مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
أ) متهيد:
انطالقاً من أهداف اهليئة االسرتاتيجية يف تنظيم السوق املالية وتطويرها ،ومتاشياً مع رؤيـة اململكـة العربية
السـعوديّة  ،2030وبناءً على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ ،أصدر
جملس اهليئة قراره املتضمن نشر مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم ("املشروع")
الستطالع مرئيات العموم ملدة ثالثني يوماً تقوميياً ،تنتهي بتاريخ 1441/5/27هـ املوافق 2020/1/22م.

ب) أهداف املشروع وعناصره الرئيسية:
يهدف املشروع إىل تطوير أنشطة أعمال األوراق املالية ،ودعم التطوّر يف ممارسة أعمال األوراق املالية من قبل
األشخاص املرخص هلم ،وتعزيز محاية املستثمرين ،مبا يتوافق مع أفضل املمارسات واملعايري الدولية يف هذا الشأن.
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع يف اآلتي:
أ) تعديل مسمى "األشخاص املرخص هلم" ،ليصبح "مؤسسات السوق املالية".
ب) تطوير نطاق نشاط الرتتيب ،وفئات الرتخيص ملمارسة أعمال التعامل واإلدارة.
ج) تطوير متطلبات الرتخيص ملمارسة أعمال األوراق املالية ،والبدء يف ممارسة العمل ،والوظائف واجبة التسجيل،
وممارسة األعمال ،والنظم واإلجراءات الرقابية ،وأموال وأصول العمالء.
د) تطوير فئات تصنيف العمالء ،ومتطلبات معرفة العميل ،وفهم العميل للمخاطر ،ومالءمة العميل.

ج) تلقّي مرئيات العموم:
يسر اهليئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء املهتمني واملعنيني ومالحظاتهم من خالل أي من الوسائل التالية:
 بريد الكرتوني(Laws.Regulations@cma.org.sa) :؛
 فاكس)+ 966114906460( :؛ أو
 العنوان الربيدي( :ص.ب  87171الرياض  ،11642عناية وكالة اهليئة للشؤون القانونية والتنفيذ إدارة
األنظمة واللوائح).
وستكون مجيع اآلراء واملالحظات حمل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.

الصفحة  1من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
د) التعديالت املقرتحة على الئحة أعمال األوراق املالية باملقارنة مع النصوص احلالية:
الئحة أعمال األوراق املالية
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي
املادة الثانية :نشاط األوراق املالية

املادة الثانية :نشاط األوراق املالية

يقصد بنشاط األوراق املالية أي من النشاطات اآلتية:

يقصد بنشاط األوراق املالية أي من النشاطات اآلتية:

...

...

 )2الرتتيب :وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق  )2الرتتيب :وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق
بأعمال األوراق املالية ،أو تقديم االستشارات يف أعمال متويل بطرح األوراق املالية أو الرتتيب للتعهد بتغطيتها ،أو تقديم
الشركات ،أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على االستشارات يف أعمال متويل الشركات.

1

ورقة مالية.

...

...

 )4تقديم املشورة :وذلك بأن يقدم شخص املشورة لشخص آخر

 )4تقديم املشورة :وذلك بأن يقدم شخص املشورة لشخص آخر يف مزايا وخماطر تعامله يف ورقة مالية ،أو يف ممارسته أي حق
بشأن مزايا وخماطر تعامله يف ورقة مالية ،أو ممارسته أي حق تعامل يرتتب على ورقة مالية ،أو يف التخطيط املالي له ،أو يف
إدارة ثرواته.

تعامل يرتتب على ورقة مالية.

 )5احلفظ :وذلك بأن حيفظ شخص أصو ًال عائدة لشخص آخر  )5احلفظ :وذلك بأن حيفظ شخص أصو ًال عائدة لشخص آخر
تشمل ورقة مالية ،أو يقوم برتتيب قيام شخص آخر بذلك ،تشمل ورقة مالية ،أو يقوم برتتيب قيام شخص آخر بذلك،
ويشمل احلفظ القيام باإلجراءات اإلدارية الالزمة باستثناء

ويشمل احلفظ القيام باإلجراءات اإلدارية الالزمة.

اإلجراءات اإلدارية املرتبطة بإدارة االستثمارات وتشغيل
الصناديق.
املادة الثالثة عشرة :االستثناءات من التعامل بصفة أصيل

املادة الثالثة عشرة :االستثناءات من التعامل بصفة أصيل

(أ) يستثنى تعامل الشخص بصفته أصيالً يف ورقة مالية غري

ال يف ورقة مالية غري
(أ) يستثنى تعامل الشخص بصفته أصي ً
تعاقدية إال يف احلالتني اآلتيتني:

تعاقدية إال يف احلالتني اآلتيتني:

 )1إذا قدم الشخص نفسه على أنه ميارس نشاط التداول

 )1إذا قدم الشخص نفسه على أنه ميارس نشاط التداول

يف أوراق مالية.

يف أوراق مالية.
 )2إذا قام الشخص بشكل منتظم حبث أشخاص من
2

 )2إذا قام الشخص بشكل منتظم حبث أشخاص من
اجلمهور على التعامل يف أوراق مالية.

اجلمهور على التعامل يف أوراق مالية.
(ب) لغرض تطبيق الفقرة (أ) من هذه املادة ،فإن عبارة

(ب) لغرض تطبيق الفقرة (أ) من هذه املادة ،فإن عبارة

"األشخاص من اجلمهور" ال تشمل األشخاص املرخص

"األشخاص من اجلمهور" ال تشمل مؤسسات السوق

هلم ،واألشخاص املستثنني.

املالية ،واألشخاص املستثنني.

(ج) يستثنى التعامل الذي يتم من شخص يف ورقة مالية تعاقدية

(ج) يستثنى التعامل الذي يتم من شخص يف ورقة مالية تعاقدية

بصفته أصيالً يف حال قيام شخص مرخص له أو شخص

بصفته أصيالً يف حال قيام مؤسسة سوق مالية أو شخص

مستثنى بالتعامل ،أو تقديم املشورة بشأن الصفقة نفسها.

مستثنى بالتعامل ،أو تقديم املشورة بشأن الصفقة نفسها.

الصفحة  2من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
الئحة أعمال األوراق املالية
النص احلالي

النص بعد التعديل املقرتح

م

(د) يستثنى التعامل الذي يتم من شخص بصفته أصيالً إذا

(د) يستثنى التعامل الذي يتم من شخص بصفته أصيالً إذا كان

كان التعامل قبوالً ألداة تؤدي إىل نشوء مديونية أو اإلقرار

التعامل قبوالً ألداة تؤدي إىل نشوء مديونية أو اإلقرار بها

بها بشأن أي قرض ،أو ائتمان ،أو ضمان ،أو أي ترتيب أو

بشأن أي قرض ،أو ائتمان ،أو ضمان ،أو أي ترتيب أو

تأكيد مالي مشابه أعطاه أو منحه أو قدمه ذلك الشخص.

تأكيد مالي مشابه أعطاه أو منحه أو قدمه ذلك الشخص.

(ه) يستثنى من التعامل إصدار شخص ألسهم أو أدوات دين أو

(ه) يستثنى من التعامل إصدار شخص ألسهم أو أدوات دين أو
مذكرات حق االكتتاب اخلاصة به.

مذكرات حق االكتتاب اخلاصة به.

(و) يستثنى من التعامل بصفة أصيل استثمار مؤسسة السوق
املالية أمواهلا يف األوراق املالية.
املادة العشرون :االستثناءات

املادة العشرون :االستثناءات

يستثنى إعالن األوراق املالية من احلظر املنصوص عليه يف املادة يستثنى إعالن األوراق املالية من احلظر املنصوص عليه يف املادة
السابعة عشرة من هذه الالئحة إذا:

السابعة عشرة من هذه الالئحة إذا:
 )1كان يتعلق بنشاط أوراق مالية مستثنى من أعمال األوراق

 )1كان يتعلق بنشاط أوراق مالية مستثنى من أعمال األوراق
املالية مبوجب هذه الالئحة.

املالية مبوجب هذه الالئحة.
 )2مت إرساله إىل شخص مرخص له ،أو إىل شخص مستثنى

 )2مت إرساله إىل مؤسسة سوق مالية ،أو إىل شخص مستثنى

من قبل شخص يسعى إىل احلصول على معلومات فيما

من قبل شخص يسعى إىل احلصول على معلومات فيما

يتعلق خبدمات أعمال األوراق املالية ،أو احلصول على

يتعلق خبدمات أعمال األوراق املالية ،أو احلصول على

تلك اخلدمات.

تلك اخلدمات.

 )3مت إرساله من قبل شخص مستثنى ،وتعلق بنشاطات ذلك

 )3مت إرساله من قبل شخص مستثنى ،وتعلق بنشاطات ذلك

الشخص املستثناة.
3

الشخص املستثناة.

 )4مت توجيهه فقط إىل أشخاص مرخص هلم ،أو إىل

 )4مت توجيهه فقط إىل مؤسسات سوق مالية ،أو إىل

أشخاص مستثنني ،أو إىل شركات استثمارية.
 )5مت إرساله من قبل عضو جمموعة إىل عضو آخر يف

أشخاص مستثنني.
 )5مت إرساله من قبل عضو جمموعة إىل عضو آخر يف
اجملموعة نفسها.

اجملموعة نفسها.
 )6مت إرساله من قبل من يشارك يف مشروع مشرتك إىل

 )6مت إرساله من قبل من يشارك يف مشروع مشرتك إىل

شخص آخر يشارك أو من احملتمل أن يشارك يف هذا

شخص آخر يشارك أو من احملتمل أن يشارك يف هذا

املشروع ،ألغراض ذلك املشروع املشرتك.

املشروع ،ألغراض ذلك املشروع املشرتك.

 )7مت إرساله من قبل صحفي يتصرف بهذه الصفة.

 )7مت إرساله من قبل صحفي يتصرف بهذه الصفة.

 )8مت إرساله من شخص يتصرف يف سياق نشاط جتاري

 )8كان مطلوباً إرساله مبوجب أنظمة اململكة ،مبا يف ذلك

يشتمل على إرسال أو توزيع مواد تسويقية أو معلومات.
 )9كان مطلوباً إرساله مبوجب أنظمة اململكة ،مبا يف

اللوائح التنفيذية.
 )9كان موجهًا إىل أشخاص ميلكون أوراقًا مالية صادرة
عن واضع اإلعالن ،أو أشخاص هلم احلق يف احلصول

ذلك اللوائح التنفيذية.

على تلك األوراق املالية ،أو دائنني لواضع اإلعالن.

الصفحة  3من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
الئحة أعمال األوراق املالية
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي
 )10كان موجهًا إىل أشخاص ميلكون أوراقًا مالية صادرة
عن واضع اإلعالن ،أو أشخاص هلم احلق يف احلصول
على تلك األوراق املالية ،أو دائنني لواضع اإلعالن.

الصفحة  4من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
هـ) التعديالت املقرتحة على الئحة األشخاص املرخص هلم باملقارنة مع النصوص احلالية:
الئحة األشخاص املرخص هلم
م
1

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي

املادة اخلامسة :املبادئ

املادة اخلامسة :املبادئ
أ) تشكل املبادئ املنصوص عليها يف هذا الباب بياناً عاماً

تشكل املبادئ املنصوص عليها يف هذا الباب بياناً عاماً

أ)

بااللتزامات األساسية لألشخاص املرخص هلم ،بغرض وضع

بااللتزامات األساسية ملؤسسات السوق املالية ،بغرض وضع

مفهوم عام ملعايري السلوك املطلوبة منهم مبوجب هذه الالئحة.

مفهوم عام ملعايري السلوك املطلوبة منها مبوجب هذه الالئحة.

ب) جيب على الشخص املرخص له االلتزام باملبادئ اآلتية:

ب) جيب على مؤسسة السوق املالية االلتزام باملبادئ اآلتية:

...

...
)9

 )9مراعاة مصاحل العمالء ،وذلك مبعاملتهم بإنصاف

مراعاة مصاحل العمالء األفراد ،وذلك مبعاملتهم

وعدل ،ومراعاة مصاحلهم.

بإنصاف وعدل ،ومراعاة مصاحلهم.

 )10عدم تضارب املصاحل ،وذلك مبعاجلة تضارب املصاحل

 )10عدم تضارب املصاحل ،وذلك مبعاجلة تضارب

بينها وبني عمالئها أو بني عميل وعميل آخر بإنصاف.

املصاحل بينه وبني عمالئه األفراد أو بني عميل فرد

 )11املالئمة للعمالء ،وذلك ببذل احلرص للتأكد من مدى

وعميل آخر بإنصاف.

مالءمة مشورتها وإدارتها ألي عميل تقدم له تلك

 )11املالئمة للعمالء األفراد ،وذلك ببذل احلرص للتأكد

اخلدمات.

من مدى مالءمة مشورته وإدارته ألي عميل فرد يقدم
له تلك اخلدمات.
2

املادة السادسة :متطلبات الرتخيص

املادة السادسة :متطلبات الرتخيص

...

...

ز) جيب أن ال يقل رأمسال مقدم الطلب املدفوع عن اآلتي:

ز) جيب أن ال يقل رأمسال مقدم الطلب املدفوع عن اآلتي:

 )1التعامل واحلفظ :مخسون مليون ريال.

 )1التعامل واحلفظ :مخسون مليون ريال.

 )2اإلدارة :عشرون مليون ريال إلدارة صناديق االستثمار

 )2اإلدارة :عشرون مليون ريال إلدارة االستثمارات وتشغيل

وإدارة حمافظ العمالء ،ومخسة ماليني ريال إلدارة

الصناديق ،ورأمسال يغطي املصروفات املتوقعة ملدة عام

صناديق االستثمار اخلاصة غري العقارية وإدارة حمافظ

إلدارة االستثمارات.
 )3الرتتيب وتقديم املشورة :رأمسال يغطي املصروفات املتوقعة

املستثمرين ذوي اخلربة.

ملدة عام.

 )3الرتتيب :مليونا ريال.
...

 )4تقديم املشورة :أربعمائة ألف ريال.
....
3

املادة السابعة :إجراءات وصالحيات اهليئة جتاه الطلب

املادة السابعة :إجراءات وصالحيات اهليئة جتاه الطلب

...

...

د)

إذا قررت اهليئة الرتخيص ملقدم الطلب ،تقوم بإبالغه

د) إذا قررت اهليئة الرتخيص ملقدم الطلب ،تقوم بإبالغه بقرارها

بقرارها كتابياً مع بيان قائمة األعمال املرخص ممارستها

كتابياً مع بيان قائمة األعمال املرخص ممارستها بالشروط

بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة.

والقيود اليت تراها مناسبة .وجيب على مؤسسة السوق املالية

الصفحة  5من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
الئحة األشخاص املرخص هلم
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي

استيفاء متطلبات البدء يف ممارسة العمل املنصوص عليها يف

هـ) إذا قررت اهليئة رفض الطلب ،تقوم بإبالغ مقدم الطلب
بذلك كتابياً.
و)

امللحق ( )1-3من هذه الالئحة قبل البدء يف ممارسة العمل.

ال جيوز ملقدم الطلب ممارسة أي نوع من أعمال األوراق املالية

هـ) إذا قررت اهليئة رفض الطلب ،تقوم بإبالغ مقدم الطلب بذلك

(أو تقديم نفسه على أنه ميارسها) قبل أن يتسلم قرار اهليئة
املشار إليه يف الفقرة (د) من هذه املادة.

كتابياً.
و) ال جيوز ملقدم الطلب ممارسة أي نوع من أعمال األوراق املالية
(أو تقديم نفسه على أنه ميارسها) قبل أن يتسلم قرار اهليئة
املشار إليه يف الفقرة (د) من هذه املادة.
ز) تكون مدة الرتخيص املمنوح وفقاً ألحكام النظام وهذه
الالئحة عشر سنوات قابلة للتجديد مببادرة من اهليئة .وتبادر
اهليئة يف جتديد الرتخيص عند استيفاء مؤسسة السوق املالية
الشروط واملعايري اآلتية:
 )1استيفاء متطلبات القدرة واملالءمة.
 )2استيفاء متطلبات الكفاية املالية ،ومتطلبات احلد
األدنى لرأس املال.
 )3تسديد املقابل املالي الذي حتدده اهليئة بشكل سنوي.
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املادة التاسعة :القدرة واملالءمة

املادة التاسعة :القدرة واملالءمة
أ) يشرتط الستمرار سريان الرتخيص أن يبقى الشخص

يشرتط الستمرار سريان الرتخيص أن تبقى مؤسسة السوق

أ)

املرخص له يف مجيع األوقات قادر ًا ومالئم ًا ملمارسة أعمال

املالية يف مجيع األوقات قادرة ومالئمة ملمارسة أعمال

األوراق املالية املرخص له ممارستها.

األوراق املالية املرخص هلا ممارستها.

ب) تشكل مهارات املوظفني والوكالء التابعني للشخص

ب)

تشكل مهارات املوظفني والوكالء التابعني ملؤسسة السوق

املرخص له أو ملقدم الطلب وخرباتهم ومؤهالتهم ونزاهتهم

املالية أو ملقدم الطلب وخرباتهم ومؤهالتهم ونزاهتهم عوامل

عوامل مهمة لتقويم كون الشخص املرخص له أو مقدم

مهمة لتقويم كون مؤسسة السوق املالية أو مقدم الطلب

الطلب قادراً ومالئماً .ويتم تقويم مهارات املوظفني

قادراً ومالئماً .ويتم تقويم مهارات املوظفني واملسؤولني

واملسؤولني والوكالء وخرباتهم ومؤهالتهم ونزاهتهم بناء

والوكالء وخرباتهم ومؤهالتهم ونزاهتهم بناء على املعايري

على املعايري اآلتية:

اآلتية:

 )1توافر املؤهالت واخلربات املهنية الكافية للقيام

 )1توافر املؤهالت واخلربات املهنية الكافية للقيام

مبسؤولياتهم ،مبا يف ذلك الدراية واملهارات الفنية

مبسؤولياتهم ،مبا يف ذلك الدراية واملهارات الفنية

املناسبة.

املناسبة.

 )2التحلي باالستقامة واألمانة والقدرة على اختاذ القرارات

 )2التحلي باالستقامة واألمانة والقدرة على اختاذ القرارات

السليمة مبا يتناسب مع الوظائف اليت يشغلونها.
 )3القيام مبسؤولياتهم حبرص ،ومحاية مصاحل العمالء

السليمة مبا يتناسب مع الوظائف اليت يشغلونها.
 )3القيام مبسؤولياتهم حبرص ،ومحاية مصاحل العمالء وفقاً
للوائح التنفيذية.

وفقاً للوائح التنفيذية.

الصفحة  6من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
الئحة األشخاص املرخص هلم
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي

 )4مل يسبق هلم ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو

 )4مل يسبق هلم ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو

تصرف خمل بالنزاهة واألمانة.

تصرف خمل بالنزاهة واألمانة.
 )5مل يسبق هلم انتهاك أو خمالفة أي قوانني أو أنظمة أو

 )5مل يسبق هلم انتهاك أو خمالفة أي قوانني أو أنظمة أو

لوائح تنطبق على أعمال األوراق املالية ،أو تهدف إىل

لوائح تنطبق على أعمال األوراق املالية ،أو تهدف إىل

محاية املستثمرين.

محاية املستثمرين.
 )6توافر املالءة املالية املناسبة.
ج) جيب على مؤسسة السوق املالية احلصول على موافقة اهليئة
قبل تغيري رأس ماهلا.

5

املادة العاشرة :نطاق األعمال

املادة العاشرة :نطاق األعمال

أ) جيب على الشخص املرخص له عدم ممارسة ،أو تقديم نفسه أ) جيب على مؤسسة السوق املالية عدم ممارسة ،أو تقديم
على أنه ميارس أعمال أوراق مالية ما مل تكن تلك األعمال

نفسها على أنها متارس أعمال أوراق مالية ما مل تكن تلك

مشمولة يف قائمة األعمال املرخص له ممارستها.

األعمال مشمولة يف قائمة األعمال املرخص هلا ممارستها.

ب) جيب على الشخص املرخص له االلتزام بالقواعد اليت تسري ب) جيب على مؤسسة السوق املالية االلتزام بالقواعد اليت تسري
عليه وأية قيود أو شروط أو متطلبات أخرى حتددها اهليئة.
ج) يشرتط االحتفاظ بأموال العمالء لدى بنك حملي.

عليها وأية قيود أو شروط أو متطلبات أخرى حتددها اهليئة.
ج) جيوز ملؤسسة السوق املالية ممارسة أي من األعمال املصاحبة
ألعمال األوراق املالية عند استيفاء اآلتي:

د) جيب أن ال تتجاوز قيمة األصول املدارة للشخص املرخص له

 )1أن ال تتطلب ممارستها احلصول على ترخيص من جهات

ما يعادل ألف مليون ريال يف حال اقتصار نوع النشاط املرخص

تنظيمية أو إشرافية أخرى.

له يف ممارسته على إدارة صناديق االستثمار اخلاصة غري
العقارية أو إدارة حمافظ املستثمرين ذوي اخلربة ،وجيب أن

 )2أن ال تؤثر ممارسة تلك األعمال يف قدرة مؤسسة السوق

تتوافر لديه آلية للرقابة على قيمة األصول املدارة للتأكد من

املالية على االلتزام باملبادئ املنصوص عليها يف املادة

عدم جتاوزها للحد األعلى املذكور يف هذه الفقرة ،ويف حال

اخلامسة من هذه الالئحة.
 )3استيفاء مؤسسة السوق املالية متطلبات الكفاية املالية

جتاوز ذلك احلد جيب عليه القيام باآلتي:

يف مجيع األوقات.

 )1إشعار اهليئة فور حدوث ذلك.
 )2التقدم إىل اهليئة خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث

د) للهيئة فرض أي شروط أو قيود على ممارسة مؤسسة السوق

ذلك خبطة لتعديل أوضاعه ،وأن ميتنع عن استقبال أي

املالية لألعمال املصاحبة ألعمال األوراق املالية ،أو طلب تقديم

أموال أو أصول إضافية من العمالء من تاريخ حدوث ذلك

أي معلومات عنها ،أو التوجيه بالتوقف عن ممارستها.

حتى تعديل أوضاعه.
6

املادة الثانية عشرة :التوقف عن ممارسة األعمال أو إلغاء الرتخيص املادة الثانية عشرة :التوقف عن ممارسة األعمال أو إلغاء الرتخيص
أ)

جيب على الشخص املرخص له الذي ينوي التوقف عن أ)

جيب على مؤسسة السوق املالية اليت تنوي التوقف مؤقتاً عن

ممارسة أعمال األوراق املالية إشعار اهليئة مسبقاً وكتابياً

ممارسة أعمال األوراق املالية إشعار اهليئة مسبقاً وكتابياً

الصفحة  7من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
الئحة األشخاص املرخص هلم
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي
بالتاريخ الذي ينوي أن يتوقف فيه عن ممارسة أعمال األوراق

بالتاريخ الذي تنوي أن تتوقف فيه بشكل مؤقت عن ممارسة

املالية وأسباب قراره ،وذلك:

أعمال األوراق املالية وأسباب قرارها ،وذلك:

 )1قبل مخسة وأربعني يوماً على األقل من ذلك التاريخ.

 )1قبل مخسة وأربعني يوماً على األقل من ذلك التاريخ.

 )2أو حاملا يتخذ قرار التوقف عن ممارسة أعمال

 )2أو حاملا تتخذ قرار التوقف املؤقت عن ممارسة أعمال

األوراق املالية إذا تعذر عليه اإلشعار مسبقاً عندما

األوراق املالية إذا تعذر عليها اإلشعار مسبقاً عندما

يكون التوقف ناجتاً عن حدث خارجي ال يعلم به

يكون التوقف املؤقت ناجتاً عن حدث خارجي ال تعلم به

الشخص املرخص له.

مؤسسة السوق املالية.

ب) إذا قرر شخص مرخص له التوقف عن تقديم أعمال أوراق

ب) جيب أن حيتوي اإلشعار املشار إليه يف الفقرة (أ) من هذه

مالية للعمالء ،جيب عليه التأكد من إجناز أي أعمال معلقة

املادة على اآلتي:

على أكمل وجه أو حتويلها إىل شخص آخر مرخص له،

 )1التاريخ الذي تنوي مؤسسة السوق املالية التوقف فيه
مؤقتاً عن ممارسة أعمال األوراق املالية.

وجيب عليه إشعار عمالئه قبل فرتة معقولة من توقفه عن

 )2أسباب اختاذ قرار التوقف املؤقت.

العمل.

 )3مدة التوقف املؤقت.

ج) للشخص املرخص له طلب إلغاء ترخيصه ،وعليه يف هذه
احلالة التقدم بطلب مكتوب إىل اهليئة قبل ثالثة أشهر على
د)

 )4التأثريات احملتملة على العمالء ،واإلجراءات اليت تعتزم

األقل من التاريخ املقرتح إللغاء الرتخيص.

مؤسسة السوق املالية اختاذها ملعاجلتها ،مبا يف ذلك

جيب أن يتضمن طلب إلغاء الرتخيص معلومات وافية عن

اإلجراءات اليت تعتزم اختاذها يف شأن أموال وأصول

ظروف اإللغاء لتتمكن اهليئة من أن تقرر ما إذا كان

العمالء.

مناسباً أن توافق على اإللغاء ،أو تؤجل تارخيه ،أو تطلب
اختاذ تدابري أخرى تراها ضرورية حلماية عمالء الشخص

 )5وضع األشخاص املسجلني خالل فرتة التوقف املؤقت.
ج) ال جيوز ملؤسسة السوق املالية التوقف عن ممارسة أعمال
األوراق املالية مدة تزيد عن اثين عشر شهراً.

املرخص له.

هـ) جيوز للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص إذا رأت أن استمرار د) إذا قررت مؤسسة السوق املالية التوقف عن تقديم أعمال أوراق

و)

ز)

الرتخيص يعد ضرورياً للتحقيق يف أي قضية تتعلق بالشخص

مالية للعمالء ،جيب عليها التأكد من إجناز أي أعمال معلقة

املرخص له ،أو حلماية مصاحل عمالء الشخص املرخص له،

على أكمل وجه أو حتويلها إىل مؤسسة سوق مالية أخرى،

أو لتتمكن من فرض حظر ،أو متطلبات على الشخص

وجيب عليها إشعار عمالئها قبل فرتة معقولة من توقفها عن

املرخص له مبوجب النظام أو لوائحه التنفيذية.

العمل.

جيوز للهيئة تعليق ترخيص الشخص املرخص له مببادرة منها هـ) ملؤسسة السوق املالية طلب إلغاء ترخيصها ،وعليها يف هذه
إذا مل ميارس أي أعمال أوراق مالية خالل فرتة اثين عشر

احلالة التقدم بطلب مكتوب إىل اهليئة قبل ثالثة أشهر على

شهراً ،أو ستة أشهر بعد توقفه عن ممارسة أعمال األوراق

األقل من التاريخ املقرتح إللغاء الرتخيص .وجيب على مؤسسة

املالية بعد إشعار اهليئة وفقاً ملا ورد يف الفقرة (أ) من هذه

السوق املالية إشعار عمالئها فور تقدمها بطلب إلغاء الرتخيص،

املادة.

والتأكد من إجناز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو حتويلها

يبقى الشخص املرخص له خاضعاً لسلطة اهليئة ملدة سنتني

إىل مؤسسة سوق مالية أخرى ،واختاذ التدابري الالزمة لنقل

من تاريخ إلغاء الرتخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال

أموال وأصول عمالئها ومحاية حقوقهم.

حصل قبل إلغاء ترخيصه .ويف حال فتح حتقيق أو اختاذ أي

الصفحة  8من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
الئحة األشخاص املرخص هلم
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي

إجراءات خالل هذه الفرتة ،يبقى الشخص املرخص له و) جيب أن يتضمن طلب إلغاء الرتخيص معلومات وافية عن ظروف
خاضعاً لسلطة اهليئة حتى انتهاء التحقيق أو اإلجراءات.

اإللغاء لتتمكن اهليئة من أن تقرر ما إذا كان مناسباً أن توافق
على اإللغاء ،أو تؤجل تارخيه ،أو تطلب اختاذ تدابري أخرى
تراها ضرورية حلماية عمالء مؤسسة السوق املالية.
ز) جيوز للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص إذا رأت أن استمرار
الرتخيص يعد ضرورياً للتحقيق يف أي قضية تتعلق مبؤسسة
السوق املالية ،أو حلماية مصاحل عمالء مؤسسة السوق املالية،
أو لتتمكن من فرض حظر ،أو متطلبات على مؤسسة السوق
املالية مبوجب النظام أو لوائحه التنفيذية.
ح) جيوز للهيئة تعليق ترخيص مؤسسة السوق املالية مببادرة منها
إذا مل متارس أي أعمال أوراق مالية خالل فرتة اثين عشر
شهراً ،أو ستة أشهر بعد توقفها عن ممارسة أعمال األوراق
املالية بعد إشعار اهليئة وفقاً ملا ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة.
ط) تبقى مؤسسة السوق املالية خاضعة لسلطة اهليئة ملدة سنتني من
تاريخ إلغاء الرتخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل
قبل إلغاء ترخيصها .ويف حال فتح حتقيق أو اختاذ أي إجراءات
خالل هذه الفرتة ،تبقى مؤسسة السوق املالية خاضعة لسلطة
اهليئة حتى انتهاء التحقيق أو اإلجراءات.

7

املادة الرابعة عشرة :الروابط الوثيقة

املادة الرابعة عشرة :الروابط الوثيقة

أ) جيب على الشخص املرخص له إشعار اهليئة بالصيغة اليت أ) جيب على مؤسسة السوق املالية إشعار اهليئة بالصيغة اليت
حتددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط بروابط وثيقة مع الشخص

حتددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط بروابط وثيقة معها قبل

املرخص له وذلك:

ثالثني يوماً على األقل من تاريخ النفاذ املقرتح ،أو حاملا تعلم

 )1قبل ثالثني يوماً على األقل من تاريخ النفاذ املقرتح.

مؤسسة السوق املالية بأي تغيري يف الروابط الوثيقة إذا تعذر

 )2أو حاملا يعلم الشخص املرخص له بأي تغيري يف الروابط

عليها إبالغ اهليئة مسبقاً .وجيب أن يتضمن اإلشعار املعلومات

الوثيقة إذا تعذر عليه إبالغ اهليئة مسبقاً.

اليت تطلبها اهليئة للتحقق من هوية الشخص املقرتح االرتباط

وجيب أن يتضمن اإلشعار املعلومات اليت تطلبها اهليئة

معه بروابط وثيقة ،ونـزاهته ،ووضعه النظامي ،وسجل أعماله

للتحقق من هوية الشخص املقرتح االرتباط معه بروابط

وسالمة وضعه املالي.

وثيقة ،ونـزاهته ،ووضعه النظامي ،وسجل أعماله ب) للهيئة فرض أي قيود أو شروط تراها مناسبة للتأكد من أن
ارتباط مؤسسة السوق املالية بروابط وثيقة مع أي شخص لن

وسالمة وضعه املالي.
ب) ال جيوز للشخص املرخص له االرتباط بروابط وثيقة مع أي
شخص إال إذا وافقت اهليئة كتابياً على هذه الروابط الوثيقة.

يعيق فعالية اإلشراف على مؤسسة السوق املالية أو على
عملياتها أو التزامها بالنظام ولوائحه التنفيذية.

الصفحة  9من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
الئحة األشخاص املرخص هلم
م

النص بعد التعديل املقرتح
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ج) جيب أن تقتنع اهليئة قبل موافقتها على أي روابط وثيقة بأنها
لن تعيق فعالية اإلشراف على الشخص املرخص له أو على
عملياته أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية.
د) للهيئة مجيع الصالحيات املنصوص عليها يف املادة السابعة من
هذه الالئحة عند دراسة أي طلب ارتباط بروابط وثيقة.

8

املادة السادسة عشر :االحتفاظ بالسجالت

املادة السادسة عشر :االحتفاظ بالسجالت

...

...

د)

جيوز حفظ سجالت الشخص املرخص له بأي وسيلة ،على
أن تكون قابلة للمعاينة بشكل مطبوع.

د) جيوز حفظ سجالت مؤسسة السوق املالية بأي وسيلة ،على
أن تكون حمفوظة بطريقة منظمّة وقابلة للمعاينة بشكل
مطبوع.

9

امللحق 1-3

امللحق 1-3

املعلومات واملستندات املطلوبة للرتخيص

املعلومات واملستندات املطلوبة للرتخيص والبدء يف ممارسة العمل

تنطبق متطلبات الرتخيص املوضحة أدناه على مجيع أنواع أعمال تنطبق متطلبات الرتخيص والبدء يف ممارسة العمل املوضحة أدناه
األوراق املالية ،وخيتلف تطبيق كل متطلب حبسب طبيعة األعمال على مجيع أنواع أعمال األوراق املالية ،وخيتلف تطبيق كل متطلب
ونطاقها ودرجة تعقيدها .ويستثنى مقدم الطلب الذي سيقتصر نوع حبسب طبيعة األعمال ونطاقها ودرجة تعقيدها .ويستثنى مقدم
نشاطه على إدارة صناديق االستثمار اخلاصة غري العقارية أو إدارة الطلب الذي سيقتصر نوع نشاطه على إدارة االستثمارات أو الرتتيب
حمافظ املستثمرين ذوي اخلربة أو الرتتيب أو تقديم املشورة من أو تقديم املشورة من تقديم املستندات واملعلومات الواردة يف
تقديم املستندات واملعلومات الواردة يف الفقرات الفرعية ( )1و( )3الفقرتني ( )8و( )11من املعلومات واملستندات املطلوبة للرتخيص
و( )4و( )5من الفقرة ( )8والفقرات ( )9و( )10و( )11و( )12املنصوص عليها يف هذا امللحق ،واملستندات واملعلومات الواردة يف
و( )13و( )16و( )17من هذا امللحق ،على أن يتعهد مقدم الطلب الفقرات الفرعية ( )1و( )3و( )4و( )5من الفقرة ( )1والفقرات
بأن تتوافر لديه املستندات واملعلومات الواردة يف الفقرات الفرعية ( )2و( )3و( )4من املعلومات واملستندات املطلوبة للبدء يف ممارسة
( )1و( )3و( )4و( )5من الفقرة ( )8والفقرات ( )10و( )13العمل املنصوص عليها يف هذا امللحق.
و( )16و( )17من هذا امللحق قبل البدء يف ممارسة نشاطه.
أوالً :املعلومات واملستندات املطلوبة للرتخيص:
 .1املسيطرون  -جيب على مقدم الطلب تقديم قائمة جبميع

 .1املسيطرون  -جيب على مقدم الطلب تقديم قائمة جبميع

املسيطرين عليه وتقديم معلومات عن هوية كل مسيطر،

املسيطرين عليه وتقديم معلومات عن هوية كل مسيطر،

وملكيته (إذا كان ذلك ينطبق) ،ونزاهته ،ووضعه

وملكيته (إذا كان ذلك ينطبق) ،ونزاهته ،ووضعه

النظامي ،وسجل أعماله ،وسالمة مركزه املالي.

النظامي ،وسجل أعماله ،وسالمة مركزه املالي.

 .2الروابط الوثيقة  -جيب على مقدم الطلب تقديم قائمة جبميع

 .2الروابط الوثيقة  -جيب على مقدم الطلب تقديم قائمة جبميع

األشخاص الذين يرتبط معهم بروابط وثيقة ،أو من املقرتح أن

األشخاص الذين يرتبط معهم بروابط وثيقة ،أو من املقرتح أن

يرتبط معهم بروابط وثيقة ،وجيب تقديم معلومات عن هوية

يرتبط معهم بروابط وثيقة ،وجيب تقديم معلومات عن هوية
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كل شخص ،وملكيته (إذا كان ذلك ينطبق) ،ونزاهته،

كل شخص ،وملكيته (إذا كان ذلك ينطبق) ،ونزاهته،

ووضعه النظامي ،وسجل أعماله ،وسالمة مركزه املالي.

ووضعه النظامي ،وسجل أعماله ،وسالمة مركزه املالي.

 .3قرار اجلهاز اإلداري  -جيب على مقدم الطلب تزويد اهليئة

 .3قرار اجلهاز اإلداري  -جيب على مقدم الطلب تزويد اهليئة

بقرار من جهازه اإلداري بالصيغة اليت حتددها اهليئة متضمناً

بقرار من جهازه اإلداري بالصيغة اليت حتددها اهليئة متضمناً

موافقته على الطلب وحمتوياته ،يقر فيه بدقة ،واكتمال

موافقته على الطلب وحمتوياته ،يقر فيه بدقة ،واكتمال

املعلومات اليت حيتوي عليها واملستندات املرفقة به.

املعلومات اليت حيتوي عليها واملستندات املرفقة به.

 .4قائمة األعمال  -جيب على مقدم الطلب تقديم قائمة األعمال

 .4قائمة األعمال  -جيب على مقدم الطلب تقديم قائمة األعمال

املقرتح ممارستها تتضمن تفاصيل كاملة عن مجيع األوراق

املقرتح ممارستها تتضمن تفاصيل كاملة عن مجيع األوراق

املالية ،ومجيع اخلدمات اليت يقرتح مقدم الطلب تقدميها

املالية ،ومجيع اخلدمات اليت يقرتح مقدم الطلب تقدميها

لكل نشاط من نشاطات األوراق املالية موضوع الطلب .وجيب

لكل نشاط من نشاطات األوراق املالية موضوع الطلب .وجيب

إرفاق جدول حسب النموذج اآلتي:

إرفاق جدول حسب النموذج اآلتي:

تفاصيل

أعمال
نوع النشاط

األوراق
املالية
التعامل

احلفظ

املالية

اخلدمات

العمالء

أعمال
األوراق

املالية

املالية

متعامل (بصفة أصيل أو
وكيل) متعهد تغطية

احلفظ

خدمات حفظ األوراق

خدمات حفظ األوراق

املالية
اإلدارة

إدارة االستثمارات
الرتتيب

ذوي اخلربة
مستشار مالي/مستشار

مستشار مالي/مستشار
أعمال

اخلاصة غري العقارية
إدارة حمافظ املستثمرين

إدارة

االستثمارات

وتشغيل الصناديق

إدارة صناديق االستثمار
إدارة صناديق االستثمار

الشركات
تقديم
املشورة

أعمال متويل الشركات
تقديم

نوع النشاط

التعامل

إدارة حمافظ العمالء

الرتتيب

األوراق

التعامل

املالية
اإلدارة

األوراق

تفاصيل

فئات

تفاصيل

مستشار استثمار

املشورة
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 .5خطة العمل  -جيب على مقدم الطلب تقديم خطة عمل مشتملة

 .5خطة العمل  -جيب على مقدم الطلب تقديم خطة عمل مشتملة
على اآلتي:

على اآلتي:
 )1وصف تفصيلي لنشاطات أعمال األوراق املالية اليت ينوي

 )1وصف تفصيلي لنشاطات أعمال األوراق املالية اليت ينوي

مقدم الطلب ممارستها يف األشهر االثين عشر األوىل على

مقدم الطلب ممارستها يف األشهر االثين عشر األوىل على

األقل اليت تلي منح الرتخيص ،مبا يشمل:

األقل اليت تلي منح الرتخيص ،مبا يشمل:

 املنتجات واخلدمات اليت ينوي تقدميها للعمالء.



املنتجات واخلدمات اليت ينوي تقدميها للعمالء.

 فئات وأنواع األوراق املالية اليت ينوي تقديم خدمات



فئات وأنواع األوراق املالية اليت ينوي تقديم خدمات
بشأنها.

بشأنها.
 مجيع األسواق اليت ينوي التداول فيها.



مجيع األسواق اليت ينوي التداول فيها.

 )2وصف لطبيعة العمالء احملتملني ملقدم الطلب.

 )2وصف لطبيعة العمالء احملتملني ملقدم الطلب.

 )3قائمة جبميع األسواق وغرف املقاصة ومراكز اإليداع اليت

 )3قائمة جبميع األسواق وغرف املقاصة ومراكز اإليداع

يكون مقدم الطلب عضواً فيها أو ينوي أن يصبح عضواً

اليت يكون مقدم الطلب عضواً فيها أو ينوي أن يصبح

فيها.

عضواً فيها.

 .6القوائم املالية  -جيب على مقدم الطلب تقديم قوائم مالية معدة

 .6القوائم املالية  -جيب على مقدم الطلب تقديم قوائم مالية

ومعتمدة من احملاسب القانوني ملقدم الطلب وفقاً ملعايري

معتمدة من احملاسب القانوني ملقدم الطلب وفقاً ملعايري

احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني،

احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني،

وأن يتم تقدميها بالشكل الذي حتدده هيئة السوق املالية

وأن يتم تقدميها بالشكل الذي حتدده اهليئة وتكون

وتكون مستوفية اآلتي:

مستوفية اآلتي:

 )1الوضع املالي احلالي واملتوقع ملقدم الطلب ،مبا يف ذلك

 )1الوضع املالي ملقدم الطلب ،مبا يف ذلك رأمساله ،وموارده

رأمساله ،وموارده املالية ،وإيراداته ومصروفاته كما يف

املالية ،وإيراداته ومصروفاته كما يف تاريخ القوائم

تاريخ القوائم املالية ،والتاريخ املقرتح لبدء العمل

املالية.

باإلضافة إىل الوضع املالي بعد اثين عشر شهراً من تاريخ

 )2تقديم ما يثبت حجم رأمسال مقدم الطلب ،وموارده
واالفرتاضات اليت مت تقديم القوائم بناء عليها.

بدء العمل.

كذلك جيب على مقدم الطلب تقديم قوائم مالية

 )2تقديم ما يثبت حجم رأمسال مقدم الطلب ،وموارده

مستقبلية توضّح الوضع املالي املتوقع بعد اثين عشر شهراً

واالفرتاضات اليت مت تقديم القوائم بناء عليها.

من التاريخ املقرتح لبدء العمل.

 .7األشخاص املسجلني  -جيب على مقدم الطلب تقديم قائمة
بكل من سيكون شخصاً مسجالً ،ومنوذج طلب تسجيل

 .7األشخاص املسجلني  -جيب على مقدم الطلب تقديم قائمة

لكل منهم بالصيغة اليت تقررها اهليئة ،مبا يف ذلك تفاصيل

بكل من سيكون شخصاً مسجالً ،ومنوذج طلب تسجيل

مؤهالتهم وخرباتهم.

لكل منهم بالصيغة اليت تقررها اهليئة ،مبا يف ذلك تفاصيل

 .8النظم واإلجراءات الرقابية  -جيب على مقدم الطلب طبقاً ملا
هو منصوص عليه يف الباب السادس من هذه الالئحة تقديم

مؤهالتهم وخرباتهم.
 .8شروط تقديم اخلدمات  -جيب على مقدم الطلب إرفاق نسخة

وثائق خاصة بالنظم واإلجراءات الرقابية اآلتية:

من شروط تقديم اخلدمات املقرتحة (وفقاً للباب اخلامس من

 )1سياسات ونظم إدارة املخاطر.

هذه الالئحة) والنماذج املقرتحة.
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 )2إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

 .9مستندات التأسيس  -إذا كان مقدم الطلب شركة ،جيب

 )3دليل املطابقة وااللتزام.

تقديم صورة من عقد التأسيس أو النظام األساسي ملقدم

 )4برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام.

الطلب.
 .10هيكل امللكية  -إذا كان مقدم الطلب شركة ،جيب عليه

 )5قواعد السلوك.
 .9دليل اإلجراءات التشغيلية  -جيب على مقدم الطلب تقديم

تقديم هيكل ملكية اجملموعة اليت يشكل مقدم الطلب

دليل لإلجراءات التشغيلية حيتوي على تفاصيل اإلجراءات

جزءاً منها ،مبا يف ذلك كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع

والنظم اليت سيتم اتباعها جلميع إجراءات العمل واإلجراءات

مقدم الطلب بروابط وثيقة.

اإلدارية اجلوهرية ،مبا فيها اآلتي:

.11اهليكل التنظيمي  -جيب على مقدم الطلب تقديم هيكل

 )1فتح وتشغيل حسابات العمالء.

تنظيمي يبني اجلهاز اإلداري ملقدم الطلب ،والرئيس التنفيذي

 )2تنفيذ وتسجيل األوامر ،وتنفيذ وتسوية وتأكيد

واإلدارة العليا ،ومسؤول املطابقة وااللتزام ،ومسؤول التبليغ

)3

صفقات التداول.

عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب .وجيب أن حيتوي اهليكل

توفري املشورة واخلدمات املالئمة للعمالء.

التنظيمي على إيضاح للعالقات الداخلية لكل قسم من أقسام

 )4مناولة وحفظ أموال العمالء وأصول العمالء.
 )5تقديم التقارير للعمالء.

املنشأة وفقاً ملا ورد يف الباب السادس من هذه الالئحة.
.12جيب على مقدم الطلب تقديم أي متطلبات أخرى حيددها
منوذج طلب الرتخيص الذي حتدده اهليئة.

 )6االلتزام جبميع متطلبات حفظ السجالت.
 .10شروط تقديم اخلدمات  -جيب على مقدم الطلب إرفاق نسخة

من شروط تقديم اخلدمات املقرتحة (وفقاً للباب اخلامس من ثانياً :املعلومات واملستندات املطلوبة للبدء يف ممارسة العمل:
 .1النظم واإلجراءات الرقابية  -جيب على مؤسسة السوق املالية

هذه الالئحة) والنماذج املقرتحة.
 .11األتعاب  -جيب على مقدم الطلب تقديم قائمة باألتعاب

إشعار اهليئة كتابياً بتوافر الوثائق اخلاصة بالنظم

والعموالت والرسوم واملصاريف األخرى املقرتحة اليت يتوجب

واإلجراءات الرقابية اآلتية وفقاً ملا هو منصوص عليه يف الباب

على العمالء دفعها.

السادس من هذه الالئحة:

 .12العقود  -جيب على مقدم الطلب تقديم االتفاقات والرتتيبات

 )1سياسات ونظم إدارة املخاطر.

واملفاهمات مع األطراف األخرى لتقديم أي خدمات أو

 )2إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

عمليات جوهرية ،مبا يف ذلك:

 )3دليل املطابقة وااللتزام.

 )1تنفيذ ومقاصة وتسوية صفقات التداول.

 )4برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام.

 )2حفظ أموال العمالء أو أصول العمالء.

 )5قواعد السلوك.

 )3ترتيبات تقديم املنتجات واخلدمات اليت يقدمها الغري أو
اليت تقدم برعاية الغري أو تتعلق بالغري.

 .2دليل اإلجراءات التشغيلية  -جيب على مؤسسة السوق املالية
إشعار اهليئة كتابياً بتوافر دليل لإلجراءات التشغيلية حيتوي

 )4ترتيبات تقديم العمالء.

على تفاصيل اإلجراءات والنظم اليت سيتم اتباعها جلميع

 )5تقنية املعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر.

إجراءات العمل واإلجراءات اإلدارية اجلوهرية ،مبا فيها اآلتي:

 )6حفظ السجالت.

 )1فتح وتشغيل حسابات العمالء.

 )7خدمات املطابقة وااللتزام.

 )2تنفيذ وتسجيل األوامر ،وتنفيذ وتسوية وتأكيد صفقات
التداول.

 )8خدمات مراجعة احلسابات.

الصفحة  13من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
الئحة األشخاص املرخص هلم
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي
 .13التأمني  -جيب على مقدم الطلب تقديم تفاصيل عقود التأمني
املهين وفقاً للمتطلبات اليت حتددها اهليئة.

)3

توفري املشورة واخلدمات املالئمة للعمالء.

 )4مناولة وحفظ أموال العمالء وأصول العمالء.

 .14مستندات التأسيس  -إذا كان مقدم الطلب شركة ،جيب
تقديم صورة من عقد التأسيس أو النظام األساسي ملقدم
الطلب.

 )5تقديم التقارير للعمالء.
 )6االلتزام جبميع متطلبات حفظ السجالت.
 .3العقود  -جيب على مؤسسة السوق املالية أن تقدم إىل اهليئة

 .15هيكل امللكية  -إذا كان مقدم الطلب شركة ،جيب عليه

االتفاقات والرتتيبات واملفاهمات مع األطراف األخرى لتقديم

تقديم هيكل ملكية اجملموعة اليت يشكل مقدم الطلب

أي خدمات أو عمليات جوهرية ،مبا يف ذلك:

جزءاً منها ،مبا يف ذلك كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع

 )1تنفيذ ومقاصة وتسوية صفقات التداول.

مقدم الطلب بروابط وثيقة.

 )2حفظ أموال العمالء أو أصول العمالء.

 .16اهليكل التنظيمي  -جيب على مقدم الطلب تقديم هيكل

 )3ترتيبات تقديم املنتجات واخلدمات اليت يقدمها الغري أو
اليت تقدم برعاية الغري أو تتعلق بالغري.

تنظيمي يبني اجلهاز اإلداري ملقدم الطلب ،والرئيس التنفيذي
واإلدارة العليا ،ومسؤول املطابقة وااللتزام ،ومسؤول التبليغ

 )4ترتيبات تقديم العمالء.

عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب .وجيب أن حيتوي اهليكل

 )5تقنية املعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر.

التنظيمي على إيضاح للعالقات الداخلية لكل قسم من

 )6حفظ السجالت.

أقسام املنشأة وفقاً ملا ورد يف الباب السادس من هذه الالئحة.

 )7خدمات املطابقة وااللتزام.

 .17استمرارية العمل  -جيب على مقدم الطلب تقديم نسخة من
خطة استمرارية العمل اليت يعتمدها.

 )8خدمات مراجعة احلسابات.
 .4استمرارية العمل  -جيب على مؤسسة السوق املالية أن تقدم
إىل اهليئة نسخة من خطة استمرارية العمل اليت تعتمدها.
 .5التأمني  -جيب على مؤسسة السوق املالية أن تقدم إىل اهليئة
تفاصيل عقود التأمني املهين وفقاً للمتطلبات املنصوص عليها
يف الفقرة (ب) من املادة احلادية والثالثني من هذه الالئحة.
 .6مستندات التأسيس النهائية – جيب على مؤسسة السوق
املالية أن تقدم إىل اهليئة صور من مستندات التأسيس النهائية،
مبا يف ذلك عقد التأسيس ،والنظام األساسي ،والسجل
التجاري ،والرتخيص الصادر عن اهليئة العامة لالستثمار
(حيثما ينطبق).
 .7النظم التقنية  -جيب على مؤسسة السوق املالية إشعار اهليئة
كتابياً بتوافر النظم التقنية املالئمة.
 .8مرافق العمل – جيب على مؤسسة السوق املالية إشعار اهليئة
كتابياً بتوافر مرافق العمل املناسبة من مكاتب وخدمات
مساندة.
 .9األشخاص املسجلني – جيب على مؤسسة السوق املالية إشعار
اهليئة كتابياً باستيفاء احلد األدنى من متطلبات التسجيل

الصفحة  14من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
الئحة األشخاص املرخص هلم
النص بعد التعديل املقرتح

م

النص احلالي

10

امللحق 2-3

امللحق 2-3

متطلبات اإلشعار

متطلبات اإلشعار

لألشخاص املسجلني.
 .10املوقع اإللكرتوني– جيب أن يكون لدى مؤسسة السوق
املالية موقع إلكرتوني باللغة العربية –حبد أدنى -تفصح من
خالله عن أي معلومات حتددها اهليئة.
 .11جيب على مؤسسة السوق املالية االلتزام بأي شروط أو
متطلبات أخرى حتددها اهليئة.

...

...

ثالثاً :جيب على الشخص املرخص له إشعار اهليئة كتابياً فور ثالثاً :جيب على مؤسسة السوق املالية إشعار اهليئة كتابياً فور
وقوع أي من األمور اآلتية:

وقوع أي من األمور اآلتية:
...

...

 .10استقالة أو فصل أي من األشخاص اآلتني:

 .10أي خطأ إجرائي لدى مؤسسة السوق املالية قد يؤثر سلباً على

 )1الرئيس التنفيذي أو عضو جملس اإلدارة املنتدب.
 )2املدير املالي.

مصاحل أي من عمالئها.
...

 )3عضو جملس اإلدارة أو الشريك.
 )4كبار التنفيذيني أو املديرين.
 )5مسؤول املطابقة وااللتزام.
 )6مسؤول التبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
ويف حال الفصل ،جيب توفري كامل تفاصيل أسباب
الفصل.
...
خامساً :جيب على الشخص املرخص له إشعار اهليئة بشكل خامساً :جيب على مؤسسة السوق املالية إشعار اهليئة بشكل
كتابي مسبقاً أو فور علمه بوقوع أي من األحداث أو

كتابي مسبقاً أو فور علمها بوقوع أي من األحداث أو

التطورات اآلتية:

التطورات اآلتية:

 .1إعادة تنظيم أو توسعة أعمال مقرتحة أو تغيري آخر ميكن أن  .1إعادة تنظيم أو توسعة أعمال مقرتحة أو تغيري آخر ميكن أن
يؤثر تأثرياً جوهرياً على أعمال الشخص املرخص له ،أو

يؤثر تأثرياً جوهرياً على أعمال مؤسسة السوق املالية ،أو

موارده أو احتماالت تعرضه للمخاطر ،مبا يف ذلك على سبيل

مواردها أو احتماالت تعرضها للمخاطر ،مبا يف ذلك على

املثال ال احلصر اآلتي:

سبيل املثال ال احلصر اآلتي:

 تأسيس منشأة أو أعمال جديدة ضمن جمموعة الشخص

 تأسيس أعمال جديدة ضمن جمموعة مؤسسة السوق
املالية ،أو إنشاء فرع جديد.

املرخص له ،أو إنشاء فرع جديد.
 بدء توفري خدمات يف منطقة جديدة خارج اململكة.

 بدء توفري خدمات يف منطقة جديدة خارج اململكة.

الصفحة  15من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
الئحة األشخاص املرخص هلم
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي
 بدء توفري نوع جديد من املنتجات أو اخلدمات.

 بدء توفري نوع جديد من املنتجات أو اخلدمات.

 بيع أو حتويل أصول جوهرية أو قسم من أعماله.

 بيع أو حتويل أصول جوهرية أو قسم من أعماله.

 التوقف أو التقليص الكبري ملمارسة نشاط أعمال األوراق

 التوقف أو التقليص الكبري ملمارسة نشاط أعمال األوراق
املالية.

املالية.
 .2إبرام اتفاق أو إجراء تغيري كبري يف اتفاق قائم مع أطراف
أخرى يتعلق بتنفيذ إحدى وظائف الشخص املرخص له املهمة
اليت يؤثر الفشل فيها سلباً على قدرة الشخص املرخص له على
االلتزام بهذه الالئحة.

 .3أي فشل ملحوظ يف نظم الشخص املرخص له أو إجراءاته  .2أي فشل ملحوظ يف نظم مؤسسة السوق املالية أو إجراءاتها
الرقابية ،مبا يف ذلك أي فشل يرفع احملاسب القانوني تقريراً

الرقابية ،مبا يف ذلك أي فشل يرفع احملاسب القانوني تقريراً

بشأنه إىل الشخص املرخص له.

بشأنه إىل مؤسسة السوق املالية.

 .4أي حدث يتعلق بالشخص املرخص له ،ويؤدي إىل تغيري  .3أي حدث يتعلق مبؤسسة السوق املالية ،ويؤدي إىل تغيري
جوهري يف كفاية رأمساله ،مبا يف ذلك:

جوهري يف كفاية رأمساهلا ،مبا يف ذلك:

 أي تصرف ميكن أن يؤدي إىل تغيري جوهري يف املوارد

 أي تصرف ميكن أن يؤدي إىل تغيري جوهري يف املوارد

املالية للشخص املرخص له أو املوارد املالية املطلوبة مبوجب

املالية ملؤسسة السوق املالية أو املوارد املالية املطلوبة

هذه الالئحة.

مبوجب هذه الالئحة.

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

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

قيمة أسهم ،أو سداد قرض من الدرجة الثانية يف األولوية

قيمة أسهم ،أو سداد قرض من الدرجة الثانية يف األولوية

بالنسبة لقرض أو دين آخر.

بالنسبة لقرض أو دين آخر.

 أي اقرتاح مقدم من عضو من أعضاء جمموعة شخص

 أي اقرتاح مقدم من عضو من أعضاء جمموعة مؤسسة

مرخص له خاضع للقواعد اخلاصة باإلشراف املالي املوحد

سوق مالية خاضعة للقواعد اخلاصة باإلشراف املالي

للنظر يف أي من التصرفات املشار إليها أعاله.

املوحد للنظر يف أي من التصرفات املشار إليها أعاله.

 أي خسائر كبرية سواء كانت معرتفاً بها أو غري معرتف

 أي خسائر كبرية سواء كانت معرتفاً بها أو غري معرتف
بها.

بها.

سادساً :جيب على مؤسسة السوق املالية إشعار اهليئة كتابياً
خالل يومني من تاريخ تقديم استقالة أو فصل أي من
األشخاص اآلتني:
 )1الرئيس التنفيذي أو عضو جملس اإلدارة املنتدب.
 )2املدير املالي.
 )3عضو جملس اإلدارة أو الشريك.
 )4كبار التنفيذيني أو املديرين.
 )5مسؤول املطابقة وااللتزام.
 )6مسؤول التبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

الصفحة  16من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
الئحة األشخاص املرخص هلم
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي

ويف حال الفصل ،جيب توفري كامل تفاصيل أسباب
الفصل.
سابعاً:

جيب على مؤسسة السوق املالية إشعار اهليئة كتابياً قبل
ثالثني يوماً على األقل من إبرام اتفاق أو إجراء تغيري
كبري يف اتفاق قائم مع أطراف أخرى يتعلق بتنفيذ إحدى
وظائف مؤسسة السوق املالية املهمة اليت يؤثر الفشل فيها
سلباً على قدرة مؤسسة السوق املالية على االلتزام بهذه
الالئحة.

املادة التاسعة عشر :الوظائف واجبة التسجيل

 11املادة التاسعة عشر :الوظائف واجبة التسجيل

أ) حتدد اهليئة الوظائف واجبة التسجيل.

أ) حتدد اهليئة الوظائف واجبة التسجيل.

ب) تعد الوظائف اآلتية وظائف جيب أداؤها من قبل أشخاص ب) تعد الوظائف اآلتية وظائف جيب أداؤها من قبل أشخاص
مسجلني:

مسجلني:

 )1الرئيس التنفيذي أو عضو جملس اإلدارة املنتدب.

 )1الرئيس التنفيذي أو عضو جملس اإلدارة املنتدب.

 )2املدير املالي.

 )2املدير املالي.

 )3عضو جملس اإلدارة أو الشريك.

 )3عضو جملس اإلدارة أو الشريك.

 )4كبار التنفيذيني أو املديرين.

 )4كبار التنفيذيني أو مديري اإلدارات ذات العالقة املباشرة
بأعمال األوراق املالية.

 )5مسؤول املطابقة وااللتزام.
 )6مسؤول التبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

 )5مسؤول املطابقة وااللتزام.

 )7موظفو تقديم اخلدمات للعمالء ،مبا يف ذلك مندوبو

 )6مسؤول التبليغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

املبيعات ،ومستشارو االستثمار ومديرو احملافظ

 )7موظفو تقديم خدمات أعمال األوراق املالية للعمالء ،مبا

االستثمارية ومتخصصو متويل الشركات ،وفقاً

يف ذلك مندوبو املبيعات ،ومستشارو االستثمار ومديرو

للتعريفات اليت تضعها اهليئة.

احملافظ االستثمارية ،ومديرو الصناديق ،ومتخصصو
متويل الشركات ،وموظفو الوساطة ،وفقاً للتعريفات
اليت تضعها اهليئة.
املادة العشرون :أداء الوظائف واجبة التسجيل

 12املادة العشرون :أداء الوظائف واجبة التسجيل

...

...

هـ) استثناءً من الفقرة (أ) من هذه املادة ،ودون اإلخالل بأحكام هـ) استثناءً من الفقرة (أ) من هذه املادة ،ودون اإلخالل بأحكام
املادة التاسعة واخلمسني من هذه الالئحة ،جيوز للشخص

املادة التاسعة واخلمسني من هذه الالئحة ،جيوز ملؤسسة

املرخص له الذي يقتصر نوع النشاط املرخص له يف ممارسته

السوق املالية اليت يقتصر نوع النشاط املرخص هلا يف ممارسته

على إدارة صناديق االستثمار اخلاصة غري العقارية أو إدارة

على إدارة االستثمارات أو الرتتيب أو تقديم املشورة تكليف

حمافظ املستثمرين ذوي اخلربة أو الرتتيب أو تقديم املشورة

جهات خارجية بأداء وظيفة املدير املالي أو وظيفة مسؤول

تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة املدير املالي أو وظيفة

املطابقة وااللتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل األموال

الصفحة  17من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
الئحة األشخاص املرخص هلم
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي
مسؤول املطابقة وااللتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ،إذا توافرت الشروط اآلتية:
...
و)

ومتويل اإلرهاب ،إذا توافرت الشروط اآلتية:
...
و) استثناءً من أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة ،جيب أن يكون
مؤسسة

السوق

املالية

-حبد

يستثنى الشخص املرخص له الذي يقتصر نوع النشاط

لدى

املرخص له يف ممارسته على إدارة صناديق االستثمار

أدنى -شخصان مسجالن يف مجيع األوقات يؤدي أحدهما

اخلاصة غري العقارية أو إدارة حمافظ املستثمرين ذوي

وظيفة الرئيس التنفيذي يف حال كان نوع النشاط املرخص

اخلربة أو الرتتيب أو تقديم املشورة من تطبيق أحكام

هلا يف ممارسته يقتصر على إدارة االستثمارات أو الرتتيب،

الفقرة (ب) من هذه املادة ،على أن يكون لديه شخصان

وشخص مسجل واحد يف مجيع األوقات يؤدي وظيفة الرئيس

مسجالن يف مجيع األوقات يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس

التنفيذي يف حال كان نوع النشاط املرخص هلا يف ممارسته

التنفيذي ،دون إخالل مبا ورد يف الفقرة (ج) من هذه املادة

يقتصر على تقديم املشورة ،وذلك دون إخالل مبا ورد يف

يف حال شغور وظيفة أحدهما.

الفقرة (ج) من هذه املادة يف حال شغور أي من هذه الوظائف،
وشريطة تكليف جهات خارجية بأداء بقية الوظائف الواجبة
التسجيل مبوجب الفقرة (ب) من هذه املادة.
ز) جيب أن ال يقل عدد األشخاص املسجلني ألداء وظيفة مدير
الصندوق أو وظيفة مدير احملافظ االستثمارية لدى مؤسسة
السوق املالية املرخص هلا يف ممارسة أعمال إدارة االستثمارات
أو إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق عن شخصني اثنني يف
مجيع األوقات.
املادة الثانية والعشرون :إجراءات وصالحيات اهليئة

 13املادة الثانية والعشرون :إجراءات وصالحيات اهليئة

...

...

ز) جيب على مؤسسة السوق املالية احلصول على موافقة اهليئة
املسبقة قبل تغيري املسمى الوظيفي للشخص املسجل.
املادة التاسعة والعشرون :سرية املعلومات

 14املادة التاسعة والعشرون :سرية املعلومات
جيب على الشخص املرخص له احملافظة على سرية املعلومات

جيب على مؤسسة السوق املالية احملافظة على سرية املعلومات اليت

اليت يتم احلصول عليها من العمالء ،إال يف أي من احلاالت اآلتية:

يتم احلصول عليها من العمالء ،وال جيوز هلا اإلفصاح عنها إال يف

 )1إذا كان اإلفصاح عنها مطلوباً مبوجب النظام أو لوائحه

أي من احلاالت اآلتية:
 )1إذا كان اإلفصاح عنها بناء على طلب اهليئة مبوجب النظام

التنفيذية أو األنظمة السارية املفعول يف اململكة.
 )2إذا وافق العميل على اإلفصاح عنها.

أو لوائحه التنفيذية أو األنظمة السارية املفعول يف اململكة،

 )3إذا كان اإلفصاح عنها ضرورياً بشكل معقول ألداء خدمة

أو بناءً على طلب اإلدارة العامة للتحريات املالية وفقاً ألحكام
نظام مكافحة غسل األموال ونظام مكافحة جرائم

معينة للعميل.

اإلرهاب ومتويله ولوائحهما التنفيذية.

 )4إذا مل تعد املعلومات سرية.

 )2إذا وافق العميل صراحة على اإلفصاح عنها.
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 )3إذا كان اإلفصاح عنها ضرورياً بشكل معقول ألداء خدمة
معينة للعميل.
 )4إذا مل تعد املعلومات سرية.
املادة الثالثون :الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات

 15املادة الثالثون :الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات

...

...

ب) جيب على الشخص املرخص له الذي يقدم خدمات متويل ب) جيب على مؤسسة السوق املالية اليت تقدم خدمات الرتتيب
الشركات ويقدم أيضاً أنواعاً أخرى من خدمات التعامل ،أو

وتقدم أيضاً أنواعاً أخرى من خدمات التعامل ،أو املشورة ،أو

املشورة ،أو اإلدارة أن يضع ترتيبات واقية من تسرب املعلومات.

اإلدارة أن تضع الرتتيبات املالئمة للوقاية من تسرب املعلومات.
...

...

املادة احلادية والثالثون :مسؤولية مؤسسة السوق املالية

 16املادة احلادية والثالثون :اإلعفاء من املسؤولية

يقع باطالً أي شرط بإعفاء الشخص املرخص له نفسه من أ) يقع باطالً أي شرط بإعفاء مؤسسة السوق املالية نفسها من
املسؤولية ،أو احلد منها سواء كان مبوجب شروط تقديم

املسؤولية ،أو احلد منها سواء كان مبوجب شروط تقديم

اخلدمات ،أو غري ذلك إذا كان اإلعفاء أو حتديد املسؤولية

اخلدمات ،أو غري ذلك إذا كان اإلعفاء أو حتديد املسؤولية

يتعارض مع التزامات الشخص املرخص له مبوجب النظام أو

يتعارض مع التزامات مؤسسة السوق املالية مبوجب النظام أو

لوائحه التنفيذية.

لوائحه التنفيذية.
ب) جيب أن يتوافر لدى مؤسسة السوق املالية تغطية تأمينية
كافية ملخاطر اإلخفاقات املهنية.

 17املادة الثالثة والثالثون :إعالنات األوراق املالية املعدة مسبقاً

املادة الثالثة والثالثون :إعالنات األوراق املالية املعدة مسبقاً

أ) يعين إعالن األوراق املالية املعد مسبقاً أي إعالن عن أوراق أ) يعين إعالن األوراق املالية املعد مسبق ًا أي إعالن عن أوراق
مالية يتم إعداده بشكل مسبق ،ويرسل كتابياً أو

مالية يتم إعداده بشكل مسبق ،ويرسل كتابياً أو إلكرتونياً

إلكرتونياً أو غري ذلك لشخص واحد أو أكثر.

أو غري ذلك لشخص واحد أو أكثر.

ب) قبل إرسال إعالن األوراق املالية املعد مسبقاً ،أو اعتماد ب) قبل إرسال إعالن األوراق املالية املعد مسبقاً ،أو اعتماد
حمتوياته إلرساله من قبل شخص آخر جيب على الشخص

حمتوياته إلرساله من قبل شخص آخر جيب على مؤسسة

املرخص له التأكد من اآلتي:

السوق املالية التأكد من اآلتي:

 )1استيفاء إعالن األوراق املالية ملتطلبات هذا الباب بعد
اعتماده من مسؤول معني لدى الشخص املرخص له.
 )2أن اإلعالن واضح وعادل وغري مضلل.

 )1استيفاء إعالن األوراق املالية ملتطلبات هذا الباب بعد
اعتماده من مسؤول معني لدى مؤسسة السوق املالية.
 )2أن اإلعالن واضح وعادل وغري مضلل.

ج) جيب أن يكون إعالن األوراق املالية املعد مسبقاً مطابقاً
للمتطلبات املنصوص عليها يف امللحق (.)1-5

 )3اختاذ الرتتيبات الالزمة للتأكد من أن اإلعالن يتضمن
إفصاح الشخص املعلن بشكل واضح وعادل وغري

د) إذا كان إعالن األوراق املالية املعد مسبقاً يتعلق بأوراق مالية
معينة ،جيب يف هذه احلالة أن حيتوي على معلومات كافية

الصفحة  19من 48

مضلل بأنه تلقى أو سيتلقى منافعاً مقابل إرسال ذلك
اإلعالن.

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
الئحة األشخاص املرخص هلم
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي

لتمكني أي شخص من إجراء تقويم مدروس لألوراق املالية ج) جيب أن يكون إعالن األوراق املالية املعد مسبقاً مطابقاً
للمتطلبات املنصوص عليها يف امللحق (.)1-5

أو لنشاط األوراق املالية ذي العالقة.

هـ) إذا علم الشخص املرخص له أن إعالن األوراق املالية املعد د) إذا كان إعالن األوراق املالية املعد مسبقاً يتعلق بأوراق مالية
مسبقاً ال يستويف املتطلبات املنصوص عليها يف هذا الباب،

معينة ،جيب يف هذه احلالة أن حيتوي على معلومات كافية

جيب عليه سحب اإلعالن بأسرع وقت ممكن.

لتمكني أي شخص من إجراء تقويم مدروس لألوراق املالية أو

و) جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجل كاملٍ بكل

لنشاط األوراق املالية ذي العالقة.

إعالن أوراق مالية معد مسبقاً اعتمده وتأكد من مطابقته هـ) إذا علمت مؤسسة السوق املالية أن إعالن األوراق املالية املعد
مسبقاً ال يستويف املتطلبات املنصوص عليها يف هذا الباب ،أو

للمتطلبات.

عند تلقيها توجيهاً من اهليئة يف هذا الشأن ،جيب عليها سحب
اإلعالن بأسرع وقت ممكن.
و) جيب على مؤسسة السوق املالية االحتفاظ بسجل كاملٍ بكل
إعالن أوراق مالية معد مسبقاً اعتمدته وتأكدت من مطابقته
للمتطلبات.
املادة الرابعة والثالثون :االتصال املباشر

 18املادة الرابعة والثالثون :االتصال املباشر
أ) يعين االتصال املباشر أي إعالن عن أوراق مالية ال يكون

أ)

يعين االتصال املباشر أي إعالن عن أوراق مالية ال يكون

إعالن أوراق مالية معداً مسبقاً ،مبا يف ذلك أي اجتماع مع

إعالن أوراق مالية معداً مسبقاً ،مبا يف ذلك أي اجتماع

عميل فرد أو عميل فرد حمتمل ،أو مكاملة هاتفية ،أو

مع عميل أو عميل حمتمل ،أو مكاملة هاتفية ،أو عرض،

عرض ،أو أي حوار تفاعلي مباشر مع شخص أو أكثر.

أو أي حوار تفاعلي مباشر مع شخص أو أكثر.

ب) قبل القيام باتصال مباشر جيب على الشخص املرخص له

ب) قبل القيام باتصال مباشر جيب على مؤسسة السوق

التأكد من اآلتي:

املالية التأكد من اآلتي:

 )1موافقة املتلقي على استالم إعالن األوراق املالية.

 )1موافقة املتلقي على استالم إعالن األوراق املالية.

 )2أو أن املتلقي لديه عالقة عميل فرد قائمة مع الشخص

 )2أو أن املتلقي لديه عالقة عميل قائمة مع مؤسسة

املرخص له ويتوقع مبوجب هذه العالقة أن يتلقى هذا

السوق املالية ويتوقع مبوجب هذه العالقة أن يتلقى

النوع من إعالنات األوراق املالية.

هذا النوع من إعالنات األوراق املالية.

ج) جيب على الشخص املرخص له التأكد من أن أي شخص

ج)

جيب على مؤسسة السوق املالية التأكد من أن أي

يقوم باتصال مباشر نيابة عنه ،مبا يف ذلك أي شخص مسجل

شخص يقوم باتصال مباشر نيابة عنها ،مبا يف ذلك أي

أو أي موظف آخر:

شخص مسجل أو أي موظف آخر:

 )1يقوم بذلك بطريقة واضحة وعادلة وغري مضللة.

 )1يقوم بذلك بطريقة واضحة وعادلة وغري مضللة.

 )2وال يعطي أي إفادات كاذبة أو مضللة.

 )2وال يعطي أي إفادات كاذبة أو مضللة.

 )3ويوضح غرض إعالن األوراق املالية يف بداية االتصال،

 )3ويوضح غرض إعالن األوراق املالية يف بداية االتصال،

ويعرف عن نفسه وعن الشخص املرخص له الذي ميثله.

ويعرف عن نفسه وعن مؤسسة السوق املالية اليت

 )4وال يقوم باالتصال بأي شخص يف غري أوقات العمل ما
مل يكن الشخص قد وافق مسبقاً على ذلك االتصال.
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د) جيب على الشخص املرخص له وضع قواعد سلوك تلزم

 )4وال يقوم باالتصال بأي شخص يف غري أوقات العمل ما

األفراد الذين يسعون إىل احلصول على أعمال نيابة عن

مل يكن الشخص قد وافق مسبقاً على ذلك االتصال.

الشخص املرخص له بعدم اتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي

د)

جيب على مؤسسة السوق املالية وضع قواعد سلوك تلزم

إفادات مضللة أو خادعة ،وأن عليهم إيضاح أغراضهم

األفراد الذين يسعون إىل احلصول على أعمال نيابة عن

وهوياتهم للعمالء األفراد أو للعمالء األفراد احملتملني.

مؤسسة السوق املالية بعدم اتباع أساليب الضغط أو
إعطاء أي إفادات مضللة أو خادعة ،وأن عليهم إيضاح
أغراضهم وهوياتهم للعمالء أو للعمالء احملتملني.

 19املادة اخلامسة والثالثون :صناديق االستثمار غري املخصصة

املادة اخلامسة والثالثون :صناديق االستثمار غري املخصصة

لألفراد واملشتقات

لعمالء التجزئة واملشتقات

جيب على الشخص املرخص له عدم إرسال إعالن أوراق مالية

جيب على مؤسسة السوق املالية عدم إرسال إعالن أوراق مالية

لعميل فرد يتعلق بصندوق استثمار غري خمصص لألفراد أو

لعميل جتزئة يتعلق بصندوق استثمار غري خمصص لعمالء

مبشتقات األوراق املالية ،إال إذا قرر أن األوراق املالية مالئمة لذلك

التجزئة أو مبشتقات األوراق املالية ،إال إذا قررت أن األوراق

العميل الفرد.

املالية مالئمة لذلك العميل.

املادة السادسة والثالثون :تصنيف العمالء

 20املادة السادسة والثالثون :تصنيف العمالء
أ) قبل القيام بأعمال أوراق مالية مع أي عميل أو حلسابه ،جيب

أ) قبل القيام بأعمال أوراق مالية مع أي عميل أو حلسابه،

على الشخص املرخص له تصنيف العميل على إحدى الفئات

جيب على مؤسسة السوق املالية تصنيف العميل على إحدى

اآلتية:

الفئات اآلتية:

 )1عميل فرد.

 )1عميل جتزئة.

 )2عميل فرد -تنفيذ -فقط.

 )2عميل مؤهل.

 )3طرف نظري.

 )3عميل مؤسسي.

ب) ال جيوز للشخص املرخص له تصنيف أي عميل على أكثر

ب) ال جيوز ملؤسسة السوق املالية تصنيف أي عميل على أكثر
من فئة من الفئات املذكورة يف الفقرة (أ) من هذه املادة.

من فئة من الفئات املذكورة يف الفقرة (أ) من هذه املادة.
ج) يقتصر تعامل الشخص املرخص له مع عميله املصنف (عميل

ج) جيب على مؤسسة السوق املالية إعداد سجل تصنيف لكل

فرد -تنفيذ -فقط) على التعامل بصفته وكيالً له وفقاً

عميل مبوجب هذه املادة يتضمن معلومات كافية لتأييد

للتعليمات اليت يتلقاها منه ،وال جيوز للشخص املرخص له

ذلك التصنيف.

تقديم املشورة لذلك العميل.
د) جيب على الشخص املرخص له إعداد سجل تصنيف لكل
عميل مبوجب هذه املادة يتضمن معلومات كافية لتأييد ذلك
التصنيف.
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املادة الثامنة والثالثون :شروط تقديم اخلدمات للعمالء

 21املادة الثامنة والثالثون :شروط تقديم اخلدمات للعمالء
...

...

د)

جيب على الشخص املرخص له التأكد من أن شروط د)

جيب على مؤسسة السوق املالية التأكد من أن شروط

تقدميه للخدمات لعمالئه األفراد متفقة مع متطلبات

تقدميها للخدمات لعميل التجزئة متفقة مع متطلبات

شروط تقديم اخلدمات املنصوص عليها يف امللحق (-5

شروط تقديم اخلدمات املنصوص عليها يف امللحق (-5

.)2

.)2
...

...
 22املادة التاسعة والثالثون :معرفة العميل الفرد
أ)

ب)
ج)

د)

املادة التاسعة والثالثون :معرفة العميل

جيب على الشخص املرخص له قبل أن يتعامل ،أو يقدم أ)

جيب على مؤسسة السوق املالية قبل ممارسة أي من أعمال

املشورة ،أو اإلدارة حلساب العميل الفرد ،احلصول على

األوراق املالية مع العميل أو حلسابه ،احلصول على معلومات

معلومات من العميل الفرد تتعلق بوضعه املالي ،وخربته يف

من العميل تتعلق بوضعه املالي ،وخربته يف جمال االستثمار،

جمال االستثمار ،وأهدافه االستثمارية املتعلقة باخلدمات

وأهدافه االستثمارية املتعلقة باخلدمات اليت يتم تقدميها.

اليت يتم تقدميها .وجيب احلصول على تلك املعلومات

وجيب احلصول على تلك املعلومات كشرط سابق لتقديم

كشرط سابق لتقديم تلك اخلدمات.

تلك اخلدمات.

جيب أن تشمل املعلومات املشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه ب)

جيب أن تشمل املعلومات املشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه

املادة املعلومات اليت نص عليها امللحق ( )3-5كحد أدنى.

املادة املعلومات اليت نص عليها امللحق ( )3-5كحد أدنى.

جيب على الشخص املرخص له أن يطلب من عمالئه األفراد ج)

جيب على مؤسسة السوق املالية أن تطلب من عمالئها

حتديث املعلومات املطلوبة مرة واحدة كل ثالث سنوات

حتديث املعلومات املطلوبة مبوجب هذه الالئحة عند حدوث

حبد أدنى.

أي تغيري عليها أو مرة واحدة كل ثالث سنوات حبد أدنى،

إذا رفض العميل الفرد تقديم معلومات مطلوبة مبوجب هذه

وعلى مؤسسة السوق املالية وضع إجراءات وسياسات دائمة

املادة ،ال جيوز للشخص املرخص له التعامل معه أو تقديم

يف سبيل حتقيق ذلك.

املشورة له أو اإلدارة حلسابه.
هـ)

د)

إذا رفض العميل تقديم معلومات مطلوبة مبوجب هذه املادة،

جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بسجل جلميع

ال جيوز ملؤسسة السوق املالية ممارسة أي من أعمال األوراق

املعلومات اليت حيصل عليها من العميل الفرد مبوجب هذه

املالية مع العميل أو حلسابه.
هـ)

املادة.

جيب على مؤسسة السوق املالية االحتفاظ بسجل جلميع
املعلومات اليت حتصل عليها من العميل مبوجب هذه املادة.

املادة األربعون :واجبات األمانة

 23املادة األربعون :واجبات األمانة
يكون الشخص املرخص له ملزم ًا بواجبات األمانة املنصوص

تكون مؤسسة السوق املالية ملزمة بواجبات األمانة املنصوص

عليها يف امللحق ( )4-5جتاه عمالئه األفراد.

عليها يف امللحق ( )4-5جتاه عمالئها.
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 24املادة احلادية واألربعون :تضارب املصاحل
أ)

املادة احلادية واألربعون :تضارب املصاحل

جيب على الشخص املرخص له التأكد من رعايته ملصاحل أ)

جيب على مؤسسة السوق املالية التأكد من رعايتها ملصاحل

عميله الفرد يف مجيع األوقات ،وعدم تأثري أي تضارب بني

عميلها يف مجيع األوقات ،وعدم تأثري أي تضارب بني

مصاحله ومصاحل عميله الفرد على الصفقات ،أو

مصاحلها ومصاحل عميلها على الصفقات ،أو اخلدمات

اخلدمات اليت يقدمها الشخص املرخص له لعميله الفرد.

اليت تقدمها مؤسسة السوق املالية لعميلها.

ب) إذا كان هناك تضارب قائم ،أو حيتمل قيامه بني مصاحل ب)

إذا كان هناك تضارب قائم ،أو حيتمل قيامه بني مصاحل

الشخص املرخص له الذي يتصرف حلساب عميل فرد ،وبني

مؤسسة السوق املالية اليت تتصرف حلساب عميل أو تقدم

مصاحل ذلك العميل الفرد فيما يتعلق بصفقة ،جيب على

له املشورة ،وبني مصاحل ذلك العميل فيما يتعلق بصفقة أو

الشخص املرخص له اإلفصاح للعميل الفرد كتابياً عن ذلك.

مشورة ،جيب على مؤسسة السوق املالية اإلفصاح للعميل

ج) ال يتوجب على الشخص املرخص له اإلفصاح عن وجود

كتابياً عن ذلك واحلصول على إقرار كتابي منه بفهمه

تضارب مصاحل إذا كان اإلفصاح بتلك املعلومات يعد

واطالعه على حاالت التضارب القائمة أو احملتملة بني

إفصاحاً عن معلومات داخلية .ويف تلك احلالة ،جيب على

مصاحل مؤسسة السوق املالية وبني مصاحله.

الشخص املرخص له اختاذ اخلطوات املعقولة لضمان املعاملة ج)

ال يتوجب على مؤسسة السوق املالية اإلفصاح عن وجود

العادلة للعميل الفرد.

تضارب مصاحل إذا كان اإلفصاح بتلك املعلومات يعد

د) يف حالة وجود تضارب بني مصلحة شخص مرخص له

إفصاحاً عن معلومات داخلية .ويف تلك احلالة ،جيب على

ومصلحة العميل الفرد يف أي صفقة ،جيب على الشخص

مؤسسة السوق املالية اختاذ اخلطوات املعقولة لضمان

املرخص له أن يدفع للعميل الفرد أي خسارة يتكبدها العميل

املعاملة العادلة للعميل.
د)

الفرد نتيجة ذلك التضارب ،إال إذا:
 )1كان الشخص املرخص له قد أفصح للعميل الفرد عن

يف حالة وجود تضارب بني مصلحة مؤسسة سوق مالية
ومصلحة العميل يف أي صفقة ،جيب على مؤسسة السوق
املالية أن تدفع للعميل أي خسارة يتكبدها العميل نتيجة

تضارب املصاحل طبقاً للفقرة (ب) من هذه املادة.

ذلك التضارب ،إال إذا:

 )2ووافق العميل الفرد كتابياً على مواصلة الشخص

 )1كانت مؤسسة السوق املالية قد أفصحت للعميل عن

املرخص له رغم ذلك التضارب.

تضارب املصاحل طبقاً للفقرة (ب) من هذه املادة.

هـ) جيب على الشخص املرخص له االلتزام يف مجيع األحوال
)2

باملادة  14من الئحة سلوكيات السوق عندما يتعامل بصفته
أصيالً مع العميل الفرد.

ووافق العميل كتابياً على مواصلة مؤسسة السوق
املالية رغم ذلك التضارب.

هـ)

جيب على مؤسسة السوق املالية االلتزام يف مجيع األحوال
باملادة  14من الئحة سلوكيات السوق عندما تتعامل
بصفتها أصيالً مع العميل.

و)

جيوز ملؤسسة السوق املالية املرخص هلا يف ممارسة أعمال
تقديم املشورة تقديم نفسها على أنها مستشار استثمار
مستقل ما مل يكن هناك تضارب قائم أو حيتمل قيامه بني
مصاحلها ومصاحل الشخص الذي تقدم إليه املشورة.
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جيب على مؤسسة السوق املالية وضع سجل خاص لكل نوع

ز)

من أعمال األوراق املالية لتوثيق مجيع حاالت تضارب
املصاحل القائمة أو احملتملة واإلجراءات املتخذة يف شأنها.
 25املادة الثانية واألربعون :فهم املخاطر
أ)

ب)

املادة الثانية واألربعون :فهم املخاطر

جيب على الشخص املرخص له عدم التعامل ،أو تقديم أ) جيب على مؤسسة السوق املالية عدم التعامل ،أو تقديم
املشورة ،أو اإلدارة حلساب عميل فرد ،أو احلصول على

املشورة ،أو طرح ورقة مالية غري مطروحة طرحاً عاماً ،أو

ضمان حلسابه من عميل فرد ما مل يكن قد اختذ خطوات

توزيع وحدات صناديق االستثمار ،أو اإلدارة حلساب عميل،

معقولة لتمكني العميل الفرد من فهم طبيعة املخاطر

أو احلصول على ضمان حلسابها من عميل ما مل تكن قد

املتعلقة بنوع الصفقة اليت سيربمها العميل الفرد.

اختذت خطوات معقولة للتأكد من أن العميل فهم طبيعة

جيب على الشخص املرخص له عدم التعامل أو تقديم

املخاطر املتعلقة بنوع الصفقة اليت سيربمها .وعند التأكد من

املشورة أو اإلدارة حلساب عميل فرد يف أي من اآلتي:

فهم العميل لطبيعة املخاطر ،جيب على مؤسسة السوق املالية

)1

املشتقات ،أو األوراق املالية مشروطة االلتزام أو

أن تأخذ يف االعتبار اآلتي:

صناديق االستثمار غري املخصصة لألفراد ،ما مل

 )1املستوى التعليمي واملعريف للعميل ،وجماله العملي.

يقم بإبالغ العميل الفرد بطبيعة ومدى املخاطر

 )2خربة العميل يف أسواق األوراق املالية ومدتها ،وعدد

املتعلقة بتلك األوراق املالية.
)2

صفقات األوراق املالية اليت نفذها وطبيعتها.

األوراق املالية غري القابلة للتحويل الفوري إىل سيولة

 )3أهداف العميل االستثمارية.

أو أوراق مالية للمضاربة ما مل يقم بإبالغ العميل ب) جيب على مؤسسة السوق املالية عدم التعامل أو تقديم املشورة
الفرد بطبيعة ومدى املخاطر املتعلقة بتلك األوراق

أو طرح ورقة مالية غري مطروحة طرحاً عاماً ،أو توزيع وحدات

املالية ،مبا يف ذلك أي صعوبات يف حتديد قيمتها.

صناديق االستثمار ،أو اإلدارة حلساب عميل يف أي من اآلتي:
 )1املشتقات ،أو األوراق املالية مشروطة االلتزام أو صناديق
االستثمار ،ما مل تقم بإبالغ العميل بطبيعة ومدى
املخاطر املتعلقة بتلك األوراق املالية.
 )2األوراق املالية غري القابلة للتحويل الفوري إىل سيولة أو ما
مل تقم بإبالغ العميل بطبيعة ومدى املخاطر املتعلقة بتلك
األوراق املالية ،مبا يف ذلك أي صعوبات يف حتديد قيمتها.
ج) إذا مل تتمكن مؤسسة السوق املالية من التأكد من فهم
العميل لطبيعة املخاطر املتعلقة بنوع الصفقة اليت سيربمها
وفقاً ملتطلبات الفقرة (أ) من هذه املادة ،فيجب على مؤسسة
السوق املالية عدم التعامل أو تقديم املشورة أو توزيع وحدات
صناديق االستثمار أو اإلدارة حلساب ذلك العميل ما مل يُصر
ذلك العميل على تنفيذها .ويف هذه احلالة ،جيب على مؤسسة
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السوق املالية التأكد من التزامها بتطبيق أحكام املادة الثالثة
واألربعني من هذه الالئحة جتاه ذلك العميل املصر.
د) ال تنطبق هذه املادة على ممارسة مؤسسة السوق املالية أي من
أعمال األوراق املالية مع عميل مؤسسي أو حلسابه.
املادة الثالثة واألربعون :املالءمة

 26املادة الثالثة واألربعون :املالءمة

أ) جيب على الشخص املرخص له عدم التعامل أو تقديم املشورة أ)

جيب على مؤسسة السوق املالية عدم التعامل أو تقديم

أو اإلدارة حلساب عميل فرد ،أو احلصول على ضمان

املشورة أو اإلدارة حلساب عميل ،أو احلصول على ضمان

حلسابه من عميل فرد ما مل تكن املشورة ،أو الصفقة

حلسابها من عميل ما مل تكن املشورة ،أو الصفقة مالئمة

مالئمة لذلك العميل الفرد يف ضوء احلقائق اليت يفصح عنها

لذلك العميل يف ضوء احلقائق اليت يفصح عنها ذلك العميل،

ذلك العميل الفرد ،وأي حقائق أخرى تتعلق به يعلم بها

وأي حقائق أخرى تتعلق به تعلم بها مؤسسة السوق املالية،

الشخص املرخص له ،أو جيب يف حدود املعقول أن يكون

أو جيب يف حدود املعقول أن تكون على دراية بها.

على دراية بها.

عند دراسة مالءمة املشورة أو الصفقة للعميل ،جيب على

ب)

مؤسسة السوق املالية أن تأخذ يف االعتبار اآلتي:

ب) عند دراسة مالءمة املشورة أو الصفقة للعميل الفرد ،جيب
على الشخص املرخص له أن يأخذ يف االعتبار اآلتي:

 )1املستوى التعليمي واملعريف للعميل ،وجماله العملي.

 )1معرفة وفهم العميل الفرد لألوراق املالية واألسواق

 )2معرفة وفهم العميل لألوراق املالية واألسواق واملخاطر
ذات العالقة ،وقدرته على حتملها.

واملخاطر ذات العالقة.
 )2الوضع املالي للعميل الفرد املشتمل على تقويم ثروته ،أو

 )3الوضع املالي للعميل املشتمل على تقويم ثروته ،أو قيمة

قيمة حمفظته االستثمارية بناء على املعلومات اليت

حمفظته االستثمارية بناء على املعلومات اليت يفصح

يفصح العميل الفرد عنها.

العميل عنها ،ونوع األصول اليت ميلكها العميل ومدة
احتفاظه بها ،وما متثله الصفقة احملتملة بالنسبة إىل

 )3مدة نشاط العميل الفرد يف األسواق ذات العالقة،
وتكرار األعمال ومدى اعتماد العميل الفرد على
املشورة اليت يقدمها الشخص املرخص له.

كافة أصول العميل.
 )4مدة نشاط العميل يف األسواق ذات العالقة ،وتكرار
األعمال ومدى اعتماد العميل على املشورة اليت تقدمها

 )4حجم وطبيعة الصفقات اليت مت تنفيذها حلساب العميل

مؤسسة السوق املالية.

الفرد يف األسواق ذات العالقة.
 )5أهداف العميل الفرد االستثمارية.
ج)

د)

 )5حجم وطبيعة الصفقات اليت مت تنفيذها حلساب العميل

على الرغم مما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة ،إذا أبلغ

يف األسواق ذات العالقة.

الشخص املرخص له عميالً فرداً بأن صفقة معينة غري

 )6أهداف العميل االستثمارية.

مناسبة له وقرر العميل الفرد تنفيذ تلك الصفقة ،جيوز

 )7املدة اليت يرغب خالهلا العميل االحتفاظ باستثماراته.

للشخص املرخص له قبول أمر بيع أو شراء الورقة املالية من ج)

جيب على مؤسسة السوق املالية قبل تقديم املشورة للعميل

العميل الفرد ،شرط أن يتم االحتفاظ بسجل للمشورة

أو إمتام الصفقة له أن تقدم للعميل تقريرًا حول مالءمة تلك

املقدمة للعميل الفرد.

املشورة أو الصفقة ،على أن يتضمن التقرير حبد أدنى بيان

ال تنطبق هذه املادة على التعامل حلساب عميل فرد-تنفيذ-

اآلتي:

فقط.

 )1أهداف العميل االستثمارية وقدرته على حتمل املخاطر.
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 )2عيوب وخماطر املشورة أو الصفقة احملتملة.
 )3مربرات استنتاج أن املشورة أو الصفقة احملتملة مالئمة
للعميل أو غري مالئمة له يف ضوء احلقائق اليت أفصح
عنها ذلك العميل.
استثناءً من أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة ،جيب على

د)

مؤسسة السوق املالية اليت تتصرف بصفتها مدير ًا حلساب
العميل إعداد تقرير املالءمة لذلك العميل عند بداية العالقة
التعاقدية ،وعند حتديث شروطها ،وعند جتديدها.
استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة ،إذا أبلغت

هـ)

مؤسسة السوق املالية عميالً بأن صفقة معينة غري مالئمة له
بناء على تقرير املالءمة ،وأصرّ العميل على تنفيذ تلك
الصفقة بعد اطالعه على تقرير املالءمة ،جيوز ملؤسسة
السوق املالية قبول أمر بيع أو شراء الورقة املالية من العميل
بعد إبالغها العميل بأن تنفيذ الصفقة ال يتوافق مع تقرير
املالءمة وحصوهلا على إقرار من العميل بفهمه لذلك،
شريطة أن يتم االحتفاظ بسجالت تقرير املالءمة وإقرار
العميل.
جيب أن يكون إقرار العميل املشار إليه يف الفقرة (هـ) من

و)

هذه املادة معداً بصورة واضحة وعادلة وغري مضللة ،وأن
يتضمّن إقرار العميل باآلتي:
 )1اطّالعه على تقرير املالءمة للصفقة اليت يُصر على
تنفيذها.
 )2علمه بكافة تفاصيل الصفقة اليت يُصر على تنفيذها،
وفهمه ملخاطرها.
 )3فهمه أن تنفيذ الصفقة ال يتوافق مع تقرير املالءمة.
ز)

جيب أن يكون إبالغ العميل املشار إليه يف الفقرة (هـ) من
هذه املادة مراجعاً ومعتمداً من شخص مسجل مستقل عن
الشخص الذي أعد ذلك التقرير.

ح)

يُحظر على مؤسسة السوق املالية اتباع أساليب الضغط أو
إعطاء أي إفادات مضللة أو خادعة للعميل قد تؤدي إىل
تقديم العميل ملعلومات خاطئة أو غري دقيقة أو غري مكتملة
ألغراض دراسة مالءمة املشورة أو الصفقة للعميل.
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جيوز ملؤسسة السوق املالية االعتماد على املعلومات املقدمة

ط)

من العميل ألغراض دراسة مالءمة املشورة أو الصفقة
للعميل ،ما مل تعلم أو جيب يف حدود املعقول أن تعلم أن تلك
املعلومات املقدمة خاطئة أو غري دقيقة أو غري مكتملة.
ال تنطبق هذه املادة يف احلاالت اآلتية:

ي)

 )1عندما تتعامل مؤسسة السوق املالية مع العميل بصفة
وكيل فقط وفقاً للتعليمات اليت تتلقاها منه دون تقديم
املشورة له ،وكانت الصفقات سيتم إبرامها يف السوق
الرئيسية أو ما يعادهلا من أسواق رأس املال الرئيسية
خارج اململكة.
 )2عندما تتعامل مؤسسة السوق املالية مع عميل مؤسسي
بصفة وكيل فقط وفقاً للتعليمات اليت تتلقاها منه دون
تقديم املشورة له أو اإلدارة حلسابه ،باستثناء الطرف
النظري.
 )3عندما تتعامل مؤسسة السوق املالية مع عميل مؤسسي
بصفته طرفاً نظرياً.
ك) جيوز ملؤسسة السوق املالية بعد احلصول على موافقة اهليئة
االعتماد على وسائل التقنية احلديثة يف دراسة مالءمة
املشورة أو الصفقة للعميل ،على أن تضع مؤسسة السوق
املالية إجراءات وسياسات دائمة للتحقق من صحة نتائج
الدراسة ودقتها واستيفائها متطلبات هذه املادة.
 27املادة الرابعة واألربعون :اقرتاض العميل
أ)

املادة الرابعة واألربعون :اقرتاض العميل

فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية ،ال جيوز ألي شخص

أ) فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية ،ال جيوز ألي مؤسسة

مرخص له أن يقوم عن علم بإقراض أموال ،أو تقديم

سوق مالية أن تقوم عن علم بإقراض أموال ،أو تقديم

تسهيالت ائتمانية لعميل فرد ،كما ال جيوز له ترتيب قيام

تسهيالت ائتمانية لعميل ،كما ال جيوز هلا ترتيب قيام

شخص آخر بذلك ،ما مل يتوافر الشرطان اآلتيان:

شخص آخر بذلك ،ما مل يتوافر الشرطان اآلتيان:
)1

)1

قيام مؤسسة السوق املالية بتقويم وتوثيق الوضع

قيام الشخص املرخص له بتقويم وتوثيق الوضع املالي

املالي للعميل بناء على املعلومات اليت يفصح عنها ذلك

للعميل الفرد بناء على املعلومات اليت يفصح عنها ذلك

العميل ،وقناعتها بأن مبلغ القرض وترتيباته ،أو

العميل ،وقناعته بأن مبلغ القرض وترتيباته ،أو

التسهيالت االئتمانية مناسبة للعميل.
 )2موافقة العميل مسبقاً وبشكل كتابي على القرض

التسهيالت االئتمانية مناسبة للعميل الفرد.

أو التسهيالت االئتمانية ،حمدداً احلد األقصى لقيمة
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القرض ،أو التسهيالت االئتمانية وتفاصيل املبلغ وأي

 )2موافقة العميل الفرد مسبقاً وبشكل كتابي على

مصاريف يتم تقاضيها.

القرض أو التسهيالت االئتمانية ،حمدداً احلد األقصى

ب) ال تنطبق الفقرة (أ) من هذه املادة عندما تقوم مؤسسة

لقيمة القرض ،أو التسهيالت االئتمانية وتفاصيل املبلغ
وأي مصاريف يتم تقاضيها.
ب)

السوق املالية بأي من اآلتي:
 )1تسوية صفقة يف حالة عجز أو تأخر العميل عن

ال تنطبق الفقرة (أ) من هذه املادة عندما يقوم الشخص

السداد.

املرخص له بأي من اآلتي:

 )2دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إىل العميل

 )1تسوية صفقة يف حالة عجز أو تأخر العميل الفرد عن

خالل فرتة ال تزيد على مخسة أيام.

السداد.

 )3تنفيذ صفقات بهامش تغطية.

 )2دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إىل العميل
الفرد خالل فرتة ال تزيد على مخسة أيام.
 28املادة اخلامسة واألربعون :متطلبات الصفقة بهامش تغطية
...
ج)

املادة اخلامسة واألربعون :متطلبات الصفقة بهامش تغطية
...

جيب على الشخص املرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة
بهامش تغطية مع عميل أو حلسابه إجراء اآلتي:

ج) جيب على مؤسسة السوق املالية عند قيامها بتنفيذ صفقة
بهامش تغطية مع عميل أو حلسابه إجراء اآلتي:
 )1الطلب من العميل سداد هامش تغطية ال يقل عن النسبة

 )1الطلب من العميل سداد هامش تغطية ال يقل عن %25

اليت حتددها اهليئة قبل تنفيذ الصفقة.

من قيمة الصفقة قبل تنفيذها.

 )2اختاذ خطوات معقولة للتأكد أن العميل على دراية

 )2اختاذ خطوات معقولة للتأكد أن العميل على دراية
مبخاطر صفقات هامش التغطية.

د)

هـ)

مبخاطر صفقات هامش التغطية.

 )3مراقبة هامش التغطية املقدم من العميل بشكل يومي،

 )3مراقبة هامش التغطية املقدم من العميل بشكل يومي،

والتأكد من أن هامش التغطية يبقى مساوياً للحد

والتأكد من أن هامش التغطية يبقى مساوياً للحد

األدنى للنسبة املئوية البالغة  %25من القيمة احلالية

األدنى للنسبة اليت حتددها اهليئة من القيمة احلالية

لكل مركز استثماري يف الورقة املالية ذات العالقة.

لكل مركز استثماري يف الورقة املالية ذات العالقة.

جيوز للهيئة حتديد نسبة أعلى هلامش التغطية الذي يتم

د) جيوز للهيئة حتديد نسبة أعلى هلامش التغطية الذي يتم توفريه

توفريه للصفقات يف أي ورقة مالية ،أو فئة من فئات األوراق

للصفقات يف أي ورقة مالية ،أو فئة من فئات األوراق املالية،

املالية ،وعلى الشخص املرخص له أن يطلب من العميل

وعلى مؤسسة السوق املالية أن تطلب من العميل توفري تلك

توفري تلك النسبة احملددة هلامش التغطية.

النسبة احملددة هلامش التغطية.

جيوز للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة
مالية ،أو فئة من فئات األوراق املالية.

و)

هـ) جيوز للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة
مالية ،أو فئة من فئات األوراق املالية.

جيب أن يكون هامش التغطية الذي يتوجب على أي عميل

و) جيب أن يكون هامش التغطية الذي يتوجب على أي عميل

سداده فيما يتعلق بصفقة بهامش تغطية يف سوق منظمة

سداده فيما يتعلق بصفقة بهامش تغطية يف سوق منظمة

مساوياً ملبلغ أو قيمة ال تقل عن احلد األدنى املطلوب هلامش

مساوياً ملبلغ أو قيمة ال تقل عن احلد األدنى املطلوب هلامش

التغطية يف السوق املعنية ،أو غرفة املقاصة ذات العالقة.

التغطية يف السوق املعنية ،أو غرفة املقاصة ذات العالقة.
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جيب أن يكون هامش التغطية إما نقداً ،أو على شكل

ز) جيب أن يكون هامش التغطية إما نقداً ،أو على شكل

مراكز استثمارية يف أوراق مالية مدفوعة القيمة

مراكز استثمارية يف أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل،

بالكامل ،أو بضمان آخر مقبول.

أو بضمان آخر تقبله مؤسسة السوق املالية.
ح) جيب على مؤسسة السوق املالية أن حتدد بشكل دوري
األوراق املالية اليت ميكن تنفيذ صفقات هامش التغطية
عليها مع العميل وفقاً ملعايري وضوابط حمددة ومعتمدة من
جملس إداراتها.
املادة اخلمسون :التعامالت الشخصية للموظفني

 29املادة اخلمسون :التعامالت الشخصية للموظفني

حيظر على أي موظف لدى مؤسسة سوق مالية القيام عن

أ) حيظر على أي موظف لدى شخص مرخص له القيام عن علم أ)

علم بأي من التصرفات اآلتية:

بأي من التصرفات اآلتية:

 )1أن يكون طرفاً يف أي صفقة على ورقة مالية يكون

 )1أن يكون طرفاً يف أي صفقة على ورقة مالية يكون أحد

أحد عمالء مؤسسة السوق املالية طرفاً فيها.

عمالء الشخص املرخص له طرفاً فيها.
 )2فتح حساب تداول لدى شخص آخر مرخص له ،إال إذا

 )2فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية أخرى،

كان الشخص املرخص له الذي يعمل لديه املوظف ال

ما مل حيصل على موافقة مسبقة من مؤسسة السوق

يقدم خدمة مشابهة ملا يقدمه الشخص املرخص له اآلخر.

املالية اليت يعمل لديها.
جيب على أي موظف تابع ملؤسسة سوق مالية أن يفصح

ب) جيب على أي موظف تابع لشخص مرخص له أن يفصح ملسؤول ب)
املطابقة وااللتزام عن مجيع صفقات األوراق املالية اليت يقوم

ملسؤول املطابقة وااللتزام عن مجيع صفقات األوراق املالية

بتنفيذها من خالل شخص آخر مرخص له.

اليت يقوم بتنفيذها حلسابه اخلاص أو حلساب آخر مفوض
عليه خالل سبعة أيام من تاريخ تنفيذها.

ج) جيب أن يضع مسؤول املطابقة وااللتزام اإلجراءات املناسبة
ملراقبة تعامالت املوظفني الشخصية يف األوراق املالية مبا ج)

جيب أن يضع مسؤول املطابقة وااللتزام اإلجراءات املناسبة

يكفل االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.

ملراقبة تعامالت املوظفني الشخصية يف األوراق املالية مبا

د) على الشخص املرخص له وضع إجراءات خاصة بتعامالت
احلسابات الشخصية مبا يتفق مع أحكام امللحق (.)7-5

يكفل االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.
على مؤسسة السوق املالية وضع إجراءات خاصة بتعامالت

د)

احلسابات الشخصية مبا يتفق مع أحكام امللحق (.)7-5
املادة احلادية واخلمسون :تسجيل املكاملات اهلاتفية

 30املادة احلادية واخلمسون :تسجيل املكاملات اهلاتفية
...

...

ج)

جيب على الشخص املرخص له االحتفاظ بتسجيل املكاملات ج)

جيب على مؤسسة السوق املالية االحتفاظ بتسجيل املكاملات

اهلاتفية املتعلقة بأعمال األوراق املالية ملدة ثالث سنوات بعد

اهلاتفية املتعلقة بأعمال األوراق املالية ملدة عشر سنوات بعد

تاريخ إجراء املكاملة ،وإذا كانت املكاملة اهلاتفية ذات

تاريخ إجراء املكاملة ،وإذا كانت املكاملة اهلاتفية ذات صلة

صلة بنـزاع مع عميل ،أو حتقيق نظامي ،فيجب االحتفاظ

بنـزاع مع عميل ،أو حتقيق نظامي ،فيجب االحتفاظ

بالتسجيل إىل حني التوصل إىل تسوية تامة للنـزاع أو االنتهاء

بالتسجيل إىل حني التوصل إىل تسوية تامة للنـزاع أو االنتهاء

من التحقيق.

من التحقيق.
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امللحق 1-5

امللحق 1-5

احملتويات املطلوبة إلعالنات األوراق املالية

احملتويات املطلوبة إلعالنات األوراق املالية
...

...

ثانياً :احملتويات املطلوبة إلعالنات األوراق املالية املعدة مسبقاً اليت ثانياً :احملتويات املطلوبة إلعالنات األوراق املالية املعدة مسبقاً اليت
تروج لورقة مالية ،أو أوراق مالية معينة أو خدمة حمددة خاصة تروج لورقة مالية ،أو أوراق مالية معينة أو خدمة حمددة خاصة
باألوراق املالية
...

باألوراق املالية
...
12

...

...
منافع الشخص املعلن

إذا كانت حمتويات اإلعالن معتمدة من قبل مؤسسة السوق

...

املالية إلرساهلا من قبل شخص آخر ،جيب على مؤسسة
السوق املالية تضمني اإلعالن ببيان يفصح فيه بشكل واضح
وعادل وغري مضلل بأن الشخص املعلن تلقى أو سيتلقى منافعاً
مقابل إرسال ذلك اإلعالن.

...
امللحق 2-5

امللحق 2-5

32

متطلبات شروط تقديم اخلدمات

متطلبات شروط تقديم اخلدمات

جيب أن تشتمل شروط تقديم اخلدمات اليت يربمها أي شخص جيب أن تشتمل شروط تقديم اخلدمات اليت تربمها أي مؤسسة
مرخص له مع أو حلساب عميل فرد حيث يلزم ،على اآلتي:

سوق مالية مع أو حلساب عميل جتزئة حيث يلزم ،على اآلتي:

...

...

...

...

...

...

)3

أهداف

أهداف استثمار العميل الفرد.

)3

أهداف

أهداف استثمار عميل التجزئة.

االستثمار
)4

القيود

االستثمار
أي قيود على:


)4

القيود

أي قيود على:


أنواع األوراق املالية اليت يرغب العميل الفرد
االستثمار فيها.



أنواع األوراق املالية اليت يرغب عميل
التجزئة االستثمار فيها.



واألسواق اليت يرغب العميل الفرد تنفيذ
صفقات فيها.

واألسواق اليت يرغب عميل التجزئة تنفيذ
صفقات فيها.

...

...

...

...

...

...

)6

املدفوعات

تفصيل ألي مدفوعات لقاء خدمات يتوجب على

)6

املدفوعات

تفصيل ألي مدفوعات لقاء خدمات يتوجب على

لقاء

العميل الفرد سدادها للشخص املرخص له ،مبا يف

لقاء

عميل التجزئة سدادها ملؤسسة السوق املالية ،مبا

اخلدمات

ذلك اآلتي:

اخلدمات

يف ذلك اآلتي:

 )1هيكل وطريقة حساب املدفوعات.
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 )2كيفية الدفع والتحصيل.

 )2كيفية الدفع والتحصيل.

 )3فرتات الدفع.

 )3فرتات الدفع.

 )4أي دفعة أخرى تستحق للشخص املرخص له (أو

 )4أي دفعة أخرى تستحق ملؤسسة السوق املالية (أو

ألي من تابعيه) فيما يتعلق بأي صفقة ينفذها

ألي من تابعيها) فيما يتعلق بأي صفقة تنفذها

الشخص املرخص له مع أو حلساب العميل الفرد،

مؤسسة السوق املالية مع أو حلساب عميل التجزئة،

باإلضافة إىل الرسوم أو بدالً عنها.

باإلضافة إىل الرسوم أو بدالً عنها.

...

...

...

...

...

...

)8

احملاسبة

الرتتيبات احملاسبية اخلاصة بالعميل الفرد عن

)8

احملاسبة

الرتتيبات احملاسبية اخلاصة بعميل التجزئة عن

)9

حقوق

وصف ألي حق إلغاء ميكن أن يكون للعميل

اإللغاء

الفرد.

التصرف

أن الشخص املرخص له ميكن أن يتصرف بصفته

كل صفقة يتم تنفيذها نيابة عنه.

كل صفقة يتم تنفيذها نيابة عنه.
حقوق

وصف ألي حق إلغاء ميكن أن يكون لعميل

اإللغاء

التجزئة.

التصرف

أن مؤسسة السوق املالية ميكن أن تتصرف

بصفة

أصيالً يف صفقة مع العميل الفرد ،إذا كان ذلك

بصفة

بصفتها أصيالً يف صفقة مع عميل التجزئة ،إذا

أصيل

ينطبق.

أصيل

كان ذلك ينطبق.

...

...

...

...

...

...

)12

إقراض

بيان ما إذا كان جيوز للشخص املرخص له

)12

إقراض

بيان ما إذا كان جيوز ملؤسسة السوق املالية

األوراق

ممارسة نشاط إقراض األوراق املالية مع أو حلساب

األوراق

ممارسة نشاط إقراض األوراق املالية مع أو حلساب

املالية

العميل الفرد.

املالية

عميل التجزئة.

...

...

...

...

...

...

)15

حق تصفية

وصف ألي حق للشخص املرخص له لتصفية أصول

)15

حق تصفية

وصف ألي حق ملؤسسة السوق املالية لتصفية أصول

أصول

العميل الفرد (مبا يف ذلك أي ضمانات) أو إغالق

أصول

عميل التجزئة (مبا يف ذلك أي ضمانات) أو إغالق

العميل

أو تصفية مراكز استثمارية عند العجز عن

عميل

أو تصفية مراكز استثمارية عند العجز عن

الفرد

السداد.

التجزئة

السداد.

األوراق

إفادة عن أسس حتمل العميل الفرد التزاماً

األوراق

إفادة عن أسس حتمل عميل التجزئة التزاماً

املالية

مشروطاً ،مبا يف ذلك متطلبات هامش التغطية،

املالية

مشروطاً ،مبا يف ذلك متطلبات هامش التغطية،

مشروطة

واحلدود القصوى املوضوعة على هذا التمويل.

مشروطة

واحلدود القصوى املوضوعة على هذا التمويل.

)10

)16

)9
)10

)16

االلتزام
)17

االلتزام

صالحية

تفصيل ألي حق القرتاض أو مجع أموال نيابة عن

االقرتاض

العميل الفرد ،أو إبرام أي صفقات تشتمل على

)17

صالحية

تفصيل ألي حق القرتاض أو مجع أموال نيابة عن

االقرتاض

عميل التجزئة ،أو إبرام أي صفقات تشتمل على

اقرتاض العميل الفرد أو مجعه أمواالً مع إيضاح

اقرتاض عميل التجزئة أو مجعه أمواالً مع إيضاح

احلد األقصى لالقرتاض.

احلد األقصى لالقرتاض.

...

...

...

)19

احلفظ

الرتتيبات بشأن اآلتي:

)20

جتميع

جيب على الشخص املرخص له إبالغ العميل الفرد

األصول

إذا كان ينوي جتميع األصول العائدة لذلك العميل

)1

...

...

...

)19

احلفظ

الرتتيبات بشأن اآلتي:
)1

تسجيل أصول العميل الفرد إذا كانت تلك
األصول لن تسجل باسم العميل الفرد.

تسجيل أصول عميل التجزئة إذا كانت تلك
األصول لن تسجل باسم عميل التجزئة.

....

....
)20

جتميع

جيب على مؤسسة السوق املالية إبالغ عميل التجزئة

األصول

إذا كانت تنوي جتميع األصول العائدة لذلك
العميل مع أصول عميل أو أكثر من عمالئها
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مع أصول عميل أو أكثر من عمالئه اآلخرين وأن

اآلخرين وأن تشرح له معنى جتميع األصول مع

يشرح له معنى جتميع األصول مع حتذيره من اآلتي:

حتذيره من اآلتي:

 )1أن أصول أو مستحقات العميل قد ال تكون

 )1أن أصول أو مستحقات العميل قد ال تكون

معرفة بشهادات أو مستندات ملكية أخرى،

معرفة بشهادات أو مستندات ملكية أخرى،

أو سجالت إلكرتونية بشكل منفصل.

أو سجالت إلكرتونية بشكل منفصل.

 )2أنه ميكن أن يتشارك العمالء األفراد بالتناسب

 )2أنه ميكن أن يتشارك عمالء التجزئة بالتناسب

بتحمل أي نقص غري قابل للتسوية ناتج عن

بتحمل أي نقص غري قابل للتسوية ناتج عن

عجز أمني احلفظ.

عجز أمني احلفظ.

...

...

...

...

...

...

)22

أموال

جيب على الشخص املرخص له إبالغ العميل الفرد

)22

أموال

جيب على مؤسسة السوق املالية إبالغ عميل التجزئة

العميل

كتابياً برتتيبات حفظ أموال العميل.

العميل

كتابياً برتتيبات حفظ أموال العميل.

امللحق 3-5

امللحق 3-5

33

منوذج معرفة العميل

منوذج معرفة العميل

جيب على العميل الفرد توفري املعلومات املطلوبة يف هذا امللحق .جيب على العميل توفري املعلومات املطلوبة يف هذا امللحق.
وأي إشارة إىل "العميل" يف هذا امللحق يقصد بها "العميل الفرد".
هذا القسم خاص بالعميل إذا كان شخصاً طبيعياً

هذا القسم خاص بالعميل إذا كان شخصاً طبيعياً

معلومات شخصية

معلومات شخصية

االسم:

االسم الكامل وفقاً ملستند اهلوية:

تاريخ امليالد:

تاريخ امليالد:

رقم اهلوية  /جواز السفر:

رقم اهلوية  /جواز السفر:

احلالة االجتماعية:

احلالة االجتماعية:

عدد أفراد األسرة:

عدد أفراد األسرة:

اجلنسية:

املستوى التعليمي:

عنوان املراسلة:

(ابتدائي/متوسط/ثانوي/دبلوم/

هاتف املنزل:

جامعي/دراسات عليا)

هاتف اجلوال:

اجلنسية:

الدخل السنوي التقرييب (بالريال سعودي)؟

عنوان املراسلة:



 25,000أو أقل



(العنوان الوطين يف حال كان العميل



50,000 – 25,001



مقيماً داخل اململكة)



100,000 – 50,001



هاتف املنزل:



250,000 – 100,001



هاتف اجلوال:



500,000 – 250,001



الدخل السنوي التقرييب (بالريال سعودي)؟



1,000,000 – 500,001





 600,000أو أقل





أكثر من 1,000,000





1,500,000 – 600,000





5,000,000 – 1,500,00



 25,000أو أقل





 10,000,0000 – 5,000,000



100,000 – 25,001





 50,000,000 – 10,000,000

صايف الثروة التقرييب (باستثناء املنـزل) – (بالريال سعودي)؟
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النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي


500,000 – 100,001







1,000,000 – 500,001



صايف الثروة التقرييب (باستثناء املنـزل) – (بالريال سعودي)؟

أكثر من 50,000,000





5,000,000 – 1,000,001





 600,000أو أقل





أكثر من 5,000,000





1,500,000 – 600,000





5,000,000 – 1,500,00



مسمى جهة العمل:



 10,000,0000 – 5,000,000

عنوان جهة العمل:



 50,000,000 – 10,000,000

هاتف جهة العمل:



أكثر من 50,000,000

معلومات عن جهة العمل



معلومات جهة العمل

مسمى الوظيفة:
مسمى جهة العمل:

مدة اخلدمة:

عنوان جهة العمل:

معلومات البنك
اسم البنك:

هاتف جهة العمل:

الفرع:

مسمى الوظيفة:

رقم احلساب الرئيس:

مدة اخلدمة:
معلومات البنك

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

نعم/ال

اسم البنك:
الفرع:
رقم احلساب الرئيس:
اخلربات العملية للعميل يف القطاع املالي
هل سبق لك العمل يف القطاع املالي خالل السنوات اخلمس السابقة؟ نعم/ال
(يشمل ذلك على سبيل املثال :العمل لدى مؤسسات السوق املالية ،البنوك،
شركات التمويل ،شركات التأمني)
هل لديك أي خربات عملية أخرى ذات صلة بالقطاع املالي؟

نعم/ال

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

نعم  /ال

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

نعم  /ال

هل العميل مكلّف مبهمات عليا يف اململكة أو يف دولة أجنبية أو مناصب
إدارة عليا أو وظيفة يف إحدى املنظمات الدولية؟

نعم  /ال

هل للعميل صلة قرابة أو يُعد مقرّباً من شخص مكلّف مبهمات عليا يف
اململكة أو يف دولة أجنبية أو مناصب إدارة عليا أو وظيفة يف إحدى املنظمات
الدولية؟

نعم  /ال

هل العميل هو املستفيد احلقيقي من احلساب أو عالقة العمل؟

نعم  /ال
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هوية املستفيد احلقيقي من احلساب أو عالقة العمل (يف حال اإلجابة على
السؤال أعاله بنعم):

أي معلومات أخرى عن الوضع املالي للعميل

هذا القسم خاص بالعميل إذا كان مؤسسة فردية أو شركة

هذا القسم خاص بالعميل إذا كان شخصاً اعتبارياً

معلومات عامة

معلومات عامة

االسم:

االسم:

رقم السجل التجاري:

رقم السجل التجاري:

بلد التسجيل:

بلد التسجيل:

تاريخ التأسيس أو بدء ممارسة

النشاط الرئيس:

النشاط:

تاريخ التأسيس أو بدء ممارسة

اهلاتف:

النشاط:

الفاكس:

دولة ممارسة النشاط:

عدد املوظفني العاملني لدى العميل:

أمساء

رأس املال املدفوع:

املالكني أو املسيطرين على %25

حجم األعمال السنوية

أو أكثر من احلصص:
االتصال بالشركة

األشخاص

الطبيعيني

أمساء كافة املديرين وكبار

اسم ضابط االتصال:

اإلداريني:

عنوان املراسلة:

اهلاتف:

هاتف املكتب:

الفاكس:

فاكس املكتب:

عدد املوظفني العاملني لدى العميل:

هاتف اجلوال:

رأس املال املدفوع:
معلومات البنك

حجم األعمال السنوية
االتصال بالشركة

اسم البنك:
اسم ضابط االتصال:

الفرع:

عنوان املراسلة:

رقم احلساب الرئيس:
معلومات أخرى
أي معلومات مالية أخرى عن الوضع املالي للعميل

هاتف املكتب:
فاكس املكتب:
هاتف اجلوال:
الربيد اإللكرتوني:
معلومات البنك
اسم البنك:
الفرع:
رقم احلساب الرئيس:

...
معلومات االستثمار

معلومات أخرى
أي معلومات مالية أخرى عن الوضع املالي للعميل
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...

تفصيل حملفظة االستثمارات احلالية للعميل:


أسهم



أدوات دين



عملة أجنبية

معلومات االستثمار
تفصيل حملفظة االستثمارات احلالية للعميل*:



ودائع



متويل جتارة



صناديق استثمار



سلع



عقود فروقات وعقود خيار



عقارات
اجملموع

املعرفة واخلربة االستثمارية



أسهم



أدوات دين



عملة أجنبية



ودائع



متويل جتارة



صناديق استثمار



سلع



عقود فروقات وعقود خيار



عقارات
اجملموع



ضعيفة





جيدة



* يعد هذا النموذج اسرتشادياً ملؤسسات السوق املالية.



ممتازة



املعرفة واخلربة االستثمارية


ضعيفة





جيدة





ممتازة





عدد سنوات االستثمار يف األوراق املالية



املنتجات اليت سبق االستثمار فيها



الشهادات املهنية (إذا كان العميل شخصاً طبيعياً)



نسبة القروض من األموال املستثمرة



صفقات التمويل باهلامش خالل السنوات
اخلمس السابقة



صفقات األوراق املالية خارج اململكة خالل
السنوات اخلمس السابقة



يف حال مت تنفيذ صفقات أوراق مالية خارج اململكة خالل السنوات
اخلمس السابقة ،ما هي الدول اليت مت تنفيذ تلك الصفقات فيها؟

معلومات االستثمار
قدرة العميل على حتمل املخاطرة:
منخفضة 

متوسطة



عالية 

األهداف االستثمارية العامة؟

معلومات االستثمار
قدرة العميل على حتمل املخاطرة:
منخفضة 



محاية رأس املال



األهداف االستثمارية العامة؟

متوسطة



عالية 



حتقيق الدخل





متوازنة





محاية رأس املال





منو رأس املال





حتقيق الدخل





متوازنة





منو رأس املال



ما األصول االستثمارية املفضلة للعميل [ميكن اختيار أكثر من فئة]؟
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مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
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النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي


أصول بالريال السعودي





تكوين مدخرات للتقاعد





أصول بعمالت أجنبية أخرى





متويل مشروع





جيب إيضاح العمالت األجنبية .......................



شراء أصل (على سبيل املثال :عقار ،أو مركبة)



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


أصول بالريال السعودي





أصول بعمالت أجنبية أخرى





جيب إيضاح العمالت األجنبية .......................

مدة االستثمار؟

إذا كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً



قصرية املدى





متوسطة املدى





طويلة املدى


إذا كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً

معلومات عن احملفظة االستثمارية املثالية للعميل:
منخفضة

متوسطة

عالية املخاطرة

معلومات عن احملفظة االستثمارية املثالية للعميل*:

املخاطرة

املخاطرة

(شركات

منخفضة

متوسطة

عالية املخاطرة

(أدوات دين

(أدوات دين

صغرى ذات

املخاطرة

املخاطرة

(شركات

قصرية األجل،

طويلة األجل،

منتج واحد،

(أدوات دين

(أدوات دين

صغرى ذات

صناديق

شركات

منتجات معززة

قصرية األجل،

طويلة األجل،

منتج واحد،

استثمار رئيسة)

كربى)

باالقرتاض

صناديق

شركات

منتجات معززة

وعالية العائد)

استثمار رئيسة)

كربى)

باالقرتاض

 أسهم

وعالية العائد)

%

%

 أدوات دين

%

%

%

 أسهم

 صناديق

%

%

%

استثمار
 متويل جتارة

%

%

 أدوات دين

%

%

%

 صناديق

%

%

%

استثمار

%

 سلع

%

 متويل جتارة

 عقود خيار

%

 سلع

%

 عقود خيار

%

تأكد من أن جمموع مجيع النسب املئوية أعاله يساوي %100

%

تأكد من أن جمموع مجيع النسب املئوية أعاله يساوي %100
* يعد هذا النموذج اسرتشادياً ملؤسسات السوق املالية.

34

امللحق 4-5

امللحق 4-5

واجبات األمانة

واجبات األمانة
 )1اإلخالص

 )1اإلخالص
جيب على الشخص املرخص له التصرف يف مجيع األحوال

جيب على مؤسسة السوق املالية التصرف يف مجيع األحوال

حبسن نية وملصلحة العميل الفرد.

حبسن نية وملصلحة العميل.
 )2تضارب املصاحل

 )2تضارب املصاحل
جيب على الشخص املرخص له االلتزام باملبدأ العاشر

جيب على مؤسسة السوق املالية االلتزام باملبدأ العاشر
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النص احلالي
املنصوص عليه يف الفقرة (ب) من املادة اخلامسة وبأحكام

املنصوص عليه يف الفقرة (ب) من املادة اخلامسة وبأحكام

املادة  41من هذه الالئحة.

املادة  41من هذه الالئحة.
 )3عدم وجود أرباح سرية

 )3عدم وجود أرباح سرية
جيب على الشخص املرخص له عدم استخدام ممتلكات أو

جيب على مؤسسة السوق املالية عدم استخدام ممتلكات أو

معلومات أو فرص العميل الفرد ملنفعته اخلاصة ،أو ملنفعة أي

معلومات أو فرص العميل ملنفعتها اخلاصة ،أو ملنفعة أي شخص

شخص آخر إال بعد أن يفصح للعميل الفرد بشكل تام عن

آخر إال بعد أن تفصح للعميل بشكل تام عن ذلك وحتصل على

ذلك وحيصل على موافقته.

موافقته.
 )4العناية واملهارة واحلرص

 )4العناية واملهارة واحلرص
يلتزم الشخص املرخص له جتاه العميل الفرد بواجب ممارسة

تلتزم مؤسسة السوق املالية جتاه العميل بواجب ممارسة العناية

العناية واملهارة واحلرص اليت ميارسها يف الظروف نفسها أي

واملهارة واحلرص اليت متارسها يف الظروف نفسها أي شخص

شخص ميلك:

ميلك:

أ)

أ)

املعرفة واخلربة املتوقعة بشكل معقول من شخص يف
مقام الشخص املرخص له.

مقام مؤسسة السوق املالية.

ب) واملعرفة واخلربة اليت ميلكها الشخص املرخص له.
 35املادة الثالثة واخلمسون :توزيع املسؤوليات
أ)

ب)

املعرفة واخلربة املتوقعة بشكل معقول من شخص يف

ب) واملعرفة واخلربة اليت متلكها مؤسسة السوق املالية.
املادة الثالثة واخلمسون :توزيع املسؤوليات

جيب على الشخص املرخص له وضع الرتتيبات املناسبة

أ) جيب على مؤسسة السوق املالية وضع الرتتيبات املناسبة

للمحافظة على التوزيع الواضح واملالئم للمسؤوليات الرئيسة

للمحافظة على التوزيع الواضح واملالئم للمسؤوليات

بني أعضاء جملس إدارته أو شركائه أو إدارته العليا (إن

الرئيسة بني اجلهاز اإلداري وكبار التنفيذيني ،لتحقيق

وجدت) ،لتحقيق اآلتي:

اآلتي:

 )1حتديد من يتوىل مسؤولية كل وظيفة.

 )1حتديد من يتوىل مسؤولية كل وظيفة.

 )2املراقبة واإلشراف الكايف على أعمال وشؤون

 )2املراقبة واإلشراف الكايف على أعمال وشؤون

الشخص املرخص له من قبل أعضاء جملس إدارته أو

مؤسسة السوق املالية من قبل أعضاء جملس إدارتها

شركائه ،وكبار املديرين املعنيني ،وجهازه اإلداري.

أو شركائها ،وكبار املديرين املعنيني ،وجهازها

يلتزم الرئيس التنفيذي برتتيب توزيع املسؤوليات حسب

اإلداري.

الفقرة (أ) من هذه املادة وعليه اإلشراف على وضع

ب) يلتزم اجلهاز اإلداري برتتيب توزيع املسؤوليات حسب

النظم واإلجراءات الرقابية للشخص املرخص له

الفقرة (أ) من هذه املادة وعليه اإلشراف على وضع النظم

وتنفيذها.

واإلجراءات الرقابية ملؤسسة السوق املالية واإلشراف على
تنفيذها.
املادة اخلامسة واخلمسون :أحكام عامة

 36املادة اخلامسة واخلمسون :أحكام عامة

...

...
ب) جيب على الشخص املرخص له وضع نظم وإجراءات رقابية

ب) جيب على مؤسسة السوق املالية وضع نظم وإجراءات

الصفحة  37من 48
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النص احلالي
تشتمل كحد أدنى على اآلتي:
)1

رقابية تشتمل كحد أدنى على اآلتي:
)1

توزيع املســـــؤولية وخطوط التســـــلســـــل اإلداري وفقاً
للمادة  53من هذه الالئحة.

توزيع املسؤولية وخطوط التسلسل اإلداري وفقاً
للمادة  53من هذه الالئحة.

)2

سياسات ونظم إدارة املخاطر.

)2

سياسات ونظم إدارة املخاطر.

)3

إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

)3

إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

)4

دليل املطابقة وااللتزام.

)4

دليل املطابقة وااللتزام.

)5

برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام.

)5

برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام.

)6

قواعد السلوك.

)6

قواعد السلوك.

)7

دليل اإلجراءات التشغيلية.

)7

دليل اإلجراءات التشغيلية.

)8

دليل وخطط متابعة األعمال.

)8

دليل وخطط متابعة األعمال.

...

جيب على مؤسسة السوق املالية املرخص هلا يف ممارسة

ج)

أعمال التعامل وضع سياسات للرقابة على سلوكيات
تداوالت العمالء ،وأن تكون كافية لتمكينها من
التأكد من التزام عمالئها بالنظام ولوائحه التنفيذية.
...
 37املادة السادسة واخلمسون :املراجعة من قبل اجلهاز اإلداري
أ)

جيب على اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له إجراء

أ) جيب على اجلهاز اإلداري ملؤسسة السوق املالية إجراء

مراجعة منتظمة لتوزيع املسؤوليات لدى الشخص املرخص

مراجعة منتظمة لتوزيع املسؤوليات لدى مؤسسة السوق

له ،ولنظمه وإجراءاته الرقابية ،مبا يف ذلك الوثائق املشار

املالية ،ولنظمها وإجراءاتها الرقابية ،مبا يف ذلك الوثائق

إليها يف املادة (55ج) من هذه الالئحة ،على أن تتم املراجعة

املشار إليها يف املادة (55ج) من هذه الالئحة ،على أن تتم

مرة واحدة سنوياً على األقل.

املراجعة مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات.

...

...

 38املادة السابعة واخلمسون :املطابقة وااللتزام
أ)

املادة السادسة واخلمسون :املراجعة من قبل اجلهاز اإلداري

املادة السابعة واخلمسون :املطابقة وااللتزام

جيب على الشخص املرخص له تعيني أحد مسؤوليه

أ) جيب على مؤسسة السوق املالية تعيني أحد مسؤوليها
التنفيذيني كمسؤول مطابقة والتزام.

التنفيذيني كمسؤول مطابقة والتزام.
ب) يكون اجلهاز اإلداري للشخص املرخص له مسؤوالً عن

ب) يكون اجلهاز اإلداري ملؤسسة السوق املالية مسؤوالً عن

اإلشراف على اآلتي:
)1

)2

اإلشراف على اآلتي:

التأكد من وضـــع الســـياســـات واإلجراءات املناســـبة

 )1التأكد من وضع السياسات واإلجراءات املناسبة

لتمكني الشـــــــــخص املرخص له من االلتزام بالنظام

لتمكني مؤسسة السوق املالية من االلتزام بالنظام

ولوائحه التنفيذية ومجيع املتطلبات النظامية األخرى

ولوائحه التنفيذية ومجيع املتطلبات النظامية األخرى

السارية املفعول.

السارية املفعول.

التأكد من حصــــــــــول مســــــــــؤول املطابقة وااللتزام

الصفحة  38من 48

 )2التأكد من حصول مسؤول املطابقة وااللتزام واإلدارة

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
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النص احلالي

)3

النص بعد التعديل املقرتح

واإلدارة التابعة له على املوارد املناســـــــبة وصـــــــالحية

التابعة له على املوارد املناسبة وصالحية االطالع على

االطالع على مجيع سجالت الشخص املرخص له.

مجيع سجالت مؤسسة السوق املالية.
 )3وضع وتنفيذ ومتابعة وحفظ دليل املطابقة وااللتزام

وضــــــع وتنفيذ ومتابعة وحفظ دليل املطابقة وااللتزام

وبرنامج مراقبة املطابقة وااللتزام.

وبرنامج مراقبة املطابقة وااللتزام.
)4

وضع قواعد السلوك وضمان االلتزام بها.

 )4وضع قواعد السلوك وضمان االلتزام بها.

)5

إعداد التقارير واإلشعارات اليت جيب تقدميها للهيئة.

 )5إعداد التقارير واإلشعارات اليت جيب تقدميها للهيئة.

)6

إجراءات تقديم التقارير للجهاز اإلداري حول قضــــايا

 )6إجراءات تقديم مسؤول املطابقة وااللتزام للتقارير

املطابقة وااللتزام.
ج)

الدورية للجهاز اإلداري حول مدى التزام مؤسسة

للهيئة يف أي وقت مراجعة مدى مالءمة ترتيبات املطابقة

السوق املالية بالنظام ولوائحه التنفيذية ومجيع

وااللتزام اليت يتبعها الشخص املرخص له.

املتطلبات النظامية األخرى ذات العالقة.
ج) للهيئة يف أي وقت مراجعة مدى مالءمة ترتيبات املطابقة
وااللتزام اليت تتبعها مؤسسة السوق املالية.
د) يلتزم مسؤول املطابقة وااللتزام بتقديم تقارير دورية
للجهاز اإلداري حول مدى التزام مؤسسة السوق املالية
بالنظام ولوائحه التنفيذية ومجيع املتطلبات النظامية
األخرى ذات العالقة.

 39املادة الثامنة واخلمسون :جلنة املطابقة وااللتزام
أ)

املادة الثامنة واخلمسون :جلنة املخاطر وجلنة املطابقة وااللتزام

للشخص املرخص له تشكيل جلنة مطابقة والتزام ملراقبة

أ) ملؤسسة السوق املالية تشكيل جلنة خماطر أو جلنة

أعمال األوراق املالية اليت يقوم بها وبرنامج املطابقة وااللتزام

مطابقة والتزام أو كالهما ملراقبة أعمال األوراق املالية

الذي يتبعه بناء على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله.

اليت تقوم بها وبرنامج املطابقة وااللتزام الذي تتبعه بناء

ب) للهيئة أن تطلب من الشخص املرخص له تشكيل جلنة
مطابقة والتزام إذا رأت ضرورة ذلك بناء على طبيعة وحجم
ج)

ب) للهيئة أن تطلب من مؤسسة السوق املالية تشكيل جلنة

وتعدد أوجه أعمال الشخص املرخص له.

خماطر أو جلنة مطابقة والتزام أو كالهما إذا رأت

جيب أن تتضمن جلنة املطابقة وااللتزام عند تشكيلها ،دون

ضرورة ذلك بناء على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال

حصر ،الرئيس التنفيذي ،ومسؤول املطابقة وااللتزام،

مؤسسة السوق املالية.

ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وأحد
د)

على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماهلا.

ج) جيب أن تتضمن جلنة املطابقة وااللتزام عند تشكيلها،

كبار مسؤولي املراجعة الداخلية (إن وجد).

دون حصر ،الرئيس التنفيذي ،ومسؤول املطابقة

جيب على جلنة املطابقة وااللتزام عقد اجتماعات دورية مرة

وااللتزام ،ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال ومتويل

واحدة كل ثالثة أشهر على األقل .وجيب إعداد حماضر

اإلرهاب ،وأحد كبار مسؤولي املراجعة الداخلية (إن

لالجتماعات واالحتفاظ بها ملدة عشر سنوات.

وجد) ،وأن ترتبط باجلهاز اإلداري ملؤسسة السوق املالية.
د) جيب على جلنة املخاطر وجلنة املطابقة وااللتزام إعداد
حماضر لالجتماعات واالحتفاظ بها ملدة عشر سنوات.

الصفحة  39من 48
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النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي

 40املادة التاسعة واخلمسون :تكليف جهات خارجية
أ)

املادة التاسعة واخلمسون :تكليف جهات خارجية

جيوز للشخص املرخص له تكليف جهة خارجية بأداء أ)

جيوز ملؤسسة السوق املالية تكليف جهة خارجية بأداء

وظائف حمددة تتعلق باملطابقة وااللتزام وغريها من الوظائف

وظائف حمددة تتعلق باملطابقة وااللتزام وغريها من الوظائف

شرط وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل:

شرط وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل:

)1

تقويم ما إذا كانت اجلهة املكلفة مناســـــــــــــبة ألداء

 )1تقويم ما إذا كانت اجلهة املكلفة مناسبة ألداء

الوظيفة ،أو املهمة موضــــوع التكليف ،مع األخذ يف

الوظيفة ،أو املهمة موضوع التكليف ،مع األخذ يف

احلسبان درجة املسؤولية اليت تنطوي عليها.

احلسبان درجة املسؤولية اليت تنطوي عليها.
 )2التوثيق الواضح ملدى التكليف وحدوده ،ومعايري سرية

)2

التوثيق الواضح ملدى التكليف وحدوده.

)3

وضــــع الرتتيبات املناســــبة لإلشــــراف على التكليف

املعلومات.

ومراقبة تنفيذ اجلهة املكلفة للوظائف أو املهام.
)4
ب)
ج)

 )3وضع الرتتيبات املناسبة لإلشراف على التكليف

اختاذ إجراءات تصحيحية مناسبة عند ظهور أي خلل

ومراقبة تنفيذ اجلهة املكلفة للوظائف أو املهام وضمان

يف مستوى أداء اجلهة املكلفة بالوظائف أو املهام.

استمراريتها ،مبا يف ذلك منح مؤسسة السوق املالية

جيب على الشخص املرخص له بذل احلرص الواجب عند

احلق يف التفتيش على اجلهة املكلفة ،وإلزامها بتقديم

اختيار جهة خارجية ألداء وظائف معينة.

أي معلومات تطلبها خالل موعد ال يزيد عن عشرة أيام

ال يؤدي تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل الشخص

من تاريخ طلبها.
 )4اختاذ إجراءات تصحيحية مناسبة عند ظهور أي خلل يف

املرخص له إىل التقليل من االلتزامات النظامية ملسؤول
املطابقة وااللتزام أو جلنة املطابقة وااللتزام التابعني
للشخص املرخص له.

مستوى أداء اجلهة املكلفة بالوظائف أو املهام.
جيب على مؤسسة السوق املالية بذل احلرص الواجب عند

ب)

اختيار جهة خارجية ألداء وظائف معينة.
ج)

ال يؤدي تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل مؤسسة
السوق املالية إىل التقليل من االلتزامات النظامية ملسؤول
املطابقة وااللتزام أو جلنة املطابقة وااللتزام التابعني ملؤسسة
السوق املالية.

د)

جيب أن تكون اجلهة املكلفة بأداء أي من أعمال األوراق
املالية مؤسسة سوق مالية مرخص هلا يف ممارسة أعمال
األوراق املالية املكلّفة بها.
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 41املادة الستون :جلنة التدقيق واملراجعة
أ)

املادة الستون :جلنة التدقيق واملراجعة

للشخص املرخص له تعيني جلنة تدقيق ومراجعة ،بناءً على أ)

ملؤسسة السوق املالية تعيني جلنة تدقيق ومراجعة ،بناءً على

طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله.

طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله.

ب) للهيئة أن تطلب من الشخص املرخص له تعيني جلنة تدقيق ب) للهيئة أن تطلب من مؤسسة السوق املالية تعيني جلنة تدقيق
ومراجعة إذا رأت ضرورة ذلك بناء على طبيعة وحجم وتعدد

ومراجعة إذا رأت ضرورة ذلك بناء على طبيعة وحجم وتعدد

أوجه أعمال الشخص املرخص له.

أوجه أعمال مؤسسة السوق املالية.

جيب على جلنة التدقيق واملراجعة عقد اجتماع كل ثالثة ج)

جيب على جلنة التدقيق واملراجعة عقد اجتماع مرتني يف

أشهر على األقل.

السنة على األقل ،وكلما دعت احلاجة إىل ذلك.

جيب إعداد حماضر الجتماعات جلنة التدقيق واملراجعة د)

جيب إعداد حماضر الجتماعات جلنة التدقيق واملراجعة

واالحتفاظ بها ملدة عشر سنوات.

واالحتفاظ بها ملدة عشر سنوات.

 42املادة الثانية والستون :املراجعة واملعاينة

املادة الثانية والستون :املراجعة واملعاينة

ج)
د)

أ)

جيب أن يقوم املراجع الداخلي واحملاسب القانوني للشخص أ)

جيب أن يقوم املراجع الداخلي ملؤسسة السوق املالية مبراجعة

املرخص له مبراجعة دفاتره وحساباته وسجالته األخرى

دفاتره وحساباته وسجالته األخرى املتعلقة بأعمال األوراق

املتعلقة بأعمال األوراق املالية مرة واحدة سنوياً على األقل.

املالية مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات ،وكلما دعت
احلاجة إىل ذلك.

....
....

املادة التاسعة والستون :الغرض والنطاق

 43املادة التاسعة والستون :الغرض والنطاق

...

...
ج)

ال جيوز حفظ أموال العمالء أو أصوهلم وفقاً ألحكام هذا
الباب إال من خالل مؤسسة سوق مالية مرخص هلا يف ممارسة
أعمال احلفظ.

 44املادة السبعون :نتيجة الفصل
أ)

املادة السبعون :نتيجة الفصل

تعد أموال العميل وأصول العميل املفصولة حمفوظة لصاحل

تعد أموال وأصول العمالء املفصولة عن أموال وأصول

أ)

عمالء الشخص املرخص له وال تعد أصوالً عائدة للشخص

مؤسسة السوق املالية حمفوظة لصاحل عمالء مؤسسة

املرخص له.

السوق املالية وال تعد أمواالً أو أصوالً عائدة ملؤسسة السوق

ب) ال يتمتع دائنو الشخص املرخص له بأي حق يف أي مطالبة،
أو مستحقات يف األموال أو األصول املفصولة.

املالية.
ال يتمتع دائنو مؤسسة السوق املالية بأي حق يف أي مطالبة،

ب)

أو مستحقات يف األموال أو األصول املفصولة.
 45املادة السابعة والسبعون :العمولة

املادة السابعة والسبعون :العوائد

ال يتوجب دفع أي عمولة للعميل بشـــــــــأن أموال العميل املودعة يف أ)

ال يتوجب دفع أي عوائد للعميل بشأن أموال العميل املودعة
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يف حساب العميل.

حساب العميل.

ب) دون اإلخالل بأحكام هذا الباب ،جيوز ملؤسسة السوق
املالية إيداع أموال العميل يف حساب يقدّم عوائداً لدى بنك
حملي أو خارجي ،واحلصول على تلك العوائد أو جزء منها،
شريطة احلصول على موافقة العميل الكتابية املسبقة على
ذلك ،واستيفاء الشروط املنصوص عليها يف قواعد أموال
العمالء.
 46املادة الثامنة والثمانون :اتفاقيات العمالء
أ)

املادة الثامنة والثمانون :اتفاقيات العمالء

جيب على الشخص املرخص له قبل تقديم خدمات احلفظ

أ) جيب على مؤسسة السوق املالية قبل تقديم خدمات

للعميل الفرد أن يتفق معه كتابياً على شروط تقديم

احلفظ للعميل أن تتفق معه كتابياً على شروط تقديم

اخلدمات املناسبة حبيث تتضمن التفاصيل املنصوص عليها

اخلدمات املناسبة حبيث تتضمن التفاصيل املنصوص

يف الفقرة (ب) من هذه املادة .وجيب على الشخص املرخص

عليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة .وجيب على مؤسسة

له قبل تقديم خدمات احلفظ لطرف نظري أن يبلغه كتابياً

السوق املالية قبل تقديم خدمات احلفظ لطرف نظري أن

بالتفاصيل املنصوص عليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة.

تبلغه كتابياً بالتفاصيل املنصوص عليها يف الفقرة (ب)
من هذه املادة.

...
...

 47املادة الثالثة والتسعون :الضمان اخلاضع لقواعد أموال العمالء أو املادة الثالثة والتسعون :الضمان اخلاضع لقواعد أموال العمالء أو
قواعد أصول العمالء

قواعد أصول العمالء

...

...

ج)

إذا قام الشخص املرخص له بتحويل ضمان عميل فرد ج)

إذا قامت مؤسسة السوق املالية بتحويل ضمان عميل يتكون

يتكون من أموال عميل أو أصول عميل إىل طرف نظري يف

من أموال عميل أو أصول عميل إىل طرف نظري يف اململكة،

اململكة ،جيب عليه يف تلك احلالة القيام بأي من اآلتي:

جيب عليها يف تلك احلالة القيام بأي من اآلتي:

)1

)1

اختاذ خطوات معقولة لضـــمان معاملة الطرف النظري
للضمان على أنه مال عميل أو أصل عميل.

)2

اختاذ خطوات معقولة لضــــــمان معاملة الطرف النظري
للضمان على أنه مال عميل أو أصل عميل.

)2

احلصـــول على موافقة العميل الفرد ،ضـــمن شـــروط

احلصـــول على موافقة العميل ،ضـــمن شـــروط تقديم

تقـــديم اخلـــدمـــات ،على عـــدم اعتبـــار األموال أو

اخلدمات ،على عدم اعتبار األموال أو األصـــول أموال

األصول أموال عميل أو أصول عميل.

عميل أو أصول عميل.

...

 48املادة الرابعة والتسعون :الضمانات األخرى

...

املادة الرابعة والتسعون :الضمانات األخرى
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...
ب) ال جيوز للشخص املرخص له تسلم أو حفظ ضمان آخر

ب) ال جيوز ملؤسسة السوق املالية تسلم أو حفظ ضمان آخر عائد

عائد لعميل فرد مبوجب هذه املادة قبل القيام باآلتي:

لعميل مبوجب هذه املادة قبل القيام باآلتي:

 )1التقرير وفقاً للمادة  43من هذه الالئحة أن احلصـــــــول

 )1التقرير وفقاً للمادة  43من هذه الالئحة أن احلصــــــــول
على الضمان يعترب مالئماً للعميل.

على الضمان يعترب مالئماً للعميل الفرد.
 )2اختــاذ خطوات معقولــة للتــأكــد من أن العميــل الفرد

 )2اختاذ خطوات معقولة للتأكد من أن العميل يفهم طبيعة

يفهم طبيعة املخاطر املرتتبة على تقدميه لضــــــــمان آخر

املخاطر املرتتبة على تقدميه لضـــمان آخر إىل مؤســـســـة

إىل الشخص املرخص له.

السوق املالية.

 )3التصــــريح للعميل الفرد يف شــــروط تقديم اخلدمات أن

 )3التصـــريح للعميل يف شـــروط تقديم اخلدمات أن ضـــمانه

ضمانه لن يكون مشموالً باحلماية املنصوص عليها يف

لن يكون مشـــموالً باحلماية املنصـــوص عليها يف قواعد

قواعد أصــــول العمالء ،وبالتالي لن يتم فصــــل ضــــمانه

أصول العمالء ،وبالتالي لن يتم فصل ضمانه عن أصول

عن أصـــــــول الشـــــــخص املرخص له ،وأنه ســـــــوف يتم

مؤسسة السوق املالية ،وأنه سوف يتم استخدام ضمانه

استخدام ضمانه من قبل الشخص املرخص له يف سياق

من قبل مؤســســة الســوق املالية يف ســياق أعمال مؤســســة

أعمال الشــخص املرخص له ،وبالتالي فإنه ســوف يعترب

الســــــــوق املالية ،وبالتالي فإنه ســــــــوف يعترب دائناً عاماً

دائناً عاماً للشخص املرخص له.

ملؤسسة السوق املالية.

 )4التأكد من أنه حيتفظ بســـجالت كافية لتمكينه من

 )4التأكد من أنها حتتفظ بسجالت كافية لتمكينها من

الوفاء بأي التزامات حمتملة مبا يف ذلك إعادة أصــــــــول

الوفاء بأي التزامات حمتملة مبا يف ذلك إعادة أصــــــــــول

مساوية للعميل الفرد.

مساوية للعميل.
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و) التعديالت املقرتحة على قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها باملقارنة مع النصوص
احلالية:
قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي
"احلفظ :حفظ أصول عائدة لشخص آخر مشتملة على أوراق

1

مالية ،أو ترتيب قيام شخص آخر بذلك ،ويشمل احلفظ القيام
باإلجراءات اإلدارية الالزمة".

2

3

"احلفظ :حفظ أصول عائدة لشخص آخر مشتملة على أوراق
مالية ،أو ترتيب قيام شخص آخر بذلك ،ويشمل احلفظ القيام
باإلجراءات اإلدارية الالزمة باستثناء اإلجراءات اإلدارية املرتبطة
بإدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق".

"الرتتيب :تقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال األوراق املالية ،أو "الرتتيب :تقديم أشخاص فيما يتعلق بطرح األوراق املالية أو
تقديم االستشارات يف أعمال متويل الشركات ،أو التصرف الرتتيب للتعهد بتغطيتها ،أو تقديم االستشارات يف أعمال متويل
بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية".

الشركات".

"املشورة :تقديم املشورة لشخص بشأن مزايا وخماطر تعامله يف
ورقة مالية ،أو ممارسته أي حق تعامل يرتتب على ورقة مالية".

"املشورة :تقديم املشورة لشخص يف مزايا وخماطر تعامله يف ورقة
مالية ،أو يف ممارسته أي حق تعامل يرتتب على ورقة مالية ،أو يف
التخطيط املالي له ،أو يف إدارة ثرواته".

إضافة مصطلح "إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق" ،وفقاً
4

-

5

-

للنص اآلتي:
"إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق :اختاذ القرارات
االستثمارية لصناديق االستثمار وحمافظ العمالء يف حاالت
تستدعي التصرف حبسب التقدير ،وتشغيل صناديق االستثمار".

إضافة مصطلح "إدارة االستثمارات" ،وفقاً للنص اآلتي:
"إدارة االستثمارات :اختاذ القرارات االستثمارية لصناديق
االستثمار غري العقارية وحمافظ العمالء يف حاالت تستدعي
التصرف حبسب التقدير".

الصفحة  44من 48

مشروع تعديل الئحة أعمال األوراق املالية والئحة األشخاص املرخص هلم
قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها
م

النص احلالي

6

-

7

-

8

-

النص بعد التعديل املقرتح
إضافة مصطلح "تشغيل صناديق االستثمار" ،وفقاً للنص اآلتي:
"تشغيل صناديق االستثمار :أداء مجيع اإلجراءات اإلدارية ذات
الصلة بصناديق االستثمار ،مبا يف ذلك حساب صايف قيمة
أصوهلا ،وإدارة طلبات االشرتاك واالسرتداد يف وحداتها".

إضافة مصطلح "مستشار االستثمار املستقل" ،وفقاً للنص اآلتي:
"مستشار االستثمار املستقل :مؤسسة السوق املالية املرخص هلا يف
ممارسة أعمال تقديم املشورة اليت تقدم نفسها على أنها مستشار
استثمار مستقل وفقاً ألحكام الفقرة (و) من املادة احلادية
واألربعني من الئحة مؤسسات السوق املالية".

إضافة مصطلح "موظف الوساطة" ،وفقاً للنص اآلتي:
"موظف الوساطة :موظف لدى مؤسسة السوق املالية يقوم بنشاط
التعامل نيابة عن مؤسسة السوق املالية".
"مدير الصندوق :شخص يتوىل إدارة أصول صندوق االستثمار
9

"مدير الصندوق :شخص يتوىل إدارة أصول صندوق االستثمار
وإدارة أعماله وطرح وحداته".

وإدارة أعماله وطرح وحداته .وألغراض املادة التاسعة عشرة من
الئحة مؤسسات السوق املالية ،يقصد به موظف لدى مؤسسة
السوق املالية يقوم بنشاط إدارة صناديق االستثمار نيابة عن
مؤسسة السوق املالية".

"اجلهاز اإلداري :جمموعة األفراد الذين يتخذون القرارات
 10االسرتاتيجية للشخص .ويعد جملس إدارة الشركة املساهمة
اجلهاز اإلداري هلا".

"اجلهاز اإلداري :جمموعة األفراد الذين يتخذون القرارات
االسرتاتيجية للشخص .ويعد جملس إدارة الشركة املساهمة أو
جملس مديري الشركة ذات املسؤولية احملدودة اجلهاز اإلداري
هلا".
إضافة مصطلح "عميل مؤهل" ،وفقاً للنص اآلتي:
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"عميل مؤهل :يقصد به أي من اآلتي بيانهم:
أ) شخص طبيعي يستويف أحد املعايري اآلتية على األقل:
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 )1أن يكون قد قام بصفقات يف أسواق األوراق املالية ال
يقل جمموع قيمتها عن أربعني مليون ريال سعودي وال
تقل عن عشر صفقات يف كل ربع سنة خالل االثين
عشر شهراً املاضية.
 )2أن ال تقل قيمة صايف أصوله عن مخسة ماليني ريال
سعودي.
 )3أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل
يف القطاع املالي يف وظيفة مهنية تتعلق باالستثمار يف
األوراق املالية.
 )4أن يكون حاصالً على شهادة مهنية متخصصة يف جمال
أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معرتف بها دولياً.
 )5أن يكون حاصالً على الشهادة العامة للتعامل يف
األوراق املالية املعتمدة من قبل اهليئة ،على أن ال يقل
دخله السنوي عن ستمائة ألف ريال سعودي يف السنتني
املاضيتني.
 )6أن يكون عميالً ملؤسسة سوق مالية يف ممارسة أعمال
اإلدارة شريطة استيفاء اآلتي:
أ.

أن يكون الطرح على مؤسسة سوق مالية ،وأن تتم
مجيع االتصاالت ذات العالقة بواسطتها.

ب .أن تكون مؤسسة السوق املالية قد عُيّنت بشروط
متكنها من اختاذ القرارات اخلاصة بقبول الطرح
اخلاص لألوراق املالية نيابة عن العميل دون احلاجة
للحصول على موافقة مسبقة.
 )7أشخاص مسجلون لدى مؤسسة السوق املالية إذا كان
الطرح بواسطة مؤسسة السوق املالية نفسها.
ب) شخص اعتباري يستويف أحد املعايري اآلتية على األقل:
 )1أي شخص اعتباري يتصرف حلسابه اخلاص ،يف حال
توافر أحد الشروط اآلتية:
أ.

أي شركة متلك ،أو تكون عضواً يف جمموعة
متلك أصوالً صافية ال تقل قيمتها عن عشرة ماليني
وال تزيد عن مخسني مليون ريال سعودي.

ب .أي شراكة غري مسجلة ،أو أي شركة تضامن،
أو منشأة أخرى متلك أصوالً صافية ال تقل قيمتها
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عن عشرة ماليني ريال سعودي وال تزيد عن
مخسني مليون ريال سعودي.
ج .أي شخص (أ) يتصرف بصفة عضو جملس إدارة،
أو مسؤول ،أو موظف لدى شخص (ب) عندما
ينطبق على الشخص (ب) التعريف الوارد يف
الفقرتني (/1أ) ،أو (/2ب) حيث يكون الشخص
(أ) مسؤوالً عن أي نشاط أوراق مالية للشخص
(ب).
 )2أن يكون عميالً ملؤسسة سوق مالية مرخص هلا يف
ممارسة أعمال اإلدارة شريطة استيفاء اآلتي:
أ.

أن يكون الطرح على مؤسسة السوق املالية ،وأن
تتم مجيع االتصاالت ذات العالقة بواسطتها.

ب .أن تكون مؤسسة السوق املالية قد عُيّنت بشروط
متكنها من اختاذ القرارات اخلاصة بقبول الطرح
اخلاص لألوراق املالية نيابة عن العميل دون احلاجة
للحصول على موافقة مسبقة".
إضافة مصطلح "عميل مؤسسي" ،وفقاً للنص اآلتي:
"عميل مؤسسي :يقصد به أي من اآلتي بيانهم:
أ) حكومة اململكة ،أو أي هيئة دولية تعرتف بها اهليئة.
ب) الشركات اململوكة من احلكومة ،مباشرة أو عن طريق
حمفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص هلا يف ممارسة
أعمال اإلدارة.
ج) أي شخص اعتباري يتصرف حلسابه اخلاص ،يف حال
توافر أحد الشروط اآلتية:
 )1أي شركة متلك ،أو تكون عضواً يف جمموعة متلك
أصوالً صافية تزيد عن مخسني مليون ريال سعودي.
 )2أي شراكة غري مسجلة ،أو أي شركة تضامن ،أو
منشأة أخرى متلك أصوالً صافية تزيد عن مخسني
مليون ريال سعودي.
 )3أي شخص (أ) يتصرف بصفة عضو جملس إدارة ،أو
مسؤول ،أو موظف لدى شخص (ب) عندما ينطبق على
الشخص (ب) التعريف الوارد يف الفقرتني ( ،)1أو ()2
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حيث يكون الشخص (أ) مسؤوالً عن أي نشاط أوراق
مالية للشخص (ب).
د) صندوق استثمار.
ه) طرف نظري وفقاً لالئحة مؤسسات السوق املالية".
إضافة مصطلح "عميل جتزئة" ،وفقاً للنص اآلتي:
"عميل جتزئة :أي عميل ال يكون عميالً مؤهالً أو عميالً
مؤسسي ًا".

"الطرف النظري :يعين يف الئحة األشخاص املرخص هلم ،عميالً
14

يكون شخصاً مرخصاً له ،أو شخصاً مستثنى ،أو شركة
استثمارية ،أو منشأة خدمات مالية غري سعودية ،وفيما عدا تلك
الالئحة ،فإن الطرف النظري يعين الطرف اآلخر يف صفقة".

"الطرف النظري :يعين يف الئحة مؤسسات السوق املالية ،عميالً
يكون مؤسسة سوق مالية ،أو شخصاً مستثنى ،أو بنكاً حملياً،
أو شركة تأمني ،أو مستثمراً أجنبياً مؤهالً ،أو منشأة خدمات
مالية غري سعودية ،أو أي سوق مالية تعرتف بها اهليئة ،وفيما عدا
تلك الالئحة ،فإن الطرف النظري يعين الطرف اآلخر يف صفقة".
إضافة مصطلح "تقرير املالءمة" ،وفقاً للنص اآلتي:
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"تقرير املالءمة :التقرير املعد وفقاً ملتطلبات الفقرة (ج) من املادة
الثالثة واألربعني من الئحة مؤسسات السوق املالية".

 16إلغاء مصطلح "عميل فرد".

-

 17إلغاء مصطلح "عميل فرد –تنفيذ– فقط".

-

 18إلغاء مصطلح "األصول املدارة".

-
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