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 الباب األول

 أحكام عامة 

 التعليمات هذه من اهلدف: املادة األوىل

 قبل من وتشغيلها االستثمارية احلسابات فتح تنظيم إىل التعليمات هذه تهدف ( أ

 وإىل احلفظ، أو اإلدارة أو التعامل أنشطة ممارسةيف  هلم املرخص األشخاص

 . االستثمارية باحلسابات الصلة ذات والرقابية شرافيةإلا القواعد حتديد

السيما ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية  يف ورد مبا التعليمات هذه ختّل ال ( ب

الئحة األشخاص املرخص هلم وقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 

  .ذات العالقةخرى األاألنظمة وكذلك 

 

 ريفات التع: املادة الثانية

 املالية السوق التعليمات نظام هذه يف وردت قصد بكلمة )النظام( أينماُي ( أ

 .هـ 4121/ 6/ 2 وتاريخ 03/ م رقم باملرسوم امللكي الصادر

 يف الواردة والعبارات بالكلمات قصدُيمع مراعاة الفقر )ج( من هذه املادة،  ( ب

النظام ويف قائمة املصطلحات  يف هلا املوضحة املعاني التعليمات هذه

ما مل يقض سياق النص  يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها املستخدمة

  .ذلك بغري

 وردت أينما اآلتية والعبارات بالكلمات قصدُي ،التعليماتلغرض تطبيق هذه  ( ج

  :ذلك غري النص سياق يقتض مل ما إزاءها املوضحة املعاني التعليمات هذه يف

 

جلميع عمليات حتويل األموال من  املؤقت اإليقاف :االستثماري احلساب جتميد

وال يشمل ذلك استقبال  املوجود فيه، رصيدالومنع استخدام  االستثماري احلساب

إىل أو التحويل من احلساب البنكي للعميل أرباحها، أو  بيع األوراق املالية،متحصالت 

 .حسابه االستثماري
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ألموال عميله  له املرخص الشخص ينشئه حماسيب سجّل هو  :االستثماري احلساب 

، اليةاملوراق أليف االعميل تعامالت لتمويل  حملي بنك لدى عميل حساب يفاملودعة 

 .جترى على ذلك احلسابويعكس مجيع تفاصيل العمليات اليت 

 ماله رأس غالبية تكون الذي االعتباري الشخص هو  الشخص االعتباري اخلليجي:

 ويتمتع حكوماتها أو العربية اخلليج لدول التعاون جملس دول ملواطين مملوكة

 .التعاونجملس  يف الدول األعضاء إحدى جبنسية

 .جملس التعاون لدول اخلليج العربية جملس التعاون:

 ،الصادر من اجلهات املختصة ساري املفعول اهلوية إثبات مستند هو :اهلوية مستند

 .التعليمات هذه مبوجب للعميل االستثماري احلساب لفتح املعتمد

صرف أموال كل كيان قانوني يقوم جبمع أو تلقي أو   للربح: اهلادفة املنظمات غري

ألغراض خريية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال 

 أخرى من األعمال اخلريية.

 امللكي باملرسوم نظام جرائم اإلرهاب ومتويله الصادر ومتويله: اإلرهاب نظام جرائم

 هـ.21/2/4101 وتاريخ( 46/م) رقم

نظام مكافحة غسل األموال الصادر  :والئحته التنفيذية نظام مكافحة غسل األموال

 .هـ44/1/4104 وتاريخ( 04/م) رقم امللكي باملرسوم
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 الثاني الباب

 االستثمارية احلسابات فتح تعليمات

 العمالء قبول: الثالثة املادة

 له استثماري حساب وفتح عميل أّي هقبول قبل له املرّخص الشخص على جيب (أ 

 وكذلك ،التنفيذية ولوائحه نظامال مبوجب التزاماته جبميع وفائه من التأكد

  .ومتويله اإلرهاب جرائم ونظام التنفيذية، والئحته األموال غسل مكافحة نظام

خدمات تتعلق  عميل عدم تقديم أّي أّيجيب على الشخص املرخص له عند قبوله  (ب 

اتفاقية على توقيع البأعمال التعامل أو اإلدارة أو احلفظ يف األوراق املالية إال بعد 

فتح حساب استثماري مع ذلك العميل حتتوي مجيع البيانات الواردة يف املادة الرابعة 

 . هفتح حساب استثماري لمن هذه التعليمات و

 عدمب اهليئة من إفادة على له املرخص الشخص حصول تعليماتال هذه تتطلب عندما (ج 

احلصول أواًل  له املرخص الشخص على ستثماري،اال حسابلله فتح من ممانعتها

 ةصور ، وأن يوضح يف هامشاحلساب ذلك فتحل املطلوبة املستندات مجيععلى 

مت احلصول على املستند  املذكور يف هذه التعليمات الذيكل مستند املتطلب 

 التنفيذي الرئيس من خالل إىل اهليئة ثم إرسال تلك املستنداتللوفاء به، ومن 

فتح من عدم ممانعتها اإلفادة ب اهليئة منطلب وال أو من يفوضه له املرخص للشخص

  .احلساب االستثماري

 الواجبة العناية إجراءات يف ثالث طرف على االعتماد له املرخص للشخص جيوز (د 

 األموال غسل مكافحة قواعد يف الواردة العالقة ذات لألحكام وفقًا العميل جتاه

 التعليمات هذه تسمح شخص ألّي استثماري سابحل هفتح عند اإلرهاب ومتويل

  .له استثماري حساب بفتح

 للعمالء مع األشخاص احلقيقية العالقة التحقق من له املرّخص الشخص على جيب (ه 

 أو كأوصياء نيابة عنهم استثمارية أو يشغلون حسابات يفتحون الذين الطبيعيني
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وفقًا لألحكام ذات الصلة الواردة يف قواعد بالتوقيع مفوضني  أو أمناء وكالء أو

  اإلرهاب.مكافحة غسل األموال ومتويل 

 املستندات، صور علىصادقة امل هذه التعليماتفيها  تتطلب اليت احلاالت مجيع يف (و 

 أن جيب التعليمات، هذه من( 0) املادة من( د) الفقرة نص يف ورد مبا االخالل بدون

والتوقيع  تصويره ثم املستند أصل على له املرخص الشخص اطالع عرب املصادقة تتم

 للشخص املرخص له املعتمد الرمسي وختمها باخلتم همن قبل موظف على الصورة

   .الصورة طابقةمل منه تأكيدًا

 

 ستثمارياال ساباحل فتحالبيانات الواجب توافرها يف اتفاقية : رابعةالاملادة 

 األشخاص الئحة يف للعمالء الواردة اخلدمات تقديم شروط متطلبات إىل إضافة

 :اآلتي االستثماري احلساب فتح اتفاقية تتضمن أن جيب هلم، املرخص

ومعلومات  ومهنته وعنوانه هويته مستند وبيانات العميل عن الشخصية املعلومات ( أ

   .االتصال اخلاصة به

 أنبو االستثماري، احلساب فتح اتفاقية وشروط أحكام فهم بأنه العميل من إقرار ( ب

 وكاملة صحيحة له املرخص لشخصإىل ا قدمها اليت واملعلومات البيانات مجيع

 .وغري مضللة وسارية املفعول

أو تأكيد عدم وجود تغيري  ومعلوماته بياناته بتحديث التزامهب العميل من تعهدج(  

 حيدد دورية فرتة كل بنهاية ذلك له املرّخص الشخص منه يطلب عندما فيها

ثالث  على الفرتة تلك مدة تزيد ال  أن على مدتها، له املرّخص الشخص

 سريان نهاية عندجمدد  هوية مستند تقديمب بالتزامه وكذلك ،سنوات

 احلساب سيجمد له املرّخص الشخص أن يؤكد علمه منهقرار إو مفعوهلا،

 نظامب  بالتزامهمن العميل  تعهد. كذلك االلتزام بذلك أخّل إذا االستثماري

السوق املالية ولوائحه التنفيذية، واألنظمة واللوائح األخرى املعمول بها يف 

جرائم اإلرهاب ومتويله ونظام مكافحة غسل األموال نظام اململكة ال سيما 

 .والئحته التنفيذية
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مل تكن الشركة شركة مساهمة مدرجة، جيب أن تتضمن اتفاقية فتح  ما ( د

احلساب االستثماري املوقعة مع أي شركة تعهدًا منها بإبالغ الشخص املرخص له 

 فورًا عند حدوث تغيري يف قائمة املالك أو سجل املساهمني لتلك الشركة. 

 

 باحلساب االستثماري التعريف املادة اخلامسة: بطاقة

 االستثماري باحلساب تعريف بطاقة للعميل درْصُي أن له املرّخص الشخص على

 االستثماري حسابه ورقم امسه فيها ويظهر أو ترسل إليه بالربيد إليه تسلم

 .لديه االستثماري احلساب تحُف الذي والفرع له املرخص الشخص واسم

 

 نييالطبيعلألشخاص ستثمارية اال ساباتاحل فتحتعليمات : سادسةالاملادة 

 السعوديني نيالطبيعي ألشخاصل ستثماريةاال ساباتاحل فتح (أ 

ساب استثماري لشخص طبيعي حل هعند فتح له املرخص الشخصعلى جيب 

 صورة على احلصولو سارية املفعول الوطنية اهلوية على بطاقةاالطالع  سعودي

 .عليها املصادقة بعد منها

 التعاون جملس دول ملواطين االستثمارية احلسابات فتح ( ب

 الشخص على جيب ،التعاون جملس يف عضو دولة ملواطن استثماري حساب فتحل

  به، اخلاصة سارية املفعول الوطنية اهلوية بطاقة على االطالع له املرخص

  .عليها املصادقة بعد منها صورة على احلصولو

 

 اململكة يف نياملقيم ألجانبل حساب استثماري فتح ( ج

 :أو هوية مقيم إقامةلرخصة  لماحلا املقيم األجنيب (4

 على جيب ،أو هوية مقيم إقامة لرخصة حامل أجنيب قيممل استثماري حساب فتحل

 سارية املفعولأو هوية مقيم  اإلقامة رخصة على االطالع له املرخص الشخص

    .عليها املصادقة بعد منها صورة على احلصولو
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 :مسسنوات اخلبطاقة اإلقامة ذات الحاملو  (2

 على جيب ،اخلمس سنواتال ذات اإلقامة بطاقة حلامل استثماري حساب فتحل

 صورة على واحلصول سارية املفعول البطاقة على االطالع له املرخص الشخص

 . عليها املصادقة بعد منها

األجنيب  مكتوب منمستند  جيب على الشخص املرخص له احلصول على (0

 :اآلتييتضمن  الراغب يف فتح حساب استثماري املقيم يف اململكة

 ستثمار يف األوراق املالية يف اململكةاال يف حقهأن ب علمهاقرار ب (أ 

 أو هوية مقيم إقامةرخصة  للشخص املرخص له بتقدميهمرتبط 

ساب احل، وأن الشخص املرخص له سيجمد سارية املفعول

اري أو مل ساب االستثماحلبيانات  يتم حتديثاالستثماري إذا مل 

 ،نسخة من رخصة اإلقامة أو هوية املقيم بعد جتديدهايتم تقديم 

 وفقًا للفقرة )أ( من املادة اخلامسة عشرة من هذه التعليمات.

رخصة ل جمددة لشخص املرخص له بنسخةاتزويد تعهده بالتزام  (ب 

تاريخ سريانها، أو عند  انتهاءاإلقامة أو هوية املقيم اخلاصة به عند 

االستثماري احلساب بيانات  ثيدحت املرخص له طلب الشخص

 وفقًا للفقرة )أ( من املادة الرابعة عشرة من هذه التعليمات.

( أشهر من 6)بعد جتاوز مدة  لشخص املرخص لهاحبق  هاقرار (ج 

احملتفظ بها يف  بيع األوراق املاليةبجتميد احلساب االستثماري 

متحصالت  وحتويل بذلك احلساب احملفظة االستثمارية املرتبطة

ومن ثم إقفال  للحساب البنكي املربوط باحلساب االستثماري هابيع

  .للعميل احلساب االستثماري

 اململكة يف املقيمني غري األجانب الطبيعيني لألشخاص االستثمارية احلسابات فتح ( د

 الشخص على جيب ،يف اململكة مقيملشخص أجنيب غري  استثماري حساب لفتح

 واحلصول لذلك الشخص ساري املفعول سفرالجواز  على االطالع له املرخص

جيب على الشخص و .عمله وحملعنوانه ومكان إقامته ، ومنه صورة على

وفق أحكام قواعد مكافحة  هجراءات العناية الواجبة جتاهإاختاذ  املرخص له

 .غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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 الطبيعيني لألشخاص االستثمارية احلسابات فتح بشأن خاصة أحكام ( ه

 :األّمي أو للكفيف االستثماري احلساب فتح (4

لفتح حساب استثماري لعميل كفيف أو أمي، فإن لذلك العميل احلق يف  .أ 

تقديم معرِّف شخصي يعّرفه باإلجراءات املتخذة لفتح احلساب االستثماري 

ويف حال  .هذا احلسابويوضح له الشروط واألحكام الواردة يف اتفاقية فتح 

تعريفه باإلجراءات من قبل أحد  جيريدم تقديم العميل ملعرف شخصي، ع

 موظفي الشخص املرخص له ويصادق على هذا التعريف أحد مسؤولي

 مجيعلشخص املرخص له بأنه مت إطالع العميل على املطابقة وااللتزام لدى ا

بيانات منوذج معرفة العميل واتفاقية فتح احلساب االستثماري، والشروط 

يتحمل  العميل وأن ،حكام اخلاصة باحلساب االستثماري وقراءتها عليهواأل

  .كافهاحلساب  ذلكوليات املرتتبة على فتح ؤاملس

 ًاسعودي ًاطبيعي ًاجيب أن يكون امُلعرِّف الشخصي للكفيف أو األمي شخص .ب 

 فتح يف يرغب أو األمي الذي بالكفيف شخصية معرفة على األهلية كامل

على  ًاوقادر املفعول، ةساري وطنية هوية بطاقةل وحامل استثماري حساب

شروط  بإجراءات فتح احلساب االستثماري وقراءة  الكفيف أو األمي تعريف

 قيامهب كتابيًا وأن يقّر ،مسمعه على احلسابذلك  فتح وأحكام اتفاقية

 بذلك.

 اخلاصساري املفعول اهلوية مستند  له االطالع على املرّخص الشخص على .ج 

 إىل عنوانه عليها، باإلضافة املصادقةبعد  واحلصول على صورة منه باملعّرف

 وتوقيعه.  

 ال كفيف أو أّمي، عميل ألّي ًااستثماري ًاحساب له املرّخص الشخص عند فتح .د 

لتشغيل  االلكرتونية اخلدمات من أيٍّ على احلصول لذلك العميلحيق 

 أحد موظفي الشخص املرخص له، أو يقوم أنإال بعد  احلساب االستثماري

اخلدمات على  بهذه واألحكام املتعلقة الشروط قراءةب ،فه الشخصيعّرُم

 بناًء اخلدمات هذه نحُم بأنه له املرخص الشخص قبل من وإفادتهمسمعه 

 عن النظامية ومبسؤوليته استخدامها، ملخاطر وإدراكه واختياره رغبته على
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الشخص املرخص اخلدمات، وحصول  هذه خالل من تتم اليت العمليات مجيع

ف بأن ذلك العميل عّرامُل ذلك  العميل أو من عليه موقعمكتوب على إقرار له 

  ي قد فهم ذلك.الكفيف أو األّم

 لعميلل أو اخلتم الشخصي بهاماإلأن يعتمد بصمة  له املرخص لشخصجيوز ل .ه 

 .عهيف مجيع تعامالته م توقيعًا شخصيًا له أو األمي الكفيف

 أّي لقبول له املرخص لشخصا على جيب ،لكرتونيةإلا العمليات باستثناء .و 

 احلصول االستثماري حسابه على ياألّم أو الكفيف العميل به يقوم إجراء

 عليه، وّقع الذي اإلجراء اهيةمب وبعلمه اإلجراء ذلك على العميل توقيع على

 ًاأو األمي معّرف وإن كان العميل الكفيف ذلك، عن املسؤولية يتحمل وأنه

فإن على الشخص املرخص له  عّرف شخصي عند فتح احلساب،به من قبل ُم

تتوفر الذي ، الشخصي فعّرامُل من عليه موقع مكتوب إقرار علىاحلصول 

 العميل بعلم ،املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادةفيه الشروط 

 كمعرف ذلك عن املسؤولية يتحمل وأنه عليه، وقع الذي اإلجراء اهيةمب

 . شخصي

 

 سنة (41) سن دون ملن هم ( فتح احلساب االستثماري2

 الولي بواسطة هجرية سنة (41) سن دون هم ملن االستثماري احلساب ُيفتح .أ 

 ويكون العميل باسم االستثماري احلساب يكون أن على ،الوصي أو

 .  الوصي أو الولي قبل من تشغيله

ساري املفعول  اهلوية مستند على االطالع له املرخص الشخص على جيب .ب 

 الوصي أو لوليوا هجريةسنة  (41) سن دونالذي  العميلكلِّ من ب اخلاص

 .امعليه صادقةامل بعد هذين املستندين من صورة على واحلصول ،عليه

 يجبف ،هجرية ةسن( 41) من أقّلو اجلنسية سعودي العميل كان إذا .ج 

سارية  الوطنية اهلوية وبطاقة العميل فيه املضاف األسرة سجّل على االطالع

 ،امعليه املصادقة بعد مامنه صورة على واحلصول الوصي أو للولي املفعول

  .وطنية هوية بطاقة بتقديم حينها العميل طالبُي أن دون
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 الشخص على فيجب الوصاية، حتت (41) سن دون نمم العميل كان إذا .د 

 املختصة، احملكمة نع الصادر الوصاية صك على االطالع له املرخص

 األحكام جبميع يلتزم وأن عليه، صادقةامل بعد منه صورة على واحلصول

 .  فيه الواردة

مع غريه يف  ًامضافو هجرية ( سنة41من ) أقّلأجنبيًا إذا كان العميل  .ه 

أو هوية  قامةإلارخصة ، فيجب االطالع على أو هوية املقيم رخصة اإلقامة

 املضاف فيها العميل واحلصول على صورة منها بعد املصادقة عليها، املقيم

 هوتشغيل هفتح  ويكون ن يكون احلساب االستثماري باسم العميلأعلى 

 املضاف فيها العميل. أو هوية املقيم قامةإلاصاحب رخصة  من خالل

العميل  العناية الواجبة جتاهإجراءات  تطبيقجيب على الشخص املرخص له  .و 

يف تصرفه حلساب العميل  على الوصي أو الولي، ويكون الوصي أو الولي

ملتزمًا بكامل املسؤوليات النظامية املنطبقة على العميل  ( سنة41دون )

 الشخصي. حسابهعند تصرفه يف 

 

 لفاقد األهلية فتح احلساب االستثماري  (0

 أن على ،الولي أو الوصي بواسطة األهلية لفاقد االستثماري احلساب ُيفتح .أ 

 الوصي قبل من تشغيله ويكون العميل باسم االستثماري احلساب يكون

 . أو الولي

ساري املفعول  اهلوية مستند على االطالع له املرخص الشخص على .ب 

 فاقد بالعميل ةاخلاص اهلوية بطاقة وكذلكأو الولي  الوصيب اخلاص

 واحلصول ،( سنة41( سنة أو سجل األسرة ملن هو دون )41فوق ) األهلية

  .امعليه املصادقة بعد هذين املستندين من صورة على

نهائي أو مشمول  حكم صك على االطالع له املرخص الشخص على جيب .ج 

 يراد الذي الشخص أن يبنيو املختصة احملكمة نع صادر بالنفاذ املعجل

 صورة على حيصل وأن ،األهلية فاقد عّدُي بامسه االستثماري احلساب فتح

 . هفي الواردة األحكام جبميع يلتزم وأن عليه، صادقةامل بعد الصك من

 العناية الواجبة جتاهإجراءات  تطبيقجيب على الشخص املرخص له  .د 

يف يف تصرفه  ويكون الوصي أو الوليعلى الوصي أو الولي، العميل 
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ملتزمًا بكامل املسؤوليات النظامية املنطبقة  فاقد األهلية العميل حساب

 .الشخصي حسابهعلى العميل عند تصرفه يف 

 

  اخلاصة االحتياجاتفتح احلساب االستثماري لذي  (1

 االحتياجات ذي للعميل االستثماري احلساب فتح له املرخص الشخص على

 احلساب فتح إجراءات بنفس والتوقيع الكتابة على القدرة فاقد اخلاصة

 على الشخص املرخص له جيب أنه إال الطبيعيني، لألشخاص االستثماري

، أو اخلتم التوقيع نم بدياًلالشخصي  هوختم العميل إبهام بصمة اعتماد

 . كان العميل من فاقدي األطراف العلوية إذا فقط الشخصي

 

 عليه فتح احلساب االستثماري للمحجور (1

 أن على الشرعي، ممثله قبل من عليه للمحجور ستثمارياال احلساب فتحُي .أ 

 ممثله بواسطة تشغيله ويكون عليه احملجور باسم احلساب ذلك يكون

 . الشرعي

سارية املفعول  اهلوية يمستند على االطالع له املرخص الشخص على .ب 

 همامن صورة على واحلصول الشرعي، وممثله عليه باحملجور نياخلاص

 .امعليه املصادقة بعد

النهائي أو  احلجر حكم صك على االطالع له املرخص الشخص على .ج 

 على واحلصول ختصةامل احملكمة نع الصادراملشمول بالنفاذ املعجل 

 ذات األحكام جبميع يلتزم أنعليه و عليها، املصادقة بعد منه صورة

 . هفي الواردة الصلة

 العناية الواجبة جتاهإجراءات  تطبيقجيب على الشخص املرخص له  .د 

يف  املمثل الشرعييكون أن ، والشرعي للمحجور عليهاملمثل  علىالعميل 

ملتزمًا بكامل املسؤوليات النظامية  احملجور عليهتصرفه يف حساب 

 .الشخصي حسابهاملنطبقة على العميل عند تصرفه يف 
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 االعتباريني لألشخاص ستثماريةاال ساباتاحل فتحتعليمات : بعةساال املادة

 دول جملس منالشركات و السعودية لشركاتل ةستثمارياال اتساباحل فتح (أ 

  التعاون

مؤسسة وفق نظام أن تكون ب جي ،سعودية شركةاستثماري للفتح حساب  (4

جيب أن  من دول جملس التعاونلفتح حساب استثماري لشركة و .الشركات

  .ينطبق عليها تعريف الشخص االعتباري اخلليجي

نظام الشركة مامل تكن الشركة مدرجة يف السوق، جيب أن ينص   (2

 أو الشركة أو عقد تأسيسقرار صادر من مجعية املساهمني،  أو األساس

االستثمار يف األوراق  للشركةصراحًة على ما يفيد أنه جيوز الشركاء قرار 

 .املالية

لشخص اعتباري استثماريًا  ًاحساب هجيب على الشخص املرخص له عند فتح (0

يف دولة الشخص االعتباري  السفارة السعوديةخليجي التأكد من مصادقة 

يف اململكة على صحة املستندات اليت قدمها  ووزارة اخلارجيةاخلليجي 

  .مندوب الشخص االعتباري اخلليجي

االطالع  شركةلل ًااستثماري ًاجيب على الشخص املرخص له عند فتحه حساب (1

 :عليها املصادقةمنها بعد كل من ة واحلصول على صور ملستندات اآلتيةالى ع

 .املختصة السلطة عن الصادر التجاري السجّل -

 وأّي ومالحقه التأسيس عقد أو ومالحقه للشركة األساس النظام -

 .هلا تعديالت

 .املسؤول ملديربامستند اهلوية اخلاص  -

 .اإلدارة جملسأعضاء  تعيني قرار -

 ومنح االستثماري احلساب فتح على باملوافقة اخلاّص اإلدارة جملس قرار -

 .احلساب االستثماري تشغيل إليهم للمفوض الصالحيات

 مبا االستثماري احلساب تشغيل إليهم املفوض األشخاص مساءأل قائمة -

 األساسي والنظام التأسيس وعقد التجاري السجّل يف ورد ما مع يتفق
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 ساري ويةاهل مستندو ،االحوال سبحب االدارة، جملس وقرار للشركة

  .منهم كلل املفعول

 أنشطة ملمارسة حكومية جهة أّي من للشركة رةَدْصُم تراخيص أّي -

 .معينة

جيب على الشخص املرخص له ، سوق يف مدرجة الشركة تكنما مل  (1

 التأسيس عقد يف أمساؤهم الواردة الشركة مالك مساءأل قائمةاحلصول على 

فتح احلساب االستثماري يف كانت الشركة الراغبة  إذا)أو سجل املساهمني 

 .منهم كلب اخلاص ويةاهلمستند  من ونسخة ،شركة مساهمة(

إذا كانت الشركة مملوكة بالكامل جلهة حكومية، جيب احلصول على  (6

 .تلك الشركةاستثماري ل حسابفتح من  بعدم ممانعتها يئةاهلمن  إفادة

)باستثناء البنوك  مدرجة يف السوقة شركل استثماري فتح حسابعند  (7

قوائم اليف  للشركة املدرجة مشمولة شركة تابعةأو  وشركات التأمني(

 االلتزام جيب على الشخص املرخص له، للشركة املدرجة وحدةاملالية امل

 : ةاآلتي بالشروط اإلضافية

 درجة يف السوق بناًء علىاملأن يكون استثمار الشركة يف األوراق املالية  -

املدرجة والشركة املراد فتح  الشركة إدارة جملسدر عن اص قرار

، وعلى االستثمار ضوابطفيه  حيددهلا، اذا كانت تابعة، حساب 

الشخص املرخص له قبل فتح احلساب االستثماري للشركة االطالع على 

 .اعليه املصادقةبعد ذلك القرار واحلصول على صورة منه 

 السوق يفأو الشركة التابعة هلا،  ،املدرجة الشركة استثمار يكن مل ما -

 من سنة مرور قبل املالية الورقة بيع بعدم الشركة تلتزم حبيث سنة لفرتة

 أنجيب  ،نفسه رِدْصللُم العائدة املالية للورقة شراء عملية آخر تاريخ

 حمفظة أو استثمار صندوق خالل مناألوراق املالية  يف االستثمار يكون

على أن  إدارة، لعقد وفقًا له مرخص شخص يديرها خاصة استثمارية

، املدرجة يف السوق ينص العقد صراحًة على وجود فصل تام بني الشركة

من بنود  وقرارات االستثمار، وعدم تضمن أّيوالشركات التابعة هلا، 
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، وجيب على الشخص املرخص له قبل العقد ما قد يتعارض مع ذلك

 أو الشركة التابعة عقد إدارة مع الشركة املدرجة يف السوق التوقيع على

 الضوابط. هذهمع العقد بنود توافق من التأكد  هلا

عقد إدارة يتم  أّيبشعر الشخص املرخص له اهليئة دون تأخري أن ُيجيب  -

مع أو شركة تابعة هلا شركة مدرجة يف السوق  مع أّي التوقيع عليه

احملفظة رقم وهلذا الغرض  املفتوحاإلشارة إىل رقم احلساب االستثماري 

  .املرتبطة به اخلاصة االستثمارية

 

 االعتباريني األجانب رية لألشخاصاالستثما فتح احلسابات (ب 

 ( من هذه املادة وأحكام القواعد املنظمةجمع مراعاة أحكام الفقرة ) (4

 على ُيحظر املدرجة، األسهم يف املؤهلة األجنبية املالية املؤسسات الستثمار

 االعتباريني لألشخاص استثمارية حسابات فتح هلم املرّخص األشخاص

 يف الدخول ألغراض إال( اخلليجيني االعتباريني األشخاص باستثناء) األجانب

 يف االستثمار أو اخلصوص، هذا يف اهليئة لتعليمات وفقًا مبادلة اتفاقيات

االستثمار يف  أو ،االستثمار صناديق لالئحة وفقًا مؤسسة استثمار صناديق

 .العقاري االستثمار صناديق ئحةالل وفقًاعقاري مؤسسة  استثمار صناديق

 ليس له مقر يف اململكة أجنيب اعتباري لشخص استثماري حساب لفتح (2

 باتفاقيات اخلاصة اهليئة تعليمات وفق مبادلة اتفاقية يف الدخول بغرض

 جتاه الواجبة العناية جراءاتإ اختاذ له املرخص الشخص على جيب املبادلة،

 اخلاصة اهليئة تعليمات يف الواردة العالقة ذات األحكام وفق العميل

 .املبادلة باتفاقيات

 ليس له مقر يف اململكة أجنيب اعتباري لشخص استثماري حساب لفتح (0

 االستثمار صناديق الئحة وفق مؤسس استثمار صندوق يف االستثمار بغرض

 العقاري، االستثمار صناديق الئحة وفق مؤسس عقاري استثمار صندوق أو

 العميل جتاه الواجبة العناية جراءاتإ اختاذ له املرخص الشخص على جيب

 املتعلقة اإلرهاب ومتويل األموال غسل مكافحة قواعد أحكام وفق

 .االستثمار صناديق يف املستثمر جتاه الواجبة العناية بإجراءات
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  العميل املوافق عليهستثمر األجنيب املؤهل أو لمل االستثمارية احلسابات فتح (ج 

مستثمر أجنيب  لشخص املرخص له فتح حساب استثماري ألّيال جيوز ل (4

وفق أحكام لدى اهليئة  إال بعد تسجيلهباعتباره مستثمرًا أجنبيًا مؤهاًل 

القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األسهم 

 املدرجة.

ستثمر أجنيب مل عميل ألّي استثماري حساب فتح له املرخص للشخص جيوز ال (2

 املنظمة القواعد أحكام وفق العميل ذلك على اهليئة موافقة بعد إالمؤهل 

  املدرجة.  األسهم يف املؤهلة األجنبية املالية املؤسسات الستثمار

مستثمر  ألّي ًااستثماري ًاحساب هعند فتحجيب على الشخص املرخص له  (0

، ستثمر أجنيب مؤهلمل عميلأو  أجنيب باعتباره مستثمرًا أجنبيًا مؤهاًل

 اآلتية:  املستنداتاحلصول على 

للمستثمر األجنيب  السجل التجاري الرتخيص أو صورة منحيثما ينطبق، -

 .الصادر عن جهة االختصاص يف دولة املنشأ

عقد قاته أو/و صورة من حصورة من النظام األساس وملحيثما ينطبق، -

 قاته.حالتأسيس ومل

بالتوقيع نيابًة  واملخولني الكيان القانونيهويات مديري  أمساء وصوربقائمة -

 .املستثمر األجنيب فيما يتعلق باحلساب عن

الشركة الواردة أمسائهم يف عقد أمساء مالك بقائمة حيثما ينطبق، -

 التأسيس ونسخة من هوية كل منهم، ويستثنى من هذا املتطلب شركة املساهمة

 املدرجة أسهمها يف أي سوق مالية.

 املخولنيحيدد أمساء  تفويض من جملس إدارة املستثمر األجنيبحيثما ينطبق، -

 .فيما يتعلق باحلساب بالتوقيع نيابة عنه
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بشأن املوافقة على تسجيل  هيئة السوق املالية منشعار الصادر اإلصورة من -

املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية  مبوجب القواعد املستثمر األجنيب

 .ملؤهلة يف األسهم املدرجةا

 

 حكومية جلهة اململوكة صناديقلل ةستثمارياال اتساباحل فتح (د 

لصندوق جهة حكومية جيوز للشخص املرخص له فتح حساب استثماري  (4

ة سعودية أو من بشرط أن يكون الصندوق مملوكًا بالكامل جلهة حكومي

من اهليئة  إفادة ، وأن حيصل الشخص املرخص له علىدول جملس التعاون

 .لذلك الصندوق فتح حساب استثماري من بعدم ممانعتها

املشار  صندوقلل ًااستثماري ًاعند فتحه حساب جيب على الشخص املرخص له (2

تية واحلصول على صورة اآل ستنداتملا على  االطالع ( أعاله4إليه يف الفقرة )

 عليها: املصادقةمنها بعد 

 .األساس الصندوق نظام -

 االستثماري احلساب فتح إليهم فوضامل األفراد بتسمية الصادر القرار -

 .بهم اخلاصة املفعول سارية اهلوية ومستندات وتشغيله للصندوق

 تركيبة بوضوح يبني الذي ،وملحقاته( وجد إن) الصندوق تأسيس عقد -

 .وإدارته الصندوق مال رأس من كلٍّ

 .الصندوق دارةإ جملس أعضاء اليت توضح أمساءاملستندات  -

 

 اململكة يف للربح اهلادفة غري لمنظماتل ةستثمارياال اتساباحل فتح (ه 

ملنظمة غري هادفة  ًااستثماري ًاحساب هعند فتح جيب على الشخص املرخص له (4

تية واحلصول على صورة منها ملستندات اآلاعلى  االطالع للربح يف اململكة

 عليها: املصادقةبعد 

 . املختصة احلكومية اجلهة عن الصادر الرتخيص -
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تتضمن  اجلهة ماحنة الرتخيص للمنظمة غري اهلادفة للربحإفادة من  -

فتح  نيعلى فتح احلساب االستثماري وبيانات األشخاص املخولتها موافق

 .وتشغيله باحلسا

  .االستثماري احلساب فتح على باملوافقة اخلاص اإلدارة جملس قرار -

االستثمار يف  للمنظمة جييز ًاصرحي ًاالذي يتضمن نص األساسي النظام -

 األوراق املالية.

 ومنح االستثماري احلساب فتح على باملوافقة اخلاّص اإلدارة جملس قرار -

  .االستثماري احلساب تشغيل إليهم للمفوض الصالحيات

 جيب على الشخص املرخص له بعد استيفاء املتطلبات الواردة يف الفقرة (2

 منمن اهليئة بعدم ممانعتها  إفادة ( من هذه الفقرة احلصول على4) الفرعية

 .للمنظمة غري اهلادفة للربح املتقدمة بالطلب استثماري فتح حساب

 

 لألوقاف ةستثمارياال اتساباحل فتح ( و

يف اململكة عند فتح حساب استثماري لوقف جيب على الشخص املرخص له  (4

 املصادقةتية واحلصول على صورة منها بعد ملستندات اآلا على االطالع

 عليها:

 .صك الوقف وصك النظارة -

 بطاقة اهلوية الوطنية اخلاصة بناظر الوقف/ جملس نظار الوقف. -

 -للوقف نظار جملس هناك كان إذا – النظار جملس أو الناظر قرار -

 إليهم للمفوض الصالحيات ومنح االستثماري احلساب فتح على باملوافقة

 .االستثماري احلساب تشغيل

 األوراق يف االستثمارب لوقفل السماحب يفيد ما الوقف صك يتضمن أن جيب (2

تقديم الناظر إلفادة من اجلهة احلكومية املشرفة على الوقف ، أو املالية

 . املالية األوراق يف مبوافقتها على االستثمار
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 تنيالفقر يف الواردة املتطلبات استيفاء بعد له املرخص الشخص على جيب  (0

من اهليئة بعدم إفادة  على احلصول الفقرة هذه من( 2و )( 4) تنيالفرعي

 .لذلك الوقف استثماري حساب فتح منممانعتها 

 

 احلكومية لجهاتل ةستثمارياال اتساباحل فتح ( ز

 جملس دول من أو سعودية) حكومية جلهة استثماري حساب فتح عند (4

 تيةاآل ملستنداتا  على االطالع له املرخص الشخص على جيب ،(التعاون

 :عليها املصادقة بعد منها صورة على واحلصول

واألنظمة  اإلداري تنظيمهال وفقًا احلكومية للجهة األساسية املستندات -

 .ذات العالقة

 الذين بتفويض األشخاص يف اجلهة احلكومية الصالحيةقرار صاحب  -

 اتومستند ،ذلكإجراء ب احلساب االستثماريوتشغيل  فتح سيتولون

 .هؤالء األشخاصب ةاخلاص اهلوية

 فتح على (يف دول جملس التعاون )أو ما يقوم مقامها املالية وزارة موافقة -

نصوص نظامية صادرة من يكن هناك ما مل  االستثماري، احلساب

احلق يف االستثمار يف  صراحًةاجلهة احلكومية  السلطة املختصة تعطي

 األوراق املالية. 

قيود على االستثمار واردة يف  على الشخص املرخص له االلتزام بأّي جيب (2

 احلساب فتح بطلب املتقدمة احلكومية اجلهة دولة يف موافقة وزارة املالية

 .االستثماري

 تنيالفقرجيب على الشخص املرخص له بعد استيفاء املتطلبات الواردة يف  (0

 بعدم ممانعتها اهليئةمن  ادةإفمن هذه الفقرة احلصول على  (2و) (4) تنيالفرعي

 .للجهة احلكومية املتقدمة بالطلب فتح حساب استثماري من
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 الدولية واهليئات للمنظمات ةستثمارياال اتساباحل فتح ( ح

 يف مقّر هلا اليت الدولية اهليئات أو للمنظمات استثماري حساب فتح عند (4

 تيةاآل ملستنداتا على االطالع له املرخص الشخص على جيب اململكة،

 :عليها املصادقة بعد منها صورة على واحلصول

 .األساس النظامأو /و التأسيس اتفاقية -

 للمنظمة أو اهليئةيز جتاليت  ،اململكة حكومة مع املوقعة اتفاقية املقّر -

 . االستثمار يف األوراق املالية الدولية

النظام األساس أو /و التأسيس اتفاقيةسب حبالصالحية قرار صاحب  -

  االستثماري احلساب وتشغيل فتح سيتولون الذين بتفويض األشخاص

 .هؤالء األشخاصب ةاخلاص اهلوية اتومستند ،ذلكإجراء ب

جيب على الشخص املرخص له بعد استيفاء املتطلبات الواردة يف الفقرة  (2

 منمن اهليئة بعدم ممانعتها  إفادة( من هذه الفقرة احلصول على 4الفرعية )

 .للمنظمة أو اهليئة الدولية املتقدمة بالطلب استثماريفتح حساب 

 

 آخرين ألشخاص ةستثمارياالاحلسابات  فتح: الثامنة املادة

طبيعي أو  شخص بطلب فتح حساب استثماري إذا تقدم للشخص املرخص له

آخر مل تتضمن هذه التعليمات إجراءات فتح احلساب االستثماري له،  اعتباري

من من اهليئة بعدم ممانعتها  إفادةيجب على الشخص املرخص له احلصول على ف

 استثماري لذلك الشخص. حسابفتح 

 

 

 

 

 



 

21 

 الثالث الباب

 االستثمارية احلسابات تشغيل تعليمات

 

 

  وإليه احلساب االستثماريمن التحويل : التاسعةاملادة 

 وال بامسه، أكثر أو بنكي حبساب للعميل االستثماري احلساب ربطُي أن جيب (أ 

 باستثناء أو إليها ةالبنكي احلسابات تلك أحد من إاّل لألموال حتويل أّي قبلي

  اآلتية: واالتاحل

 املالية. األوراق بأرباح اخلاصة االستثماري احلساب احلواالت إىل( 4

 تغطية. بهامش لإلقراض تتم اليت احلواالت (2

 مالية. أوراق يف االكتتاب من الفائض إعادة( 0

 املالية. األوراق وشراء بيع عملية من جزءًا تكون اليت احلواالت( 1

 كانإذا  إال مالية أوراق أّي شراء منعميله  كنيمت له املرخص للشخص جيوز ال (ب 

 للعميل.  االستثماري احلسابرصيد  عرب ذلك

 من التأكد االستثماري باحلساب يتعلق فيما له املرخص الشخص على جيب (ج 

 األشخاص الئحة يف الواردة العمالء وأصول بأموال اخلاصة باألحكام التزامه

 .هلم املرخص

 : التوكيل على احلساب االستثماريالعاشرةاملادة 

موثق  أو عدل كتابة نع صادرة وكالة قبول له املرّخص لشخصا على جيب ( أ

 استوفت ما متى عميلهل استثماري حساب تشغيل أو لفتح معتمد من وزارة العدل

 :اآلتية الشروط

ما عال وما  أو األوالدالوالدين  من العميل أقارب من الوكيل يكون أن (4

 شرعيًا وكياًل يكون أن أو ،أو األخ واألخت ،الزوج والزوجة وأنزل، 

ثم  ومن همثمبوّر اخلاص االستثماري احلساب لتصفية ورثة قبل من معينّا

 .إقفاله
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 الصادرة الوكالة قبول جيوز وال ،العميل عن صادرة الوكالة تكون أن (2

 .موكله عن ةبايبالن وكيل نع

 صرحيًا نصًا تتضمن أنها ومن سريانها، ومن ،الوكالة صحة من التحقق جيب ( ب

 حساب بفتح توكياًل أكانت سواءلوكيل ا إىل ةاملفوض بالصالحيات

 مأ بيعها، مأ مالية أوراق شراء مأ احلواالت، إجراء مأ تشغيله، مأ استثماري،

 عليه نصت مبا االلتزام له املرخص الشخص وعلى االستثماري، احلساب إقفال

 .الوكالة

 العناية وإجراءات العميل قبول بقواعد له املرخص الشخص يلتزم أن جيب ( ج

 األموال غسل مكافحة قواعد يف ورد ملا وفقًا هكيلوو العميل جتاه الواجبة

 . اإلرهاب ومتويل

 

 ارس قضائي على احلساب االستثماريح: تعيني ةاحلادية عشراملادة 

، لدى الشخص املرخص لهاستثماري حساب على  قضائي عند تعيني حارس ( أ

 :جيب على الشخص املرخص له االلتزام باآلتي

جيب على الشخص املرخص له قبل اعتماده حلارس قضائي على حساب  (4

نهائي أو مشمول بالنفاذ املعجل صادر من  قراراستثماري لديه االطالع على 

 حيددو القضائي احلارس تعينييتضمن  القضائية املختصة اجلهة

إذا كان شخصًا  حلارسذلك ال الوطنية صالحياته، وكذلك بطاقة اهلوية

 احلارس القضائي ملن ميثلوبطاقة اهلوية الوطنية  أو السجل التجاري طبيعيًا

بعد  من تلك املستندات ةواحلصول على صور ،ًااعتباري ًاكان شخص إذا

 عليها. املصادقة

 .القضائية احلراسة يف بيانات احلساب االستثماري أنه حتت جيب أن ُيوضَّح (2

والتوقيع على  بتشغيل احلساب االستثماري الصالحية صاحب يكون (0

 اجلهة قرار ينّص ما مل القضائي فقط العمليات اخلاصة به احلارس

 .خالف ذلكعلى القضائية 



 

23 

جيب على الشخص املرخص له قبل اعتماده حلارس قضائي على حساب  ( ب

 وقبول العميل مبعرفة اخلاصة األحكام مجيع استثماري لديه أن يلتزم بتطبيق

قواعد مكافحة غسل األموال  يف جتاهه الواردة الواجبة العناية وإجراءات العميل

 احلارس القضائي.على  ،ومتويل اإلرهاب أو الئحة الشخص املرخص له

 

 : إقفال احلساب االستثماريةعشر الثانيةاملادة 

 كتابي طلب تقديم عليه جيب االستثماري، حسابه إقفال يف عميل رغب إذا (أ 

 .له املرخص للشخص

 له املرّخص الشخص على جيب ،الفقرتني )ج( و)د( من هذه املادةبدون اإلخالل  (ب 

يكن احلساب االستثماري  مل ماحسابه االستثماري  إقفالطلب العميل  قبول

 الشخص جتاه العميل على مالية التزامات أّي هناكأو كانت  عليه حمجوزًا

 . له املرخص

السعوديني ومواطين دول جيب على األشخاص املرخص هلم السماح لعمالئهم  (ج 

 بياناتهم، حتديث دون اجملمدة حساباتهم االستثمارية جملس التعاون بإقفال

 أّي هناك احلساب االستثماري حمجوزًا عليه، أو أن تكون يكون ال أن شريطة

 استثمارية حمفظة يف مالية أوراق أو فيه، رصيد أو احلساب، ذلك على قيود

 . بشأنه مطالبات أّي أو ،به مرتبطة

ما مل توجه اهليئة خبالف ذلك، جيب على الشخص املرخص له عدم السماح  (د 

 مفعول سريان انتهاء بعدبإقفال حساباته االستثمارية  يف اململكة ملقيملألجنيب ا

 خروج تأشرية أو هلا جمددة نسخةدون أن يقدم  هوية املقيمأو  رخصة اإلقامة

 .نهائي

بعد تأكد الشخص املرخص له من أن احلساب االستثماري للعميل )األجنيب  (ه 

املقيم يف اململكة( ليس حمجوزًا عليه، و/أو ليس عليه أية قيود أو مطالبات، 

احملتفظ بها يف حمفظة  بيع األوراق املالية ى الشخص املرخص لهجيب عل

اب البنكي للحس وحتويل متحصالت بيعها بذلك احلساب استثمارية مرتبطة

قفال احلساب االستثماري للعميل بعد إ املربوط باحلساب االستثماري ومن ثم

مع األخذ باالعتبار حصول الشخص املرخص  ،ه( أشهر من جتميد6مدة ) انتهاء
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من املادة السادسة من ج( -0الفرعية )الفقرة  املستند املنصوص عليه يفعلى  له

   هذه التعليمات.

جيب على الشخص املرخص له دون تأخري  ،االستثمارياحلساب  إقفالبعد  (و 

 حساب العميلو احلساب االستثماري بهذا ةاملرتبط احملافظ االستثمارية إقفال

حساب  كان إذاإال ، بذلك احلساب االستثماري املربوطاملفتوح لدى بنك حملي 

 .بأكثر من حساب استثماري للعميل لدى الشخص املرخص له ًاالعميل مربوط
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 الباب الرابع

 والـرقابية شـرافيةإلاتعليمات ال

 

 (لكرتونياال) اآللي : السجّلةعشر الثالثةاملادة 

شخص ال على جيب االستثمارية، للحسابات موحدة آلية بيانات قاعدة إنشاء لغرض

 آلي سجّل تأسيس لعمالئه استثمارية حبسابات الذي حيتفظ له املرّخص

 املستندات يف الواردة البيانات ميعجب االستثماري احلساب لربط( لكرتونيإ)

 .االستثماري احلساب مبوجبها ُفتح اليت

 احلسابات االستثمارية  بيانات : حتديثةعشر الرابعةاملادة 

 اتهمحساب بيانات حتديث عمالئه من يطلب أن له املرّخص الشخص على جيب (أ 

 . سنوات كل ثالث على األقل واحدة مرة ةاالستثماري

 عند عليها احلصول سبق اليت الشخصية البيانات مجيع التحديث يشمل أن جيب (ب 

 قواعدو هذه التعليمات أحكام مبوجب االستثماري للحساب العميل فتح

 األشخاص الئحة من( 0-1) وامللحق اإلرهاب ومتويل األموال غسل مكافحة

 تشغيل /املخولنياملخول األشخاص/ الشخصبيانات  وكذلك هلم، املرخص

 وضع له املرّخص الشخص وعلى العميل، عن وكالة االستثماري احلساب

 .ذلك حتقيق سبيل يف دائمة وسياسات إجراءات

( يومًا بقرب انتهاء سريان 03على الشخص املرخص له إبالغ عمالئه قبل مدة ) (ج 

 .مفعول املستندات اليت ُفتح احلساب االستثماري مبوجبها

 جيب مبوجبها، االستثماري احلساب تحُف اليت للمستندات العميل جتديد عند (د 

 املصادقة عليهاواملستندات  تلك من صورة أخذ له املرخص الشخص على

 .اجلديدة اتللمستند وفقًا اآللي السجل وحتديث
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 االستثمارية  احلسابات : جتميدةشرع اخلامسةاملادة 

عند  لعمالئه احلسابات االستثمارية مجيع جتميد له املرّخص الشخص على جيب ( أ

وعدم  االستثماري مبوجبها احلساب تحُف اليت ستنداتامل مفعول سريان نتهاءا

 االستثمارية حساباتهم بياناتل همحتديث ، أو عدمهلا جمددة نسخةل العميلتقديم 

)أ( من املادة الرابعة عشرة وفقًا للفقرة  منهم ذلك الشخص املرخص له عند طلب

 .التعليمات من هذه

( سنة هجرية، جيب على الشخص 41) السعودي عند بلوغ العميل القاصر ( ب

على بطاقة اهلوية الوطنية  االطالعاملرخص له عند حتديثه لبيانات ذلك العميل 

 صادقة عليها. املصورة منها بعد اخلاصة به، واحلصول على 

 احلساب االستثماري جتميد بتاريخ عمالئه إشعار له املرّخص الشخص على جيب ( ج

 حمققة سياسات وإجراءات وضععليه و التجميد، تاريخ من األقل على شهر قبل

  .عملية تطبيقها وتوثيق لذلك

مبوجبها احلساب االستثماري للشخص  ُفتحعندما ال تتضمن املستندات اليت  ( د

 على جيبحمددًا النتهاء سريان مفعول تلك املستندات،  االعتباري تارخيًا

 من أو هفتح تاريخ من سنة انقضاء احلساب بعدلك ذ جتميد له املرّخص شخصلا

 .احلساب بيانات تحديث، إىل أن يقوم العميل بله حتديث آخر تاريخ

مستندات اهلوية اخلاصة  مفعول سريان مراقبة له املرّخص الشخص على جيب ( ه

 األشخاص من احلسابات االستثمارية للعمالء على التوقيع إليهم باملفوض

 اهلوية مستندات من نسخ على احلصول مت الذين األشخاص وكذلك االعتباريني

 احلساب لتشغيل صالحيتهم وجتميد االستثماري احلساب فتح عند بهم اخلاصة

 .جمددة هوية مستندات تقدميهم حلني االستثماري

أو أوراق مالية مرتبطة به،  رصيد أي احلساب االستثماري يفإذا مل يكن  ( و

للشخص املرخص له إقفال ذلك احلساب عند مرور مخس سنوات من تاريخ ف

 .املطلوبة للتحديثات العميل تقديمجتميده دون 
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واإلفصاح عن االستثمارية  احلساباتاحلجز على تعليمات : ةعشر السادسةاملادة 

 معلوماتها

 على بناًء همعلومات عن اإلفصاحعلى احلساب االستثماري و التحفظي احلجز ( أ

 اهليئة طلب

 التاسعة واملادة نظامال من والعشرين اخلامسة املادة أحكام مراعاة مع (4

 له املرخص للشخص جيوز ال هلم، املرخص األشخاص الئحة من والعشرين

 إال عليهالتحفظي  احلجز إيقاع أو حساب استثماري أّي معلومات عن اإلفصاح

 .عن طريق اهليئة أو سلطة قضائية خمتصة بذلك اهليئة من طلب على بناًء

 أّي عن باإلفصاح اهليئة من طلبًا تلقيه دعنله  املرخص الشخص جيب على (2

 باملعلومات اهليئة تزويده ئمن عمال يٍّأل االستثماري سابمتعلقة باحل معلومات

 .ذلك غري اهليئة حتدد مل ما عمل أيام ثالثة أقصاها مدة يف املطلوبة

 عن اإلفصاح له املرخص الشخص على جيب حمددًا، اهليئة طلب يكن مل ما  (0

 .  للعميل العائدة االستثمارية احلسابات مجيع معلومات

 احلسابات علىالتحفظي  احلجز بإيقاع له املرخص الشخص قيام عند (1

 للعميل السماح عدم عليه جيب ،اهليئة من طلب على بناًء ما لعميل االستثمارية

 أوقع اليت االستثمارية احلسابات تلكمن  أيٍّأرصدة  على تصرف أّي بإجراء

 بل  معنيمب حمددًا التحفظي احلجز إيقاع اهليئة طلب يكن مل ما عليها احلجز

 .املبل هذا فيسمح له مبا يتجاوز 

 علىالتحفظي  احلجز إيقاعب اهليئة من طلبًا له املرخص الشخص يتلق عند  (1

فورًا  اهليئة وتزويد احلجزإيقاع  جيب ما، لعميل االستثمارية احلسابات

 .عليها احلجز أوقع اليت االستثمارية احلسابات حول مبعلومات

على احلساب االستثماري بناًء على الفقرة الفرعية التحفظي عندما يتم احلجز  (6

( من هذه املادة، جيب على الشخص املرخص له إيقاف مجيع عمليات 1-)أ

السماح باستخدام رصيد احلساب االستثماري  عدموموال و سحبها حتويل األ

 .شكل من األشكال بأّي
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املوقع على أي حساب التحفظي ال جيوز للشخص املرخص له رفع احلجز  (7

من  ًا( من هذه املادة حتى يتلقى طلب1-استثماري بناًء على الفقرة الفرعية )أ

 .ذلكباهليئة 

 

 أهليته تقييد أو إعساره أو العميلإفالس عند  االستثمارية احلساباتاحلجز على  ( ب

 عليه احلجر أو

 احلجر أو إعساره أوالعميل  إفالسب إخطارًا له املرّخص الشخصتلقى  إذا (4

 يهفعل ،ه املستندات الرمسية اليت تثبت ذلكلفقًا امر أهليته تقييد أو عليه

 .تأخري دون للعميل العائدة االستثمارية احلسابات مجيع علىاحلجز 

-ب) الفرعية الفقرة على بناًء االستثماري احلساب على احلجز يتم عندما (2

 عمليات مجيع إيقاف له املرخص الشخص على جيب املادة، هذه من( 4

 االستثماري احلساب رصيد باستخدام السماح وعدم وسحبها األموال حتويل

 .األشكال من شكل بأّي

 استثماري حساب أّي على املوقع احلجز رفع له املرخص للشخص جيوز ال (0

 اهليئة من ًاطلب يتلقى حتى املادة هذه من( 4-ب) الفرعية الفقرة على بناًء

 .ذلكب

 عند وفاةواحلجز عليه وتصفيته احلساب االستثماري اإلفصاح عن معلومات  ( ج

 العميل

 يهفعل بذلك، رمسيًا إخطارًا تلقى أو العميل بوفاة له املرّخص الشخص علم إذا (4

 .تأخري دون للعميل العائدة االستثمارية احلسابات مجيع احلجز على

 ثه،ملوّر االستثماري بطلب لتزويده مبعلومات احلساب شخص أّي عند تقدم (2

تزويده كتابيًا وبشكل دقيق وشامل جبميع  له املرّخص الشخص على جيب

هوية الشخص املتقدم  من معلومات احلساب االستثماري للمتوفى بعد التحقق

 على مستند اهلوية واالطالع، مالورثة أو وكيل عنهوالتأكد من أنه أحد 

كان املتقدم وكياًل عن الورثة أو ذا إالوكالة واخلاص به  ساري املفعول

واحلصول  وصك حصر الورثة املتوفى أحدهم وشهادة الوفاة اخلاصة بالعميل

التحقق من هوية  وجيري. يهاعل املصادقةبعد  على صور لتلك املستندات
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م وفقًا ألحكام التحقق من اهلوية عند فتح احلساب الشخص املتقد

 ستثماري.اال

ال جيوز للشخص املرخص له بعد جتميد احلساب االستثماري لعميله املتوفى  (0

عمليات عليه سوى العمليات اخلاصة بتصفية احلساب االستثماري  إجراء أّي

 لصاحل الورثة.  

لصاحل الورثة إال  ال جيوز للشخص املرخص له تصفية احلساب االستثماري (1

وكالئهم وتقديم  ر منهم أو وكيلهم/بعد حضور الورثة والوصي على القّص

 يف والوكاالت ر،قّص ورثة وجود حالة يف الوصاية وصك صك حصر الورثة

 بالورثة اخلاصةسارية املفعول  اهلوية ومستندات وكالء، أّي وجود حالة

على تلك  االطالع وجيب على الشخص املرخص له ،همئووكال واألوصياء

صك عليها. ويف حالة وجود  صادقةاملبعد املستندات واحلصول على صور منها 

املختصة، جيب على الشخص املرخص له  احملكمة قسمة منبال قضائي

 عليها. صادقةاملواحلصول على صورة منه بعد  الصكعلى  االطالع

 املرخص للشخص جيوز ال مقيمني، غري أجانب املتوفى العميل ورثة كان إذا (5

 على احلصول بعد إال يفاملتو للعميل العائدة ةاالستثماري اتاحلساب تصفية له

 ةاجله من ذلكب ًاطلب استقباهلا بعد فقط إذنها اهليئة وتقدم. اهليئة إذن

 .الرمسية املختصة

ومجيع احملافظ  من تصفية احلساب االستثماري للعميل املتوفى االنتهاءبعد  (6

ذلك احلساب  إقفال، جيب على الشخص املرخص االستثمارية املرتبطة به

 وكذلك حساب العميل واحملافظ االستثمارية املرتبطة به.
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 الباب اخلامس

 النشر والنفاذ

 

  النشر والنفاذ: عشرة السابعةاملادة 

 . نشرها تاريخ من أشهر ثالثة بعد نافذة التعليمات هذه تكون

 


