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الباب األول
أحكام متهيدية
املا ع  :1متهئ
تهأأ ف هأأأذه الال حأأأة أ تنظأأأئم األشأأأخاص املأأأرخص يأأأمف واألشأأأخاص املسأأأجلنيف وحت يأأ
جأأراءات وشأأروط احلصأأول علأأح الرتخأأئصف وشأأروط اسأأتمرار الرتخأأئص هو التسأأجئلف وبئأأا
اواع أ السأألويت الأأيت الأأم علأأح األشأأخاص املأأرخص يأأم ا لتأأزام بهأأا هثنأأاء ائأأامهم بعملأأهمف
وكذلك اواع وهحكام ممارسة األعمالف والأنظم واإلجأراءات الراابئأةف واألحكأام املتعل أة
بنموال وهصول العمالء.
املا ع  :2التعريفات
ه)

ي صأ أ بكلمأأأة مالنظأأأام) هينمأأأا ور ت يف هأ أذه الال حأأأة ظأأأام السأأأوق املالئأأأة الصأأأا ر
باملرسوم امللكي رام م 30/وتاريو 1424/6/2هأ.

ب)

ي ص بالكلمات والعبارات الوار ع يف هذه الال حة املعأا ي املوضأحة يأا يف النظأام ويف
اا مة املصطلحات املستخ مة يف لوا و هئةة السوق املالئة واواع ها مأا مل ي أضس سأئاق
النص بغري ذلك.

املا ع  :3ا لتزام باللوا و وال واع
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ والشخص املسجل ا لتزام جبمئ اللوا و وال واع الأيت
تنطبق علئهماف وتزوي ايئةة و تنخري جبمئأ املعلومأات والسأجالت واملسأتن ات الأيت
ميكن ه تطلبها ايئةة لغرض تطبئق النظام ولوا حإ التنفئذية.

ب)

الأأم علأأح اجلهأأاز اإل اري للشأأخص املأأرخص لأأإف وموظفئ أإف واألشأأخاص املسأأجلنيف
تلبئأأة هي طلأأم صأأا ر عأأن ايئةأأة للحضأأور لتوضأأئو هي همأأر هو املسأأاع ع يف هي حت ئأأق
يتعلق بتطبئق النظام ولوا حإ التنفئذية.
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املا ع  :4اإلعفاء
ه)

الوز للهئةة ه تعفي م أ م الطلأم هو الشأخص املأرخص لأإ مأن تطبئأق هي مأن هحكأام
هذه الال حة كلئ ا هو جز ئ ا ما بناء علح طلم تتل اه منإف هو مببا رع منها.

ب)

تعلن ايئةة عن اإلعفاء من هي حكم عن ما ترى:
)1

ه اإلعفأأاء مأأن احلكأأم ميكأأن ه يسأأري علأأح هكثأأر مأأن نةأأة مأأن األشأأخاص
املرخص يم.

)2

وه اإلعأأأال عأأأن اإلعفأأأاء لأأن يأأأؤثر بشأأكل سأأألي وجأأأوهري علأأأح األشأأأخاص
املرخص يم.

وذلك حت ئ ا لسئاسة تشجئ املنانسة م احملانظة علأح املسأاواع وتكأانؤ الفأرص بأني
األشخاص املرخص يم.
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الباب الثاني
املبادئ السارية على األشخاص املرخص هلم
املا ع  :5املبا
ه)

تشأأأكل املبأأأا

املنصأأأوص علئهأأأا يف هأأأذا البأأأاب بئا أ أا عامأ أا با لتزامأأأات األساسأأأئة

لألشخاص املرخص يمف بغرض وض مفهوم عام ملعايري السلويت املطلوبة مأنهم مبوجأم
هذه الال حة.
ب)

الم علح الشخص املرخص لإ ا لتزام باملبا

اآلتئة:

)1

النزاهةف وذلك مبمارسة هعمالإ بنأزاهة.

)2

املهارع والعناية واحلرصف وذلك مبمارسة هعمالإ مبهارع وعناية وحرص.

)3

نعالئأأة اإل ارع والراابأأةف وذلأأك بات أاذ مجئ أ الوسأأا ل املع ولأأة لتنظأأئم شأأؤو إ
مبسؤولئة ونعالئة واعتما سئاسات و ظم مال مة إل ارع املخاطر.

)4

الكفايأأة املالئأأةف وذلأأك با حتف أاظ مبأأوار مالئأأة كانئأأة حسأأم ال واع أ الأأيت
حت ها ايئةة.

)5

السلويت املال م يف السوقف وذلك با لتزام مبعايري سلويت مال مة يف السوق.

)6

محاية هصول العمالءف وذلك برتتئم احلماية الكانئة ألصول عمال إ.

)7

التعاو م هئةات الراابة واإلشأرافف و مأن ذلأك اإلنصأاه للهئةأة عأن هي حأ
هو تغئري جوهري يف عملئاتإ هو هئكلإ التنظئمي.

)8

التواصل م العمأالءف وذلأك بتزويأ هم باملعلومأات بصأورع واضأحة وعا لأة وغأري
مضللة.

)9

مراعأأاع مصأأاحل العمأأالء األنأأرا ف وذلأأك مبعأأاملتهم بجم صأأاف وع أ لف ومراعأأاع
مصاحلهم.

)10

عأأ م تضأأارب املصأأاحلف وذلأأأك مبعاجلأأة تضأأارب املصأأأاحل بئنأأإ وبأأني عمال أأأإ
األنرا هو بني عمئل نر وعمئل آخر بجم صاف.
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)11

املال مة للعمالء األنرا ف وذلك ببذل احلرص للتنك من مأ ى مالءمأة مشأورتإ
و ارتإ ألي عمئل نر ي م لإ تلك اخل مات.
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الباب الثالث
الرتخيص
الفصل األول
طلبات الرتخيص
املا ع  :6متطلبات الرتخئص
ه)

لغرض هذه الال حةف ي ص مب م طلم الرتخئص الشخص الذي ي م طلم الرتخأئص
ملمارسأأة هعمأأال األوراق املالئأأة .وخيض أ م أ م الطلأأم يأأذه الال حأأة اعتبأأارا مأأن تأأاريو
ت يم طلبإ.

ب)

الوز ت يم طلم الرتخئص من مؤسسي م م الطلم هو الشركاء املسئطرين علئأإ ذا
مل يأأأتم تنسئسأأأإ بعأأ ف وخيضأأ املؤسسأأأو هو الشأأأركاء املسأأأئطرو لألحكأأأام الأأأيت
تنطبق علح م م الطلم اعتبارا من تاريو ت يم الطلم.

ج)

الأأأم ت أ أ يم طلأأأم الرتخأأأئص علأأأح منأأأوذج الطلأأأم الأأأذي حتأ أ ه ايئةأأأةف وه يكأأأو
مصحوب ا باملعلومات واملستن ات املطلوبة يف امللحق م.)1-3

)

الم ه يكو شكل وحمتوى الطلم ومجئ املعلومات واملستن ات املرن أة بأإ حسأبما
حت ه ايئةة.

هأ)

الم علح م م الطلم ه يبني للهئةة اآلتي:
)1

ه إ اا ر ومال م لل ئام بنوع وحجم هعمال األوراق املالئة موضوع طلأم الرتخأئص
حسم ال واع اليت حت ها ايئةة.

)2

ه إ ميلك اخلأربات واملأوار الكانئأة ملمارسأة أوع هعمأال األوراق املالئأة موضأوع
طلم الرتخئص حسم ال واع اليت حت ها ايئةة.
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)3

ه ل يأأإ اخلأأأربات اإل اريأأأةف والأأأنظم املالئأأأةف وسئاسأأأات و ظأأأم ارع املخأأأاطرف
واملأأأوار الت نئأأأةف واإلجأأأراءات والأأأنظم التشأأأغئلئة الكانئأأأة للونأأأاء بالتزاماتأأأإ
التجارية والنظامئة ملمارسة وع هعمال األوراق املالئة موضوع طلم الرتخئص.

)4

ه هعضأأاء

لأأي ارتأأإف ومسأأؤولئإف وموظفئ أإ ووكأأالءه الأأذين سئمارسأأو

هعمأأأال األوراق املالئأأأة موضأأأوع طلأأأم الرتخأأأئص يتمتعأأأو بأأأاملؤهالت واملهأأأارات
واخلربات الضأرورية الأيت حتأ ها ايئةأةف ويتصأفو باألما أة والنأأزاهة ملمارسأة
تلك األعمال.
و)

يشأأرتط للرتخأأئص ملمارسأأة هعمأأال التعامأأل واحلفأأظ واإل ارع ه يكأأو م أ م الطلأأم
مؤسس ا يف اململكة وه يكو :
)1

شركة تابعة لبنك حملي.

)2

هو شركة مساهمة.

)3

هو شركة تابعة لشركة مساهمة سعو ية متارس هعمال اخل مات املالئة.

)4

هو شركة تابعأة ملؤسسأة مالئأة هجنبئأة مأرخص يأا حسأم ظأام مراابأة البنأويت
الصا ر باملرسوم امللكي رام م 5/وتاريو 1386/2/22هأ.

و الأأوز ه يكأأو م أ م الطلأأم بأأني شأأكل اأأا و ي مؤسأأي يف اململكأأة وذلأأك نئمأأا
يتعلق بطلم الرتخئص للرتتئم هو املشورع.
ز)

الم ه

ي ل رهمسال م م الطلم امل نوع عن اآلتي:

)1

التعامل واحلفظ :مخسو ملئو ريال.

)2

اإل ارع :عشرو ملئو ريأال إل ارع صأنا يق ا سأتثمار و ارع حمأانظ العمأالءف
ومخسأأأة ماليأأأني ريأأأال إل ارع صأأأنا يق ا سأأأتثمار اخلاصأأأة غأأأري الع اريأأأة و ارع
حمانظ املستثمرين ذوي اخلربع.

)3

الرتتئم :ملئو ا ريال.
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)4

ت يم املشورع :هربعما ة هلف ريال.
ارتإ وم ره الر ئي يف اململكة.

ه)

يشرتط يف الشخص املرخص لإ ه تكو

ط)

ذا كأأا م أ م الطلأأم يأأرتبط بأأروابط وثئ أأة م أ شأأخص آخأأرف الأأم ه ت تن أ ايئةأأة
بنأأأزاهة ذلأأك الشأأخصف ووضأأعإ النظأأاميف وسأأجل شأأاطإ التجأأاريف وسأأالمة وضأأعإ
املاليف وه تلك الروابط الوثئ ة تعئق نعالئأة اإلشأراف علأح م أ م الطلأم هو عملئاتأإ
هو التزامإ بهذه الال حة.

ي)

الم علح م م طلم الرتخئص رناق طلبإ بامل ابل املالي الذي حت ه ايئةة.

املا ع  :7جراءات وصالحئات ايئةة جتاه الطلم
ه)

الوز للهئةة عن

راسة هي طلم اتاذ هي من اآلتي:

)1

جراء هي است صاءات تراها مناسبة.

)2

طلم حضور م م الطلم هو ممثلإ همام ايئةة لإلجابأة علأح هي هسأةلة وشأره هي
مسنلة ترى ه يا عالاة بالطلم.

)3

طلأأم ت أ يم هي معلومأأات ضأأانئة تراهأأا ايئةأأة ضأأرورية علأأح ه ت أأ م خأأالل
ثالثني يوم ا من تاريو طلبها.

)4
ب)

التنك من صحة هي معلومات ي مها م م الطلم.

الأأوز للهئةأأأة رنأأض راسأأأة طلأأم الرتخأأأئص يف حأأال عأأ م ائأأام م أأ م الطلأأم بتأأأونري
املعلومات املطلوبة منإف هو يف حال ع م تونريها خالل الفرتع الزمنئة احمل ع.

ج)

ت أأوم ايئةأأة بعأ اسأأتالمها جلمئأ املعلومأأات واملسأأتن ات املطلوبأأة بجمشأأعار م أ م الطلأأم
كتابئ ا بذلكف وتتخذ هي ا من ال رارات اآلتئة خالل م ع تتجاوز ثالثني يوما مأن تأاريو
اإلشعار:
)1

املوان ة علح الطلم كلئ ا هو جز ئ ا.

)2

املوان ة علح الطلم بالشروط وال ئو اليت تراها مناسبة.
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)3
)

رنض الطلم م بئا األسباب.

ذا اررت ايئةة الرتخئص مل م الطلأمف ت أوم بجمبالغأإ ب رارهأا كتابئأا مأ بئأا اا مأة
األعمال املرخص ممارستها بالشروط وال ئو اليت تراها مناسبة.
ذا اررت ايئةة رنض الطلمف ت وم بجمبالغ م م الطلم بذلك كتابئاا.

هأ)

الوز مل م الطلم ممارسة هي وع من هعمال األوراق املالئة مهو ت أ يم فسأإ علأح ه أإ

و)

ميارسها) ابل ه يتسلم ارار ايئةة املشار لئإ يف الف رع م ) من هذه املا ع.
املا ع  :8حق التظلم
مل م الطلم التظلم أ اللجنة بشن هي ارار هو جراء تتخذه ايئةة ون ا يذا الباب.

الفصل الثاني
استمرار الرتخيص
املا ع  :9ال رع واملالءمة
مه)

يشرتط ستمرار سريا الرتخئص ه يب ح الشخص املرخص لإ يف مجئ األواات اأا را
ومال م ا ملمارسة هعمال األوراق املالئة املرخص لإ ممارستها.

ب)

تشأأكل مهأأارات املأأوظفني والأأأوكالء التأأابعني للشأأخص املأأأرخص لأأإ هو مل أأ م الطلأأأم
وخرباتهم ومؤهالتهم و زاهتهم عوامل مهمة لت ويم كو الشأخص املأرخص لأإ هو م أ م
الطلأأم اأأا را ومال م أاا .ويأأتم ت أأويم مه أارات املأأوظفني واملسأأؤولني والأأوكالء وخأأرباتهم
ومؤهالتهم و زاهتهم بناء علح املعايري اآلتئة:
)1

توانر املؤهالت واخلربات املهنئة الكانئة لل ئام مبسؤولئاتهمف مبا يف ذلك ال رايأة
واملهارات الفنئة املناسبة.
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)2

التحلي با ست امة واألما ة وال رع علأح اتأاذ ال أرارات السألئمة مبأا يتناسأم مأ
الوظا ف اليت يشغلو ها.

)3

ال ئام مبسؤولئاتهم حبرصف ومحاية مصاحل العمالء ون ا للوا و التنفئذية.

)4

مل يسأأأبق يأأأم ارتكأأأاب والفأأأة تنطأأأوي علأأأح احتئأأأال هو تصأأأرف وأأأل بالنزاهأأأة
واألما ة.

)5

مل يسأأبق يأأم ا تهأأايت هو والفأأة هي اأأوا ني هو ه ظمأأة هو لأأوا و تنطبأأق علأأح هعمأأال
األوراق املالئةف هو ته ف أ محاية املستثمرين.

املا ع  :10طاق األعمال
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ عأ م ممارسأةف هو ت أ يم فسأإ علأح ه أإ ميأارس هعمأال
هوراق مالئة ما مل تكن تلك األعمال مشمولة يف اا مة األعمال املرخص لإ ممارستها.

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ ا لتزام بال واع اليت تسري علئأإ وهيأة ائأو هو شأروط
هو متطلبات هخرى حت ها ايئةة.

ج)
)

يشرتط ا حتفاظ بنموال العمالء ل ى بنك حملي.
الم ه

تتجاوز ائمة األصول امل ارع للشخص املرخص لأإ مأا يعأا ل هلأف ملئأو ريأال

يف حأأال ااتصأأار أأوع النشأأاط املأأرخص لأأإ يف ممارسأأتإ علأأح ارع صأأنا يق ا سأأتثمار
اخلاصة غأري الع اريأة هو ارع حمأانظ املسأتثمرين ذوي اخلأربعف والأم ه تتأوانر ل يأإ
آلئة للراابة علح ائمة األصول امل ارع للتنك من ع م جتاوزهأا للحأ األعلأح املأذكور
يف هذه الف رعف ويف حال جتاوز ذلك احل الم علئإ ال ئام باآلتي:
 )1شعار ايئةة نور ح و ذلك.
 ) 2الت أ م أ ايئةأأة خأأالل م أ ع هاصأأاها شأأهر مأأن تأأاريو ح أ و ذلأأك

طأأة لتع أ يل

هوضأأاعإف وه ميتن أ عأأن اسأأت بال هي همأأوال هو هصأأول ضأأانئة مأأن العمأأالء مأأن تأأاريو
ح و ذلك حتح تع يل هوضاعإ.
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املا ع  : 11التغئري هو التع يل
ه)

الأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ ت أ يم طلأأم للهئةأأة للموان أأة علأأح هي تغأأئري هو تع أ يل
م رته يف اا مة األعمال املرخص لإ ممارستها.

ب)

متأأارس ايئةأأة مجئأ الصأأالحئات املنصأأوص علئهأأا يف املأأا ع السأأابعة مأأن هأأذه الال حأأة
ل راسأأأة هي تغأأأئري هو تعأ أ يل م أأأرتهف والأأأوز يأأأا ه تطلأأأم حتأ أ يث بعأأأضف هو مجئأ أ
املعلوماتف هو املستن ات املنصوص علئها يف املا ع السا سة من هذه الال حة.

ج)

تسأأعح ايئةأأة أ هأأاء راسأأة طلأأم تغأأئري هو تعأ يل اا مأأة األعمأأال املأأرخص ممارسأأتها
خالل ثالثني يوم ا من استالمها جلمئ املعلومات اليت تراها زمة.

)

الوز للهئةة بع

راسة طلم تغئري هو تعأ يل اا مأة األعمأال املأرخص ممارسأتهاف اتأاذ

هي من اآلتي:
)1

املوان ة علح طلم التغئري هو التع يل كلئ ا هو جز ئ ا.

)2

املوان ة علح الطلم بالشروط وال ئو اليت تراها مناسبة.

)3

تنجئل اتاذ ال رار لفرتع زمنئة حسبما تأراه ضأروري ا إلجأراء مزيأ مأن ال راسأة
والتح قف هو تاحة تونري معلومات ضانئة.

)4
هأ)

رنض الطلم م بئا األسباب.

ذا اررت ايئةة املوان ة علح طلم تغئري اا مة األعمال املرخص ممارستهاف ت وم بأجمبالغ
الشأأأخص املأأأرخص لأأأإ بأأأذلك كتابئأ أ ا وتأأأزو ه ب ا مأأأة ج يأ أ ع باألعمأأأال املأأأرخص لأأأإ
ممارستها بالشروط وال ئو اليت تراها مناسبة.

و)

الوز للشخص املرخص لإ ممارسة هي وع مأن هعمأال األوراق املالئأة ذات العالاأة مهو
ت يم فسإ علح ه إ ميارسها) ابل ه يتسلم ارار ايئةة املشأار لئأإ يف الف أرع مهأأ) مأن
هذه املا ع.

ز)

ذا اررت ايئةة رنض طلم التغئري هو التع يلف ت وم بجمبالغ الشأخص املأرخص لأإ بأذلك
كتابئ ا.
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ه)

للشخص املرخص لإ التظلم أ اللجنة بشن هي اأرار هو جأراء تتخأذه ايئةأة ون أ ا يأذه
املا ع.

املا ع  :12التواف عن ممارسة األعمال هو لغاء الرتخئص
ه)

الم علح الشأخص املأرخص لأإ الأذي ينأوي التواأف عأن ممارسأة هعمأال األوراق املالئأة
شأأعار ايئةأأة مسأأب ا وكتابئأ ا بالتأأاريو الأأذي ينأأوي ه يتواأأف نئأأإ عأأن ممارسأأة هعمأأال
األوراق املالئة وهسباب ارارهف وذلك:
)1

ابل مخسة وهربعني يوم ا علح األال من ذلك التاريو.

)2

هو حاملأأا يتخأأذ اأأرار التواأأف عأأن ممارسأأة هعمأأال األوراق املالئأأة ذا تعأأذر علئأأإ
اإلشأأعار مسأأب ا عنأأ ما يكأأو التواأأف اجتأأا عأأن حأأ

خأأارجي يعلأأم بأأإ

الشخص املرخص لإ.
ب)

ذا ارر شخص مرخص لأإ التواأف عأن ت أ يم هعمأال هوراق مالئأة للعمأالءف الأم علئأإ
التنكأأ مأأن جنأأاز هي هعمأأال معل أأة علأأح هكمأأل وجأأإ هو حتويلأأها أ شأأخص آخأأر
مرخص لإف والم علئإ شعار عمال إ ابل نرتع مع ولة من توافإ عن العمل.

ج)

للشخص املرخص لإ طلم لغاء ترخئصإف وعلئإ يف هذه احلالة الت أ م بطلأم مكتأوب
أ ايئةة ابل ثالثة هشهر علح األال من التاريو امل رته إللغاء الرتخئص.

)

الم ه يتضمن طلم لغاء الرتخئص معلومات وانئة عن ظروف اإللغاء لتأتمكن ايئةأة
مأأن ه ت أأرر مأأا ذا كأأا مناسأأب ا ه توانأأق علأأح اإللغ أاءف هو تؤجأأل تارخي أإف هو تطلأأم
اتاذ ت ابري هخرى تراها ضرورية حلماية عمالء الشخص املرخص لإ.

هأ)

الأأوز للهئةأأة رنأأض طلأأم لغأأاء تأأرخئص ذا رهت ه اسأأتمرار الرتخأأئص يع أ ضأأروريا
للتح ئق يف هي اضئة تتعلق بالشخص املرخص لإف هو حلمايأة مصأاحل عمأالء الشأخص
املأأرخص لأأإف هو لت أتمكن مأأن نأأرض حظأأرف هو متطلبأأات علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ
مبوجم النظام هو لوا حإ التنفئذية.
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و)

الوز للهئةة تعلئق ترخئص الشخص املأرخص لأإ مببأا رع منهأا ذا مل ميأارس هي هعمأال
هوراق مالئة خالل نرتع اثين عشر شأهراف هو سأتة هشأهر بعأ توافأإ عأن ممارسأة هعمأال
األوراق املالئة بع شعار ايئةة ون ا ملا ور يف الف رع مه) من هذه املا ع.

ز)

يب ح الشخص املرخص لإ خاضأعا لسألطة ايئةأة ملأ ع سأنتني مأن تأاريو لغأاء الرتخأئص
نئمأأا يتعلأأق بأني تصأأرف هو غفأأال حصأأل ابأأل لغأأاء ترخئصأإ .ويف حأأال نأتو حت ئأأق هو
اتاذ هي جراءات خالل هذه الفرتعف يب ح الشخص املأرخص لأإ خاضأعا لسألطة ايئةأة
حتح ا تهاء التح ئق هو اإلجراءات.

املا ع  :13املسئطرو
ه)

الم علح الشخص املرخص لأإ شأعار ايئةأة بالصأئغة الأيت حتأ ها بأن شخصأ ا ينأوي
السئطرعف هو التواف عن السئطرع علح الشخص املرخص لإ وذلك:

ب)

)1

ابل ثالثني يوم ا علح األال من تاريو النفاذ امل رته.

)2

هو حاملا يعلم الشخص املرخص لإ بتلك النئة ذا تعذر علئإ بالغ ايئةة مسب ا.

الأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ ع أ م السأأماه ألي شأأخص ه يصأأبوف هو ه يتصأأرف
كمسئطر علئإ

ج)

ذا وان ت ايئةة كتابئ ا علح ذلك املسئطر.

علح هي شخص ينوي ه يصبو مسئطرا علح هي شخص مرخص لإ شعار ايئةة مسأب ا
بنئتأإ ابأأل ثالثأني يومأ ا علأح األاأأل مأأن تأاريو النفأأاذ امل أرتهف كمأأا الأم علئأأإ ه ي أ م
للهئةة هي معلومات تطلبهأا للتح أق مأن هويتأإ و زاهتأإ ووضأعإ النظأامي وسأجل هعمالأإ
وسالمة مركزه املالي.

)

الم ه ت تن ايئةة ابل موان تها علح املسئطر ه سئطرع هذا الشخص علح الشأخص
املرخص لإ لن تعئأق اإلشأراف الفعأال علأح الشأخص املأرخص لأإ هو عملئاتأإ هو التزامأإ
بالنظام ولوا حإ التنفئذية.

هأ)

للهئةة مجئ الصالحئات املنصوص علئها يف املا ع السابعة من هذه الال حة عنأ
هي طلم ي م مبوجم هذه املا ع.
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راسأة

املا ع  :14الروابط الوثئ ة
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ شعار ايئةة بالصئغة اليت حت ها بن شخص ا ينأوي ه
يرتبط بروابط وثئ ة م الشخص املرخص لإ وذلك:
)1

ابل ثالثني يوم ا علح األال من تاريو النفاذ امل رته.

)2

هو حاملا يعلم الشخص املرخص لأإ بأني تغأئري يف الأروابط الوثئ أة ذا تعأذر علئأإ
بالغ ايئةة مسب ا.

والأأم ه يتضأأمن اإلشأأعار املعلومأأات الأأيت تطلبهأأا ايئةأأة للتح أأق مأأن هويأأة الشأأخص
امل أأأرته ا رتبأأاط معأأإ بأأأروابط وثئ أأأةف و أأأأزاهتإف ووضأأأعإ النظأأأاميف وسأأأجل هعمالأأأإ
وسالمة وضعإ املالي.
ب)

الوز للشخص املرخص لإ ا رتباط بروابط وثئ ة م هي شخص

ذا وان أت ايئةأة

كتابئ ا علح هذه الروابط الوثئ ة.
ج)

الم ه ت تن ايئةة ابل موان تها علح هي روابط وثئ ة بن هأا لأن تعئأق نعالئأة اإلشأراف
علح الشخص املرخص لإ هو علح عملئاتإ هو التزامإ بالنظام ولوا حإ التنفئذية.

)

للهئةة مجئ الصالحئات املنصوص علئها يف املا ع السابعة من هذه الال حة عنأ

راسأة

هي طلم ارتباط بروابط وثئ ة.
املا ع  :15متطلبات اإلشعار وصالحئات ايئةة
ه)

الم علح الشخص املأرخص لأإ ا لتأزام مبتطلبأات اإلشأعار املنصأوص علئهأا يف امللحأق
م.)2-3

ب)

الوز للهئةة عن استالم شعار مبوجم الف رع مه) من هذه املا ع ال ئام باآلتي:
)1

الطلأأأم مأأأن الشأأأخص املأأأرخص لأأأإ ت أ أ يم هي معلومأأأات ضأأأانئة تراهأأأا ايئةأأأة
ضرورية إلجراء الت ويم املناسم للمسنلة.
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)2

نرض هي شروط هو ائو هو متطلبات هخرى علأح الشأخص املأرخص لأإف مبأا يف
ذلك ال ئو علح اا مأة األعمأال املأرخص ممارسأتهاف الأيت تأرى ايئةأة يف حأ و
املع ول ه ها ضأرورية ملعاجلأة هي اضأئة ظامئأة تنشأن عأن هي مسأنلة

اإلشأعار

عنها مبوجم هذه املا ع.
املا ع  :16ا حتفاظ بالسجالت
ه)

الأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ تسأأجئل وحفأأظ معلومأأات كانئأأة عأأن هعمأأال األوراق
املالئة اليت ي وم بها إلثبات التزامإ بهذه الال حة.

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ ا حتفأاظ بالسأجالت كمأا هأو منصأوص علئأإ يف هأذه
الال حة مل ع عشر سنوات ما مل حت

ج)

ايئةة خالف ذلك.

الأوز للهئةأأة معاينأة سأأجالت الشأأخص املأأرخص لأأإ مباشأأرعا هو مأأن خأأالل شأأخص تعئنأأإ
يذا الغرض.

)

الوز حفأظ سأجالت الشأخص املأرخص لأإ بأني وسأئلةف علأح ه تكأو اابلأة للمعاينأة
بشكل مطبوع.

هأ)

عن طلم عمئل حالي هو سابق سجالت حمتفظ بها خالل نرتع احلفظ النظامئةف الأم
علح الشخص املرخص لإ خالل نرتع زمنئة مع ولة تونري هي من اآلتي:
)1

هي مأأوا هو سأأجالت مكتوبأأة تتعلأأق بأأذلك العمئأأل اأأام الشأأخص املأأرخص لأأإ
بجمرسأأاياف هو كأأا علئأأإ رسأأايا أ العمئأأل مبوجأأم البأأاب اخلأأامي مأأن هأأذه
الال حة.

)2

سأأو مأأن هي مراسأأالت تل اهأأا مأأن ذلأأك العمئأألف هو هرسأألها لئأأإ تتعلأأق بنعمأأال
األوراق املالئة.

املا ع  :17امل ابل املالي
الم علح الشخص املرخص لإ تس ي امل ابل املالي الذي حت ه ايئةة ستمرار الرتخئص.
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امللحق 1-3
املعلومات واملستن ات املطلوبة للرتخئص
تنطبأأق متطلبأأات الرتخأأئص املوضأأحة ه أأاه علأأح مجئ أ ه أأواع هعمأأال األوراق املالئأأةف وخيتلأأف
تطبئأأق كأأل متطلأأم حبسأأم طبئعأأة األعمأأال و طااهأأا و رجأأة تع ئأ ها .ويسأأتثنح م أ م الطلأأم
الذي سئ تصر وع شاطإ علح ارع صنا يق ا ستثمار اخلاصة غأري الع اريأة هو ارع حمأانظ
املستثمرين ذوي اخلربع هو الرتتئم هو ت يم املشورع من ت أ يم املسأتن ات واملعلومأات الأوار ع يف
الف رات الفرعئة م )1وم )3وم )4وم )5من الف أرع م )8والف أرات م )9وم )10وم )11وم )12وم)13
وم )16وم )17مأأأن هأأأذا امللحأأأقف علأأأح ه يتعهأ أ م أ أ م الطلأأأم بأأأن تتأأأوانر ل يأأأإ املسأأأتن ات
واملعلومأأات الأأأوار ع يف الف أأرات الفرعئأأأة م )1وم )3وم )4وم )5مأأن الف أأأرع م )8والف أأأرات م)10
وم )13وم )16وم )17من هذا امللحق ابل الب ء يف ممارسة شاطإ.
.1

املسأأئطرو  -الأأم علأأح م أ م الطلأأم ت أ يم اا مأأة جبمئ أ املسأأئطرين علئأأإ وت أ يم
معلومات عن هوية كل مسئطرف وملكئتإ م ذا كا ذلك ينطبأق)ف و زاهتأإف ووضأعإ
النظاميف وسجل هعمالإف وسالمة مركزه املالي.

.2

الروابط الوثئ ة  -الم علح م م الطلم ت يم اا مة جبمئأ األشأخاص الأذين يأرتبط
معهأأم بأأروابط وثئ أأأةف هو مأأن امل أأأرته ه يأأرتبط معهأأأم بأأروابط وثئ أأأةف والأأم ت أأ يم
معلومات عن هوية كل شخصف وملكئتإ م ذا كا ذلأك ينطبأق)ف و زاهتأإف ووضأعإ
النظاميف وسجل هعمالإف وسالمة مركزه املالي.

.3

اأأرار اجلهأأاز اإل اري  -الأأم علأأح م أ م الطلأأم تزويأ ايئةأأة ب أأرار مأأن جهأأازه اإل اري
بالصئغة اليت حت ها ايئةة متضمن ا موان تأإ علأح الطلأم وحمتوياتأإف ي أر نئأإ ب اأةف
واكتمال املعلومات اليت حيتوي علئها واملستن ات املرن ة بإ.

.4

اا مة األعمال  -الم علح م م الطلم ت يم اا مة األعمال امل رته ممارستها تتضأمن
تفاصأئل كاملأة عأأن مجئأ األوراق املالئأأةف ومجئأ اخلأ مات الأيت ي أأرته م أ م الطلأأم
ت ميها لكل شأاط مأن شأاطات األوراق املالئأة موضأوع الطلأم .والأم رنأاق جأ ول
حسم النموذج اآلتي:
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هعمال األوراق

وع النشاط

املالئة
التعامل

تفاصئل

تفاصئل

األوراق املالئة

اخل مات

نةات العمالء

متعامأأأأل مبصأأأأفة هصأأأأئل هو
وكئل) متعه تغطئة
خأأأأأأ أ مات حفأأأأأأأأظ األوراق

احلفظ

املالئة
ارع صنا يق ا ستثمار

اإل ارع

ارع حمانظ العمالء
ارع صأأأأأنا يق ا سأأأأأتثمار
اخلاصة غري الع ارية
ارع حمأأأأانظ املسأأأأتثمرين
ذوي اخلربع
مستشأأأأأار مالي/مستشأأأأأار

الرتتئم

هعمال متويل الشركات
ت يم املشورع
.5

مستشار استثمار

خطة العمل  -الم علح م م الطلم ت يم خطة عمل مشتملة علح اآلتي:
)1

وصأأأف تفصأأأئلي لنشأأأاطات هعمأأأال األوراق املالئأأأأة الأأأيت ينأأأأوي م أأأ م الطلأأأم
ممارستها يف األشهر ا ثين عشر األوأ علح األال اليت تلي منو الرتخئصف مبأا
يشمل:

)2



املنتجات واخل مات اليت ينوي ت ميها للعمالء.



نةات وه واع األوراق املالئة اليت ينوي ت يم خ مات بشن ها.



مجئ األسواق اليت ينوي الت اول نئها.

وصف لطبئعة العمالء احملتملني مل م الطلم.
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)3

اا مة جبمئ األسواق وغرف امل اصة ومراكز اإلي اع اليت يكو م م الطلم
عضوا نئها هو ينوي ه يصبو عضوا نئها.

.6

ال وا م املالئة  -الم علح م م الطلم ت يم اوا م مالئة معأ ع ومعتمأ ع مأن احملاسأم
ال أا و ي مل أ م الطلأأم ون أ ا ملعأأايري احملاسأأبة الصأأا رع عأأن ايئةأأة السأأعو ية للمحاسأأبني
ال أأأا و ئنيف وه يأأأتم ت أ أ ميها بالشأأأكل الأأأذي حتأ أ ه هئةأأأة السأأأوق املالئأأأة وتكأأأو
مستونئة اآلتي:
)1

الوض أ املأأالي احلأأالي واملتوا أ مل أ م الطلأأمف مبأأا يف ذلأأك رهمسال أإف ومأأوار ه
املالئأأةف و يرا اتأأإ ومصأأروناتإ كمأأا يف تأأاريو ال أأوا م املالئأأةف والتأأاريو امل أأرته
لب ء العمل باإلضانة أ الوض املالي بع اثين عشر شهرا من تاريو ب ء العمل.

)2

ت يم ما يثبت حجم رهمسال م م الطلمف وموار ه وا نرتاضات اليت

ت أ يم

ال وا م بناء علئها.
.7

األشخاص املسجلني  -الم علح م م الطلم ت يم اا مة بكل مأن سأئكو شخصأ ا
مسجالاف ومنأوذج طلأم تسأجئل لكأل مأنهم بالصأئغة الأيت ت ررهأا ايئةأةف مبأا يف ذلأك
تفاصئل مؤهالتهم وخرباتهم.

.8

الأنظم واإلجأأراءات الراابئأأة  -الأم علأأح م أ م الطلأم طب أ ا ملأأا هأو منصأأوص علئأأإ يف
الباب السا س من هذه الال حة ت يم وثا ق خاصة بالنظم واإلجراءات الراابئة اآلتئة:
)1

سئاسات و ظم ارع املخاطر.

)2

جراءات مكانحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

)3

لئل املطاب ة وا لتزام.

)4

بر امج مراابة املطاب ة وا لتزام.

)5

اواع السلويت.
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.9

لئل اإلجراءات التشغئلئة  -الم علأح م أ م الطلأم ت أ يم لئأل لإلجأراءات التشأغئلئة
حيتأأوي علأأح تفاصأأئل اإلجأأراءات والأأنظم الأأيت سأأئتم اتباعهأأا جلمئ أ جأأراءات العمأأل
واإلجراءات اإل ارية اجلوهريةف مبا نئها اآلتي:

.10

)1

نتو وتشغئل حسابات العمالء.

)2

تنفئذ وتسجئل األوامرف وتنفئذ وتسوية وتنكئ صف ات الت اول.

)3

تونري املشورع واخل مات املال مة للعمالء.

)4

مناولة وحفظ هموال العمالء وهصول العمالء.

)5

ت يم الت ارير للعمالء.

)6

ا لتزام جبمئ متطلبات حفظ السجالت.

شأأروط ت أ يم اخل أ مات  -الأأم علأأح م أ م الطلأأم رنأأاق سأأخة مأأن شأأروط ت أ يم
اخل مات امل رتحة مون ا للباب اخلامي من هذه الال حة) والنماذج امل رتحة.

.11

األتعاب  -الم علح م م الطلم ت يم اا مة باألتعاب والعمو ت والرسأوم واملصأاريف
األخرى امل رتحة اليت يتوجم علح العمالء نعها.

.12

الع و  -الم علح م م الطلأم ت أ يم ا تفااأات والرتتئبأات واملفاهمأات مأ األطأراف
األخرى لت يم هي خ مات هو عملئات جوهريةف مبا يف ذلك:
)1

تنفئذ وم اصة وتسوية صف ات الت اول.

)2

حفظ هموال العمالء هو هصول العمالء.

)3

ترتئبات ت يم املنتجات واخل مات اليت ي مها الغري هو اليت ت أ م برعايأة الغأري
هو تتعلق بالغري.

)4

ترتئبات ت يم العمالء.

)5

ت نئة املعلومات واواع البئا ات و ظم الكمبئوتر.

)6

حفظ السجالت.

)7

خ مات املطاب ة وا لتزام.

)8

خ مات مراجعة احلسابات.
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.13

التنمني  -الم علح م م الطلم ت أ يم تفاصأئل ع أو التأنمني املهأين ون أ ا للمتطلبأات
اليت حت ها ايئةة.

.14

مسأأتن ات التنسأأئي  -ذا كأأا م أ م الطلأأم شأأركةف الأأم ت أ يم صأأورع مأأن ع أ
التنسئي هو النظام األساسي مل م الطلم.

.15

هئكل امللكئة  -ذا كأا م أ م الطلأم شأركةف الأم علئأإ ت أ يم هئكأل ملكئأة
اجملموعأأة الأأيت يشأأكل م أ م الطلأأم جأأزءا منهأأاف مبأأا يف ذلأأك كأأل مسأأئطر وكأأل
شخص يرتبط م م م الطلم بروابط وثئ ة.

.16

ايئكأأل التنظئمأأي  -الأأم علأأح م أأ م الطلأأم ت أأ يم هئكأأل تنظئمأأي يأأبني اجلهأأاز
اإل اري مل م الطلمف والأر ئي التنفئأذي واإل ارع العلئأاف ومسأؤول املطاب أة وا لتأزامف
ومسؤول التبلئغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب .والم ه حيتوي ايئكأل التنظئمأي
علأأح يضأأاه للعالاأأات ال اخلئأأة لك أل اسأأم مأأن هاسأأام املنشأأنع ون أ ا ملأأا ور يف البأأاب
السا س من هذه الال حة.

.17

استمرارية العمل  -الم علح م م الطلم ت يم سخة من خطة استمرارية العمل الأيت
يعتم ها.
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امللحق 2-3
متطلبات اإلشعار
هو ا :الم علح الشخص املرخص لإ شعار ايئةأة كتابئأ ا ابأل ثالثأني يومأ ا علأح األاأل مأن
تاريو هي تغئري يف هي من األمور اآلتئة:
.1

اسم الشخص املرخص لإف هو امسإ املسجل ذا كا شركة.

.2

هي اسأأم جتأأاري ميأأارس الشأأخص املأأرخص لأأإ مبوجبأأإ هعمأأال األوراق املالئأأة يف
اململكة.

.3

عنأأأوا امل أأأر الأأأر ئيف هو مكأأأا التبلئأأأغ باإلشأأأعارات هو املسأأأتن ات ذا كأأأا
وتلفا.

ثا ئاا :الم علح الشخص املرخص لإ شعار ايئةة كتابئ ا خالل سبعة هيام من تاريو واوع هي
من األمور اآلتئة:
.1

هي تغأ أري يف املعلومأأأات اجلوهريأأأة امل مأأأة للهئةأأأة علأأأح منأأأوذج اسأأأتمارع طلأأأم
التسجئل نئما يتعلق باسم شخص مسجل هو مسعتأإ هو سألوكإ .والأم ه ي أوم
الشأأخص املسأأجل باإلشأأعار الفأأوري ملسأأؤول املطاب أأة وا لتأأزام ل أ ى الشأأخص
املرخص لإ عن هي من تلك التغريات.

.2

تنسئي هو متلك هو بئأ هو حأل هي شأركة تابعأة مأ بئأا اسأم الشأركة التابعأة
و شاطها الر ئي ذا كا الشخص املرخص لإ شركة.

.3

التملك هو التصرف يف هي استثمار تزي ائمتإ علح صف ال ئمة ا مسئة ألسأهم
شركة هو استثمار مساوٍ يف منشنع غري مسجلة ذا مل يكأن الشأخص املأرخص
لإ شركةف م حت ي اسم الشركة هو املنشنع غري املسجلة و شاطها الر ئي.
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.4

هي تغئريات يف املعلومات امل مة هصالا حتت العناوين اآلتئة:


مكاتأأم الفأأروع يف اململكأأة الأأيت ميأأارس الشأأخص املأأرخص لأأإ هعمأأال
األوراق املالئة منها.



ترتئبات التنمني.



الأ ول األخأأرى الأأيت ميأأارس الشأأخص املأأرخص لأأإ هعمأأال األوراق املالئأأة
نئها سواء كا من خالل مكتم نرع هو شركة تابعة هو غري ذلك.



الع و هو الرتتئبات مل اصة وتسوية الصف اتف هو حلفظ هموال العمأالءف
هو هصول العمالء.

ثالثاا :الم علح الشخص املرخص لإ شعار ايئةة كتابئ ا نور واوع هي من األمور اآلتئة:
.1

ت أ يم عريضأأة لتصأأفئة الشأأخص املأأرخص لأأإ هو هي شأأركة تابعأأة هو مسأأئطرع
علح الشخص املرخص لإف هو الأ عوع ألي اجتمأاع ل راسأة اأرار تصأفئة شأخص
مرخص لإ هو هي شركة تابعة هو مسئطرع علح الشخص املرخص لإ.

.2

هي حالة عسار.

.3

ائام هي هئةة تنظئمئة بفرض ت ابري تن يبئأةف هو ع وبأات تن يبئأة علأح الشأخص
املرخص لإ نئما يتعلق بنعمال األوراق املالئة.

.4

ص ور حكم ض الشخص املرخص لإ ملخالفأة ه ظمأة بنكئأة هو ه ظمأة هخأرى
حتكأأأم اخلأ أ مات املالئأأأةف هو ظأأأام الشأأأركاتف هو ه ظمأأأة اإلنأأأالسف هو هي
والفة هخرى تتعلق باحتئال هو هي تصرف ول بالنزاهة واألما أةف هو نأرض هي
ع وبات تئجة التهرب املتعم من الزكاع هو الضرا م.

.5

حتول هي شريك متضامن يف الشخص املرخص لإ أ شريك موصٍ.

.6

ابأأأول هو رنأأأض هي طلأأأم هو لغأأأاء هو مأأأنو هي تأأأرخئص ملمارسأأأة هعمأأأال األوراق
املالئأأأأة هو األعمأأأأال املصأأأأرنئة هو هعمأأأأال التأأأأنمني يف هي بلأأأ هو منط أأأأة خأأأأارج
اململكة.
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.7

سحم هو رنض طلم عضويةف هو لغاء عضوية يف سوق مالئةف هو غرنة م اصة.

.8

ائأأأام هئةأأأة رمسئأأأة هو تنظئمئأأأة بتعأأأئني مفتشأأأني للتح ئأأأق يف شأأأؤو الشأأأخص
املرخص لإ.

.9

هي سأأأأاءع سأأأألويت جسأأأأئمة يرتكبهأأأأا الشأأأأخص املأأأأرخص لأأأأإف هو األشأأأأخاص
املسجلو التابعو لإ.

.10

است الة هو نصل هي من األشخاص اآلتني:
)1

الر ئي التنفئذي هو عضو

)2

امل ير املالي.

لي اإل ارع املنت ب.

لي اإل ارع هو الشريك.

)3

عضو

)4

كبار التنفئذيني هو امل يرين.

)5

مسؤول املطاب ة وا لتزام.

)6

مسؤول التبلئغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

ويف حال الفصلف الم تونري كامل تفاصئل هسباب الفصل.
.11

هي مسنلة تعتأرب جوهريأة للمتطلبأات الأيت الأم ه يلتأزم بهأا الشأخص املأرخص
لإف هو هي من املسئطرين علئإف هو هي هشأخاص مسأجلني تأابعني لأإ لكأي يظأل
مستونئ ا لشروط ال رع واملالءمة املنصوص علئها يف هذه الال حة.

.12

هي مسنلة هخرى تعترب جوهرية إلشراف ايئةة علح الشخص املأرخص لأإف هو هي
من األشخاص املسجلني التابعني لإ.

.13

هي تغئريات جوهرية يف املعلومات اليت سبق للشخص املرخص لإ ت أ ميها يف هي
طلم تسجئل ألح موظفئإ احلالئني هو احملتملني.

ينشن واجم اإلشعار نئما يتعلق باألمور املنصوص علئهأا يف الف أرات م )11وم )12وم)13
نورا عن ما يعلم الشخص املرخص لإف هو تصأبو ل يأإ هسأي منط ئأة لالعت أا بأن هيأا
من هذه التغئريات ا واعت هو ه ها ست .
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رابعاا :الم علح الشخص املرخص لإ بالغ ايئةة كتابئ ا وبشكل نوري بني ح

ف هو تغئري

جوهري يف هعمالإ هو عملئاتإ.
خامساا :الم علح الشخص املرخص لإ شعار ايئةة بشكل كتابي مسب ا هو نور علمإ بواوع
هي من األح ا هو التطورات اآلتئة:
.1

عأأأا ع تنظأأأئم هو توسأأأعة هعمأأأال م رتحأأأة هو تغأأأئري آخأأأر ميكأأأن ه يأأؤثر تأأأنثريا
جوهريأأا علأأأح هعمأأأال الشأأأخص املأأأرخص لأأأإف هو مأأأوار ه هو احتمأأأا ت تعرضأأأإ
للمخاطرف مبا يف ذلك علح سبئل املثال احلصر اآلتي:


تنسئي منشنع هو هعمال ج يأ ع ضأمن

موعأة الشأخص املأرخص لأإف

هو شاء نرع ج ي .

.2



ب ء تونري خ مات يف منط ة ج ي ع خارج اململكة.



ب ء تونري وع ج ي من املنتجات هو اخل مات.



بئ هو حتويل هصول جوهرية هو اسم من هعمالإ.



التواف هو الت لئص الكبري ملمارسة شاط هعمال األوراق املالئة.

برام اتفاق هو جراء تغئري كبري يف اتفأاق اأا م مأ هطأراف هخأرى يتعلأق بتنفئأذ
ح ى وظا ف الشخص املرخص لإ املهمة اليت يؤثر الفشل نئها سلب ا علأح اأ رع
الشخص املرخص لإ علح ا لتزام بهذه الال حة.

.3

هي نشل ملحوظ يف ظم الشخص املرخص لإ هو جراءاتإ الراابئةف مبأا يف ذلأك
هي نشل يرن احملاسم ال ا و ي ت ريرا بشن إ أ الشخص املرخص لإ.

.4

هي ح أ

يتعلأأق بالشأأخص املأأرخص لأأإف ويأأؤ ي أ تغأأئري جأأوهري يف كفايأأة

رهمسالإف مبا يف ذلك:


هي تصرف ميكن ه يؤ ي أ تغئري جوهري يف املأوار املالئأة للشأخص
املرخص لإ هو املوار املالئة املطلوبة مبوجم هذه الال حة.
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ن حصص هرباه خاصةف هو غري عا يةف هو عأا ع تسأ ي ائمأة هسأهمف
هو س أ ا اأأرض مأأن ال رج أة الثا ئأأة يف األولويأأة بالنسأأبة ل أأرض هو يأأن
آخر.



هي ااأأرتاه م أ م مأأن عضأأو مأأن هعضأأاء

موعأأة شأأخص مأأرخص لأأإ

خاضأ أ لل واعأ أ اخلاصأأأة باإلشأأأراف املأأأالي املوحأ أ للنظأأأر يف هي مأأأن
التصرنات املشار لئها هعاله.


هي خسا ر كبريع سواء كا ت معرتن ا بها هو غري معرتف بها.
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الباب الرابع
األشخاص املسجلون
الفصل األول
اخللفية والنطاق
املا ع  :18طاق التطبئق
ينطبأأق هأأذا البأأاب علأأح األشأأخاص املأأرخص يأأمف واألشأأخاص املسأأجلنيف وم أ مي طلبأأات
التسجئلف واألشخاص الذين يؤ و وظا ف واجبة التسجئل.
املا ع  :19الوظا ف واجبة التسجئل
ايئةة الوظا ف واجبة التسجئل.

ه)

حت

ب)

تع الوظا ف اآلتئة وظا ف الم ه اؤها من ابل هشخاص مسجلني:
)1

الر ئي التنفئذي هو عضو

)2

امل ير املالي.

لي اإل ارع املنت ب.

لي اإل ارع هو الشريك.

)3

عضو

)4

كبار التنفئذيني هو امل يرين.

)5

مسؤول املطاب ة وا لتزام.

)6

مسؤول التبلئغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

)7

موظفو ت يم اخل مات للعمالءف مبا يف ذلك من وبو املبئعاتف ومستشارو
ا ستثمار وم يرو احملانظ ا ستثمارية ومتخصصو متويل الشركاتف ون ا
للتعريفات اليت تضعها ايئةة.
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املا ع  :20ه اء الوظا ف واجبة التسجئل
الوز ألي شخص ع ا شخص مسجل ه يؤ ي وظئفة واجبة التسجئلف ما مل توانق

ه)

ايئةة مسب ا وبشكل كتابي علح ذلك.
ب)

الم ه يكو ل ى الشخص املرخص لإ يف مجئ األواات شخص ا مسجالا لكل من
الوظا ف اآلتئة:
)1

الر ئي التنفئذي هو عضو

)2

امل ير املالي.

)3

مسؤول املطاب ة وا لتزام.

)4

مسؤول التبلئغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

ج)

لي اإل ارع املنت ب.

تتخذ ايئةة هي جراءات ض الشخص املرخص لإ بسبم ع م ا لتزام بالف رع مب)
من هذه املا ع ذا شغرت وظئفة واجبة التسجئل بشكل مؤاتف شرط ه يسعح
الشخص املرخص لإ أ تعئني ب يل مناسمف وه يبلغ ايئةة بتكلئف شخص مسجل
آخر يتوأ مسؤولئة الوظئفة واجبة التسجئل بصفة مؤاتة.

)

الوز ألي شخص ه يؤ ي هكثر من وظئفة واح ع واجبة التسجئل حلساب الشخص
املرخص لإف
)1

ه إ:

الم ه يكو الر ئي التنفئذي وامل ير املالي ومسؤول املطاب ة وا لتزام
هشخاص ا وتلفني ما مل توانق ايئةة علح خالف ذلك.

)2

الم ه يؤ ي مسؤول املطاب ة وا لتزام وظئفة تشمل ت يم خ مات للعمالء.

هأ) استثناءً من الف رع مه) من هذه املا عف و و اإلخالل بنحكام املا ع التاسعة واخلمسني
من هذه الال حةف الوز للشخص املرخص لإ الذي ي تصر وع النشاط املرخص لإ يف
ممارستإ علح ارع صنا يق ا ستثمار اخلاصة غري الع ارية هو ارع حمانظ املستثمرين
ذوي اخلربع هو الرتتئم هو ت يم املشورع تكلئف جهات خارجئة بن اء وظئفة امل ير املالي
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هو وظئفة مسؤول املطاب ة وا لتزام هو وظئفة مسؤول التبلئغ عن غسل األموال ومتويل
اإلرهابف ذا توانرت الشروط اآلتئة:
)1

ه تكو اجلهة اخلارجئة املكلفة بن اء وظئفة امل ير املالي مكتم حماسبة
اا و ئة مرخص لإ من ايئةة السعو ية للمحاسبني ال ا و ئنيف وه تعني هح
موظفئها م يرًا مالئًا للشخص املرخص لإ.

)2

ه تكو اجلهة اخلارجئة املكلفة بوظئفة مسؤول املطاب ة وا لتزام هو وظئفة
مسؤول التبلئغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب شخصًا مرخصًا لإ من ايئةةف
هو مكتم حماسبة اا و ئة مرخص لإ من ايئةة السعو ية للمحاسبني
ال ا و ئنيف هو مكتم حماماع حاصل علح ترخئص يف ممارسة املهنة يف
اململكةف وه تعني هح موظفئها مسؤو ا للمطاب ة وا لتزام هو مسؤو ا للتبلئغ
عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب للشخص املرخص لإ.

)3

ه التاز املوظفو املعئنو من اجلهات اخلارجئة املكلفة املنصوص علئهم يف
الف رع م )1والف رع م )2هعاله ا ختبارات التنهئلئة اليت تطلبها ايئةة ما مل
تعفهم ايئةة من ذلك.

)4
و)

استئفاء هي شروط هخرى حت ها ايئةة.

يستثنح الشخص املرخص لإ الذي ي تصر وع النشاط املرخص لإ يف ممارستإ علح
ارع صنا يق ا ستثمار اخلاصة غري الع ارية هو ارع حمانظ املستثمرين ذوي اخلربع
هو الرتتئم هو ت يم املشورع من تطبئق هحكام الف رع مب) من هذه املا عف علح ه
يكو ل يإ شخصا مسجال يف مجئ األواات يؤ ي هح هما وظئفة الر ئي
التنفئذيف و

خالل مبا ور يف الف رع مج) من هذه املا ع يف حال شغور وظئفة

هح هما.
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الفصل الثاني
التسجيل
املا ع  :21متطلبات طلم التسجئل
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ ع م ت يم طلم تسجئل شخص أل اء وظئفة واجبة
التسجئل و موان ة الشخص املعين.

ب)

الم ت يم طلم التسجئل ون ا للنموذج الذي حت ه ايئةة.

ج)

خيض م م طلم التسجئل يذه الال حة اعتبارا من تاريو ت يم الطلم.

)

الم ه التاز م م طلم التسجئل ا ختبارات التنهئلئة اليت تطلبها ايئةة ما مل تعفإ
ايئةة من ذلك.

هأ)

تض ايئةة متطلبات ا ختبار للوظا ف واجبة التسجئلف واإلرشا ات العامة املتعل ة
باملؤهالت امل بولة وشروط اإلعفاء من ا ختبارات املطلوبة.

و)

الم علح الشخص املرخص لإ تس ي امل ابل املالي الذي حت ه ايئةة.

املا ع  :22جراءات وصالحئات ايئةة
ه)

الوز للهئةة عن

راسة طلم التسجئل اتاذ هي من اإلجراءات اآلتئة:

)1

جراء هي است صاءات تراها مناسبة.

)2

طلم حضور الشخص املرخص لإف هو م م طلم التسجئل همام ايئةة لإلجابة
علح هي هسةلة وشره هي مسنلة ترى ه يا عالاة بالطلم.

ب)

)3

طلم ت يم معلومات ضانئة.

)4

التنك من صحة هي معلومات م مة من م م الطلم.

تسعح ايئةة أ راسة طلم التسجئل خالل ثالثني يوم ا من استالمها جلمئ املعلومات
واملستن ات اليت تراها ضرورية.
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ج)

الوز للهئةة بع

راسة طلم التسجئل اتاذ هي من اإلجراءات اآلتئة:

)1

املوان ة علح طلم التسجئل.

)2

املوان ة علح الطلم بالشروط وال ئو اليت تراها مناسبة.

)3

تنجئل اتاذ ال رار لفرتع زمنئة حسبما تراه ضروري ا إلجراء مزي من ال راسة
والتح ق هو تاحة ت يم معلومات ضانئة.

)4
)

رنض طلم التسجئل م بئا األسباب.

ذا اررت ايئةة تسجئل م م طلم التسجئلف تضئف امسإ أ سجل األشخاص
املسجلني الذي تع ه ايئةة يذا الغرض وت وم بجمبالغ الشخص املرخص لإ بذلك.

هأ)

ذا اررت ايئةة رنض الطلم ت وم بجمبالغ م م طلم التسجئل والشخص املرخص لإ
املسمح يف الطلم كتابئاا.

و)

الوز مل م الطلم ه اء الوظئفة واجبة التسجئل

بع تسجئلإ ل ى ايئةة.

املا ع  :23حق التظلم
مل م طلم التسجئل هو الشخص املرخص لإ املسمح يف الطلم التظلم أ اللجنة بشن هي
ارار هو جراء تتخذه ايئةة ون ا يذا الباب.

الفصل الثالث
أحكام عامة
املا ع  :24مسؤولئات األشخاص املسجلني
ه)

يلتز م الشخص املسجل باملبا

املنصوص علئها يف الباب الثا ي من هذه الال حة

حئثما ينطبق.
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ب)

يشرتط ه يكو الشخص املسجل م ئم ا يف اململكة مامل تستثنإ ايئةة من ذلك.

ج)

تسري هذه املا ع علح هي شخص غري مسجل يؤ ي وظئفة واجبة التسجئل.

املا ع  :25لغاء التسجئل
ه)

يف حالة لغاء تسجئل شخص مسجلف الم علح الشخص املرخص لإ التنك من
تواف ذلك الشخص نور ا عن ه اء هي وظئفة واجبة التسجئل.

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ ه ي وم خالل سبعة هيام من تاريو تواف الشخص
امل سجل عن ه اء وظئفة واجبة التسجئل هو تركإ للخ مة هو ا تهاء عالاتإ بإف بجمبالغ
ايئةة بذلك باستخ ام النموذج احمل  .ويتم تعلئق التسجئل نور استالم اإلشعارف ويظل
التعلئق ساري املفعول أ ه ت رر ايئةة هيا من اآلتي:

ج)
)

)1

املوان ة علح لغاء التسجئل.

)2

املوان ة علح عمل الشخص ل ى شخص مرخص لإ بوظئفة مماثلة.

)3

شطم الشخص من سجل األشخاص املسجلني.

حيق للشخص املسجل الذي تشطم ايئةة امسإ من السجل التظلم أ اللجنة.
يب ح الشخص املسجل خاضعا لسلطة ايئةة مل ع سنتني من تاريو لغاء تسجئلإ نئما
يتعلق بني تصرف هو غفال حصل ابل لغاء تسجئلإ .ويف حال نتو حت ئق هو اتاذ هي
جراءات خالل هذه الفرتعف يب ح الشخص املسجل خاضعا لسلطة ايئةة حتح ا تهاء
التح ئق هو اإلجراءات.

هأ)

للهئةة لغاء تسجئل هي شخص مسجل مبوجم هحكام هذه الال حة ذا خالف هي ا من
هحكام النظام هو لوا حإ التنفئذية.
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الباب اخلامس
ممارسة األعمال
الفصل األول
أحكام عامة
املا ع  :26هحكام متهئ ية
ه)

يسري هذا الباب علح مجئ هعمال األوراق املالئة اليت ميارسها الشخص املرخص لإ
اخل اململكةف هو خارجها م عمئل يف اململكة هو حلسابإ.

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ ه يربز بوضوه حصولإ علح ترخئص من ايئةة علح
مجئ مراسالتإ و عال اتإ و شعاراتإ الصا رع للجمهور اليت يستخ مها موظفوه
ووكالؤه سواء كا ت علح شكل مطبوعات ورائةف هو وسا ط لكرتو ئة.

املا ع  :27احلوانز
ه)

حيظر علح الشخص املرخص لإ ال ئام باآلتي:
)1

تشجئ هي عمئل علح برام هي صف ة بعرض هو عطاء ه ايا هو حوانز.

)2

ابول ه ايا هو حوانز ذا كا ذلك يؤ ي أ تعارض بشكل جوهري م هي
واجم يكو ملزم ا بإ جتاه العمئل.

ب)

تعترب ايئةة ألغراض الف رع مه) من هذه املا ع ه هي ه ية هو حانز يعطئإ هو يتل اه تاب
لشخص مرخص لإ هو طرف ثالث بتوجئإ من الشخص املرخص لإ ه إ حانز هعطاه هو
تل اه الشخص املرخص لإ فسإ.
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الوز للشخص املرخص لإ املشاركة هو عرض املشاركة يف هي خسا ر تعرض يا

ج)

عمئل.
املا ع  :28ترتئبات العمولة اخلاصة
ه)

ي ص برتتئبات العمولة اخلاصة الرتتئبات اليت يتل ح مبوجبها الشخص املرخص لإ
سلعا هو خ مات ضانة أ خ مات تنفئذ الت اول من وسئط ل اء عمولة يتم نعها
م ابل الصف ات اليت توجإ من خالل ذلك الوسئط.

ب)

الوز للشخص املرخص لإ برام ترتئبات العمولة اخلاصة ذا توانرت الشروط اآلتئة:
)1

ذا اام الشخص املسؤول عن تنفئذ الصف ة بت يم خ مات التنفئذ بننضل
الشروط للشخص املرخص لإ.

)2

ذا جاز اعتبار السل هو اخل مات اليت يتل اها الشخص املرخص لإ بشكل
مع ول علح ه ها ملنفعة عمالء الشخص املرخص لإ.

)3

ذا صره الشخص املرخص لإ يف شروط ت يم اخل مات لعمال إ بن إ ميكن
ه حيصل علح عمولة خاصة.

)4

ذا كا مبلغ هي رسوم هو عمولة م نوعة مل م السل هو اخل مات مع و ا يف
تلك الظروف.

املا ع  :29سرية املعلومات
الم علح الشخص املرخص لإ احملانظة علح سرية املعلومات اليت يتم احلصول علئها من
العمالءف
)1

يف هي من احلا ت اآلتئة:
ذا كا اإلنصاه عنها مطلوب ا مبوجم النظام هو لوا حإ التنفئذية هو األ ظمة
السارية املفعول يف اململكة.

)2

ذا وانق العمئل علح اإلنصاه عنها.

)3

ذا كا اإلنصاه عنها ضروري ا بشكل مع ول أل اء خ مة معئنة للعمئل.
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)4

ذا مل تع املعلومات سرية.

املا ع  :30الرتتئبات الواائة من تسرب املعلومات
ه)

ي ص بالرتتئم الوااي من تسرب املعلومات السئاسات واإلجراءات املكتوبة اليت
يضعها الشخص املرخص لإ للمحانظة علح املعلومات السريةف هو املعلومات ال اخلئة
اليت حيصل علئها الشخص املرخص لإ يف سئاق ممارستإ هعمال األوراق املالئة اليت
ته ف للتنك من ه العلم بتلك املعلومات متاه ملوظفي الشخص املرخص لإ املصره
يم احلصول علئها ن طف وه يتم اإلنصاه عن تلك املعلومات ألي هشخاص آخرين.

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ الذي ي م خ مات متويل الشركات وي م هيض ا
ه واع ا هخرى من خ مات التعاملف هو املشورعف هو اإل ارع ه يض ترتئبات واائة من
تسرب املعلومات.
يكو الشخص املرخص لإ هو الشخص الذي يتصرف ئابةا عن الشخص املرخص

ج)

لإ والف ا للما تني اخلامسة هو السا سة من

حة سلوكئات السوق ذا كا

الشخص املرخص لإ يتعامل هو ي م املشورع يف وراة مالئة ذات عالاة باملعلومات
ال اخلئة عن ما تكو

ارع ثا ئة ل ى الشخص املرخص لإ حاصلة علح املعلومات

ال اخلئةف ذا توانرت الشروط اآلتئة:
)1

ه يض الشخص املرخص لإ الرتتئم املال م الوااي من تسرب املعلومات بالنظر
أ وع هعمال األوراق املالئة اخلاصة بإ وحجمها.

)2

ه يكو الشخص املرخص لإ ا طبق نعلئ ا الرتتئم الوااي من تسرب
املعلومات وحانظ علئإ.

)3

ه يكو هي من األنرا الذين ي ومو بنشاط التعامل هو ت يم املشورع يعلم
عن املعلومات ال اخلئة هو استلم مشورع بشن
من شخص يعلم باملعلومات ال اخلئة.
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شاط التعامل هو ت يم املشورع

املا ع  :31اإلعفاء من املسؤولئة
ي باطالا هي شرط بجمعفاء الشخص املرخص لإ فسإ من املسؤولئةف هو احل منها سواء كا
مبوجم شروط ت يم اخل ماتف هو غري ذلك ذا كا اإلعفاء هو حت ي املسؤولئة يتعارض م
التزامات الشخص املرخص لإ مبوجم النظام هو لوا حإ التنفئذية.

الفصل الثاني
إعالنات األوراق املالية
املا ع  :32طاق التطبئق
يسري هذا الفصل علح مجئ اإلعال ات عن األوراق املالئة اليت ي وم بها الشخص املرخص لإ
يف اململكةف هو يوانق علئها إلرسايا من ابل شخص آخرف و يسري علح عال مستثنح
مبوجم حة هعمال األوراق املالئة.
املا ع  :33عال ات األوراق املالئة املع ع مسب ا
ه)

يعين عال األوراق املالئة املع مسب ا هي عال عن هوراق مالئة يتم ع ا ه بشكل
مسبقف ويرسل كتابئا هو لكرتو ئ ا هو غري ذلك لشخص واح هو هكثر.

ب)

ابل رسال عال األوراق املالئة املع مسب اف هو اعتما حمتوياتإ إلرسالإ من ابل
شخص آخر الم علح الشخص املرخص لإ التنك من اآلتي:
)1

استئفاء عال األوراق املالئة ملتطلبات هذا الباب بع اعتما ه من مسؤول معني
ل ى الشخص املرخص لإ.

)2
ج)

ه اإلعال واضو وعا ل وغري مضلل.

الم ه يكو عال األوراق املالئة املع مسب ا مطاب ا للمتطلبات املنصوص علئها
يف امللحق م.)1-5
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)

ذا كا

عال األوراق املالئة املع مسب ا يتعلق بنوراق مالئة معئنةف الم يف هذه

احلالة ه حيتوي علح معلومات كانئة لتمكني هي شخص من جراء ت ويم م روس
لألوراق املالئة هو لنشاط األوراق املالئة ذي العالاة.
هأ)

ذا علم الشخص املرخص لإ ه عال األوراق املالئة املع مسب ا

يستويف املتطلبات

املنصوص علئها يف هذا البابف الم علئإ سحم اإلعال بنسرع وات ممكن.
و)

الم علح الشخص املرخص لإ ا حتفاظ بسجل كاملٍ بكل عال هوراق مالئة مع
مسب ا اعتم ه وتنك من مطاب تإ للمتطلبات.

املا ع  :34ا تصال املباشر
ه)

يعنح ا تصال املباشر هي عال عن هوراق مالئة

يكو

عال هوراق مالئة مع ا

مسب اف مبا يف ذلك هي اجتماع م عمئل نر هو عمئل نر حمتملف هو مكاملة
هاتفئةف هو عرضف هو هي حوار تفاعلي مباشر م شخص هو هكثر.
ب)

ابل ال ئام باتصال مباشر الم علح الشخص املرخص لإ التنك من اآلتي:
)1

موان ة املتل ي علح استالم عال األوراق املالئة.

)2

هو ه املتل ي ل يإ عالاة عمئل نر اا مة م الشخص املرخص لإ ويتوا
مبوجم هذه العالاة ه يتل ح هذا النوع من عال ات األوراق املالئة.

ج)

الم علح الشخص املرخص لإ التنك من ه هي شخص ي وم باتصال مباشر ئابة
عنإف مبا يف ذلك هي شخص مسجل هو هي موظف آخر:
)1

ي وم بذلك بطري ة واضحة وعا لة وغري مضللة.

)2

و يعطي هي نا ات كاذبة هو مضللة.

)3

ويوضو غرض عال األوراق املالئة يف ب اية ا تصالف ويعرف عن فسإ وعن
الشخص املرخص لإ الذي ميثلإ.
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)4

و ي وم با تصال بني شخص يف غري هواات العمل ما مل يكن الشخص ا
وانق مسب ا علح ذلك ا تصال.

)

الم علح الشخص املرخص لإ وض اواع سلويت تلزم األنرا الذين يسعو

أ

احلصول علح هعمال ئابة عن الشخص املرخص لإ بع م اتباع هسالئم الضغط هو
عطاء هي نا ات مضللة هو خا عةف وه علئهم يضاه هغراضهم وهوياتهم للعمالء
األنرا هو للعمالء األنرا احملتملني.
املا ع  :35صنا يق ا ستثمار غري املخصصة لألنرا واملشت ات
الم علح الشخص املرخص لإ ع م رسال عال هوراق مالئة لعمئل نر يتعلق بصن وق
استثمار غري وصص لألنرا هو مبشت ات األوراق املالئةف

ذا ارر ه األوراق املالئة مال مة

لذلك العمئل الفر .

الفصل الثالث
قبول العمالء
املا ع  :36تصنئف العمالء
ه)

ابل ال ئام بنعمال هوراق مالئة مأ هي عمئأل هو حلسأابإف الأم علأح الشأخص املأرخص
لإ تصنئف العمئل علح ح ى الفةات اآلتئة:
)1

عمئل نر .

)2

عمئل نر  -تنفئذ -ن ط.

)3

طرف ظري.
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ب)

الأأأوز للشأأأخص املأأأرخص لأأأإ تصأأأنئف هي عمئأأأل علأأأح هكثأأأر مأأأن نةأأأة مأأأن الفةأأأات
املذكورع يف الف رع مه) من هذه املا ع.

ج)

ي تصر تعامل الشخص املرخص لإ م عمئلأإ املصأنف معمئأل نأر  -تنفئأذ -ن أط) علأح
التعامل بصفتإ وكئالا لإ ون ا للتعلئمات اليت يتل اها منإف و الوز للشخص املأرخص
لإ ت يم املشورع لذلك العمئل.

)

الم علح الشأخص املأرخص لأإ عأ ا سأجل تصأنئف لكأل عمئأل مبوجأم هأذه املأا ع
يتضمن معلومات كانئة لتنيئ ذلك التصنئف.

املا ع  :37غسل األموال ومتويل اإلرهاب
ابل ممارسة هعمال األوراق املالئة م هي عمئل هو حلسابإف الم علح الشخص املرخص لإ
التنك من ونا إ جبمئ التزاماتإ مبوجم ظام مكانحة غسل األموالف واواع ولوا و
مكانحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب السارية يف اململكة.
املا ع  :38شروط ت يم اخل مات للعمالء
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ تزوي عمئلإ بشروط ت يم اخل مات اليت حت

هسي

ممارسة هعمال األوراق املالئة م العمئل هو حلسابإ .والم تزوي ه بتلك الشروط ابل
ممارسة هي هعمال هوراق مالئة معإ هو حلسابإ.
ب)

الم وض شروط ت يم اخل مات م العمئل بصئغة اتفاائة يب ه سريا مفعويا نور
احلصول علح سخة مواعة من العمئل.

ج)

الم علح الشخص املرخص لإ التنك من ه شروط ت ميإ للخ مات حتتوي علح
تفصئل كافٍ ألسي تنفئذ هعمال األوراق املالئة.

)

الم علح الشخص املرخص لإ التنك من ه شروط ت ميإ للخ مات لعمال إ
األنرا متف ة م متطلبات شروط ت يم اخل مات املنصوص علئها يف امللحق م.)2-5

هأ)

الم علح الشخص املرخص لإ ا حتفاظ بسجل لشروط ت يم اخل مات اليت يزو بها
العمئلف وهي تع يالت لتلك الشروط.
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املا ع  :39معرنة العمئل الفر
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ ابل ه يتعاملف هو ي م املشورعف هو اإل ارع حلساب
العمئل الفر ف احلصول علح معلومات من العمئل الفر تتعلق بوضعإ املاليف وخربتإ يف
ال ا ستثمارف وهه انإ ا ستثمارية املتعل ة باخل مات اليت يتم ت ميها .والم
احلصول علح تلك املعلومات كشرط سابق لت يم تلك اخل مات.

ب)

الم ه تشمل املعلومات املشار لئها يف الف رع مه) من هذه املا ع املعلومات اليت ص
علئها امللحق م )3-5كح ه ح.

ج)

الم علح الشخ ص املرخص لإ ه يطلم من عمال إ األنرا حت يث املعلومات املطلوبة
مرع واح ع كل ثال سنوات حب ه ح.

)

ذا رنض العمئل الفر ت يم معلومات مطلوبة مبوجم هذه املا عف

الوز للشخص

املرخص لإ التعامل معإ هو ت يم املشورع لإ هو اإل ارع حلسابإ.
هأ)

الم علح الشخص امل رخص لإ ا حتفاظ بسجل جلمئ املعلومات اليت حيصل علئها
من العمئل الفر مبوجم هذه املا ع.

الفصل الرابع
العالقة مع العمالء
املا ع  :40واجبات األما ة
يكو الشخص املرخص لإ ملزم ا بواجبات األما ة املنصوص علئها يف امللحق م )4-5جتاه
عمال إ األنرا .
املا ع  :41تضارب املصاحل
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ التنك من رعايتإ ملصاحل عمئلإ الفر يف مجئ
األوااتف وع م تنثري هي تضارب بني مصاحلإ ومصاحل عمئلإ الفر علح الصف اتف
هو اخل مات اليت ي مها الشخص املرخص لإ لعمئلإ الفر .
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ب)

ذا كا هنايت تضارب اا مف هو حيتمل ائامإ بني مصاحل الشخص املرخص لإ الذي
يتصرف حلساب عمئل نر ف وبني مصاحل ذلك العمئل الفر نئما يتعلق بصف ةف الم
علح الشخص املرخص لإ اإلنصاه للعمئل الفر كتابئ ا عن ذلك.
يتوجم علح الشخص املرخص لإ اإلنصاه عن وجو تضارب مصاحل ذا كا

ج)

اإلنصاه بتلك املعلومات يع نصاحا عن معلومات اخلئة .ويف تلك احلالةف الم علح
الشخص املرخص لإ اتاذ اخلطوات املع ولة لضما املعاملة العا لة للعمئل الفر .
)

يف حالة وجو تضارب بني مصلحة شخص مرخص لإ ومصلحة العمئل الفر يف هي
صف ةف الم علح الشخص املرخص لإ ه ي ن للعمئل الفر هي خسارع يتكب ها
العمئل الفر تئجة ذلك التضاربف

ذا:

 )1كا الشخص املرخص لإ ا هنصو للعمئل الفر عن تضارب املصاحل طب ا
للف رع مب) من هذه املا ع.
 )2ووانق العمئل الفر كتابئا علح مواصلة الشخص املرخص لإ رغم ذلك التضارب.
هأ)

الم علح الشخص املرخص لإ ا لتزام يف مجئ األحوال باملا ع  14من

حة

سلوكئات السوق عن ما يتعامل بصفتإ هصئالا م العمئل الفر .
املا ع  :42نهم املخاطر
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ ع م التعاملف هو ت يم املشورعف هو اإل ارع حلساب
عمئل نر ف هو احلصول علح ضما حلسابإ من عمئل نر ما مل يكن ا اتذ
خطوات مع ولة لتمكني العمئل الفر من نهم طبئعة املخاطر املتعل ة بنوع الصف ة
اليت سئربمها العمئل الفر .

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ ع م التعامل هو ت يم املشورع هو اإل ارع حلساب عمئل
نر يف هي من اآلتي:
)1

املشت اتف هو األوراق املالئة مشروطة ا لتزام هو صنا يق ا ستثمار غري
املخصصة لألنرا ف ما مل ي م بجمبالغ العمئل الفر بطبئعة وم ى املخاطر
املتعل ة بتلك األوراق املالئة.
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)2

األوراق املالئة غري ال ابلة للتحويل الفوري أ سئولة هو هوراق مالئة للمضاربة ما
مل ي م بجمبالغ العمئل الفر بطبئعة وم ى املخاطر املتعل ة بتلك األوراق املالئةف
مبا يف ذلك هي صعوبات يف حت ي ائمتها.

املا ع  :43املالءمة
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ ع م التعامل هو ت يم املشورع هو اإل ارع حلساب عمئل
نر ف هو احلصول علح ضما حلسابإ من عمئل نر ما مل تكن املشورعف هو الصف ة
مال مة لذلك العمئل الفر يف ضوء احل ا ق اليت يفصو عنها ذلك العمئل الفر ف وهي
ح ا ق هخرى تتعلق بإ يعلم بها الشخص املرخص لإف هو الم يف ح و املع ول ه
يكو علح راية بها.

ب)

عن

راسة مالءمة املشورع هو الصف ة للعمئل الفر ف الم علح الشخص املرخص لإ

ه ينخذ يف ا عتبار اآلتي:
)1

معرنة ونهم العمئل الفر لألوراق املالئة واألسواق واملخاطر ذات العالاة.

)2

الوض املالي للعمئل الفر املشتمل علح ت ويم ثروتإف هو ائمة حمفظتإ
ا ستثمارية بناء علح املعلومات اليت يفصو العمئل الفر عنها.

)3

م ع شاط العمئل الفر يف األسواق ذات العالاةف وتكرار األعمال وم ى
اعتما العمئل الفر علح املشورع اليت ي مها الشخص املرخص لإ.

)4

حجم وطبئعة الصف ات اليت

تنفئذها حلساب العمئل الفر يف األسواق ذات

العالاة.
)5
ج)

هه اف العمئل الفر ا ستثمارية.

علح الرغم مما ور يف الف رع مه) من هذه املا عف ذا هبلغ الشخص املرخص لإ عمئالا
نر ا بن صف ة معئنة غري مناسبة لإ وارر العمئل الفر تنفئذ تلك الصف ةف الوز
للشخص املرخص لإ ابول همر بئ هو شراء الوراة املالئة من العمئل الفر ف شرط ه
يتم ا حتفاظ بسجل للمشورع امل مة للعمئل الفر .
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تنطبق هذه املا ع علح التعامل حلساب عمئل نر -تنفئذ -ن ط.

)

املا ع  :44اارتاض العمئل
ه)

نئما يتعلق بنعمال هوراق مالئةف

الوز ألي شخص مرخص لإ ه ي وم عن علم

بجماراض هموالف هو ت يم تسهئالت ا تما ئة لعمئل نر ف كما

الوز لإ ترتئم ائام

شخص آخر بذلكف ما مل يتوانر الشرطا اآلتئا :
ائام الشخص املرخص لإ بت ويم وتوثئق الوض املالي للعمئل الفر بناء علح

)1

املعلومات اليت يفصو عنها ذلك العمئلف واناعتإ بن مبلغ ال رض وترتئباتإف
هو التسهئالت ا تما ئة مناسبة للعمئل الفر .
موان ة العمئل الفر مسب ا وبشكل كتابي علح ال رض هو التسهئالت

)2

ا تما ئةف حم ا احل األاصح ل ئمة ال رضف هو التسهئالت ا تما ئة
وتفاصئل املبلغ وهي مصاريف يتم ت اضئها.
ب)

تنطبق الف رع مه) من هذه املا ع عن ما ي وم الشخص املرخص لإ بني من اآلتي:
تسوية صف ة يف حالة عجز هو تنخر العمئل الفر عن الس ا .

)1

ن مبلغ للوناء بطلم هامش تغطئة موجإ أ العمئل الفر خالل نرتع

)2

تزي

علح مخسة هيام.
املا ع  :45متطلبات الصف ة بهامش تغطئة
الوز للشخص املرخص لإ تنفئذ صف ة بهامش تغطئة م عمئلف هو حلسابإ ما مل

ه)

يكن العمئل ا وانق علح شروط ت يم اخل مات اليت الم ه تنص بالتح ي علح
اآلتي:
)1

الظروف اليت الوز نئها الطلم من العمئل تونري هامش التغطئة.
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)2

تفصئل لطري ة تونري هامش التغطئة.

)3

تفصئل للخطوات اليت حيق للشخص املرخص لإ اتاذها ذا عجز العمئل عن
تونري هامش التغطئة املطلوبف مبا يف ذلك طري ة هو طرق بالغ العمئل بطلم
التغطئة.

)4

ه إ ميكن ه يؤ ي عجز العمئل عن الوناء بطلم هامش التغطئة أ ائام
الشخص املرخص لإ بجمغالق مركز العمئل ا ستثماري بع نرتع زمنئة حي ها
الشخص املرخص لإف وه للشخص املرخص لإ حق غالق املركز ا ستثماري
يف مجئ األحوال بع مرور مخسة هيام علح عجز العمئل عن الوناء.

)5

هي حا تف ع ا العجز عن تونري هامش التغطئةف ميكن ه تؤ ي أ غالق
مركز العمئل ا ستثماري و بالغإ مسب ا بذلك.

ب)

الوز للشخص املرخص لإ ت يم تسهئالت ا تما ئةف هو اروض مضمو ةف هو غري
مضمو ة للعمئل مل ع تزي علح مخسة هيام ألغراض ي اع هامش تغطئةف هو س ا
هامش تغطئة ذا توانرت الشروط اآلتئة:
)1

ه ي وم موظف تاب للشخص املرخص لإ مست ل عن اسم الت اول هو التسويقف
بجمجراء ت ويم ا تما ي للعمئل.

)2

ه يوانق العمئل مسب ا وبشكل كتابي علح ال رض هو التسهئالت ا تما ئةف
وه حت

تلك املوان ة احل األاصح ل ئمة ال رض هو التسهئالت ا تما ئة

وتفاصئل املبلغ وهي مصاريف يتم ت اضئها.
ج)

الم علح الشخص املرخص لإ عن ائامإ بتنفئذ صف ة بهامش تغطئة م عمئل هو
حلسابإ جراء اآلتي:
)1

الطلم من العمئل س ا هامش تغطئة
تنفئذها.
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ي ل عن  %25من ائمة الصف ة ابل

)2

اتاذ خطوات مع ولة للتنك ه العمئل علح راية مبخاطر صف ات هامش
التغطئة.

)3

مراابة هامش التغطئة امل م من العمئل بشكل يوميف والتنك من ه هامش
التغطئة يب ح مساوي ا للح األ ح للنسبة املةوية البالغة  %25من ال ئمة احلالئة
لكل مركز استثماري يف الوراة املالئة ذات العالاة.

)

الوز للهئةة حت ي

سبة هعلح يامش التغطئة الذي يتم تونريه للصف ات يف هي وراة

مالئةف هو نةة من نةات األوراق املالئةف وعلح الشخص املرخص لإ ه يطلم من العمئل
تونري تلك النسبة احمل ع يامش التغطئة.
هأ)

الوز للهئةة حظر صف ات هامش التغطئة علح هي وراة مالئةف هو نةة من نةات األوراق
املالئة.

و)

الم ه يكو هامش التغطئة الذي يتوجم علح هي عمئل س ا ه نئما يتعلق بصف ة
بهامش تغطئة يف سوق منظمة مساوي ا ملبلغ هو ائمة

ت ل عن احل األ ح املطلوب

يامش التغطئة يف السوق املعنئةف هو غرنة امل اصة ذات العالاة.
ز)

الم ه يكو هامش التغطئة ما

اف هو علح شكل مراكز استثمارية يف هوراق

مالئة م نوعة ال ئمة بالكاملف هو بضما آخر م بول.
املا ع  :46األتعاب والعمو ت
الم علح الشخص املرخص لإ ابل ت يم هي خ مات ه يفصو لعمال إ بشكل كامل عن
األتعاب والعمو ت اليت يت اضاها.
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الفصل اخلامس
تقديم التقارير للعمالء
املا ع  :47شعار تنفئذ الصف ات
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ عن ائامإ بتنفئذ صف ة بئ هو شراء وراة مالئة م
عمئل هو حلسابإ ه يرسل بشكل نوري أ العمئل شعارا بتنفئذ تلك الصف ة.

ب)

يتوجم رسال شعار تنفئذ الصف ة ذا كا الشخص املرخص لإ يتصرف بصفتإ
م يراف واام العمئل بتنكئ ع م اشرتاط احلصول علح شعار مكتوب لتنفئذ
الصف ات.

ج)

الم ه يستويف شعار تنفئذ الصف ات املعلومات املنصوص علئها يف امللحق م.)5-5

املا ع  :48الت ارير ال ورية
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ الذي يتصرف بصفتإ م يرا حلساب عمئل ه يرسل
ت رير ت ويم كل ثالثة هشهر علح األال عن األوراق املالئةف هو األرص ع الن ية املتعل ة
باألوراق املالئة اليت حيتوي علئها حساب العمئل.

ب)

الم ه تستويف ت ارير الت ويم املعلومات املنصوص علئها يف امللحق م.)6-5
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الفصل السادس
أحكام متفرقة
املا ع  :49سجالت العمالء
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ ع ا ف وحفظ سجالت صحئحة لكل صف ة ينفذها.
والم ه تكو مجئ السجالت يف مجئ األواات ح يثة وكانئة إلثبات ا لتزام
بهذه الال حة.

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ ع ا وحفظ سجالت صحئحة حلسابات العمالء علح
ه :
)1

توضو بشكل ائق ويف مجئ األواات هصول وخصوم كل عمئل وهصول
وخصوم مجئ العمالء

)2

تمعني.

حتتوي علح املعلومات الضرورية لتمكني الشخص املرخص لإ من ع ا
كشف بنصول وخصوم كل عمئل وتفاصئل الصف ات اليت يتم تنفئذها
حلساب العمئل.

)3

حت

مجئ هموال العمئل وهصول العمئل اليت يكو الشخص املرخص لإ هو

همني احلفظ مسؤو ا عنها.
ج)

الم ه حتتوي سجالت الشخص املرخص لإ علح اآلتي:
)1

تفصئل جلمئ األوامر اليت ه خلها هي عمئل بشن وراة مالئة.

)2

تفصئل جلمئ صف ات شراء وبئ هي وراة مالئة اام بها الشخص املرخص لإ
للعمئلف هو اام الشخص املرخص لإ بتنفئذها حلسابإ اخلاص.

)3

سجل بال خل واملصاريف لكل عمئلف م شره لطبئعتها.

)4

تفاصئل مجئ م بوضات وم نوعات هموال العمئل وهصول العمئل.

)5

سجل بالن

واألوراق املالئة املوجو ع يف كل حساب عمئل.
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)6

سجل بنموال العمئل وهصول العمئل.

املا ع  :50التعامالت الشخصئة للموظفني
ه)

حيظر علح هي موظف ل ى شخص مرخص لإ ال ئام عن علم بني من التصرنات اآلتئة:
)1

ه يكو طرن ا يف هي صف ة علح وراة مالئة يكو هح عمالء الشخص
املرخص لإ طرن ا نئها.

)2

نتو حساب ت اول ل ى شخص آخر مرخص لإف
لإ الذي يعمل ل يإ املوظف

ذا كا الشخص املرخص

ي م خ مة مشابهة ملا ي مإ الشخص املرخص

لإ اآلخر.
ب)

الم علح هي موظف تاب لشخص مرخص لإ ه يفصو ملسؤول املطاب ة وا لتزام عن
مجئ صف ات األوراق املالئة اليت ي وم بتنفئذها من خالل شخص آخر مرخص لإ.

ج)

الم ه يض مسؤول املطاب ة وا لتزام اإلجراءات املناسبة ملراابة تعامالت املوظفني
الشخصئة يف األوراق املالئة مبا يكفل ا لتزام بالنظام ولوا حإ التنفئذية.

)

علح الشخص املرخص لإ وض جراءات خاصة بتعامالت احلسابات الشخصئة مبا
يتفق م هحكام امللحق م.)7-5

املا ع  :51تسجئل املكاملات اياتفئة
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ ع م جراء هو ابول هي مكاملات هاتفئة من عمالءف هو
عمالء حمتملني تتعلق بنعمال األوراق املالئة ما مل يسجل الشخص املرخص لإ تلك
املكاملات اياتفئة.

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ اإلنصاه لعمال إ هو عمال إ احملتملني عن تسجئل
املكاملات اياتفئة اخلاصة بنعمال األوراق املالئة.

ج)

الم علح الشخص املرخص لإ ا حتفاظ بتسجئل املكاملات اياتفئة املتعل ة بنعمال
األوراق املالئة مل ع ثال

سنوات بع تاريو جراء املكاملةف و ذا كا ت املكاملة
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اياتفئة ذات صلة بنأزاع م عمئلف هو حت ئق ظاميف نئجم ا حتفاظ بالتسجئل أ
حني التوصل أ تسوية تامة للنأزاع هو ا تهاء من التح ئق.
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امللحق 1-5
احملتويات املطلوبة إلعال ات األوراق املالئة
هو ا :احملتويات العامة املطلوبة جلمئ عال ات األوراق املالئة
1

وضوه الغرض
الم يضاه الغرض من اإلعال .

2

وضوه املوضوع
الم ه تكو طبئعة و وع هعمال األوراق املالئة و وع األوراق املالئة اليت يتم
اإلعال عنها واضحة.

3

البئا ات هو الوعو هو التواعات
الم ه يكو هي بئا هو وع هو توا عا ا وغري مضلل يف شكلإ ومضمو إ.
ويف حالة كو هي وع هو توا مبنئا علح انرتاضاتف الم بئا تلك
ا نرتاضات .و الوز ه يشتمل اإلعال علح توا سعر مست بلي حمتمل
لألوراق املالئة.

4

ع م وجو بئا ات خاطةة هو مضللة
الوز ه حيتوي اإلعال علح هي بئا ات خاطةةف هو مضللة تتعلق بنعمال
األوراق املالئة للشخص املرخص لإف هو حجمإف هو موار هف هو هي وع من
األوراق املالئة.

5

ا سم والعنوا والوض النظامي
الم ه حيتوي اإلعال مهو ه يوضو الشخص الذي ي وم باإلعال ) اسم
وعنوا الشخص املرخص لإف م يضاه حصول ذلك الشخص علح ترخئص من
ايئةة.
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ثا ئاا :احملتويات املطلوبة إلعال ات األوراق املالئة املع ع مسب ا اليت تروج لوراة مالئةف هو
هوراق مالئة معئنة هو خ مة حم ع خاصة باألوراق املالئة
6

الضما ات
الم ه يصف اإلعال هي وراة مالئة علح ه ها مضمو ة ما مل يكن هنايت
ترتئم مربم م طرف ثالث ملزم وواجم التنفئذ ظام ا يضمن الوناء التام
مبطالبة املستثمر مبوجم الضما  .ويف هذه احلالة الم ه حيتوي اإلعال علح
تفاصئل كانئة عن الضامن والضما لتمكني هي مستثمر من جراء ت ويم
عا ل ل ئمة الضما .

7

امل ار ات
الم ه تكو اإلعال ات اليت ت ار بني هوراق مالئة هو خ مات وتلفة:
 )1مبنئة علح ح ا ق تنك منها الشخص املرخص لإ هو انرتاضات مذكورع
يف اإلعال .
 )2معروضة بطري ة عا لة ومتواز ة.
)3

8

تغفل هي شيء جوهري يتعلق بامل ار ة.

املصلحة اجلوهرية
الم علح الشخص املرخص لإ تضمني اإلعال ببئا يوضو األحوال اليت يعلم
نئها ه إ هو هو هي من تابعئإ:
 )1ميلك هو ميكن ه ميلك مركز ا استثماري اف هو حصة يف األوراق املالئة
املعنئةف هو يف هوراق مالئة ذات عالاة.
 )2هو ي م هو ا م خالل اإلثين عشر شهر ا الساب ة مشورع مهمة هو خ مات
هعمال هوراق مالئة ملص ر األوراق املالئة املعنئة هو هوراق مالئة ذات عالاة.
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9

األ اء السابق
يشرتط يف املعلومات املتعل ة باأل اء السابق لألوراق املالئة هو للشخص املرخص
لإ اليت يتضمنها اإلعال ما يلي:
 )1ه تشكل عرض ا عا ا لأل اء السابق لألوراق املالئة هو للشخص املرخص
لإ.
 )2ه يتم اختئارها للمبالغة يف ه اء األوراق املالئة هو الشخص املرخص لإ.
 )3ه تبني مص ر املعلومات.
 )4ه تكو مبنئة علح معلومات ميكن التنك منها.
ال علح األ اء يف املست بل.
 )5ه حتذر من ه األ اء السابق لئي بالضرورع لئ ا

10

الزكاع والضرا م
ذا كا اإلعال حيتوي علح هي شارع أ تنثري الزكاع والضرا مف الم:
 )1ه يبني م ار الزكاع ومع ل الضريبة املفرتض وهي عفاءات.
 )2ه ينص علح احتمال تغري املع ت واإلعفاءات م الوات.

11

ح وق اإللغاء
الم ه يتضمن هي عال عن هوراق مالئة تنطبق علئها ح وق لغاء تفصئالا عن
تلك احل وق مبا يف ذلك الفرتع اليت الوز خاليا ممارستها.
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ثالثاا :التحذير من املخاطر يف عال ات مع ع مسب ا عن هوراق مالئة حم ع
12

تذبذب ال ئمة
يف احلا ت اليت ميكن نئها ه تتذبذب هسعار هو ائمة األوراق املالئةف الم ه
يتضمن اإلعال نا ع تبني ه األسعار هو ال ئمة هو ال خل ميكن ه ينخفضف
وحتذيرا حئث يلزم من ه املستثمر ميكن ه يسرت مبلغ ا هال من املبلغ الذي
استثمره.

13

املالءمة
ذا كا اإلعال حيتوي هو يشري أ توصئة حول وراة مالئة هو خ مة هوراق
مالئة حم عف الم ه حيذر اإلعال من ه هذه الوراة املالئة ا

تكو

مال مة جلمئ األشخاص الذين يتل و اإلعال ف وه إ ذا كا ت ل يهم هي
شكويتف نعلئهم الرجوع أ مستشارهم لالستثمار.
14

األوراق املالئة حا ع التذبذب
ذا كا اإلعال يتعلق بوراة مالئة معززع با ارتاضف هو وراة مالئة مشروطة
ا لتزامف الم ه ينص نئإ حسم احلالة علح اآلتي:
 )1ه ائمة الوراة املالئة ميكن ه تتعرض خنفاض مفاجئ وكبري ا يؤ ي
خلسارع تساوي املبلغ املستثمر.
 )2ه خسارع املستثمر ا

ت تصر علح كامل املبلغ الذي استثمره هو هو عإ

هصالاف وه إ ا يضطر أ ن املزي .
15

خل ا ستثمار
ذا وصفت وراة مالئة بن ها مناسبة ملستثمر يسعح بشكل خاص أ احلصول
علح خل من وراتإ املالئةف الم حتذير املستثمر حسم احلالة من اآلتي:
 )1ه

خل الوراة املالئة ميكن ه يتغري.

 )2ه إ ميكن استخ ام جزء من رهس املال املستثمر ل ن ذلك ال خل.
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16

األوراق املالئة بعملة هجنبئة
ذا كا ت الوراة املالئة بعملة هجنبئةف الم حتذير املستثمر من ه التغري يف
هسعار العمالت ميكن ه

يؤ ي أ تنثري سلي علح ائمة هو سعر هو خل

الوراة املالئة.
17

األوراق املالئة غري ال ابلة للتحويل الفوري أ سئولة
الم ه ينص هي عال لوراة مالئة غري اابلة للتحويل الفوري أ سئولة علح
ه إ ا يصعم علح املستثمر:
 )1بئ الوراة املالئة هو حتويلها أ

.

 )2احلصول علح معلومات موثوق بها حول ائمة الوراة املالئةف هو م ى املخاطر
اليت تكو معرضة يا.
18

هتعاب البئ والرسوم
 )1ذا كا اإلعال يتعلق بوراة مالئة تصم رسومها ومصاريفها يف تاريو
ا ستثمار األولي هو عن بئ ا ستثمارف الم تضمني حتذير من ه تلك
الرسوم ا تنطبق.
 )2ذا كا اإلعال يتعلق بوراة مالئة تنطبق علئها رسوم مرتبطة باأل اءف الم
تضمني حتذير من ه تلك الرسوم ا تنطبق.
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امللحق 2-5
متطلبات شروط ت يم اخل مات
الم ه تشتمل شروط ت يم اخل مات اليت يربمها هي شخص مرخص لإ م هو حلساب عمئل
نر حئث يلزمف علح اآلتي:
)1

ب ء العمل

تاريو سريا شروط ت يم اخل مات.

)2

ا سم والعنوا

اسم الشخص املرخص لإ وعنوا إف و نا ع بن الشخص املرخص لإ

وايئةة املشرنة خيض إلشراف وراابة ايئةة.
)3

هه اف

هه اف استثمار العمئل الفر .

ا ستثمار
هي ائو علح:

)4

ال ئو

)5

اخل مات

)6

امل نوعات ل اء تفصئل ألي م نوعات ل اء خ مات يتوجم علح العمئل الفر

 ه واع األوراق املالئة اليت يرغم العمئل الفر ا ستثمار نئها.
 واألسواق اليت يرغم العمئل الفر تنفئذ صف ات نئها.

اخل مات

اخل مات اليت سوف ي مها الشخص املرخص لإ.
س ا ها للشخص املرخص لإف مبا يف ذلك اآلتي:
 )1هئكل وطري ة حساب امل نوعات.
 )2كئفئة ال ن والتحصئل.
 )3نرتات ال ن .
 )4هي نعة هخرى تستحق للشخص املرخص لإ مهو ألي من تابعئإ)
نئما يتعلق بني صف ة ينفذها الشخص املرخص لإ م هو حلساب
العمئل الفر ف باإلضانة أ الرسوم هو ب ا عنها.
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)7

م ير ا ستثمار ذا كا الشخص املرخص لإ يتصرف بصفة م ير الم ه تشتمل
شروط ت يم اخل مات علح اآلتي:
 )1ترتئبات عطاء التعلئمات للشخص املرخص لإ وتنكئ تلك
التعلئمات.
 )2ال ئمة املب ئة للمحفظة ا ستثمارية اليت تتم ارتها.
 )3املكو ات املب ئة للمحفظة ا ستثمارية اليت تتم ارتها.
 )4الفرتع احملاسبئة الواجم نئها ت يم كشونات عن احملفظة
ا ستثمارية.
 )5السلطة الت يرية اليت ميارسها الشخص املرخص لإ م النص
علح هي ائو علح ا ستثمارات.
 )6كئفئة ائاس األ اء.
 )7كئفئة جراء الت ويم.
الرتتئبات احملاسبئة اخلاصة بالعمئل الفر عن كل صف ة يتم

)8

احملاسبة

)9

ح وق اإللغاء

)10

التصرف بصفة ه الشخص املرخص لإ ميكن ه يتصرف بصفتإ هصئالا يف صف ة

تنفئذها ئابة عنإ.

)11

وصف ألي حق لغاء ميكن ه يكو للعمئل الفر .

هصئل

م العمئل الفر ف ذا كا ذلك ينطبق.

التحذير من

هي حتذير من املخاطر ص علئإ الباب اخلامي من هذه الال حة.

املخاطر
)12

اراض األوراق

بئا ما ذا كا الوز للشخص املرخص لإ ممارسة شاط اراض

املالئة

األوراق املالئة م هو حلساب العمئل الفر .
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)13

طري ة اإل هاء

كئفئة هاء شروط ت يم اخل مات.

)14

الشكاوى

كئفئة الت م بشكوى أ الشخص املرخص لإ.

)15

حق تصفئة

وصف ألي حق للشخص املرخص لإ لتصفئة هصول العمئل الفر ممبا

هصول العمئل

يف ذلك هي ضما ات) هو غالق هو تصفئة مراكز استثمارية عن

الفر

العجز عن الس ا .

األوراق املالئة

نا ع عن هسي حتمل العمئل الفر التزام ا مشروط اف مبا يف ذلك

مشروطة

متطلبات هامش التغطئةف واحل و ال صوى املوضوعة علح هذا

ا لتزام

التمويل.

صالحئة

تفصئل ألي حق ارتاض هو مج هموال ئابة عن العمئل الفر ف هو

ا ارتاض

برام هي صف ات تشتمل علح اارتاض العمئل الفر هو مجعإ هموا ا

)16

)17

م يضاه احل األاصح لالارتاض.
)18

ترتئبات

نا ع تشره سئاسة الشخص املرخص لإ بشن ترتئبات العمولة

العمولة

اخلاصة.

اخلاصة
)19

احلفظ

الرتتئبات بشن اآلتي:
 )1تسجئل هصول العمئل الفر ذا كا ت تلك األصول لن تسجل
باسم العمئل الفر .
 )2املطالبة حبصص األرباه والعمو ت واملستح ات األخرى العا ع
للعمئل واستالمها.
 )3ممارسة ح وق التحويل وح وق ا كتتاب.
 )4التعامل م شراء السئطرع والعروض األخرى هو عا ع هئكلة
رهس املال.
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 )5ممارسة حق التصويت.
 )6مسؤولئة الشخص املرخص لإ يف حالة عجز همني احلفظ
املؤهل.
 )7عطاء وتل ي التعلئمات من العمئل هو ئابة عنإ هو هي شخص
آخر مفوض منإف وهي ائو علح تلك الصالحئة.
 )8هي اتفاق علح حق استئفاء هو رهن ألي ح وق يف هصول العمئل
حيصل علئها الشخص املرخص لإف هو هي همني حفظ ذي عالاة
ع ا ما يتعلق مبصاريف ارع هو حفظ هصول العمئل.
)20

جتمئ األصول الم علح الشخص املرخص لإ بالغ العمئل الفر ذا كا ينوي
جتمئ األصول العا ع لذلك العمئل م هصول عمئل هو هكثر من
عمال إ اآلخرين وه يشره لإ معنح جتمئ األصول م حتذيره من
اآلتي:
 )1ه هصول هو مستح ات العمئل ا

تكو معرنة بشها ات هو

مستن ات ملكئة هخرىف هو سجالت لكرتو ئة بشكل
منفصل.
 )2ه إ ميكن ه يتشاريت العمالء األنرا بالتناسم بتحمل هي ص
غري اابل للتسوية اتج عن عجز همني احلفظ.
)21

هصول العمئل

عن ائام الشخص املرخص لإ ون ا يذه الال حة برتتئم حفظ هصول

اململوكة يف

العمئل يف اخلارجف الم علئإ بالغ العمئل كتابئ ا عن مكا ئة

اخلارج

وجو متطلبات تسوية هو متطلبات اا و ئة و ظامئة وتلفة عما هو
معمول بإ يف اململكة.

)22

هموال العمئل

الم علح الشخص املرخص لإ بالغ العمئل الفر كتابئ ا برتتئبات
حفظ هموال العمئل.
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امللحق 3-5
منوذج "معرنة العمئل"
الم علح العمئل الفر تونري املعلومات املطلوبة يف هذا امللحق .وهي شارع أ "العمئل" يف هذا
امللحق ي ص بها "العمئل الفر ".
هذا ال سم خاص بالعمئل ذا كا شخص ا طبئعئ ا

معلومات شخصئة
ا سم:
تاريو املئال :
رام ايوية/جواز السفر:
احلالة ا جتماعئة:
ع

هنرا األسرع:

اجلنسئة:
عنوا املراسلة:
هاتف املنأزل:
هاتف اجلوال:
الدخل السنوي التقرييب (بالريال سعودي)؟

 25,000 أو أقل
50,000 – 25,001 

100,000 – 50,001 

250,000 – 100,001 
500,000 – 250,001 

1,000,000 – 500,001 
أكثر من 1,000,000









صايف الثروة التقرييب (باستثناء املنـزل) – (بالريال سعودي)؟
 25,000 أو أقل
100,000 – 25,001 

500,000 – 100,001 

1,000,000 – 500,001 
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5,000,000 – 1,000,001 
أكثر من 5,000,000



معلومات عن جهة العمل

مسمى جهة العمل:
عنوان جهة العمل:
هاتف جهة العمل:
مسمى الوظيفة:
مدة اخلدمة:
معلومات البنك
اسم البنك:
الفرع:
رقم احلساب الرئيس:

معلومات عامة
نعم  /ال

هل العميل عضو جملس إدارة أو مسؤول يف شركة مدرجة؟
أي معلومات مالية أخرى عن الوضع املايل للعميل

65

هذا القسم خاص بالعميل إذا كان مؤسسة فردية أو شركة

معلومات عامة
االسم:
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 املتكت :
فاكس املتكت :
هاتف اجلوال:
معلومات البنك
اسم البنك:
الفرع:
رقم احلساب الرئيس:
معلومات أخرى
أي معلومات مالية أخرى عن الوضع املايل للعميل
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معلومات أمين الحفظ
االسم
عنوان املراسلة
اسم احلساب
رقم احلساب

أين ترغب إرسال اآلتي:

العميل

أمني احلفظ

جهة أخرى :حتديد أي تعليمات صادرة
عن العميل بشأن اجلهة

 )1الشهادات
 )2حصص األرباح أو
أي دخل آخر
 )3حصيلة البيع
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معلومات االستثمار
 تفصيل حملف ة االستثمارات احلالية للعميل:

القيمة

 أسهم
 أدوات دين
 عملة أجنبية
 ودائع
 متويل جتارة

 صناديق استثمار

 سلع
 عقود فروقات وعقود خيار
 عقارات

اجملموع
املعرفة واخلربات االستثمارية
 ضعيفة



 جيدة



ممتازة
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معلومات االستثمار
قدرة العميل على حتمل املخاطرة:
متوسطة 
منخفضة 

عالية 

األهداف االستثمارية العامة؟



محاية رأس املال
حتقيق الدخل






متوازنة





منو رأس املال



ما األصول االستثمارية املفضلة للعميل [ميتكن اختيار أكثر من فئة]؟


أصول بالريال السعودي





أصول بعمالت أجنبية أخرى
جي إيضاح العمالت األجنبية ..............................................................



إذا كان مقدم الطل شخصا طبيعيا
معلومات عن احملف ة االستثمارية املثالية للعميل:
منخفضة المخاطرة
(أدوات دين قصرية األجل,
صناديق استثمار رئيسة)

متوسطة المخاطرة
(أدوات دين طويلة األجل ,شركات
كربى)

عالية المخاطرة
(شركات صغرى ذات منتج واحد,
منتجات معززة باالقرتاض وعالية
العائد)

%

%

%

%

%

%



أسهم



أدوات دين

%



صناديق استثمار

%



متويل جتارة

%



سلع

%



عقود خيار

%
تأكد من أن جمموع مجيع النس املئوية أعاله يساوي %100
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امللحق 4-5
واجبات األما ة
)1

اإلخالص
الم علح الشخص املرخص لإ التصرف يف مجئ األحوال حبسن ئة وملصلحة العمئل
الفر .

)2

تضارب املصاحل
الم علح الشخص املرخص لإ ا لتزام باملب ه العاشر املنصوص علئإ يف الف رع مب) من
املا ع اخلامسة وبنحكام املا ع  41من هذه الال حة.

)3

ع م وجو هرباه سرية
الم علح الشخص املرخص لإ ع م استخ ام ممتلكات هو معلومات هو نرص العمئل
الفر ملنفعتإ اخلاصةف هو ملنفعة هي شخص آخر

بع ه يفصو للعمئل الفر بشكل

تام عن ذلك وحيصل علح موان تإ.
)4

العناية واملهارع واحلرص
يلتزم الشخص املرخص لإ جتاه العمئل الفر بواجم ممارسة العناية واملهارع واحلرص
اليت ميارسها يف الظروف فسها هي شخص ميلك:
ه)

املعرنة واخلربع املتواعة بشكل مع ول من شخص يف م ام الشخص املرخص
لإ.

ب)

واملعرنة واخلربع اليت ميلكها الشخص املرخص لإ.

70

امللحق 5-5
املعلومات املطلوبة يف شعار تنفئذ الصف ات
التفاصئل
)1

اسم الشخص املرخص لإ و نا ع بن إ مرخص من ايئةة.

)2

تاريو ووات الت اول.

)3

اسم العمئل ورام حسابإ وعنوا إف هو هي معلومات تعريفئة هخرى.

)4

الوراة املالئة ذات العالاة وكمئتهاف و وع الصف ة مبئع ا هو شراءً)ف باإلضانة أ
اآلتي:
 )1بئا تاريو ا ستح اق وتاريو التسلئم هو ا تهاء الصالحئة ذا كا ت الوراة املالئة
وراة مالئة تعاا ية.
 )2ذا كا ت الوراة املالئة ع
 سعر تنفئذ ع

خئار

تنفئذهف الم بئا اآلتي:

اخلئار.

 ما ذا كا تنفئذ ع

اخلئار يؤ ي أ بئ هو شراء لألصل موضوع

الع .
)5

سعر الوراة املالئة الذي

تنفئذ الصف ة بناء علئإف هو متوسط السعرف والثمن

اإلمجالي املتوجم علح العمئل هو املستحق لإف و نا ع حئث يلزم بن السعر هو سعر
متوسط.
)6

تاريو التسوية ذا كا متف ا علئإ.

)7

الرسوم املتعل ة بالصف ة املتوجم علح العمئل نعها للشخص املرخص لإ.

)8

الرسوم امل نوعة مسب ا ذا كا ت الصف ة لشراء وح ع يف صن وق استثمار.

)9

بئا ما ذا كا الشخص املرخص لإ ا اام بتنفئذ الصف ة بصفتإ هصئالاف هو
تنفئذها م تاب هو من خاللإ.
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)10

عن حساب هي عمولة هو عا آخر مستحق هو سوف يستحق علح األوراق املالئة ذات
العالاة بشكل منفصل عن سعر الصف ةف الم يضاه مبلغ العمولة هو العا اآلخر
الذي حيصل علئإ املشرتي هو ع

)11

األيام اليت سوف يتل ح عمولة عنها.

اإليضاه يف حال ع م ا ت ال هي حصص هرباهف هو مكاننع هو حق آخر

اإلعال

عنإف ومل يتم س ا هف هو توزيعإف هو وضعإ موض التنفئذ بشن الوراة املالئة ذات
العالاة أ املشرتي مبوجم الصف ة.
)12

هي تكالئف مرتتبة علح الصف ة مبا يف ذلك الضرا م اليت لن ي وم الشخص
املرخص لإ ب نعها من الرسوم املشار لئها يف البن  7هعاله.

)13

ذا كا ت الصف ة ا مشلتف هو سوف تشمل شراء عملة بعملة هخرىف بئا سعر
صرف العملة املستخ مف هو نا ع بن إ سئتم عطاء سعر الصرف عن الطلم.

)14

ذا كا ت الوراة املالئة موضوع شعار تنفئذ الصف ة تؤ ي أ غالق مركز
استثماري مفتوه يف ع
 )1كل ع
 )2وكل ع

مشت اتف الم ه يوضو شعار تنفئذ الصف ة اآلتي:

مشت ات يشكل اسما من املركز ا ستثماري املفتوه.
مشت ات

غالق املركز ا ستثماري مبوجبإ.

 )3وصايف ربو هو خسارع العمئل عن غالق املركز ا ستثماري.
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امللحق 6-5
املعلومات املطلوبة لت ارير الت ويم ال وري حملفظة العمالء
.1

حمتويات وائمة احملفظة
 )1وصف كل وراة مالئة حتتويها احملفظةف وع

األسهمف هو الوح اتف هو الع و

اليت حتتويهاف وال ئمة احلالئة لكل مركز استثماري.
 )2مبلغ األرص ع الن ية.
 )3ال ئمة اإلمجالئة للمحفظة بتاريو الت ويم.
 )4التغئري يف ائمة احملفظة منذ آخر ت رير ت ويم.
.2

هسي الت ويم
 )1بئا هسي حساب ائمة كل وراة مالئة وتفسري ألي تغري يف هسي ت ويم هي
هوراق مالئة منذ ت رير الت ويم السابق.
 )2ذا كا ت هي هوراق مالئة م ئمة بعملة هخرى غري العملة املستخ مة لت ويم
احملفظةف الم بئا سعر صرف تلك العملة كما هي بتاريو الت ويم.

.3

الصف ات والتغري يف احملفظة
 )1تفصئل عن كل صف ة يتم برامها حلساب احملفظة خالل الفرتع.
 )2املبلغ اإلمجالي لألموال احملولة أ احملفظة هو امل نوعة منها خالل الفرتع.
 )3تفصئل هي هوراق مالئة حمولة أ احملفظة هو منها خالل الفرتع.
 )4املبلغ اإلمجالي للعمو ت وحصص األرباه والعوا
الشخص املرخص لإ حلساب احملفظة خالل الفرتع.
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األخرى اليت استلمها

.4

الرسوم واألتعاب
 )1املبلغ اإلمجالي للرسوم هو األتعاب هو الضرا م امل نوعة من احملفظة ملشرتيات
ومبئعات األوراق املالئة خالل الفرتع.
 )2املبلغ اإلمجالي لرسوم هو هتعاب ارع احملفظة وهي خ مات هخرى يتم تونريها من
ابل الشخص املرخص لإ خالل الفرتع.
 )3تفاصئل هي هتعاب حصل علئها الشخص املرخص لإ من طرف ثالث تتعلق
بالصف ات اليت

برامها حلساب احملفظةف هو اإلشارع أ ه إ

اإلنصاه عن

هسي هو مبلغ تلك األتعاب للعمئل بشكل منفصل.
.5

األوراق املالئة املرهو ة
 )1تفاصئل هي هوراق مالئة م مة كضما ف هو رهن لضما اروض حلساب
احملفظة م يضاه هوية الشخص الذي

رهنها ملصلحتإ.

 )2املبلغ اإلمجالي ألي عمولةف هو م نوعات هخرى

س ا ها خالل الفرتع املتعل ة

بتلك ال روض.
.6

املراكز ا ستثمارية يف املشت ات
 )1الربو هو اخلسارع يف كل صف ة إلغالق مركز استثماري يف املشت ات خالل
الفرتع ممبا يف ذلك هي عمو ت هو رسوم هخرى واجبة ال ن بشن الصف ة).
 )2تفاصئل كل مركز استثماري مفتوه يف املشت ات بتاريو الت ويم مبا يف ذلك:
 -األوراق املالئةف هو السل هو املؤشر هو هي هصل آخر موضوع الع .
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 سعر الت اول وتاريو الصف ة ا نتتاحئة. -سعر السوق احلالي لع

املشت ات.

 الربو هو اخلسارع احلالئة املتعل ة باملركز ا ستثماري الذي مل يتم تصفئتإ. -سعر التنفئذ وتاريو ا تهاء الع .
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امللحق 7-5
التعامل للحساب الشخصي
الم علح الشخص املرخص لإ ه يوجإ شعارا أ كل موظف م" شعار التعامل الشخصي")
يشتمل علح اإلارارات املنصوص علئها يف هذا امللحق .والم علح املوظفني التعه با لتزام
بجمشعار التعامل الشخصي بالتوائ علح صورع منإ و عا تها أ الشخص املرخص لإ.
حيتوي هذا امللحق علح صئغة منوذجئة إلشعار التعامل الشخصيف وللشخص املرخص لإ
نرض متطلبات هكثر صرامة من املتطلبات املنصوص علئها يف هذا امللحق.
الصئغة النموذجئة إلشعار التعامل الشخصي
لضما ا لتزام باملتطلبات اخلاصة بصف ات التعامل الشخصيف يشرتط ا لتزام
بالنصوص الوار ع يف هذا اإلشعار.
)1

اإلذ بالتعامل
يسمو بشراء وبئ األوراق املالئة من الفةات اآلتئة:
[الم علح الشخص املرخص لإ يضاه ه واع األوراق املالئة هو الصف ات اليت يسمو
ملوظفئإ التعامل بهاف وعلئإ بئا

جراءاتإ املعتم ع لت ئئ هو لغاء موان تإ العامة

املتعل ة بنوراق مالئة معئنة يف الظروف اخلاصة اليت تشكل تضارب مصاحل].
الوز شراء هو بئ هي هوراق مالئة هخرى و احلصول علح موان ة من [مسؤول
املطاب ة وا لتزام هو من ينوب عنإ].
ويالحظ ه إ يف حالة عطاء موان ة عامة هو حم ع علح صف ة معئنةف الم
ا ستمرار يف ا لتزام باملتطلبات األخرى املنصوص علئها يف هذا اإلشعار.
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)2

ص ارات احل وقف شراء السئطرع
تشمل ال ئو يف هذا اإلشعار ت يم هي عرض رمسي هو غري رمسي للشراء هو البئ ف
هو احلصول علح ح وق يف ص ار ح وق هو ممارسة ح وق حتويل هو اكتتاب هو
تنفئذ حق خئار.
و تشمل ال ئو شراء هو بئ األوراق املالئة مبوجم هي عرضف مبا يف ذلك شراء
السئطرعف هو عرض عام لشراء سئطرع بعالوع علح سعر السوق صا ر للجمهور هو
جلمئ مهو معظم) مالكي الوراة املالئة ذات العالاة.

)3

منفذو الوصايا والوكالء
تشمل ال ئو هي تعامالت ي وم بها املوظف:
ه) بصفتإ منفذا لوصئة ميلكف هو ميلك اريم لإ حصة كبريع نئها.
ب) بصفتإ منفذا ألي وصئة هخرىف ما مل يكن معتم ا بالكامل علح مشورع
شخص آخر ممثل وسئط آخر هو حمامٍ).
ج) حلساب هي شخص آخرف

ذا كا يتعامل بصفتإ موظف ا ل ى الشخص

املرخص لإ.
)4

اإلعفاءات العامة
تشمل ال ئو هي صف ة يف حساب م ارف هو حساب يكو للم ير سلطة ت يرية
نئإ ذا

)5

برام الصف ة و التشاور م املوظف.

البئ لعمئل هو الشراء من عمئل
الوز ه يبئ املوظف هو يشرتي حلسابإ اخلاص من هي عمئل للشخص املرخص
لإ.
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)6

اإلبالغ عن صف ة
الم اإلبالغ كتابئ ا عن هي صف ة شراء هو بئ وراة مالئة يربمها املوظف من خالل
هي جهة غري [اسم الشخص املرخص لإ]ف هو غري [اسم شركة هخرى يف اجملموعة
تكو شخصا مرخصا لإ]ف مب ا يف ذلك الصف ات اليت ت خل ضمن طاق التعامالت
املشار لئها يف البن م )1هعاله .و يكو املوظف ملزم ا باإلبالغ عن الصف ة ذا
رتم حصول الشخص املرخص لإ يف حئنإ علح سخة من شعار تنفئذ الصف ة مهو
هي ت رير مشابإ) يتعلق بالصف ة.

)7

التعامل السابق لنشر توصئة اجتة عن حبث
يسري هذا احلظر عن ما يعلم املوظف ه الشخص املرخص لإ ينوي شر توصئة
اجتة عن حبث ويعلم املوظفف هو ال ر بإ ه يعلمف ه إ من املرجو ه تؤ ي التوصئة
أ تغري يف سعر الوراة املالئة ذات العالاة .ويف هذه احلالةف الم علح املوظف ع م
التعامل

بع

شر التوصئة و تاحة الفرصة املع ولة للعمالء املوجهة لئهم التوصئة

بصفة ر ئسةف تاذ مواف بشن ها .وميكن ه يعترب التعامل ابل عال توصئة
البحث علح اجلمهور مبثابة خالل ب واع الت اول بناء علح معلومات اخلئة.
)8

التعامل مبا يتعارض م مصلحة عمئل
الم علح املوظف ع م التعامل يف وراة مالئة عن ما يعلم ه ذلك ميكن ه يؤثر
سلب ا وبشكل مباشر علح مصاحل معئنة ألح عمالء الشخص املرخص لإ.

)9

املنان الشخصئة
ذا كا ت وظئفة املوظف تشمل ت يم مشورع نئما يتعلق باألوراق املالئةف مبا يف
ذلك ع ا موا األحبا ف هو برام صف ات األوراق املالئة حلساب الشخص املرخص
لإ فسإف هو لألشخاص الذين يتعامل الشخص املرخص لإ حلسابهمف الم علح
املوظف ع م ابول هي منفعةف هو حانز ميكن ه يشكل تعارض ا م واجبات
املوظف جتاه الشخص املرخص لإف هو جتاه هي من عمالء الشخص املرخص لإ.
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"املنفعة هو احلانز" هي هي مكاننع هو مزايا مالئة هخرىف هو هي هموال هو ممتلكات
هو ه اياف هو هي خ مات هو تسهئالت هخرىف هو نرصة لتح ئق هو تل ي هو زيا ع ربو
هو يرا ات هو تفا ي هو خفض خسارع هو مصاريف.
و ذا كا ل ى املوظف هي شكف الم علئإ الرجوع أ [مسؤول املطاب ة وا لتزام
هو من ينوب عنإ].
)10

ت يم ا ستشارات وترتئم ائام شخص آخر بجمبرام صف ة
ذا كا ت النصوص آ فة الذكر حتظر علح املوظف برام هي صف ةف ميكنإ يف
هذه احلالة ت يم املشورع لشخص آخرف هو ترتئم ائام شخص آخر بجمبرام صف ة من
النوع فسإ ف هو عطاء هي معلومات هو رهي لشخص آخر ذا كا يعلمف هو كا ت
ل يإ هسباب ت عوه أ ا عت ا ف بن الشخص اآلخر سوف ي وم تئجة لذلك بجمبرام
صف ة من النوع فسإف هو ترتئم ائام شخص آخرف هو ت يم املشورع لشخص آخر
إلبرام مثل تلك الصف ة.
يسري هذا النص علح التصرنات اليت ي وم بها املوظف يف طار عملإ ل ى
الشخص املرخص لإ.

)11

خالصة اواع الت اول بنا ًء علح معلومات اخلئة
الوز للموظف التصرف مبا خيالف هحكام النظام ولوا حإ التنفئذية سئما
األحكام اخلاصة بالت اول بنا ًء علح معلومات اخلئة.
ونئما يلي رشا ات عامة حول اواع الت اول بناءً علح معلومات اخلئة:
املعلومات ال اخلئة هي املعلومات اليت

تكو متاحة للعمومف ولكنها تؤثر علح

السعر نئما لو كا ت متاحة للعموم .والشخص املطل هو الشخص الذي حيصل علح
معلومات اخلئة من شخص آخر تربطإ بإ عالاة عا لئة هو عالاة عمل هو عالاة
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تعاا ية .وحيتمل ه يكو املوظف شخص ا مطلع ا تئجة عملإف كما حيتمل ه
يصبو شخص ا مطلع ا هي شخص ي وم املوظف بتمرير معلومات اخلئة لئإ .و الوز
للشخص املطل الت اول يف هي وراة مالئة تتعلق باملعلومات ال اخلئةف هو اإلنصاه عن
تلك املعلومات ألي شخص آخر لكي ي وم ذلك الشخص اآلخر بالت اول يف الوراة
املالئة .و الوز ألي شخص آخر الت اول يف وراة مالئة بع تل ي معلومات اخلئة
تتعلق بها.
وعن اإلخالل بهذه ال واع نمن املمكن ه يرتتم علح املوظف مطالبات بالتعويض
هو غرامات هو ع وبة السجن.
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الصئغة النموذجئة للتعه

[اسم الشخص المرخص له]

إىل:

أ) أتعهد بااللتزام بأحتكام الن ام والئحة سلوكيات السوق اخلاصة بالتداول بناء على معلومات داخلية,

والتعديالت اليت ميتكن أن تدخل عليها ,أو القواعد اليت ميتكن أن حتل حملها يف املستقبل ,واملتطلبات املتعلقة

بصفقات التعامل الشخصي كما وردت يف اإلشعار آنف الذكر.
ب) أوافق على أن هذا التعهد يشمل أي متطلبات معدلة ,أو بديلة ميتكن أن يقوم [اسم الشخص المرخص
له] بتضمينها يف أي إشعار كتايب يقوم بإعطائه يل فيما بعد.
ج) وأوافق على أن هذا التعهد يشتكل جزءا من عقد العمل (أو عقد اخلدمات) املربم معتكم ,وأن أي إخالل
هبذا التعهد يعطيتكم احلق ,من بني أشياء أخرى ,يف إهناء العقد دون إنذار سابق.
[االسم كتابيا]
التوقيع:
التاريخ:
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الباب السادس
النظم واإلجراءات الرقابية
الفصل األول
نطاق التطبيق
املا ع  :52طاق التطبئق
يسري هذا الباب علح مجئ النشاطات اليت ي وم بها الشخص املرخص لإ.

الفصل الثاني
ترتيبات اإلدارة
املا ع  :53توزي املسؤولئات
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ وض الرتتئبات املناسبة للمحانظة علح التوزي الواضو
واملال م للمسؤولئات الر ئسة بني هعضاء

لي ارتإ هو شركا إ هو ارتإ العلئا م

وج ت)ف لتح ئق اآلتي:
)1

حت ي من يتوأ مسؤولئة كل وظئفة.

)2

املراابة واإلشراف الكايف علح هعمال وشؤو الشخص املرخص لإ من ابل
هعضاء

لي ارتإ هو شركا إف وكبار امل يرين املعنئنيف وجهازه اإل اري.
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ب)

يلتزم الر ئي التنفئذي برتتئم توزي املسؤولئات حسم الف رع مه) من هذه املا ع وعلئإ
اإلشراف علح وض النظم واإلجراءات الراابئة للشخص املرخص لإ وتنفئذها.

املا ع  :54وض النظم واإلجراءات الراابئة واحملانظة علئها
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ وض النظم واإلجراءات الراابئة املناسبة ألعمالإ
واحملانظة علئها .والم ه تكو النظم واإلجراءات الراابئة مطاب ة للمتطلبات
املنصوص علئها يف الفصل الثالث من هذا البابف وه تكو كانئة لتمكني
الشخص املرخص لإ من ا لتزام بالنظام ولوا حإ التنفئذية.

ب)

يكو اجلهاز اإل اري للشخص املرخص لإ مسؤو ا بشكل ر ئي عن ا لتزام بالنظام
ولوا حإ التنفئذية ومجئ املتطلبات النظامئة األخرى اليت تنطبق علح الشخص
املرخص لإ .وعلح اجلهاز اإل اري اتاذ الرتتئبات املناسبة لضما تنفئذ النشاطات
املبئنة بالتفصئل يف الفصل الثالث من هذا الباب.

الفصل الثالث
النظم واإلجراءات الرقابية
املا ع  :55هحكام عامة
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ عن وض النظم واإلجراءات الراابئة مبوجم هذا
الباب مراعاع اآلتي:
)1

طبئعة وحجم وتع

)2

تنوع عملئاتإ.

)3
)4

ع

هوجإ هعمالإ.

صف اتإ وائمتها.

رجة املخاطرع املتعل ة بكل

ال من
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ا ت عملئاتإ.

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ وض ظم و جراءات راابئة تشتمل كح ه ح علح
اآلتي:

ج)

)1

توزي املسؤولئة وخطوط التسلسل اإل اري ون ا للما ع  53من هذه الال حة.

)2

سئاسات و ظم ارع املخاطر.

)3

جراءات مكانحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

)4

لئل املطاب ة وا لتزام.

)5

بر امج مراابة املطاب ة وا لتزام.

)6

اواع السلويت.

)7

لئل اإلجراءات التشغئلئة.

)8

لئل وخطط متابعة األعمال.

الم علح الشخص املرخص لإ توثئق ظمإف و جراءاتإ الراابئة بالشكل املناسمف
واحملانظة علح حت يث تلك الوثا ق.

)

الم ا حتفاظ بالوثا ق املنصوص علئها يف هذه املا ع مل ع عشر سنوات بع تاريو
التواف عن استخ امها هو تع يلها.

املا ع  :56املراجعة من ابل اجلهاز اإل اري
ه)

الم علح اجلهاز اإل اري للشخص املرخص لإ جراء مراجعة منتظمة لتوزي
املسؤولئات ل ى الشخص املرخص لإف ولنظمإ و جراءاتإ الراابئةف مبا يف ذلك الوثا ق
املشار لئها يف املا ع 55مج) من هذه الال حةف علح ه تتم املراجعة مرع واح ع سنوي ا
علح األال.

ب)

الم علح اجلهاز اإل اري للشخص املرخص لإ مراابة سرعة جناز ال ضايا اليت يتبني
من تئجة املراجعة ه ها حتتاج أ اتاذ جراءات.

ج)

الم ع ا ت رير عن كل مراجعة تتم مبوجم الف رع مه) من هذه املا عف وا حتفاظ
مبحاضر املراجعة مل ع عشر سنوات.
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املا ع  :57املطاب ة وا لتزام
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ تعئني هح مسؤولئإ التنفئذيني كمسؤول مطاب ة
والتزام.

ب)

يكو اجلهاز اإل اري للشخص املرخص لإ مسؤو ا عن اإلشراف علح اآلتي:
)1

التنك من وض السئاسات واإلجراءات املناسبة لتمكني الشخص املرخص
لإ من ا لتزام بالنظام ولوا حإ التنفئذية ومجئ املتطلبات النظامئة األخرى
السارية املفعول.

)2

التنك من حصول مسؤول املطاب ة وا لتزام واإل ارع التابعة لإ علح املوار
املناسبة وصالحئة ا طالع علح مجئ سجالت الشخص املرخص لإ.

)3

وض وتنفئذ ومتابعة وحفظ لئل املطاب ة وا لتزام وبر امج مراابة املطاب ة
وا لتزام.

ج)

)4

وض اواع السلويت وضما ا لتزام بها.

)5

ع ا الت ارير واإلشعارات اليت الم ت ميها للهئةة.

)6

جراءات ت يم الت ارير للجهاز اإل اري حول اضايا املطاب ة وا لتزام.

للهئةة يف هي وات مراجعة م ى مالءمة ترتئبات املطاب ة وا لتزام اليت يتبعها الشخص
املرخص لإ.

املا ع  :58جلنة املطاب ة وا لتزام
ه)

ل لشخص املرخص لإ تشكئل جلنة مطاب ة والتزام ملراابة هعمال األوراق املالئة اليت
ي وم بها وبر امج املطاب ة وا لتزام الذي يتبعإ بناء علح طبئعة وحجم وتع

هوجإ

هعمالإ.
ب)

للهئةة ه تطلم من الشخص املرخص لإ تشكئل جلنة مطاب ة والتزام ذا رهت ضرورع
ذلك بناء علح طبئعة وحجم وتع

هوجإ هعمال الشخص املرخص لإ.
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ج)

الم ه تتضمن جلنة املطاب ة وا لتزام عن تشكئلهاف و حصرف الر ئي
التنفئذيف ومسؤول املطاب ة وا لتزامف ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل
اإلرهابف وهح كبار مسؤولي املراجعة ال اخلئة م وج ).

)

اجتماعات ورية مرع واح ع كل ثالثة هشهر

الم علح جلنة املطاب ة وا لتزام ع

علح األال .والم ع ا حماضر لالجتماعات وا حتفاظ بها مل ع عشر سنوات.
املا ع  :59تكلئف جهات خارجئة
ه)

الوز للشخص املرخص لإ تكلئف جهة خارجئة بن اء وظا ف حم ع تتعلق باملطاب ة
وا لتزام وغريها من الوظا ف شرط وض ترتئبات واا ئة مناسبة تشمل:
)1

ت و يم ما ذا كا ت اجلهة املكلفة مناسبة أل اء الوظئفةف هو املهمة موضوع
التكلئفف م األخذ يف احلسبا

رجة املسؤولئة اليت تنطوي علئها.

)2

التوثئق الواضو مل ى التكلئف وح و ه.

)3

وض الرتتئبات املناسبة لإلشراف علح التكلئف ومراابة تنفئذ اجلهة املكلفة
للوظا ف هو املهام.

)4

اتاذ جراءات تصحئحئة مناسبة عن ظهور هي خلل يف مستوى ه اء اجلهة
املكلفة بالوظا ف هو املهام.

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ بذل احلرص الواجم عن اختئار جهة خارجئة أل اء
وظا ف معئنة.

ج)

يؤ ي تكلئف جهة خارجئة بني وظئفة من ابل الشخص املرخص لإ أ الت لئل من
ا لتزامات النظامئة ملسؤول املطاب ة وا لتزام هو جلنة املطاب ة وا لتزام التابعني
للشخص املرخص لإ.
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املا ع  :60جلنة الت ائق واملراجعة
ه)

للشخص املرخص لإ تعئني جلنة ت ائق ومراجعةف بناءً علح طبئعة وحجم وتع

هوجإ

هعمالإ.
ب)

للهئةة ه تطلم من الشخص املرخص لإ تعئني جلنة ت ائق ومراجعة ذا رهت ضرورع
ذلك بناء علح طبئعة وحجم وتع

ج)
)

هوجإ هعمال الشخص املرخص لإ.

الم علح جلنة الت ائق واملراجعة ع

اجتماع كل ثالثة هشهر علح األال.

الم ع ا حماضر جتماعات جلنة الت ائق واملراجعة وا حتفاظ بها مل ع عشر
سنوات.

املا ع  :61املراجعة ال اخلئة
ه)

للشخص املرخص لإ تفويض ارع املراجعة ال اخلئة بن اء جزء من مهمة مراابة م ى
مالءمة ونعالئة ظمإ و جراءاتإ الواا ئة بنا ًء علح طبئعة وحجم وتع

ب)

هوجإ هعمالإ.

الم ه يكو إل ارع املراجعة ال اخلئة ل ى الشخص املرخص لإ مسؤولئات واضحةف
وه تكو تابع اة للجنة الت ائق واملراجعة هو ألح كبار امل يرين املناسبنيف وه جتهز
اإل ارع مبوار كانئة ويعمل نئها هنرا هكفاءف وه تكو مست ل اة عن األعمال
الئومئة للشخص املرخص لإ وه تعطح صالحئة ا طالع علح سجالت الشخص
املرخص لإ.

ج)

الم ت وين حماضر جتماعات

ارع املراجعة ال اخلئة وا حتفاظ بها مل ع عشر

سنوات.
املا ع  :62املراجعة واملعاينة
ه)

الم ه ي وم املراج ال اخلي واحملاسم ال ا و ي للشخص املرخص لإ مبراجعة ناتره
وحساباتإ وسجالتإ األخرى املتعل ة بنعمال األوراق املالئة مرع واح ع سنوي ا علح األال.

ب)

الم ا حتفاظ جبمئ احلسابات والسجالت وشروط ت يم اخل مات وا تفاائات
األخرى اليت يكو الشخص املرخص لإ طرن ا نئها للم ع احمل ع يف الباب الثالث من
هذه الال حةف والم ه يتاه للمراج ال اخلي وللمحاسم ال ا و ي ا طالع علئها.
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املا ع  :63تسوية الشكاوى
ه)

الم ه يكو ل ى الشخص املرخص لإ جراءات مكتوبة لضما اآلتي:
)1

معاجلة الشكاوى اليت يتم تل ئها من العمالء بالطري ة املناسبة وبنسرع وات.

)2

اتاذ اإلجراءات التصحئحئة املناسبة والفورية املتعل ة بالشكاوى.

)3

ذا كا ت الشكوى اجتة عن تصرف طرف ثالث يعمل ل ى الشخص
املرخص لإف هو هوصح بإ الشخص املرخص لإف نعلح الشخص املرخص لإ
الت خل ملصلحة العمئل وبذل اجله لتسوية الشكوى.

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ وض جراءات تسوية الشكاوى مبا يضمن اآلتي:
)1

حاطة كل موظف يعمل م العمالء بهذه اإلجراءات.

)2

التح ئق الفوري والكامل يف الشكوى من ابل مسؤول تاب للشخص املرخص
لإ شريطة ع م وجو هي عالاة لإ باملسنلة موضوع الشكوى.

)3

حفظ سجل بالشكاوى املكتوبة وتوثئق اإلجراءات املتخذع حئايا.

املا ع  :64غسل األموال ومتويل اإلرهاب
الم علح الشخص املرخص لإ تعئني هح كبار موظفئإ مسؤول بالغ عن غسل األموال
ومتويل اإلرهابف ويكو مسؤو ا عن ضما ا لتزام باملتطلبات املنصوص علئها يف ظام
مكانحة غسل األموال و حتإ التنفئذيةف وعلئإ بالغ اجلهاز اإل اري باملسا ل املتعل ة بغسل
األموال ومتويل اإلرهاب.
املا ع  :65املوظفو
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ وض
واإلشراف علئهم وضما ا ضباطهم.
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جراءات كانئة لتوظئف وت ريم املوظفني

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ وض

جراءات توظئف تضمن است طابإ ملوظفني

حاصلني علح مؤهالت تتناسم م وظا فهم ويتصفو بالنأزاهة.
ج)

الم علح الشخص املرخص لإ وض بر امج يضمن الت ريم املناسم ملوظفئإ ممبا يف
ذلك اجتئاز هي اختبارات مطلوبة مبوجم الباب الراب من هذه الال حة).

)

الم علح الشخص املرخص لإ ا حتفاظ بسجل ألمساء املوظفني الذين يتخذ الشخص
املرخص لإ جراءات تن يبئة حب هم تتعلق بني خالل بالنظام هو لوا حإ التنفئذيةف هو
هي سلويت آخر ميكن ه يؤثر علح ه اء هعمال األوراق املالئة للشخص املرخص لإف
كما الم ه حيتوي السجل علح تفاصئل عن اآلتي:

هأ)

بسببإ اتاذ جراءات تن يبئة حبق املوظف.

)1

اإلخالل هو السلويت الذي

)2

اخلطوات املتخذع لتن يم املوظف.

الم علح الشخص املرخص لإ ت ريم موظفئإ بشكل وري وه يشمل الت ريم
طالعهم علح ما يستج يف النظام ولوا حإ التنفئذية واأل ظمة األخرى ذات العالاة
بنعمال الشخص املرخص لإف وه يتم جراء هذا الت ريم مرع واح ع كل سنة علح
األال.

و)

الم علح الشخص املرخص لإ ا حتفاظ بسجالت مناسبة ملوظفئإ تشمل جراءات
توظئفهم وخرباتهم ومؤهالتهم مل ع

ت ل عن عشر سنوات بع تاريو التحاق املوظف

بالعمل ل ى الشخص املرخص لإ.
املا ع  :66استمرارية األعمال
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ وض الرتتئبات املناسبة لضما ا رتإ علح ا ستمرار
يف العملف والوناء بالتزاماتإ النظامئة عن ح و تواف غري متوا ألعمالإ آخذا يف
ا عتبار طبئعة وحجم وتع

هوجإ هعمالإ .والم توثئق هذه الرتتئبات وحت يثها

بشكل منتظم واختبارها للتنك من نعالئتها.
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ب)

الم ا حتفاظ بالسجالت املناسبة ذات العالاة بالرتتئبات اخلاصة باستمرارية األعمال
مل ع عشر سنوات بع التواف عن استخ امها هو تع يلها.

املا ع  :67تاحة السجالت
الم ه تكو مجئ السجالت اليت يتوجم علح الشخص املرخص لإ ا حتفاظ بها مبوجم
النظام ولوا حإ التنفئذية متاحة ملعاينتها من ابل ايئةة.
املا ع  :68التفويض علح حساب باسم العمئل
الم علح الشخص املرخص لإ ه يع وحيتفظ بسجالت و جراءات راابة اخلئة مناسبة
بشن هي تفويض معطح لإ علح حساب باسم العمئل .وعلح وجإ اخلصوصف الم علح
الشخص املرخص لإ التنك من ه مجئ الصف ات اليت يتم برامها مبوجم التفويض ت
ضمن طاق الصالحئة املعطاعف وه ل يإ جراءات مناسبة إلعطاء وتل ي التعلئمات مبوجم
التفويض.
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الباب السابع
أموال العمالء وأصول العمالء
الفصل األول
أحكام عامة
املا ع  :69الغرض والنطاق
ه)

ته أ ف األحكأأام الأأوار ع يف هأأذا البأأاب أ تطبئأأق املب أ ه السأأا س املنصأأوص علئأأإ يف
الف رع مب) من املا ع  5من هذه الال حة.

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ نصل هموالإ وهصولإ عن هموال العمئل وهصأول العمئألف
وه يأأتم اسأأتخ ام همأأوال العمئأأل وهصأأول العمئأأل ملصأألحة عمأأالء الشأأخص املأأرخص لأأإ
ن ط.

املا ع  :70تئجة الفصل
ه)

تع هموال العمئل وهصول العمئل املفصولة حمفوظة لصاحل عمالء الشخص املرخص لأإ
و تع هصو ا عا ع للشخص املرخص لإ.

ب)

يتمت ا نو الشخص املرخص لإ بني حق يف هي مطالبةف هو مسأتح ات يف األمأوال هو
األصول املفصولة.
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الفصل الثاني
قواعد أموال العمالء
املا ع  :71األموال اليت يتسلمها الشخص املرخص لإ
مأ مراعأأاع املأأا ع  72مأأن هأأذه الال حأأةف تعتأأرب مجئأ األمأأوال الأأيت يتسأألمها هي شأأخص

ه)

مرخص لإ من عمئل هو ئابة عنإ يف سئاق ائامإ بنعمال األوراق املالئة هموال عمئل.
ب)

ما مل ينص علح خالف ذلك يف هذا البابف الم نصل هموال العمئل وا حتفأاظ بهأا يف
حساب العمئل بشكل منفصل عن هصول الشخص املرخص لإ.
تعامل مجئ األموال امل نوعة يف حساب عمئل مأن ابأل الشأخص املأرخص لأإ كأنموال

ج)

عمئل.
حيتفظ يف حساب العمئل بنموال العمئل ن طف مأا مل تكأن تلأك األمأوال مطلوبأة لفأتو

)

حسابإ هو اإلب اء علئإ مفتوح ا هو كا ت يف احلساب بشكل مؤات.
هأ)

الوز للشخص املرخص لإ حتويل هموال عمئأل أ شأخص آخأر ألغأراض تسأوية صأف ة
هوراق مالئة هبرمت م هو من خالل ذلك الشخص اآلخر هو لت يم ضما لعمئل.

املا ع  :72األموال اليت تعترب هموال عمالء
تعترب األموال هموال عمئل ذا كا ت مستح ة وواجبة الس ا نورا أ الشأخص املأرخص لأإ
حلسابإ اخلاص مبا يف ذلك األتعاب والعمو ت املستح ة بشكل ظامي للشخص املرخص لإ.
املا ع  :73ا حتفاظ باألموال ل ى بنك
ه)

الأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ ا حتفأأاظ بأأنموال العمئأأل يف حسأأاب عمئأأل لأ ى بنأأك
حملي.

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ ت ويم واطر البنك احمللي ابل نتو حسأاب عمئأل ل يأإ
وحت ي م ى ضرورع نتو حسابات للعمئل يف هكثر من بنك.

ج)

الوز للشخص املرخص لإ نتو حساب عمئل ل ى بنك حملي ضأمن
خيطر عمئلإ بنئتإ بذلك وع م اعرتاض العمئل.
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موعتأإف علأح ه

)

الوز ا حتفاظ بأنموال العمئأل لأ ى بنأك خأارجي علأح ه يكأو ذلأك ضأروري ا لتسأوية
صأأف ة هوراق مالئأأة خأأارج اململكأأة .والأأوز نأ هربأأاه هو خأأل آخأأر يأأتم تسأألمإ لصأأاحل
عمئل الشخص املرخص لإ خارج اململكة حلساب باسم الشخص املرخص لإ لأ ى بنأك
خارجي علح ه يتم حتويل تلك املبالغ حلساب العمئلف هو يأتم نعهأا للعمئأل خأالل مأ ع
تتجأأاوز ثالثأأأة هيأأام مأأأن تأأاريو اإلشأأأعار باسأأتالم تلأأأك املبأأالغ .والأأأم علأأح الشأأأخص
املرخص لإ بالغ عمئلإ بن إ سئحتفظ بنموال العمئل ل ى بنك خارج اململكة.

هأ)

تنطبأأق املتطلبأأات املنصأأوص علئهأأا يف الف أأرتني مب) و مج) مأأن هأأذه املأأا ع واملتطلبأأات
املنصوص علئها يف املا ع م )74من هذه الال حة علح حساب ل ى بنك خارجي.

املا ع  :74تنكئ البنك
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ ه حيصل خالل  20يوما مأن تأاريو نأتو حسأاب العمئأل
علأأح تنكئ أ كتأأابي مأأن البنأأك احمللأأي ال أذي

نأأتو حسأأاب العمئأأل ل يأأإف متضأأمن ا

اآلتي:
)1

ه حسأأاب العمئأأل سأأوف حيتأأوي علأأح همأأوال العمئأأل ولأأئي علأأح همأأوال عا أ ع
للشخص املرخص لإ.

)2

ه البنك احمللي لن ينفذ هي حق هو مطالبة تكأو ل يأإ ضأ الشأخص املأرخص
لأأإ علأأح همأأوال موجأأو ع يف حسأأاب العمئأألف ولأأن المأ بأأني حسأأاب العمئأأل وهي
حساب آخر.

ب)

ذا مل يتسأألم الشأأخص املأأرخص لأأإ التنكئأ املشأأار لئأأإ يف الف أأرع مه) مأأن هأأذه املأا ع
خأأالل نأأرتع العشأأرين يوم أ ا املنصأأوص علئهأأاف نعلئأأإ سأأحم مجئ أ األمأأوال املوجأأو ع يف
احلساب و ي اعها يف حساب العمئل ل ى بنك حملي آخر.
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املا ع  :75حسابات العمالء
مأأا مل يأأنص علأأح خأأالف ذلأأك يف هأأذا البأأابف الأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ عنأ ما

ه)

يتسلم هموال عمئل ال ئام بني من اآلتي:
)1

ه يأأأو ع األمأأأوال يف حسأأأاب عمئأأأل خأأأالل نأأأرتع تتجأأأاوز الئأأأوم التأأأالي بعأ أ
استالمها.

)2
ب)

ه ي ن األموال من حساب العمئل ون ا للما ع  76من هذه الال حة.

ذا كا أأت احلوالأأة تتكأأو جز ئ أ ا مأأن همأأوال العمئأأل و همأأوال هخأأرى الأأم نعهأأا يف
حساب العمئل .والم حتويل اجلزء من احلوالة الذي يكو هموال عمئل مأن حسأاب
العمئل بنسرع وات ممكن.

ج)

الأأوز للشأأخص املأأرخص لأأإ ا حتفأأاظ بأأنموال العمئأأل بعملأأة وتلفأأة عأأن العملأأة الأأيت
تسلمها .ويف تلك احلالةف الم علح الشخص املرخص لإ التنك بشأكل يأومي مأن ه
املبلأأغ الأأذي حيأأتفظ بأأإ بالعملأأة املختلفأأة يسأأاوي علأأح األاأأل املبلأأغ بالعملأأة األصأألئةف وه
ي أأوم بسأ ا هي أأص يف املبلأأغ الأأذي حيأأتفظ بأأإ بالعملأأة املختلفأأة بنأأاء علأأح ذلأأك معأأن
طريأأق تعأأويض هي عجأأز ذا كأأا ذلأأك ضأأروري ا) .وعن أ ال ئأأام حبسأأاب العملأأةف الأأم
استخ ام سعر العملة الفوري عن اإلغالق يف الئوم السابق لعملئة احلساب.

املا ع  :76األموال اليت مل تع هموال عمالء
تصبو األموال هموال عمئلف و يكو الشخص املرخص لإ مسؤو ا عنها ذا :
)1

نعها للعمئل.

)2

نعها لطرف ثالث بناء علح تعلئمات العمئل.

)3

يأأ اعها يف حسأأاب مصأأريف باسأأم العمئأأل م يكأأو حسأأاب ا باسأأم الشأأخص
املرخص لإ هيض ا).

)4

سأ ا ها للشأأخص املأأرخص لأأإ فسأأإ ذا كأأا املبلأأغ مسأأتح ا وواجأأم الس أ ا
للشخص املرخص لإ.
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املا ع  :77العمولة
يتوجم ن هي عمولة للعمئل بشن هموال العمئل املو عة يف حساب العمئل.
املا ع  :78السجالت وت رير مراج احلسابات
ه)

الأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ ا حتفأأاظ بسأأجالت كانئأأة لتوضأأئو التزامأأإ ب واعأ
هموال العمالء.

ب)

الم علح مراج حسابات الشخص املرخص لأإ التنكأ مأن التأزام الشأخص املأرخص
لأأإ ب واعأ همأأوال العمأأالء بشأأكل سأأنويف و عأ ا ت ريأأر بأأذلك كجأأزء مأأن مراجعتأأإ
للشخص املرخص لإ.

املا ع  :79املبالغ املطلوب حفظها يف احلسابات املصرنئة ألموال العمالء
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ ال ئام باآلتي:
)1

التنك أ بشأأكل يأأومي مأأن ه الرصأأئ اإلمجأأالي يف مجئ أ حسأأابات عمال أأإ
كما يف هاية عمل الئوم السابق ي ل عن "متطلبأات همأوال العمأالء" احملسأوبة
ون ا ملا ت رره ايئةة.

)2

التنك من ن هي أص يف حسأاب العمئأل يف موعأ هاصأاه هايأة عمأل الئأوم
الذي يتم نئإ احلسابف وسحم هي نا ض خالل الفرتع الزمنئة فسها.

ب)

ألغأأراض الف أأرع مه) مأأن هأأذه املأأا عف الأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ اسأأتخ ام ال أأئم
املوجأأأأأو ع يف سأأأأأجالتإ احملاسأأأأأبئةف كسأأأأأجل املأأأأ نوعاتف و ال أأأأأئم املوجأأأأأو ع يف
كشونات احلسأاب املعأ ع مأن البنأويت .والأوز اسأتبعا األتعأاب والعمأو ت عنأ جأراء
احلساب.

ج)

ألغراض ا لتزام بالف رع مه) من هذه املا عف ميكن ه يطلم مأن الشأخص املأرخص لأإ
ن هموال يف حساب العمئلف وتع تلك األموال هموال عمئل.

)

الأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ بأأالغ ايئةأأة نأأورا ذا تعأأذر علئأأإ جأأراء احلسأأابات
املطلوبة مبوجم هذه املا ع.
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املا ع  :80التسويات
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ تسوية ما يلي مرع واح ع علح األال كل سبعة هيام:
)1

رصئ كل حساب عمئل كما هو مسجل ل ى الشخص املرخص لأإ مأ رصأئ
ذلأك احلسأاب كمأأا يظهأر يف كشأف احلسأأابف هو يف هي منأوذج تنكئأ آخأأر
صا ر من البنك احمللي.

)2

الرصأأأأئ لكأأأأل حسأأأأاب صأأأأف ة عمئأأأأل لأأأ ى األسأأأأواقف وغأأأأرف امل اصأأأأةف و
السماسرع الوسطاءف ووكالء التسويةف واألطراف النظريعف حسبما هأو مسأجل
ل ى الشخص املرخص لإ م رصئ ذلك احلساب كما يظهر يف الكشأفف هو
يف هي منأأأوذج تنكئأأ آخأأأر صأأأا ر مأأأن ابأأأل الشأأأخص الأأأذي يكأأأو احلسأأأاب
مفتوح ا ل يإ.

)3

سأأجالتإ للضأأما ات الأأيت تسأألمها مأأن العمأأالء م أ كشأأف الضأأما اتف هو هي
منوذج تنكئ آخر صا ر من ابل الشخص الذي يكو الضما مو ع ا ل يإ.

ب)

الم علح الشخص املرخص جراء التسأويات املشأار لئهأا يف الف أرع مه) مأن هأذه املأا ع
خالل عشرع هيام من التاريو الذي تشملإ التسوية.

ج)

يف حالة اكتشاف هي نرواات يف هي من التسأويات املشأار لئهأا يف الف أرع مه) مأن هأذه
املا عف الم علح الشخص املأرخص لأإ ه ي أوم بتصأحئحها بنسأرع واأت ممكأنف ويف
مجئ األحوال مبا يتجاوز ثالثة هيام.

)

الم علح الشخص املرخص لأإ بأالغ ايئةأة بنسأرع واأت ممكأن ذا تعأذر علئأإ جأراء
هي من التسويات املطلوبة مبوجم األحكام املنصوص علئها يف هذا الفصل.

هأ)

ذا تعذر علح الشخص املرخص لإ تصحئو نأرق أاتج عأن تسأويةف وهظهأرت السأجالت
اليت يراجعها الشخص املرخص لإ خالل التسوية ه إ ا حيتاج أ مبلغ هكأرب مأن املأال
املوجو يف حسابات العمالء املعنئنيف هو أ ضما يزي علأح املوجأو يف الوااأ ف الأم
علح الشخص املرخص لإ وحتأح يأتم التوصأل أ تصأحئو هأا ي انأرتاض ه السأجالت
صحئحةف وه ي ن الفرق من مالإ اخلاص يف حساب العمئلف وه يعتأرب املبلأغ املأ نوع
هموال عمئل.
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املا ع  :81متطلبات الت ارير عن هموال العمالء
الم علح الشخص املرخص لإ الذي ل يإ هموال عمالء ه ي م للهئةة احلسابات اليت تطلبها.

الفصل الثالث
قواعد أصول العمالء
املا ع  :82األصول اليت يتسلمها الشخص املرخص لإ
ه)

ال علأأح
الأأوز للشأأخص املأأرخص لأأإ ه حيأأتفظ بنصأأول العمأأالء مأأا مل يكأأن حاص أ ا
ترخئص لت يم خ مات احلفظ.

ب)

تع أ هصأأول عمأأالء مجئ أ األصأأول الأأيت تشأأتمل هو ميكأأن ه تشأأتمل علأأح هوراق مالئأأة
واليت يتسلمها الشخص املرخص لإ يف سئاق ممارسة هعمال األوراق املالئأةف وذلأك عأ ا
الن و والضما ات اليت تنطبق علئها الف رع مب) من املا ع م )83من هذه الال حة.

ج)

الأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ نصأأل هصأأول العمأأالء الأأيت حيأأتفظ بهأأا عأأن األصأأول
اخلاصة بإ.

)

الأأوز للشأأخص املأأرخص لأأإ اسأأتخ ام هصأأول العمأأالء حلسأأابإ اخلأأاصف هو حلسأأاب
عمئل آخر و احلصول علح موان ة مسب ة من العمئل الذي تعو لإ األصول.

املا ع  :83األصول اليت تع هصول عمالء
ه)

تشمل هصول العمئل الضما الذي يأتم احلصأول علئأإ علأح سأبئل الأرهن للونأاء بأالتزام
اشئ عن ذلك الرهنف أ ه يتم استخ امإ للوناء بذلك ا لتزام.

ب)

تع هصول عمئل الضما ات الأيت حيأتفظ بهأا الشأخص املأرخص لأإ حلسأابإ اخلأاص
كضأأأما ات هخأأأرى مطب أ أ ا للتعريأ أف الأأأوار يف الف أأأرع مه) مأأأن املأأأا ع م )94مأأأن هأأأذه
الال حة)ف شرط التزامإ باملتطلبات املنصوص علئها يف الف رع مب) من تلك املا ع.
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املا ع  :84الفصل
ه)

يف حال تسجئل هصول عمئل يف حسأاب لأ ى الشأخص املأرخص لأإف علئأإ التنكأ مأن
ه اسأأم احلسأأاب يوضأأو ه تلأأك األصأأول عا أ ع للعمئأألف وه هأأا مفصأأولة عأأن األصأأول
العا ع للشخص املرخص لإ.

ب)

الم علح الشأخص املأرخص لأإ عنأ ما تكأو هصأول العمئأل مسأجلة يف حسأاب لأ ى
همني حفظف هو لأ ى همأني حفأظ خأارجيف ه يطلأم مأن همأني احلفأظ هو همأني احلفأظ
اخلارجي اإليضاه يف اسم احلساب ه هصول العمئل عا أ ع لعمئأل واحأ هو هكثأر مأن
عمالء الشخص املرخص لإ وه ها مفصولة.

املا ع  :85حفظ وتسجئل هصول العمالء
ه)

الأأم ا حتفأأاظ ب أاألوراق املالئأأة الأأيت ميكأأن ي أ اعها ل أ ى مركأأز اإلي أ اع يف حسأأاب
باسم العمئل املعين ل ى مركز اإلي اع.

ب)

الأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ ا حتفأأاظ بسأأن ملكئأأة هص أول العمئأأل مأأا حبئازتأأإ
الفعلئةف هو ل ى همني حفظ يف حساب وصص ألصول العمئل.

ج)

ذا اأأام الشأأخص املأأرخص لأأإ بتسأأجئل هو تأأ وين ملكئأأة هصأأل العمئأألف الأأم علئأأإ
التنك من تسجئلإ هو ت وينأإ باسأم العمئألف مأا مل يكأن العمئأل شخصأا مرخصأا لأإ
يتصأأرف ئابأأة عأأن عمئأأل لأأإف ويف تلأأك احلالأأة الأأم تسأأجئل األصأأل باسأأم عمئأأل ذلأأك
الشخص املرخص لإ.

)

امتالكهأا خأارج اململكأةف نأئمكن تسأجئل

ذا كا األصل ذو العالاة وراة مالئة

هو ت وين ملكئتإ باسأم همأني حفأظ خأارجيف هو باسأم الشأخص املأرخص لأإ شأرط ه
يكو الشخص املأرخص لأإ اأ ااتنأ ه أإ مأن غأري املمكأن تسأجئل هو تأ وين ملكئأة
األصأأل باسأأم العمئأأل .والأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ احلصأأول علأأح موان أأة العمئأأل
الكتابئ أة املسأأب ة علأأح تسأأجئل هو ت أ وين هصأأول العمئأأل باسأأم همأأني حفأأظ خأأارجي هو
باسم الشخص املرخص لإف وه ي وم الشخص املرخص لإ بجمشأعار العمئأل كتابئأ ا بأني
تأأا ج سأألبئة اأ تنأأتج بسأأبم تسأأجئلف هو تأ وين هصأأول العمئأأل بغأأري امسأإ .والأأم علأأح
الشخص املرخص لإ علح وجإ اخلصوص:
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بالغ العمئل كتابئ ا ابل ا حتفأاظ هو الرتتئأم ألمأني حفأظ خأارجي لالحتفأاظ

)1

بنصأأأول العمئأأأل خأأأارج اململكأأأة ه أأأإ مأأأن املمكأأأن وجأأأو متطلبأأأات تسأأأوية هو
متطلبات اا و ئة هو ظامئأة يف بلأ ا ختصأاص ذي العالاأة تتلأف عأن املطب أة
يف اململكة خصوص ا ما يتعلق بفصل هصول العمالء.
)2

احلصول علح موان ة العمأالء املسأب ة علأح تسأجئلف هو تأ وين ملكئأة هصأويم
باسم الشخص املرخص لإف وعلح ه هصأول العمأالء اأ

تفصأل عأن األصأول

العا أ ع للشأأخص املأأرخص لأأإف وه هأأا ا أ تكأأو عرضأأة للمطالبأأة مأأن ا أأين
الشخص املرخص لإ يف حالة خفااإ.
املا ع  :86اراض هوراق مالئة عا ع لعمئل
ه)

الأوز للشأخص املأرخص لأإ اأأراض هوراق مالئأة عا أ ع لعمئألف هو ممارسأة شأأاطات
اراض من هذا النوع م العمئل

ب)

بع موان ة العمئل علح ذلك صراحةا وكتابئ ا.

الم ه يكو هي شاط اراض ألوراق مالئة خاضع ا لشأروط وهحكأام مناسأبةف مبأا
يف ذلأأأك الشأأأروط واألحكأأأام ذات العالاأأأة املنصأأأوص علئهأأأا يف امللحأأأق  2-5مأأأن هأأأذه
الال حة.

ج)

الم علح الشخص املرخص لإ ويف مجئ األواات خالل نأرتع تنفئأذ صأف ة هوراق مالئأة
ال ئام باآلتي:
)1

التنك أ مأأن ت أ يم ضأأما مأأن امل أأرتض لتغطئأأة ال ئمأأة الأأيت ميكأأن حت ئ هأأا
لألوراق املالئة اليت

)2

اراضها.

املراابة الئومئة للتح ق من ه ائمة الضما كانئة لتغطئة ال ئمأة الأيت ميكأن
حت ئ ها لألوراق املالئة.

)3

ذا كا أأت ائمأأة الضأأما غأأري كانئأأة لتغطئأأة ال ئمأأة الأأيت ميكأأن حت ئ هأأا
لألوراق املالئأةف الأم علأح الشأخص املأرخص لأإ تعأويض الفأرق يف الضأما
ذا اتفق الشخص املرخص لإ م العمئل كتابئ ا علح خالف ذلك.

)

الوز استخ ام األوراق املالئة املسجلة هو احملفوظة بشكل

مأل ألكثأر مأن عمئأل

لغرض صف ة اراض األوراق املالئة ما مل يوانق مجئأ العمأالء الأذين ميلكأو األوراق
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املالئة كتابئ ا علأح ذلأكف ويف حأال موان أة بعأض العمأالء ن أطف الأم علأح الشأخص
املأأرخص لأأإ ه يضأأمن ويأأبني ه األوراق املالئأأة العا أ ع للعمأأالء الأأذين هعطأأوا مأأوان تهم
ن ط هي اليت يتم استخ امها.
هأ)

الم علح الشخص املرخص لإ التنك من توثئق مجئ صف ات اأراض األوراق املالئأة
بالشكل املناسم.

املا ع  :87ت ويم همني احلفظ
ه)

يكو الشخص املرخص لإ ملزم ا بواجم احلرص جتاه العمئأل عنأ اتأاذ اأرار بشأن
مكا ا حتفاظ بنصول العمئل هو ت يم توصئة للعمئل بذلك.

ب)

الأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ جأأراء ت أويم للمخأأاطر ابأأل ت أ يم التوصأأئة هو اتأأاذ
ارار ا حتفاظ بنصول عمئل ل ى همأني حفأظ للتنكأ مأن تأوانر ترتئبأات مناسأبة لأ ى
همني احلفظ حلماية األصولف وخضوع همني احلفظ للمعايري النظامئأة املناسأبة .والأم
علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ جأأراء ذلأأأك الت أأويم كلمأأا كأأا ضأأروري ا للتنكأأ مأأأن
استمرار استئفاء متطلبات هذه الف رع بشكل مستمر.

ج)

الم علح الشخص املرخص لإ بالغ العمئل ابل حفأظ هصأول العمئأل لأ ى همأني حفأظ
تاب جملموعة الشخص املرخص لأإ .و الأوز للشأخص املأرخص لأإ حفأظ تلأك األصأول
ل ى همني حفظ تاب للمجموعة فسها يف حالة اعرتاض العمئل علح ذلك.

)

الأأوز للشأأخص املأأرخص لأأإ ا حتفأأاظ بنصأأول عمال أأإ ل أ ى همأأني حفأأظ خأأارجي هو
التوصئة لعمئل بذلك ما مل تكن الرتتئبات امل رتحة م همني احلفظ اخلارجي ضأرورية
ألغراض متلك هو حفظ األوراق املالئة خارج اململكة.

هأ)

تسأأري املتطلبأأات املنصأأوص علئهأأا يف الف أأرات مه) أ مج) مأأن هأأذه املأأا ع علأأح همنأأاء
احلفظ اخلارجئني .والم علأح الشأخص املأرخص لأإ عنأ تنفئأذ ت أويم املخأاطر بشأن
همأأأني حفأأأظ خأأأارجيف ه ينخأأأذ يف احلسأأأبا مأ أ ى خضأأأوع همأأأني احلفأأأظ اخلأأأارجي
لتزامات ظامئة مساوية كح ه ح لاللتزامات املفروضة علح همنأاء احلفأظ مبوجأم
النظام ولوا حإ التنفئذية.
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املا ع  :88اتفاائات العمالء
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ ابأل ت أ يم خأ مات احلفأظ للعمئأل الفأر ه يتفأق معأإ
كتابئ ا علح شروط ت يم اخل مات املناسبة حبئث تتضمن التفاصأئل املنصأوص علئهأا
يف الف أأرع مب) مأأن هأأذه املأأا ع .والأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ ابأأل ت أ يم خ أ مات
احلفأأظ لطأأرف ظأأري ه يبلغأإ كتابئأ ا بالتفاصأأئل املنصأأوص علئهأأا يف الف أأرع مب) مأن
هذه املا ع.

ب)

الأأأم ه تتضأأأمن ا تفاائأأأة هو اإلبأأأالغ املنصأأأوص علئأأأإ يف الف أأأرع مه) مأأأن هأأأذه املأأأا ع
تفاصئل عن اآلتي:
)1

طري ة تسجئل هصول العمئل.

)2

ترتئبات تل ي و عطاء التعلئمات من العمئل بشن خ مات احلفظ.

)3

مسؤولئة الشخص املرخص لإ جتاه العمئل.

)4

هي رهن هو ضما علح هصول العمئل لصأاحل الشأخص املأرخص لأإ هو هي طأرف
آخر.

)5

األحوال اليت ميكن نئها للشأخص املأرخص لأإ ه ي أوم بتصأفئة هصأول العمئأل
احملفوظة كضما م ابل التزامات العمئل.

)6

جأأأراءات الشأأأخص املأأأرخص لأأأإ بشأأأن املطالبأأأة واسأأأتالم األربأأأاه والعمأأأو ت
واإليرا ات واملستح ات األخرى للعمئل.

)7

جأأراءات الشأأخص املأأرخص لأأإ املتعل أأة بأأنمور الشأأركة كح أأوق التصأأويت
و عا ع تنظئم رهس املال وشراء السئطرع.

)8

املعلومأأأات الأأأيت يأأأتم ت أأ ميها للعمئأأأل بشأأأن هصأأأول العمئأأأل الأأأيت حيأأأتفظ بهأأأا
الشخص املرخص لإ.

)9

تزوي العمئل بالكشونات.

)10

األتعاب والرسوم املرتتبة علح العمئل ل اء خ مات احلفظ.

)11

يضاه ما ذا كا ت هصول العمئل سئتم جتمئعها مأ هصأول العمأالء اآلخأرينف
وبئا تنثري ذلك.
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املا ع  :89اتفاائة همني احلفظ
ه)

ابأأل حفأأظ هصأأول عمئأأل ل أ ى همأأني حفأأظف الأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ ا تفأأاق
كتابئ ا م همني احلفظ علح شروط ت يم اخل مات املناسبة علح ه تتضمن اآلتي:
)1

اإلشارع يف اسم احلساب الذي سئتم حفظ هي هصأول عمئأل نئأإ أ ه األصأول
اليت يتم ائ ها يف احلساب غري عا ع للشخص املرخص لإ.

)2

ه همني احلفظ لن يسمو بسحم هي من هصول العمالء من احلساب

من ابأل

الشأأخص املأأرخص لأأإف هو هي شأأخص آخ أر طب أ ا للتعلئمأأات الأأيت يتل اهأأا همأأني
احلفظ من الشخص املرخص لإ.
)3

ه همأأأني احلفأأأظ سأأأوف ي أأأوم حبفأأأظف هو تأأ وين هصأأأل العمئأأأل العا أأ لعمئأأأل
الشخص املرخص لإ بشكل منفصل عن هي هوراق مالئة هو هصول هخأرى عا أ ع
ألمني احلفظف وسوف يعترب األصول املوجو ع يف احلساب هصول عمئل.

)4

ه همني احلفظ سوف ي م للشخص املرخص لإ كشأف ا يف التأاريو هو التأواريو
اليت حي ها الشخص املرخص لأإ يأبني بالتفصأئل وصأف ومبأالغ مجئأ األوراق
املالئة اليت

ائأ ها يف احلسأابف وه يأتم تسألئم الكشأف للشأخص املأرخص

لإ خالل سبعة هيام من تارخيإ.
)5

ه همني احلفظ لن ي عي وجو هي رهن هو حأق حجأز هو بئأ علأح األوراق املالئأة
امل ئ ع يف هي حساب معني ون ا لنص الف رع مه)م )1من هذه املا ع :

ب)

-

يف حال موان ة العمالء الذين يتم ا حتفاظ بنصويم يف احلساب.

-

هو نئما يتعلق بني مصاريف تتعلق بجم ارع هو حفظ هصل العمئل.

تسأأري املتطلبأأات املنصأأوص علئهأأا يف الف أأرع مه) مأأن هأأذه املأأا ع يف حأأال وض أ هصأأول
العمالء يف حساب ل ى همني حفظ خارجي.
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املا ع  :90التسويات
ه)

الم علح الشخص املرخص لأإ ه ي أوم حسأبما متلئأإ الضأرورعف ومبأا ي أل عأن مأرع
كل سبعة هيامف بتسوية سأجالتإ الأيت يثبأت نئهأا هصأول عمال أإ غأري املوجأو ع حبوزتأإ
نعلئ أااف م ار أأة م أ الكشأأونات الأأيت حيصأأل علئهأأا مأأن مركأأز اإلي أ اعف هو مأأن همنأأاء
احلفظف هو من همناء احلفظ اخلارجئني .ويف حال ا حتفأاظ بأنوراق مالئأة بأ و شأها ع
ل أ ى جهأأة غأأري مركأأز اإلي أ اعف هو همنأأاء احلفأأظ هو همنأأاء احلفأأظ اخلأأارجئنيف الأأم
تسأأأوية سأأأجالتإ الأأأيت يثبأأأت نئهأ أا هصأأأول عمال أأأإ غأأأري املوجأأأو ع حبوزتأأأإ نعلئأ أ ا مأ أ
الكشونات اليت حيصل علئها من الشخص الذي حيتفظ بسجل األح ئة.

ب)

الم علح الشخص املرخص لأإ ه ي أوم حسأبما متلئأإ الضأرورعف ومبأا ي أل عأن مأرع
واح ع كل ستة هشهرف بجمجراء اآلتي:
)1

تع ا مجئ هصول العمالء املوجو ع نعلئ ا حبوزتإ وتسوية تا ج ذلأك التعأ ا مأ
السجل اخلاص بذلك ل يإ.

)2

تسأأوية سأأجل الشأأخص املأأرخص لأأإ لأأألوراق املالئأأة الأأيت ميلكهأأا العمأأالء م أ
سجلإ ملكا حفظ هصول العمالء.

ج)

الم ه يشمل التع ا والتسوية املذكورين يف الف أرع مب) مأن هأذه املأا ع مجئأ نأاتر
وسجالت الشخص املرخص لإف والم ه يتم ذلك بتعأ ا وتسأوية مجئأ األوراق املالئأة
وهصول العمئل األخرى يف التاريو فسإ.

)

الأأم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ جأأراء التسأأويات خأأالل عشأأرع هيأأام مأأن التأأاريو الأأذي
تشملإ التسوية.

هأ)

ال أم علأأح الشأأخص املأأرخص لأأإ ه ي أأوم خأأالل ثالثأأة هيأأام بتصأأحئو هي تنأأااض يأأتم
اكتشانإ من خالل هي تسوية اام بجمجرا هأا .ويف حأال اكتشأاف الشأخص املأرخص لأإ
ه التنااض ينطوي علح ص الم علئإ تس ي الن ص خالل ثالثأة هيأامف والأم علئأإ
بالغ ايئةة ذا مل يتمكن من حل التنااض خالل سبعة هيام من اكتشانإ.
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املا ع  :91كشونات العمالء
ه)

الم علح الشخص املرخص لإ حسبما متلئإ الضرورع ومبا ي ل عن مأرع واحأ ع كأل
سنة تزوي كل عمئل بكشف كتابي يتم ع ا ه ون ا لنص الف رع م ) من هذه املا ع.

ب)

الم علح الشخص املرخص لإ ت يم الكشف املشار لئإ يف الف رع مه) مأن هأذه املأا ع
للعمئل الذي اام الشخص املرخص لإ يف هي وات خالل سنتإ املالئة با حتفأاظ حلسأابإ
بنصأأول عمئأأل هو ضأأما هو هي هصأأول هخأأرى حتأأح و مل تكأأن هنأأايت هي هصأأول يف
حسأأاب العمئأأل بتأأاريو الكشأأف .ومأ ذلأأكف يتوجأأم ت أ يم كشأأف يف حالأأة غأأالق
حسأأاب العمئأأل لأ ى الشأأخص املأأرخص لأأإ وائامأإ بجمرسأأال كشأأف ختأأامي أ العمئأأل
يبني عأ م احتفأاظ الشأخص املأرخص لأإ بأني هصأول عمئألف هو هي ضأما هو هي هصأول
هخرى عا ع للعمئل.

ج)

ميكن رسال الكشونات لكرتو ئ ا بناء علح موان أة كتابئأة مسأب ة مأن العمئأل ذا
كأأا الشأأخص املأأرخص لأأإ اأأا را علأأح سأأو الكشأأف وا حتفأأاظ بسأأجل يثبأأت نئأأإ
رسال الكشف أ العمئل.

)

الم ه تبني مجئأ الكشأونات الأيت يأتم صأ ارها مأن الشأخص املأرخص لأإ هو ئابأةا
عنإ ون ا للف أرع مه) مأن هأذه املأا ع مجئأ هصأول العمئأل والضأما ات واألصأول األخأرى
اليت ميلكها اليت يكو الشخص املرخص لإ مسؤو ا عنهاف ضانة أ اآلتي:
)1

حت ي هية هوراق مالئة مسجلة باسأم العمئأل بشأكل منفصأل عأن األوراق املالئأة
املسجلة باسم آخر.

)2

حت ي أ األوراق املالئأأة واألصأأول الأأيت الأأري اسأأتخ امها كضأأما هو الأأيت
ت أ ميها أ هطأأراف ثالثأأة علأأح سأأبئل الأأرهنف بشأأكل منفصأأل عأأن هي هوراق
مالئة وهصول هخرى.

)3

بئأأا ال ئمأأة السأأوائة ألي ضأأما موجأأو حبأأوزع الشأأخص املأأرخص لأأإ كمأأا يف
تاريو الكشف.

)4

ه تكو مبنئة علح معلومأات تأاريو التأ اول هو تأاريو التسأويةف وه يأتم شأعار
العمئل باألساس الذي تتم التسوية بناء علئإ.
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الفصل الرابع
الضمانات واألموال واألصول اليت يتم حتويلها ألطراف ثالثة
املا ع  :92طاق التطبئق
ه)

يسري هذا الفصل علح األشخاص املأرخص يأم الأذين حيتفظأو بضأما ات هو ي أ مو
ضما ات ألطراف ثالثةف هو الذين ي ومو بتحويل هموال العمأالءف هو هصأول العمأالء أ
وكالء التسوية.

ب)

ج)

تسري املا ع  93من هذه الال حة علح ما يلي:
)1

الضما الذي خيض ل واع هموال العمالء هو اواع هصول العمالء.

)2

هموال العمالء وهصول العمالء اليت يتم حتويلها لوكالء التسوية.

تسري املا ع  94من هذه الال حة علح الضما ات غري اخلاضعة ل واع هموال العمأالء هو
اواع هصول العمالء.

املا ع  :93الضما اخلاض ل واع هموال العمالء هو اواع هصول العمالء
ه)

الم علح الشخص املأرخص لأإ اتأاذ خطأوات مع ولأة لضأما تأونري احلمايأة املناسأبة
للضما  .و ذا كا ت ل ى الشخص املرخص لأإ هسأباب ا مع ولأة تأ عوه أ ا عت أا بأن
الطرف الثالث لن يستخ م الضما بالشكل الصحئو هو لن يونر لإ احلماية املناسأبةف
الم علح الشخص املرخص لإ يف تلك احلالة سحم الضما من الطأرف الثالأث مأا مل
يطلم العمئل غري ذلك كتابة.

ب)

الم ه تكو الضما ات اليت حيتفظ بها الشخص املرخص لإ اابلة للتح يأ بشأكل
منفصل عن هصول الشخص املرخص لأإ .والأم ه يكأو الشأخص املأرخص لأإ اأا را
يف هي وات علح حت ي العمئل م م الضما .
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ج)

ذا اأأام الشأأخص امل أرخص لأأإ بتحويأأل ضأأما عمئأأل نأأر يتكأأو م أن همأأوال عمئأأل هو
هصأأول عمئأأل أ طأأرف ظأأري يف اململكأأةف الأأم علئأأإ يف تلأأك احلالأأة ال ئأأام بأأني مأأن
اآلتي:
)1

اتأأاذ خطأأوات مع ولأأة لضأأما معاملأأة الطأأرف الأأنظري للضأأما علأأح ه أأإ مأأال
عمئل هو هصل عمئل.

)2

احلصول علح موان ة العمئل الفر ف ضمن شروط ت أ يم اخلأ ماتف علأح عأ م
اعتبار األموال هو األصول هموال عمئل هو هصول عمئل.

)

الوز للشخص املرخص لإ تنفئذ صف ة لعمئل تشمل هموال عمئل هو هصول عمئل يأتم
حتويلها ما كضما أ طرف ظري هو أ وكئل تسأوية خأارج اململكأة ابأل ه ي أوم
بجمبالغ العمئل رمسئ ا مبا يلي:
)1

ه إ ميكن حتويل هموالإ هو هصولإ أ ذلك الشخص.

)2

ه ال واع النظامئة اليت تسأري علأح هولةأك األشأخاص تتلأف عأن املعمأول بأإ
يف اململكة.

)3

ه أإ ا أ اتأأذ خطأأوات مع ولأأة لضأأما ه الطأأرف الأأنظريف هو وكئأأل التسأأوية
سأأوف ي أأوم نعلئأ ا بفصأأل الضأأما عأأن هصأأولإ مبوجأأم اأأا و بلأ ذلأأك الطأأرف
النظري هو وكئل التسوية.

هأ)

الم علح الشخص املرخص لإ الذي حيول ضما ات العمالء أ سأوق هو غرنأة م اصأة
ه ي وم باآلتي:
)1

بأأالغ السأأوق هو غرنأأة امل اصأأة بأأن الضأأما همأأوال عمئأأل هو هصأأول عمئأألف وه
الشأأخص املأأرخص لأأإ ملأأزم با حتفأأاظ بضأأما ات عمال أإ منفصأألة عأأن ضأأما
الشخص املرخص لإ.
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)2

الطلم من السوق هو غرنة امل اصة:
-

ائأ ائمأة الضأأما الأيت اأأام الشأخص املأرخص لأأإ بتحويلأها أ حسأأاب
صف ات عمئل الشخص املرخص لإ ل ى السوق هو غرنة امل اصة.

-

معاملة حصئلة مبئعات ذلك الضما ون ا ملتطلبات تلأك السأوق هو غرنأة
امل اصة.

و)

ابل ه ي أوم الشأخص املأرخص لأإ بجميأ اع هصأل عمئأل كضأما هو ت ميأإ كأرهن هو
الأ خول يف ترتئأم هعبأاء هخأرى علأح هي هصأول عمئأل لصأاحل طأرف ثالأثف الأم علأأح
الشخص املرخص لإ ال ئام باآلتي:
)1

جراء راسة مناسبة للمخاطر ا تما ئة اليت ا يتعرض يا عمالؤه.

)2

شعار العمئل بن إ لن يتم تسجئل الضما باسم العمئل.

)3

احلصأأول علأأح املوان أأة الكتابئأأة املسأأب ة للعمئأأل سأأواء ضأأمن شأأروط ت أ يم
اخل مات هو بطري ة هخرى.

ز)

الم علح الشخص املرخص لأإ احلصأول علأح موان أة كتابئأة مسأب ة مأن عمئلأإ عنأ
رغبتأأإ عأأا ع ضأأما للعمئأأل بشأأكل وتلأأف عأأن الضأأما األصأأليف هو النأأوع األصأألي
للضما ف هو األموال.

ه)

الم علح الشخص املرخص لإ ال ئام باآلتي:
)1

بالغ ايئةة نور علمإ بجمعسار شأخص اأام الشأخص املأرخص لأإ بتحويأل ضأما
لئإ.

)2

بالغ ايئةة بنسرع وات ممكن مأن الناحئأة العملئأةف ئتأإ تعأويض هي أص يف
هموال العمئل هو هصول العمئل شن هو ميكن ه ينشنف م بئا مبلغ الن ص.
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املا ع  :94الضما ات األخرى
ه)

الضأأما ات األخأأرى هأأي الضأأما ات الأأيت حيأأق للشأأخص املأأرخص لأأإ معاملتهأأا كمأأا لأأو
كا ت خاصة بإ شرط ه يكو الشخص املرخص لإ ملزم ا بجمعا ع هصول مسأاوية أ
العمئل نور ا تهاء الصف ة هو الوناء با لتزام.
الوز للشخص املرخص لإ تسلم هو حفظ ضما آخر عا أ لعمئأل نأر مبوجأم هأذه

ب)

املا ع ابل ال ئام باآلتي:
)1

الت رير ون ا للما ع  43من هذه الال حة ه احلصول علح الضما يعترب مال مأ ا
للعمئل الفر .

)2

اتاذ خطوات مع ولة للتنك من ه العمئل الفر يفهم طبئعأة املخأاطر املرتتبأة
علح ت ميإ لضما آخر أ الشخص املرخص لإ.

)3

التصريو للعمئل الفر يف شروط ت يم اخل مات ه ضما إ لن يكأو مشأمو ا
باحلمايأأة املنصأأوص علئهأأا يف اواع أ هصأأول العمأأالءف وبالتأأالي لأأن يأأتم نصأأل
ضما إ عن هصول الشأخص املأرخص لأإف وه أإ سأوف يأتم اسأتخ ام ضأما إ مأن
ابل الشخص املرخص لإ يف سأئاق هعمأال الشأخص املأرخص لأإف وبالتأالي نجم أإ
سوف يعترب ا ن ا عام ا للشخص املرخص لإ.

)4

التنكأ مأأن ه أأإ حيأأتفظ بسأأجالت كانئأأة لتمكئنأأإ مأأن الونأأاء بأأني التزامأأات
حمتملة مبا يف ذلك عا ع هصول مساوية للعمئل الفر .
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الباب الثامن
أحكام اإلعسار
املا ع  :95اإلشراف علح جراءات اإلعسار
تشرف ايئةة علح التصفئة اإلجبارية والطوعئة لألشخاص املرخص يمف وتكأو يأا صأالحئة
اتاذ هي خطوات منصوص علئها يف هذا الباب تعتربها مناسبة لضما تأونري احلمايأة املال مأة
حل وق عمالء الشخص املرخص لإ.
املا ع  :96ح وق العمالء يف حالة عسار شخص مرخص لإ حيتفظ بنموال وهصول عمالء
ه)

يف حالة عسار الشخص املرخص لإ الذي حيأتفظ بأنموال عمأالء هو هصأول عمأالءف و
ميلك هو ا

ميلك هصول عمالء هو هموال عمالء كانئأة للونأاء بالتزاماتأإ بجمعأا ع تلأك

األموال واألصول أ عمال إف تكو األولوية يف تلأك احلالأة ملطالبأات العمأالء املتعل أة
بني ص يف هصول العمالء وهموال العمالء علح مجئ ال ا نني اآلخرين.
ب)

للهئةة ه متثل مصاحل مجئ العمالء الذين ا يسأتح و عأا ع همأوال عمأالء هو هصأول
عمالءف هو الذين ميكأن ه تكأو يأم هي مطالبأة هخأرى تتعلأق حبسأاباتهمف وذلأك يف
هي جراءات عسار هو تصفئة هو تسوية لألشخاص املرخص يم.

املا ع  :97جراءات التسوية
ه)

ذا اارته الشأخص املأرخص لأإ ت أ يم عريضأة لطلأم تسأوية مبوجأم ه ظمأة اإلنأالسف
الم علح الشخص املرخص لإ ال ئام باآلتي:
)1

بالغ ايئةة بالعريضة امل رتحة خالل نرتع ت ل عن  14يوم ا من تاريو ت ميها.

)2

تزوي ايئةة بني مستن ات تطلبها.

)3

التعاو م ايئةة ابل بأ ء جأراءات التسأوية للتنكأ مأن حأل مطالبأات العمأالء
املتعل أأأة بأأنموال العمأأأالء وهصأأأول العمأأأالء ومجئأأ مطالبأأأاتهم األخأأأرى املتعل أأأة
حبساباتهم.
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ب)

للهئةأأأة حضأأأور هي جأأأراءات تتعلأأأق بجمعسأأأار هو نأأأالس الشأأأخص املأأأرخص لأأأإ واإل ء
بناواياف مبا يف ذلك:

ج)

)1

هي اجتماع ملالكي الشخص املرخص لإ هو ل ا نئإ.

)2

هي طلم صلو م ال ا نني هو تسوية واائة من اإلنالس مبوجم ه ظمة اإلنالس.

الوز ال ئام بني جراءات تسأوية تتعلأق بشأخص مأرخص لأإ مأا مل توانأق ايئةأة علأح
ذلك.

)

الوز للشخص املرخص لإ من تاريو ب ايأة جأراءات التسأوية وحتأح هايتهأاف ه ي أوم
و موان ة ايئةة املسب ة بني من اإلجراءات اآلتئة:
)1

ابول هي هموال عمالء هو هصول عمالء هخرى.

)2

التصرف يف هموال العمالء هو هصول العمالء.

)3

التسويةف هو ال ئام بني رهنف هو حتمئأل هي عأمءف هو عطأاء كفالأةف هو التأربع
بني جزء من هصولإف هو جراء هي ل للملكئة يتعلق بني من هصولإ.

هأ)

تعتأأرب ايئةأأة طرنأ ا معنئأ ا ألغأأراض هي جأأراءات تتعلأأق بأأني شأأخص مأأرخص لأأإ مبوجأأم
ه ظمة اإلنالس.

املا ع  :98جراءات التصفئة
ه)

ذا ب ه الشأخص املأرخص لأإ يف مرحلأة التصأفئة مبوجأم ه ظمأة اإلنأالسف الأم علئأإ
ال ئام باآلتي:
)1

بالغ ايئةة بالتصفئة والتاريو امل رته ألي اجتماع ملالكي الشأخص املأرخص لأإ
هو ال ا نني يتعلق بالتصفئة.

)2

تزوي ايئةة بني مستن ات تطلبها تتعلق بجمجراءات التصفئة.
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التعاو م ايئةة ابل بأ ء جأراءات التسأوية للتنكأ مأن حأل مطالبأات العمأالء

)3

املتعل أأأة بأأنموال العمأأأالء وهصأأأول العمأأأالء ومجئأأ مطالبأأأاتهم األخأأأرى املتعل أأأة
حبساباتهم.
ف يتعلأق بالشأخص املأرخص لأإ مأا مل توانأق ايئةأة
يسري مفعول ارار تعأئني هي مصأ ٍ

ب)

علئإ.
ج)

الوز للهئةة حضور هي جراءات تتعلق بجمعسأار هو نأالس الشأخص املأرخص لأإ واإل ء
بناواياف مبا يف ذلك:

)

)1

هي اجتماع ملالكي الشخص املرخص لإ هو ا نئإ.

)2

هي جراءات تصفئة مبوجم ه ظمة اإلنالس.

الوز للشخص املرخص لإ من تاريو ب اية التصفئة مبوجم ه ظمة اإلنالسف ه ي أوم
و موان ة ايئةة املسب ة بني من اإلجراءات اآلتئة:
)1

ابول هي هموال عمالء هو هصول عمالء هخرى.

)2

التصرف يف هموال العمالء هو هصول العمالء.

)3

التسويةف هو ال ئام بني رهنف هو حتمئأل هي عأمءف هو عطأاء كفالأةف هو التأربع
بني جزء من هصولإف هو جراء هي ل للملكئة يتعلق بني من هصولإ.

هأ)

الأأوز للهئةأأة توجئأأإ املصأأفي باتأأاذ اخلطأأوات الأأيت تراهأأا مناس أبة إلثبأأات مسأأتح ات
عمأأالء الشأأخص املأأرخص لأأإ يف هي واأأتف هو ه ت أأوم بتعأأئني طأأرف ثالأأث تأأاذ تلأأك
اخلطوات.
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الباب التاسع
النشر والنفاذ
املا ع  :99النشر والنفاذ
تكو هذه الال حة انذع من تاريو شرها.
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