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 مقدمة

 

لقرارًمجلسًاتحادًهيئاتًاألوراقًالماليةًالعربيةًبشأنًتنفيذًأهدافًومبادراتًالخطةًاالستراتيجيةًًوالتيًكانًأحدًمحاورهاً"ًًاستنادا ً

العاملةًلجهاتًلاالنسجامًوالتقاربًبينًتشريعاتًالدولًواألعضاءًوأنظمتها"ًبهدفًوضعًقواعدًاسترشاديةًلالرتقاءًبالمستوىًالمهنيً

مدينةًبيروت،ًفقدًقامًفريقًفيًوفيًضوءًقرارًمجلسًاالتحادًبهذاًالشأنًفيًاجتماعهًالثانيًعشرًالذيًعقدًباألسواقًالماليةًالعربية،ً

ًالمكلفً ًاإلرشاديًًبإعدادالعمل ًالدليل ًبهذا ًلالتحاد ًالعامة ًاألمانة ًالمتطلباتًالواجبًبالتعاونًمع ًاألدنىًمن ًللحد ًإطارًعام وضع

ًالعاملةًفيًاألسواقًالمالية.ًالجهاترهاًفيًتواف

وضمنًهذاًاإلطار،ًقامًفريقًالعملًالمكلفًباستعراضًالتشريعاتًواألنظمةًالنافذةًلدىًالدولًاألعضاءًباالتحادًبهدفًالتوصلًإلىً

ًبصفةً ًبه ًللعمل ًدليل ًصياغة ًتم ًحيث ًالعربية، ًالمال ًبأسواق ًالعاملة ًالمالية ًالخدمات ًشركات ًفي ًتوافرها ًالواجب ًالدنيا الحدود

ًالعاملةًباألسواقًالمالية.ًتوافرهاًفيًالجهاتألدنىًمنًالمتطلباتًالتيًيجبًاسترشاديةًويمثلًالحدًا

ًقاألسوابالعاملةًًالجهاتلمتطلباتًالواجبًتوافرهاًفيًومماًتجدرًاإلشارةًإليهًبأنًهذاًالدليلًقدًاكتفىًبوضعًإطارًعامًللحدًاألدنىًل

دونًالخوضًفيًالتفاصيلًالمرتبطةًبأعمالًاألوراقًالماليةًوأنشطتهاًمنًحيثًالوظائفًواجبةًالتسجيلًأوًالشروطًوالمؤهالتًًالمالية

ً ًالتسجيل ًواجبة ًللوظائف ًالمسمياتًللجهات ًفي ًاالختالف ًإلى ًذلك ًويعود ًبذلك. ًالمرتبطة ًالتفاصيل ًمن ًوغيرها ًلها المرخص

ًرقابيةًرغمًاتفاقهاًفيًالمحتوىًوطبيعةًعملًكلًوظيفة.واالستخداماتًاللفظيةًلدىًالجهاتًال

بينًالتشريعاتًالمرتبطةًبممارسةًالخدماتًالماليةًلدىًالدولًاألعضاءًمعًًواالنسجامنأملًأنًيوفرًهذاًالدليلًقواعدًتسهمًفيًالتناغمً

ًالتأكيدًعلىًانسجامًهذهًالقواعدًمعًالمعاييرًوالممارساتًالدولية.

ًوهللاًوليًالتوفيق.

ً

         األمانة العامة 

 التحاد هيئات األوراق المالية
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 والمبادئ الفصل األول: اإلطار العام

 

 

 التعريفات :0المادة 

 يكونًلأللفاظًوالعباراتًالتاليةًالمعنىًالمبينًمقابلًكلًمنها:

 األعضاءًفيًاتحادًهيئاتًاألوراقًالماليةًالعربية.أيًدولةًمنًدولًالدولة: 

ً:ًاتحادًهيئاتًاألوراقًالماليةًالعربية.االتحاد

ً.فيًالدولةًالجهةًالتيًتتولىًمهامًاإلشرافًوالرقابةًعلىًالشركاتًالمرخصًلهاً:الجهة الرقابية

طبقًوتًللحدًاألدنىًللمتطلباتًالواجبًتوافرهاًفيًالشركاتًوالجهاتًالعاملةًباألسواقًالماليةًالعربية.ً:ًالقواعدًاالسترشاديةالقواعد

ًالنافذة.ًبماًالًيتعارضًمعًالتشريعاتًوالقوانين

ًالفرد.ًالشخص الطبيعي:

بالشخصيةً وتتمتعًمجموعةًمنًاألشخاصًواألموالًيتوفرًلهاًكيانًذاتيًمستقلًتستهدفًتحقيقًغرضًمعين الشخص االعتباري:

ًفيًحدودًهذاًالغرض. القانونية

لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة  الرقابيةالجهة أو اعتباري حاصل على ترخيص من  طبيعي هو شخصً:المرخص لهالشخص 

ًالمالية.األوراق 

ًسوقًاألوراقًالمالية.ًالسوق:

ماليةًأوًيعلنًعنًرغبتهًفيًإصدارها.ًالمصدر:  ً ًالشخصًاالعتباريًالذيًيصدرًأوراقا

وظيفةًًمنصبًأوًلتأديةًالجهةًالرقابيةًذاتًالعالقةوالمسجلًلدىًًالمنشأةًالمرخصًلهاًلدىًالشخصًالطبيعيًالعاملً:شخص مسجل

ًواجبةًالتسجيلًوفقًماًتحددهًالجهةًالرقابية.ً

والموظفينًبالمتطلباتًالتنظيميةًًالمنشأةًالمرخصًلهاالذيًيعملًعلىًالتزامًًالمنشأةًالمرخصًلهاالموظفًالعاملًبً:ضابط االمتثال

 الخارجيةًوالسياساتًالداخلية.

معًًالمؤثر: الشخص أوًمجتمعاً  الشخصًالقادرًعلىًالتأثيرًعلىًأفعالًأوًقراراتًشخصًآخر،ًبشكلًمباشرًأوًغيرًمباشر،ًمنفرداً 

ًأوًأكثرًمنًحقوقًالتصويتًفيًشركة.ًً%03قريبًأوًتابع،ًمنًخاللًأيًمنًاآلتي:ً)أ(ًامتالكًنسبةًتساويً

 أوًأكثرًمنًأعضاءًالجهازًاإلداري.ً%03)ب(ًحقًتعيينً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ً(ًوأيًمنًاألشخاصًاآلتيًبيانهم:المنشأةًالمرخصًلهايقصدًبهاًالعالقةًبينًشخصً)يكونًمقدمًطلبًالترخيص،ًأوًًالوثيقة:الروابط 

ً)أ(ًمؤثرًعلىًذلكًالشخص.ًًً

ً)ب(ًشركةًمؤثرةًعليهاًمنًذلكًالشخص.ً

ً)ج(ًشركةًمؤثرًعليهاًمنًقبلًمؤثرًعلىًذلكًالشخص.ً

ًًاألشخاصًالمشارًإليهاًفيً)أ(ًأوً)ب(ًأوً)ج(.منًأيًمنًًعليها)د(ًشركةًمؤثرً

(ًمنًهذهًالقواعدًمنًقبلًأيًشخصًفيًسياق4ًممارسةًأيًمنًالنشاطاتًالمنصوصًعليهاًفيًالمادةً)أعمال األوراق المالية: 

 .ممارستهًلنشاطهًالتجاري،ًماًلمًتنطبقًأيًمنًاالستثناءاتًالتيًتضعهاًالجهةًالرقابية

ًمرخصًلهاًمنًالجهةًالرقابيةًبممارسةًأعمالًاألوراقًالمالية.ًشركةًً:المنشأة المرخص لها

تًواألذوناتًالتيًتصدرهاًالحكومةًاألسهمًوالسنداتًواألذوناتًالماليةًالتيًتصدرهاًالشركــاتًالمساهمةًوالسنداًالماليـــــة:األوراق 

ً.ًالجهةًالرقابيةوالهيئاتًالعامةًوالمؤسساتًالعامةًفيًالدولةًوأيةًأدواتًماليةًأخرىًمحليةًأوًغيرًمحليةًتقبلهاً

التشريعاتًالنافذةًنتيجةًمخالفتهاًًالمنشأةًالمرخصًلهاتقعًعلىًوًتفرضهاًالجهةًالرقابيةًالعقوباتًاإلداريةًالتيً:الجزاءات اإلدارية

ًالمعمولًبها.ًوالقواعدًوعدمًإلتزامهاًبالمعايير

 : المبادئ السارية على الشركات المرخص لها: 9المادة 

بااللتزاماتًاألساسيةًللشركاتًالمرخصًلها،ًً(أ)  ً عاما تشكلًالمبادئًالمنصوصًعليهاًفيًالفقرةً)ب(ًمنًهذهًالمادةًبياناً 

ًبغرضًوضعًمفهومًعامًلمعاييرًالسلوكًالمطلوبةًمنهمًبموجبًهذهًالقواعد.

ًااللتزامًبالمبادئًاآلتية:ًالمنشأةًالمرخصًلهالىًيجبًعًً(ب)

ًبنـزاهة.ًًاالنزاهة،ًوذلكًبممارسةًأعماله .1

ًبمهارةًوعنايةًوحرص.ًاالمهارةًوالعنايةًوالحرص،ًوذلكًبممارسةًأعماله .2

بمسؤوليةًوفعاليةًواعتمادًسياساتًونظمًًافعاليةًاإلدارةًوالرقابة،ًوذلكًباتخاذًجميعًالوسائلًالمعقولةًلتنظيمًشؤونه .0

ًمالئمةًإلدارةًالمخاطر.

ً.الجهةًالرقابيةالكفايةًالمالية،ًوذلكًباالحتفاظًبمواردًماليةًكافيةًحسبًالقواعدًالتيًتحددهاً .4

ً.المهنيًالمعتمدسلوكًالالسلوكًالمالئمًفيًالسوق،ًوذلكًبااللتزامًبمعاييرً .5

ً.الحمايةًالكافيةًألصولًعمالئهحمايةًأصولًالعمالء،ًوذلكًبترتيبًا .6

ًاأوًهيكلهًاذلكًاإلفصاحًعنًأيًحدثًأوًتغييرًجوهريًفيًعملياتهومنًالتعاونًمعًهيئاتًالرقابةًواإلشراف،ً .7

ًالتنظيمي.

ًالتواصلًمعًالعمالء،ًوذلكًبتزويدهمًبالمعلوماتًبصورةًواضحةًوعادلةًوغيرًمضللة. .8

ًفًوعدل،ًومراعاةًمصالحهم.ً،ًوذلكًبمعاملتهمًبإنصامصالحًالعمالءًمراعاة .9

ًبإنصاف.ًاوبينًعمالئهًاعدمًتضاربًالمصالح،ًوذلكًبمعالجةًتضاربًالمصالحًبينه .13

ًأليًعميلًيقدمًلهًتلكًالخدمات.ًاوإدارتهًاوذلكًببذلًالحرصًللتأكدًمنًمدىًمالءمةًمشورتهًللعمالء،المالئمةً .11
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 . وتخضع لها الشركات المرخص لها التي تضعها الجهات الرقابيةمعايير ال :3المادة 

أوًًالمنشأةًالمرخصًلهامالءمةًوًقدرةًمدىًالرقابيةًالمعاييرًالالزمةًلتحديدالجهةًتضعً:ًوالمالءمةالقدرة معايير  (أ)

ًمقدمةأوًالشركةًًمهاراتًالموظفينًوالوكالءًالتابعينًللشركةًالمرخصًلهاًحسبًاألحوال،ًوتشكلبالشركةًطالبةًالترخيصً

ًالترخيصًطلبًةأوًمقدمًالمنشأةًالمرخصًلهاوخبراتهمًومؤهالتهمًونزاهتهمًعواملًمهمةًلتقويمًكونًًالترخيصًطلب

 .ًويتمًتقويمًمهاراتًالموظفينًوالمسؤولينًوالوكالءًوخبراتهمًومؤهالتهمًونزاهتهمًبناءًعلىًاآلتي:ًة ًومالئمًة ًقادر

 للقيامًبمسؤولياتهم،ًبماًفيًذلكًالدرايةًوالمهاراتًالفنيةًالمناسبة.والخبراتًالمهنيةًالكافيةًًالعلميةًالمؤهالتوافرًت .1

 التحليًباالستقامةًواألمانةًوالقدرةًعلىًاتخاذًالقراراتًالسليمةًبماًيتناسبًمعًالوظائفًالتيًيشغلونها.ً .2

 بمسؤولياتهمًبحرص،ًوحمايةًمصالحًالعمالء.ًًالقيام .0

 لمًيسبقًلهمًارتكابًمخالفةًتنطويًعلىًاحتيالًأوًتصرفًمخلًبالنزاهةًواألمانة.ً .4

لمًيسبقًلهمًانتهاكًأوًمخالفةًأيًقوانينًأوًأنظمةًأوًلوائحًتنطبقًعلىًأعمالًاألوراقًالمالية،ًأوًتهدفًإلىًحمايةً .5

 المستثمرين.ًًً

ًًً

قياسًالنزاهةًفيًالمعامالتًالمالية،ًويتمًتقييمهًمنًخاللًالمتعلقةًبالرقابيةًالمعاييرًالجهةًتضعًً:األهلية الماليةًمعاييرً (ب)

وذلكًوفقًًقًفيًالوفاءًبااللتزاماتًالماليةلحاالتًإخفاًأوًمقدمةًطلبًالترخيصًالمنشأةًالمرخصًلهاالتأكدًمنًعدمًتعرضً

 ماًيلي:

ًالضمان.ًالوفاءًبااللتزاماتًالماليةًالمتعلقةًبشروطًالترخيصًكمتطلباتًرأسًالمالًأوً .1

ًااللتزامًبسدادًالقروضًالبنكية،ًوااللتزاماتًالماليةًالناشئةًعنًممارسةًالنشاطًأوًعنًأمرًأوًحكمًقضائي.ً .2

0. (ً ًالدولة ًفي ًالمعنية ًالجهات ًعن ًالصادرة ًالمالية ًالمالءة ًبمعايير ًالعالقةااللتزام ًذات ًالرقابية ًوالمصرفًالجهة ،

ًالمركزي(.ً

ًتكررة.ًعدمًوجودًشيكاتًمرتجعةًبصورةًم .4

ً.ًالمرخصًلهاًأوًمقدمةًطلبًالترخيصًمدىًوجودًدرجةًتصنيفًأوًتقييمًائتمانيًللشركة .5

6. ً ًموجودات ًعلى ًحارسًقضائي ًتعيين ًالمرخصًلهاعدم ًالترخيصًالمنشأة ًطلب ًمقدمة ًخاضعةًأو ًتكن ًلم ًولو ،

ًإلجراءاتًالتصفية.ً

 عدمًالتوقفًعنًدفعًالديونًالتجاريةًحتىًلوًلمًيقترنًذلكًبإشهارًاإلفالس.ً .7

ً

،ًأوًمقدمةًطلبًالترخيصًالمنشأةًالمرخصًلهادرجةًكفاءةًًالرقابيةًالمعاييرًالالزمةًلقياسًةتضعًالجه: الكفـاءةمعايير  (ج)

فيًالدولة،ًوبيانًالحدًاألدنىًمنًالشروطًالالزمةًسواءًممارسةًاألعمالً،ًويتمًتقييمهًمنًخاللًبيانًمتطلباتًوالعاملينًلديها

كمؤهالتهمًالتعليميةًوالمهنيةًًبالعاملينًلديهالترخيصًالشركةًوتقييمًاألنظمةًالفنيةًوالتقنيةًلديها،ًأوًتلكًالمرتبطةً

ألسسًالتقييمًاآلتية:ً ًالمتخصصة،ًوالخبراتًالعمليةًالسابقة،ًوالمهاراتًالمكتسبة،ًوذلكًاستناداً 

االلتزامًبتوفيرًأنظمةًداخليةًفاعلةًوأنظمةًرقابةًداخلية،ًوإدارةًمخاطرًوتحديثهماًبشكلًمستمر،ًمعًااللتزامًبضوابطً .1

ًالفصلًبينًاألنشطةًبماًيضمنًأداءًالشركةًلنشاطهاًبشكلًقانونيًوتنظيميًسليم.ً

ًال .2 ًأوقاتها ًفي ًبها ًيعمل ًوتحفيزية ًوتصحيحية ًوقائية ًإجراءات ًبتوفير ًإلدارةًااللتزام ًاحترازية ًوإجراءات مناسبة،

ًتعارضًالمصالحًوالمهام.ً

االلتزامًبتعيينًموظفينًذويًكفاءةًوخبرة،ًوالقدرةًعلىًتوجيههمًوقيادتهم،ًواتخاذًالقراراتًبشكلًسليمًبماًيتفقًمعً .0

ًالتشريعاتًالمعمولًبها.ً

 لتشريعاتًالمعمولًبها.ًالقدرةًعلىًأداءًاألنشطةًالمرخصةًبكفاءةًوفاعلية،ًوالتزامًالموظفينًبا .4

ًرضاءً .5 ًوتحقيق ًبها، ًواالرتقاء ًالخدمات ًجودة ًلتحسين ًالالزمة ًالمهنية ًالعناية ًوبذل ًالعمالء، ًمصالح ًعلى الحفاظ

 المتعاملين

 ًمدىًمالءمةًالمؤهلًالجامعيًأوًالشهاداتًالمهنيةًالمتخصصةًللعاملينًلديها،ًوارتباطهاًبطبيعةًالمهام. .6

 المالئمةًلدىًالعاملينًلديهاًلطبيعةًالمهامًالوظيفية.توافرًالخبرةًالعمليةً .7

 التطويرًالمهنيًالمستمرًللعاملينًلديها.ً .8

 ًإلمامًالعاملينًلديهاًبالتشريعاتًالمتعلقةًبعملًالجهةًالرقابيةًذاتًالعالقةًواألسواق،ًوالمجالًالمهنيًبصفةًعامة.ً .9

ًً
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ألسسًالتقييمًاآلتيةًاألمانةًوالنزاهة،ًوذلكتحددًالجهةًالرقابيةًمعاييرًتقييمًً:ةاألمانة والنزاه (د) ً:ًاستناداً 

ً.ًبماًينسجمًمعًالمعاييرًوالقواعدًوالمواثيقًالمتعلقةًبسلوكًالعاملينًبهذهًالمهنةًااللتزامًبآدابًوسلوكياتًالمهنة .1

ًأداءًالمهامًوالمسؤولياتًبأمانةًوصدقًونزاهة،ًمعًبذلًالعنايةًالمهنيةًالالزمة.ًً .2

أوًالعمالءًأوًيؤثرًعلىًعملًالسوقًًالمنشأةًالمرخصًلهامشاركةًفيًأيًعملًيتعارضًمعًمصالحًاالمتناعًعنًال .0

المنشأةًأوًتعليماتًًالمنطبقةًفيًالدولةًوانتظامه،ًأوًيمثّلًأعمالًغيرًمشروعةًأوًغيرًمقبولةًوفقا ًللمعاييرًالمهنية

ً.ًالمرخصًلها

ًبالعمالء،ًوالمهامًالوظيفية.ًالمحافظةًعلىًسريةًالمعلوماتًوالبياناتًالمتصلةًً .4

5. ً ًالحصولًعلىًموافقة ًبعد ًبينها ًالوظائفًالمصرحًبالجمع ًذاتًالعالقةممارسة ًالرقابية ًودونًتعارضًفيًالجهة ،

 المصالحًوالمهام.

ًً

ًوالعاملينًلديهاأوًًالمنشأةًالمرخصًلهاامتثالًوالتزامًًتحددًالجهةًالرقابيةًالمعاييرًالمتعلقةًبقياسًمدى: معايير االمتثال (ه)

ألسسًالتقييمًاآلتية:ً ًبالتشريعاتًالمعمولًبها،ًويمكنًتقييمًهذاًالمعيارًاستناداً 

ًبهاً .1 ًالمعمول ًالنشاطًأو ًبممارسة ًالمتعلقة ًوقراراتًسواء ًوضوابطًوتعاميم ًقوانينًوأنظمة ًبالتشريعاتًمن االلتزام

ًداخلًأوًخارجًالدولة.ً

ًالسجلًالمهنيًالصادرًعنً .2 ًخلو ًأوًًالرقابيةًذاتًالعالقةالجهة ًأخرىًداخلًالدولة ًتنظيمية ًأو أوًأيًجهاتًرقابية

ًخارجهاًمنًالجزاءاتًاإلدارية.ً

ًعدمًوجودًدعاوىًقضائيةًأوًبالغاتًأوًتحقيقاتًفيًالنيابةًسواءًداخلًالدولةًأوًخارجهاًتتعلقًباألمانةًوالنزاهة.ً .0

ًالنياباتًع .4 ًأو ًالمحاكم ًأمرًصادرًمن ًأو ًحكم ًوجود ًأوًعدم ًلديهالىًالشركة ًأوًًالعاملين ًاألمانة ًبخيانة والمرتبطة

ًاالحتيالًأوًالنصبًأوًالتيًمنًشأنهاًإلحاقًالضررًبسمعةًالسوقًأوًأعضائهًأوًالمتعاملينًفيه،ًأوًغيرها.ً

5. ً ًالشركة/ ًإدراجًاسم ًعدم ًوالمنظماتًالدوالعاملينًلديها ًالمتحدة ًاألمم ًعنًمنظمة ًالعقوباتًالصادرة ليةًضمنًقوائم

المعنيةًبمواجهةًغسلًاألموالًومكافحةًتمويلًاإلرهاب.  ً ًاألخرىًخصوصا

ً

،ًللوقايةًمنًتسربًالمعلوماتتضعًالجهةًالرقابيةًالترتيباتًالمالئمةً المعلومات:معايير الترتيبات الواقية من تسرب  (و)

إدارةًالمعلوماتًفيًالشركةًبماًيضمنًالحدًمنًتسريبًالمعلوماتًأوًلغرضًً،منًالنواحيًالتنظيمية،ًواإلداريةًوالفنيةوذلكً

ًالتيًتمارسهاًالشركةًااللتزامًبضوابطًالفصلًبينًاألنشطةذلكًمنًوالبياناتًأوًتضاربها،ًويضمنًإدارةًتعارضًالمصالح،ً

لآلتي  ً ً:ًوفقا

ًال .1 ًيتضمن ًذلك، ًاقتضتًالضرورة ًكلما ًتحديثه ًيتم ًبينًاألنشطة ًللفصل ًدليل ًلدىًوضع ًواإلجراءاتًالمتبعة سياسة

ًللفصلًبينًاألنشطة،ًوإدارةًتعارضًالمصالحًوعلىًوجهًالخصوصًاآلتي:ًًالمنشأةًالمرخصًلها

ًالمكانيةًً .أ ًالناحية ًمن ًالتام ًالفصل ًومنها ًاألنشطة، ًبين ًالداخلية ًالمعلومات ًتسرب ًلمنع ًالكفيلة اإلجراءات

ًوالتنظيميةًوالفنيةًبينًاألنشطةًالمختلفة.ً

ًاألنشطةًتح .ب ًفي ًالعاملين ًالموظفين ًبين ًبمشاركتها ًالمسموح ًوالمعلومات ًبها ًالمسموح ًالتواصل ًحاالت ديد

ًالمرخصًلها.ً

ًقبلً .ج ًمن ًعليها ًاالطالع ًتم ًالتي ًالمعلومات ًبيان ًمع ًالمختلفة، ًاألنشطة ًموظفي ًبين ًالتواصل ًحاالت توثيق

المطلوبة،ًوعلىًضابطًاالمتثالًالتحققًمنًعدمًًالطرفين،ًوالتحققًمنًالتزامًكافةًالموظفينًبعملياتًالتوثيق

ًاستغاللًأيًموظفًللمعلوماتًالداخليةًالتيًتمًاالطالعًعليهاًخاللًحاالتًالتواصلًالمسموحًبها.ً

إرشاداتًتوضحًاإلجراءاتًالواجبًإتباعهاًمنًقبلًالموظفًفيًحالًاطالعهًعلىًمعلوماتًأوًبياناتًداخليةً .د

ً.ًالمنشأةًالمرخصًلهاتمارسهاًتتعلقًباألنشطةًاألخرىًالتيً

إتباعهاًللتعاملًمعًالموظفًفيًحالًاطلعًأوًاستغلًأوًأفصحًًالمنشأةًالمرخصًلهااإلجراءاتًالواجبًعلىً .ه

ً.ًالمنشأةًالمرخصًلهاعنًمعلوماتًداخليةًهامةًلألنشطةًاألخرىًالتيًتمارسهاً

بحصولًالموظفًعلىًحوافزًإالًًالمرخصًلهاالمنشأةًيسمحًهيكلًأوًنظامًالحوافزًالمعتمدًلدىًًأالمراعاةً .و

ًالموكلةًإليهًبشكلًمباشر،ً ًعلىًأدائهًومساهمتهًفيًإنجازًالمهام عدمًصرفًأيًحوافزًللموظفينًًوكذابناء 

علىًنتيجةًأداءًنشاطًآخر.ً ًاعتماداً 

 االمتناعًعنًأيًعملًقدًيؤديًإلىًتعارضًمصالح.ً .ز
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األقسامًالتيًتزاولًأنشطةًمختلفة،ًوتأمينًالمداخلًالرئيسيةًفيًكلًمنهاًًالفصلًمنًالناحيةًالمكانيةًبينًاإلداراتًأو .2

ًبوسائلًالتأمينًالمناسبةًلهاًبماًيمنعًدخولًغيرًالمصرحًلهمًأوًاطالعهمًعلىًأيًبياناتًأوًمعلومات.ً

إدارةًأوًقسمًالفصلًمنًالناحيةًالتنظيميةًبماًيكفلًعدمًقيامًأيًمنًموظفيًنشاطًمعينًبمزاولةًوظيفةًأخرىًفيًأيً .0

باستثناءًالوظائفًالتيًالًيشكلًعملهاًلدىًاإلداراتًأوًًالجهةًالرقابيةًذاتًالعالقةيزاولًنشاطًمختلفًخاضعًلرقابةً

ًاألقسامًاألخرىًتضاربًفيًالمصالح.ً

زاولةًوضعًوتطبيقًاحتياطاتًفنيةًبماًيكفلًعدمًدخولًموظفيًنشاطًمعينًإلىًاألنظمةًالفنيةًأوًالتقنيةًالمستخدمةًلم .4

ًإالًفيًحاالتًاالستعالمًأوًاستخراجًتقاريرًمعينةًوبماًالًيؤديًاالطالعً أنشطةًأخرىًمرخصةًللشركةًبمزاولتها

ًعلىًمضمونهاًإلىًتعارضًفيًالمصالحًأوًالمهام.ً

ً

المنشأةً:ًتضعًالجهةًالرقابيةًالقواعدًالالزمةًلفصلًأموالًوأصولًأموال العمالء وأصول العمالءخاص بمعايير  (ز)

 تلكًالقواعدًبحدًأدنىًاآلتي:عنًأموالًالعميلًوأصولًالعميل،ًبحيثًتكفلًًالمرخصًلها

ً.فقطًالمنشأةًالمرخصًلهاًأنًيتمًاستخدامًأموالًالعميلًوأصولًالعميلًلمصلحةًعمالء .1

ًأموالًالعميلًوأصولًالعميلًالمفصولةًمحفوظةًلصالحًعمالءًًنأ .2 ًالمرخصًلهاتعد ًعائدةًًالمنشأة والًتعدًأصوال 

ًللشركةًالمرخصًلها.

 بأيًحقًفيًأيًمطالبة،ًأوًمستحقاتًفيًاألموالًأوًاألصولًالمفصولة.ًًًالمنشأةًالمرخصًلهايتمتعًدائنوًًأال .0

ً

تجاهًًالمنشأةًالمرخصًلها:ًتضعًالجهةًالرقابيةًالقواعدًالالزمةًالتيًتحددًالتزاماتًمعايير خاصة بالعالقة مع العمالء (ح)

 عمالئها،ًوالتيًتشملًبحدًأدنىًاآلتي:ً

 واجباتًاألمانةًتجاهًالعمالء. .1

فيًجميعًًعمالئهالمصالحًًارعايتهًالتأكدًمنبًالمنشأةًالمرخصًلهااألحكامًالخاصةًبتعارضًالمصالح،ًبحيثًتلتزمً .2

المنشأةًعلىًالصفقات،ًأوًالخدماتًالتيًتقدمهاًًعمالئهاومصالحًًااألوقات،ًوعدمًتأثيرًأيًتضاربًبينًمصالحه

 .ًلعمالئهاًالمرخصًلها

خطواتًمعقولةًلتمكينًالعميلًمنًفهمًطبيعةًالمخاطرًالمتعلقةًبنوعًالصفقةًالتزاماتًالشركاتًالمرخصًلهاًباتخاذً .0

ً.ًيلالعمًفيًضوءًالحقائقًالتيًيفصحًعنهاًلتلكًالصفقةالتيًسيبرمهاًالعميلًومالءمةًذلكًالعميلً

ًً

 الوظائف واجبة التسجيل : 4المادة 

ًذاتًالعالقةًتحدد ًالرقابية ًالتسجيلالوظائفًًالجهة ًوالمؤهالتالواجبة ًوالمهام ًوالمهنيةً، ًوأيةًًالعلمية ًبكلًمنها والخبراتًالخاصة

ً.مالحظاتًتتعلقًبها.ًوتحددًاإلدارةًالمعنيةًبالجهةًالرقابيةًذاتًالعالقةًآليةًتوفيقًاألوضاعًفيًهذاًالشأن

ً
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 المتطلبات العامة لممارسة األعمالالفصل الثاني: 

 

 

 : نشاط األوراق المالية: 5المادة 

ًيقصدًبنشاطًاألوراقًالماليةًأيًمنًالنشاطاتًاآلتية:

أوًوكيال ،ًويشملًالتعاملًالبيعًوالشراءًأوًإدارةًاالكتتابًفيًً(أ) التعامل:ًوذلكًبأنًبتعاملًشخصًفيًورقةًماليةًبصفتهًأصيالً 

 األوراقًالمالية،ًأوًالتعهدًبتغطيتها.ً

الترتيب:ًوذلكًبأنًيقومًشخصًبتقديمًأشخاصًفيماًيتعلقًبأعمالًاألوراقًالمالية،ًأوًتقديمًاالستشاراتًفيًأعمالًتمويلًً(ب)

 الشركات،ًأوًيتصرفًبأيًشكلًمنًأجلًتنفيذًصفقةًعلىًورقةًمالية.ً

 ير.ًاإلدارة:ًوذلكًبأنًيديرًشخصًورقةًماليةًعائدةًلشخصًآخرًفيًحاالتًتستدعيًالتصرفًحسبًالتقدً(ج)

تقديمًالمشورة:ًوذلكًبأنًيقدمًشخصًالمشورةًلشخصًآخرًبشأنًمزاياًومخاطرًتعاملهًفيًورقةًمالية،ًأوًممارستهًأيًحقًً(د)

 تعاملًيترتبًعلىًورقةًمالية.ً

عائدةًلشخصًآخرًتشملًورقةًمالية،ًأوًيقومًبترتيبًقيامًشخصًآخرًبذلك،ًويشملًًًً(ه) الحفظ:ًوذلكًبأنًيحفظًشخصًأصوالً 

ًيامًباإلجراءاتًاإلداريةًالالزمة.ًالحفظًالق

  :متطلبات الترخيص: 6المادة 

 أنًتكونًإدارتهاًومقرهاًالرئيسًفيًدولةًالجهةًالرقابية.ًًالمنشأةًالمرخصًلهايشترطًفيًً(أ)

ًوسجلًالنظامي،إذاًكانًمقدمًالطلبًيرتبطًبروابطًوثيقةًمعًشخصًآخر،ًيجبًأنًتقتنعًالجهةًالرقابيةًبنزاهةًذلكًالشخص،ًووضعهًً(ب)

ًالتزامهًأوًعملياتهًأوًالطلبًمقدمًعلىًاإلشرافًفعاليةًتعيقًالًالوثيقةًالروابطًتلكًوأنًالمالي،ًوضعهًوسالمةًالتجاري،ًنشاطه

 بالقوانينًالتيًتفرضهاًالجهةًالرقابية.ً

 .ذاتًالعالقةالماليةًإالًبعدًالحصولًعلىًترخيصًمنًالجهةًالرقابيةًًاألوراقيحظرًمزاولةًعملًأوًأكثرًمنًأعمالًً(ج)

ذاتًالعالقةًموقعاًمنًًالجهةًالرقابيةالنموذجًالمعمولًبهًلدىًًباستخدامًأعمالًاألوراقًالماليةيقدمًطلبًالترخيصًلمزاولةًأيًمنًً(د)

 مقدمه،ًمعًالتعهدًبصحةًالمعلوماتًالواردةًفيه.

،ًولهاًاالسترشادًبالمتطلباتًبهًقةومحتوىًالطلبًوجميعًالمعلوماتًوالمستنداتًالمرفًتضعًالجهةًالرقابيةًمتطلباتًشكلًً(ه)

ًً.(1الواردةًفيًالملحقً)

ًيجبًعلىًمقدمًالطلبًأنًيبينًللجهةًالرقابيةًاآلتي:ًًً(و)

أنهًقادرًومالئمًللقيامًبنوعًوحجمًأعمالًاألوراقًالماليةًموضوعًطلبًالترخيصًحسبًالقواعدًالتيًتحددهاًالجهةً .1

 الرقابية.
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لممارسةًنوعًأعمالًاألوراقًالماليةًموضوعًطلبًالترخيصًحسبًالقواعدًالتيًأنهًيملكًالخبراتًوالمواردًالكافيةً .2

 تحددهاًالجهةًالرقابية.

ًوالنظمً .0 ًواإلجراءات ًالتقنية، ًوالموارد ًالمخاطر، ًإدارة ًونظم ًوسياسات ًالمالية، ًوالنظم ًاإلدارية، ًالخبرات ًلديه أن

 ارسةًنوعًأعمالًاألوراقًالماليةًموضوعًطلبًالترخيص.التشغيليةًالكافيةًللوفاءًبالتزاماتهًالتجاريةًوالنظاميةًلمم

ًطلبًً .4 ًموضوع ًالمالية ًاألوراق ًأعمال ًسيمارسون ًالذين ًووكالءه ًوموظفيه ًومسؤوليه، ًمجلسًإدارته، ًأعضاء أن

ًباألمانةً ًويتصفون ًالرقابية، ًالجهة ًتحددها ًالتي ًالضرورية ًوالخبرات ًوالمهارات ًبالمؤهالت ًيتمتعون الترخيص

 ممارسةًتلكًاألعمال.والنـزاهةًل

الجهةًلدىًمسجلينًإالًمنًخاللًأشخاصًطبيعيينًًأعمالًاألوراقًالماليةالقيامًبأيًمنًًالمرخصًلهللشركةًاالًيجوزًً(ز)

ً.لمزاولةًهذهًاألعمالالرقابيةًذاتًالعالقةً

 يجبًعلىًمقدمًطلبًالترخيصًإرفاقًطلبهًالمقابلًالماليًالذيًتحددهًالجهةًالرقابية.ً(ح)

 :أعمالًاألوراقًالماليةيشترطًلمنحًالترخيصًلمزاولةًعملًأوًأكثرًمنًً(ط)

أوًشركةًمساهمةًعامةًأوًمساهمةًخاصهًأوًذاتًمسؤوليةًمحدودة .1  ً  .أنًيكونًطالبًالترخيصًبنكا

 .الماليةًوتستثنىًمنًذلكًالبنوكاألوراقًفيًأعمالًأغراضًالشركةًتنحصرًً .2

فتتمًً .0  ً  .مزاولةًأعمالًالوسيطًالماليًأوًالوسيطًلحسابهًمنًخاللًشركةًحليفةًأوًمملوكةًلهًبالكاملإذاًكانًطالبًالترخيصًبنكا

أالًيقلًالحدًاألدنىًلرأسًالمالًالمدفوعًلطالبًالترخيصًحسبًكلًعملًيطلبًمزاولتهًعنًالقيمةًالمعمولًبهاًلدىً .4

ً.ًالجهةًالرقابيةًذاتًالعالقة

ً.يًتتخذهًالشركةًبحسبًنشاطًأعمالًاألوراقًالماليةًالذيًترغبًالمنشأةًفيًمزاولتهالذًالقانونيًللجهةًالرقابيةًتحديدًالشكل .5

ً

 :: صالحيات الجهة الرقابية تجاه الطلب7المادة 

ًعندًدراسةًأيًطلبًاتخاذًأيًمنًاآلتي:ًللجهةًالرقابيةيجوزًً(أ)

 إجراءًأيًاستقصاءاتًتراهاًمناسبة. .1

لإلجابةًعلىًأيًأسئلةًوشرحًأيًمسألةًترىًأنًلهاًعالقةًالجهةًالرقابيةًطلبًحضورًمقدمًالطلبًأوًممثلهًأمامً .2

 بالطلب.

منًتاريخًطلبها.ًالجهةًالرقابيةطلبًتقديمًأيًمعلوماتًإضافيةًتراهاً .0  ضروريةًعلىًأنًتقدمًخاللًثالثينًيوماً 

 التأكدًمنًصحةًأيًمعلوماتًيقدمهاًمقدمًالطلب. .4

الترخيصًفيًحالًعدمًقيامًمقدمًالطلبًبتوفيرًالمعلوماتًالمطلوبةًمنه،ًأوًرفضًدراسةًطلبًًللجهةًالرقابيةيجوزًً .5

 فيًحالًعدمًتوفيرهاًخاللًالفترةًالزمنيةًالمحددة.

منًًالجهةًالرقابيةتقومً .6 بذلك،ًوتتخذًأياً   ً بعدًاستالمهاًلجميعًالمعلوماتًوالمستنداتًالمطلوبةًبإشعارًمقدمًالطلبًكتابيا

ًالقراراتًاآلتية:

أوًجزئيا .ً.أ  ً  الموافقةًعلىًالطلبًكليا

 الموافقةًعلىًالطلبًبالشروطًوالقيودًالتيًتراهاًمناسبة.ً.ب

ًرفضًالطلبًمعًبيانًاألسباب.ً.ج

معًبيانًقائمةًاألعمالًالمرخصًممارستهاًًالجهةًالرقابيةإذاًقررتًً(ب) الترخيصًلمقدمًالطلب،ًتقومًبإبالغهًبقرارهاًكتابياً 

 مناسبة.ًلشروطًوالقيودًالتيًتراهاًبا

 رفضًالطلب،ًتقومًبإبالغًمقدمًالطلبًبذلكًكتابيا .ًالجهةًالرقابيةإذاًقررتًً(ج)

الجهةًالًيجوزًلمقدمًالطلبًممارسةًأيًنوعًمنًأعمالًاألوراقًالماليةً)أوًتقديمًنفسهًعلىًأنهًيمارسها(ًقبلًأنًيتسلمًقرارًً(د)

ًالمشارًإليهًفيًالفقرةً)د(ًمنًهذهًالمادة.ًالرقابية

 :استمرار الترخيص :8المادة 

 ،الجهةًالرقابية من المطلوبة الشروط جميع استيفاء فيًالمنشأةًالمرخصًلهاًستمرت أن يجب الترخيص، على الحفاظ بهدفًً(أ)

 .حصلًعلىًترخيصًلممارستها التي أعمالًاألوراقًالماليةلمزاولةً مالئما أنًيبقى فيًذلك بما

الجهةًالرقابيةًذاتً تحددها الّتي األخرى والمتطلبات والشروطًوالضوابط لألنظمة متثلت أنًالمنشأةًالمرخصًلهاًعلى يجبً(ب)

ً.العالقة



14 
 

 :: التغيير أو التعديل2المادة 

للموافقةًعلىًأيًتغييرًأوًتعديلًمقترحًفيًقائمةًاألعمالًالمرخصًًللجهةًالرقابيةتقديمًطلبًًالمنشأةًالمرخصًلهايجبًعلىًً(أ)

 ممارستها.ًًاله

(ًمنًهذهًالقواعدًلدراسةًأيًتغييرًأوًتعديلًمقترح،7ًجميعًالصالحياتًالمنصوصًعليهاًفيًالمادةً)تمارسًالجهةًالرقابيةًً(ب)

 (ًمنًهذهًالقواعد.6ًويجوزًلهاًأنًتطلبًتحديثًبعض،ًأوًجميعًالمعلومات،ًأوًالمستنداتًالمنصوصًعليهاًفيًالمادةً)

 مالًالمرخصًممارستها،ًاتخاذًأيًمنًاآلتي:ًللجهةًالرقابيةًبعدًدراسةًطلبًتغييرًأوًتعديلًقائمةًاألعيجوزًًً(ج)

أوًجزئيا . .1  ً  الموافقةًعلىًطلبًالتغييرًأوًالتعديلًكليا

 علىًالطلبًبالشروطًوالقيودًالتيًتراهاًمناسبة.ًالموافقةً .2

ًتوفيرًمعلوماتًًتأجيل .0 ًأوًإتاحة ًمنًالدراسةًوالتحقق، ًتراهًضروريا ًإلجراءًمزيد ًزمنيةًحسبما ًالقرارًلفترة اتخاذ

 افية.ًإض

 رفضًالطلبًمعًبيانًاألسباب.ً .4

الموافقةًعلىًطلبًتغييرًقائمةًاألعمالًالمرخصًممارستها،ًتقومًبإبالغًالشخصًالمرخصًلهًبذلكًًإذاًقررتًالجهةًالرقابيةً(د)

وتزودهًبقائمةًجديدةًباألعمالًالمرخصًلهًممارستهاًبالشروطًوالقيودًالتيًتراهاًمناسبة.ً  كتابياً 

ممارسةًأيًنوعًمنًأعمالًاألوراقًالماليةًذاتًالعالقةً)أوًتقديمًنفسهًعلىًأنهًيمارسها(ًقبلًًاالمرخصًلهًللشركةًالًيجوزً(ه)

 أنًيتسلمًقرارًالجهةًالرقابيةًالمشارًإليهًفيًالفقرةً)د(ًمنًهذهًالمادة.

 تابيا .ًالمرخصًلهًبذلكًكًالشركةرفضًطلبًالتغييرًأوًالتعديل،ًتقومًبإبالغًًإذاًقررتًالجهةًالرقابيةً(و)

ًوقبلًالقيامًبايًمماًيليًالحصولًعلىًالموافقةًالمسبقةًمنًالجهةًالرقابيةًذاتًالعالقة:ًالمنشأةًالمرخصًلهاعلىًًيجبًً(ز)

ًتعديلًعلىًعقدًتأسيسهًأوًنظامهًاألساسي. .1

ًًتغييرًمكانًعملهًأوًمكانًعملًفروعه.ً .2

 تغييرًعلىًرأسمالهًلدىًالجهاتًالمختصة.ً .0

 :الوظائف واجبة التسجيل :01المادة 

فيًالوظائفًوبشكلًمستمرًالحدًاالدنىًالذيًتقررهًالجهةًالرقابيةًمنًالعاملينًًالمنشأةًالمرخصًلهاًيجبًانًيتوافرًلدىً(أ)

 .لدىًالجهةًالرقابيةالواجبًتأديتهاًمنًأشخاصًمسجلينً

وبشكلًكتابيًعلىًالًيجوزًً(ب) أليًشخصًعداًشخصًمسجلًأنًيؤديًوظيفةًواجبةًالتسجيل،ًماًلمًتوافقًالجهةًالرقابيةًمسبقاً 

 ذلك.ً

 تضعًالجهةًالرقابيةًالوظائفًالواجبًتأديتهاًمنًأشخاصًمسجلينًلديها،ًعلىًأنًيشملًذلكًالوظائفًاآلتية:ًً(ج)

 أوًعضوًمجلسًاإلدارةًالمنتدب.ًًالرئيسًالتنفيذي .1

 المديرًالمالي.ً .2

 مسؤولًالمطابقةًوااللتزام.ً .0

الماليةًالواردةًفيًهذهًالقواعدًإالًمنًخاللًمرخصًلهًاألوراقًمنًأعمالًًأكثرمزاولةًعملًأوًالمسجلًحظرًعلىًالشخصًيً(د)

ًواحد.

ً

 :: مسؤوليات األشخاص المسجلين00المادة 

 يلتزمًالشخصًالمسجلًبالمبادئًالمنصوصًعليهاًفيًالمادةًالثانيةًمنًهذهًالقواعدًحيثماًينطبق.ً (أ)

فيًالدولةًمالمًتستثنهًالجهةًالرقابيةًمنًذلك.ًً (ب)  يشترطًأنًيكونًالشخصًالمسجلًمقيماً 

ًتسريًهذهًالمادةًعلىًأيًشخصًغيرًمسجلًيؤديًوظيفةًواجبةًالتسجيل. (ج)
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 :ل: إلغاء التسجي09المادة 

عنًأداءًأيًوظيفةًًالمنشأةًالمرخصًلهافيًحالةًإلغاءًتسجيلًشخصًمسجل،ًيجبًعلىً (أ) التأكدًمنًتوقفًذلكًالشخصًفوراً 

 واجبةًالتسجيل.

خاللًمدةًمعقولةًمنًتاريخًتوقفًالشخصًالمسجلًعنًأداءًوظيفةًواجبةًالتسجيلًقومًتأنًًالمنشأةًالمرخصًلهايجبًعلىً (ب)

ًانتهاءً ًأو ًللخدمة ًتركه ًتعليقًأو ًويتم ًالرقابية. ًالجهة ًالنموذجًالذيًتحدده ًبذلكًباستخدام ًالرقابية ًبإبالغًالجهة ًبه، عالقته

منًاآلتي: ًالتسجيلًفورًاستالمًاإلشعار،ًويظلًالتعليقًساريًالمفعولًإلىًأنًتقررًالجهةًالرقابيةًأياً 

 الموافقةًعلىًإلغاءًالتسجيل. .1

 بوظيفةًمماثلة.ًامرخصًلهًشركةالموافقةًعلىًعملًالشخصًلدىً .2

ًشطبًالشخصًمنًسجلًاألشخاصًالمسجلين. .0

لسلطةًالجهةًالرقابيةًلمدةًسنتينً (ج)  ً منًتاريخًإلغاءًتسجيلهً(ًأو المدة التي تحددها الجهة الرقابية)يبقىًالشخصًالمسجلًخاضعا

خاللًهذهًالفترة،ًيبقىًفيماًيتعلقًبأيًتصرفًأوًإغفالًحصلًقبلًإلغاءًتسجيله.ًوفيًحالًفتحًتحقيقًأوًاتخاذًأيًإجراءاتً

لسلطةً  ً  حتىًانتهاءًالتحقيقًأوًاإلجراءات.ًالجهةًالرقابيةالشخصًالمسجلًخاضعا

منًإلغاءًتسجيلًأيًشخصًمسجلًإذاًخالفًًللجهةًالرقابيةً (د) ً.األنظمةًالمعمولًبهاًفيًالدولةأياً 

 :المنشأة المرخص لهاابية في التدقيق على حسابات صالحية الجهة الرق :03المادة 

إذاًرأتًذلكًضروريا،ًًالمنشأةًالمرخصًلهاًيحقًللجهةًالرقابيةًذاتًالعالقةًتعيينًمدققًحساباتًغيرًالمدققًالمعينًمن (أ)

ًً.المنشأةًالمرخصًلهاًوذلكًإلجراءًعملياتًتدقيقًمحددةًخاللًفترةًزمنيةًمعينةًوعلىًنفقة

أوًايًأمورًماليةًذاتًأثرًسلبيًًألنظمةًالجهةًالرقابيةًالمنشأةًالمرخصًلهاهاًتإذاًاطلعًمدققًالحساباتًعلىًمخالفةًارتكب (ب)

ًفع ًالماليةًواإلدارية ًتلكًعلىًأوضاعًالشركة ًإلىًالجهةًالرقابيةًذاتًالعالقةًحالًاطالعهًواكتشافه ًأنًيبلغًذلكًخطيا ليه

ًالمخالفة.

 :األشخاص المؤثرون :04 المادة

 لديها مؤثرا شخصا يصبح أن يقّرر الذي الشخصًعنالجهةًالرقابيةًذاتًالعالقةً غلبت أنًالمنشأةًالمرخصًلهاعلىً يجب (أ)

 :وذلك لديها مؤثرا يعد لم الذي الشخصًعن أو/و

 .للتغيير المقترح الفعلي التاريخ من األقل على يوما ً 30 قبل  .1

 .المذكور الشخص بقرار المنشأةًالمرخصًلها علم فور ممكنا ، المسبق التبليغ يكن لم حال في أو  .2

الجهةً توافق لم ما الصفة بهذه يتصرف أن أو مؤثرا ً شخصا ًًيصبح أن شخص ألي سمحت أنًالمرخصًلهللشركةًاًيجوز ال (ب)

 .ذلك على خطيا ًالرقابيةًذاتًالعالقةً

 بقراره الجهةًالرقابيةًذاتًالعالقة بلّغت أنًامرخصًلهشركةًًأيًلدى مؤثرا ً شخصا ً يصبح أن يقّرر شخص كل على يجبً (ج)

 هويته، حول معلوماتًأي لجهةًالرقابيةًذاتًالعالقةل يقّدم وأن المقترح، الفعلي التاريخ من األقل علىًيوما ًً 30قبل هذا

 .أعماله وسجلًًّوالمالي، القانوني ووضعه ونزاهته،

ًالمرخص للشركة الفعال اإلشراف يعيق لنًمؤثرا ً شخصا ً يصبح أن الشخص قرار أنًّ منالجهةًالرقابيةًذاتًالعالقةً تتأكد (د)

ً.الموافقة إعطاء قبل وذلك واألنظمة للقانون وامتثالهاًعملياتها أو ،لها

ًالوثيقة الروابط: 05 المادة

ًمببعًوثيقبةًبببروابطًيبرتبطًأنًينببويًشخصبا ًًبببأنًتحبددهاًالتبيًبالصببيغةالجهببةًالرقابيبةًًإشبعارًالمنشببأةًالمبرخصًلهبباًعلبىًيجببً(أ

ً:وذلكًالهًالمرخصالشركةً

ً.المقترحًالنفاذًتاريخًمنًاألقلًعلىًيوما ًًثالثينًقبلً(1

ً.مسبقا ًًالهيئةًإبالغًعليهًتعذرًإذاًالوثيقةًالروابطًفيًتغييرًبأيًالمنشأةًالمرخصًلهاًعلمتًحالماًأوً(2
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ًوثيقببة،ًببروابطًمعبهًاالرتبباطًالمقتبرحًالشببخصًهويبةًمبنًللتحقبقًالهيئبةًتطلبهبباًالتبيًالمعلومباتًاإلشبعارًيتضبمنًأنًويجبب

ً.الماليًوضعهًوسالمةًأعمالهًوسجلًالنظامي،ًووضعهًونـزاهته،

ً.الوثيقةًالروابطًهذهًعلىًكتابيا ًًالهيئةًوافقتًإذاًإالًشخصًأيًمعًوثيقةًبروابطًاالرتباطللشركةًالمرخصًلهاًًيجوزًالً(ب

ًأوًالمنشبأةًالمبرخصًلهباًعلبىًاإلشبرافًفعاليبةًتعيبقًلبنًبأنهاًوثيقةًروابطًأيًعلىًموافقتهاًقبلًالجهةًالرقابيةًتقتنعًأنًيجبً(ج

ً.التنفيذيةًولوائحهًبالنظامًالتزامهًأوًعملياتهًعلى

ً

ًبالسجالت االحتفاظ: 06 المادة

ًالمرخصًلهًتسجيلًوحفظًمعلوماتًكافيةًعنًأعمالًاألوراقًالماليةًالتيًيقومًبهاًإلثباتًالتزامهًبهذهًالالئحة.ًالشركةعلىًًيجب (أ

الجهبةًالمرخصًلهًاالحتفاظًبالسجالتًكماًهوًمنصوصًعليهًفبيًهبذهًالالئحبةًلمبدةًعشبرًسبنواتًمباًلبمًتحبددًًالشركةعلىًًيجبً(ب
ًخالفًذلك.ًالرقابية

أوًمنًخاللًشخصًتعينهًلهذاًالغرض.ًالمنشأةًالمرخصًلهامعاينةًسجالتًًللجهةًالرقابيةًيجوزً(ج ًمباشرةً 
ًبأيًوسيلة،ًعلىًأنًتكونًقابلةًللمعاينةًبشكلًمطبوع.ًالمنشأةًالمرخصًلهاحفظًسجالتًًيجوزً(د
ً
خباللًفتبرةًزمنيبةًًالمنشبأةًالمبرخصًلهبارةًالحفظًالنظامية،ًيجبًعلبىًطلبًعميلًحاليًأوًسابقًسجالتًمحتفظًبهاًخاللًفتًعندً(هـ

ًمعقولةًتوفيرًأيًمنًاآلتي:
ً

ًالعميبلًإلبىًإرسبالهاًعليبهًكبانًأوًبإرسبالها،ًلبهًالمبرخصالشبركةًًتقامبًالعميبلًببذلكًتتعلبقًمكتوببةًسجالتًأوًموادًأيً(1
ً.الالئحةًهذهًمنًالخامسًالبابًبموجب

ً.الماليةًاألوراقًبأعمالًتتعلقًإليهًأرسلهاًأوًالعميل،ًذلكًمنًتلقاهاًمراسالتًأيًمنًنسخً(2

 

 :التوقف عن ممارسة األعمال :07المادة 

 مرخصا ً كونت الماليةًاألوراق أعمال من أكثر أو واحد نوع مزاولةًعن التوقف قترحت يتالًالمنشأةًالمرخصًلهاًعلى يجب (أ)

 واألسبابًاألعمال هذه مزاولة عن التوقف فيه نويت الذي بالتاريخًخطيا ً العالقةالجهةًالرقابيةًذاتً بلغت أن لمزاولتها، اله

 :القراره المعللة

 .المحدد التاريخ من األقل على يوما ً 60 قبل .1

 معروف، غير خارجي حدث نتيجة أتى األعمال مزاولةًعن التوقف ألن المسبق اإلشعار هذا إعطاء تعذّر حال في .2

 .المالية أعمالًاألوراق مزاولة عن بالتوقف القرار اتخاذ فور ذاتًالعالقةًالجهةًالرقابية غالإبًيجب

 أي إنجازًلعمالئها، بأعمالًاألوراقًالمالية متعلّقة خدماتًتوفير عن التوقف تقّرر التيًالمنشأةًالمرخصًلهاًعلى يجب (ب)

فترةًتحددهاًًقبل اعمالئه إلى إشعار وتوجيه األعمال، بهذه أخرى لهاًمرّخصشركةً تكليف أو مالئمة، بصورة عالقة أعمال

 .األعمال هذه مزاولة عن توقفه بشأن األقل على الجهةًالرقابيةًذاتًالعالقة

لجهةًلًيجوز مزاولتها، عن توقف أو ،الماليةًاألوراق أعمالًمنًأي مزاولة عن التوقفًالمنشأةًالمرخصًلهاًطلب حال في (ج)

 المالية األوراق أسواق أو عمالئه، لحماية ضروريةًتعتبرها إجراءات أو تدابير أي اتخاذ منه تطلب أن الرقابيةًذاتًالعالقة

 .العامةًالمصلحة أو

ً

 : إلغاء الترخيص :08 المادة

ًالشأن بهذا خطي طلب تقديم لالخ من ها،يصترخ إلغاء الجهةًالرقابيةًذاتًالعالقة من طلبت أنًالمرخصًلهاًللشركةًيجوز (أ)

 .إللغاءًالترخيصًالمقترح التاريخ من األقل على أشهر ثالثة قبل العالقةالجهةًالرقابيةًذاتً إلى

ًءالعم مصالح لحماية المتخذة والترتيبات اإللغاء، بأسبابًالمتصلة التفاصيل كامل الترخيص إلغاء طلب يتضمن أن يجب (ب)

 .المرخصًلهًالشركة
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 :اترخيصه إلغاء بطلبًتتقدم التيًالمنشأةًالمرخصًلهاًمن تطلب أن للجهةًالرقابيةًذاتًالعالقة يجوز (ج)

 الجهةًالرقابيةًذاتًالعالقةًضرورية. تعتبرها إضافية مستندات أو معلومات قّدمت أن .1

 .للجهةًالرقابيةًذاتًالعالقة يُقّدمها معلومات أي وتأكيد بإثبات لتزمت أن .2

 :تقرر أن للجهةًالرقابيةًذاتًالعالقة يجوز الطلب، مراجعة بعد (د)

 الترخيص. وإلغاء قبوله .1

الترخيصً على اإلبقاء الضروري من أنه اعتبرت حال أخرى،ًفي تدابير اتخاذ بانتظار اإللغاء تاريخ تأجيل أو إرجاء .2

 .العامة المصلحة أو الماليةًاألوراق أسواق أو ،المنشأةًالمرخصًلهاًعمالء مصالح لحماية

 ،اعمالئه ضروريةًلحماية تعتبرها إجراءات أو تدابير أي المرخصًلهًاتخاذ من تطلب أن للجهةًالرقابيةًذاتًالعالقة يجوز (ه)

ً.العامة المصلحة أو المالية األوراق أسواق أو

يجوزًللجهةًالرقابيةًرفضًطلبًإلغاءًترخيصًإذاًرأتًأنًاستمرارًالترخيصًيعدًضروريا ًللتحقيقًفيًأيًقضيةًتتعلقً (و)

المنشأةً،ًأوًلتتمكنًمنًفرضًحظر،ًأوًمتطلباتًعلىًصًلهاالمنشأةًالمرخ،ًأوًلحمايةًمصالحًعمالءًالمنشأةًالمرخصًلهاب

 بموجبًاألنظمةًالمعمولًبهاًفيًالدولةًالمرخصًلها

وذلكًًالشأن بهذا خطيا ً هذهًاألخيرة إبالغ عبرًالمنشأةًالمرخصًلهاًترخيص أوًإلغاءًتعليق للجهةًالرقابيةًذاتًالعالقة يجوز (ز)

 ستة مرور بعد أوًمتتاليا ، شهرا ً 12 لمدة المالية بأعمالًاألوراقمتعلّقةً أعمال أيًالمنشأةًالمرخصًلهاًزاولت لم حال في

الجهةً بعدًتبليغ المالية بأعمالًاألوراق المتعلقة األعمال مزاولة عنًالمنشأةًالمرخصًلهاًتوقف تاريخ من األقل على أشهر

 .الرقابيةًذاتًالعالقة

الجهةًالرقابيةًذاتً وأنظمة لقوانين التنفيذيةًخاضعين العليا اوإدارته اإدارته مجلس وأعضاء سابقا ،ًالمنشأةًالمرخصًلهاتبقىً (ح)

 قبل حصل إغفال أو فعل أي يخصًّ مافي اإلغاءًترخيصه بعد (أو المدة التي تحددها الجهة الرقابية)ًسنوات عشر لمدة العالقة

ًذاتًالعالقة باشرت حال فيً.اإللغاء ًالرقابية المنشأةًتبقىً تأديبية، بإجراءات بتحقيقًأو سنوات العشر فترة خالل الجهة

 إغالق يتم حتى لسلطةًالجهةًالرقابيةًذاتًالعالقة خاضعين التنفيذية العليا وإدارته إدارته وأعضاءًمجلس سابقاًالمرخصًلها

 .الملف

ًالمرخصًلهاتعدً لم حال في (ط) ًيبقى كشركة ة ًقائمًالمنشأة خاضعينً التنفيذية، العليا وإدارته اإلدارة مجلس أعضاء مساهمة،

المنشأةًًترخيص إلغاء تاريخ من (أو المدة التي تحددها الجهة الرقابية) سنوات عشر لمدة الجهةًالرقابيةًذاتًالعالقة لسلطة

ً(ًمنًهذهًالمادة.ح)ًالفقرة تطبيق بهدف وذلك ،المرخصًلها

ً

 

 العقوبات:: 02المادة 

للقوانينًواألنظمةًالجاريًبهاًالعملًلدىًالجهاتًالرقابيةًأوًاألسواقًالتيًوقعبتًبهباًفيًحالًمخالفةًهذهًالقواعد،ًيعاقبً  ً المخالفًوفقا

ًالمخالفة.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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المطلوبة للترخيص لممارسة أعمال األوراق (: المستندات 0الملحق )

 المالية

 
 على مقدم طلب الترخيص تقديم المستندات الموضحة في الجدول أدناه: .0

 الوثائق والمستندات المطلوبةًم

 طلب مّوقع من صاحب الصالحية لدى مقدم طلب الترخيص1ً

 نموذج طلب الترخيص2ً

 إيصال إثبات تسديد المقابل المالي لألنشطة0ً

4ً
موافقتهًعلىًالطلبًومحتوياته،ًيقرًفيهًبدقة،ًواكتمالًالمعلوماتًالتيً-ًقرار الجهاز اإلداري قرارًمنًجهازهًاإلداريًمتضمناً 

ًيحتويًعليهاًوالمستنداتًالمرفقةًبه.ً

5ً
جميعًالخدماتًالتيًتقديمًقائمةًاألعمالًالمقترحًممارستهاًتتضمنًتفاصيلًكاملةًعنًجميعًاألوراقًالمالية،ًوً-قائمة األعمال

ًيقترحًمقدمًالطلبًتقديمهاًلكلًنشاطًمنًنشاطاتًاألوراقًالماليةًموضوعًالطلب

6ً

ًتقديمًخطةًعملًمشتملةًعلىًاآلتي:ً-خطة العمل
ً
وصفًتفصيليًلنشاطاتًأعمالًاألوراقًالماليةًالتيًينويًمقدمًالطلبًممارستهاًفيًاألشهرًاالثنيًعشرًاألولىًً(1

ًيًمنحًالترخيص،ًبماًيشمل:علىًاألقلًالتيًتل
ً
ً.ًالمنتجاتًوالخدماتًالتيًينويًتقديمهاًللعمالء
ً.ًفئاتًوأنواعًاألوراقًالماليةًالتيًينويًتقديمًخدماتًبشأنها
ً.ًجميعًاألسواقًالتيًينويًالتداولًفيها
ً
ًوصفًلطبيعةًالعمالءًالمحتملينًلمقدمًالطلب.ً(2
فيهاًأوًينويًأنًيصبحًعضواً قائمةًبجميعًاألسواقًوغرفًالمقاصةًً(0 ومراكزًاإليداعًالتيًيكونًمقدمًالطلبًعضواً 

ًفيها.
ً

7ً
إذاًكانًمقدمًالطلبًشركة،ًيجبًعليهًتقديمًهيكلًً-هيكل الملكية وتفاصيل األشخاص المسيطرين وتفاصيل الروابط الوثيقة

منها،ًبماًفيًذلكًكلًمسيطرً ًوكلًشخصًيرتبطًمعًمقدمًالطلبًبروابطًوثيقة.ًملكيةًالمجموعةًالتيًيشكلًمقدمًالطلبًجزءاً 

ًًالهوية الوطنية/ جواز السفر، والسيرة الذاتية أو مستندات التأسيس للشريك8ً

9ً
هيكلًتنظيميًيبينًالجهازًاإلداريًلمقدمًالطلب،ًوالرئيسًالتنفيذيًواإلدارةًالعليا،ًومسؤولًًتقديمً-الهيكل التنظيمي المحدث

المطابقةًوااللتزام،ًومسؤولًالتبليغًعنًغسلًاألموالًوتمويلًاإلرهاب.ًويحتويًالهيكلًالتنظيميًعلىًإيضاحًللعالقاتً
ً الداخليةًلكلًقسمًمنًأقسامًالمنشأة

13ً

الطلبًالمعدةًوالمعتمدةًمنًالمحاسبًالقانوني،ًوأنًتشملًالوضعًالماليًالحاليًوالمتوقعًلمقدمًطلبًالقوائمًالماليةًلمقدمً
الترخيصًبماًفيًذلكًمواردهًالمالية،ًوإيراداتهًومصروفاتهًكماًفيًتاريخًالقوائمًالمالية،ًوالتاريخًالمقترحًلبدءًالعملً

منًتاريخًبدء12ًباإلضافةًإلىًالوضعًالماليًبعدً العمل،ًوتقديمًماًيثبتًحجمًرأسًمالًمقدمًطلبًالترخيص،ًًشهراً 
ًومواردهًواالفتراضاتًالتيًتمًتقديمًالقوائمًبناءًعليها.ً

ًقائمةًاألتعابًوالعموالتًوالرسومًوالمصاريفًاألخرىًالمقترحةًالتيًيتوجبًعلىًالعمالءًدفعها11ً
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12ً

تويًعلىًتفاصيلًاإلجراءاتًوالنظمًالتيًسيتمًاتباعهاًلجميعًدليلًلإلجراءاتًالتشغيليةًيحً-دليل اإلجراءات التشغيلية
ًإجراءاتًالعملًواإلجراءاتًاإلداريةًالجوهرية،ًبماًفيهاًاآلتي:

ً
ًفتحًوتشغيلًحساباتًالعمالء.ً(1
ًتنفيذًوتسجيلًاألوامر،ًوتنفيذًوتسويةًوتأكيدًصفقاتًالتداول.ً(2
ًتوفيرًالمشورةًوالخدماتًالمالئمةًللعمالء.ًً(0
ًمناولةًوحفظًأموالًالعمالءًوأصولًالعمالء.ً(4
ًتقديمًالتقاريرًللعمالء.ً(5
ًااللتزامًبجميعًمتطلباتًحفظًالسجالت.ًً(6

للوائحًالساريةًالمعمولًبهاًً-شروط تقديم الخدمات10ً  ً ًتكونًشروطًتقديمًالخدماتًوفقا

14ً

ًالصفقاتًاآلتي:ًطلوبةًفيًإشعارًتنفيذًمتحتويًالمعلوماتًالً–ًنماذج إشعار الصفقات
 اسمًالشركةًوإفادةًبأنهاًمرخصة.ً(1
 تاريخًووقتًالتداول.ً(2
 اسمًالعميلًورقمًحسابهًوعنوانه،ًأوًأيًمعلوماتًتعريفيةًأخرى.ً(0
(،ًباإلضافةًإلىًاآلتي:ً(4 أوًشراء   ً  الورقةًالماليةًذاتًالعالقةًوكميتها،ًونوعًالصفقةً)بيعا
 
 التسليمًأوًانتهاءًالصالحيةًإذاًكانتًالورقةًالماليةًورقةًماليةًتعاقدية.بيانًتاريخًاالستحقاقًوتاريخًً(1
 إذاًكانتًالورقةًالماليةًعقدًخيارًتمًتنفيذه،ًيجبًبيانًاآلتي:ً(2
 سعرًتنفيذًعقدًالخيار.ً•
 ماًإذاًكانًتنفيذًعقدًالخيارًيؤديًإلىًبيعًأوًشراءًلألصلًموضوعًالعقد.ً•
تمًتنفيذًالصفقةًبناءًعليه،ًأوًمتوسطًالسعر،ًوالثمنًاإلجماليًالمتوجبًعلىًالعميلًأوًسعرًالورقةًالماليةًالذيًً(5

 المستحقًله،ًوإفادةًحيثًيلزمًبأنًالسعرًهوًسعرًمتوسط.
عليه.ً(6  تاريخًالتسويةًإذاًكانًمتفقاً 
 الرسومًالمتعلقةًبالصفقةًالمتوجبًعلىًالعميلًدفعهاًللشركة.ً(7
 إذاًكانتًالصفقةًلشراءًوحدةًفيًصندوقًاستثمار.ًالرسومًالمدفوعةًمسبقا ًً(8
 بيانًماًإذاًكانتًالشركةًقدًقامتًبتنفيذًالصفقةًبصفتهاًأصيال ،ًأوًتمًتنفيذهاًمعًتابعًأوًمنًخالله.ً(9
عندًحسابًأيًعمولةًأوًعائدًآخرًمستحقًأوًسوفًيستحقًعلىًاألوراقًالماليةًذاتًالعالقةًبشكلًمنفصلًعنًً(13

يجبًإيضاحًمبلغًالعمولةًأوًالعائدًاآلخرًالذيًيحصلًعليهًالمشتريًأوًعددًاأليامًالتيًسوفًيتلقىًعمولةًسعرًالصفقة،ً
 عنها.
اإليضاحًفيًحالًعدمًانتقالًأيًحصصًأرباح،ًأوًمكافأةًأوًحقًآخرًتمًاإلعالنًعنه،ًولمًيتمًسداده،ًأوًتوزيعه،ًً(11

 عالقةًإلىًالمشتريًبموجبًالصفقة.أوًوضعهًموضعًالتنفيذًبشأنًالورقةًالماليةًذاتًال
أيًتكاليفًمترتبةًعلىًالصفقةًبماًفيًذلكًالضرائبًالتيًلنًتقومًالشركةًبدفعهاًمنًالرسومًالمشارًإليهاًفيًالبندًً(12
 أعاله.7ً
إذاًكانتًالصفقةًقدًشملت،ًأوًسوفًتشملًشراءًعملةًبعملةًأخرى،ًبيانًسعرًصرفًالعملةًالمستخدم،ًأوًإفادةًً(10
 هًسيتمًإعطاءًسعرًالصرفًعندًالطلب.بأن
إذاًكانتًالورقةًالماليةًموضوعًإشعارًتنفيذًالصفقةًتؤديًإلىًإغالقًمركزًاستثماريًمفتوحًفيًعقدًمشتقات،ًً(14

 يجبًأنًيوضحًإشعارًتنفيذًالصفقةًاآلتي:
منًالمركزًاالستثماريًالمفتوح.ً(1  كلًعقدًمشتقاتًيشكلًقسماً 
 القًالمركزًاالستثماريًبموجبه.وكلًعقدًمشتقاتًتمًإغً(2
ًوصافيًربحًأوًخسارةًالعميلًعندًإغالقًالمركزًاالستثماري.ً(0

15ً

  تحتويًالمعلوماتًاآلتية: -نماذج تقارير التقويم الدوري لمحفظة العمالء
 محتويات وقيمة المحفظة .0
ودًالتيًتحتويها،ًوالقيمةًالحاليةًلكلًوصفًكلًورقةًماليةًتحتويهاًالمحفظة،ًوعددًاألسهم،ًأوًالوحدات،ًأوًالعقً(1

 مركزًاستثماري.
 مبلغًاألرصدةًالنقدية.ً(2
 القيمةًاإلجماليةًللمحفظةًبتاريخًالتقويم.ً(0
 التغييرًفيًقيمةًالمحفظةًمنذًآخرًتقريرًتقويم.ً(4ً
 
 أسس التقويم .9
 أوراقًماليةًمنذًتقريرًالتقويمًالسابق.بيانًأسسًحسابًقيمةًكلًورقةًماليةًوتفسيرًأليًتغيرًفيًأسسًتقويمًأيًً(1
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إذاًكانتًأيًأوراقًماليةًمقيمةًبعملةًأخرىًغيرًالعملةًالمستخدمةًلتقويمًالمحفظة،ًيجبًبيانًسعرًصرفًتلكًً(2
ًالعملةًكماًهيًبتاريخًالتقويم.

ً
 الصفقات والتغير في المحفظة .3
 
 الفترة.تفصيلًعنًكلًصفقةًيتمًإبرامهاًلحسابًالمحفظةًخاللًً(1
 المبلغًاإلجماليًلألموالًالمحولةًإلىًالمحفظةًأوًالمدفوعةًمنهاًخاللًالفترة.ً(2
 تفصيلًأيًأوراقًماليةًمحولةًإلىًالمحفظةًأوًمنهاًخاللًالفترة.ً(0
ًالمبلغًاإلجماليًللعموالتًوحصصًاألرباحًوالعوائدًاألخرىًالتيًاستلمتهاًالشركةًلحسابًالمحفظةًخاللًالفترة.ً(4
 
 الرسوم واألتعاب .4
 
 المبلغًاإلجماليًللرسومًأوًاألتعابًأوًالضرائبًالمدفوعةًمنًالمحفظةًلمشترياتًومبيعاتًاألوراقًالماليةًخاللًالفترة.ًً(1
 المبلغًاإلجماليًلرسومًأوًأتعابًإدارةًالمحفظةًوأيًخدماتًأخرىًيتمًتوفيرهاًمنًقبلًالشركةًخاللًالفترة.ًً(2
تفاصيلًأيًأتعابًحصلتًعليهاًالشركةًًمنًطرفًثالثًتتعلقًبالصفقاتًالتيًتمًإبرامهاًلحسابًالمحفظة،ًأوًاإلشارةًًً(0

 .إلىًأنهًتمًاإلفصاحًعنًأسسًأوًمبلغًتلكًاألتعابًللعميلًبشكلًمنفصل
 
 األوراق المالية المرهونة .5
 
لحسابًالمحفظةًمعًإيضاحًهويةًالشخصًالذيًتمًتفاصيلًأيًأوراقًماليةًمقدمةًكضمان،ًأوًرهنًلضمانًقروضًً(1

 رهنهاًلمصلحته.
ًالمبلغًاإلجماليًأليًعمولة،ًأوًمدفوعاتًأخرىًتمًسدادهاًخاللًالفترةًالمتعلقةًبتلكًالقروض.ً(2
 
 المراكز االستثمارية في المشتقات .6
رةً)بماًفيًذلكًأيًعموالتًأوًالربحًأوًالخسارةًفيًكلًصفقةًإلغالقًمركزًاستثماريًفيًالمشتقاتًخاللًالفتً(1

 رسومًأخرىًواجبةًالدفعًبشأنًالصفقة(.
 تفاصيلًكلًمركزًاستثماريًمفتوحًفيًالمشتقاتًبتاريخًالتقويمًبماًفيًذلك:ً(2
 األوراقًالمالية،ًأوًالسلعًأوًالمؤشرًأوًأيًأصلًآخرًموضوعًالعقد.ً-
 سعرًالتداولًوتاريخًالصفقةًاالفتتاحية.ً-
 اليًلعقدًالمشتقات.سعرًالسوقًالحً-
 الربحًأوًالخسارةًالحاليةًالمتعلقةًبالمركزًاالستثماريًالذيًلمًيتمًتصفيته.ً-
 سعرًالتنفيذًوتاريخًًانتهاءًالعقد.ً-

16ً

ًواإلجراءاتًالرقابيةًاآلتية:ًتقديمًوثائقًخاصةًبالنظمً-النظر واإلجراءات الرقابية
ًسياساتًونظمًإدارةًالمخاطر.ً(1
ًافحةًغسلًاألموالًوتمويلًاإلرهاب.إجراءاتًمكً(2
ًدليلًالمطابقةًوااللتزام.ً(0
ًبرنامجًمراقبةًالمطابقةًوااللتزام.ً(4
ًقواعدًالسلوك.ً(5

ًخطةًاستمراريةًالعمل17ً

ًمستنداتًالتأسيسًوإثباتًفتحًحساباتًبنكية18ً

ًالتأمينًالمهني19ً

ًحجزًاالسمًالتجاريًلدىًالجهاتًالمعنية23ً

21ً
العقودًواالتفاقياتًوالترتيباتًوالمفاهماتًمعًاألطرافًاألخرىًلتقديمًأيًخدماتًأوًعملياتًجوهريةًالمتعلقةًبالنشاط/ً

ًاألنشطةًالمضافة.

ًطلباتًلجميعًاألشخاصًالمقترحًتسجيلهم22ً

 


