

3.4.5

2.5.5
3.5.5

5.1
1.6.5

2.6.5

فصل  / 1جزء 10101

فصل  / 1جزء 00101
فصل  / 1جزء 10101
فصل  / 1جزء 10101

فصل  / 1جزء 00101
فصل  / 1جزء 10101
فصل  / 1جزء 10101

االلتزام بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتدريب
معرفة المتطلبات التي تلزم الشخص المرخص له بتبني ،وتطوير ،وتطبيق البرامج
والسياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية ،للوقاية من أي مخالفة واكتشافها في هذا
المجال.
معرفة المتطلبات التي تلزم الشخص المرخص له بإجراء برامج تدريبية منتظمة لموفيه
حول موضوع مكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب.
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فصل  / 1جزء 00201

فصل  / 1جزء 10201

الخارطة التعليمية للمقرر
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الجزء الثاني  -التشريعات
الفصل السادس :الئحة األشخاص المرخص لهم :عملية الترخيص

الفصل /الجزء

بإكمال هذا الجزء ،يكون الممتحن قادراً على:
5.5

المبادئ

1.1.2

معرفة المبادئ األحد عشر التي تحكم عموم أعمال وممارسات األشخاص المرخص لهم
(الباب الثاني ،المادة الخامسة).

6.5

الترخيص

1.1.2

معرفة المتطلبات التفصيلية للحصول على ترخيص (الباب الثالث ،المادة  ،2والملحق – 0
.)1
معرفة المعايير المحددة التي بنا ًء عليها يتم تقييم مدى قدرة ومالءمة موظفي الشخص
المرخص له ومسؤوليه ووكالئه على ممارسة نشاط األوراق المالية الذي رخص لهم (الباب
الثالث ،المادة .)9
معرفة الشروط واألحكام المتعلقة بالتوقف عن ممارسة العمل وإلغاء الترخيص (الباب
الثالث ،المادة .)01
معرفة متطلبات اإلشعار المتعلقة بالمسيطرين والروابط الوثيقة (الباب الثالث ،المادتان 01
و )01
معرفة متطلبات اإلشعار التي يجب على الشخص المرخص له التقيد بها عند تقديم مختلف
اإلشعارات للهيئة بشأن األحداث أو التغيرات التي تؤثر على الشخص المرخص له (الباب
الثالث ،المادة  01والملحق )1 – 1
معرفة متطلبات االحتفاظ بالسجالت التي يجب على الشخص المرخص له االلتزام بها
(الباب الثالث ،المادة .)02

1.1.2

1.1.2
1.1.2
1.1.2

2.1.2
5.5

األشخاص المسجلون

1.1.2

معرفة الوظائف األساسية التي يجب تسجيلها لدى الهيئة (الباب الرابع ،المادة .)09

1.1.2

معرفة المتطلبات العامة للتسجيل ،باإلضافة إلى إجراءات وصالحيات الهيئة في التعامل مع
طلبات التسجيل (الباب الرابع ،المادتان  10و .)11
معرفة األحكام المتعلقة بإلغاء التسجيل (الباب الرابع ،المادة .)11

1.1.2

الفصل السابع :الئحة األشخاص المرخص لهم :ممارسة األعمال

فصل  / 2جزء 00002

فصل  / 2جزء 00102
فصل  / 2جزء 10102
فصل  / 2جزء 10102
فصل  / 2جزء 10102
فصل  / 2جزء 10102
فصل  / 2جزء 20102

فصل  / 2جزء 00102
فصل  / 2جزء 10102
فصل  / 2جزء 10102

الفصل /الجزء

بإكمال هذا الجزء ،يكون الممتحن قادراً على:
5.1

ممارسة األعمال

1.1.4

فهم الحدود والمحظورات في تقديم وقبول الهدايا أو الحوافز (الباب الخامس ،المادة .)14

1.1.4

فهم الظروف التي يجوز فيها للشخص المرخص له الدخول في ترتيب العمولة الخاصة
(الباب الخامس ،المادة .)12
فهم االستثناءات والظروف المرتبطة بواجب الشخص المرخص له في المحافظة على سرية
معلومات العمالء (الباب الخامس ،المادة .)19

1.1.4

فهم سمات واستخدامات الحواجز المنيعة (األسوار الصينية) (الباب الخامس ،المادة .)11

1.1.4
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فصل  / 4جزء 00004
فصل  / 4جزء 10004
فصل  / 4جزء 10004
فصل  / 4جزء 10004

الخارطة التعليمية للمقرر
المادة التحضيرية الختبار شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الجزء الثاني  -التشريعات
1.1.4

فهم المتطلبات التي يجب أن يتقيد بها إعالن األوراق المالية المعد مسبقاً ،قبل إرساله ألي
شخص (الباب الخامس ،المادة  ،11الملحق )0 – 1
فهم المتطلبات والقيود التي يجب أن يتقيد بها أي فرد وشخص مرخص له يقوم باالتصال
المباشر قبل وأثناء االتصال( .الباب الخامس ،المادتان  11و )11

6.1

قبول العمالء

1.2.7

معرفة األنواع الثالثة المختلفة من العمالء (الباب الخامس ،المادة .)12

فصل  / 4جزء 00104

1.1.4

معرفة المتطلبات الواجبة على الشخص المرخص له بأن يزود العميل بشروط تقديم الخدمة،
والغاية األساسية من هذا العمل ،فضالً عن متطلبات االحتفاظ بالسجالت لتلك الشروط
(الباب الخامس ،المادة  12والملحق .)1 – 1

فصل  / 4جزء 10104

1.1.4

معرفة متطلب "اعرف عميلك" ،والتفاصيل األساسية للمعلومات التي يجب الحصول عليها
من العمالء (الباب الخامس ،المادة  19والملحق .)1 – 1

فصل  / 4جزء 10104

5.1
1.3.7

العالقة مع العمالء

2.1.4

1.1.4
1.1.4
1.1.4
1.1.4
2.1.4

معرفة التفاصيل األساسية لواجبات األمانة التي يدين بها الشخص المرخص له لعمالئه
(الباب الخامس ،المادة  11والملحق .)1 – 1
فهم مسؤوليات الشخص المرخص له فيما يتعلق بأي حالة من حاالت تضارب المصالح بينه
وعمالئه األفراد (الباب الخامس ،المادة .)10
فهم القيود على الموضوعة على تعامل الشخص المرخص له مع عمالئه عند قبول أنشطة
محفوفة بالمخاطر (الباب الخامس ،المادة .)11
فهم التنظيمات المتعلقة بمدى مالءمة المشورة أو الصفقة للعميل (الباب الخامس ،المادة
.)11
فهم الظروف أو األحوال التي يجوز في ظلها للشخص المرخص له إقراض األموال أو
تقديم االئتمان للعميل (الباب الخامس ،المادة .)11
فهم الحاالت والشروط التي يجوز بموجبها للشخص المرخص له تنفيذ صفقات بهامش ،أو
منح قروض أو تسهيالت ائتمانية لتغطية مدفوعات الهامش (سداد الهامش) (الباب الخامس،
المادة .)11

5.1

تقديم التقارير للعمالء

00104

معرفة أن الشخص المرخص له ملزم بإرسال إشعار تنفيذ صفقة للعميل عند قيامه بتنفيذ
صفقة بيع أو شراء ورقة مالية ،والبيانات المطلوبة في إشعار تنفيذ الصفقة (الباب الخامس،
المادة  ،14والملحق .)1 – 1
معرفة أنه يجب على الشخص المرخص له الذي يعمل بصفته مديراً لحساب عميل ما ،أن
يرسل تقارير تقويم دورية لذلك العميل ،عالو ًة على معرفة البيانات المطلوبة في هذه
التقارير (الباب الخامس ،المادة  ،12والملحق .)2 – 1
فهم متطلبات االحتفاظ بالسجالت فيما يتعلق بالصفقات التي ينفذها الشخص المرخص له
لصالح عمالئه وحساباتهم (الباب الخامس ،المادة .)19
فهم التنظيمات المرتبطة بالتعامالت الشخصية للموظفين ،نظراً ألنها تؤثر على الموظف
والشخص المرخص له (الباب الخامس ،المادة  11والملحق .)4 – 1

1.1.4

10104
10104
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فصل  / 4جزء 10004
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فصل  / 4جزء 00104
فصل  / 4جزء 10104
فصل  / 4جزء 10104
فصل  / 4جزء 10104
فصل  / 4جزء 10104
فصل  / 4جزء 20104

فصل  / 4جزء 00104

فصل  / 4جزء 10104
فصل  / 4جزء 10104
فصل  / 4جزء 10104

الخارطة التعليمية للمقرر
المادة التحضيرية الختبار شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الجزء الثاني  -التشريعات
10104

معرفة التزامات الشخص المرخص له إذا أراد إجراء أو قبول أي مكالمات هاتفية من أو
إلى عمالئه فيما يتعلق بأعمال األوراق المالية (الباب الخامس ،المادة .)10

الفصل الثامن :الئحة األشخاص المرخص لهم :متطلبات النظم واإلجراءات الرقابية

فصل  / 4جزء 10104

الفصل /الجزء

بإكمال هذا الجزء ،يكون الممتحن قادراً على:
5.1
1.1.1

1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1
2.1.1
4.1.1
1.1.1
8.1.1

توزيع المسؤوليات
معرفة اإلجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها من قبل الشخص المرخص له للمحافظة على
توزيع واضح ومالئم للمسؤوليات الرئيسية بين مدرائه أو شركائه أو إدارته العليا (الباب
السادس ،المادة .)11
معرفة أن الشخص المرخص له ملزم بوضع النظم واإلجراءات الرقابية المناسبة لعمله
والمحافظة عليها( .الباب السادس ،المادتان  11و .)11
معرفة أن الجهاز اإلداري للشخص المرخص له ملزم بإجراء مراجعة منتظمة لتوزيع
المسؤوليات ،والنظم ،واإلجراءات الرقابية (الباب السادس ،المادة .)12
معرفة وجوب تأسيس وظيفة المطابقة وااللتزام لدى الشخص المرخص له (الباب السادس،
المادة .)14
معرفة وجوب تأسيس لجنة للمطابقة وااللتزام لدى الشخص المرخص له لمراقبة مدى فعالية
وظائف المطابقة وااللتزام (الباب السادس ،المادة .)12
فهم نطاق الوظائف التي يمكن للشخص المرخص له تفويضها إلى طرف خارجي،
والضوابط اإلشرافية على مثل هذا الترتيب (الباب السادس ،المادة .)19
معرفة متطلب تشكيل لجنة للتدقيق والمراجعة لدى الشخص المرخص له ،حسب حاجته
(الباب السادس ،المادة .)21
معرفة متطلب تأسيس وظائف المراجعة الداخلي لدى الشخص المرخص له ،حسب حاجته
(الباب السادس ،المادة .)20
معرفة متطلبات المراجعة المنتظمة لدفاتر وحسابات الشخص المرخص له ،وغيرها من
السجالت المرتبطة بأعمال األوراق المالية (الباب السادس ،المادة .)21

 1..1.1فهم مدى أهمية عملية التعامل المناسب مع شكوى العميل (الباب السادس ،المادة .)21
11.1.1

معرفة أن الشخص المرخص له ملزم بوضع إجراءات كافية لتوظيف وتدريب الموظفين
واإلشراف عليهم وضمان انضباطهم (الباب السادس ،المادة .)21
معرفة أنه يجب الشخص المرخص له ضمان استمرا عمله ،والوفاء بالتزاماته النظامية في
حالة توقف أنشطته بصورة غير متوقعة (الباب السادس ،المادة .)22
معرفة مدى أهمية عملية إتاحة واستعادة السجالت الفعالة ،والقدرة على تقديمها للهيئة
لمعاينتها عند طلبها (الباب السادس ،المادة .)24
معرفة أن الشخص المرخص له ملزم بإعداد واالحتفاظ بسجالت ووضع ضوابط داخلية فيما
يتعلق بأي تفويض له على حساب باسم العميل (الباب السادس ،المادة .)22

6.1
1.1.1

أموال وأصول العمالء

11.1.1
11.1.1
11.1.1

فهم متطلبات الفصل فيما يتعلق باألصول الخاصة بالشخص المرخص له ،وأصول عمالئه،
وأثر الفصل (الباب السابع ،المادتان  29و .)41
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الخارطة التعليمية للمقرر
المادة التحضيرية الختبار شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الجزء الثاني  -التشريعات
1.1.1

فهم ما يعد ماالً للعميل ،ومتى ال يصبح للعميل (الباب السابع ،المادتان  40و .)41

فصل  / 2جزء 10102

1.1.1

معرفة وجوب االحتفاظ بأموال العميل لدى بنك محلي ،والتنظيمات الخاصة بتقييم المخاطر،
والبنوك الخارجية ،والتأكيد المحدد من قبل البنك (الباب السابع ،المادتان  41و .)41
فهم التنظيمات الخاصة بدفع وسحب األموال والمحافظة عليها في حساب أموال العميل
(الباب السابع ،المادة .)41

فصل  / 2جزء 10102

1.1.1

فهم متى ال تعتبر األموال أموال العمالء (الباب السابع ،المادة .)42

2.1.1

معرفة أن ليس ثمة عمولة تدفع للعميل فيما يتعلق بأموال العميل في حساب العميل (الباب
السابع ،المادة .)44
معرفة أنه يجب على الشخص المرخص له االحتفاظ بسجالت كافية لتعكس التزامه بقواعد
أموال العمالء من هذه الالئحة (الباب السابع ،المادة .)42
فهم التزامات األشخاص المرخص لهم المتعلقة بتأكيد األرصدة في حسابات العمالء (الباب
السابع ،المادة .)49
فهم التزامات الشخص المرخص له المرتبطة بتسوية حساب كل عميل مع األرصدة لدى
البنوك (الباب السابع ،المادة .)21

5.1

قواعد أصول العمالء

1.3.8

فهم ماهية أصول العمالء والحاجة إلى الفصل (الباب السابع ،المادتان  21و .)21

فصل  / 2جزء 00102

1.1.1

فهم أن استخدام ملكيات الحسابات لتسجيل أصول العميل يوضح أن تلك األصول تعود
ملكيتها للعميل (الباب السابع ،المادة .)21

فصل  / 2جزء 10102

1.1.1

فهم التنظيمات المرتبطة بحفظ وتسجيل أصول العمالء (الباب السابع ،المادة .)21

فصل  / 2جزء 10102

1.1.1

فهم الظروف والحاالت التي يجوز فيها للشخص المرخص له إقراض أوراق مالية خاصة
بالعميل (الباب السابع ،المادة .)22

فصل  / 2جزء 10102

1.1.1

فهم وجوب إجراء تقويم ألمناء الحفظ (الباب السابع ،المادة .)24

فصل  / 2جزء 10102

2.1.1

فهم أن الشخص المرخص له ملزم بإبرام اتفاقيات مع عمالئه قبل تقديم خدمات الحفظ
(الباب السابع ،المادة .)22
فهم أنه يجب على الشخص المرخص له االتفاق كتابيا ً مع أمين الحفظ على شروط لتقديم
الخدمات المناسبة ،قبل االحتفاظ بأصول العميل (الباب السابع ،المادة .)29
فهم التزامات الشخص المرخص له المتعلقة بتسوية أصول عمالئه التي ال يحتفظ بها فعلياً،
فضالً عن التزاماته عن وجود أي تناقض تبينه التسويات (الباب السابع ،المادة .)91
فهم التزامات الشخص المرخص له فيما يخص تزويد العمالء بكشوفات ،باإلضافة إلى ما
تتضمنه هذه الكشوفات (الباب السابع ،المادة .)90

1.1.1

4.1.1
1.1.1
8.1.1

4.1.1
1.1.1
8.1.1

فصل  / 2جزء 10102
فصل  / 2جزء 10102
فصل  / 2جزء 20102
فصل  / 2جزء 40102
فصل  / 2جزء 20102
فصل  / 2جزء 90102

فصل  / 2جزء 20102
فصل  / 2جزء 40102
فصل  / 2جزء 20102
فصل  / 2جزء 90102

 1..1.1فهم التزامات الشخص المرخص له فيما يخص حماية الضمانات (الباب السابع ،المادة .)91

فصل  / 2جزء 010102

 11.1.1فهم األحكام التي بموجبها للشخص المرخص له أن يعامل الضمانات "كضمانات أخرى"،
وأهمية االحتفاظ بالضمانات بهذه الطريقة (الباب السابع ،المادة .)91

فصل  / 2جزء 000102
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الخارطة التعليمية للمقرر
المادة التحضيرية الختبار شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الجزء الثاني  -التشريعات
الفصل /الجزء

الفصل التاسع :الئحة سلوكيات السوق
بإكمال هذا الجزء ،يكون الممتحن قادراً على:
5.1
1.1.8
1.1.8
6.1
1.1.8
1.1.8

منع التالعب بالسوق
إدراك أن التالعب بالسوق والتصرفات المنطوية على تالعب أو تظليل ،سلوكيات ممنوعة
(الباب الثاني ،المادة .)1
ً
ً
معرفة األعمال أو التصرفات أو الممارسات التي تعتبر "تالعبا وتضليال" (الباب الثاني،
المادة .)1

فصل  / 9جزء 00009
فصل  / 9جزء 10009

التداول بنا ًء على معلومات داخلية
فهم معنى التداول بنا ًء على معلومات داخلية وبيان كونه ممنوعا ً (الباب الثالث ،المادة 1
(أ)).
معرفة تعريف "الشخص المطلع على معلومات داخلية" وما هي المعلومات التي تعد
"معلومات داخلية" (الباب الثالث ،المادة ( 1ب)).

فصل  / 9جزء 00109
فصل  / 9جزء 10109

1.1.8

معرفة المعلومات التي تمثل "معلومات داخلية" (الباب الثالث ،المادة ( 1ج)).

فصل  / 9جزء 10109

1.1.8

معرفة التنظيمات التي تحظر اإلفصاح عن المعلومات الداخلية والتداول بنا ًء عليها (الباب
الثالث ،المادتان  1و .)2

فصل  / 9جزء 10109

5.1

البيانات غير الصحيحة

1.1.8

معرفة أن التصريح ببيانات غير صحيحة أمر محظور (الباب الرابع ،المادة .)4

فصل  / 9جزء 00109

1.1.8

معرفة أن نشر اإلشاعات أمر محظور (الباب الرابع ،المادة .)2

فصل  / 9جزء 10109

1.1.8

معرفة الظروف أو الحاالت التي يمكن فيها للشخص التصريح ببيان غير صحيح (الباب
الرابع ،المادة .)9
ً
فهم الظروف أو الحاالت يمكن أن يكون فيها الشخص مسؤوال عن األضرار فيما يخص
تقديم بيانات غير صحيحة (الباب الرابع ،المادة .)01

4.9

سلوك األشخاص المرخص لهم

1.1.8

1.4.9

1.1.8

1.1.8
1.1.8
1.1.8
2.1.8

معرفة كيف يتصرف الشخص المرخص له أو الشخص المسجل في حال اشتباههم بتورط
عمالئهم في التالعب بالسوق أو التداول بناء على معلومات داخلية (الباب الخامس ،المادة
.)00
معرفة مسؤوليات الشخص المرخص له أو الشخص المسجل فيما يتعلق بأولوية العمالء،
والتنفيذ في الوقت المناسب ،والتنفيذ بأفضل الشروط ،والتخصيص في الوقت المناسب،
والوساطة المضرة بمصلحة العميل (الباب الخامس ،المواد .)02 – 01
معرفة أن تجميع الحساب غير مسموح به في السوق السعودية ،لكنه مسموح ضمن شروط
معينة خارج السوق السعودية (الباب الخامس ،المادة .)04
معرفة عدم السماح بالتداول لصالح الحساب الخاص قبل إصدار البحوث (الباب الخامس،
المادة .)02
معرفة أنه من المحظور إبرام صفقة تتعارض مع فحوى توصية بحثية (الباب الخامس،
المادة .)09
فهم حدود مسؤولية الشخص عن التصرف بنا ًء على توجيهات شخص آخر (الباب الخامس،
المادة .)11
273

فصل  / 9جزء 10109
فصل  / 9جزء 10109

فصل  / 9جزء 00109

فصل  / 9جزء 10109
فصل  / 9جزء 10109
فصل  / 9جزء 10109
فصل  / 9جزء 10109
فصل  / 9جزء 20109

الخارطة التعليمية للمقرر
المادة التحضيرية الختبار شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الجزء الثاني  -التشريعات
الفصل /الجزء

الفصل العاشر :قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
بإكمال هذا الجزء ،يكون الممتحن قادراً على:
5.51

معرفة معنى غسل األموال وتمويل اإلرهاب حسب تعريفهما في قواعد مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب (الباب األول ،المادة .)1

 6.51متطلبات مكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب
 1.1.1.معرفة المتطلبات والمبادئ العامة الخاصة بتطبيق قواعد مكافحة غسل األموال ومحاربة
تمويل اإلرهاب (الباب الثاني ،المادة .)1
 1.1.1.فهم تأثير سياسات وإجراءات تطبيق قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على
فروع الشخص المرخص له والشركات التابعة له خارج المملكة (الباب الثاني ،المادة .)1
 1.1.1.معرفة القيود على قبول المبالغ النقدية (الباب الثاني ،المادة .)1

5.51

 1.1.1.فهم خطوات القيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل ،وعملية التحقق المطلوبة لكل نوع
من أنواع العمالء (الباب الثالث ،المادة .)2
 1.1.1.معرفة كيفية تطبيق أسلوب تقييم درجة المخاطر في العناية الواجبة تجاه العميل (الباب
الثالث ،المادة .)9
 1.1.1.معرفة من هم األشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم مناصبهم ،وعملية المراجعة
الالزم إجرائها بشأنهم (الباب الثالث ،المادة .)01
 1.1.1.معرفة ما هي الهيئات والمؤسسات غير الربحية ،وعملية المراجعة الالزمة لها (الباب
الثالث ،المادة .)00
 2.1.1.معرفة الحاالت والمواقف التي يجب فيها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل (الباب
الثالث ،المادة .)01
 4.1.1.معرفة المتطلبات الخاصة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء المستثمرين في
صناديق االستثمار (الباب الثالث ،المادة .)01
 1.1.1.معرفة حدود االعتماد على أطرف خارجية للقيام بعملية العناية الواجبة تجاه العميل،
والخطوات والوثائق الالزمة للتحقق (الباب الثالث ،المادة .)01
معرفة متطلبات العناية الواجبة تجاه العميل عند ممارسة االستحواذ (الباب الثالث ،المادة
8.1.1.
.)01
 1..1.1.معرفة المخاطر التي قد تظهر نتيجة لعالقات العمل مع العميل دون مقابلته ،والخطوات
المطلوبة للحد منها.
 11.1.1.معرفة متطلبات العناية المستمرة تجاه العميل ،ومراقبة العمليات غير العادية (الباب
الثالث ،المادة .)04

5.51

فصل  / 01جزء 001001
فصل  / 01جزء 101001
فصل  / 01جزء 101001

العناية الواجبة تجاه العميل

 1.1.1.معرفة اإلجراءات العامة لقبول العمالء (الباب الثالث ،المادة .)4

11.1.1.

فصل  / 01جزء 0001

معرفة المتطلبات الخاصة بالمراجعة المنتظمة والتحديث الدوري لسجالت العمالء (الباب
الثالث ،المادة .)02

حفظ السجالت
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فصل  / 01جزء 1.3.10
فصل  / 01جزء 2.3.10
فصل  / 01جزء .3.301
فصل  / 01جزء 03.301
فصل  / 01جزء 101001
فصل  / 01جزء 201001
فصل  / 01جزء 401001
فصل  / 01جزء 201001
فصل  / 01جزء 901001
فصل  / 01جزء 0101001
فصل  / 01جزء 0001001
فصل  / 01جزء 0101001

الخارطة التعليمية للمقرر
المادة التحضيرية الختبار شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الجزء الثاني  -التشريعات
 1.1.1.معرفة تفاصيل متطلبات حفظ السجالت الواردة في القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة
السوق المالية ،وشركة السوق المالية السعودية (تداول) (الباب الرابع ،المادة .)09

1.51

فصل  / 01جزء 001001

العمليات المشتبه فيها

 1.1.1.معرفة العمليات واإلجراءات المرتبطة باإلبالغ عن العمليات المشتبه فيها (الباب الخامس،
المادة  ،11والملحق .)0

فصل  / 01جزء 001001

 1.1.1.معرفة اإلجراءات المتعلقة بتحذير العمالء (الباب الخامس ،المادة .)10

فصل  / 01جزء 101001

 1.1.1.معرفة وجوب وضع إجراءات فعالة لتحديد أي عميل أو عمالء محتملين بشكل فوري (بما
في ذلك المستفيدون الحقيقيون) من األشخاص المدرجين على قوائم اإلرهاب الصادرة عن
اللجنة التابعة لألمم المتحدة المشكلة بموجب قرار مجلس األمن رقم 0999( 0124م)
("لجنة  )"0124والقرارات الالحقة له (الباب الخامس ،المادة .)11

فصل  / 01جزء 101001

5.51

السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية

 1.2.1.معرفة وجوب وضع وتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للمساعدة في مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،واالتصاالت الالزمة مع الموظفين.
 1.2.1.معرفة واجبات موظف اإلبالغ عن غسل األموال (الباب السادس ،المادة .)11

فصل  / 01جزء 002001
فصل  / 01جزء 102001

 1.2.1.معرفة دور المراجعة الداخلية المرتبط بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (الباب
السادس ،المادة .)11

فصل  / 01جزء 102001

 1.2.1.معرفة متطلبات التعليم والتدريب المنتظم والمستمر حول مكافحة غسل األموال ومحاربة
تمويل اإلرهاب (الباب السادس ،المادة .)11

فصل  / 01جزء 102001
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المادة التحضيرية الختبار شهادة المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
إجابات نماذج األسئلة متعددة الخيارات
الجزء األول – المطابقة وااللتزام :المفاهيم والتنظيم والعمليات
الفصل األول :أسس االلتزام
.1
.2
.3
.4

(ب)
(ج)
(ج)
د)

الفصل الثاني :دور االلتزام ومسؤولياته
.1
.2
.3
.4
.5

(د)
(ب)
(أ)
(ج)
(ب)

الفصل الثالث :تأسيس وظيفة االلتزام ومراقبتها
.1
.2
.3
.4

(ب)
(أ)
(ج)
(ب)

الفصل الرابع :العالقة بين إدارة المخاطر وااللتزام
.1
.2
.3
.4
.5

(ب)
(أ)
(ب)
(د)
(د)

الفصل الخامس :مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
.1
.2
.3
.4
.5
.6

(ج)
(أ)
(ج)
(أ)
(ب)
(ج)

الجزء الثاني  -التشريعات
الفصل السادس :الئحة األشخاص المرخص لهم :عملية الترخيص
276

الجزء الثاني  -التشريعات
.1
.2
.3
.4
.5

(ب)
(أ)
(أ)
(أ)
(د)

الفصل السابع :الئحة األشخاص المرخص لهم :ممارسة األعمال
.1
.2
.3
.4

(ج)
(د)
(أ)
(أ)

الفصل الثامن :الئحة األشخاص المرخص لهم :النظم واإلجراءات الرقابية
( .1ب)
( .2أ)
( .3د)

الفصل التاسع :الئحة سلوكيات السوق
.1
.2
.3
.4
.5

(ب)
(ج)
(ب)
(ب)
(أ)

الفصل العاشر :قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
.1
.2
.3
.4
.5

(ب)
(د)
(ج)
(د)
(أ)
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