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 الباب األول

 أحكام عامة 

 

 أحكام متهيدية اهلدف من هذه التعليماتاملادة األوىل: 

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

أنشطة التعامل أو اإلدارة أو احلفظ، وإىل يف ممارسة األشخاص املرخص هلم 

 والرقابية ذات الصلة باحلسابات االستثمارية. اإلشرافية حتديد القواعد 

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

رهاب، الئحة األشخاص املرخص هلم وقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإل

  .ذات العالقةخرى األاألنظمة وكذلك 

 

 ريفات : التعاملادة الثانية

قصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه التعليمات نظام السوق املالية الصادر ُي (أ 

 هـ. 1424/ 6/ 2وتاريخ  30باملرسوم امللكي رقم م/ 

قصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه ُي)ج( من هذه املادة،  ةمع مراعاة الفقر (ب 

يف  املستخدمةاملعاني املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة املصطلحات التعليمات 

  .ذلك بغريما مل يقض سياق النص  لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

قصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت يف ُي ،التعليماتلغرض تطبيق هذه  (ج 

  :ذلكغري مل يقتض سياق النص  ما إزاءهااملعاني املوضحة التعليمات هذه 

اإليقاف املؤقت جلميع عمليات حتويل األموال من  جتميد احلساب االستثماري:

منع  ذلك احلساب االستثماري ومنع استخدام الرصيد املوجود فيه، وال يشمل

يف  أو استقبال أرباحها واستقبال متحصالتها العميل من بيع األوراق املالية

 .أو التحويل من حسابه البنكي حلسابه االستثماري ،احلساب االستثماري
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ألموال  الشخص املرخص لهينشئه  حماسيب سجّلهو   احلساب االستثماري: 

لتمويل  مفتوح من قبل الشخص املرخص لهيف حساب عميل عميله املودعة 

جترى ، ويعكس مجيع تفاصيل العمليات اليت اليةاملوراق أليف االعميل تعامالت 

 .على ذلك احلساب

 أصول يعكس االستثماري باحلساب رتبطي حساب هي احملفظة االستثمارية:

 املالية األوراق أعمال ممارسة سياق يفالشخص املرخص له  يتسلمها اليت عميلال

 املرخص األشخاص الئحة من السابع الباب من الثالث الفصل ألحكام وفًقا

 .مجيع تفاصيل العمليات اليت جتري على ذلك احلسابيعكس ، وهلم

هو الشخص االعتباري الذي تكون غالبية رأس   الشخص االعتباري اخلليجي:

ماله مملوكة ملواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية أو حكوماتها 

 ويتمتع جبنسية إحدى الدول األعضاء يف جملس التعاون.

 .جملس التعاون لدول اخلليج العربية لتعاون:جملس ا

اجلهات عن الصادر  ساري املفعول هو مستند إثبات اهلوية مستند اهلوية:

 املعتمد لفتح احلساب االستثماري للعميل مبوجب هذه التعليمات.، املختصة

يقوم  -مصرح له نظاًما–كل كيان قانوني   املنظمات غري اهلادفة للربح:

أو صرف أموال ألغراض خريية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو جبمع أو تلقي 

 اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى من األعمال اخلريية.

جرائم اإلرهاب ومتويله  مكافحةنظام  ومتويله: اإلرهاب جرائممكافحة نظام 

 .هـ1439هـ1224/2/1435( وتاريخ 1621الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

نظام مكافحة غسل األموال  :والئحته التنفيذية نظام مكافحة غسل األموال

 .هـ1439هـ511/25/1431( وتاريخ 3120باملرسوم امللكي رقم )م/الصادر 
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 الباب الثاني

 تعليمات فتح احلسابات االستثمارية

 

 املادة الثالثة: قبول العمالء

أّي عميل وفتح حساب استثماري له  هجيب على الشخص املرّخص له قبل قبول (أ 

 ، وكذلكنظام ولوائحه التنفيذيةال التأكد من وفائه جبميع التزاماته مبوجب

مكافحة  ونظام والئحته التنفيذية، نظام مكافحة غسل األموال

  .ومتويله اإلرهاب جرائم

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

عدم بمن اهليئة  إفادةحصول الشخص املرخص له على  تعليماتعندما تتطلب هذه ال (ج 

احلصول أواًل ستثماري، على الشخص املرخص له االحساب لله فتحمن ممانعتها 

، وأن يوضح فتح ذلك احلسابل وفقًا هلذه التعليمات املطلوبةاملستندات مجيع على 

احلصول مت املذكور يف هذه التعليمات الذي كل مستند املتطلب  ةصور يف هامش

الرئيس من خالل  إىل اهليئة على املستند للوفاء به، ومن ثم إرسال تلك املستندات

عدم اإلفادة ب اهليئة والطلب من أو من يفوضه للشخص املرخص له التنفيذي

  .فتح احلساب االستثماريمن ممانعتها 

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

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

 هفتحعند قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والئحته التنفيذية و

  .بفتح حساب استثماري لهالتعليمات شخص تسمح هذه  ألّيساب استثماري حل

للعمالء مع العالقة احلقيقية  التحقق منب على الشخص املرّخص له جي (دهـ

 نيابة عنهم الذين يفتحون أو يشغلون حسابات استثماريةاألشخاص الطبيعيني 
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وفقًا لألحكام ذات الصلة بالتوقيع كأوصياء أو وكالء أو أمناء أو مفوضني 

قواعد مكافحة غسل نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية الواردة يف 

  اإلرهاب.األموال ومتويل 

 صور املستندات،على صادقة امل هذه التعليماتفيها  يف مجيع احلاالت اليت تتطلب (هـو

 ،( من هذه التعليمات3) املادةهذه ( من جددون االخالل مبا ورد يف نص الفقرة )وب

عند  –أو الطرف الثالث  املصادقة عرب اطالع الشخص املرخص لهأن تتم جيب 

على أصل املستند ثم تصويره  -بطرف ثالث  استعانة الشخص املرخص له

للشخص املعتمد وختمها باخلتم الرمسي  همن قبل موظف والتوقيع على الصورة

  .طابقة الصورةملمنه تأكيدًا املرخص له 

 

 ستثمارياالساب احلفتح البيانات الواجب توافرها يف اتفاقية : رابعةالاملادة 

شروط تقديم اخلدمات للعمالء الواردة يف الئحة األشخاص  متطلباتإضافة إىل 

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

بيانات مستند هوية العميل وعنوانه ومعلومات االتصال اخلاصة به ومهنته أو  (أ 

   .اعتباريًانشاطه الرئيس إذا كان شخصًا 

أن بوإقرار من العميل بأنه فهم أحكام وشروط اتفاقية فتح احلساب االستثماري،  (ب 

 وكاملة لشخص املرخص له صحيحةإىل اقدمها اليت  واملعلومات مجيع البيانات

 .وغري مضللة وسارية املفعول

أو تأكيد عدم وجود تغيري  ومعلوماته التزامه بتحديث بياناتهبمن العميل تعهد  (ج 

حيدد  دورية كل فرتةبنهاية عندما يطلب منه الشخص املرّخص له ذلك  فيها

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

منه وإقرار نهاية سريان مفعوهلا، عند هوية جمدد مستند تقديم بالتزامه بوكذلك 

بذلك  أخّلإذا  االستثماري أن الشخص املرّخص له سيجمد احلساب يؤكد علمه

السوق املالية ولوائحه التنفيذية،  نظامب بالتزامه من العميل تعهد . كذلك االلتزام

جرائم مكافحة نظام سيما واألنظمة واللوائح األخرى املعمول بها يف اململكة ال 

 .اإلرهاب ومتويله ونظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية
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، جيب أن تتضمن اتفاقية يف سوق ما مل تكن الشركة شركة مساهمة مدرجة ( د

فتح احلساب االستثماري املوقعة مع أي شركة تعهدًا منها بإبالغ الشخص 

أي من املستندات املنصوص عليها يف الفقرة املرخص له فورًا عند حدوث تغيري يف 

 . أ( من املادة السابعة من هذه التعليمات( من الفقرة )4)الفرعية 

 

 املادة اخلامسة: بطاقة التعريف باحلساب االستثماري

على الشخص املرّخص له أن ُيْصدر للعميل بطاقة تعريف باحلساب االستثماري عند 

ويظهر فيها امسه ورقم حسابه االستثماري واسم  طلبه وأن تسلم له أو ترسل إليه،

 .والفرع الذي ُفتح احلساب االستثماري لديه الشخص املرخص له

 

 املادة السادسة: تعليمات فتح احلسابات االستثمارية لألشخاص الطبيعيني

 :السعوديني نيألشخاص الطبيعيلستثمارية االسابات احلفتح  (أ 

ساب استثماري لشخص طبيعي حل هعند فتحالشخص املرخص له على جيب 

 سارية املفعول بطاقة اهلوية الوطنية بيانات احلصول على علىاالطالع  سعودي

 .عليها املصادقةبعد  على صورة منهااحلصول و من صحتهاالتحقق و
 

 :فتح احلسابات االستثمارية ملواطين دول جملس التعاون ( ب

، جيب على الشخص التعاونجملس دولة عضو يف  استثماري ملواطن فتح حسابل

 بطاقة اهلوية الوطنيةأو  السفرجواز احلصول على بيانات  علىاالطالع املرخص له 

احلصول على صورة منها بعد و ،صحتها التحقق منو اخلاصة به سارية املفعول

 . املصادقة عليها
 

 : يف اململكةنيألجانب املقيمفتح حساب استثماري ل ( ج

 :أو هوية مقيم إقامةلرخصة ل ماحلا املقيم األجنيب (1

، جيب أو هوية مقيم قيم أجنيب حامل لرخصة إقامةملاستثماري  فتح حسابل

أو  رخصة اإلقامة احلصول على بيانات على االطالععلى الشخص املرخص له 
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احلصول على صورة منها بعد والتحقق من صحتها و سارية املفعولهوية مقيم 

    .عليها املصادقة

 :مسسنوات اخلاإلقامة ذات البطاقة حاملو  (2

 لفتح حساب استثماري حلامل بطاقة اإلقامة ذات السنوات اخلمس، جيب على 

اإلقامة ذات  بطاقةال احلصول على بيانات على االطالعالشخص املرخص له 

واحلصول على صورة منها  التحقق من صحتهاو سارية املفعول السنوات اخلمس

 . عليها املصادقةبعد 

 البعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى اململكة:أعضاء  (3

على لفتح حساب استثماري لعضو بعثة دبلوماسية معتمدة لدى اململكة، جيب 

 من سفارة عضو البعثة الدبلوماسيةاحلصول على تعريف الشخص املرخص له 

 .التحقق من صحتهاو الدبلوماسية سارية املفعول ةبطاقال وبيانات

األجنيب  مكتوب منمستند  له احلصول علىجيب على الشخص املرخص  (3

 :اآلتييتضمن  الراغب يف فتح حساب استثماري املقيم يف اململكة

 ستثمار يف األوراق املالية يف اململكةاال يف حقهأن ب علمهبإقرار  .أ 

 أو هوية مقيم إقامةرخصة  للشخص املرخص له بتقدميهمرتبط 

ساب احل، وأن الشخص املرخص له سيجمد سارية املفعول

ساب االستثماري أو مل احلبيانات  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 طلب الشخص املرخص له

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

( شهر من 12)بعد جتاوز مدة  لشخص املرخص لهاحبق إقراره  .ج 

احملتفظ بها يف  بيع األوراق املاليةبجتميد احلساب االستثماري 

متحصالت وحتويل بذلك احلساب  رتبطةاملستثمارية احملفظة اال
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ومن ثم إقفال  ملربوط باحلساب االستثماريللحساب البنكي ا هابيع

  .للعميل احلساب االستثماري
 

 :غري املقيمني يف اململكة األجانب لألشخاص الطبيعينيفتح احلسابات االستثمارية  ( د

االستثمار يف  ألغراض يف اململكة لفتح حساب استثماري لشخص أجنيب غري مقيم

بناًء على نظام السوق املالية ولوائحه االستثمار فيها األوراق املالية املسموح له 

، جيب على الشخص املرخص ن اهليئةوالتعليمات ذات العالقة الصادرة عالتنفيذية 

 لذلك الشخص ساري املفعول سفرالجواز  احلصول على بيانات االطالع علىله 

 وحملعنوانه ومكان إقامته ، ومنهواحلصول على صورة  صحتها والتحقق من

وفق  هاختاذ إجراءات العناية الواجبة جتاه جيب على الشخص املرخص لهو .عمله

قواعد مكافحة غسل والئحته التنفيذية و نظام مكافحة غسل األموالأحكام 

 .األموال ومتويل اإلرهاب
 

 :أحكام خاصة بشأن فتح احلسابات االستثمارية لألشخاص الطبيعينيهـ( 

 فتح احلساب االستثماري للكفيف أو األّمي: (1

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  جيريعدم تقديم العميل ملعرف شخصي، 

 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 وأن العميل  ،وقراءتها عليهواألحكام اخلاصة باحلساب االستثماري 

  .كافهاحلساب  ذلكوليات املرتتبة على فتح ؤاملس

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

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

على  ًااملفعول، وقادر ةساريوطنية هوية  ملستند بطاقةلاستثماري وحامل 

الكفيف أو األمي بإجراءات فتح احلساب االستثماري وقراءة شروط  تعريف
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قيامه بكتابيًا وأن يقّر  ،احلساب على مسمعهذلك وأحكام اتفاقية فتح 

 بذلك.

ساري املفعول اهلوية مستند االطالع على جيب على الشخص املرّخص له  .ج 

عليها، باإلضافة إىل  املصادقةبعد  واحلصول على صورة منه باملعّرف اخلاص

 عنوانه وتوقيعه.  

ال ألّي عميل كفيف أو أّمي،  ًااستثماري ًاعند فتح الشخص املرّخص له حساب .د 

عن طريق اهلاتف أو  لذلك العميل احلصول على أيٍّ من اخلدماتحيق 

أحد  يقومأن إال بعد لتشغيل احلساب االستثماري  لكرتونيةاإل اخلدمات

قراءة الشروط ب ،فه الشخصيعّرُم موظفي الشخص املرخص له، أو

من قبل الشخص  وإفادتهاخلدمات على مسمعه واألحكام املتعلقة بهذه 

هذه اخلدمات بناًء على رغبته واختياره وإدراكه نح ُمبأنه  املرخص له

ملخاطر استخدامها، ومبسؤوليته النظامية عن مجيع العمليات اليت تتم من 

مكتوب على إقرار الشخص املرخص له الل هذه اخلدمات، وحصول خ

ي قد ف بأن ذلك العميل الكفيف أو األّمعّرامُلو ذلك  العميل  من عليه موقع

 فهم ذلك. 

لعميل ل أو اخلتم الشخصي بهاماإلأن يعتمد بصمة لشخص املرخص له جيوز لهـ.  

 .يف مجيع تعامالته معه توقيعًا شخصيًا له أو األمي الكفيف

، جيب على اإللكرتونيةالعمليات العمليات عن طريق اهلاتف أو  باستثناء .و 

على ي الكفيف أو األّمإجراء يقوم به العميل  لقبول أّيلشخص املرخص له ا

وبعلمه  حسابه االستثماري احلصول على توقيع العميل على ذلك اإلجراء

يتحمل املسؤولية عن ذلك، وإن كان  اهية اإلجراء الذي وقعع عليه، وأنهمب

عّرف شخصي عند فتح به من قبل ُم ًاالعميل الكفيف أو األمي معّرف

 على إقرار مكتوب موقعاحلساب، فإن على الشخص املرخص له احلصول 

املنصوص عليها يف تتوفر فيه الشروط الذي ، ف الشخصيعّرمن امُل عليه

اهية مببعلم العميل  ،هذه املادة )هـ( من الفقرةمن  (1-)ب الفرعية الفقرة

 اإلجراء الذي وقع عليه، وأنه يتحمل املسؤولية عن ذلك كمعرف شخصي. 
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 :هجرية سنة (18)دون سن ملن هم  ( فتح احلساب االستثماري2

هجرية بواسطة الولي سنة  (18)دون سن ملن هم ُيفتح احلساب االستثماري  .أ 

ويكون  العميل االستثماري باسم، على أن يكون احلساب أو الوصي

 تشغيله من قبل الولي أو الوصي.  

ساري املفعول  مستند اهلويةعلى  االطالععلى الشخص املرخص له جيب  .ب 

 لولي أو الوصيوا هجريةسنة  (18دون سن )الذي العميل كلِّ من اخلاص ب

 .امعليه صادقةاملبعد  هذين املستندينمن  واحلصول على صورة ،عليه

يجب ف ،هجرية ة( سن15من ) أقّلو العميل سعودي اجلنسيةإذا كان  .ج 

سارية  وبطاقة اهلوية الوطنية العميلاألسرة املضاف فيه  على سجّل االطالع

، امعليه املصادقةبعد  ماواحلصول على صورة منهللولي أو الوصي  املفعول

  .طالب العميل حينها بتقديم بطاقة هوية وطنيةدون أن ُي

حتت الوصاية، فيجب على سنة هجرية  (18ن دون سن )ممالعميل إذا كان  .د 

احملكمة عن الشخص املرخص له االطالع على صك الوصاية الصادر 

صادقة عليه، وأن يلتزم جبميع املاملختصة، واحلصول على صورة منه بعد 

 .  فيهاألحكام الواردة 

مع غريه يف رخصة  ًامضافو هجرية ( سنة18من ) أقّلأجنبيًا إذا كان العميل هـ. 

 أو هوية املقيم اإلقامةرخصة ، فيجب االطالع على أو هوية املقيم اإلقامة

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

من  هوتشغيل هفتح  ويكون ن يكون احلساب االستثماري باسم العميلأ

 املضاف فيها العميل. املقيم أو هوية اإلقامةصاحب رخصة  خالل

العميل  العناية الواجبة جتاهإجراءات  تطبيقجيب على الشخص املرخص له  .و 

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

ملتزمًا بكامل املسؤوليات النظامية املنطبقة على  هجرية ( سنة18دون )

 الشخصي. حسابهالعميل عند تصرفه يف 
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  :لفاقد األهليةفتح احلساب االستثماري ( 3

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

أو  الولييكون احلساب االستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل 

 . الوصي

اخلاص ساري املفعول على مستند اهلوية  االطالععلى الشخص املرخص له  .ب 

فوق  األهليةبالعميل فاقد  ةاهلوية اخلاصبطاقة وكذلك  أو الوصي الوليب

، واحلصول هجرية ( سنة15أو سجل األسرة ملن هو دون )هجرية ( سنة 18)

  ا.معليه املصادقةبعد  هذين املستندينعلى صورة من 

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

يبني أن الشخص الذي يراد واحملكمة املختصة عن صادر  بالنفاذ املعجل

 واحلصول وأن حيصل، األهليةفاقد  عّدفتح احلساب االستثماري بامسه ُي

الشخص املرخص له عليه، وأن يلتزم  صادقةاملعلى صورة من الصك بعد 

 . هجبميع األحكام الواردة في

لعميل جيب على الشخص املرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة جتاه ا .د 

 حسابيف يف تصرفه  أو الوصي ويكون الولي، أو الوصي على الولي

فاقد األهلية ملتزمًا بكامل املسؤوليات النظامية املنطبقة على  العميل

 .العميل عند تصرفه يف حسابه الشخصي

  :االحتياجات اخلاصةفتح احلساب االستثماري لذي ( 4

للعميل ذي االحتياجات على الشخص املرخص له فتح احلساب االستثماري 

اخلاصة فاقد القدرة على الكتابة والتوقيع بنفس إجراءات فتح احلساب 

االستثماري لألشخاص الطبيعيني، إال أنه جيب على الشخص املرخص له 

 اعتماد بصمة إبهام العميل أو ختمه الشخصي بدياًل من التوقيع.

 فتح احلساب االستثماري للمحجور عليه:( 5

ستثماري للمحجور عليه من قبل ممثله الشرعي، على أن االفتح احلساب ُي .أ 

احلساب باسم احملجور عليه ويكون تشغيله بواسطة ممثله  ذلك يكون

 الشرعي. 
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االطالع على مستندي اهلوية سارية املفعول جيب على الشخص املرخص له  .ب 

اخلاصني باحملجور عليه وممثله الشرعي، واحلصول على صورة منهما 

 بعد املصادقة عليهما.

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

ختصة واحلصول على احملكمة املعن الصادر أو املشمول بالنفاذ املعجل 

الشخص املرخص له أن يلتزم  عليهعليها، و املصادقةصورة منه بعد 

 . هجبميع األحكام ذات الصلة الواردة في

جيب على الشخص املرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة جتاه  .د 

يف يكون املمثل الشرعي أن املمثل الشرعي للمحجور عليه، والعميل على 

ملتزمًا بكامل املسؤوليات النظامية تصرفه يف حساب احملجور عليه 

 الشخصي. حسابهاملنطبقة على العميل عند تصرفه يف 

 

 ستثمارية لألشخاص االعتبارينياالسابات احلفتح تعليمات : بعةسااملادة ال

من دول جملس الشركات السعودية و لشركاتل ةستثمارياال اتساباحلفتح  ( أ

  :التعاون

مؤسسة وفق نظام أن تكون ب جي ،سعودية شركةاستثماري للفتح حساب  (1

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

  .ينطبق عليها تعريف الشخص االعتباري اخلليجي

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

قرار  أو الشركة أو عقد تأسيسأو قرار صادر من مجعية املساهمني، 

 .االستثمار يف األوراق املالية للشركةصراحًة على ما يفيد أنه جيوز الشركاء 

 ةخليجي لشركةجيب على الشخص املرخص له عند فتحه حسابًا استثماريًا  (3

 ووزارة اخلارجية تلك الشركةيف دولة  السفارة السعوديةالتأكد من مصادقة 

  .ةاخلليجي الشركةيف اململكة على صحة املستندات اليت قدمها مندوب 
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 االطالع شركةلل ًااستثماري ًاجيب على الشخص املرخص له عند فتحه حساب (4

منها بعد من كل ة واحلصول على صور :ملستندات اآلتيةالى ع احلصول

 :عليها املصادقة

بعد  املختصةاجلهة السلطة التجاري الصادر عن  السجّلصورة من  -

 .املصادقة عليها

النظام األساس للشركة ومالحقه أو عقد التأسيس ومالحقه صورة من  -

 .بعد املصادقة عليها هلاتعديالت  وأّي

 ملدير املسؤول.بامستند اهلوية اخلاص  -

أمساء أعضاء ب قائمةحيثما ينطبق، جملس اإلدارةأعضاء قرار تعيني  -

 .واملدير املسؤول جملس اإلدارة

 اخلاّص أو قرار الشركاء قرار جملس اإلدارةصورة من حيثما ينطبق،  -

ومنح الصالحيات للمفوض إليهم  االستثماري باملوافقة على فتح احلساب

 .بعد املصادقة عليها تشغيل احلساب االستثماري

مبا  االستثماري احلسابتشغيل مساء األشخاص املفوض إليهم ألقائمة  -

وعقد التأسيس والنظام األساسي  التجاري يتفق مع ما ورد يف السجّل

ساري  ويةمستند اهل، وسب االحوالحبوقرار جملس االدارة،  للشركة

  .كل منهمل املفعول

ملمارسة  جهة حكومية رة للشركة من أّيَدْصتراخيص ُم أّيصورة من  -

 .بعد املصادقة عليها أنشطة معينة

جيب على الشخص املرخص له ، سوقتكن الشركة مدرجة يف ما مل  (5

 مساء مال  الشركة الواردة أمساههم يف عقد التأسيسألقائمة احلصول على 

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

نسخة من  أو كل منهمب اخلاص ويةاهلمستند نسخة من و ،شركة مساهمة(

 .السجل التجاري إذا كان الشريك شركًة
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إذا كانت الشركة مملوكة بالكامل جلهة حكومية، جيب احلصول على  (6

 .تلك الشركةاستثماري ل حسابفتح من  بعدم ممانعتها يئةاهلمن  إفادة

)باستثناء البنو   مدرجة يف السوقة شركل استثماري فتح حسابعند  (6(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 امليف األوراق املالية  املدرجة أن يكون استثمار الشركة -

املدرجة والشركة املراد  الشركة إدارة جملسدر عن اصقرار  بناًء على

، وعلى ضوابط االستثمارفيه حيدد ذا كانت تابعة، إفتح حساب هلا، 

الشخص املرخص له قبل فتح احلساب االستثماري للشركة االطالع على 

 .اعليه املصادقةبعد ذلك القرار واحلصول على صورة منه 

يف السوق أو الشركة التابعة هلا،  ،مل يكن استثمار الشركة املدرجةما  -

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

أن جيب ، ر نفسهِدْصتاريخ آخر عملية شراء للورقة املالية العائدة للُم

حمفظة  من خالل صندوق استثمار أواألوراق املالية االستثمار يف  يكون

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

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

من بنود  وقرارات االستثمار، وعدم تضمن أّيوالشركات التابعة هلا، 

، وجيب على الشخص املرخص له قبل العقد ما قد يتعارض مع ذلك

أو الشركة التابعة  عقد إدارة مع الشركة املدرجة يف السوقالتوقيع 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 أّيالتوقيع عليه 

احملفظة رقم وهلذا الغرض  املفتوحاحلساب االستثماري اإلشارة إىل رقم 

 .املرتبطة به اخلاصة االستثمارية
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 :رية لألشخاص االعتباريني األجانبفتح احلسابات االستثما (ب 

( من هذه املادة وأحكام القواعد املنظمة جمع مراعاة أحكام الفقرة ) (1

املدرجة، األوراق املالية األسهم الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف 

لفتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنيب ليس له مقر يف اململكة 

االستثمار يف األوراق املالية املسموح له االستثمار فيها بناًء على نظام  ألغراض

ن اهليئة، عالسوق املالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العالقة الصادرة 

له اختاذ إجراءات العناية الواجبة جتاهه وفق  جيب على الشخص املرخص

قواعد مكافحة نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية وأحكام 

 .غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 ليس له مقر يف اململكةلفتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنيب  (2

بغرض الدخول يف اتفاقية مبادلة وفق تعليمات اهليئة اخلاصة باتفاقيات 

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

العميل وفق األحكام ذات العالقة الواردة يف تعليمات اهليئة اخلاصة 

 باتفاقيات املبادلة.
 

  :العميل املوافق عليهأو  األجنيب املؤهلستثمر لملفتح احلسابات االستثمارية  (ج 

ألّي مستثمر أجنيب  ًااستثماري ًاحساب هعند فتحجيب على الشخص املرخص له 

احلصول على ، أو عميل ملستثمر أجنيب مؤهلباعتباره مستثمرًا أجنبيًا مؤهاًل 

 اآلتية:  املستندات

للمستثمر األجنيب  السجل التجاري الرتخيص أو صورة منحيثما ينطبق،  (1

 .الصادر عن جهة االختصاص يف دولة املنشأ

عقد قاته أو/و صورة من حصورة من النظام األساس وملحيثما ينطبق،  (2

 قاته.حالتأسيس ومل

بالتوقيع نيابًة  واملخولني الكيان القانونيمديري وصور هويات أمساء بقائمة  (3

 .املستثمر األجنيب فيما يتعلق باحلساب عن
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هم يف عقد هالشركة الواردة أمسامساء مال  ألقائمة ينطبق،  حيثما (4

، ويستثنى من هذا املتطلب شركة ونسخة من هوية كل منهمالتأسيس 

 املدرجة أسهمها يف أي سوق مالية. املساهمة

 املخولنيحيدد أمساء  تفويض من جملس إدارة املستثمر األجنيبحيثما ينطبق،  (5

 .باحلسابفيما يتعلق  بالتوقيع نيابة عنه

 

 :جلهة حكوميةاململوكة صناديق لل ةستثمارياال اتساباحلفتح  (د 

لصندوق جهة حكومية جيوز للشخص املرخص له فتح حساب استثماري  (1

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 ممانعتهادم بع

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

تية اآل ستنداتملاصور من  على  احلصول  االطالع ( أعاله1إليه يف الفقرة )

 عليها: املصادقةبعد واحلصول على صورة منها 

 نظام الصندوق األساس. -

فتح احلساب االستثماري  إليهم فوضاملاألفراد القرار الصادر بتسمية  -

 .اخلاصة بهم سارية املفعول ومستندات اهلويةللصندوق وتشغيله 

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

 .من رأس مال الصندوق وإدارته كلٍّ

 .الصندوق دارةإاليت توضح أمساء أعضاء جملس املستندات  -
 

 :يف اململكة لمنظمات غري اهلادفة للربحل ةستثمارياال اتساباحلفتح هـ( 

ملنظمة غري هادفة  ًااستثماري ًاحساب هعند فتح جيب على الشخص املرخص له (1

واحلصول تية ملستندات اآلاصور من على احلصول  االطالع للربح يف اململكة

 عليها: املصادقةبعد على صورة منها 

 . املختصةالرتخيص الصادر عن اجلهة احلكومية  -
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النظام األساس الذي يتضمن نًصا صرحًيا جييز للمنظمة االستثمار يف  -

 ،صريح يف النظام األساسالنص اليف حال عدم وجود و .األوراق املالية

إفادة من اجلهة ماحنة الرتخيص للمنظمة غري اهلادفة  احلصول علىفيجب 

فتح احلساب االستثماري وبيانات األشخاص للربح تتضمن موافقتها على 

 .االستثمار يف األوراق املالية وتشغيله فتح احلساب نياملخول

  .االستثماري قرار جملس اإلدارة اخلاص باملوافقة على فتح احلساب -

االستثمار يف للمنظمة  جييز ًاصرحي ًاالذي يتضمن نص النظام األساس -

 األوراق املالية.

قرار جملس اإلدارة اخلاّص باملوافقة على فتح احلساب االستثماري ومنح  -

  .الصالحيات للمفوض إليهم تشغيل احلساب االستثماري

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

من من اهليئة بعدم ممانعتها  إفادة ( من هذه الفقرة احلصول على1) الفرعية

 .للمنظمة غري اهلادفة للربح املتقدمة بالطلب استثماري فتح حساب
 

 :لألوقاف ةستثمارياال اتساباحلفتح و( 

يف اململكة عند فتح حساب استثماري لوقف جيب على الشخص املرخص له  (1

واحلصول على صورة منها تية ملستندات اآلاصور من  على احلصول  االطالع

 عليها: املصادقةبعد 

 .صك الوقف وصك النظارة -

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

 -إذا كان هنا  جملس نظار للوقف – جملس النظارالناظر أو قرار  -

إليهم باملوافقة على فتح احلساب االستثماري ومنح الصالحيات للمفوض 

 .تشغيل احلساب االستثماري

االستثمار يف األوراق بلوقف ل السماحب جيب أن يتضمن صك الوقف ما يفيد (2

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

 . مبوافقتها على االستثمار يف األوراق املالية
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الفقرتني جيب على الشخص املرخص له بعد استيفاء املتطلبات الواردة يف  (3

من اهليئة بعدم إفادة من هذه الفقرة احلصول على ( 2و )( 1)الفرعيتني 

 .لذلك الوقف فتح حساب استثماريمن ممانعتها 

 

 :لجهات احلكوميةل ةستثمارياال اتساباحلفتح  ( ز

أو من دول جملس  سعودية) جلهة حكوميةعند فتح حساب استثماري  (1

صور من  على  احلصول  االطالعجيب على الشخص املرخص له ، (التعاون

 عليها: املصادقةبعد واحلصول على صورة منها تية ملستندات اآلا

واألنظمة  اإلداريتنظيمها لاألساسية للجهة احلكومية وفقًا املستندات  -

 .ذات العالقة

يف اجلهة احلكومية بتفويض األشخاص الذين الصالحية قرار صاحب  -

 ات، ومستندذلكبإجراء احلساب االستثماري وتشغيل سيتولون فتح 

 هؤالء األشخاص.ب ةاهلوية اخلاص

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

ن عنصوص نظامية صادرة يكن هنا  ما مل  االستثماري،احلساب 

احلق يف  صراحًةاجلهة احلكومية  املختصة تعطياجلهة ة السلط

 االستثمار يف األوراق املالية. 

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

 يف دولة اجلهة احلكومية املتقدمة بطلب فتح احلساب موافقة وزارة املالية

 .االستثماري

الفقرتني جيب على الشخص املرخص له بعد استيفاء املتطلبات الواردة يف ( 3

 بعدم ممانعتها اهليئةمن  إفادةمن هذه الفقرة احلصول على  (2و) (1)الفرعيتني 

 .للجهة احلكومية املتقدمة بالطلب فتح حساب استثماريمن 
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 :للمنظمات واهليئات الدولية ةستثمارياال اتساباحلفتح  ( ح

يف  اليت هلا مقّر حساب استثماري للمنظمات أو اهليئات الدوليةعند فتح  (1

صور من  على احلصول  االطالعجيب على الشخص املرخص له  اململكة،

 عليها: املصادقةبعد  واحلصول على صورة منهاتية ملستندات اآلا

 النظام األساس.اتفاقية التأسيس و/أو  -

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

 . االستثمار يف األوراق املالية

النظام األساس بتفويض اتفاقية التأسيس و/أو سب حبالصالحية قرار صاحب  -

، ذلكبإجراء  احلساب االستثماريوتشغيل األشخاص الذين سيتولون فتح 

 .هؤالء األشخاصب ةاهلوية اخلاص اتومستند

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

فتح حساب من من اهليئة بعدم ممانعتها  إفادة( من هذه الفقرة احلصول على 1)

 .للمنظمة أو اهليئة الدولية املتقدمة بالطلب استثماري
 

 :ةفتح احلسابات االستثمارية لصناديق االستثمار املؤسسة يف اململك ( ط

على عند فتح حساب استثماري لصندوق استثمار مؤسس يف اململكة، جيب 

 املستندات اآلتية بعد املصادقة عليها: الشخص املرخص له احلصول على صور من

 السجل التجاري ملدير الصندوق. -

 .وأي تعديالت عليهما ملدير الصندوق أو عقد التأسيس النظام األساس -

، وخطاب البدء ممارسة نشاط اإلدارةيف ترخيص اهليئة ملدير الصندوق  -

 .يف ممارسة العمل

 اإلشعار الصادر من اهليئة باملوافقة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته. -

 .وأي تعديالت عليها الصندوق شروط وأحكام -

باملوافقة على فتح احلساب االستثماري ومنح الصالحيات  القرار الصادر -

 للمفوض إليهم تشغيله.
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 ألشخاص آخرين ةستثمارياالاحلسابات الثامنة: فتح املادة 

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

يجب على فآخر مل تتضمن هذه التعليمات إجراءات فتح احلساب االستثماري له، 

 حسابفتح من من اهليئة بعدم ممانعتها  إفادةالشخص املرخص له احلصول على 

 استثماري لذلك الشخص.
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 الباب الثالث

 االستثماريةتعليمات تشغيل احلسابات 

 

العمليات على احلساب وإليه احلساب االستثماريمن التحويل : التاسعةاملادة 

  االستثماري

 بامسه، وال أو أكثر ربط احلساب االستثماري للعميل حبساب بنكيجيب أن ُي (أ 

باستثناء  أو إليها ةالبنكياحلسابات تلك أحد إالع من لألموال قبل أّي حتويل ي

  اآلتية: واالتاحل

 احلواالت إىل احلساب االستثماري اخلاصة بأرباح األوراق املالية.( 1

 احلواالت اليت تتم لإلقراض بهامش تغطية. (2

 إعادة الفائض من االكتتاب يف أوراق مالية.( 3

 من عملية بيع وشراء األوراق املالية.احلواالت اليت تكون جزءًا ( 4

 كانإذا أوراق مالية إال  أّيمن شراء عميله كني ال جيوز للشخص املرخص له مت (أ (ب 

 للعميل.  احلساب االستثماريرصيد عرب  ذلك

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

الواردة يف الئحة األشخاص  باألحكام اخلاصة بأموال وأصول العمالءالتزامه 

 .املرخص هلم

 

 : التوكيل على احلساب االستثماريالعاشرةاملادة 

أو موثق  ن كتابة عدلع صادرة وكالةاللشخص املرّخص له قبول جيب على ا (أ 

متى ما استوفت عميله ري لااستثملفتح أو تشغيل حساب  معتمد من وزارة العدل

 :الشروط اآلتية
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أعمال يف األشخاص املرخص هلم عدل أو ال( أن تكون صادرة عن كتابة 1

أو ، أو أن تكون صادرة خارج اململكة ومصادق عليها من السفارة التوثيق

 .يف اململكة السعودية يف تلك الدولة ومن وزارة اخلارجيةالقنصلية 

ما عال وما  أو األوالدالوالدين أن يكون الوكيل من أقارب العميل من ( 12

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

ومن ثم هم ثمبوّرمعيناع من قبل ورثة لتصفية احلساب االستثماري اخلاص 

 إقفاله.

أو عن الولي أو الوصي يف حال كان  تكون الوكالة صادرة عن العميلأن ( 23

ن ع، وال جيوز قبول الوكالة الصادرة ( سنة هجرية18دون )العميل 

 عن موكله.ة بايبالنوكيل 

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

سواء أكانت توكياًل بفتح حساب استثماري، الوكيل إىل  ةبالصالحيات املفوض

إقفال احلساب  مبيعها، أ مأ شراء أوراق مالية مإجراء احلواالت، أ متشغيله، أأم 

 االستثماري، وعلى الشخص املرخص له االلتزام مبا نصت عليه الوكالة.

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

وفقًا ملا ورد يف قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل  هكيلوجتاه العميل و

  اإلرهاب.

 ال جيوز للشخص املرخص له قبول أي وكالة عدا تلك املشار إليها يف الفقرة )أ(  (د 

 من هذه املادة.

  

 ارس قضائي على احلساب االستثماري: تعيني حةاحلادية عشراملادة 

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

 جيب على الشخص املرخص له االلتزام باآلتي:

جيب على الشخص املرخص له قبل اعتماده حلارس قضائي على حساب  (1

ن عنهائي أو مشمول بالنفاذ املعجل صادر  قراراستثماري لديه االطالع على 

 حيددتعيني احلارس القضائي ويتضمن  اجلهة القضائية املختصة
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إذا كان شخصًا  حلارسذلك اصالحياته، وكذلك بطاقة اهلوية الوطنية ل

 احلارس القضائي ملن ميثلوبطاقة اهلوية الوطنية  السجل التجاريأو  طبيعيًا

بعد من تلك املستندات  ةواحلصول على صور ،كان شخصًا اعتباريًا إذا

 عليها. املصادقة

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

والتوقيع على يكون صاحب الصالحية بتشغيل احلساب االستثماري  (3

اجلهة  قرار ينّص العمليات اخلاصة به احلارس القضائي فقط ما مل

 خالف ذلك.على القضائية 

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

استثماري لديه أن يلتزم بتطبيق مجيع األحكام اخلاصة مبعرفة العميل وقبول 

جتاهه الواردة يف قواعد مكافحة غسل األموال العميل وإجراءات العناية الواجبة 

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

 

 : إقفال احلساب االستثماريةعشر الثانيةاملادة 

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

 .للشخص املرخص له

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

يكن احلساب االستثماري ما مل حسابه االستثماري إقفال قبول طلب العميل 

الشخص  جتاه التزامات مالية على العميل هنا  أّيأو كانت  عليه حمجوزًا

 املرخص له. 

 السعوديني ومواطين دولجيب على األشخاص املرخص هلم السماح لعمالئهم  (ج 

جملس التعاون بإقفال حساباتهم االستثمارية اجملمدة دون حتديث بياناتهم، 

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

باحلساب احلساب، أو رصيد فيه، أو أوراق مالية مرتبطة  ذلك قيود على

 مطالبات بشأنه.  أو أّي ،االستثماري
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ما مل توجه اهليئة خبالف ذلك، جيب على الشخص املرخص له عدم السماح  (د 

بعد انتهاء سريان مفعول بإقفال حساباته االستثمارية  يف اململكة لألجنيب املقيم

تأشرية خروج  أونسخة جمددة هلا دون أن يقدم  هوية املقيمأو  رخصة اإلقامة

  نهائي.

حلساب االستثماري للعميل )األجنيب بعد تأكد الشخص املرخص له من أن ا   هـ(

املقيم يف اململكة( ليس حمجوزًا عليه، وال توجد عليه أية قيود أو مطالبات، 

( شهر من جتميده لذلك 12جيب على الشخص املرخص له بعد انتهاء مدة )

احلساب بيع األوراق املالية احملتفظ بها يف أي حمفظة استثمارية مرتبطة بذلك 

للحساب البنكي املربوط باحلساب  تحصالت بيعهااحلساب وحتويل م

ومن ثم إقفال احلساب االستثماري حلساب بنكي باسم العميل  االستثماري

، مع األخذ باالعتبار حصول الشخص املرخص له على املستند املنصوص للعميل

ج( من الفقرة )ج( من املادة السادسة من هذه -3عليه يف الفقرة الفرعية )

 .التعليمات

إذا مضت مخس سنوات من تاريخ جتميد احلساب االستثماري دون تقديم العميل   و(

للتحديثات املطلوبة، ومل يكن احلساب االستثماري حمجوزًا أو مرتبط به أي 

أوراق مالية وال توجد عليه أي قيود أو مطالبات، فللشخص املرخص له حتويل 

 ل املربوط باحلساباحلساب البنكي للعمي رصيد احلساب االستثماري إىل

، وإقفال احملافظ االستثمارية املرتبطة باحلساب حساب بنكي باسم العميل

االستثماري وحساب العميل املفتوح من قبل الشخص املرخص له، إال إذا كان 

حساب العميل مربوطًا بأكثر من حساب استثماري للعميل لدى الشخص 

 لعميل. املرخص له، ومن ثم إقفال احلساب االستثماري ل

يف احلساب االستثماري للعميل ودون وجود أي  رصيدإذا مضت سنة دون وجود أي     ز(

أوراق مالية حمتفظ بها يف أي حمفظة استثمارية مرتبطة بذلك احلساب، ومل 

يكن احلساب االستثماري حمجوزًا عليه وال توجد عليه أي قيود أو مطالبات، 

 من يوًما ثالثني مضي بعد االستثماري احلسابفيجوز للشخص املرخص له إقفال 

 .بذلك العميل إشعار تاريخ
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 الباب الرابع

 والـرقابيةاإلشـرافية تعليمات ال

 

 لكرتوني(: السجّل اآللي )االةعشر الثالثةاملادة 

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

( إلكرتونيتأسيس سجّل آلي ) الذي حيتفظ حبسابات استثمارية لعمالئه املرّخص له

مبوجبها ُفتح اليت املستندات ميع البيانات الواردة يف جبلربط احلساب االستثماري 

 احلساب االستثماري.

 

 : حتديث بيانات احلسابات االستثمارية ةعشر الرابعةاملادة 

 اتهمعمالئه حتديث بيانات حسابمن  جيب على الشخص املرّخص له أن يطلب (أ 

 . كل ثالث سنوات على األقل مرة واحدة ةاالستثماري

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

قواعد و هذه التعليمات فتح العميل للحساب االستثماري مبوجب أحكام

( من الئحة األشخاص 3-5مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وامللحق )

تشغيل  املفوضني األشخاصأو  املفوض الشخصبيانات املرخص هلم، وكذلك 

شمل حتديث بيانات احلساب وأن ي ،عن العميلنيابة احلساب االستثماري 

، وعلى الوكالةتلك الطلب بتجديد ي يتم تشغيله بوكالة شرعية ذال ياالستثمار

 .الشخص املرّخص له وضع إجراءات وسياسات دائمة يف سبيل حتقيق ذلك

على انتهاء تقومييًا  ( يومًا90على الشخص املرخص له إبالغ عمالئه قبل مدة ) (ج 

بقرب انتهاء سريان مفعول املستندات اليت ُفتح احلساب االستثماري مبوجبها 

 املستندات. تلك سريان مفعول

تح احلساب االستثماري مبوجبها، جيب لعميل للمستندات اليت ُفعند جتديد ا (د 

املصادقة عليها وعلى الشخص املرخص له أخذ صورة من تلك املستندات 

  اجلديدة. اتالسجل اآللي وفقًا للمستندوحتديث 



 

26 
 

( يومًا تقومييًا، 90( سنة هجرية مبدة )15قبل بلوغ العميل القاصر السعودي )هـ(   

املرخص له أن يطلب من الولي أو الوصي حتديث بيانات جيب على الشخص 

واحلصول  حساب العميل واالطالع على بطاقة اهلوية الوطنية اخلاصة بالعميل

 . صادقة عليهاوامل على صورة منها

، ( يومًا تقومييًا90مبدة ) ( سنة هجرية18) السعودي بلوغ العميل القاصر قبل (و 

 بيانات ي أو الوصي بضرورة حتديثإبالغ الولجيب على الشخص املرخص له 

واحلصول العميل على بطاقة اهلوية الوطنية اخلاصة ب واالطالع حساب العميل

والتوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري  صادقة عليهاصورة منها واملعلى 

( سنة هجرية حبيث حتتوي مجيع البيانات 18جديدة مع ذلك العميل فور بلوغه )

 الرابعة من هذه التعليمات. الواردة يف املادة

 

 احلسابات االستثمارية  : جتميدةشرع اخلامسةاملادة 

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

وعدم تح احلساب االستثماري مبوجبها ستندات اليت ُفامل مفعول سريان نتهاءا

حتديثهم لبيانات حساباتهم االستثمارية ، أو عدم نسخة جمددة هلالالعميل تقديم 

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

 .من هذه التعليمات

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

ات حمققة وضع سياسات وإجراءعليه وقبل شهر على األقل من تاريخ التجميد، 

  لذلك وتوثيق عملية تطبيقها.

مبوجبها احلساب االستثماري للشخص ُفتح عندما ال تتضمن املستندات اليت  (ج 

جيب على االعتباري تارخيًا حمددًا النتهاء سريان مفعول تلك املستندات، 

من تاريخ ثالث سنوات احلساب بعد انقضاء لك ذشخص املرّخص له جتميد لا

 .، إىل أن يقوم العميل بتحديث بيانات احلسابله أو من تاريخ آخر حتديث هفتح

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

التوقيع على احلسابات االستثمارية للعمالء من األشخاص  إليهم باملفوض

تندات اهلوية األشخاص الذين مت احلصول على نسخ من مساالعتباريني وكذلك 
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وجتميد صالحيتهم لتشغيل احلساب اخلاصة بهم عند فتح احلساب االستثماري 

 .جمددةهوية  مستندات تقدميهماالستثماري حلني 

 

واإلفصاح عن احلسابات االستثمارية احلجز على تعليمات : ةعشر السادسةاملادة 

 معلوماتها

بناًء على طلب  همعلوماتاإلفصاح عن على احلساب االستثماري و التحفظي احلجز (أ 

 :اهليئة

مع مراعاة أحكام املادة اخلامسة والعشرين من النظام واملادة التاسعة  (1

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

اإلفصاح عن معلومات أّي حساب استثماري أو إيقاع احلجز التحفظي عليه إال 

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

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

معلومات متعلقة باحلساب االستثماري أليٍّ من عمالئه تزويد اهليئة باملعلومات 

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

ن طلب اهليئة حمددًا، جيب على الشخص املرخص له اإلفصاح عن ما مل يك(  3

  معلومات مجيع احلسابات االستثمارية العائدة للعميل.

عند تلقيه طلًبا من اهليئة باإلفصاح عن كشف له جيب على الشخص املرخص  ( 4

بكشف احلساب عمالئه تزويد اهليئة املتعلق بأي من احلساب االستثماري 

من هذه  (1يف امللحق ) املنصوص عليهااملعلومات البيانات ونى متضمًنا حبد أد

 .التعليمات

عند قيام الشخص املرخص له بإيقاع احلجز التحفظي على احلسابات ( 45

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

االستثمارية اليت أوقع بإجراء أّي تصرف على أرصدة أيٍّ من تلك احلسابات 

احلجز عليها ما مل يكن طلب اهليئة إيقاع احلجز التحفظي حمددًا مببلغ 

  معني فيسمح له مبا يتجاوز هذا املبلغ.
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عند تلقي الشخص املرخص له طلبًا من اهليئة بإيقاع احلجز التحفظي على ( 56

فورًا  احلسابات االستثمارية لعميل ما، جيب إيقاع احلجز وتزويد اهليئة

 مبعلومات حول احلسابات االستثمارية اليت أوقع احلجز عليها. 

عندما يتم احلجز التحفظي على احلساب االستثماري بناًء على الفقرة ( 67

( من الفقرة )أ( من هذه املادة، جيب على الشخص املرخص له 54الفرعية )

إيقاف مجيع عمليات حتويل األموال و سحبها وعدم السماح باستخدام رصيد 

 احلساب االستثماري بأّي شكل من األشكال. 

ال جيوز للشخص املرخص له رفع احلجز التحفظي املوقع على أي حساب ( 78

( من الفقرة )أ( من هذه املادة حتى 54عية )استثماري بناًء على الفقرة الفر

 يتلقى طلبًا من اهليئة بذلك.

تقييد أهليته أو إعساره أو العميل إفالس عند احلسابات االستثمارية احلجز على  (ب 

 :أو احلجر عليه

أو إعساره أو احلجر العميل  إفالسبالشخص املرّخص له إخطارًا تلقى إذا  (1

فعليه ، املستندات الرمسية اليت تثبت ذلك هلفقًا امر عليه أو تقييد أهليته

  .دون تأخري مجيع احلسابات االستثمارية العائدة للعميلعلى احلجز 

( من 1عندما يتم احلجز على احلساب االستثماري بناًء على الفقرة الفرعية ) (2

الفقرة )ب( من هذه املادة، جيب على الشخص املرخص له إيقاف مجيع 

سحبها وعدم السماح باستخدام رصيد احلساب عمليات حتويل األموال و

 االستثماري بأّي شكل من األشكال. 

ال جيوز للشخص املرخص له رفع احلجز املوقع على أّي حساب استثماري بناًء  (3

( من الفقرة )ب( من هذه املادة حتى يتلقى طلبًا من 1على الفقرة الفرعية )

 اهليئة بذلك.

 عند وفاةواحلجز عليه وتصفيته ماري احلساب االستثاإلفصاح عن معلومات  (ج 

 :العميل
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فعليه إذا علم الشخص املرّخص له بوفاة العميل أو تلقى إخطارًا رمسيًا بذلك،  (1

 .احلجز على مجيع احلسابات االستثمارية العائدة للعميل دون تأخري

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

جيب على الشخص املرّخص له تزويده كتابيًا وبشكل دقيق وشامل جبميع 

معلومات احلساب االستثماري للمتوفى بعد التحقق من هوية الشخص املتقدم 

 على مستند اهلوية واالطالع، ألي منهموالتأكد من أنه أحد الورثة أو وكيل 

كان املتقدم وكياًل عن الورثة أو إذا الوكالة واخلاص به  ساري املفعول

واحلصول  وصك حصر الورثةاملتوفى أحدهم وشهادة الوفاة اخلاصة بالعميل 

التحقق من هوية  وجيري. يهاعل املصادقةبعد  على صور لتلك املستندات

الشخص املتقدم وفقًا ألحكام التحقق من اهلوية عند فتح احلساب 

 ستثماري.اال

بعد جتميد احلساب االستثماري لعميله املتوفى  ال جيوز للشخص املرخص له (3

عمليات عليه سوى العمليات اخلاصة بتصفية احلساب االستثماري  إجراء أّي

 لصاحل الورثة.  

ال جيوز للشخص املرخص له تصفية احلساب االستثماري لصاحل الورثة إال بعد  (4

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

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

بالورثة واألوصياء اخلاصة سارية املفعول ومستندات اهلوية  وكالء، وجود أّي

على تلك املستندات  االطالع، وجيب على الشخص املرخص له ووكالئهم

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

على  االطالعقسمة من احملكمة املختصة، جيب على الشخص املرخص له بال

 عليها. صادقةاملواحلصول على صورة منه بعد  الصك

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

على احلصول  إال بعد يفللعميل املتوالعائدة  ةاالستثماري اتتصفية احلساب له

 ةاجلهمن ذلك ب ًاإذن اهليئة. وتقدم اهليئة إذنها فقط بعد استقباهلا طلب

 ،( أعاله4استيفاء املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة )الرمسية املختصة

من مصادقة -املستندات صادرة خارج اململكة  كونيف حال  -التأكد و
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اخلارجية يف اململكة ووزارة يف تلك الدولة  السعودية أو القنصلية السفارة

 .املستندات هذه على

ومجيع احملافظ  من تصفية احلساب االستثماري للعميل املتوفى االنتهاءبعد  (6

احملافظ  إقفال، جيب على الشخص املرخص االستثمارية املرتبطة به

لدى بنك املفتوح حساب العميل و االستثمارية املرتبطة باحلساب االستثماري

  .احلسابإليداع رصيد حملي 
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 الباب اخلامس

 النشر والنفاذ

 

 عشرة: النشر والنفاذ  السابعةاملادة 

 . وفقًا لقرار اعتمادها نافذةالتعليمات تكون هذه 
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 كشف احلساب االستثماريالواجب توافرها يف واملعلومات  البيانات: 1امللحق 

باللغــة  –اإلفصــاح عنــه  اهليئــة عنــد طلــب –طباعــة كشــف احلســاب االســتثماري   جيــب 

حبـــد أدنـــى علـــى  حيتـــويعلـــى األوراق الرمسيـــة للشـــخص املـــرخص لـــه، وأن  والعربيـــة 

   اآلتية:واملعلومات  البيانات

 :بيانات الشكليةال .1

  على كشف احلساب االستثماري الشخص املرخص لهختم. 

  وتوقيته طباعة كشف احلساب االستثماريتاريخ. 

  اهلجري وامليالدي نيبالتارخيونهايته احلساب االستثماري بداية كشف فرتة. 

  عددها اإلمجاليبيان مع املطبوعة أرقام الصفحات. 

 :البيانات األساسية .2

  ورقـم هويتـه   لعميـل  الكامـل ل سـم  اال: فيما يتعلق بالعميل ذو الشخصية الطبيعيـة

 .ومعلومات االتصال به ،وعنوانه ،ويةاهلستند مل وفًقا

  إلثبـات  لعميل وفًقـا  الكامل لسم اال: الشخصية االعتباريةفيما يتعلق بالعميل ذو

 وعنوانه، ومعلومات االتصال به.ورقم سجله التجاري )إن وجد(،  ،التأسيس

 ورقــم هويتــه )إن وجــد( االســتثماري احلســاببتشــغيل مفــوض لل االســم الكامــل 

 .وفقًا ملستند اهلوية

  للعميل احلساب االستثماريرقم. 

  يداعاإللدى مركز  العائد للعميل حساب املركزرقم. 

  جممــد، ، نشــطعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر:    - االســتثماري حالــة احلســاب

 .-مرهون، مقفل

 :معلومات كشف احلساب االستثماري .3

  ملتهوُعيف احلساب االستثماري الرصيد النقدي املتوفر. 
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  وإىل مجيـع التحـويالت النقديـة مـن      :حبـد أدنـى   شـمل علـى أن ي  ،سجل العمليـات

وواضـح  ، ووقتها، وتارخيها، ومصدرها، ووصف خمتصـر  االستثماري احلساب

موضـــحًا فيهـــا تـــاريخ  ،ومجيـــع العمليـــات املنفـــذة علـــى األوراق املاليـــة  ،للعمليـــة

، وراق املاليـــةاأل، وكميـــة ورمـــزه ،املصـــدرالعمليـــة، ووقتهـــا، ونوعهـــا، واســـم 

والقنــــاة املنفــــذة،  والســــعر، وقيمــــة العمليــــة، والعمــــوالت، والقيمــــة الكليــــة،

والرصيد املرتاكم، ومنفذ العملية، ومجيع اإلجراءات اليت تتم على األسهم من 

 األولوية. حقوقوأسهم املنحة، وجتزئة وجتزئة عكسية، 


