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 الباب األول

أحكام متهيدية

 

 متهيد :األوىلاملادة 

 إجراءاتحتديد واألشخاص املسجلني، و ،مؤسسات السوق املاليةتهدف هذه الالئحة إىل تنظيم 

ن قواعد بياووشروط احلصول على الرتخيص، وشروط استمرار الرتخيص أو التسجيل، 

قواعد كذلك ، وابعمله اقيامهبها أثناء  االلتزام مؤسسات السوق املاليةالسلوك اليت جيب على 

 وأحكام ممارسة األعمال، والنظم واإلجراءات الرقابية، واألحكام املتعلقة بأموال وأصول

 العمالء.

 التعريفات: الثانيةة املاد

نظام السوق املالية الصادر باملرسوم  الالئحةقصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه ُي أ(

 هـ. 2/6/1424وتاريخ  30امللكي رقم م/

قائمة ويف  النظاماملعاني املوضحة هلا يف  الالئحةقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه ُي ب(

السوق املالية وقواعدها ما مل يقِض سياق النص بغري هيئة لوائح املصطلحات املستخدمة يف 

 ذلك.

 قواعدالاللوائح وااللتزام ب: الثالثةاملادة 

القواعد اليت اللوائح وااللتزام جبميع والشخص املسجل مؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

اليت ميكن ستندات وامل، وتزويد اهليئة دون تأخر جبميع املعلومات والسجالت اتنطبق عليهم

 .التنفيذيةولوائحه تطبيق النظام أن تطلبها اهليئة لغرض 

، تلبية ، واألشخاص املسجلنياهوموظفي، ؤسسة السوق املاليةاجلهاز اإلداري ملجيب على  ب(

بتطبيق يف أي حتقيق يتعلق ملساعدة او أأمر توضيح أي لحضور لصادر عن اهليئة لطلب أي 

 .يةالتنفيذولوائحه النظام 

 : اإلعفاءالرابعةاملادة 

هذه أحكام من من تطبيق أي مؤسسة السوق املالية طلب أو الجيوز للهيئة أن تعفي مقدم  أ(

  أو مببادرة منها. ماهإما بناء على طلب تتلقاه منكليًا أو جزئيًا  الالئحة



 

 

  

 ما ترى:عند حكمأي من  اإلعفاءعن  اهليئة تعلن ب(

 .مؤسسات السوق املالية أن يسري على أكثر من فئة من ميكنكم احلاإلعفاء من أن  (1

 .مؤسسات السوق املالية يفوجوهري  سليببشكل يؤثر  ناإلعفاء لعن عالن اإلأن و (2

 وذلك حتقيقًا لسياسة تشجيع املنافسة مع احملافظة على املساواة وتكافؤ الفرص بني

 .مؤسسات السوق املالية



 

 

  

 الباب الثاني

 مؤسسات السوق املاليةلى السارية ع بادئامل

 

 املبادئ: اخلامسةاملادة 

ؤسسات اللتزامات األساسية ملبا ًاعام ًابياناملنصوص عليها يف هذا الباب  بادئاملتشكل  أ(

 .مبوجب هذه الالئحة امنه ةطلوبالسلوك املوضع مفهوم عام ملعايري غرض ب ؛السوق املالية

 باملبادئ اآلتية:االلتزام مؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

  .بنـزاهة امارسة أعماهلالنزاهة، وذلك مب (1

 مبهارة وعناية وحرص. ااملهارة والعناية واحلرص، وذلك مبمارسة أعماهل (2

مبسؤولية  اوسائل املعقولة لتنظيم شؤونهال مجيعذ اختافعالية اإلدارة والرقابة، وذلك ب (3

 املخاطر.إلدارة مالئمة د سياسات ونظم اعتماوفعالية و

سب القواعد اليت حتددها حب ظ مبوارد مالية كافيةاحتفاالالكفاية املالية، وذلك ب (4

 .اهليئة

 السلوك املالئم يف السوق، وذلك بااللتزام مبعايري سلوك مالئمة يف السوق. (5

 .ارتتيب احلماية الكافية ألصول عمالئهمحاية أصول العمالء، وذلك ب (6

لرقابة واإلشراف، ومن ذلك اإلفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيري التعاون مع هيئات ا (7

 التنظيمي. اأو هيكله اجوهري يف عملياته

 بصورة واضحة وعادلة وغري مضللة.باملعلومات تزويدهم بالتواصل مع العمالء، وذلك  (8

  بإنصاف وعدل، ومراعاة مصاحلهم. مبعاملتهموذلك  العمالء،مراعاة مصاحل  (9

 اعمالئهوبني  ااملصاحل بينه تعارضبالتعامل مع حاالت املصاحل، وذلك  تعارضة معاجل (10

 .بإنصاف آخرعميل وعميل أو بني 

ألي  اتهوإدار امالءمة مشورته للتأكد من مدىبذل احلرص للعمالء، وذلك بمة ءاملال (11

 له تلك اخلدمات. قدمتعميل 



 

 

  

 الثالثالباب 

 الرتخيص

 

 يصطلبات الرتخ: األول فصلال

 : متطلبات الرتخيصالسادسةاملادة 

يف رتخيص الطلب قدم ذي يال الشخصم طلب الرتخيص قّدقصد مبُيلغرض هذه الالئحة،  أ(

من تاريخ تقديم  ابتداًءم الطلب هلذه الالئحة وخيضع مقّد .أعمال األوراق املاليةممارسة 

 طلبه.

عليه إذا  كاء املسيطرينأو الشرم الطلب مؤسسي مقّدجيوز تقديم طلب الرتخيص من  ب(

مل يتم تأسيسه بعد، وخيضع املؤسسون أو الشركاء املسيطرون لألحكام اليت كان 

  .من تاريخ تقديم الطلب ابتداًءم الطلب تنطبق على مقّد

يكون مصحوبًا وأن جيب تقديم طلب الرتخيص على منوذج الطلب الذي حتدده اهليئة،  (ج

 .(1-3)يف امللحق باملعلومات واملستندات املطلوبة 

حسبما ه لفقة اجيب أن يكون شكل وحمتوى الطلب ومجيع املعلومات واملستندات املر (د

 .حتدده اهليئة

 :اآلتيلهيئة ل نيبّيأن م الطلب جيب على مقّد (هـ

سب حب ومالئم للقيام بنوع وحجم أعمال األوراق املالية موضوع طلب الرتخيص قادرأنه  (1

 .اهليئةالقواعد اليت حتددها 

طلب موضوع نوع أعمال األوراق املالية مارسة املوارد الكافية ملاخلربات وأنه ميلك  (2

 .سب القواعد اليت حتددها اهليئةحب الرتخيص

ه اخلربات اإلدارية، والنظم املالية، وسياسات ونظم إدارة املخاطر، واملوارد لدي أن (3

للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية  التقنية، واإلجراءات والنظم التشغيلية الكافية

 .موضوع طلب الرتخيصنوع أعمال األوراق املالية ملمارسة 

الذين سيمارسون أعمال  ،هءكالوو ،هيموظفأعضاء جملس إدارته، ومسؤوليه، وأن  (4

باملؤهالت واملهارات واخلربات يتمتعون األوراق املالية موضوع طلب الرتخيص 

 باألمانة والنـزاهة ملمارسة تلك األعمال. نويتصفو ،اهليئة اليت حتددها الضرورية



 

 

  

م الطلب مؤسسًا حلفظ واإلدارة أن يكون مقّدشرتط للرتخيص ملمارسة أعمال التعامل واُي (و

 يف اململكة وأن يكون:

 شركة تابعة لبنك حملي. (1

 أو شركة مساهمة. (2

 دمات املالية.أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية متارس أعمال اخل (3

الصادر  سب نظام مراقبة البنوكحبملؤسسة مالية أجنبية مرخص هلا تابعة  أو شركة (4

 .هـ22/2/1386وتاريخ  5باملرسوم امللكي رقم م/

وذلك فيما يتعلق مؤسس يف اململكة م الطلب بأي شكل قانوني جيوز أن يكون مقّدو

 بطلب الرتخيص للرتتيب أو املشورة.

 م الطلب املدفوع عن اآلتي:يقل رأمسال مقّدجيب أن ال  ز( 

 التعامل واحلفظ: مخسون مليون ريال. (1

ورأمسال يغطي صناديق، الإلدارة االستثمارات وتشغيل  عشرون مليون ريالاإلدارة:  (2

 .املصروفات املتوقعة مدة عام إلدارة االستثمارات

 .وقعة مدة عامرأمسال يغطي املصروفات املتالرتتيب وتقديم املشورة:  (3

 الرئيس يف اململكة. اومقره اتكون إدارتهأن مؤسسة السوق املالية يف  شرتطُي (ح

م الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر، جيب أن تقتنع اهليئة بنـزاهة إذا كان مقّد (ط

املالي، وأن تلك وضعه وسالمة  ،وسجل نشاطه التجاري ،ووضعه النظامي ،ذلك الشخص

بهذه مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه على شراف اإلفعالية ق وتعثيقة ال الروابط الو

 .الالئحة

 املقابل املالي الذي حتدده اهليئة.طلبه ب أن يرفقم طلب الرتخيص جيب على مقّد (ي

  جتاه الطلب : إجراءات وصالحيات اهليئةالسابعةاملادة 

 :يمن اآلتاختاذ أي جيوز للهيئة عند دراسة أي طلب  (أ

 ات تراها مناسبة.ءاقصأي است اءجرإ (1

أي أسئلة وشرح أي مسألة  عنلإلجابة  يئةاهل أمام هم الطلب أو ممثلمقّدحضور طلب  (2

 عالقة بالطلب. اترى أن هل

خالل ثالثني يومًا م على أن تقدَّ أي معلومات إضافية تراها اهليئة ضرورية ميقدتطلب  (3

 .من تاريخ طلبها



 

 

  

 م الطلب.مها مقّدحة أي معلومات يقّدالتأكد من ص (4

م الطلب بتوفري املعلومات رتخيص يف حال عدم قيام مقّدالطلب دراسة جيوز للهيئة رفض  (ب

 خالل الفرتة الزمنية احملددة. هااملطلوبة منه، أو يف حال عدم توفري

م الطلب كتابيًا ّدبإشعار مق -جلميع املعلومات واملستندات املطلوبة تسلمهابعد  -تقوم اهليئة  (ج

 بذلك، وتتخذ أيًا من القرارات اآلتية خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يومًا من تاريخ اإلشعار:

 .أو جزئيًا الطلب كليًاملوافقة على ا (1

 القيود اليت تراها مناسبة.والشروط باملوافقة على الطلب  (2

 .مع بيان األسباب رفض الطلب (3

م الطلب، تقوم بإبالغه بقرارها كتابياً مع بيان قائمة األعمال ملقّد إذا قررت اهليئة الرتخيص د(

 مؤسسة السوق املاليةوجيب على ممارستها بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة.  يف املرخص

( من هذه الالئحة 1-3استيفاء متطلبات البدء يف ممارسة العمل املنصوص عليها يف امللحق )

 .لقبل البدء يف ممارسة العم

 إذا قررت اهليئة رفض الطلب، تقوم بإبالغ مقدم الطلب بذلك كتابيًا. (هـ

ممارسة أي نوع من أعمال األوراق املالية )أو تقديم نفسه على أنه م الطلب ال جيوز ملقّد (و

 ( من هذه املادة.داهليئة املشار إليه يف الفقرة )قرار أن يتسلم ميارسها( قبل 

د جدَّتوي ،نوح وفقًا ألحكام النظام وهذه الالئحة عشر سنواتتكون مدة الرتخيص املم ز(

 :الشروط واملعايري اآلتية مؤسسة السوق املاليةاستيفاء استمرار عند  مماثلة ًادتلقائيًا مد

 .متطلبات القدرة واملالءمة (1

  .متطلبات الكفاية املالية (2

 .متطلبات احلد األدنى لرأس املال (3

 .الي الذي حتدده اهليئة بشكل سنويتسديد املقابل امل (4

 التظلم: حق الثامنةاملادة 

 .إجراء تتخذه اهليئة وفقًا هلذا البابقرار أو بشأن أي  إىل اللجنةتظلم الطلب الم ملقّد

 

 

 



 

 

  

 استمرار الرتخيص: الفصل الثاني

 : القدرة واملالءمةالتاسعةاملادة 

 ةقادريف مجيع األوقات ة السوق املالية مؤسسبقى تط الستمرار سريان الرتخيص أن رتشُي أ( 

 .اممارسته يف اهلرخص ملمارسة أعمال األوراق املالية امل ةومالئم

م أو مقّد مؤسسة السوق املالية مةءقدرة وماللتقويم  املعايري اآلتية عوامل مهمةتشكل  ب(

 الطلب:

م الطلب لية أو ملقّدمهارات املوظفني واملسؤولني والوكالء التابعني ملؤسسة السوق املا (1

 بناًء على املعايري اآلتية: تقيَّموخرباتهم ومؤهالتهم ونزاهتهم، واليت 

املؤهالت واخلربات املهنية الكافية للقيام مبسؤولياتهم، مبا يف ذلك  توافر .أ

 الدراية واملهارات الفنية املناسبة.

لسليمة مبا يتناسب التحلي باالستقامة واألمانة والقدرة على اختاذ القرارات ا .ب

 مع الوظائف اليت يشغلونها.

 .وائح التنفيذيةًا لّلالقيام مبسؤولياتهم حبرص، ومحاية مصاحل العمالء وفق .ج

تصرف خمل بالنزاهة مل يسبق هلم ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو  .د

 .واألمانة

تنطبق على أعمال مل يسبق هلم انتهاك أو خمالفة أي قوانني أو أنظمة أو لوائح  .هـ

 أو تهدف إىل محاية املستثمرين. ،األوراق املالية

م الطلب، أو الشركاء ي من مؤسسي مؤسسة السوق املالية أو مقّدمل يسبق أل (2

 السابقةالعشر سنوات الخالل اإلفالس  ،املسيطرين عليه، أو موظفيه املسجلني

 .املسيطرين عليه لتقديم طلب الرتخيص أو التسجيل أو التغيري يف الشركاء

 .ااحلصول على موافقة اهليئة قبل تغيري رأمساهلمؤسسة السوق املالية جيب على  (ج

 : نطاق األعمالالعاشرةاملادة 

 اعلى أنه اأو تقديم نفسه، أعمال أوراق مالية عدم ممارسةمؤسسة السوق املالية جيب على  (أ

 .ممارستهايف  اهلعمال املرخص قائمة األيف األعمال مشمولة تلك ما مل تكن  ها،ارسمت

أي قيود أو شروط أو و اااللتزام بالقواعد اليت تسري عليهمؤسسة السوق املالية جيب على  (ب

 متطلبات أخرى حتددها اهليئة.



 

 

  

ممارسة أي من األعمال املصاحبة ألعمال األوراق املالية عند ؤسسة السوق املالية ملجيوز  ج(

 :استيفاء اآلتي

 .أخرى لب ممارستها احلصول على ترخيص من جهات تنظيمية أو إشرافيةأن ال تتط (1

على االلتزام باملبادئ مؤسسة السوق املالية أن ال تؤثر ممارسة تلك األعمال يف قدرة  (2

 .املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من هذه الالئحة

 .متطلبات الكفاية املالية يف مجيع األوقات (3

لألعمال املصاحبة ألعمال مؤسسة السوق املالية وط أو قيود على ممارسة للهيئة فرض أي شر (د

 .األوراق املالية، أو طلب تقديم أي معلومات عنها، أو التوجيه بالتوقف عن ممارستها

املالية املرخص هلا يف ممارسة أعمال تقديم املشورة أن تقدم املشورة يف  السوقجيوز ملؤسسة  هـ(

 .ارة الثرواتالتخطيط املالي ويف إد

 : التغيري أو التعديلاحلادية عشرةاملادة 

أي تغيري أو تعديل مقرتح لموافقة على لهليئة إىل ام طلب يتقد مؤسسة السوق املاليةجيب على  أ(

 .ممارستهايف  اهلقائمة األعمال املرخص يف 

سة الدر ئحةالالمن هذه  السابعةهليئة مجيع الصالحيات املنصوص عليها يف املادة متارس ا ب(

أو  ،هاأو مجيع ،املعلومات أي تغيري أو تعديل مقرتح، وجيوز هلا أن تطلب حتديث بعض

 .الالئحةمن هذه  السادسةاملستندات املنصوص عليها يف املادة 

خالل ممارستها يف قائمة األعمال املرخص طلب تغيري أو تعديل  دراسةتسعى اهليئة إىل إنهاء  ج(

 .الزمةاليت تراها ميع املعلومات جل هاتسلممن  ثالثني يومًا

اختاذ أي ، ممارستها يف قائمة األعمال املرخصسة طلب تغيري أو تعديل اجيوز للهيئة بعد در د(

 :من اآلتي

 .أو جزئيًا طلب التغيري أو التعديل كليًااملوافقة على  (1

 تراها مناسبة.اليت قيود الشروط والاملوافقة على الطلب ب (2

سة ادرمزيد من الإلجراء  قرار فرتة زمنية حسبما تراه ضروريًاالاختاذ تأجيل  (3

 .ضافيةإأو إتاحة توفري معلومات  ،والتحقق

 .مع بيان األسباب رفض الطلب (4



 

 

  

بالغ ، تقوم بإممارستها يف قائمة األعمال املرخصعلى طلب تغيري املوافقة اهليئة قررت إذا  هـ(

 يف اهلباألعمال املرخص بقائمة جديدة  اوتزوده كتابيًابذلك مؤسسة السوق املالية 

 .مناسبة تراهااليت قيود بالشروط وال ممارستها

أي نوع من أعمال األوراق املالية ذات العالقة )أو تقديم  املالية ممارسةؤسسة السوق ال جيوز مل و(

 ـ( من هذه املادة.تسلم قرار اهليئة املشار إليه يف الفقرة )هتارسها( قبل أن مت اعلى أنه انفسه

بذلك  مؤسسة السوق املاليةقوم بإبالغ طلب التغيري أو التعديل، ترفض اهليئة قررت إذا  ز(

 .كتابيًا

 .أي قرار أو إجراء تتخذه اهليئة وفقًا هلذه املادةاللجنة بشأن إىل تظلم ال ؤسسة السوق املاليةمل ح(

 رتخيصالإلغاء  وأعمال األعن ممارسة توقف ال: الثانية عشرةاملادة 

التوقف مؤقتًا عن ممارسة أعمال األوراق املالية مؤسسة السوق املالية اليت تنوي جيب على  أ(

توقف فيه بشكل مؤقت عن ممارسة تنوي أن تإشعار اهليئة مسبقًا وكتابيًا بالتاريخ الذي 

 ، وذلك:اأعمال األوراق املالية وأسباب قراره

 ألقل من ذلك التاريخ.قبل مخسة وأربعني يومًا على ا (1

 اتخذ قرار التوقف املؤقت عن ممارسة أعمال األوراق املالية إذا تعذر عليهتأو حاملا  (2

علم به ت ملاإلشعار مسبقًا عندما يكون التوقف املؤقت ناجتًا عن حدث خارجي 

 .مؤسسة السوق املالية

 :ادة على اآلتيجيب أن حيتوي اإلشعار املشار إليه يف الفقرة )أ( من هذه امل ب(

التوقف فيه مؤقتًا عن ممارسة أعمال األوراق تنوي مؤسسة السوق املالية التاريخ الذي  (1

 املالية.

 أسباب اختاذ قرار التوقف املؤقت. (2

 مدة التوقف املؤقت. (3

اختاذها تعتزم مؤسسة السوق املالية التأثريات احملتملة على العمالء، واإلجراءات اليت  (4

 عتزم اختاذها يف شأن أموال وأصول العمالء.تها، مبا يف ذلك اإلجراءات اليت ملعاجلت

 وضع األشخاص املسجلني خالل فرتة التوقف املؤقت. (5

ثين ا علىالتوقف عن ممارسة أعمال األوراق املالية مدة تزيد  اليةاملسوق الملؤسسة ال جيوز  ج(

 .عشر شهرًا



 

 

  

 ا، جيب عليهعمالءن تقديم أعمال أوراق مالية للوقف عتالالية املسوق المؤسسة  تإذا قرر (د

مؤسسة سوق مالية لها إىل يوحتأو على أكمل وجه إجناز أي أعمال معلقة من تأكد ال

 .عن العمل امن توقفهفرتة معقولة قبل  اإشعار عمالئه اوجيب عليه خرى،أ

التقدم بطلب مكتوب  يف هذه احلالة ا، وعليهاترخيصهلغاء إطلب  ؤسسة السوق املاليةمل (هـ

وجيب على مؤسسة  .لغاء الرتخيصاملقرتح إل التاريخ منعلى األقل  ثالثة أشهرقبل  إىل اهليئة

السوق املالية إشعار عمالئها فور تقدمها بطلب إلغاء الرتخيص، والتأكد من إجناز أي 

دابري أعمال معلقة على أكمل وجه أو حتويلها إىل مؤسسة سوق مالية أخرى، واختاذ الت

 عمالئها ومحاية حقوقهم. الالزمة لنقل أموال وأصول

من اهليئة تتمكن ل ؛ظروف اإللغاء نع وافية معلوماتإلغاء الرتخيص طلب تضمن جيب أن ي (و

تطلب اختاذ تدابري أو ، هتؤجل تارخي كان مناسبًا أن توافق على اإللغاء، أو أن تقرر ما إذا

  .سة السوق املاليةمؤسعمالء أخرى تراها ضرورية حلماية 

ق يلتحقل ًاضروري عّدُيأن استمرار الرتخيص  إذا رأتترخيص إلغاء طلب جيوز للهيئة رفض  (ز

 ،مؤسسة السوق املالية، أو حلماية مصاحل عمالء ؤسسة السوق املاليةمب تعلقت قضيةيف أي 

و النظام أمبوجب  مؤسسات السوق املاليةعلى متطلبات فرض حظر أو تمكن من تأو ل

 .لوائحه التنفيذية

أعمال أوراق  أي ارسمت إذا مل مببادرة منها مؤسسة السوق املاليةترخيص تعليق جيوز للهيئة  (ح

أعمال األوراق املالية عن ممارسة  اهتوقفبعد أو ستة أشهر  ،عشر شهرًا اثينمالية خالل فرتة 

 .من هذه املادة ملا ورد يف الفقرة )أ( اهليئة وفقًا شعارإبعد 

فيما إلغاء الرتخيص تاريخ مدة سنتني من لسلطة اهليئة  ةخاضعمؤسسة السوق املالية بقى ت (ط

حتقيق أو اختاذ أي تح فويف حال . اهإلغاء ترخيصحصل قبل إغفال  وأتصرف أي يتعلق ب

لسلطة اهليئة حتى انتهاء  ةخاضع مؤسسة السوق املاليةبقى ت، خالل هذه الفرتةإجراءات 

 راءات.التحقيق أو اإلج

 : املسيطرونالثالثة عشرةاملادة 

ينوي  بأن شخصًا ددهااهليئة بالصيغة اليت حت شعارإ مؤسسة السوق املاليةجيب على  أ(

من على األقل  يومًا ثالثنيقبل  مؤسسة السوق املاليةأو التوقف عن السيطرة على  ،السيطرة

 .إبالغ اهليئة مسبقًا اعليه إذا تعذر بتلك النية معلتحاملا  أو، تاريخ النفاذ املقرتح



 

 

  

أو أن يتصرف  ،ح ألي شخص أن يصبحالسمعدم امؤسسة السوق املالية على جيب  ب(

 .املسيطر ذلكعلى  كتابيًااهليئة  وافقتإال إذا  ،اهيلعكمسيطر 

اهليئة مسبقًا  مالية إشعارمؤسسة سوق على أي شخص ينوي أن يصبح مسيطرًا على أي  ج(

إىل م أن يقّد كذلك جيب عليهومًا على األقل من تاريخ النفاذ املقرتح، بنيته قبل ثالثني يو

أي معلومات تطلبها للتحقق من هويته ونزاهته ووضعه النظامي وسجل أعماله وسالمة هليئة ا

 مركزه املالي.

مؤسسة السوق على  ة هذا الشخصأن سيطرقبل موافقتها على املسيطر جيب أن تقتنع اهليئة  د(

النظام ب االتزامه وأ اأو عملياتهمؤسسة السوق املالية تعيق اإلشراف الفعال على  لناملالية 

 .ولوائحه التنفيذية

أي  دراسةعند  الالئحةمن هذه  السابعةلهيئة مجيع الصالحيات املنصوص عليها يف املادة ل هـ(

 .م مبوجب هذه املادةيقدَّ طلب

 : الروابط الوثيقةالرابعة عشرةاملادة 

إشعار اهليئة بالصيغة اليت حتددها بأن شخصًا ينوي أن مؤسسة السوق املالية لى جيب ع أ(

علم تأو حاملا  قبل ثالثني يومًا على األقل من تاريخ النفاذ املقرتح، ايرتبط بروابط وثيقة معه

وجيب أن يتضمن اإلشعار  إبالغ اهليئة مسبقًا. ابأي تغيري يف الروابط الوثيقة إذا تعذر عليه

ه بروابط وثيقة، معط ارتباال قرتحالشخص املهوية من  لتحققومات اليت تطلبها اهليئة لاملعل

 نـزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله وسالمة وضعه املالي.و

مؤسسة السوق املالية للهيئة فرض أي قيود أو شروط تراها مناسبة للتأكد من أن ارتباط  ب(

أو على مؤسسة السوق املالية ة اإلشراف على فعالي بروابط وثيقة مع أي شخص لن يعيق

 بالنظام ولوائحه التنفيذية. اأو التزامه اعملياته

 وصالحيات اهليئة : متطلبات اإلشعاراخلامسة عشرةاملادة 

-3)االلتزام مبتطلبات اإلشعار املنصوص عليها يف امللحق مؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

2). 

 :القيام باآلتيمن هذه املادة الفقرة )أ( عار مبوجب إش تسلمجيوز للهيئة عند  ب(

معلومات إضافية تراها اهليئة ضرورية أي م يقدتمؤسسة السوق املالية من  أن تطلب (1

 .للمسألة يم املناسبوإلجراء التق



 

 

  

، مبا يف ذلك مؤسسة السوق املاليةفرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى على  (2

يف حدود املعقول اهليئة ، اليت ترى ممارستهايف  هلا مال املرخصقائمة األعالقيود على 

أي مسألة مت اإلشعار عنها مبوجب نظامية تنشأ عن قضية أي عاجلة أنها ضرورية مل

 .املادةهذه 

 االحتفاظ بالسجالت :السادسة عشرةاملادة 

ق املالية أعمال األوراعن تسجيل وحفظ معلومات كافية مؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

 هذه الالئحة.ب ابها إلثبات التزامهقوم تاليت 

وص عليه يف هذه نصمكما هو السجالت االحتفاظ بمؤسسة السوق املالية على جيب  ب(

 .خالف ذلك حتدد اهليئةما مل سنوات  عشرمدة  الالئحة

ذا هلنه شخص تعّيخالل من مباشرًة أو مؤسسة السوق املالية  ة سجالتمعاينجيوز للهيئة  ج(

 الغرض.

حمفوظة بطريقة بأي وسيلة، على أن تكون مؤسسة السوق املالية جيوز حفظ سجالت  د(

 قابلة للمعاينة بشكل مطبوع.ومنظّمة 

، جيب على النظاميةفرتة احلفظ بها خالل  ًاعند طلب عميل حالي أو سابق سجالت حمتفظ هـ(

 :تين اآلمأي توفري خالل فرتة زمنية معقولة مؤسسة السوق املالية 

أو  ،مؤسسة السوق املالية أرسلتها عميلسجالت مكتوبة تتعلق بذلك ال وأأي مواد  (1

 .الالئحةمن هذه  مبوجب الباب اخلامس عميلإرساهلا إىل ال اعليهكان 

تتعلق بأعمال األوراق ها إليه تأو أرسل ،عميلا من ذلك التهنسخ من أي مراسالت تلق (2

 املالية.

 قابل املالي: املشرةالسابعة عاملادة 

 .الستمرار الرتخيص اهليئةالذي حتدده د املقابل املالي يسدتمؤسسة السوق املالية جيب على 



 

 

  

 1-3امللحق 

 املعلومات واملستندات املطلوبة للرتخيص والبدء يف ممارسة العمل

  

مال األوراق والبدء يف ممارسة العمل املوضحة أدناه على مجيع أنواع أع تنطبق متطلبات الرتخيص

ستثنى املالية، وخيتلف تطبيق كل متطلب حبسب طبيعة األعمال ونطاقها ودرجة تعقيدها. وُي

أو الرتتيب أو تقديم املشورة من إدارة االستثمارات الطلب الذي سيقتصر نوع نشاطه على  مقدّم

تندات املطلوبة ( من املعلومات واملس11( و)8) الفقرتنيتقديم املستندات واملعلومات الواردة يف 

يف الفقرات الفرعية واملستندات واملعلومات الواردة  ،هذا امللحقللرتخيص املنصوص عليها يف 

( من املعلومات واملستندات املطلوبة 4( و)3( و)2( والفقرات )1( من الفقرة )5( و)4( و)3( و)1)

 . للبدء يف ممارسة العمل املنصوص عليها يف هذا امللحق

 

 :مات واملستندات املطلوبة للرتخيصاملعلوأواًل:

 

وتقديم  يهم الطلب تقديم قائمة جبميع املسيطرين علجيب على مقّد - املسيطرون .1

معلومات عن هوية كل مسيطر، وملكيته )إذا كان ذلك ينطبق(، ونزاهته، ووضعه 

 مركزه املالي.وسالمة  النظامي، وسجل أعماله،

يرتبط  نالذيص اشخاأل الطلب تقديم قائمة جبميع مجيب على مقّد - الروابط الوثيقة .2

معلومات تقديم وجيب ، قرتح أن يرتبط معهم بروابط وثيقةاملن م، أو بروابط وثيقةمعهم 

عن هوية كل شخص، وملكيته )إذا كان ذلك ينطبق(، ونزاهته، ووضعه النظامي، 

 .وسجل أعماله، وسالمة مركزه املالي

جهازه اإلداري من قرار تزويد اهليئة بم الطلب على مقّد جيب - اإلدارياجلهاز  قرار .3

فيه بدقة يقر  ،على الطلب وحمتوياتهمتضمنًا موافقته بالصيغة اليت حتددها اهليئة 

 .هلفقة اواكتمال املعلومات اليت حيتوي عليها واملستندات املر

تتضمن ممارستها املقرتح م الطلب تقديم قائمة األعمال جيب على مقّد - قائمة األعمال .4

م الطلب مقّدقرتح ومجيع اخلدمات اليت ي ،تفاصيل كاملة عن مجيع األوراق املالية

 وجيب إرفاق جدول .األوراق املالية موضوع الطلب اتطاتقدميها لكل نشاط من نش

 اآلتي:النموذج سب حب



 

 

  

 :اآلتي ة علىملتشمخطة عمل الطلب تقديم م جيب على مقّد - خطة العمل .5

ب ممارستها لأعمال األوراق املالية اليت ينوي مقدم الط اتطاشنوصف تفصيلي ل (1

 يشمل:مبا اليت تلي منح الرتخيص، على األقل ثين عشر األوىل يف األشهر اال

  ءعمالللاملنتجات واخلدمات اليت ينوي تقدميها. 

 بشأنهاية اليت ينوي تقديم خدمات فئات وأنواع األوراق املال. 

  األسواق اليت ينوي التداول فيها.مجيع 

 م الطلب.وصف لطبيعة العمالء احملتملني ملقّد (2

املقاصة ومراكز اإليداع اليت يكون مقدم  مراكزو قائمة جبميع األسواق (3

 فيها. فيها أو ينوي أن يصبح عضوًا الطلب عضوًا

راجع احلسابات ُمم الطلب تقديم قوائم مالية معتمدة من على مقّدجيب  - القوائم املالية .6

ملقدم الطلب وفقًا ملعايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، 

 وتكون مستوفية اآلتي: ،بالشكل الذي حتدده اهليئةتقدَّم وأن 

رده املالية، وإيراداته م الطلب، مبا يف ذلك رأمساله، ومواالوضع املالي ملقّد (1

 ومصروفاته كما يف تاريخ القوائم املالية.

أعمال األوراق 

 املالية
 نوع النشاط

تفاصيل 

 األوراق املالية

تفاصيل 

 اخلدمات
 ت العمالءفئا

 التعامل 

 

    التعامل

 احلفظ  

 

ــات حفظ األوراق    ــدمــــ خــــ

 املالية

   

 اإلدارة

 

إدارة االســتثمارات وتشــغيل  

 الصناديق

   

 إدارة االستثمارات

 الرتتيب

 

ــار   ــتشـ ــار مالي/مسـ ــتشـ مسـ

 أعمال متويل الشركات

   

    مستشار استثمار تقديم املشورة



 

 

  

تقديم ما يثبت حجم رأمسال مقدم الطلب، وموارده واالفرتاضات اليت مت تقديم  (2

 عليها. القوائم بناًء

م الطلب تقديم قوائم مالية مستقبلية توّضح الوضع املالي املتوقع كذلك جيب على مقّد

 من التاريخ املقرتح لبدء العمل.بعد اثين عشر شهرًا 

 سيكون شخصًامن قائمة بكل م الطلب تقديم جيب على مقّد - نواملسجلاألشخاص  .7

بالصيغة اليت تقررها اهليئة، مبا يف ذلك  هملكل منتسجيل مسجاًل، ومنوذج طلب 

 .رباتهمخو همتفاصيل مؤهالت

ة من شروط تقديم م الطلب إرفاق نسخجيب على مقّد - شروط تقديم اخلدمات .8

 اخلدمات املقرتحة )وفقًا للباب اخلامس من هذه الالئحة( والنماذج املقرتحة.

م الطلب شركة، جيب تقديم صورة من عقد إذا كان مقّد - مستندات التأسيس .9

 م الطلب.التأسيس أو النظام األساسي ملقّد

ديم هيكل ملكية م الطلب شركة، جيب عليه تقإذا كان مقّد - هيكل امللكية   . 10

م الطلب جزءًا منها، مبا يف ذلك كل مسيطر وكل شخص اجملموعة اليت يشكل مقّد

 م الطلب بروابط وثيقة.يرتبط مع مقّد

ن اجلهاز اإلداري م الطلب تقديم هيكل تنظيمي يبّيجيب على مقّد - اهليكل التنظيمي .11

املطابقة وااللتزام، ومسؤول  م الطلب، والرئيس التنفيذي واإلدارة العليا، ومسؤولملقّد

التبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وجيب أن حيتوي اهليكل التنظيمي على إيضاح 

للعالقات الداخلية لكل قسم من أقسام املنشأة وفقًا ملا ورد يف الباب السادس من هذه 

 الالئحة.

ب الرتخيص الذي منوذج طل مبوجبأي متطلبات أخرى  تقديم الطلب ممقّد على جيب .12

 .حتدده اهليئة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 :ثانيًا: املعلومات واملستندات املطلوبة للبدء يف ممارسة العمل

إشعار اهليئة كتابيًا بتوافر مؤسسة السوق املالية جيب على  - النظم واإلجراءات الرقابية .1

ه يف الباب الوثائق اخلاصة بالنظم واإلجراءات الرقابية اآلتية وفقًا ملا هو منصوص علي

 السادس من هذه الالئحة:

 سياسات ونظم إدارة املخاطر. (1

 إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. (2

 دليل املطابقة وااللتزام. (3

 برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام. (4

 قواعد السلوك. (5

اهليئة كتابيًا بتوافر إشعار  مؤسسة السوق املالية جيب على - دليل اإلجراءات التشغيلية .2

جلميع  سُتّتبعدليل لإلجراءات التشغيلية حيتوي على تفاصيل اإلجراءات والنظم اليت 

 إجراءات العمل واإلجراءات اإلدارية اجلوهرية، مبا فيها اآلتي:

 .هاوتشغيل فتح حسابات العمالء (1

 .نفيذهاوإشعارات تصفقات ومقاصة التنفيذ وتسجيل األوامر، وتنفيذ وتسوية  (2

 توفري املشورة واخلدمات املالئمة للعمالء. (3

 مناولة وحفظ أموال العمالء وأصول العمالء. (4

 .لعمالءإىل اتقديم التقارير  (5

 االلتزام جبميع متطلبات حفظ السجالت. (6

م إىل اهليئة االتفاقات والرتتيبات قّدتأن مؤسسة السوق املالية جيب على  - العقود .3

 ت مع األطراف األخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية، مبا يف ذلك:واملفاهما

 تنفيذ ومقاصة وتسوية صفقات التداول. (1

 حفظ أموال العمالء أو أصول العمالء. (2

م برعاية الغري ترتيبات تقديم املنتجات واخلدمات اليت يقدمها الغري أو اليت تقدَّ (3

 أو تتعلق بالغري.

 العمالء. ترتيبات تقديم (4

 تقنية املعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر. (5

 حفظ السجالت. (6



 

 

  

 خدمات املطابقة وااللتزام. (7

 خدمات مراجعة احلسابات. (8

م إىل اهليئة نسخة من خطة قّدتأن السوق املالية  على مؤسسةجيب  - استمرارية العمل .4

 عتمدها.تاستمرارية العمل اليت 

م إىل اهليئة تفاصيل عقود التأمني املهين قّدتأن مؤسسة السوق املالية جيب على  - التأمني .5

املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من املادة احلادية والثالثني من هذه وفقًا للمتطلبات 

 .الالئحة

م إىل اهليئة صور قّدت أنمؤسسة السوق املالية جيب على  - مستندات التأسيس النهائية .6

التأسيس النهائية، مبا يف ذلك عقد التأسيس، والنظام األساسي، من مستندات 

 .)حيثما ينطبق( وزارة االستثماروالسجل التجاري، والرتخيص الصادر عن 

إشعار اهليئة كتابياً بتوافر النظم التقنية مؤسسة السوق املالية جيب على  - النظم التقنية .7

 .املالئمة

إشعار اهليئة كتابيًا بتوافر مرافق العمل لسوق املالية مؤسسة اجيب على  - مرافق العمل .8

 .املناسبة من مكاتب وخدمات مساندة

إشعار اهليئة كتابيًا باستيفاء مؤسسة السوق املالية جيب على  - وناألشخاص املسجل .9

 .احلد األدنى من متطلبات التسجيل لألشخاص املسجلني

موقع إلكرتوني باللغة ؤسسة السوق املالية مجيب أن يكون لدى  - املوقع اإللكرتوني .10

 .فصح من خالله عن أي معلومات حتددها اهليئةت -حبد أدنى-العربية 

 .أي شروط أو متطلبات أخرى حتددها اهليئةب االلتزاممؤسسة السوق املالية على  جيب .11

 

 



 

 

  

 2-3امللحق 

 اإلشعارمتطلبات 

 

على األقل من تاريخ  يومًا ثالثني قبل يًاهليئة كتابإشعار ا مؤسسة السوق املاليةجيب على  أواًل:

 :اآلتيةأي من األمور يف تغيري أي 

 شركة. تاملسجل إذا كان ا، أو امسهمؤسسة السوق املاليةاسم  .1

أعمال األوراق املالية يف  مبوجبهمؤسسة السوق املالية ارس متأي اسم جتاري  .2

 اململكة.

 .ًاتلفخمالتبليغ باإلشعارات أو املستندات إذا كان كان م، أو الرئيسقر عنوان امل .3

 

خالل سبعة أيام من تاريخ وقوع أي  كتابيًاإشعار اهليئة  مؤسسة السوق املاليةجيب على  ثانيًا:

 :اآلتيةمن األمور 

ل فيما يعلى منوذج طلب التسجهليئة إىل اقدمة املاجلوهرية  يف املعلومات ريتغأي  .1

سلوكه. وجيب أن يقوم الشخص املسجل أو مسعته أو يتعلق باسم شخص مسجل 

من عن أي مؤسسة السوق املالية ملسؤول املطابقة وااللتزام لدى  يفورالشعار اإلب

 .تلك التغريات

 تأسيس أو متلك أو بيع أو حل أي شركة تابعة مع بيان اسم الشركة التابعة .2

 .شركةمؤسسة السوق املالية  تإذا كان نشاطها الرئيسو

ية ألسهم االمسنصف القيمة  لىتصرف يف أي استثمار تزيد قيمته عالتملك أو ال .3

مؤسسة السوق  كنتإذا مل  استثمار مساٍو يف منشأة غري مسجلةشركة أو 

 نشاطهاو اسم الشركة أو املنشأة غري املسجلةحتديد مع ، شركةاملالية 

 .الرئيس

 :اآلتيةلعناوين ت يف املعلومات املقدمة أصاًل حتت ااأي تغيري .4

  أعمال مؤسسة السوق املالية ارس متمكاتب الفروع يف اململكة اليت

 .من خالهلااألوراق املالية 

 .ترتيبات التأمني 



 

 

  

  أعمال األوراق املالية مؤسسة السوق املالية ارس متاليت  األخرىالدول

 غري ذلك. مأشركة تابعة  مأن خالل مكتب فرع ِمأسواء فيها 

 العمالءأو حلفظ أموال  ،وتسوية الصفقات ةقاصأو الرتتيبات مل العقود، 

 .مأو أصوهل

 

 :اآلتيةفور وقوع أي من األمور  كتابيًاإشعار اهليئة  مؤسسة السوق املاليةجيب على  ثالثًا:

أو أي شركة تابعة أو مسيطرة على مؤسسة السوق املالية تقديم عريضة لتصفية  .1

مؤسسة سوق الدعوة ألي اجتماع لدراسة قرار تصفية أو  ،مؤسسة السوق املالية

 .مؤسسة السوق املاليةأو أي شركة تابعة أو مسيطرة على مالية 

 .أي حالة إعسار .2

مؤسسة على  ةتأديبي عقوباتأو  ،بفرض تدابري تأديبيةتنظيمية قيام أي هيئة  .3

 فيما يتعلق بأعمال األوراق املالية.السوق املالية 

أخرى ملخالفة أنظمة بنكية أو أنظمة مؤسسة السوق املالية ضد صدور حكم  .4

حتكم اخلدمات املالية، أو نظام الشركات، أو أنظمة اإلفالس، أو أي خمالفة 

، أو فرض أي عقوبات أي تصرف خمل بالنزاهة واألمانةأخرى تتعلق باحتيال أو 

 الضرائب.الزكاة أو نتيجة التهرب املتعمد من 

 إىل شريك موٍص.مؤسسة السوق املالية متضامن يف  أي شريكل حتّو .5

قبول أو رفض أي طلب أو إلغاء أو منح أي ترخيص ملمارسة أعمال األوراق املالية  .6

 .أو األعمال املصرفية أو أعمال التأمني يف أي بلد أو منطقة خارج اململكة

 قاصة.م مركزأو  ،أو إلغاء عضوية يف سوق مالية ،سحب أو رفض طلب عضوية .7

مؤسسة السوق بتعيني مفتشني للتحقيق يف شؤون  تنظيميةأو  رمسيةقيام هيئة  .8

 .املالية

ن وأو األشخاص املسجل ،مؤسسة السوق املاليةرتكبها تأي إساءة سلوك جسيمة  .9

 .ان هلوالتابع

مصاحل أي من  يفقد يؤثر سلبًا مؤسسة السوق املالية أي خطأ إجرائي لدى  .10

 .اعمالئه



 

 

  

 ،مؤسسة السوق املالية لتزم بهاتللمتطلبات اليت جيب أن جوهرية  ُتَعّدأي مسألة  .11

ظل تلكي  اتابعني هل أو أي أشخاص مسجلني ،اأي من املسيطرين عليهأو 

 .الالئحةاملنصوص عليها يف هذه  لشروط القدرة واملالءمة ةمستوفي

أو أي  ،ة السوق املاليةمؤسسجوهرية إلشراف اهليئة على  ُتَعّدأي مسألة أخرى  .12

 .امن األشخاص املسجلني التابعني هل

تقدميها يف أي ؤسسة السوق املالية ململعلومات اليت سبق يف اأي تغيريات جوهرية  .13

 احلاليني أو احملتملني. اطلب تسجيل ألحد موظفيه

( 13)( و12( و)11املنصوص عليها يف الفقرات ) اإلشعار فيما يتعلق باألمور نشأ واجبي

 ًاأية لالعتقاد بأن يأسس منطق اأو تصبح لديه ،مؤسسة السوق املاليةعلم تعندما  فورًا

 .قعستقد وقعت أو أنها من هذه التغيريات 

 

أو تغيري  ،بأي حدثكتابيًا وبشكل فوري إبالغ اهليئة  مؤسسة السوق املاليةجيب على  رابعًا:

 .اأو عملياته اجوهري يف أعماهل

 

بوقوع  اإشعار اهليئة بشكل كتابي مسبقًا أو فور علمه مؤسسة السوق املاليةلى جيب ع خامسًا:

 أي من األحداث أو التطورات اآلتية:

ؤثر تأثريًا جوهريًا يميكن أن أو تغيري آخر إعادة تنظيم أو توسعة أعمال مقرتحة  .1

للمخاطر،  اأو احتماالت تعرضه ،ا، أو مواردهمؤسسة السوق املاليةأعمال  يف

 مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر اآلتي:

 أو إنشاء فرع مؤسسة السوق املاليةجديدة ضمن جمموعة  تأسيس أعمال ،

 جديد.

 .بدء توفري خدمات يف منطقة جديدة خارج اململكة 

 .بدء توفري نوع جديد من املنتجات أو اخلدمات 

 ابيع أو حتويل أصول جوهرية أو قسم من أعماهل . 

 لتوقف أو التقليص الكبري ملمارسة نشاط أعمال األوراق املالية.ا 

 



 

 

  

الرقابية، مبا يف ذلك  اأو إجراءاتهمؤسسة السوق املالية ظم أي فشل ملحوظ يف ُن .2

 . مؤسسة السوق املاليةتقريرًا بشأنه إىل مراجع احلسابات أي فشل يرفع 

يري جوهري يف كفاية ويؤدي إىل تغ ،ؤسسة السوق املاليةأي حدث يتعلق مب .3

 ، مبا يف ذلك:ارأمساهل

 ؤسسة السوق أي تصرف ميكن أن يؤدي إىل تغيري جوهري يف املوارد املالية مل

 .الالئحةأو املوارد املالية املطلوبة مبوجب هذه املالية 

 أو  ،أو إعادة تسديد قيمة أسهم ،أو غري عادية ،دفع حصص أرباح خاصة

 أو دين آخر.قرض إىل يف األولوية بالنسبة  يةسداد قرض من الدرجة الثان

 للنظر سوق مالية المؤسسة م من عضو من أعضاء جمموعة أي اقرتاح مقّد

 يف أي من التصرفات املشار إليها أعاله.

  غري معرتف بها. مأكانت معرتفًا بها أأي خسائر كبرية سواء 

 

ابيًا خالل يومني من تاريخ تقديم إشعار اهليئة كت مؤسسة السوق املاليةجيب على  سادسًا:

 :استقالة أو فصل أي من األشخاص اآلتني

 الرئيس التنفيذي أو عضو جملس اإلدارة املنتدب. .1

 املدير املالي. .2

 عضو جملس اإلدارة أو الشريك. .3

 .العالقة املباشرة بأعمال األوراق املالية ياإلدارات، ذو يومديركبار التنفيذيني  .4

 زام.مسؤول املطابقة وااللت .5

 مسؤول التبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب. .6

 ويف حال الفصل، جيب توفري كامل تفاصيل أسباب الفصل.

 

إشعار اهليئة كتابياً قبل ثالثني يوماً على األقل من إبرام  مؤسسة السوق املاليةجيب على  سابعًا:

تنفيذ إحدى وظائف يف اتفاق قائم مع أطراف أخرى يتعلق بجوهري اتفاق أو إجراء تغيري 

 مؤسسة السوق املاليةقدرة  يفاملهمة اليت يؤثر الفشل فيها سلبًا  مؤسسة السوق املالية

 .على االلتزام بهذه الالئحة

 



 

 

  

 الباب الرابع 

 األشخاص املسجلون

 

 اخللفية والنطاق: الفصل األول

 نطاق التطبيق: الثامنة عشرةاملادة 

مي طلبات ومقّد ، واألشخاص املسجلني،ملاليةمؤسسات السوق اهذا الباب على  نطبقي

 واألشخاص الذين يؤدون وظائف واجبة التسجيل. ،التسجيل

 : الوظائف واجبة التسجيلالتاسعة عشرةاملادة 

 .واجبة التسجيلهليئة الوظائف حتدد ا أ(

 :جيب أداؤها من قبل أشخاص مسجلنيوظائف  اآلتيةالوظائف  عّدُت ب(

 .عضو جملس اإلدارة املنتدب الرئيس التنفيذي أو (1

 .اليامل املدير (2

 .شريكالدارة أو اإلعضو جملس  (3

 .العالقة املباشرة بأعمال األوراق املالية يذو ،اإلدارات يومديركبار التنفيذيني  (4

 .تزاملطابقة واالاملمسؤول  (5

 .ومتويل اإلرهاباألموال  تبليغ عن غسلالمسؤول  (6

للعمالء، مبا يف ذلك مندوبو املبيعات،  عمال األوراق املاليةأ موظفو تقديم خدمات (7

 ،االستثمارية الصناديق أو للعمالء ومستشارو االستثمار ومديرو احملافظ االستثمارية

 ومتخصصو متويل الشركات، وموظفو الوساطة، وفقًا للتعريفات اليت تضعها اهليئة.

 : أداء الوظائف واجبة التسجيلالعشروناملادة 

توافق اهليئة ال جيوز ألي شخص عدا شخص مسجل أن يؤدي وظيفة واجبة التسجيل ما مل  أ(

 .على ذلك كتابيمسبقًا وبشكل 

لكل من يف مجيع األوقات شخص مسجل مؤسسة السوق املالية دى أن يكون لجيب  ب(

 :اآلتيةالوظائف 

 نتدب.املدارة اإلتنفيذي أو عضو جملس الرئيس ال (1



 

 

  

 .الياملدير امل (2

 .تزاملطابقة واالاملمسؤول  (3

 .ومتويل اإلرهاباألموال  تبليغ عن غسلالمسؤول  (4

من بسبب عدم االلتزام بالفقرة )ب( مؤسسة السوق املالية ال تتخذ اهليئة أي إجراءات ضد  ج(

مؤسسة السوق سعى ت، شرط أن بشكل مؤقت واجبة التسجيل ةفيوظت رإذا شغهذه املادة 

شخص مسجل آخر يتوىل مسؤولية تكليف بلغ اهليئة بتوأن  ،بديل مناسب عينيإىل تاملالية 

 الوظيفة واجبة التسجيل بصفة مؤقتة.

مؤسسة السوق جيوز ألي شخص أن يؤدي أكثر من وظيفة واحدة واجبة التسجيل حلساب  د(

 :هأن، إال املالية

 لتزام أشخاصًااملالي ومسؤول املطابقة واال واملديرجيب أن يكون الرئيس التنفيذي  (1

 .على خالف ذلكخمتلفني ما مل توافق اهليئة 

 وظيفة تشمل تقديم خدمات للعمالء.وااللتزام ال يؤدي مسؤول املطابقة ن جيب أ (2

استثناًء من الفقرة )أ( من هذه املادة، ودون اإلخالل بأحكام املادة التاسعة واخلمسني من  هـ(

يف ممارسته  ا يقتصر نوع النشاط املرخص هليتالية ؤسسة السوق املالهذه الالئحة، جيوز مل

أو الرتتيب أو تقديم املشورة تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة إدارة االستثمارات على 

املدير املالي أو وظيفة مسؤول املطابقة وااللتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل األموال 

 :ومتويل اإلرهاب إذا توافرت الشروط اآلتية

أن تكون اجلهة اخلارجية املكلفة بأداء وظيفة املدير املالي مكتب حماسبة قانونية  (1

ن أحد موظفيها مديًرا له من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، وأن تعّي ًامرخص

 .ؤسسة السوق املاليةمالًيا مل

وظيفة مسؤول أن تكون اجلهة اخلارجية املكلفة بوظيفة مسؤول املطابقة وااللتزام أو  (2

مكتب حماسبة  ، أومؤسسة سوق ماليةالتبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

له من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، أو مكتب حماماة  ًاقانونية مرخص

ن أحد موظفيها مسؤواًل على ترخيص يف ممارسة املهنة يف اململكة، وأن تعّي حاصاًل

ؤسسة السوق ؤواًل للتبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب ملللمطابقة وااللتزام أو مس

 .املالية



 

 

  

نون من اجلهات اخلارجية املكلفة املنصوص عليهم يف الفقرة جيتاز املوظفون املعّيأن  (3

 ( أعاله االختبارات التأهيلية اليت تطلبها اهليئة ما مل تعفهم من ذلك.2( والفقرة )1)

 ددها اهليئة.استيفاء أي شروط أخرى حت (4

 مؤسسة السوق املاليةجيب أن يكون لدى أحكام الفقرة )ب( من هذه املادة، استثناًء من  و(

 شخصان مسجالن يف مجيع األوقات يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي -أدنىحبد -

نوع النشاط املرخص هلا يف ممارسته يقتصر على إدارة االستثمارات أو ن وكيف حال 

خص مسجل واحد يف مجيع األوقات يؤدي وظيفة الرئيس التنفيذي يف حال الرتتيب، وش

دون إخالل  يف ممارسته يقتصر على تقديم املشورة، وذلك انوع النشاط املرخص هلن وك

أي من هذه الوظائف، وشريطة تكليف  مبا ورد يف الفقرة )ج( من هذه املادة يف حال شغور

 .بة التسجيل مبوجب الفقرة )ب( من هذه املادةجهات خارجية بأداء بقية الوظائف الواج

جيب أن ال يقل عدد األشخاص املسجلني ألداء وظيفة مع مراعاة الفقرة )د( من هذه املادة،  ز(

مؤسسة السوق املالية االستثمارية لدى االستثمارية للعمالء أو الصناديق مدير احملافظ 

صناديق الو إدارة االستثمارات وتشغيل يف ممارسة أعمال إدارة االستثمارات أاملرخص هلا 

 .عن شخصني اثنني يف مجيع األوقات

 التسجيل: الفصل الثاني

 : متطلبات طلب التسجيلاحلادية والعشروناملادة 

شخص ألداء وظيفة واجبة التسجيل دم تقديم طلب تسجيل عمؤسسة السوق املالية على جيب  أ(

 .املعينالشخص موافقة دون 

 لنموذج الذي حتدده اهليئة.ل قًاوفتسجيل الب جيب تقديم طل ب(

 طلب.المن تاريخ تقديم  ابتداًء الالئحةم طلب التسجيل هلذه مقّد ضعخي ج(

من ما مل تعفه اهليئة  ا تطلبهاليت ةالتأهيلي اتم طلب التسجيل االختبارمقّد تازجيب أن جي (د

 .ذلك

 ةتعلقاملعامة الرشادات إلايل، ولوظائف واجبة التسجلمتطلبات االختبار  تضع اهليئة (هـ

 وشروط اإلعفاء من االختبارات املطلوبة. ،باملؤهالت املقبولة

 .تسديد املقابل املالي الذي حتدده اهليئةمؤسسة السوق املالية جيب على  (و



 

 

  

 : إجراءات وصالحيات اهليئةالثانية والعشروناملادة 

 :اآلتية اإلجراءاتن اختاذ أي مجيوز للهيئة عند دراسة طلب التسجيل  أ(

 ات تراها مناسبة.ءاقصأي است إجراء (1

 عنأو مقدم طلب التسجيل أمام اهليئة لإلجابة على  مؤسسة السوق املاليةحضور طلب  (2

 عالقة بالطلب.ترى أن هلا أسئلة وشرح أي مسألة 

 طلب تقديم معلومات إضافية. (3

 .من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم الطلب التأكد (4

جلميع املعلومات  تسلمهاتسعى اهليئة إىل دراسة طلب التسجيل خالل ثالثني يومًا من  ب(

 واملستندات اليت تراها ضرورية.

 :اآلتية اإلجراءاتمن بعد دراسة طلب التسجيل اختاذ أي  جيوز للهيئة ج(

 .طلب التسجيلاملوافقة على  (1

 .ا مناسبةاليت تراهوالقيود الشروط بطلب املوافقة على ال (2

تحقق مزيد من الدراسة والإلجراء ًا تراه ضروريحسبما تأجيل اختاذ القرار فرتة زمنية  (3

 .أو إتاحة تقديم معلومات إضافية

 .مع بيان األسباب رفض طلب التسجيل (4

م طلب التسجيل، تضيف امسه إىل سجل األشخاص املسجلني إذا قررت اهليئة تسجيل مقّد د(

 بذلك.مؤسسة السوق املالية وتقوم بإبالغ ئة هلذا الغرض ه اهليّدِعالذي ُت

مؤسسة السوق املالية م طلب التسجيل ومقّدبالغ تقوم بإ ،الطلبرفض اهليئة قررت إذا  هـ(

 يف الطلب كتابيًا. اةاملسم

 م الطلب أداء الوظيفة واجبة التسجيل إال بعد تسجيله لدى اهليئة.قّدمل جيوز ال و(

السوق املالية احلصول على موافقة اهليئة قبل تغيري املسمى الوظيفي جيب على مؤسسة  ز(

 للشخص املسجل.

 التظلم: حق الثالثة والعشروناملادة 

قرار بشأن أي  إىل اللجنةتظلم اليف الطلب  اةاملسممؤسسة السوق املالية ملقدم طلب التسجيل أو 

 .إجراء تتخذه اهليئة وفقًا هلذا البابأو 

 
 

 



 

 

  

 أحكام عامة: ثالفصل الثال

 : مسؤوليات األشخاص املسجلنيالرابعة والعشروناملادة 

حيثما )يلتزم الشخص املسجل باملبادئ املنصوص عليها يف الباب الثاني من هذه الالئحة  (أ

 .(ينطبق

  .مل تستثنه اهليئة من ذلك شرتط أن يكون الشخص املسجل مقيمًا يف اململكة ماُي  (ب

 ى أي شخص غري مسجل يؤدي وظيفة واجبة التسجيل.عل هذه املادةتسري  (ج

 التسجيلإلغاء : اخلامسة والعشروناملادة 

تأكد من توقف المؤسسة السوق املالية يف حالة إلغاء تسجيل شخص مسجل، جيب على  أ(

 عن أداء أي وظيفة واجبة التسجيل. ذلك الشخص فورًا

سجل املشخص الأيام من تاريخ توقف قوم خالل سبعة تأن مؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

به، بإبالغ اهليئة بذلك  اعن أداء وظيفة واجبة التسجيل أو تركه للخدمة أو انتهاء عالقته

ويظل التعليق ساري  ،اإلشعار تسلمباستخدام النموذج احملدد. ويتم تعليق التسجيل فور 

 :ن اآلتيم ًااملفعول إىل أن تقرر اهليئة أي

 التسجيل.غاء إلاملوافقة على  (1

 بوظيفة مماثلة.مؤسسة سوق مالية الشخص لدى عمل املوافقة على  (2

 شطب الشخص من سجل األشخاص املسجلني. (3

 إىل اللجنة.التظلم حيق للشخص املسجل الذي تشطب اهليئة امسه من السجل  ج(

يما يتعلق ف تسجيلهلسلطة اهليئة مدة سنتني من تاريخ إلغاء  ًاسجل خاضعيبقى الشخص امل د(

. ويف حال فتح حتقيق أو اختاذ أي إجراءات سجيلهبأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ت

لسلطة اهليئة حتى انتهاء التحقيق أو  ًاخاضعاملسجل خالل هذه الفرتة، يبقى الشخص 

 اإلجراءات.

م للهيئة إلغاء تسجيل أي شخص مسجل مبوجب أحكام هذه الالئحة إذا خالف أياً من أحكا هـ(

 النظام أو لوائحه التنفيذية.

 



 

 

  

 الباب اخلامس

 ممارسة األعمال

 

 ةعامأحكام  :الفصل األول

 : أحكام متهيديةالسادسة والعشروناملادة 

داخل مؤسسة السوق املالية ارسها متيسري هذا الباب على مجيع أعمال األوراق املالية اليت  أ(

 .بهأو حلسا أو خارجها مع عميل يف اململكة ،اململكة

مجيع على  على ترخيص من اهليئة احصوهلبوضوح  زربتأن مؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

 اووكالؤه االيت يستخدمها موظفوه الصادرة للجمهور اوإشعاراته اوإعالناته امراسالته

 وسائط إلكرتونية. مأكانت على شكل مطبوعات ورقية أ اءسو

 : احلوافزالسابعة والعشروناملادة 

 :باآلتيالقيام مؤسسة السوق املالية على  ظرحُي أ(

 هدايا أو حوافز.أو إعطاء بعرض صفقة أي تشجيع أي عميل على إبرام  (1

واجب أي جوهري مع بشكل قبول هدايا أو حوافز إذا كان ذلك يؤدي إىل تعارض  (2

 عميل.البه جتاه  ةكون ملزمت

ؤسسة أي هدية أو حافز يعطيه أو يتلقاه تابع ملاهليئة  َتُعّد ،من هذه املادة( أ) ةألغراض الفقر ب(

 تهأو تلق تهأنه حافز أعطمؤسسة السوق املالية أو طرف ثالث بتوجيه من السوق املالية 

 .انفسهمؤسسة السوق املالية 

 ض هلا عميل.أو عرض املشاركة يف أي خسائر تعرَّ ةشاركاملؤسسة السوق املالية ملال جيوز  ج(

 اصةاخل : ترتيبات العمولةشرونالثامنة والعاملادة 

 ًاسلعمؤسسة السوق املالية مبوجبها تلقى تالرتتيبات اليت  اخلاصةقصد برتتيبات العمولة ُي أ(

صفقات المقابل  ُتدَفع ةلولقاء عموسيط أو خدمات إضافة إىل خدمات تنفيذ التداول من 

 .الوسيطذلك من خالل  هوجَّتاليت 

 :اآلتيةإذا توافرت الشروط  اخلاصةإبرام ترتيبات العمولة  ؤسسة السوق املاليةجيوز مل (ب



 

 

  

ؤسسة ملالشروط أفضل خدمات التنفيذ بالشخص املسؤول عن تنفيذ الصفقة  قّدمإذا  (1

 .السوق املالية

معقول بشكل مؤسسة السوق املالية تلقاها تالسلع أو اخلدمات اليت  أن ُتَعّدز اإذا ج (2

 .السوق املالية مؤسسةعلى أنها ملنفعة عمالء 

ميكن  ابأنه العمالئهيف شروط تقديم اخلدمات مؤسسة السوق املالية  تصرحإذا  (3

 .خاصة صل على عمولةحتأن 

تلك معقواًل يف السلع أو اخلدمات إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة ملقدم  (4

 الظروف.

 : سرية املعلوماتالتاسعة والعشروناملادة 

احملافظة على سرية املعلومات اليت يتم احلصول عليها من سوق املالية مؤسسة الجيب على 

 اإلفصاح عنها إال يف أي من احلاالت اآلتية: االعمالء، وال جيوز هل

أو جلان الفصل يف منازعات األوراق املالية بناءً على طلب اهليئة إذا كان اإلفصاح عنها  (1

، أو بناًء على طلب اإلدارة ذات العالقةمة مبوجب النظام أو لوائحه التنفيذية أو األنظ

العامة للتحريات املالية وفقًا ألحكام نظام مكافحة غسل األموال ونظام مكافحة 

 .جرائم اإلرهاب ومتويله ولوائحهما التنفيذية

 إذا وافق العميل صراحًة على اإلفصاح عنها. (2

 ينة للعميل.مّعإذا كان اإلفصاح عنها ضروريًا بشكل معقول ألداء خدمة  (3

 د املعلومات سرية.إذا مل تُع (4

 : الرتتيبات الواقية من تسرب املعلوماتالثالثوناملادة 

ضعها تاليت املكتوبة  واإلجراءاتقصد بالرتتيب الواقي من تسرب املعلومات السياسات ُي أ(

صل حتليت أو املعلومات الداخلية ا ،للمحافظة على املعلومات السريةمؤسسة السوق املالية 

لتأكد إىل اأعمال األوراق املالية اليت تهدف  ايف سياق ممارستهمؤسسة السوق املالية عليها 

 احلصول عليهاباملصرح هلم مؤسسة السوق املالية وظفي متاح ملعلم بتلك املعلومات المن أن 

  .ال يتم اإلفصاح عن تلك املعلومات ألي أشخاص آخرينن ، وأفقط



 

 

  

 التعاملأعمال أيضًا متارس الرتتيب وأعمال متارس  يتاللسوق املالية مؤسسة اجيب على  ب(

من تسرب للوقاية  ترتيباتضع تأن  ،املشورة، أو اإلدارةتقديم ، أو وكيلأصيل أو بصفة 

 .مبا يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماهلا املعلومات

مؤسسة السوق املالية  عن أو الشخص الذي يتصرف نيابًةمؤسسة السوق املالية كون تال  ج(

مؤسسة السوق  تكانخمالفاً للمادتني اخلامسة أو السادسة من الئحة سلوكيات السوق إذا 

تكون م املشورة يف ورقة مالية ذات عالقة باملعلومات الداخلية عندما قّدتأو تعامل املالية ت

، إذا توافرت الشروط حاصلة على املعلومات الداخليةمؤسسة السوق املالية إدارة ثانية لدى 

 :اآلتية

الواقي من تسرب املعلومات بالنظر إىل املالئم الرتتيب مؤسسة السوق املالية ضع تأن  (1

 وحجمها. انوع أعمال األوراق املالية اخلاصة به

فعليًا الرتتيب الواقي من تسرب املعلومات  تقد طبقمؤسسة السوق املالية كون تأن  (2

 عليه. توحافظ

يكون أي من األفراد الذين يقومون بنشاط التعامل أو تقديم املشورة يعلم عن ال ن أ (3

املعلومات الداخلية أو استلم مشورة بشأن نشاط التعامل أو تقديم املشورة من شخص 

 يعلم باملعلومات الداخلية.

  مسؤولية مؤسسة السوق املالية: احلادية والثالثوناملادة 

سواء -من املسؤولية، أو احلد منها  انفسهمؤسسة السوق املالية يقع باطاًل أي شرط بإعفاء  أ(

إذا كان اإلعفاء أو حتديد املسؤولية يتعارض  - غري ذلك مأمبوجب شروط تقديم اخلدمات أ

 مبوجب النظام أو لوائحه التنفيذية.مؤسسة السوق املالية مع التزامات 

 ينية كافية ملخاطر اإلخفاقات املهنيةتغطية تأممؤسسة السوق املالية جيب أن يتوافر لدى  ب(

 .مبا يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماهلا

 إعالنات األوراق املالية: الثانيالفصل 

 التطبيق: نطاق الثانية والثالثوناملادة 

مؤسسة السوق املالية قوم بها تمجيع اإلعالنات عن األوراق املالية اليت يسري هذا الفصل على 

 ىمستثنإعالن ال يسري على إلرساهلا من قبل شخص آخر، و يهاوافق علتأو  ،يف اململكة

 مبوجب الئحة أعمال األوراق املالية.



 

 

  

 املعدة مسبقًا: إعالنات األوراق املالية الثالثة والثالثوناملادة 

م يتأو نشاط أوراق مالية أي إعالن عن أوراق مالية  مسبقًا املعّديعين إعالن األوراق املالية  أ(

 ،بغرض دعوة شخص أو تشجيعه على ممارسة نشاط يف األوراق املالية إعداده بشكل مسبق

 واحد أو أكثر.شخص إىل  غري ذلكأو كتابيًا أو إلكرتونيًا ويرسل 

إلرساله من قبل شخص آخر  حمتواهأو اعتماد  ،مسبقًا املعّدقبل إرسال إعالن األوراق املالية  (ب

 التأكد من اآلتي:ة مؤسسة السوق املاليجيب على 

ن لدى بعد اعتماده من مسؤول معّي هذا البابتطلبات ملإعالن األوراق املالية  استيفاء (1

 .مؤسسة السوق املالية

 عالن واضح وعادل وغري مضلل.اإلأن  (2

بشكل اإلفصاح يتضمن إلرساله من قبل شخص آخر  اهاملعتمد حمتوأن اإلعالن  (3

مقابل إرسال ذلك  تلقى أو سيتلقى منافَعلك الشخص ذواضح وعادل وغري مضلل بأن 

 اإلعالن.

يف  ااملنصوص عليه اتللمتطلب مطابقًامسبقًا  املعّدجيب أن يكون إعالن األوراق املالية  (ج

 .(1-5)امللحق 

احلالة هذه ، جيب يف معينةمالية أوراق تعلق بيمسبقًا  املعّدإذا كان إعالن األوراق املالية  (د

مدروس لألوراق املالية  تقويمعلى معلومات كافية لتمكني أي شخص من إجراء أن حيتوي 

 أو لنشاط األوراق املالية ذي العالقة.

 تطلباتملايستويف  المسبقًا  املعّدأن إعالن األوراق املالية مؤسسة السوق املالية  تإذا علم (هـ

 اجيب عليهة يف هذا الشأن، توجيهًا من اهليئ اأو عند تلقيهاملنصوص عليها يف هذا الباب، 

 بأسرع وقت ممكن. اإلعالنسحب 

مسبقًا  معّد  بكل إعالن أوراق ماليةكامٍل سجلب االحتفاظمؤسسة السوق املالية جيب على  (و

 .ته للمتطلباتمطابقمن  تتأكده وتاعتمد

 االتصال املباشر: الرابعة والثالثوناملادة 

، مسبقًا ًامعّدراق مالية ال يكون إعالن أوراق مالية أي إعالن عن أو االتصال املباشر يعين أ(

مبا يف ذلك أي اجتماع مع عميل أو عميل حمتمل، أو مكاملة هاتفية، أو عرض، أو أي حوار 

 تفاعلي مباشر مع شخص أو أكثر.

 التأكد من اآلتي:مؤسسة السوق املالية جيب على مباشر قبل القيام باتصال  ب(



 

 

  

 إعالن األوراق املالية. سلمتتلقي على املة وافقم (1

مبوجب هذه توقع ُيو ،مؤسسة السوق املاليةقائمة مع عميل عالقة تلقي لديه املأو أن  (2

 أن يتلقى هذا النوع من إعالنات األوراق املالية.العالقة 

، اهنيابة عنمباشر باتصال تأكد من أن أي شخص يقوم المؤسسة السوق املالية جيب على  ج(

 :خرآي شخص مسجل أو أي موظف مبا يف ذلك أ

 ذلك بطريقة واضحة وعادلة وغري مضللة.قوم بي (1

 أي إفادات كاذبة أو مضللة. يال يعطو (2

ؤسسة السوق ومبنفسه بف ، ويعّرتصاليوضح غرض إعالن األوراق املالية يف بداية االو (3

 .ا ميثلهيتال املالية

ما مل يكن الشخص قد وافق  ملال يقوم باالتصال بأي شخص يف غري أوقات العو (4

 على ذلك االتصال. مسبقًا

يسعون إىل احلصول  ناألفراد الذيم وضع قواعد سلوك تلِزمؤسسة السوق املالية على جيب  د(

أو إعطاء أي إفادات ضغط الأساليب  تباعاعدم بمؤسسة السوق املالية  على أعمال نيابة عن

 احملتملني.للعمالء أو للعمالء ح أغراضهم وهوياتهم ايضعليهم إ، وأن مضللة

 اتتقواملشلعمالء التجزئة : صناديق االستثمار غري املخصصة اخلامسة والثالثوناملادة 

يتعلق بصندوق جتزئة عميل إىل إعالن أوراق مالية  إرسالعدم مؤسسة السوق املالية جيب على 

أن األوراق املالية  تقرر إذا ، إالاألوراق املالية شتقاتأو مبلعمالء التجزئة استثمار غري خمصص 

 .لذلك العميلة الئمم

 عمالءقبول ال: الثالثالفصل 

  : تصنيف العمالءالسادسة والثالثوناملادة 

مؤسسة السوق املالية ، جيب على هأو حلسابأي عميل قبل القيام بأعمال أوراق مالية مع  أ(

 :اآلتيةتصنيف العميل على إحدى الفئات 

 .عميل جتزئة (1

 .عميل مؤهل (2

 .عميل مؤسسي (3



 

 

  

ف أي عميل على أكثر من فئة من الفئات املذكورة يف يصنتؤسسة السوق املالية ال جيوز مل ب(

 .من هذه املادة الفقرة )أ(

إعداد سجل تصنيف لكل عميل مبوجب هذه املادة يتضمن مؤسسة السوق املالية جيب على  (ج

 معلومات كافية لتأييد ذلك التصنيف.

 ل ومتويل اإلرهابغسل األموامكافحة : السابعة والثالثوناملادة 

مؤسسة السوق املالية ، جيب على أو حلسابه قبل ممارسة أعمال األوراق املالية مع أي عميل

والئحته التنفيذية مبوجب نظام مكافحة غسل األموال  اجبميع التزاماته امن وفائهتأكد ال

 . ئحته التنفيذيةجرائم اإلرهاب ومتويله والونظام مكافحة 

  ءلعمالتقديم اخلدمات ل: شروط الثامنة والثالثوناملادة 

اليت حتدد أسس  تقديم اخلدماتبشروط  اهعميلد تزويمؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

بتلك الشروط قبل ممارسة ه . وجيب تزويدأو حلسابه العميلممارسة أعمال األوراق املالية مع 

 .هأو حلساب هعأي أعمال أوراق مالية م

بصيغة اتفاقية يبدأ سريان مفعوهلا فور العميل مع تقديم اخلدمات جيب وضع شروط  ب(

 .العميلاحلصول على نسخة موقعة من 

للخدمات حتتوي على  اتأكد من أن شروط تقدميهالمؤسسة السوق املالية جيب على  ج(

 .ألسس تنفيذ أعمال األوراق املاليةكاٍف تفصيل 

لعميل التجزئة  للخدمات اتأكد من أن شروط تقدميهالؤسسة السوق املالية مجيب على  د(

 .(2-5)متطلبات شروط تقديم اخلدمات املنصوص عليها يف امللحق مع قة تفم

د بها اليت يزوَّ شروط تقديم اخلدماتاالحتفاظ بسجل لمؤسسة السوق املالية جيب على  (هـ

 ، وأي تعديالت لتلك الشروط.العميل

  عميلال ةعرفم: التاسعة والثالثوناملادة 

الية مع العميل أو املوراق األأعمال  من ممارسة أي قبلمؤسسة السوق املالية  جيب على أ(

املالي، وخربته يف جمال  هوضعتتعلق بالعميل ، احلصول على معلومات من حلسابه

صول على تلك . وجيب احلاملقدَّمةباخلدمات  املتعلقة يةاالستثمار، وأهدافه االستثمار

 املعلومات كشرط سابق لتقديم تلك اخلدمات.



 

 

  

نص عليها  يتاملعلومات ال من هذه املادة جيب أن تشمل املعلومات املشار إليها يف الفقرة )أ( ب(

وجيوز ملؤسسة السوق املالية االسرتشاد باملعلومات اليت نص  أدنى.د حب)أ(  (3-5)امللحق 

 ( )ب(.3-5)عليها امللحق 

مبوجب حتديث املعلومات املطلوبة  اطلب من عمالئهتأن مؤسسة السوق املالية على جيب  ج(

، وعلى مرة واحدة كل ثالث سنوات حبد أدنىهذه الالئحة عند حدوث أي تغيري عليها أو 

 .وضع إجراءات وسياسات دائمة يف سبيل حتقيق ذلكمؤسسة السوق املالية 

ؤسسة ، ال جيوز ملهذه املادةالفقرة )أ( من مبوجب مطلوبة  إذا رفض العميل تقديم معلومات د(

 .الية مع العميل أو حلسابهاملوراق األأعمال من ممارسة أي  السوق املالية

صل عليها من حتاالحتفاظ بسجل جلميع املعلومات اليت مؤسسة السوق املالية جيب على  هـ(

 مبوجب هذه املادة.عميل ال

 ة مع العمالءالقالع: الرابعالفصل 

 : واجبات األمانةاألربعوناملادة 

جتاه  (4-5)بواجبات األمانة املنصوص عليها يف امللحق  ةملزممؤسسة السوق املالية كون ت

 .ائهعمال

 املصاحلتعارض : احلادية واألربعوناملادة 

يف مجيع األوقات،  املصاحل عميله ارعايتهالتأكد من مؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

قدمها تالصفقات أو اخلدمات اليت  يف اومصاحل عميله ابني مصاحله تعارض أيوعدم تأثري 

 .العميلهمؤسسة السوق املالية 

 يتالمؤسسة السوق املالية قائم، أو حيتمل قيامه بني مصاحل  تعارضإذا كان هناك  ب(

قدم له املشورة وبني مصاحل ذلك العميل فيما يتعلق بصفقة أو تتصرف حلساب عميل أو ت

واحلصول على  اإلفصاح للعميل كتابيًا عن ذلكمؤسسة السوق املالية ة، جيب على مشور

القائمة أو احملتملة بني مصاحل التعارض إقرار كتابي منه بفهمه واطالعه على حاالت 

 .مؤسسة السوق املالية وبني مصاحله

فصاح اإلمصاحل إذا كان  تعارضعن وجود اإلفصاح مؤسسة السوق املالية ال جيب على  ج(

مؤسسة السوق معلومات داخلية. ويف تلك احلالة، جيب على عن  ًاإفصاح ّدعُيتلك املعلومات ب

 .للعميلذ اخلطوات املعقولة لضمان املعاملة العادلة ااختاملالية 



 

 

  

ومصلحة العميل يف أي صفقة، جيب مؤسسة سوق مالية بني مصلحة  تعارضيف حالة وجود  د(

 إال إذا: التعارض،نتيجة ذلك  يتحملهادفع للعميل أي خسارة ت أنمؤسسة السوق املالية على 

املصاحل طبقًا للفقرة  تعارضللعميل عن  تقد أفصحمؤسسة السوق املالية  تكان (  1

  ؛)ب( من هذه املادة

 التعارض.رغم ذلك مؤسسة السوق املالية ووافق العميل كتابيًا على مواصلة (   2

من الئحة  الرابعة عشرةااللتزام يف مجيع األحوال باملادة لية مؤسسة السوق املاجيب على  هـ(

 أصياًل مع العميل. اتعامل بصفتهتسلوكيات السوق عندما 

على  ايف ممارسة أعمال تقديم املشورة تقديم نفسهؤسسة السوق املالية املرخص هلا ملجيوز  و(

 ال قيامه بني مصاحلهقائم أو حيتم تعارض مل يكن هناك مامستشار استثمار مستقل  اأنه

 .م إليه املشورةومصاحل الشخص الذي تقّد

وضع سجل خاص لكل نوع من أعمال األوراق املالية لتوثيق مؤسسة السوق املالية جيب على  (ز

 .املصاحل القائمة أو احملتملة واإلجراءات املتخذة يف شأنها تعارضمجيع حاالت 

  : فهم املخاطرالثانية واألربعوناملادة 

أو طرح ورقة مالية، أو  ،أو تقديم املشورة ،عدم التعاملمؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

ضمان احلصول على أو  ،عميلأو اإلدارة حلساب ، توزيع وحدات صناديق االستثمار

فهم طبيعة من العميل لتمكني خطوات معقولة  تكن قد اختذتما مل  ،عميلمن  احلسابه

طبيعة املخاطر، جيب من فهم العميل لتمكني و قة اليت سيربمها.املخاطر املتعلقة بنوع الصف

 أخذ يف االعتبار اآلتي:تأن مؤسسة السوق املالية على 

 .)حيثما ينطبق( التعليمي واملعريف للعميل املستوى (1

 .للعميل ال العملياجمل (2

 .العميل يف أسواق األوراق املالية ومدتها وطبيعتها خربة (3

أي أعمال أوراق مالية مع عميل مؤسسة السوق املالية ه املادة على ممارسة ال تنطبق هذ (ب

 .أو حلسابه بصفته طرفًا نظريًامؤسسي 

  : املالءمةالثالثة واألربعوناملادة 

أو أو طرح ورقة مالية،  ،أو تقديم املشورة ،عدم التعاملمؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

ضمان  احلصول علىأو  ،عميلو اإلدارة حلساب أتوزيع وحدات صناديق االستثمار، 



 

 

  

احلقائق  يف ضوءالعميل لذلك  مالئمةما مل تكن املشورة أو الصفقة  ،عميلمن  احلسابه

أو  ،مؤسسة السوق املاليةعلم بها ت بهوأي حقائق أخرى تتعلق  ،العميلاليت يفصح عنها ذلك 

 كون على دراية بها.تجيب يف حدود املعقول أن 

خذ يف أتن أمؤسسة السوق املالية ، جيب على عميلللصفقة الشورة أو املاسة مالءمة عند در ب(

 :اآلتياالعتبار 

  .)حيثما ينطبق( املستوى التعليمي واملعريف للعميل (1

 .للعميل ال العملياجمل (2

وقدرته على ، لألوراق املالية واألسواق واملخاطر ذات العالقةالعميل معرفة وفهم  (3

 .حتملها

على  أو قيمة حمفظته االستثمارية بناًء ثروته تقويماملشتمل على لعميل املالي لوضع ال (4

، ونوع األصول اليت ميلكها العميل ومدة احتفاظه عنهاالعميل املعلومات اليت يفصح 

 .كافة بها، وما متثله الصفقة احملتملة بالنسبة إىل أصول العميل

العميل العالقة، وتكرار األعمال ومدى اعتماد يف األسواق ذات العميل مدة نشاط  (5

 .مؤسسة السوق املاليةمها قّدتعلى املشورة اليت 

 يف األسواق ذات العالقة.العميل حلساب  املنفَّذةحجم وطبيعة الصفقات  (6

 االستثمارية.العميل أهداف  (7

 .اسرتداد أمواله املستثمرة خالهلا العميليتوقع املدة اليت  (8

م قّدتأو إمتام الصفقة له أن لعميل إىل اقبل تقديم املشورة مؤسسة السوق املالية ى جيب عل ج(

للعميل تقريرًا حول مالءمة تلك املشورة أو الصفقة، على أن يتضمن التقرير حبد أدنى بيان 

 :اآلتي

 .أهداف العميل االستثمارية وقدرته على حتمل املخاطر (1

 .احملتملةعيوب وخماطر املشورة أو الصفقة  (2

مربرات استنتاج أن املشورة أو الصفقة احملتملة مالئمة للعميل أو غري مالئمة له يف  (3

 .ضوء احلقائق اليت أفصح عنها ذلك العميل

تصرف ت يتالمؤسسة السوق املالية ( من هذه املادة، جيب على جاستثناًء من أحكام الفقرة ) د(

املالءمة لذلك العميل عند بداية العالقة مديرًا حلساب العميل إعداد تقرير  ابصفته

 .جتديدهاعند حتديث شروطها، وعند التعاقدية، و



 

 

  

بأن عمياًل مؤسسة السوق املالية  تإذا أبلغ، من هذه املادة الفقرة )أ(من أحكام  استثناًء (هـ

 تنفيذ تلك الصفقةعلى العميل وأصّر  على تقرير املالءمة، بناًء لهمالئمة صفقة معينة غري 

قبول أمر بيع أو شراء الورقة ؤسسة السوق املالية ، جيوز ملبعد اطالعه على تقرير املالءمة

 االعميل بأن تنفيذ الصفقة ال يتوافق مع تقرير املالءمة وحصوهل ابعد إبالغه العميلاملالية من 

 .يلبسجالت تقرير املالءمة وإقرار العماالحتفاظ  ةطيشر ،على إقرار من العميل بفهمه لذلك

ًا بصورة واضحة جيب أن يكون إقرار العميل املشار إليه يف الفقرة )هـ( من هذه املادة معّد و(

 :وعادلة وغري مضللة، وأن يتضّمن إقرار العميل باآلتي

 .اّطالعه على تقرير املالءمة للصفقة اليت ُيصر على تنفيذها (1

 .فهمه ملخاطرهاعلى تنفيذها، و تفاصيل الصفقة اليت ُيصّر جبميععلمه  (2

 .فهمه أن تنفيذ الصفقة ال يتوافق مع تقرير املالءمة (3

عًا ومعتمدًا من جيب أن يكون إبالغ العميل املشار إليه يف الفقرة )هـ( من هذه املادة مراَج ز(

 .املالءمة تقرير شخص مسجل مستقل عن الشخص الذي أعّد

ضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة للعميل اتباع أساليب المؤسسة السوق املالية ُيحظر على  ح(

تؤدي إىل تقديم العميل ملعلومات خاطئة أو غري دقيقة أو غري مكتملة ألغراض دراسة قد 

 .مالءمة املشورة أو الصفقة للعميل

مة من العميل ألغراض دراسة االعتماد على املعلومات املقّدؤسسة السوق املالية ملجيوز  ط(

أن تلك  - أو جيب يف حدود املعقول أن تعلم -ة للعميل، ما مل تعلم مالءمة املشورة أو الصفق

 .املعلومات املقدمة خاطئة أو غري دقيقة أو غري مكتملة

 يف احلاالت اآلتية: ال تنطبق هذه املادة (ي

مع العميل بصفة وكيل فقط وفقًا للتعليمات اليت مؤسسة السوق املالية تعامل تعندما  (1

أدوات الدين سوق يف  سترَبم، وكانت الصفقات إليهديم املشورة تلقاها منه دون تقت

 .خارج اململكةالية املوراق األيف السوق الرئيسية أو ما يعادهلا من أسواق املدرجة أو 

عندما تطرح مؤسسة السوق املالية أسهمًا أو أدوات دين مطروحة طرحًا عامًا، أو  (2

أو تطرح ، ض املخاطر أو توزعهامنخفمفتوح ر عام استثماتطرح وحدات صندوق 

 .أوراقًا مالية من خالل منصات التمويل اجلماعي باألوراق املالية



 

 

  

مع عميل مؤسسي بصفة وكيل فقط وفقًا مؤسسة السوق املالية تعامل تعندما  (3

، باستثناء الطرف أو اإلدارة حلسابه إليهتلقاها منه دون تقديم املشورة تللتعليمات اليت 

 .النظري

 .مع عميل مؤسسي بصفته طرفًا نظريًامؤسسة السوق املالية تعامل تعندما  (4

جيوز ملؤسسة السوق املالية بعد احلصول على موافقة اهليئة االعتماد على وسائل التقنية  (ك

احلديثة يف دراسة مالءمة املشورة أو الصفقة للعميل، على أن تضع مؤسسة السوق املالية 

لتحقق من صحة نتائج الدراسة ودقتها واستيفائها متطلبات هذه إجراءات وسياسات دائمة ل

 املادة. 

 العميل: اقرتاض الرابعة واألربعوناملادة 

قوم عن علم بإقراض تأن مؤسسة سوق مالية ال جيوز ألي فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية،  أ(

م شخص آخر ب قيايرتت اال جيوز هل كذلك، عميلأو تقديم تسهيالت ائتمانية ل ،أموال

 :ةاآلتيط وتوافر الشرتما مل بذلك، 

املعلومات اليت  ىعل بناًءلعميل لاملالي تقويم وتوثيق الوضع بمؤسسة السوق املالية  قيام (1

أو التسهيالت االئتمانية  هترتيباتالقرض و مبلغ أنب اوقناعته ،العميليفصح عنها ذلك 

 .للعميلمناسبة 

حمددًا لقرض أو التسهيالت االئتمانية، ى العكتابي مسبقًا وبشكل  العميل موافقة (2

لتسهيالت االئتمانية وتفاصيل املبلغ وأي مصاريف اأو  ،لقرضلقيمة اقصى احلد األ

 يتم تقاضيها.

بعقود  متعلقًاإقراض األموال أو تقديم التسهيالت االئتمانية للعميل  أن ال يكون (    3

 املشتقات.

 :من اآلتيبأي مؤسسة السوق املالية قوم تعندما ذه املادة من هال تنطبق الفقرة )أ(  ب(

 عن السداد.العميل تسوية صفقة يف حالة عجز أو تأخر  (1

مخسة  لىخالل فرتة ال تزيد ععميل لإىل اتغطية موجه  هامشطلب بدفع مبلغ للوفاء  (2

 أيام.

 .تنفيذ صفقات بهامش تغطية     ( 3

 



 

 

  

  ات الصفقة بهامش تغطية: متطلباخلامسة واألربعوناملادة 

ما مل يكن  هأو حلسابعميل تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع ؤسسة السوق املالية ال جيوز مل أ(

 :اآلتي تنص بالتحديد علىاليت جيب أن دمات اخلقد وافق على شروط تقديم العميل 

 تغطية.التوفري هامش العميل من  أن تطلبالظروف اليت جيوز فيها  (1

 قة توفري هامش التغطية.طريلتفصيل  (2

عن توفري العميل اختاذها إذا عجز ؤسسة السوق املالية لخطوات اليت حيق مللتفصيل  (3

 بطلب التغطية.العميل هامش التغطية املطلوب، مبا يف ذلك طريقة أو طرق إبالغ 

مؤسسة عن الوفاء بطلب هامش التغطية إىل قيام العميل أنه ميكن أن يؤدي عجز  (4

مؤسسة ددها حتاالستثماري بعد فرتة زمنية العميل مركز  غالقبإملالية السوق ا

مجيع املركز االستثماري يف  إغالقحق ؤسسة السوق املالية مل وأن، السوق املالية

 عن الوفاء.العميل بعد مرور مخسة أيام على عجز  األحوال

إغالق مركز العجز عن توفري هامش التغطية، ميكن أن تؤدي إىل  عدا، أي حاالت (5

 بذلك. االستثماري دون إبالغه مسبقًاالعميل 

 ةأو غري مضمون ،ةض مضمونوأو قر ،م تسهيالت ائتمانيةيقدتؤسسة السوق املالية جيوز مل ب(

أو سداد هامش تغطية إذا  ،مخسة أيام ألغراض إيداع هامش تغطية لىملدة تزيد علعميل ل

 :اناآلتي طانتوافر الشر

مستقل عن قسم التداول أو التسويق، بإجراء ؤسسة السوق املالية بع ملم موظف تاوقأن ي (1

 .للعميل ئتمانيا تقويم

 وأنلقرض أو التسهيالت االئتمانية، ًا وبشكل كتابي على االعميل مسبقوافق أن ي (2

التسهيالت االئتمانية وتفاصيل املبلغ املوافقة احلد األقصى لقيمة القرض أو  تلك ددحت

 تم تقاضيها.وأي مصاريف ي

أو حلسابه  عميلبتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع  اهمياقعند مؤسسة السوق املالية جيب على  ج(

 :اآلتيإجراء 

 اختاذ خطوات معقولة للتأكد أن العميل على دراية مبخاطر صفقات هامش التغطية. (1

، أن فيما يتعلق بتنفيذ صفقة بهامش تغطية على أسهم الشركات املدرجة يف السوق (2

 هاقبل تنفيذ من قيمة الصفقة %50من العميل سداد هامش تغطية ال يقل عن  تطلب

 .الصفقة



 

 

  

درجة يف السوق، أسهم الشركات املفيما يتعلق بتنفيذ صفقة بهامش تغطية على  (3

م من العميل بشكل يومي، والتأكد من أن هامش مراقبة هامش التغطية املقّد

ة احلالية لكل مركز استثماري يف الورقة املالية من القيم %25ال يقل عن التغطية 

 ذات العالقة.

 ،د نسبة أعلى هلامش التغطية الذي يتم توفريه للصفقات يف أي ورقة ماليةيجيوز للهيئة حتد د(

توفري تلك العميل طلب من تأن مؤسسة السوق املالية أو فئة من فئات األوراق املالية، وعلى 

 طية.النسبة احملددة هلامش التغ

 أو فئة من فئات األوراق املالية. ،أي ورقة ماليةتغطية على الحظر صفقات هامش جيوز للهيئة  هـ(

جيب أن يكون هامش التغطية الذي جيب دون اإلخالل بأحكام الفقرة )ي( من هذه املادة،  و(

مة ملبلغ أو قي قة بهامش تغطية يف سوق منظمة مساويًاسداده فيما يتعلق بصفعميل على أي 

 ذواملقاصة  مركزأو  ،ال تقل عن احلد األدنى املطلوب هلامش التغطية يف السوق املعنية

 العالقة.

أو على شكل مراكز استثمارية يف أوراق مالية  ،جيب أن يكون هامش التغطية إما نقدًا ز(

 .مؤسسة السوق املاليةقبله تبضمان آخر أو ،مدفوعة القيمة بالكامل

كن تنفيذ ميدد بشكل دوري األوراق املالية اليت حتأن سوق املالية مؤسسة الجيب على  (ح

هامش تغطية عليها مع العميل وفقًا ملعايري وضوابط حمددة ومعتمدة من جملس بصفقات 

 .اإداراته

ال جيوز ملؤسسة السوق املالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية على أسهم الشركات املدرجة اليت  ط(

فأكثر من رأمساهلا وفقًا لإلفصاحات الصادرة من  %50 تبلغ خسائرها املرتاكمة

 الشركات املدرجة.

ال جيوز ملؤسسة السوق املالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو حلسابه على عقد  ي(

 مشتقات.

 : األتعاب والعموالتالسادسة واألربعوناملادة 

بشكل كامل عن  اعمالئهلفصح تأن قبل تقديم أي خدمات مؤسسة السوق املالية جيب على 

 تقاضاها.تاألتعاب والعموالت اليت 

 



 

 

  

 إىل العمالءتقديم التقارير : اخلامسالفصل 

 تنفيذ الصفقات إشعار: السابعة واألربعوناملادة 

ذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية مع عميل ينفبت اعند قيامهمؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

 .الصفقةتلك تنفيذ ب ًاإشعارىل العميل إبشكل فوري رسل تأن أو حلسابه 

 اتهتصرف بصفمؤسسة السوق املالية ت تإذا كان تنفيذ الصفقةإشعار ال جيب إرسال  ب(

 .الصفقات تنفيذمكتوب ل إشعارط احلصول على اشرتعدم ا قام العميل بتأكيدو ،ًامدير

 .(5-5)مللحق املنصوص عليها يف ااملعلومات  الصفقات إشعار تنفيذستويف يجيب أن  ج(

 : التقارير الدوريةالثامنة واألربعوناملادة 

تقرير  رسلتأن حلساب عميل  ًامدير اتهتصرف بصفت يتالمؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

أو األرصدة النقدية املتعلقة باألوراق  ،األوراق املاليةعلى األقل عن أشهر  ثالثةكل  تقويم

 .عميلالاملالية اليت حيتوي عليها حساب 

 .(6-5)املنصوص عليها يف امللحق املعلومات  التقويمجيب أن تستويف تقارير  ب(

 ةمتفرقأحكام  :السادسالفصل 

 عمالء: سجالت الالتاسعة واألربعوناملادة 

. وجيب نفذهاتوحفظ سجالت صحيحة لكل صفقة  إعدادمؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

 .الالئحةهذه ات حديثة وكافية إلثبات االلتزام بأن تكون مجيع السجالت يف مجيع األوق

 :على أن ءعمالال اتوحفظ سجالت صحيحة حلساب إعدادمؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

ويف مجيع األوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم  يقدقوضح بشكل ت (1

 مجيع العمالء جمتمعني.

من إعداد كشف السوق املالية  مؤسسةحتتوي على املعلومات الضرورية لتمكني  (2

 بأصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات اليت يتم تنفيذها حلساب العميل.

أو أمني مؤسسة السوق املالية كون تحتدد مجيع أموال العميل وأصول العميل اليت  (3

 احلفظ مسؤواًل عنها.

 :اآلتي علىمؤسسة السوق املالية جيب أن حتتوي سجالت  ج(

 ميع األوامر اليت أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية.تفصيل جل (1



 

 

  

مؤسسة السوق املالية  بها تشراء وبيع أي ورقة مالية قامميع صفقات جلتفصيل  (2

 اخلاص. ابتنفيذها حلسابهمؤسسة السوق املالية  ت، أو قامللعميل

 ، مع شرح لطبيعتها.لكل عميل سجل بالدخل واملصاريف (3

 ومدفوعات أموال العميل وأصول العميل. تفاصيل مجيع مقبوضات (4

 املوجودة يف كل حساب عميل.واألوراق املالية نقد سجل بال (5

 سجل بأموال العميل وأصول العميل. (6

  : التعامالت الشخصية للموظفنياخلمسوناملادة 

 :اآلتيةم عن علم بأي من التصرفات ياقلامؤسسة سوق مالية على أي موظف لدى حيظر  أ(

مؤسسة السوق املالية  ءعمالأحد ورقة مالية يكون على يف أي صفقة  يكون طرفًا أن (1

 فيها. طرفًا

ما مل حيصل على موافقة  ،ىخرمؤسسة سوق مالية ألدى استثماري فتح حساب  (2

 .ا يعمل لديهيتالمؤسسة السوق املالية مسبقة من 

املطابقة وااللتزام عن مجيع أن يفصح ملسؤول ؤسسة سوق مالية جيب على أي موظف تابع مل ب(

ما مل يكن  عليه مفوضحلسابه اخلاص أو حلساب آخر  ينفذهاصفقات األوراق املالية اليت 

 .خالل سبعة أيام من تاريخ تنفيذها ، وذلكيتعامل بصفته موظفًا لدى مؤسسة السوق املالية

تعامالت املوظفني جيب أن يضع مسؤول املطابقة وااللتزام اإلجراءات املناسبة ملراقبة  ج(

 .التنفيذية هحئالنظام ولواتزام بلكفل االا يمب الشخصية يف األوراق املالية

مبا يتفق  بتعامالت احلسابات الشخصيةوضع إجراءات خاصة مؤسسة السوق املالية على  د(

 .(7-5امللحق ) أحكاممع 

  : تسجيل املكاملات اهلاتفيةاحلادية واخلمسوناملادة 

أو عمالء قبول أي مكاملات هاتفية من عمالء إجراء أو عدم  سة السوق املاليةمؤس ىجيب عل أ(

تلك املكاملات مؤسسة السوق املالية  سجلتتعلق بأعمال األوراق املالية ما مل تحمتملني 

 اهلاتفية.

عن تسجيل احملتملني  اأو عمالئه ااإلفصاح لعمالئهمؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

 بأعمال األوراق املالية.فية اخلاصة املكاملات اهلات



 

 

  

املتعلقة بأعمال األوراق تسجيل املكاملات اهلاتفية االحتفاظ بمؤسسة السوق املالية جيب على  (ج

 ذات صلةبعد تاريخ إجراء املكاملة، وإذا كانت املكاملة اهلاتفية  سنواتعشر مدة املالية 

التسجيل إىل حني التوصل إىل تسوية يجب االحتفاظ بفنظامي، حتقيق  أو ،بنـزاع مع عميل

 التحقيق. االنتهاء من تامة للنـزاع أو



 

 

  

 1-5امللحق 

 احملتويات املطلوبة إلعالنات األوراق املالية

 احملتويات العامة املطلوبة جلميع إعالنات األوراق املاليةأواًل: 

 

 وضوح الغرض 1

 
 اإلعالن. منالغرض إيضاح جيب 

 وضوح املوضوع 2

عنها  يعَلن يتال ونوع األوراق املالية أعمال األوراق املاليةونوع أن تكون طبيعة جيب  

 . ةواضح

 البيانات أو الوعود أو التوقعات 3

ويف  .جيب أن يكون أي بيان أو وعد أو توقع عاداًل وغري مضلل يف شكله ومضمونه 

 وال .فرتاضاتعلى افرتاضات، جيب بيان تلك اال ًامبنيأي وعد أو توقع كون حالة 

 .توقع سعر مستقبلي حمتمل لألوراق املاليةجيوز أن يشتمل اإلعالن على 

 أو مضللة خاطئةبيانات عدم وجود  4

أعمال األوراق ب تتعلق أو مضللة ،خاطئةبيانات حيتوي اإلعالن على أي  جيوز أن ال  

 األوراق املالية. نوع من أي ، أوا، أو مواردهاحجمه، أو ؤسسة السوق املاليةاملالية مل

 االسم والعنوان والوضع النظامي 5

اسم وعنوان  (أو أن يوضح الشخص الذي يقوم باإلعالن)جيب أن حيتوي اإلعالن  

على ترخيص من مؤسسة السوق املالية مع إيضاح حصول ، مؤسسة السوق املالية

 اهليئة.

 

  



 

 

  

أو أوراق  ،ج لورقة ماليةاليت ترّوة مسبقًا ملعّدااحملتويات املطلوبة إلعالنات األوراق املالية  ًا:ثاني

 أو خدمة حمددة خاصة باألوراق املالية مالية معينة
 

 الضمانات 6

 
ال يصف اإلعالن أي ورقة مالية على أنها مضمونة ما مل يكن هناك ترتيب ن جيب أ

ثمر يضمن الوفاء التام مبطالبة املستنظامًا ملزم وواجب التنفيذ مربم مع طرف ثالث 

حيتوي اإلعالن على تفاصيل كافية عن جيب أن يف هذه احلالة و .مبوجب الضمان

 لضمان.قيمة اعادل ل تقويمالضامن والضمان لتمكني أي مستثمر من إجراء 

 املقارنات 7

 خمتلفة:أو خدمات بني أوراق مالية  قارنات اليت تاإلعالنجيب أن تكون  

أو افرتاضات مذكورة يف السوق املالية  مؤسسةمنها  تمبنية على حقائق تأكد (1

 اإلعالن.

 بطريقة عادلة ومتوازنة. ةضومعر (2

 أي شيء جوهري يتعلق باملقارنة. غفلتال  (3

 املصلحة اجلوهرية 8

فيها علم تاألحوال اليت يوضح  ًابياناإلعالن  تضمنيمؤسسة السوق املالية جيب على  

 :اأو أي من تابعيه يه اأنه

 ،أو حصة يف األوراق املالية املعنية ،استثماريًا لك مركزًامتميكن أن لك أو مت (1

 أو يف أوراق مالية ذات عالقة.

همة أو خدمات أعمال مالسابقة مشورة شهرًا عشر ثين الاخالل  تمم أو قّدقّدتأو  (2

 ق مالية ذات عالقة.اورأاألوراق املالية املعنية أو صدر مُلأوراق مالية 

 بقاألداء السا 9

ؤسسة السوق املالية ملأو الية املألوراق لسابق الداء األب ةتعلقاملعلومات شرتط يف املُي 

 :ما يلي اليت يتضمنها اإلعالن



 

 

  

 .ؤسسة السوق املاليةلألوراق املالية أو مل بقاسعاداًل لألداء ال عرضًاأن تشكل  (1

 .ؤسسة السوق املاليةماألوراق املالية أو  أداءيف  للمبالغة اهيتم اختيار الن أ (2

 مصدر املعلومات. نبّيتأن  (3

 .معلومات ميكن التأكد منهاعلى مبنية أن تكون  (4

 يس بالضرورة دلياًل على األداء يف املستقبل.لالسابق ذر من أن األداء حتأن  (5

 الضرائبالزكاة و 10

 الضرائب، جيب:الزكاة وإذا كان اإلعالن حيتوي على أي إشارة إىل تأثري  

 الضريبة املفرتض وأي إعفاءات.معدل الزكاة ومقدار ن يبّيأن  (1

 .مع الوقتاملعدالت واإلعفاءات احتمال تغري نص على أن ي (2

 حقوق اإللغاء 11

عن تلك  تفصياًلحقوق إلغاء  انطبق عليهتأي إعالن عن أوراق مالية يتضمن جيب أن  

 .اتهوز خالهلا ممارسلفرتة اليت جيمبا يف ذلك ااحلقوق 

 منافع الشخص املعلن 12

 

إلرساهلا من قبل مؤسسة السوق املالية إذا كانت حمتويات اإلعالن معتمدة من قبل 

فيه بيانًا تفصح تضمني اإلعالن مؤسسة السوق املالية شخص آخر، جيب على 

مقابل  الشخص تلقى أو سيتلقى منافَعذلك أن ببشكل واضح وعادل وغري مضلل 

 رسال ذلك اإلعالن.إ

 

 

  



 

 

  

 أوراق مالية حمددةعن ة مسبقًا معّدالتحذير من املخاطر يف إعالنات  ًا:ثالث
 

 القيمةتذبذب   13

 
 أن أسعار أو قيمة األوراق املالية، جيبتتذبذب يف احلاالت اليت ميكن فيها أن 

ض، يتضمن اإلعالن إفادة تبني أن األسعار أو القيمة أو الدخل ميكن أن ينخف

أقل من املبلغ الذي  غًالمن أن املستثمر ميكن أن يسرتد مبحيث يلزم  ًاحتذيرو

 استثمره.

 املالءمة 14

 
أوراق مالية خدمة أو مالية توصية حول ورقة أو يشري إىل إذا كان اإلعالن حيتوي 

جلميع  ةكون مالئمتقد ال هذه الورقة املالية  أن نماإلعالن ر ّذحيأن حمددة، جيب 

الرجوع فعليهم خاص الذين يتلقون اإلعالن، وأنه إذا كانت لديهم أي شكوك، األش

 .االستثماريمستشارهم إىل 

 التذبذباألوراق املالية حادة  15

 
أو ورقة مالية مشروطة  ،إذا كان اإلعالن يتعلق بورقة مالية معززة باالقرتاض

 على اآلتي:سب احلالة حبفيه االلتزام، جيب أن ينص 

إىل قد يؤدي وكبري  مفاجئالخنفاض الية ميكن أن تتعرض يمة الورقة املأن ق (1

 تساوي املبلغ املستثمر.خسارة 

كامل املبلغ الذي استثمره أو أودعه أصاًل، على  تقتصراملستثمر قد ال خسارة أن  (2

 يضطر إىل دفع املزيد. ه قدنوأ

 دخل االستثمار 16

 
ستثمر يسعى بشكل خاص إىل احلصول على صفت ورقة مالية بأنها مناسبة ملإذا ُو

 :ن اآلتيمسب احلالة حبحتذير املستثمر  دخل من ورقته املالية، جيب

 .يتغريالورقة املالية ميكن أن  دخلأن  (1

 جزء من رأس املال املستثمر لدفع ذلك الدخل. ه ميكن استخدامأن (2



 

 

  

 األوراق املالية بعملة أجنبية 17

 
يف أسعار التغري ، جيب حتذير املستثمر من أن أجنبية لية بعملةااملورقة الإذا كانت 

 إىل تأثري سليب على قيمة أو سعر أو دخل الورقة املالية.يؤدي  العمالت ميكن أن

  سيولةإىل الفوري األوراق املالية غري القابلة للتحويل  18

 
قد يولة على أنه إىل سالفوري جيب أن ينص أي إعالن لورقة مالية غري قابلة للتحويل 

 يصعب على املستثمر:

 إىل نقد. هاليوحتأو  الورقة املالية بيع (1

أو مدى املخاطر اليت  ،ها حول قيمة الورقة املاليةبل على معلومات موثوق وصاحل (2

 ضة هلا.تكون معّر

 أتعاب البيع والرسوم 19

 
يف تاريخ االستثمار  خصم رسومها ومصاريفهاإذا كان اإلعالن يتعلق بورقة مالية ُت (1

 األولي أو عند بيع االستثمار، جيب تضمني حتذير من أن تلك الرسوم قد تنطبق.

، جيب داء( إذا كان اإلعالن يتعلق بورقة مالية تنطبق عليها رسوم مرتبطة باأل2

 تضمني حتذير من أن تلك الرسوم قد تنطبق.

 



 

 

  

  2-5امللحق 

 شروط تقديم اخلدماتمتطلبات 

 

أو عميل جتزئة مع مؤسسة سوق مالية ربمها أي تاليت  شروط تقديم اخلدماتشتمل جيب أن ت

 :اآلتي على حيث يلزم، هحلساب
 

 شروط تقديم اخلدمات. تاريخ سريان بدء العمل (1

االسم والعنوان  (2

 واهليئة املشرفة

مؤسسة السوق وإفادة بأن  ،اوعنوانهمؤسسة السوق املالية اسم 

 .تهاورقاب ف اهليئةضع إلشرااملالية خت

 .عميل التجزئة أهداف استثمار أهداف االستثمار (3

 أي قيود على: القيود (4

 يف عميل التجزئةأنواع األوراق املالية اليت يرغب  •

 االستثمار فيها.

تنفيذ صفقات  يف عميل التجزئةاألسواق اليت يرغب و •

 فيها.

 .املاليةمؤسسة السوق قدمها تاخلدمات اليت سوف  اخلدمات (5

املدفوعات لقاء  (6

 اخلدمات

عميل التجزئة على  جيبي مدفوعات لقاء خدمات ألتفصيل 

 :اآلتي، مبا يف ذلك ؤسسة السوق املاليةسدادها مل

 .املدفوعات حسابهيكل وطريقة  (1

 كيفية الدفع والتحصيل. (2

 الدفع. فرتات (3

من )أو ألي ؤسسة السوق املالية مل تستحقأي دفعة أخرى  (4

مؤسسة السوق املالية نفذها تصفقة ( فيما يتعلق بأي اتابعيه

أو بداًل الرسوم ، باإلضافة إىل هأو حلساب عميل التجزئةمع 

 .نهام

جيب أن  ،بصفة مديرتصرف مؤسسة السوق املالية ت تكانإذا  مدير االستثمار (7

 :تشتمل شروط تقديم اخلدمات على اآلتي



 

 

  

وتأكيد  ،ؤسسة السوق املاليةملترتيبات إعطاء التعليمات  (1

 تلك التعليمات.

 القيمة املبدئية للمحفظة االستثمارية اليت تتم إدارتها. (2

 للمحفظة االستثمارية اليت تتم إدارتها. ةاملبدئي اتكونامل (3

فظة حملعن ام كشوفات يتقدفيها جب االو الفرتة احملاسبية (4

 االستثمارية.

ع م ،مؤسسة السوق املاليةارسها متاليت رية السلطة التقدي (5

 أي قيود على االستثمارات.النص على 

 داء.األقياس  يةكيف (6

 .التقويمإجراء  يةكيف (7

 تنفَّذعن كل صفقة  بعميل التجزئة ة اخلاصةيرتتيبات احملاسبال احملاسبة (8

 نيابة عنه.

 .لعميل التجزئة كونيوصف ألي حق إلغاء ميكن أن  حقوق اإللغاء (9

بصفة التصرف  (10

 أصيل

يف  أصياًل ابصفتهتصرف تميكن أن مؤسسة السوق املالية أن 

 .كان ذلك ينطبقا ذإ، عميل التجزئةصفقة مع 

من  التحذير (11

 املخاطر

 .الالئحةمن هذه  أي حتذير من املخاطر نص عليه الباب اخلامس

إقراض األوراق  (12

 املالية

ممارسة نشاط وق املالية ؤسسة السجيوز ملبيان ما إذا كان  

 .هأو حلساب عميل التجزئةإقراض األوراق املالية مع 

 .شروط تقديم اخلدماتإنهاء  ةكيفي طريقة اإلنهاء (13

 .مؤسسة السوق املاليةكيفية التقدم بشكوى إىل  الشكاوى (14

حق تصفية أصول (15

 عميل التجزئة

عميل  لأصوتصفية يف ؤسسة السوق املالية وصف ألي حق مل

( أو إغالق أو تصفية مراكز اتضمانأي )مبا يف ذلك  التجزئة

 استثمارية عند العجز عن السداد.

األوراق املالية  (16

 مشروطة االلتزام

، مبا يف مشروطًا التزامًا عميل التجزئة حتملأسس عن إفادة 

ذلك متطلبات هامش التغطية، واحلدود القصوى املوضوعة على 

 التمويل.هذا 



 

 

  

صالحية  (17

 االقرتاض

 ،عميل التجزئة قرتاض أو مجع أموال نيابة عنال حقي ألتفصيل 

أو مجعه  عميل التجزئة أو إبرام أي صفقات تشتمل على اقرتاض

 احلد األقصى لالقرتاض.مع إيضاح أموااًل 

العمولة ترتيبات  (18

 اخلاصة

 عمولةترتيبات البشأن مؤسسة السوق املالية إفادة تشرح سياسة 

 .اخلاصة

 احلفظ (19

 

 اآلتي: بشأنرتتيبات ال

ت تلك األصول لن ناإذا ك عميل التجزئة أصولتسجيل  (1

 .عميل التجزئة ل باسمتسجَّ

املطالبة حبصص األرباح والعموالت واملستحقات األخرى  (2

 .وتسلمها لعميلالعائدة ل

 االكتتاب.حقوق ممارسة حقوق التحويل و (3

يطرة والعروض األخرى أو إعادة التعامل مع شراء الس (4

 هيكلة رأس املال.

 ممارسة حق التصويت. (5

 فظاحليف حالة عجز أمني مؤسسة السوق املالية مسؤولية  (6

 .ؤهلامل

أو أي شخص  هأو نيابة عنالعميل إعطاء وتلقي التعليمات من  (7

 ، وأي قيود على تلك الصالحية.هآخر مفوض من

أو رهن ألي حقوق يف أصول  ق استيفاءأي اتفاق على ح (8

أو أي أمني  ،مؤسسة السوق املاليةصل عليها حت عميلال

حفظ ذي عالقة عدا ما يتعلق مبصاريف إدارة أو حفظ 

 أصول العميل.

 تإذا كان عميل التجزئة إبالغمؤسسة السوق املالية جيب على  جتميع األصول (20

يل أو مع أصول عم العميللذلك صول العائدة األنوي جتميع ت

 ،شرح له معنى جتميع األصولتوأن  ،اآلخرين اأكثر من عمالئه

 :ن اآلتيم هحتذيرمع 



 

 

  

بشهادات فة معّرقد ال تكون  العميلمستحقات أصول أو أن  (1

بشكل  أو سجالت إلكرتونية ،أو مستندات ملكية أخرى

 .منفصل

 أيحتمل يف بالتناسب  عمالء التجزئةميكن أن يتشارك أنه  (2

 .فظاحلابل للتسوية ناتج عن عجز أمني غري ق نقص

أصول العميل  (21

اململوكة يف 

 اخلارج

برتتيب حفظ  الالئحةهلذه  وفقًامؤسسة السوق املالية ام يق عند

عن  كتابيًاإبالغ العميل  اأصول العميل يف اخلارج، جيب عليه

متطلبات تسوية أو متطلبات قانونية ونظامية  ية وجودناكإم

 معمول به يف اململكة. خمتلفة عما هو 

 كتابيًا عميل التجزئة إبالغمؤسسة السوق املالية جيب على  أموال العميل (22

 برتتيبات حفظ أموال العميل.



 

 

  

 )أ( 3-5امللحق 

 "عميلال ةعرفممنوذج "

  . املعلومات املطلوبة يف هذا امللحقريوفعميل تالعلى جيب 
 

  عيًاهذا القسم خاص بالعميل إذا كان شخصًا طبي

 شخصيةمعلومات 

  :الكامل وفقًا ملستند اهلوية االسم

  تاريخ امليالد:

  رقم اهلوية/جواز السفر:

  احلالة االجتماعية:

  عدد أفراد األسرة:

 :املستوى التعليمي

)ابتدائي، متوسط، ثانوي، دبلوم، جامعي، 

 دراسات عليا(

 

  اجلنسية:

 :عنوان املراسلة

العميل مقيمًا داخل ن وك حال )العنوان الوطين يف

 اململكة(

 

  هاتف اجلوال:

  هاتف آخر:

 (:سعوديال)بالريال  التقرييبالدخل السنوي 

  أو أقل 000،100 •

• 100,001–  300,000  

• 300,001–  600,000  

• 600,001– 1,500,000  

• 1,500,001– 5,000,000  

• 5,000,001– 10,000,000  

• 10,000,001– 50,000,000  

   50,000,000 أكثر من  •



 

 

  

 (:سعوديال)بالريال  –)باستثناء املنـزل(  التقرييبصايف الثروة 

  أو أقل 000،100 •

• 100,001–  300,000  

• 300,001–  600,000  

• 600,001– 1,500,000  

• 1,500,001– 5,000,000  

• 5,000,001– 10,000,000  

• 10,000,001– 50,000,000  

   50,000,000 من  أكثر •
 معلومات عن جهة العمل

  جهة العمل:اسم 

  عنوان جهة العمل:

  هاتف جهة العمل:

  الوظيفة:اسم 

  مدة اخلدمة:

 معلومات البنك

  اسم البنك:

  الفرع:

  رقم احلساب الرئيس:

 اخلربات العملية للعميل يف القطاع املالي

 نعم / ال  ؟ملالي خالل السنوات اخلمس السابقةالعمل يف القطاع اللعميل هل سبق 

 ، البنوك، شركات التمويل، شركات التأمني(مؤسسات السوق املاليةلدى )يشمل ذلك على سبيل املثال: العمل 

 نعم / ال                         ؟أي خربات عملية أخرى ذات صلة بالقطاع املاليللعميل هل 

 

 معلومات عامة

                                                                                           عضو جملس إدارة أو جلنة مراجعة أو أحد كبار التنفيذيني يف شركة مدرجة؟هل العميل 

 ال نعم /                                                                                             

؟ذو عالقة بعضو جملس إدارة أو جلنة مراجعة أو أحد كبار التنفيذيني يف شركة مدرجةهل العميل 

 نعم / ال                                                                                               

إحدى  مناصب إدارة عليا أو وظيفة يف مكّلف مبهمات عليا يف اململكة أو يف دولة أجنبية أوهل العميل 

 نعم / ال                                                                     ؟املنظمات الدولية



 

 

  

أو ُيعد مقّرباً من شخص مكّلف لدرجة الثانية، إىل اج وصواًل ابرابطة الدم أو الزوللعميل صلة قرابة هل 

؟ دولة أجنبية أو مناصب إدارة عليا أو وظيفة يف إحدى املنظمات الدوليةمبهمات عليا يف اململكة أو يف

 نعم / ال                                                                                     

 نعم / ال            ؟العميل هو املستفيد احلقيقي من احلساب أو عالقة العملهل 

 (:بالالسؤال أعاله  عنقيقي من احلساب أو عالقة العمل )يف حال اإلجابة هوية املستفيد احل

 
 

 أي معلومات مالية أخرى عن الوضع املالي للعميل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 شخصًا اعتباريًاهذا القسم خاص بالعميل إذا كان 

 معلومات عامة

  االسم:

  :أو ما مياثله رقم السجل التجاري

  لعنوان املسجل:ا

  بلد التسجيل:

  النشاط الرئيس:

  تاريخ التأسيس أو بدء ممارسة النشاط:

  دولة ممارسة النشاط:

أمساء األشخاص الطبيعيني املالكني أو 

 أو أكثر من احلصص: %25املسيطرين على 

 

  أمساء مجيع املديرين وكبار اإلداريني:

  اهلاتف:

  ى العميل:عدد املوظفني العاملني لد

  رأس املال املدفوع:

  حجم األعمال السنوية

 االتصالمعلومات 

  اسم ضابط االتصال:

  عنوان املراسلة:

  هاتف املكتب:

  اهلاتف اجلوال:

  الربيد اإللكرتوني:

 معلومات البنك

  اسم البنك:

  الفرع:

  رقم احلساب الرئيس:

 معلومات أخرى

 عن الوضع املالي للعميل أي معلومات مالية أخرى
 

 معلومات أمني احلفظ

  :االسم

  :عنوان املراسلة

  :اسم احلساب

  :رقم احلساب

 



 

 

  

 )ب( 3-5امللحق 

 "معلومات االستثمارمنوذج "

 شاد بهذا امللحق.رتجيوز ملؤسسة السوق املالية االس

 معلومات االستثمار

 املعرفة واخلربات االستثمارية

         منخفضة  •

         متوسطة  •

          عالية   •

                                     عدد سنوات االستثمار يف أسواق األوراق املالية •

                                                   املنتجات اليت سبق االستثمار فيها •

                                   الشهادات املهنية )إذا كان العميل شخصًا طبيعيًا( •

 نسبة القروض من األموال املستثمرة                                                  •

 صفقات التمويل باهلامش خالل السنوات اخلمس السابقة                           •

           صفقات األوراق املالية خارج اململكة خالل السنوات اخلمس السابقة     •

مت تنفيذ صفقات أوراق مالية خارج اململكة خالل  إذا كان قد •

السنوات اخلمس السابقة، ما الدول اليت مت تنفيذ تلك الصفقات 

 فيها؟  

 

 قدرة العميل على حتمل املخاطرة:

 عالية           متوسطة  منخفضة 

 االستثمارية العامة: األهداف 

  محاية رأس املال •

  الدخل حتقيق •

               متوازنة •

  منو رأس املال •

  تكوين مدخرات للتقاعد •

  متويل مشروع •

   شراء أصل )على سبيل املثال: عقار، أو مركبة( •
 اختيار أكثر من فئة[]ميكن  ؟ما األصول االستثمارية املفضلة للعميل

  أصول بالريال السعودي •



 

 

  

  أصول بعمالت أجنبية أخرى •

 ..............................................إيضاح العمالت األجنبية: .... جيب •
 
 اليت يتوقع العميل خالهلا اسرتداد األموال املستثمرة:دة امل

  )أقل من سنة(   قصرية املدىمدة  •

  )من سنة إىل مخس سنوات( متوسطة املدىمدة  •

   )أكثر من مخس سنوات(   طويلة املدىمدة  •
 معلومات عن احملفظة االستثمارية للعميل 

احملفظة االستثمارية احلالية  

 للعميل 

احملفظة االستثمارية املثالية 

 للعميل 

    ودائع ومراحبات

   أدوات دين

    أسهم

   عقارات

   عقود مشتقات 

   استثمارات بديلة

 %100يساوي تأكد من أن جمموع مجيع النسب املئوية لُكّل حمفظة أعاله 

أين ترغب يف إرسال 

 اآلتي:

 ( الشهادات 1

( حصص األرباح أو 2

 أي دخل آخر

 ( حصيلة البيع3

 أمني احلفظ العميل

جهة أخرى: حتديد أي 

تعليمات صادرة عن العميل 

 بشأن اجلهة

   

   

   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 4-5امللحق 

 واجبات األمانة

 

 اإلخالص (1

 .العميلملصلحة وحبسن نية يف مجيع األحوال تصرف ال مؤسسة السوق املاليةجيب على 

 املصاحلتعارض  (2

يف الفقرة )ب( من االلتزام باملبدأ العاشر املنصوص عليه مؤسسة السوق املالية جيب على 

 .من هذه الالئحة احلادية واألربعنيوبأحكام املادة  اخلامسةاملادة 

 سريةعدم وجود أرباح  (3

العميل عدم استخدام ممتلكات أو معلومات أو فرص الية مؤسسة السوق املجيب على 

فصح للعميل بشكل تام عن ذلك تبعد أن أو ملنفعة أي شخص آخر إال  ،اخلاصة املنفعته

 .موافقته صل علىحتو

 العناية واملهارة واحلرص (4

بواجب ممارسة العناية واملهارة واحلرص اليت العميل جتاه مؤسسة السوق املالية لتزم ت

 أي شخص ميلك:نفسها ارسها يف الظروف مي

 .مؤسسة السوق املاليةمقام بشكل معقول من شخص يف  ةتوقعاملعرفة واخلربة امل أ(

 .مؤسسة السوق املالية لكهامتاملعرفة واخلربة اليت و ب(



 

 

  

 5-5امللحق 

 الصفقات إشعار تنفيذيف املطلوبة علومات امل

 

 التفاصيل 

 من اهليئة. هلا رخصم اوإفادة بأنهمؤسسة السوق املالية اسم  (1

 .هووقت تاريخ التداول (2

 أخرى. ية، أو أي معلومات تعريفهوعنوان هاسم العميل ورقم حساب (3

 ، باإلضافة إىل(أو شراًء بيعًا)الصفقة  نوع، وتهاالورقة املالية ذات العالقة وكمي (4

 :اآلتي

إذا كانت الورقة  هاء الصالحيةبيان تاريخ االستحقاق وتاريخ التسليم أو انت (1

 .املالية ورقة مالية تعاقدية

 :، جيب بيان اآلتيإذا كانت الورقة املالية عقد خيار مت تنفيذه (2

 سعر تنفيذ عقد اخليار. •

 ما إذا كان تنفيذ عقد اخليار يؤدي إىل بيع أو شراء لألصل موضوع العقد. •

 ثمنعليه، أو متوسط السعر، وال اًءسعر الورقة املالية الذي مت تنفيذ الصفقة بن (5

على العميل أو املستحق له، وإفادة حيث يلزم بأن السعر هو سعر  الواجباإلمجالي 

 متوسط.

 عليه. ًاتفقإذا كان متاريخ التسوية  (6

 .ؤسسة السوق املاليةدفعها مل على العميل الواجباملتعلقة بالصفقة رسوم ال (7

 .ذا كانت الصفقة لشراء وحدة يف صندوق استثمارإ دفوعة مسبقًااملرسوم ال (8

، أصياًل ابصفتهبتنفيذ الصفقة  تقد قاممؤسسة السوق املالية  تما إذا كانبيان  (9

 .أو من خالله مع تابع هاأو مت تنفيذ

حساب أي عمولة أو عائد آخر مستحق أو سوف يستحق على األوراق املالية ذات  عند (10

مبلغ العمولة أو العائد اآلخر جيب إيضاح سعر الصفقة،  العالقة بشكل منفصل عن

 الذي حيصل عليه املشرتي أو عدد األيام اليت سوف يتلقى عمولة عنها.



 

 

  

أو مكافأة أو حق آخر مت اإلعالن  ،أي حصص أرباحيف حال عدم انتقال اإليضاح  (11

املالية ذات الورقة بشأن أو وضعه موضع التنفيذ  ،أو توزيعه ،ومل يتم سداده ،عنه

 العالقة إىل املشرتي مبوجب الصفقة.

مؤسسة السوق قوم تضرائب اليت لن المبا يف ذلك مرتتبة على الصفقة أي تكاليف  (12

 أعاله. 7بدفعها من الرسوم املشار إليها يف البند املالية 

سعر بيان أو سوف تشمل شراء عملة بعملة أخرى،  ،إذا كانت الصفقة قد مشلت (13

 عند الطلب. صرفالعملة املستخدم، أو إفادة بأنه سيتم إعطاء سعر الصرف 

تؤدي إىل إغالق مركز  الصفقة إشعار تنفيذإذا كانت الورقة املالية موضوع  (14

 يوضح إشعار تنفيذ الصفقة اآلتي:، جيب أن يف عقد مشتقات استثماري مفتوح

 .فتوحاملركز االستثماري املمن  ًايشكل قسم مشتقات كل عقد (1

 .مبوجبهاالستثماري مت إغالق املركز مشتقات وكل عقد  (2

 .عند إغالق املركز االستثماريوصايف ربح أو خسارة العميل  (3

 



 

 

  

 6-5امللحق 

 حملفظة العمالء الدوري التقويمات املطلوبة لتقارير موعلامل

 

 احملفظة حمتويات وقيمة .1

د األسهم، أو الوحدات، أو العقود ، وعدوصف كل ورقة مالية حتتويها احملفظة (1

 اليت حتتويها، والقيمة احلالية لكل مركز استثماري.

 مبلغ األرصدة النقدية. (2

 .التقويملمحفظة بتاريخ ل اإلمجاليةالقيمة  (3

 التغيري يف قيمة احملفظة منذ آخر تقرير تقويم.  (4

 التقويمأسس  .2

أي  تقويمأسس يف تغري  ألي تفسريو بيان أسس حساب قيمة كل ورقة مالية (1

 .السابق التقويمق مالية منذ تقرير اورأ

 تقويمبعملة أخرى غري العملة املستخدمة لمة مقّيأوراق مالية أي  إذا كانت (2

 .كما هي بتاريخ التقويم احملفظة، جيب بيان سعر صرف تلك العملة

 احملفظةالتغري يف الصفقات و .3

 احملفظة خالل الفرتة. سابحل ترَبمكل صفقة عن تفصيل  (1

 خالل الفرتة. منهااملدفوعة أو  احملولة إىل احملفظةألموال لاإلمجالي املبلغ  (2

 خالل الفرتة. أو منها حمولة إىل احملفظة أوراق ماليةتفصيل أي  (3

مؤسسة  تسلمتهاوحصص األرباح والعوائد األخرى اليت  تاإلمجالي للعموال املبلغ (4

 حلساب احملفظة خالل الفرتة.السوق املالية 

 الرسوم واألتعاب .4

شرتيات املدفوعة من احملفظة مل الضرائب وأ بعاتأو األلرسوم لمجالي املبلغ اإل (1

 .خالل الفرتة ومبيعات األوراق املالية

احملفظة وأي خدمات أخرى يتم توفريها إدارة  أتعابأو لرسوم  املبلغ اإلمجالي (2

 .خالل الفرتةملالية مؤسسة السوق امن قبل 

 تتعلق طرف ثالثمن مؤسسة السوق املالية عليها  تأتعاب حصلأي تفاصيل  (3

أنه مت اإلفصاح عن اإلشارة إىل  وأحلساب احملفظة،  ُأبِرمتبالصفقات اليت 

 بشكل منفصل. للعميلتلك األتعاب أسس أو مبلغ 



 

 

  

 األوراق املالية املرهونة .5

 احملفظة حلسابلضمان قروض  ًارهنأو  ،ًاضمان ةقدمتفاصيل أي أوراق مالية م (1

 .ملصلحته ُرِهنتمع إيضاح هوية الشخص الذي 

بتلك  ةتعلقاملخالل الفرتة  ُسّددتأخرى مدفوعات أو  ،ةي عمولألمجالي املبلغ اإل (2

 القروض.

 يف املشتقاتاالستثمارية املراكز  .6

يف املشتقات خالل  تثماريإلغالق مركز اسصفقة كل يف سارة اخلربح أو ال (1

 .أخرى واجبة الدفع بشأن الصفقة( مبا يف ذلك أي عموالت أو رسومالفرتة )

 :مبا يف ذلك التقويمبتاريخ شتقات امليف مفتوح مركز استثماري كل تفاصيل  (2

 خر موضوع العقد.آأصل أي أو  ،أو املؤشرالسلع  ، أوق املاليةاوراأل -

 ة االفتتاحية.سعر التداول وتاريخ الصفق -

 .املشتقات لعقداحلالي سعر السوق  -

 باملركز االستثماري الذي مل يتم تصفيته. ةاملتعلق ةالربح أو اخلسارة احلالي -

 .انتهاء العقد وتاريخ ،سعر التنفيذ -

 



 

 

  

 7-5امللحق 

 التعامل للحساب الشخصي

 

عار التعامل الشخصي"( إىل كل موظف )"إش وجه إشعارًاتأن مؤسسة السوق املالية جيب على 

م التزااليشتمل على اإلقرارات املنصوص عليها يف هذا امللحق. وجيب على املوظفني التعهد ب

 .مؤسسة السوق املاليةبإشعار التعامل الشخصي بالتوقيع على صورة منه وإعادتها إىل 

فرض الية ؤسسة السوق املومل .حيتوي هذا امللحق على صيغة منوذجية إلشعار التعامل الشخصي

 متطلبات أكثر صرامة من املتطلبات املنصوص عليها يف هذا امللحق.

 الصيغة النموذجية إلشعار التعامل الشخصي

شرتط االلتزام ُيلضمان االلتزام باملتطلبات اخلاصة بصفقات التعامل الشخصي،  

 بالنصوص الواردة يف هذا اإلشعار.

 اإلذن بالتعامل (1

 :اآلتيةالفئات  مناق املالية سمح بشراء وبيع األورُي

 سمحتأنواع األوراق املالية أو الصفقات اليت إيضاح  مؤسسة السوق املالية]جيب على 

 العامة اتهموافق إلغاءتقييد أو املعتمدة ل اإجراءاته بيان االتعامل بها، وعليهب املوظفيه

 احل[.مصتعارض بأوراق مالية معينة يف الظروف اخلاصة اليت تشكل  املتعلقة

]مسؤول ال جيوز شراء أو بيع أي أوراق مالية أخرى دون احلصول على موافقة من 

 .املطابقة وااللتزام أو من ينوب عنه[

يالحظ أنه يف حالة إعطاء موافقة عامة أو حمددة على صفقة معينة، جيب و

 االستمرار يف االلتزام باملتطلبات األخرى املنصوص عليها يف هذا اإلشعار.

 دارات احلقوق، شراء السيطرةإص (2

هذا اإلشعار تقديم أي عرض رمسي أو غري رمسي للشراء أو البيع، القيود يف تشمل 

أو احلصول على حقوق يف إصدار حقوق أو ممارسة حقوق حتويل أو اكتتاب أو 

 تنفيذ حق خيار.

تشمل القيود شراء أو بيع األوراق املالية مبوجب أي عرض، مبا يف ذلك شراء و

أو عرض عام لشراء سيطرة بعالوة على سعر السوق صادر للجمهور أو  ،سيطرةال

 جلميع )أو معظم( مالكي الورقة املالية ذات العالقة.



 

 

  

 منفذو الوصايا والوكالء (3

 :املوظف قوم بهايتشمل القيود أي تعامالت 

 .فيها حصة كبرية هقريب لميلك أو  لكميلوصية  منفذًا هبصفت أ(

بالكامل على مشورة  كن معتمدًايألي وصية أخرى، ما مل  ًامنفذ هبصفت ب(

 شخص آخر )مثل وسيط آخر أو حماٍم(.

مؤسسة لدى  موظفًا هتعامل بصفتين احلساب أي شخص آخر، إال إذا ك ج(

 .السوق املالية

 اإلعفاءات العامة (4

 حساب يكون للمدير سلطة تقديريةأو  ،يف حساب مدار صفقةال تشمل القيود أي 

 .املوظف إذا مت إبرام الصفقة دون التشاور معفيه 

 عميلأو الشراء من لعميل البيع  (5

ملؤسسة السوق عميل اخلاص من أي  هشرتي حلسابيأو املوظف بيع يال جيوز أن 

 .املالية

 اإلبالغ عن صفقة (6

من خالل املوظف ربمها يعن أي صفقة شراء أو بيع ورقة مالية  كتابيًابالغ اإلجيب 

جملموعة يف ااسم شركة أخرى ] غريأو  ،[مؤسسة السوق املاليةاسم غري ]ي جهة أ

ا يف ذلك الصفقات اليت تدخل ضمن نطاق التعامالت مب[، مؤسسة سوق ماليةتكون 

إذا الصفقة عن  ال يكون املوظف ملزمًا باإلبالغ( أعاله. و1املشار إليها يف البند )

)أو  صفقةال إشعار تنفيذه على نسخة من يف حينمؤسسة السوق املالية  رتب حصول

 أي تقرير مشابه( يتعلق بالصفقة.

 حبثناجتة عن توصية لنشر التعامل السابق  (7

توصية نشر نوي مؤسسة السوق املالية ت أناملوظف علم ييسري هذا احلظر عندما 

من املرجح أن تؤدي أن  - علميأن  هأو جيدر ب - املوظف علميو ،حبثناجتة عن 

ى احلالة، جيب علهذه يف و يف سعر الورقة املالية ذات العالقة. وصية إىل تغريالت

وجهة املللعمالء الفرصة املعقولة إتاحة التوصية ونشر عدم التعامل إال بعد  املوظف

التعامل قبل إعالن  ُيَعّدا. وميكن أن ختاذ موقف بشأنهبصفة رئيسة الالتوصية إليهم 

 معلومات داخلية.على  ناًءبقواعد التداول ب ثابة إخاللعلى اجلمهور مب بحثتوصية ال



 

 

  

 عميلالتعامل مبا يتعارض مع مصلحة  (8

علم أن ذلك ميكن أن يؤثر عندما يتعامل يف ورقة مالية ال ى املوظف عدمجيب عل

 .مؤسسة السوق املاليةء عمالمصاحل معينة ألحد  يفوبشكل مباشر  سلبًا

 املنافع الشخصية (9

تشمل تقديم مشورة فيما يتعلق باألوراق املالية، مبا يف  ة املوظفظيفإذا كانت و

مؤسسة السوق ذلك إعداد مواد األحباث، أو إبرام صفقات األوراق املالية حلساب 

حلسابهم، جيب مؤسسة السوق املالية تعامل تأو لألشخاص الذين  ،انفسهاملالية 

 مع واجبات شكل تعارضًايأو حافز ميكن أن  ،عدم قبول أي منفعة ى املوظفعل

 .مؤسسة السوق املاليةعمالء أو جتاه أي من  ،مؤسسة السوق املاليةجتاه  املوظف

أو أي أموال أو ممتلكات  ،مالية أخرىمزايا  مكافأة أوأي "املنفعة أو احلافز" هي 

فرصة لتحقيق أو تلقي أو زيادة ربح  وأأو هدايا، أو أي خدمات أو تسهيالت أخرى، 

 دات أو تفادي أو خفض خسارة أو مصاريف.أو إيرا

مسؤول املطابقة وااللتزام ]الرجوع إىل  هأي شك، جيب علي ى املوظفإذا كان لدو

 [.أو من ينوب عنه

 ترتيب قيام شخص آخر بإبرام صفقةو تقديم االستشارات (10

 هإبرام أي صفقة، ال ميكن ى املوظفذكر حتظر عللإذا كانت النصوص آنفة ا

أو ترتيب قيام شخص آخر بإبرام صفقة  ،حلالة تقديم املشورة لشخص آخرا هذهيف 

أو  -علم ين ا، أو إعطاء أي معلومات أو رأي لشخص آخر إذا كنفسه من النوع

بأن الشخص اآلخر سوف يقوم نتيجة  - إىل االعتقاد هأسباب تدعو هكانت لدي

أو تقديم املشورة  ،أو ترتيب قيام شخص آخر ،نفسهلذلك بإبرام صفقة من النوع 

 لشخص آخر إلبرام مثل تلك الصفقة.

مؤسسة ى لد هيف إطار عملاملوظف بها قوم يال يسري هذا النص على التصرفات اليت 

 .السوق املالية

 ةداخليبناًء على معلومات خالصة قواعد التداول  (11

يما س الو ولوائحه التنفيذية أحكام النظامالتصرف مبا خيالف لموظف ال جيوز ل

 .ةداخليبناًء على معلومات التداول األحكام اخلاصة ب

 :بناًء على معلومات داخليةالتداول قواعد إرشادات عامة حول  يليفيما و



 

 

  

السعر فيما  يفتؤثر واملعلومات الداخلية هي املعلومات اليت ال تكون متاحة للعموم، 

لى معلومات هو الشخص الذي حيصل ع املطلع الشخصلو كانت متاحة للعموم. و

عمل أو عالقة تعاقدية. عائلية أو عالقة داخلية من شخص آخر تربطه به عالقة 

حيتمل أن يصبح  كذلك، هنتيجة عملمطلعًا  شخصًااملوظف كون يوحيتمل أن 

بتمرير معلومات داخلية إليه. وال جيوز املوظف قوم يأي شخص مطلعًا  شخصًا

عن  اإلفصاحأو  ،تعلق باملعلومات الداخليةالتداول يف أي ورقة مالية تاملطلع للشخص 

تلك املعلومات ألي شخص آخر لكي يقوم ذلك الشخص اآلخر بالتداول يف الورقة 

املالية. وال جيوز ألي شخص آخر التداول يف ورقة مالية بعد تلقي معلومات داخلية 

البات مط ى املوظفمكن أن يرتتب علمن امل ،اإلخالل بهذه القواعدعند و تتعلق بها.

 .جنبالتعويض أو غرامات أو عقوبة الس

 الصيغة النموذجية للتعهد

 

 [مؤسسة السوق املالية اسم] إىل:

بناًء على التداول اخلاصة ببأحكام النظام والئحة سلوكيات السوق أتعهد بااللتزام  أ(

أو القواعد اليت ميكن أن  ،ل عليهاوالتعديالت اليت ميكن أن تدَخ ،معلومات داخلية

حتل حملها يف املستقبل، واملتطلبات املتعلقة بصفقات التعامل الشخصي كما وردت يف 

 اإلشعار آنف الذكر.

 سما] قومتأو بديلة ميكن أن  ،أوافق على أن هذا التعهد يشمل أي متطلبات معدلة ب(

 فيما بعد.بإعطائه لي قوم تبتضمينها يف أي إشعار كتابي  [مؤسسة السوق املالية

)أو عقد اخلدمات( املربم  العملن عقد م على أن هذا التعهد يشكل جزءًا أوافقو ج(

كم احلق، من بني أشياء أخرى، يف إنهاء العقد وأن أي إخالل بهذا التعهد يعطي ،معكم

 سابق.إنذار دون 

       [كتابيًا]االسم 

       التوقيع:

        التاريخ:

 



 

 

  

 الباب السادس

 الرقابية تواإلجراءاالنظم 

 نطاق التطبيق: الفصل األول

 طاق التطبيق: نالثانية واخلمسوناملادة 

 .مؤسسة السوق املاليةقوم بها تيسري هذا الباب على مجيع النشاطات اليت 

 ترتيبات اإلدارة: الفصل الثاني

 : توزيع املسؤولياتالثالثة واخلمسوناملادة 

للمحافظة على التوزيع الواضح سبة وضع الرتتيبات املنامؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

 :اآلتيلتحقيق  ؛اجلهاز اإلداري وكبار التنفيذينيللمسؤوليات الرئيسة بني الئموامل

 من يتوىل مسؤولية كل وظيفة. حتديد  (1

اجلهاز  من قبلمؤسسة السوق املالية املراقبة واإلشراف الكايف على أعمال وشؤون  (2

 .اإلداري وكبار التنفيذيني

عليه و ،من هذه املادةالفقرة )أ( سب حبرتتيب توزيع املسؤوليات باجلهاز اإلداري لتزم ي ب(

واإلشراف على  ؤسسة السوق املاليةاإلشراف على وضع النظم واإلجراءات الرقابية مل

 .تنفيذها

جيب أن يشمل تشكيل جملس إدارة مؤسسة السوق املالية أعضاًء مستقلني ال يقل عددهم  ج(

ومما ينايف االستقالل الالزم توافره يف عضو  .و ثلث أعضاء اجمللس أيهما أكثرعن اثنني أ

 أي من اآلتي: –على سبيل املثال ال احلصر–جملس اإلدارة املستقل 

أن يكون مالكًا ملا نسبته مخسة يف املئة أو أكثر من أسهم مؤسسة السوق املالية     ( 1

 أو من أسهم شركة أخرى من جمموعتها.

أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته مخسة يف املئة أو أكثر      ( 2

 من أسهم مؤسسة السوق املالية أو من أسهم شركة أخرى من جمموعتها.



 

 

  

أن يكون عضو جملس إدارة يف شركة أخرى من جمموعة مؤسسة السوق املالية     ( 3

 املرشح لعضوية جملس إدارتها.

كان يعمل موظفًا خالل العام املاضي لدى مؤسسة السوق املالية أو أي  أن يعمل أو      ( 4

طرف متعامل معها أو شركة أخرى من جمموعتها، كمراجعي احلسابات وكبار 

 دين، أو أن يكون مسيطرًا على أي من تلك األطراف خالل العام املاضي.املوّر

التحتية للحوكمة، املتمثلة يف جيب على جملس إدارة مؤسسة السوق املالية تأسيس البنية  د(

وضع األنظمة والسياسات الالزمة لتحقيق أهداف احلوكمة لديها وتطوير سياسات 

احلوكمة اخلاصة بها وإجراءات اإلشراف على تلك األنظمة والسياسات ومراقبة تطبيقها 

 ما يلي: –على سبيل املثال ال احلصر –لتشمل  ؛ومدى فاعليتها وتعديلها عند احلاجة

حتديد إجراءات وضوابط الرتشح لعضوية جملس إدارة مؤسسة السوق املالية  (1

 ومسؤوليات جملس إدارة مؤسسة السوق املالية ووظائفه األساسية.

 حتديد صالحيات جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني. (2

 تطوير قواعد السلوك ملنسوبي مؤسسة السوق املالية. (3

 املكافآت. نة املراجعة، وجلنة الرتشيحات، وجلنةتشكيل اللجان الرقابية مثل جل (4

 عرضًا لعملياتجيب على جملس إدارة مؤسسة السوق املالية إصدار تقرير سنوي يتضمن  هـ(

مؤسسة السوق املالية خالل السنة املالية األخرية، ومجيع العوامل املؤثرة يف أعماهلا، وجيب 

 (.1-6املنصوص عليها يف امللحق )أن يشتمل تقرير جملس اإلدارة على املعلومات 

جيب على مؤسسة السوق املالية إرسال نسخة من تقرير جملس اإلدارة املشار إليه يف الفقرة  و(

)هـ( من هذه املادة إىل اهليئة خالل ثالثة أشهر من نهاية السنة املالية ملؤسسة السوق املالية، 

 وجيب أن يكون التقرير املرسل باللغة العربية.

ب على مؤسسة السوق املالية التابعة لبنك حملي وضع اإلجراءات الالزمة اليت تضمن جي ز(

وعدم االعتماد على موارده  ،االستقاللية والفصل التام عن أعمال البنك احمللي التابعة له

فتح احلسابات  –على سبيل املثال ال احلصر  –املالية والبشرية والتقنية مبا يف ذلك 

الء وتنفيذ أوامر البيع والشراء يف األوراق املالية وتنفيذ عمليات االشرتاك االستثمارية للعم

 واالسرتداد يف الصناديق االستثمارية من خالل فروع ذلك البنك احمللي وبواسطة موظفيه.

تستثنى من تطبيق الفقرات )ج( و)د( و)هـ( و)و( من هذه املادة مؤسسة السوق املالية اليت ال  ح(

قانوني شركة مساهمة، ومؤسسة السوق املالية اليت يقتصر نوع النشاط يكون شكلها ال



 

 

  

املرخص هلا يف ممارسته على إدارة االستثمارات أو الرتتيب أو تقديم املشورة أو اجلمع بني 

 أي من هذه األنشطة فقط.

 واحملافظة عليها : وضع النظم واإلجراءات الرقابيةالرابعة واخلمسوناملادة 

واحملافظة  اوضع النظم واإلجراءات الرقابية املناسبة ألعماهلسة السوق املالية مؤسجيب على  أ(

وجيب أن تكون النظم واإلجراءات الرقابية مطابقة للمتطلبات املنصوص عليها يف . عليها

من االلتزام مؤسسة السوق املالية ن كافية لتمكني ووأن تك ،من هذا البابالفصل الثالث 

 .فيذيةالتن هلوائحالنظام وب

بالنظام بشكل رئيس عن االلتزام  مسؤواًلؤسسة السوق املالية مل اجلهاز اإلداريكون ي ب(

. مؤسسة السوق املاليةعلى  تنطبقاملتطلبات النظامية األخرى اليت  يعمجوولوائحه التنفيذية 

ل يف املبينة بالتفصي اتطنشااختاذ الرتتيبات املناسبة لضمان تنفيذ ال اجلهاز اإلداريوعلى 

 .من هذا الباب الفصل الثالث

 النظم واإلجراءات الرقابية: الفصل الثالث

 أحكام عامة: اخلامسة واخلمسوناملادة 

مبوجب هذا الباب النظم واإلجراءات الرقابية عند وضع مؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

 :مراعاة اآلتي

 .اتعدد أوجه أعماهلطبيعة وحجم و (1

 .اتنوع عملياته (2

 .وقيمتها اهصفقاتعدد  (3

 .اهعملياتجمال من جماالت بكل  ةتعلقدرجة املخاطرة امل (4

 :اآلتي أدنى علىد حبتشتمل رقابية  نظم وإجراءاتوضع مؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

من هذه  الثالثة واخلمسنيللمادة  تسلسل اإلداري وفقًاالوخطوط  اتاملسؤوليتوزيع  (1

 .الالئحة

 ونظم إدارة املخاطر. سياسات (2

 .ومتويل اإلرهاب إجراءات مكافحة غسل األموال (3

 دليل املطابقة وااللتزام. (4



 

 

  

 برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام. (5

 قواعد السلوك. (6

 تشغيلية.الجراءات اإلدليل  (7

 دليل وخطط متابعة األعمال. (8

وضع سياسات بصفة وكيل، لتعامل أعمال االيت متارس مؤسسة السوق املالية  جيب على ج(

للرقابة على سلوكيات تداوالت العمالء، وأن تكون كافية لتمكينها من التأكد ونظم 

 من التزام عمالئها بالنظام ولوائحه التنفيذية.

الرقابية بالشكل املناسب،  اوإجراءاته اتوثيق نظمهمؤسسة السوق املالية جيب على  د(

 ثائق. واحملافظة على حتديث تلك الو

سنوات بعد تاريخ التوقف  عشرمدة هذه املادة  جيب االحتفاظ بالوثائق املنصوص عليها يف هـ(

 عن استخدامها أو تعديلها.

 اجلهاز اإلداري: املراجعة من قبل السادسة واخلمسوناملادة 

 تسؤوليااملإجراء مراجعة منتظمة لتوزيع ؤسسة السوق املالية مل اجلهاز اإلداريجيب على  أ(

الرقابية، مبا يف ذلك الوثائق املشار إليها  اوإجراءاته ا، ولنظمهمؤسسة السوق املاليةلدى 

املراجعة مرة  ىجترعلى أن  ،الالئحةمن هذه  اخلامسة واخلمسنياملادة الفقرة )د( من يف 

 .كل ثالث سنوات واحدة على األقل

ن من اليت يتبّي يااضرعة إجناز القسمراقبة ؤسسة السوق املالية على اجلهاز اإلداري ملجيب  ب(

 ة أنها حتتاج إىل اختاذ إجراءات.نتيجة املراجع

، واالحتفاظ مبوجب الفقرة )أ( من هذه املادة جتري مراجعةكل  نإعداد تقرير عجيب  (ج

 سنوات. عشراملراجعة مدة  بتقارير

 : املطابقة وااللتزامالسابعة واخلمسوناملادة 

 مطابقة والتزام. مسؤوَلالتنفيذيني  اؤوليهسمتعيني أحد املالية مؤسسة السوق جيب على  أ(

 :اآلتيعن اإلشراف على  مسؤواًلؤسسة السوق املالية مل اجلهاز اإلداريكون ي ب(

من مؤسسة السوق املالية التأكد من وضع السياسات واإلجراءات املناسبة لتمكني  (1

 .ذات العالقةطلبات النظامية األخرى املت مجيعنظام ولوائحه التنفيذية والااللتزام ب



 

 

  

 ،واإلدارة التابعة له على املوارد املناسبة تزاملواال التأكد من حصول مسؤول املطابقة (2

 .مؤسسة السوق املاليةسجالت مجيع الطالع على ا ةوصالحي

 .دليل املطابقة وااللتزام وبرنامج مراقبة املطابقة وااللتزاموحفظ ومتابعة وتنفيذ وضع  (3

 .االلتزام بهاضمان و ،قواعد السلوكوضع  (4

 .هليئةإىل اإعداد التقارير واإلشعارات اليت جيب تقدميها  (5

مدى حول  جهاز اإلداريللللتقارير الدورية مسؤول املطابقة وااللتزام إجراءات تقديم  (6

امية التزام مؤسسة السوق املالية بالنظام ولوائحه التنفيذية ومجيع املتطلبات النظ

 .األخرى ذات العالقة

مؤسسة السوق بعها ّتتللهيئة يف أي وقت مراجعة مدى مالءمة ترتيبات املطابقة وااللتزام اليت  ج(

 .املالية

اإلداري حول مدى التزام جلهاز إىل ايلتزم مسؤول املطابقة وااللتزام بتقديم تقارير دورية  د(

ة ومجيع املتطلبات النظامية األخرى ذات بالنظام ولوائحه التنفيذيمؤسسة السوق املالية 

 .العالقة

 جلنة املطابقة وااللتزاموجلنة املخاطر : الثامنة واخلمسوناملادة 

ملراقبة هما لتيكأو جلنة مطابقة والتزام جلنة خماطر أو تشكيل ؤسسة السوق املالية مل أ(

بناء على طبيعة  بعهّتتالذي قوم بها وبرنامج املطابقة وااللتزام تأعمال األوراق املالية اليت 

 .اوحجم وتعدد أوجه أعماهل

أو جلنة مطابقة والتزام جلنة خماطر أو تشكيل مؤسسة السوق املالية للهيئة أن تطلب من  ب(

مؤسسة السوق بناء على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال ذلك إذا رأت ضرورة هما لتيك

 .املالية

الرئيس التنفيذي،  - حصردون  - عند تشكيلها زامجلنة املطابقة وااللتتتضمن جيب أن  (ج

وأن ترتبط ، ومتويل اإلرهاب ومسؤول املطابقة وااللتزام، ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال

 .ؤسسة السوق املاليةملباجلهاز اإلداري 

ا هجلنة املطابقة وااللتزام إعداد حماضر لالجتماعات واالحتفاظ بجلنة املخاطر وجيب على  (د

 سنوات. عشرمدة 

 



 

 

  

  خارجيةجهات تكليف : التاسعة واخلمسوناملادة 

تكليف جهة خارجية بأداء وظائف حمددة تتعلق باملطابقة ؤسسة السوق املالية جيوز مل أ(

 وظائف شرط وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل:غريها من الوااللتزام و

أو املهمة موضوع  ،يم ما إذا كانت اجلهة املكلفة مناسبة ألداء الوظيفةوتق (1

 التكليف، مع األخذ يف احلسبان درجة املسؤولية اليت تنطوي عليها.

 .ومعايري سرية املعلومات ،وحدوده تكليفالالتوثيق الواضح ملدى  (2

وضع الرتتيبات املناسبة لإلشراف على التكليف ومراقبة تنفيذ اجلهة املكلفة  (3

احلق مؤسسة السوق املالية يف ذلك منح  وضمان استمراريتها، مبا للوظائف أو املهام

املكلفة التحقق من قدرة اجلهة املكلفة على استمرارية تنفيذ الوظائف أو املهام  يف

فيما يتعلق بالوظائف أو املهام املكلفة بها طلبها ت، وإلزامها بتقديم أي معلومات بها

 .عشرة أيام من تاريخ طلبها علىخالل موعد ال يزيد 

مستوى أداء اجلهة املكلفة  خلل يفظهور أي عند مناسبة تصحيحية اءات اختاذ إجر (4

 لوظائف أو املهام.با

عند اختيار جهة خارجية ألداء وظائف الواجب بذل احلرص مؤسسة السوق املالية جيب على  (ب

 .معينة

إىل التقليل من مؤسسة السوق املالية أي وظيفة من قبل بجهة خارجية ال يؤدي تكليف  (ج

ؤسسة مللتزامات النظامية ملسؤول املطابقة وااللتزام أو جلنة املطابقة وااللتزام التابعني اال

 .السوق املالية

 ًامؤسسة سوق مالية مرخصجيب أن تكون اجلهة املكلفة بأداء أي من أعمال األوراق املالية  د(

 .هلا يف ممارسة أعمال األوراق املالية املكلفة بها

 التدقيق واملراجعة: جلنة الستوناملادة 

طبيعة وحجم وتعدد أوجه ناًء على ب ،تدقيق ومراجعة جلنة تعينيؤسسة السوق املالية مل أ(

 .اأعماهل

ذلك تعيني جلنة تدقيق ومراجعة إذا رأت ضرورة مؤسسة السوق املالية للهيئة أن تطلب من  ب(

 .مؤسسة السوق املاليةعلى طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال  بناًء

مرتني يف السنة على األقل، وكلما دعت  ب على جلنة التدقيق واملراجعة عقد اجتماعجي ج(

 .احلاجة إىل ذلك



 

 

  

 سنوات. عشرمدة  هاجتماعات جلنة التدقيق واملراجعة واالحتفاظ بالجيب إعداد حماضر  د(

 الداخليةراجعة : املاحلادية والستوناملادة 

داخلية أداء جزء من مهمة مراقبة مدى ال رة املراجعةإدا أن تفّوض إىلؤسسة السوق املالية مل أ(

 .ابناًء على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماهل الوقائية اوإجراءاته امالءمة وفعالية نظمه

 وأن ،ؤوليات واضحةسممؤسسة السوق املالية لدى  الداخليةاملراجعة دارة يكون إلجيب أن  ب(

 دارةاإلز هَّجتاملناسبني، وأن  ينريحد كبار املدراجعة أو ألاملتدقيق والللجنة  ًةكون تابعت

 عن األعمال اليومية ًةكون مستقلتفاء، وأن أفراد أْك ايعمل فيهأن و ،مبوارد كافية

 .مؤسسة السوق املاليةالطالع على سجالت اصالحية تعطى وأن  ،ؤسسة السوق املاليةمل

 سنوات. عشرمدة  هاواالحتفاظ بالداخلية  املراجعة إدارةجتماعات الإعداد تقارير جيب  ج(

 : املراجعة واملعاينةالثانية والستوناملادة 

األخرى  اوسجالته اوحساباته ادفاترهؤسسة السوق املالية الداخلي ملاملراجع  يراجعجيب أن  أ(

، وكلما دعت احلاجة كل ثالث سنوات املتعلقة بأعمال األوراق املالية مرة واحدة على األقل

 .إىل ذلك

احلسابات والسجالت وشروط تقديم اخلدمات واالتفاقيات األخرى  ميعب االحتفاظ جبجي ب(

فيها للمدة احملددة يف الباب الثالث من هذه  طرفًامؤسسة السوق املالية كون تاليت 

 االطالع عليها.ملراجع احلسابات وللمراجع الداخلي ، وجيب أن يتاح الالئحة

التعامل أو احلفظ أو اإلدارة  أعمالرخص هلا يف ممارسة جيب على مؤسسة السوق املالية امل ج(

لدى اهليئة وفقًا لقواعد تسجيل مراجعي  لمسج هعند تعيني مراجع حساباتها التأكد من أن

 حسابات املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة.

 : تسوية الشكاوىالثالثة والستوناملادة 

 :اآلتي مكتوبة لضمان إجراءاتمؤسسة السوق املالية كون لدى يجيب أن  أ(

 .ة وبأسرع وقتاملناسببالطريقة من العمالء  تتلقاهاالشكاوى اليت  معاجلة (1

 بالشكاوى. ةتعلقاملاختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة والفورية  (2

 ،مؤسسة السوق املاليةتصرف طرف ثالث يعمل لدى عن جتة اشكوى نإذا كانت ال (3

التدخل ملصلحة العميل مؤسسة السوق املالية فعلى ، اليةمؤسسة السوق امل به تأو أوص

 هد لتسوية الشكوى.اجلوبذل 



 

 

  

 :اآلتييضمن  تسوية الشكاوى مباإجراءات وضع مؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

 .ذه اإلجراءاتكل موظف يعمل مع العمالء بهإحاطة  (1

ؤسسة السوق املالية ملبل مسؤول تابع من ِقيف الشكوى كامل الو يفورالالتحقيق  (2

 الشكوى.موضوع باملسألة له أي عالقة  وجودم شريطة عد

 .ة حياهلاخذاملت اإلجراءاتتوثيق وى املكتوبة واالشكسجل بحفظ  (3

 ل ومتويل اإلرهاب غسل األموامكافحة : الرابعة والستوناملادة 

 عن غسل األموالإبالغ  مسؤوَل اموظفيه تعيني أحد كبارمؤسسة السوق املالية جيب على 

يكون مسؤواًل عن ضمان االلتزام باملتطلبات املنصوص عليها يف نظام و ،ومتويل اإلرهاب

ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله والئحته  فيذيةنالت تهالئحو مكافحة غسل األموال

 .ابومتويل اإلره باملسائل املتعلقة بغسل األموال اجلهاز اإلداريإبالغ عليه و ،التنفيذية

 : املوظفوناخلامسة والستوناملادة 

 هموتدريبوضع إجراءات كافية لتوظيف املوظفني مؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

 واإلشراف عليهم وضمان انضباطهم.

ملوظفني حاصلني  ااستقطابهضمن تإجراءات توظيف  وضعمؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

 ن بالنـزاهة.على مؤهالت تتناسب مع وظائفهم ويتصفو

)مبا يف ذلك  اضمن التدريب املناسب ملوظفيهيوضع برنامج مؤسسة السوق املالية جيب على  ج(

 .(الالئحةمن هذه  الرابع البابأي اختبارات مطلوبة مبوجب  اجتياز

مؤسسة تخذ تالذين وظفني املمساء ألاالحتفاظ بسجل مؤسسة السوق املالية جيب على  د(

أو أي  ،النظام أو لوائحه التنفيذيةتعلق بأي إخالل بتات تأديبية حبقهم إجراءالسوق املالية 

جيب  كذلك، ؤسسة السوق املاليةأداء أعمال األوراق املالية مل يفسلوك آخر ميكن أن يؤثر 

 :عن اآلتي تفاصيلحيتوي السجل على أن 

 بسببه إجراءات تأديبية حبق املوظف. اُتِخذتإلخالل أو السلوك الذي ا (1

 اخلطوات املتخذة لتأديب املوظف. (2

يشمل التدريب أن و ،دوريبشكل  اموظفيهتدريب مؤسسة السوق املالية جيب على  هـ(

أعمال ذات العالقة ب ىخراأل ةواألنظمإطالعهم على ما يستجد يف النظام ولوائحه التنفيذية 

 .قلعلى األ هذا التدريب مرة واحدة كل سنة جيرىوأن  ،مؤسسة السوق املالية



 

 

  

إجراءات تشمل  اهملوظفياالحتفاظ بسجالت مناسبة مؤسسة السوق املالية على جيب  و(

سنوات بعد تاريخ التحاق املوظف بالعمل  عشرملدة ال تقل عن  همومؤهالتهم وخربات همتوظيف

 .مؤسسة السوق املاليةلدى 

 األعمالاستمرارية : السادسة والستوناملادة 

على االستمرار يف  اوضع الرتتيبات املناسبة لضمان قدرتهالية مؤسسة السوق املجيب على  أ(

يف االعتبار خذًا أ احدوث توقف غري متوقع ألعماهلعند النظامية  اوالوفاء بالتزاماته ،العمل

وجيب توثيق هذه الرتتيبات وحتديثها بشكل منتظم  ،اطبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماهل

 واختبارها للتأكد من فعاليتها.

باستمرارية األعمال مدة اخلاصة  ذات العالقة بالرتتيباتب االحتفاظ بالسجالت املناسبة جي ب(

 سنوات بعد التوقف عن استخدامها أو تعديلها. عشر

 السجالت احةتإ: السابعة والستوناملادة 

االحتفاظ بها مبوجب مؤسسة السوق املالية السجالت اليت جيب على مجيع جيب أن تكون 

 متاحة ملعاينتها من قبل اهليئة. حه التنفيذيةالنظام ولوائ

 العميل: التفويض على حساب باسم الثامنة والستوناملادة 

بشأن تفظ بسجالت وإجراءات رقابة داخلية مناسبة حتو ّدِعُتأن مؤسسة السوق املالية جيب على 

سوق مؤسسة الجيب على  ،على حساب باسم العميل. وعلى وجه اخلصوص اتفويض معطى هل أي

مبوجب التفويض تقع ضمن نطاق الصالحية  املرَبمةالتأكد من أن مجيع الصفقات املالية 

 إجراءات مناسبة إلعطاء وتلقي التعليمات مبوجب التفويض. اوأن لديه ،املعطاة



 

 

  

 1-6امللحق 

 املعلومات املطلوبة يف تقرير جملس اإلدارة

 

 ملالية.وصف جلميع األنشطة الرئيسة ملؤسسة السوق ا    . 1

 –تشكيل جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو جملس إدارة تنفيذي    . 2

 عضو جملس إدارة مستقل. –عضو جملس إدارة غري تنفيذي 

خارجها اليت يكون عضو جملس إدارة مؤسسة السوق وأمساء الشركات داخل اململكة   . 3

 ريها.املالية عضوًا يف جمالس إداراتها أو من مدي

اسم كل شركة تابعة ملؤسسة السوق املالية، ورأمساهلا، ونسبة ملكية مؤسسة السوق   . 4

 املالية فيها، ونشاطها الرئيس، والدولة احملل الرئيس لعملياتها، والدولة حمل تأسيسها.

وصف خلطط وقرارات مؤسسة السوق املالية املهمة )مبا يف ذلك التغيريات اهليكلية، أو    . 5

والتوقعات املستقبلية ألعمال مؤسسة السوق  ،توسع يف األعمال، أو وقف العمليات(ال

 املالية.

قدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ انعقادها، عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت ُع  . 6

 وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أمساء احلاضرين.

ا مثل: جلنة املراجعة، وجلنة الرتشيحات، وصف خمتصر الختصاصات اللجان ومهامه . 7

وجلنة املكافآت، مع ذكر أمساء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها 

 وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أمساء احلاضرين.

ية اإلفصاح عن املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء جملس إدارة مؤسسة السوق املال . 8

ومخسة من كبار التنفيذين ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس 

 وذلك وفق اجلدول أدناه. ،التنفيذي واملدير املالي إن مل يكونا من ضمنهم

 

 

 

 

 



 

 

  

 البيان
أعضاء اجمللس 

 *التنفيذيني

أعضاء اجمللس غري 

 التنفيذيني

أعضاء اجمللس 

 املستقلني

    لسبدل حضور جلسات اجمل

    بدل حضور جلسات اللجان

    ت الدورية والسنويةآاملكاف

    اخلطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي
   

    اجملموع

 .بصفتهم أعضاء يف جملس اإلدارة* 

 

 البيان
مخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات 

 ف إليهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي إن مل يكونا ضمنهميضا

  واألجور رواتبال

  بدالتال

  والسنوية دوريةالت آكافامل

  اخلطط التحفيزية

  العموالت

أي تعويضات أو مزايا عينية 

أخرى تدفع بشكل شهري أو 

 سنوي

 

  اجملموع

أعضاء جملس إدارة مؤسسة السوق املالية بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد   .9

 أو أحد كبار التنفيذين عن أي مكافآت وتعويضات.

أي عقوبة أو جزاء أو تدبري احرتازي أو قيد احتياطي مفروض على مؤسسة السوق املالية  .10

من اهليئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان اجلهة املوقعة هلا وأسباب 

 لفة وسبل عالجها وتفادي وقوعها يف املستقبل.املخا



 

 

  

نتائج تقرير املراجعة للنظم واإلجراءات الرقابية ملؤسسة السوق املالية، إضافة إىل رأي  .11

 جلنة املراجعة يف مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية )حيثما ينطبق(.

أكانت خماطر  ءسوااملعلومات املتعلقة بأي خماطر تواجهها مؤسسة السوق املالية ) .12

 تشغيلية أم خماطر متويلية أم خماطر السوق( وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها.

إذا كان تقرير مراجع احلسابات يتضمن حتفظات على القوائم املالية السنوية، جيب أن  .13

 يوضح تقرير جملس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

على شكل جدول أو رسم بياني ألصول مؤسسة السوق املالية وخصومها ونتائج خالصة  .14

 أعماهلا يف السنوات املالية اخلمس األخرية أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

إيضاح ألي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة املالية السابقة أو أي  .15

 توقعات أعلنتها مؤسسة السوق املالية.

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس إدارة  .16

مؤسسة السوق املالية وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين مؤسسة السوق 

املالية أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك األوراق املالية أو 

 السنة املالية األخرية. تلك احلقوق خالل

أكانت واجبة السداد عند  ءاملعلومات املتعلقة بأي قروض على مؤسسة السوق املالية )سوا .17

الطلب أم غري ذلك(، وكشف باملديونية اإلمجالية ملؤسسة السوق املالية والشركات 

لقرض واسم سدادًا للقروض خالل السنة املالية ومبلغ أصل ا ُدفعتالتابعة هلا وأي مبالغ 

اجلهة املاحنة ومدته واملبلغ املتبقي، ويف حال عدم وجود قروض على مؤسسة السوق 

 املالية فعليها تقديم إقرار بذلك.

 مت بني مؤسسة السوق املالية وشخص ذو صلة.وصف لكل صفقة أبِر .18

انت معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون مؤسسة السوق املالية طرفًا فيها، أو ك .19

فيها مصلحة ألحد أعضاء جملس إدارة مؤسسة السوق املالية أو لكبار التنفيذيني أو ألي 

شخص ذي عالقة بأي منهم، حبيث تشمل أمساء املعنيني باألعمال أو العقود وطبيعة هذه 

األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، ويف حال عدم وجود أي أعمال أو عقود من 

  مؤسسة السوق املالية تقديم إقرار بذلك. هذا القبيل فعلى



 

 

  

 الباب السابع

 وأصول العمالء العمالءأموال  

 

 أحكام عامة :الفصل األول

 والنطاق  : الغرضالتاسعة والستوناملادة 

الفقرة املنصوص عليه يف  السادستطبيق املبدأ  الباب إىل األحكام الواردة يف هذا تهدف أ(

 .هذه الالئحةمن  اخلامسةاملادة )ب( من 

وأن  ،هوأصولالعميل عن أموال  اوأصوهل افصل أمواهلمؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

 فقط.مؤسسة السوق املالية  عميلوأصول العميل ملصلحة العميل أموال  ُتستخدم

مؤسسة سوق جيوز حفظ أموال العمالء أو أصوهلم وفقًا ألحكام هذا الباب إال من خالل ال  ج(

 أعمال احلفظ.ممارسة يف ص هلا مالية مرخ

من أحكام الفقرة )ج( من هذه املادة، جيوز ملؤسسة السوق املالية املرخص هلا يف  استثناًء د(

اليت تتسلمها يف ممارسة أعمال الرتتيب أن حتفظ وفقًا ألحكام هذا الباب أموال العمالء 

ئها املتطلبني اإلضافيني التمويل اجلماعي باألوراق املالية، شريطة استيفاسياق ممارسة 

 اآلتيني:

 أن ال تتجاوز أموال العمالء احملتفظ بها أربعني مليون ريال سعودي. (1

 أن ال تتجاوز أموال عميل التجزئة احملتفظ بها مئة ألف ريال سعودي. (2

 الفصلنتيجة : السبعوناملادة 

حمفوظة لصاحل سوق املالية مؤسسة الوأصول عن أموال املفصولة أموال وأصول العمالء  عّدُت أ(

  .ؤسسة السوق املاليةملعائدة  أصواًلأموااًل أو  عّدوال ُت ،مؤسسة السوق املاليةعمالء 

األموال أو أو مستحقات يف بأي حق يف أي مطالبة مؤسسة السوق املالية يتمتع دائنو  ال ب(

 األصول املفصولة.

 

 



 

 

  

 قواعد أموال العمالء: الفصل الثاني

 مؤسسة السوق املالية تسلمهات: األموال اليت دية والسبعوناحلااملادة 

أي  تسلمهاتاألموال اليت مجيع  ُتَعّد ،ه الالئحةمن هذ الثانية والسبعون مع مراعاة املادة أ(

 .أموال عميل بأعمال األوراق املالية ايف سياق قيامه عنهأو نيابة  عميل منمؤسسة سوق مالية 

يف هذا الباب، جيب فصل أموال العميل واالحتفاظ بها يف  كنص على خالف ذلمل ُيما  ب(

 .مؤسسة السوق املالية أموال حساب العميل بشكل منفصل عن

 .عميلكأموال مؤسسة السوق املالية حساب عميل من قبل  يف مجيع األموال املدفوعة لتعاَم ج(

مطلوبة لفتح حسابه ل تلك األموا ما مل تكن ،حتفظ يف حساب العميل بأموال العميل فقطُي د(

 بشكل مؤقت.أو كانت يف احلساب  ،أو اإلبقاء عليه مفتوحًا

أوراق أموال عميل إىل شخص آخر ألغراض تسوية صفقة حتويل ؤسسة السوق املالية ملجيوز  هـ(

 أو لتقديم ضمان لعميل. هأو من خاللمت مع ذلك الشخص اآلخر أبِرمالية 

 أموال عمالء ُتَعّداليت ال : األموال الثانية والسبعوناملادة 

ؤســــســــة الســــوق املالية  ملاألموال أموال عميل إذا كانت مســــتحقة وواجبة الســــداد فورًا  ُتَعّدال 

ــابه ــتحقة بشـــكل نظامي مبا يف ذلك األتعاب والعموالت  اخلاص احلسـ ــوق   مل املسـ ــة السـ ــسـ ؤسـ

 .املالية

  األموال لدى بنكب االحتفاظ: الثالثة والسبعوناملادة 

  االحتفاظ بأموال العميل يف حساب عميل لدى بنك حملي.مؤسسة السوق املالية على  جيب أ(

 ،لي قبل فتح حساب عميل لديهاحملالبنك يم خماطر وتقمؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

 يف أكثر من بنك. للعميلفتح حسابات  وحتديد مدى ضرورة

، على أن اك حملي ضمن جمموعتهفتح حساب عميل لدى بنؤسسة السوق املالية جيوز مل ج(

 العميل.ض اعرتام عدبذلك و ابنيته اطر عميلهخت

أن يكون ذلك ضروريًا لتسوية صفقة  علىجيوز االحتفاظ بأموال العميل لدى بنك خارجي  (د

مؤسسة لصاحل عميل  تسلمهجيوز دفع أرباح أو دخل آخر يتم و .أوراق مالية خارج اململكة

أن  علىلدى بنك خارجي مؤسسة السوق املالية ملكة حلساب باسم خارج املالسوق املالية 

تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ  خالل مدة الللعميل  ُتدفعأو  ،العميل تلك املبالغ حلساب حتوَّل



 

 

  

حتفظ تس ابأنه اهعميل إبالغمؤسسة السوق املالية  جيب علىو تلك املبالغ. بتسلماإلشعار 

 .لدى بنك خارج اململكة هبأموال

املنصوص  واملتطلباتتنطبق املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرتني )ب( و)ج( من هذه املادة  (هـ

 على حساب لدى بنك خارجي. الالئحةه من هذ الرابعة والسبعونعليها يف املادة 

 : تأكيد البنكالرابعة والسبعوناملادة 

ريخ فتح حساب العميل على يومًا من تا 20صل خالل حتأن مؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

 :اآلتي متضمنًاتح حساب العميل لديه، ذي ُفتأكيد كتابي من البنك احمللي ال

ؤسسة أن حساب العميل سوف حيتوي على أموال العميل وليس على أموال عائدة مل (1

 .السوق املالية

على ية مؤسسة السوق املالضد تكون لديه أي حق أو مطالبة  ينفذلن أن البنك احمللي  (2

  .حساب آخر لن جيمع بني حساب العميل وأيو ،أموال موجودة يف حساب العميل

التأكيد املشار إليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة خالل مؤسسة السوق املالية  تسلمتإذا مل  ب(

األموال املوجودة يف احلساب  مجيع سحب افعليهاملنصوص عليها،  فرتة العشرين يومًا

 آخر.حملي اب العميل لدى بنك يف حسإيداعها و

 : حسابات العمالءاخلامسة والسبعوناملادة 

تسلم تعندما مؤسسة السوق املالية جيب على يف هذا الباب،  نص على خالف ذلكمل ُي ما أ(

 :من اآلتي أموال عميل القيام بأي

 .تسلمهايف حساب عميل خالل فرتة ال تتجاوز اليوم التالي بعد  ودع األموالتن أ (1

 .من هذه الالئحة السادسة والسبعون للمادة وفقًا حساب العميلمن دفع األموال تن أ (2

يف حساب جيب دفعها تتكون جزئيًا من أموال العميل وأموال أخرى احلوالة  إذا كانت ب(

عميل من حساب العميل بأسرع  أموال كوني الالعميل. وجيب حتويل اجلزء من احلوالة الذي 

 وقت ممكن.

. هاتاليت تسلمعملة الاالحتفاظ بأموال العميل بعملة خمتلفة عن ؤسسة السوق املالية وز ملجي ج(

بشكل يومي من أن املبلغ الذي  التأكدمؤسسة السوق املالية ويف تلك احلالة، جيب على 

بسداد أي قوم تاألصلية، وأن  بالعملةختلفة يساوي على األقل املبلغ تفظ به بالعملة املحت

عن طريق تعويض أي عجز )على ذلك  تفظ به بالعملة املختلفة بناًءحتملبلغ الذي ا نقص يف



 

 

  

الفوري  سعر العملة استخدام(. وعند القيام حبساب العملة، جيب إذا كان ذلك ضروريًا

 .احلسابعند اإلغالق يف اليوم السابق لعملية 

 أموال عمالء دمل تُع : األموال اليتالسادسة والسبعوناملادة 

 :إذا مت عنها ةمسؤولمؤسسة السوق املالية كون توال  ،األموال أموال عميل صبحتال 

 دفعها للعميل. (1

 على تعليمات العميل. دفعها لطرف ثالث بناًء (2

مؤسسة السوق املالية حسابًا باسم   يكونإيداعها يف حساب مصريف باسم العميل )ال (3

 (.أيضًا

ؤسسة إذا كان املبلغ مستحقًا وواجب السداد مل انفسهؤسسة السوق املالية سدادها مل (4

 .السوق املالية

 العوائد: السابعة والسبعوناملادة 

 .عميلاليف حساب  ودعةامل هبشأن أمواللعميل ل عوائدأي دفع جيب  ال أ(

إيداع أموال العميل يف حساب ؤسسة السوق املالية ملجيوز دون اإلخالل بأحكام هذا الباب،  ب(

 ةطيتلك العوائد أو جزء منها، شرأو خارجي، واحلصول على لدى بنك حملي  عوائد يقّدم

واستيفاء الشروط املنصوص  احلصول على موافقة العميل الكتابية املسبقة على ذلك،

 .عليها يف قواعد أموال العمالء

 : السجالت وتقرير مراجع احلساباتالثامنة والسبعوناملادة 

بقواعد أموال  االتزامه لتوضيحاالحتفاظ بسجالت كافية ة مؤسسة السوق املاليجيب على  أ(

 العمالء.

مؤسسة السوق املالية التزام  من التأكدمؤسسة السوق املالية جيب على مراجع حسابات  ب(

ؤسسة كجزء من مراجعته مل وإعداد تقرير بذلك ،بقواعد أموال العمالء بشكل سنوي

 .السوق املالية

الية تزويد اهليئة بتقرير مراجع احلسابات املشار إليه يف الفقرة جيب على مؤسسة السوق امل ج(

 )ب( من هذه املادة خالل أربعة أشهر من نهاية السنة املالية ملؤسسة السوق املالية.

 



 

 

  

 : املبالغ املطلوب حفظها يف احلسابات املصرفية ألموال العمالءالتاسعة والسبعوناملادة 

 :القيام باآلتي مؤسسة السوق املاليةجيب على  أ(

كما يف  احسابات عمالئهمجيع التأكد بشكل يومي من أن الرصيد اإلمجالي يف  (1

ملا تقرره وفقًا  احملسوبة"متطلبات أموال العمالء"  يقل عن ال السابق يومال عملنهاية 

 .اهليئة

 يتماليوم الذي  عملأي نقص يف حساب العميل يف موعد أقصاه نهاية  دفع التأكد من (2

 .نفسها الفرتة الزمنية خاللسحب أي فائض و ،احلسابفيه 

استخدام القيم املوجودة مؤسسة السوق املالية ألغراض الفقرة )أ( من هذه املادة، جيب على  ب(

دون القيم املوجودة يف كشوفات احلساب  ،كسجل املدفوعات ،احملاسبية ايف سجالته

 لعموالت عند إجراء احلساب.استبعاد األتعاب وا وجيوز .ة من البنوكاملعّد

دفع مؤسسة السوق املالية من  طلبُي أن ميكنالفقرة )أ( من هذه املادة، ب االلتزامألغراض  ج(

 تلك األموال أموال عميل. عّدحساب العميل، وُت يفأموال 

إجراء احلسابات املطلوبة  اإبالغ اهليئة فورًا إذا تعذر عليهمؤسسة السوق املالية جيب على  د(

 وجب هذه املادة.مب

 التسويات :الثمانوناملادة 

 :سبعة أيام ة واحدة على األقل كلمريلي  تسوية مامؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

مع رصيد ذلك مؤسسة السوق املالية رصيد كل حساب عميل كما هو مسجل لدى  (1

أو يف أي منوذج تأكيد آخر صادر من  ،احلساب كما يظهر يف كشف احلساب

 بنك احمللي.ال

السماسرة و ،املقاصة كزاومر ،األسواق لدىالرصيد لكل حساب صفقة عميل  (2

مؤسسة حسبما هو مسجل لدى  ،واألطراف النظرية ،ووكالء التسوية ،الوسطاء

أو يف أي منوذج  ،مع رصيد ذلك احلساب كما يظهر يف الكشفالسوق املالية 

 فتوحًا لديه.الشخص الذي يكون احلساب م عنتأكيد آخر صادر 

أو أي منوذج  ،كشف الضماناتمن العمالء مع  هاتتسلمللضمانات اليت  اسجالته (3

 الشخص الذي يكون الضمان مودعًا لديه. عنتأكيد آخر صادر 

التسويات املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة  إجراءمؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

 التسوية. تشملهي خالل عشرة أيام من التاريخ الذ



 

 

  

يف حالة اكتشاف أي فروقات يف أي من التسويات املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة،  ج(

مبا يف مجيع األحوال و ،بأسرع وقت ممكن تصححهاأن مؤسسة السوق املالية جيب على 

 يتجاوز ثالثة أيام. ال

إجراء أي  اممكن إذا تعذر عليهإبالغ اهليئة بأسرع وقت مؤسسة السوق املالية جيب على  د(

 الفصل. من التسويات املطلوبة مبوجب األحكام املنصوص عليها يف هذا

أظهرت السجالت اليت وفرق ناتج عن تسوية،  تصحيحمؤسسة السوق املالية إذا تعذر على  هـ(

جود املوتاج إىل مبلغ أكرب من املال حت قد اخالل التسوية أنهمؤسسة السوق املالية راجعها ت

مؤسسة يف الواقع، جيب على  وجودامل علىيد أو إىل ضمان يز ،يف حسابات العمالء املعنيني

دفع توأن  ،حتى يتم التوصل إىل تصحيح نهائي افرتاض أن السجالت صحيحةوالسوق املالية 

 .أموال عميلاملبلغ املدفوع  َتُعّدوأن  ،يف حساب العميل اخلاص االفرق من ماهل

 عن أموال العمالء التقارير: متطلبات والثمانوناحلادية املادة 

احلسابات اليت هليئة إىل اقدم تعمالء أن  أموال الديه يتالمؤسسة السوق املالية جيب على 

 .تطلبها

 قواعد أصول العمالء: الفصل الثالث

 مؤسسة السوق املالية تسلمهات: األصول اليت الثانية والثمانوناملادة 

على ترخيص  ةحاصلكن تتفظ بأصول العمالء ما مل حتأن سوق املالية ؤسسة المل جيوز ال أ(

 لتقديم خدمات احلفظ.

 واليت اليت تشتمل أو ميكن أن تشتمل على أوراق مالية األصول مجيُع عمالء أصوَل ّدَعُت ب(

عدا النقود  وذلك ،يف سياق ممارسة أعمال األوراق املاليةمؤسسة السوق املالية  تسلمهات

 .هذه الالئحةمن الثالثة والثمانون ت اليت تنطبق عليها الفقرة )ب( من املادة والضمانا

 اخلاصةصول األتفظ بها عن حتفصل أصول العمالء اليت مؤسسة السوق املالية على جيب  ج(

 .اهب

أو حلساب عميل  ،اخلاص اأصول العمالء حلسابه استخدامؤسسة السوق املالية مل جيوز ال د(

 لعميل الذي تعود له األصول.امسبقة من  على موافقة دون احلصول ،آخر

 



 

 

  

 أصول عمالء ّدَعُت ال: األصول اليت الثالثة والثمانوناملادة 

 ناشئالضمان الذي يتم احلصول عليه على سبيل الرهن للوفاء بالتزام  تشمل أصول العميل أ(

 .االلتزامبذلك للوفاء  ُيستخدمعن ذلك الرهن، إىل أن 

اخلاص  احلسابهمؤسسة السوق املالية تفظ بها حتاليت  الضماناُت عميل أصوَل ّدَعُتال  ب(

ه من هذ الرابعة والتسعون كضمانات أخرى )طبقًا للتعريف الوارد يف الفقرة )أ( من املادة

 .املادةتلك باملتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من  اه(، شرط التزامالالئحة

 الفصل: الرابعة والثمانوناملادة 

أن التأكد من  اعليه ،مؤسسة السوق املاليةلدى يف حال تسجيل أصول عميل يف حساب  أ(

وأنها مفصولة عن األصول العائدة  ،لعميللعائدة تلك األصول وضح أن ياحلساب  اسم

 .ؤسسة السوق املاليةمل

 يف حساب لدى أمني مسجلة أصول العميل عندما تكونمؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

طلب من أمني احلفظ أو أمني احلفظ اخلارجي تأن ، يلدى أمني حفظ خارجأو حفظ، 

مؤسسة  من عمالءيف اسم احلساب أن أصول العميل عائدة لعميل واحد أو أكثر  اإليضاح

 وأنها مفصولة.السوق املالية 

  أصول العمالءوتسجيل : حفظ اخلامسة والثمانوناملادة 

إيداعها لدى مركز اإليداع يف حساب باسم  ميكنملالية اليت األوراق اجيب االحتفاظ ب أ(

 لدى مركز اإليداع.املعين العميل 

 الفعلية اتهإما حبياز عميلالل وأص ملكية بسنداالحتفاظ مؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

 لدى أمني حفظ يف حساب خمصص ألصول العميل.أو 

 التأكد العميل، جيب عليهاملكية أصل  تدوينبتسجيل أو مؤسسة السوق املالية  تإذا قام ج(

تصرف نيابة مؤسسة سوق مالية تباسم العميل، ما مل يكن العميل  تدوينهمن تسجيله أو 

 .ؤسسةامللك تباسم عميل األصل تسجيل  جيب ، ويف تلك احلالةاعن عميل هل

تسجيل أو  يمكنفخارج اململكة،  كهاالامت مت مالية ةورق العالقة ذوإذا كان األصل  د(

كون تأن  شرطمؤسسة السوق املالية ، أو باسم يخارجملكيته باسم أمني حفظ  تدوين

ملكية األصل باسم  تدوينتسجيل أو  مكناملأنه من غري  تقد اقتنعمؤسسة السوق املالية 

املسبقة ة يكتابال على موافقة العميل احلصولمؤسسة السوق املالية  جيب علىو .العميل



 

 

  

، مؤسسة السوق املاليةأو باسم خارجي أمني حفظ  باسم تدوين أصول العميلتسجيل أو على 

بأي نتائج سلبية قد تنتج بسبب تسجيل  بيًاالعميل كتا بإشعارمؤسسة السوق املالية قوم توأن 

 :على وجه اخلصوصمؤسسة السوق املالية جيب على . وهأصول العميل بغري امس تدوينأو 

ل االحتفاظ أو الرتتيب ألمني حفظ خارجي لالحتفاظ بأصول قب يًاإبالغ العميل كتاب (1

قانونية أو  متطلباتتسوية أو  متطلبات وجودالعميل خارج اململكة أنه من املمكن 

ما  وخباصةعن املطبقة يف اململكة  ختتلفالعالقة  يذ االختصاصيف بلد  نظامية

 تعلق بفصل أصول العمالء.ي

باسم  مأصوهل ملكية تدوينتسجيل أو  علىسبقة امل العمالءاحلصول على موافقة  (2

فصل عن األصول العائدة ُت قد ال العمالء وعلى أن أصول ،مؤسسة السوق املالية

مؤسسة السوق من دائين  للمطالبةوأنها قد تكون عرضة  ،ؤسسة السوق املاليةمل

 .اهيف حالة إخفاقاملالية 

 لعميل ائدة: إقراض أوراق مالية عالسادسة والثمانونادة امل

نشاطات إقراض  ممارسةأو  ،مالية عائدة لعميل أوراقإقراض ؤسسة السوق املالية ال جيوز مل أ(

 .صراحًة وكتابيًا العميل على ذلكبعد موافقة إال مع العميل من هذا النوع 

أحكام مناسبة، مبا يف لشروط وخاضعًا  إقراض ألوراق ماليةجيب أن يكون أي نشاط  ب(

 .من هذه الالئحة 2-5املنصوص عليها يف امللحق ذات العالقة األحكام ذلك الشروط و

 أوراق ماليةويف مجيع األوقات خالل فرتة تنفيذ صفقة مؤسسة السوق املالية جيب على  ج(

 القيام باآلتي:

لألوراق  اليت ميكن حتقيقهااملقرتض لتغطية القيمة  ِقبل التأكد من تقديم ضمان من (1

 .إقراضهااليت مت املالية 

اليت ميكن املراقبة اليومية للتحقق من أن قيمة الضمان كافية لتغطية القيمة  (2

 لألوراق املالية. هاقيحتق

لألوراق  اليت ميكن حتقيقهاإذا كانت قيمة الضمان غري كافية لتغطية القيمة  (3

 تإال إذا اتفقيف الضمان تعويض الفرق مؤسسة السوق املالية ملالية، جيب على ا

 على خالف ذلك. يًامع العميل كتابمؤسسة السوق املالية 

ألكثر من عميل لغرض  بشكل جمملاألوراق املالية املسجلة أو احملفوظة  استخدامال جيوز  د(

صفقة إقراض األوراق املالية ما مل يوافق مجيع العمالء الذين ميلكون األوراق املالية كتابيًا 



 

 

  

ن ضّمتأن مؤسسة السوق املالية  جيب علىمالء فقط، يف حال موافقة بعض العو .على ذلك

 .ُتستخدمأعطوا موافقتهم فقط هي اليت الذين لعمالء لعائدة الالية املوراق األن أن بّيتو

التأكد من توثيق مجيع صفقات إقراض األوراق املالية مؤسسة السوق املالية جيب على  هـ(

 بالشكل املناسب.

 يم أمني احلفظو: تقالسابعة والثمانوناملادة 

 بشأنبواجب احلرص جتاه العميل عند اختاذ قرار  ةملزممؤسسة السوق املالية كون ت أ(

 مكان االحتفاظ بأصول العميل أو تقديم توصية للعميل بذلك.

 قرار اختاذأو تقديم التوصية  يم للمخاطر قبلوإجراء تقمؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

لدى أمني احلفظ للتأكد من توافر ترتيبات مناسبة مني حفظ ألدى عميل بأصول االحتفاظ 

مؤسسة  ىلاملناسبة. وجيب عالنظامية  لمعايريلخضوع أمني احلفظ من و ،حلماية األصول

استمرار استيفاء متطلبات للتأكد من يم كلما كان ضرورياً وإجراء ذلك التقالسوق املالية 

 .هذه الفقرة بشكل مستمر

تابع  ل حفظ أصول العميل لدى أمني حفظقب عميلالإبالغ لسوق املالية مؤسسة اى جيب عل ج(

حفظ تلك األصول لدى أمني ؤسسة السوق املالية جيوز مل . والمؤسسة السوق املاليةموعة جمل

 يف حالة اعرتاض العميل على ذلك.للمجموعة نفسها حفظ تابع 

أو التوصية  يلدى أمني حفظ خارج ابأصول عمالئه االحتفاظؤسسة السوق املالية ال جيوز مل د(

مل تكن الرتتيبات املقرتحة مع أمني احلفظ اخلارجي ضرورية ألغراض  ما بذلكلعميل 

 متلك أو حفظ األوراق املالية خارج اململكة.

أمناء احلفظ  علىتسري املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرات )أ( إىل )ج( من هذه املادة  هـ(

حفظ بشأن أمني يم املخاطر وعند تنفيذ تقؤسسة السوق املالية موجيب على  اخلارجيني.

مدى خضوع أمني احلفظ اخلارجي اللتزامات نظامية مساوية يف احلسبان  خذأتأن خارجي، 

 ولوائحه التنفيذية. أدنى لاللتزامات املفروضة على أمناء احلفظ مبوجب النظامد حب

 : اتفاقيات العمالءالثامنة والثمانوناملادة 

كتابيًا على  هتفق معتخدمات احلفظ للعميل أن  تقديمقبل مؤسسة السوق املالية جيب على  (أ

املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من  التفاصيلتتضمن حبيث ناسبة امل دماتاخلتقديم شروط 



 

 

  

 هبلغتأن طرف نظري خدمات احلفظ ل تقديمقبل مؤسسة السوق املالية جيب على هذه املادة. و

 املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة. فاصيلبالتكتابيًا 

املنصوص عليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة تفاصيل عن  اإلبالغأو  يةتضمن االتفاقتجيب أن  ب(

 اآلتي:

 تسجيل أصول العميل. طريقة (1

 احلفظ. بشأن خدماتترتيبات تلقي وإعطاء التعليمات من العميل  (2

 جتاه العميل.املالية مؤسسة السوق مسؤولية  (3

 أو أي طرف آخر.مؤسسة السوق املالية أي رهن أو ضمان على أصول العميل لصاحل  (4

أصول العميل احملفوظة  تصفيأن ؤسسة السوق املالية مل فيهااليت ميكن  األحوال (5

 العميل. لتزاماتاكضمان مقابل 

واإليرادات  والعموالتباح األر وتسلمبشأن املطالبة مؤسسة السوق املالية  إجراءات (6

 للعميل. واملستحقات األخرى

التصويت وإعادة حقوق كالشركة  بأموراملتعلقة مؤسسة السوق املالية  إجراءات (7

 السيطرة. وشراءتنظيم رأس املال 

 .مؤسسة السوق املاليةتفظ بها حتاليت  هبشأن أصوللعميل إىل ا تقدَّماملعلومات اليت  (8

 .بالكشوفاتتزويد العميل   (9

 األتعاب والرسوم املرتتبة على العميل لقاء خدمات احلفظ. (10

تأثري  وبيان ،مع أصول العمالء اآلخرين سُتجمَّعما إذا كانت أصول العميل  إيضاح (11

  ذلك.

 : اتفاقية أمني احلفظالتاسعة والثمانوناملادة 

كتابيًا  االتفاقملالية مؤسسة السوق اقبل حفظ أصول عميل لدى أمني حفظ، جيب على  أ(

 :اآلتيأن تتضمن على  ،املناسبة دماتاخلمع أمني احلفظ على شروط تقديم 

يف  املقّيدةاألصول  إىل أّن أي أصول عميل فيه سُتحَفظالذي اسم احلساب  اإلشارة يف (1

 .ؤسسة السوق املاليةمل ةاحلساب غري عائد

من احلساب إال من قبل  الءالعم يسمح بسحب أي من أصوللن أن أمني احلفظ  (2

طبقًا للتعليمات اليت يتلقاها أمني احلفظ  أو أي شخص آخر ،مؤسسة السوق املالية

 .مؤسسة السوق املاليةمن 



 

 

  

مؤسسة السوق  عائد لعميلالعميل الأصل  دوينت أو ،أن أمني احلفظ سوف يقوم حبفظ (3

سوف و ألمني احلفظ، أو أصول أخرى عائدةبشكل منفصل عن أي أوراق مالية املالية 

 عميل. املوجودة يف احلساب أصوَل األصوَل َيُعّد

كشفًا يف التاريخ أو التواريخ السوق املالية مؤسسة إىل م أن أمني احلفظ سوف يقّد (4

األوراق املالية  مجيعن بالتفصيل وصف ومبالغ يبّيمؤسسة السوق املالية ددها حتاليت 

خالل السوق املالية مؤسسة إىل الكشف  سليمتم تأن يو ،احلسابيف  ُقّيدتاليت 

 .هسبعة أيام من تارخي

أي رهن أو حق حجز أو بيع على األوراق املالية املقيدة  وجودأن أمني احلفظ لن يدعي  (5

 إال: ( من هذه املادة1) وفقًا لنص الفقرة )أ( معنييف أي حساب 

 ب.بأصوهلم يف احلسا ُيحتفظافقة العمالء الذين مويف حال  -

 بإدارة أو حفظ أصل العميل. متصلةأو فيما يتعلق بأي مصاريف  -

أصول العمالء  يف حال وضع)أ( من هذه املادة  تطلبات املنصوص عليها يف الفقرةتسري امل ب(

 .ييف حساب لدى أمني حفظ خارج

 : التسوياتالتسعوناملادة 

 ومبا ال يقل عن مرة كل ،ةقوم حسبما متليه الضرورتأن مؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

فعليًا،  اغري املوجودة حبوزته اثبت فيها أصول عمالئهتاليت  اسبعة أيام، بتسوية سجالته

أو من  ،أو من أمناء احلفظ ،يداعاإلصل عليها من مركز حتمقارنة مع الكشوفات اليت 

غري مركز لدى جهة  بأوراق مالية دون شهادة االحتفاظ ويف حال .أمناء احلفظ اخلارجيني

ثبت فيها تاليت  اتسوية سجالتهجيب اخلارجيني،  أمناء احلفظ أو أمناء احلفظ أو ،يداعاإل

من الشخص  صل عليهاحتاليت  كشوفاتال مع فعليًا اغري املوجودة حبوزته اأصول عمالئه

 الذي حيتفظ بسجل األحقية.

مبا ال يقل عن مرة واحدة و ،حسبما متليه الضرورةقوم تأن مؤسسة السوق املالية جيب على  ب(

 :اآلتيإجراء بكل ستة أشهر، 

 مع وتسوية نتائج ذلك التعداد ،اأصول العمالء املوجودة فعليًا حبوزته مجيعتعداد  (1

 .االسجل اخلاص بذلك لديه

 اهسجل معلألوراق املالية اليت ميلكها العمالء مؤسسة السوق املالية سجل  تسوية (2

 ملكان حفظ أصول العمالء.



 

 

  

دفاتر  مجيعيف الفقرة )ب( من هذه املادة ن ااملذكورجيب أن يشمل التعداد والتسوية  ج(

األوراق املالية  مجيع، وجيب أن يتم ذلك بتعداد وتسوية مؤسسة السوق املاليةوسجالت 

 .نفسه وأصول العميل األخرى يف التاريخ

ام من التاريخ الذي تشمله خالل عشرة أي التسويات إجراءمؤسسة السوق املالية جيب على  د(

 التسوية.

من خالل  ُيكتشف تناقضخالل ثالثة أيام أي  تصححأن مؤسسة السوق املالية ب على جي هـ(

 ،ينطوي على نقص التناقضأن مؤسسة السوق املالية ويف حال اكتشاف  .أجرتهاأي تسوية 

حل تمكن من تذا مل إبالغ اهليئة إ اجيب عليهوخالل ثالثة أيام، النقص تسديد  اجيب عليه

 خالل سبعة أيام من اكتشافه. التناقض

 : كشوفات العمالءاحلادية والتسعوناملادة 

حسبما متليه الضرورة ومبا ال يقل عن مرة واحدة كل سنة مؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

 تزويد كل عميل بكشف كتابي يتم إعداده وفقًا لنص الفقرة )د( من هذه املادة.

إىل الكشف املشار إليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة  تقديممؤسسة السوق املالية لى جيب ع ب(

املالية باالحتفاظ حلسابه  ايف أي وقت خالل سنتهمؤسسة السوق املالية  تالذي قاملعميل ا

مل تكن هناك أي أصول يف حساب إن أصول أخرى حتى أي أو ضمان أو عميل بأصول 

جيب تقديم كشف يف حالة إغالق حساب العميل ذلك، ال  ومعالعميل بتاريخ الكشف. 

احتفاظ  معدن بّييكشف ختامي إىل العميل بإرسال  اهقيامومؤسسة السوق املالية لدى 

 أو أي ضمان أو أي أصول أخرى عائدة للعميل. ،عميل بأي أصولمؤسسة السوق املالية 

 تبية مسبقة من العميل إذا كانعلى موافقة كتا ميكن إرسال الكشوفات إلكرتونياً بناًء ج(

ثبت فيه إرسال الكشف تعلى نسخ الكشف واالحتفاظ بسجل  ةقادرمؤسسة السوق املالية 

 إىل العميل.

 وفقًا اأو نيابًة عنهمؤسسة السوق املالية  تصُدر عنالكشوفات اليت  مجيعن جيب أن تبّي د(

ألصول األخرى اليت ميلكها وا ضماناتالأصول العميل و مجيعللفقرة )أ( من هذه املادة 

 :اآلتيإىل إضافة عنها،  ةمسؤولمؤسسة السوق املالية كون تاليت و

حتديد أي أوراق مالية مسجلة باسم العميل بشكل منفصل عن األوراق املالية املسجلة  (1

 اسم آخر.ب



 

 

  

إىل  تقدَّمحتديد األوراق املالية واألصول اليت جيري استخدامها كضمان أو اليت  (2

 راف ثالثة على سبيل الرهن، بشكل منفصل عن أي أوراق مالية وأصول أخرى.أط

كما يف تاريخ مؤسسة السوق املالية بيان القيمة السوقية ألي ضمان موجود حبوزة  (3

 الكشف.

العميل  ُيشَعرأن تكون مبنية على معلومات تاريخ التداول أو تاريخ التسوية، وأن  (4

 .عليه ناًءب باألساس الذي تتم التسوية

 الضمانات واألموال واألصول اليت يتم حتويلها ألطراف ثالثة: الفصل الرابع

 التطبيقنطاق : الثانية والتسعوناملادة 

إىل قدم ضمانات تتفظ بضمانات أو حت يتالمؤسسات السوق املالية يسري هذا الفصل على  أ(

 العمالء إىل وكالء التسوية.أو أصول  ،قوم بتحويل أموال العمالءت يتثالثة، أو الأطراف 

 :على ما يلي هذه الالئحةمن الثالثة والتسعون  تسري املادة ب(

 الضمان الذي خيضع لقواعد أموال العمالء أو قواعد أصول العمالء. (1

 أموال العمالء وأصول العمالء اليت يتم حتويلها لوكالء التسوية. (2

لقواعد أموال  على الضمانات غري اخلاضعة ئحةهذه الالمن الرابعة والتسعون  تسري املادة ج(

 العمالء أو قواعد أصول العمالء.

 : الضمان اخلاضع لقواعد أموال العمالء أو قواعد أصول العمالءالثالثة والتسعوناملادة 

خطوات معقولة لضمان توفري احلماية املناسبة  اختاذمؤسسة السوق املالية جيب على  أ(

إىل االعتقاد بأن  اأسباب معقولة تدعوهمؤسسة السوق املالية  كانت لدى وإذاللضمان. 

الطرف الثالث لن يستخدم الضمان بالشكل الصحيح أو لن يوفر له احلماية املناسبة، 

الضمان من الطرف الثالث ما مل  سحب يف تلك احلالةمؤسسة السوق املالية يجب على ف

 يطلب العميل غري ذلك كتابة.

قابلة للتحديد بشكل مؤسسة السوق املالية تفظ بها حتانات اليت جيب أن تكون الضم ب(

يف  ةقادرمؤسسة السوق املالية كون تجيب أن و. مؤسسة السوق املاليةمنفصل عن أصول 

 م الضمان.أي وقت على حتديد العميل مقّد

إىل  أموال عميل أو أصول عميلن م يتكونعميل  ضمانمؤسسة السوق املالية  حّولتإذا  ج(

 :القيام بأي من اآلتي يف تلك احلالة اف نظري يف اململكة، جيب عليهطر



 

 

  

لضمان على أنه مال عميل أو ل الطرف النظري معاملةاختاذ خطوات معقولة لضمان  (1

 أصل عميل.

على عدم اعتبار األموال  ،تقديم اخلدماتضمن شروط  ،احلصول على موافقة العميل (2

 يل.أو األصول أموال عميل أو أصول عم

 حتوَّلصفقة لعميل تشمل أموال عميل أو أصول عميل تنفيذ ؤسسة السوق املالية جيوز مل ال د(

العميل رمسيًا  تبلغإما كضمان إىل طرف نظري أو إىل وكيل تسوية خارج اململكة قبل أن 

 :مبا يلي

 أنه ميكن حتويل أمواله أو أصوله إىل ذلك الشخص. (1

عمول به يف عن امل ختتلفسري على أولئك األشخاص أن القواعد النظامية اليت ت (2

 .اململكة

 سوف ،أو وكيل التسوية ،الطرف النظري خطوات معقولة لضمان أن تقد اختذ اهأن (3

الطرف النظري أو وكيل  مبوجب قانون بلد ذلك الضمان عن أصوله يًافعل يفصل

 التسوية.

مقاصة أن  مركزلعمالء إىل سوق أو ضمانات ا ولحت يتالمؤسسة السوق املالية جيب على  هـ(

 :باآلتيقوم ت

مؤسسة املقاصة بأن الضمان أموال عميل أو أصول عميل، وأن مركز إبالغ السوق أو  (1

مؤسسة السوق  منفصلة عن ضمان اهباالحتفاظ بضمانات عمالئ ةملزمالسوق املالية 

 .املالية

 :املقاصة مركزأو  من السوق أن تطلب (2

حساب صفقات عميل إىل مؤسسة السوق املالية  حّولتهاليت ان اقيد قيمة الضم -

 املقاصة. مركزلدى السوق أو مؤسسة السوق املالية 

 املقاصة. مركزمبيعات ذلك الضمان وفقًا ملتطلبات تلك السوق أو  ةليحصمعاملة  -

تيب تريف  تدخلكرهن أو  تقّدمةأو  كضمان عميل أصلمؤسسة السوق املالية  تودعقبل أن  و(

مؤسسة السوق املالية لصاحل طرف ثالث، جيب على  على أي أصول عميل أعباء أخرى

 :باآلتيالقيام 

 .اهعمالؤ قد يتعرض هلادراسة مناسبة للمخاطر االئتمانية اليت  إجراء (1

 .العميل بأنه لن يتم تسجيل الضمان باسم العميل إشعار (2



 

 

  

 تقديم اخلدماتضمن شروط أميل سواء لعالكتابية املسبقة لوافقة املعلى  احلصول (3

 .بطريقة أخرى مأ

 اعند رغبته ااحلصول على موافقة كتابية مسبقة من عميلهمؤسسة السوق املالية جيب على  ز(

بشكل خمتلف عن الضمان األصلي، أو النوع األصلي للضمان، أو  للعميلضمان  إعادة يف

 األموال.

 :باآلتيالقيام مؤسسة السوق املالية جيب على  ح(

 إليه. ًاضمانمؤسسة السوق املالية  حّولتبإعسار شخص  اإبالغ اهليئة فور علمه (1

تعويض أي نقص يف أموال  ابأسرع وقت ممكن من الناحية العملية، نيتهإبالغ اهليئة  (2

 مبلغ النقص.مع بيان نشأ، ينشأ أو ميكن أن  العميلأو أصول  العميل

 نات األخرى: الضماالرابعة والتسعوناملادة 

معاملتها كما لو كانت ؤسسة السوق املالية ضمانات اليت حيق ملالضمانات األخرى هي ال أ(

بإعادة أصول مساوية إىل العميل  ةملزممؤسسة السوق املالية كون تشرط أن  اخاصة به

 فور انتهاء الصفقة أو الوفاء بااللتزام.

قبل  هذه املادةمبوجب  لعميل آخر عائدان تسلم أو حفظ ضمؤسسة السوق املالية جيوز مل ال  ب(

 :القيام باآلتي

 ُيَعّدمن هذه الالئحة أن احلصول على الضمان  الثالثة واألربعون وفقًا للمادةالتقرير  (1

 للعميل. مالئمًا

يفهم طبيعة املخاطر املرتتبة على تقدميه  طوات معقولة للتأكد من أن العميلخاختاذ  (2

 .السوق املاليةمؤسسة لضمان آخر إىل 

أن ضمانه لن يكون مشمواًل باحلماية  تقديم اخلدماتللعميل يف شروط  التصريح (3

فصل ضمانه عن أصول ُياملنصوص عليها يف قواعد أصول العمالء، وبالتالي لن 

مؤسسة السوق املالية ، وأنه سوف يتم استخدام ضمانه من قبل مؤسسة السوق املالية

ؤسسة يعترب دائنًا عامًا مل سوف ، وبالتالي فإنهوق املاليةمؤسسة السيف سياق أعمال 

 .السوق املالية

من الوفاء بأي التزامات حمتملة  اتفظ بسجالت كافية لتمكينهحت امن أنه التأكد (4

 مبا يف ذلك إعادة أصول مساوية للعميل.



 

 

  

 الباب الثامن 

 أحكام اإلعسار

 
 ات اإلعسار: اإلشراف على إجراءاخلامسة والتسعوناملادة 

وتكون هلا صالحية  ،ؤسسات السوق املاليةوالطوعية مل اإلجباريةتشرف اهليئة على التصفية 

مناسبة لضمان توفري احلماية املالئمة  تراهااختاذ أي خطوات منصوص عليها يف هذا الباب 

 .مؤسسة السوق املاليةحلقوق عمالء 

تفظ بأموال مؤسسة سوق مالية حتعسار : حقوق العمالء يف حالة إالسادسة والتسعوناملادة 

 وأصول عمالء

لك متال وتفظ بأموال عمالء أو أصول عمالء، حت يتالمؤسسة السوق املالية يف حالة إعسار  أ(

إعادة تلك األموال ب الك أصول عمالء أو أموال عمالء كافية للوفاء بالتزاماتهمتأو قد ال 

بأي نقص يف  املتعلقةملطالبات العمالء احلالة  يف تلكاألولوية تكون ، اواألصول إىل عمالئه

 أصول العمالء وأموال العمالء على مجيع الدائنني اآلخرين.

 أو أصول عمالء يستحقون إعادة أموال قد للهيئة أن متثل مصاحل مجيع العمالء الذين ب(

، وذلك يف أي حبساباتهم، أو الذين ميكن أن تكون هلم أي مطالبة أخرى تتعلق عمالء

 .ؤسسات السوق املاليةإجراءات إعسار أو تصفية أو تسوية مل

 : إجراءات التسويةالسابعة والتسعوناملادة 

اإلفالس، جيب  أنظمةتقديم عريضة لطلب تسوية مبوجب مؤسسة السوق املالية  تإذا اقرتح أ(

 :باآلتيالقيام مؤسسة السوق املالية على 

 يومًا من تاريخ تقدميها. 14عن  فرتة ال تقلخالل إبالغ اهليئة بالعريضة املقرتحة  (1

 تزويد اهليئة بأي مستندات تطلبها. (2

 حل مطالبات العمالء املتعلقةالتعاون مع اهليئة قبل بدء إجراءات التسوية للتأكد من  (3

 األخرى املتعلقة حبساباتهم. همء وأصول العمالء ومجيع مطالباتأموال العمالب

واإلدالء بأقواهلا، مؤسسة السوق املالية ات تتعلق بإعسار أو إفالس أي إجراء حضورللهيئة  ب(

 :مبا يف ذلك

 .اأو لدائنيهمؤسسة السوق املالية  ملالكيأي اجتماع  (1



 

 

  

 اإلفالس. أنظمةأي طلب صلح مع الدائنني أو تسوية واقية من اإلفالس مبوجب  (2

 ما مل توافق اهليئة على ذلك. اليةؤسسة سوق ممب تتعلقأي إجراءات تسوية ب القيامال جيوز  (ج

قوم دون تبداية إجراءات التسوية حتى نهايتها، أن  من تاريخؤسسة السوق املالية ال جيوز مل (د

 :اآلتية موافقة اهليئة املسبقة بأي من اإلجراءات

 أو أصول عمالء أخرى.عمالء قبول أي أموال  (1

 أو أصول العمالء. عمالءال التصرف يف أموال (2

، أو التربع بأي كفالةأو إعطاء  ،حتميل أي عبء أو ،أي رهنب القيام، أو التسوية (3

 .ا، أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصوهلاجزء من أصوهل

 أنظمةمبوجب مؤسسة سوق مالية معنيًا ألغراض أي إجراءات تتعلق بأي  طرفًااهليئة  ُتَعّد (هـ

 اإلفالس.

 : إجراءات التصفيةالثامنة والتسعوناملادة 

 ايهاإلفالس، جيب عل أنظمةمرحلة التصفية مبوجب يف مؤسسة السوق املالية  تبدأإذا  أ(

 :باآلتيالقيام 

أو مؤسسة السوق املالية  ملالكي اجتماعألي  التاريخ املقرتحإبالغ اهليئة بالتصفية و (1

 الدائنني يتعلق بالتصفية.

 .التصفية جراءاتإتتعلق بتطلبها زويد اهليئة بأي مستندات ت (2

 حل مطالبات العمالء املتعلقةللتأكد من  ؛التعاون مع اهليئة قبل بدء إجراءات التسوية (3

 األخرى املتعلقة حبساباتهم. همء وأصول العمالء ومجيع مطالباتأموال العمالب

 هليئة عليه.ما مل توافق اؤسسة السوق املالية ال يسري مفعول قرار تعيني أي مصٍف يتعلق مب ب(

واإلدالء مؤسسة السوق املالية تعلق بإعسار أو إفالس تجيوز للهيئة حضور أي إجراءات  ج(

 :بأقواهلا، مبا يف ذلك

 .ادائنيهلأو مؤسسة السوق املالية  ملالكيأي اجتماع  (1

 اإلفالس. أنظمةأي إجراءات تصفية مبوجب  (2

دون قوم تاإلفالس، أن  أنظمةالتصفية مبوجب  بداية من تاريخؤسسة السوق املالية ال جيوز مل د(

 :اآلتيةسبقة بأي من اإلجراءات اهليئة املموافقة 

 أو أصول عمالء أخرى.عمالء قبول أي أموال  (1

 أو أصول العمالء. عمالءال التصرف يف أموال (2



 

 

  

، أو التربع بأي كفالةأو إعطاء  ،حتميل أي عبء أو ،أي رهنب القيام، أو التسوية (3

 .ا، أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصوهلاء من أصوهلجز

عمالء  مستحقاتجيوز للهيئة توجيه املصفي باختاذ اخلطوات اليت تراها مناسبة إلثبات  هـ(

 الختاذ تلك اخلطوات. ًاثالث ًاطرف تعّينيف أي وقت، أو أن مؤسسة السوق املالية 

 

 

 

 



 

 

  

 الباب التاسع

 

 النشر والنفاذ

 

 : النشر والنفاذالتاسعة والتسعونة املاد

 تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ نشرها.


