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  النطاق والتطبيقاملادة ألاولى: 

 وإدارتها. تجميع ألاوامر )"حسابات التجميع"(إلى تنظيم فتح حسابات  الالئحةتهدف هذه  .أ 

 .الالئحةيجب على أي شخص يرغب في فتح حسابات التجميع وإدارتها التزام أحكام هذه  .ب 

 أو قواعد السوق. التنفيذية لوائحه أو النظام بأحكام الالئحة هذه تخل ال .ج 

 : أحكام تمهيديةةاملادة الثاني

نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم  الالئحةقصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذه ي   .أ 

  .هـ.2/6/4121وتاريخ  03م/

 قائمةاملعاني املوضحة لها في النظام وفي  الالئحةيقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه  .ب 

 ما لم يقِض سياق النص بغير ذلك. قواعد السوق  في املستخدمة املصطلحات

 الثالثة: إلاعفاءاملادة 

 على بناء الالئحة هذه متطلبات من شخص أي إعفاء -بعد الحصول على موافقة الهيئة  - للمركز 

 .املركز من بمبادرة أو الشخص ذلك من طلب

 املالي املقابل: الرابعةاملادة 

 .أن يتقاض ى مقابل مالي نظير الخدمات التي يقدمها وفق أحكام هذه الالئحة للمركز

 ألاهلية متطلبات: الخامسةاملادة 

 على آلاتي بيانهم: حساب التجميعتقتصر إدارة 

 .إلادارة نشاط ممارسة في له شخص مرخص .أ 

قواعد املنظمة الستثمار ترخيص ملمارسة نشاط إلادارة وفق الشخص مستثنى من متطلب ال .ب 

 املؤسسات املالية ألاجنبية املؤهلة في ألاوراق املالية املدرجة.

 مدير الحساب وواجبات حساب التجميع إدارة: السادسةاملادة 

والئحة  الالئحةبموجب أحكام هذه املشاركين حساب أن يعمل ملصلحة اليجب على مدير  .أ 

 ألاشخاص املرخص لهم.

بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة ألاشخاص املرخص لهم بما حساب المدير  يلتزم .ب 

بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص ، الذي يتضمن العمل املشاركينفي ذلك واجب ألامانة تجاه 

 املعقول.
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عد مدير  .ج   حساب الي 
ا
خسائر الناجمة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء العن املشاركين تجاه  مسؤوال

 تصرفه أو تقصيره املتعمد.

 بالسجالت الاحتفاظ: السابعةاملادة 

يديره ملدة لكل حساب تجميع بسجل محّدث  ألاوقات جميعفي  يحتفظأن حساب ال مدير ىعل يجب

أي  لك)بما في ذ مطالبةأو  قضائية ى وجود دعو  حال. وفي لكخالف ذ تحدد الهيئة سنوات مالمعشر 

مدير  ىفيجب عل ،بذلك السجلقائمة أو مهدد بإقامتها( أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق  ى دعو 

القضائية أو املطالبة ى الدعو  لكت انتهاءحين إلى  كمدة أطول وذل السجل بذلكيحتفظ  أنحساب ال

 أو إجراءات التحقيق القائمة.

 حساب التجميع سجل: الثامنةاملادة 

على  الالئحة هذه أن يتضمن سجل حساب التجميع املشار إليه في املادة السابعة من يجب .أ 

 آلاتية حد املعلومات
ا
 :أدنى ا

 .جميعها التجميع بحساب املتعلقة العمليات (4

 :وفق آلاتي املشاركينمعلومات  (2

  املشاركاسم. 

 املشارك. رقم معّرف 

  املشاركرقم حساب. 

  في السجل املشاركتاريخ تسجيل. 

  جريت لتيا العملياتبيانات جميع
 
 .مشارككل ل أ

قدم  ويجب، كذل امطلبه عند الهيئة واملركز ملعاينة حساب التجميع سجل إتاحة يجب .ب   مديرأن ي 

  الحساب
ا
ظهر ذ لى)ع حال طلبهفي  الحساببمشارك إلى أي  للسجلملخصا امللخص  لكأن ي 

 (.فقط نياملعباملشارك جميع املعلومات املرتبطة 

 املصالح تعارض: التاسعةاملادة 

التعامل مع حاالت تعارض املصالح وفق أحكام الئحة ألاشخاص املرخص  الحساب مدير ىعل يجب

 .السوق  سلوكيات والئحة، لهم
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  ألاصول  ملكية: ةشر اعالاملادة 

حساب في  املودعة ألاوراق املاليةفي  مصلحة أو مطالبةأي الحساب دير أن يكون مل يجوز  ال .أ 

  .أو الحقوق أو املنافع املرتبطة بها -همن خاللأو املنتظر تسويتها -التجميع 

ألاوراق املالية في  مستحقاتأو  مطالبةفي أي  حقأي  الحسابمدير  نيال يجوز أن يكون لدائ .ب 

 .من هذه املادة )أ( املشار إليها في الفقرة

 فتح الحسابات: ةعشر  لحاديةااملادة 

 لفتح حساب التجميعالحفظ  عضو إلى املركز من خالل مدير الحساب التقدم بطلبعلى  يجب .أ 

 .املركز ايحدده آلالية التيوفق 

 عن الحفظ  عضو  يكون  .ب 
ا
 .املشاركينلصالح ويكون تجميع، ال حساب فتحمسؤوال

 املشار إليه في الفقرة )أ( من هذه املادة باسم مدير الحساب.التجميع يجب أن يكون حساب  .ج 

 .ذاتهحفظ المن خالل عضو  ذي العالقة وحساب التجميع حساب املشاركيجب فتح  .د 

 الاشتراك في حساب التجميع: عشرة ةثانيالاملادة 

  :بيانهم آلاتي على حساب التجميع في تقتصر املشاركة .أ 

  توافر آلاتي:شريطة  إلادارة نشاط ممارسة في له مرخص شخصلدى  عميل (4

صفقات بيع وشراء أوراق مالية  في الدخول من بشروط تمكنه له  املرخص الشخص تعيين .أ 

 .نيابة عن عميله دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه مدرجة

 . ذاته له يديره الشخص املرخص تجميعمشاركة العميل من خالل حساب  .ب 

مدير من خالل حساب تجميع يديره  الصندوق أن تكون مشاركة  شريطة ،صندوق استثمار (2

 .ذلك الصندوق 

 الترخيص أوراقه املالية املدرجة شخص مستثنى من متطلب يدير  مؤهل أجنبيمستثمر  (0

 في املؤهلة ألاجنبية املالية املؤسسات الستثمار املنظمة قواعدال وفق إلادارة نشاط ملمارسة

 توافر آلاتي: شريطةاملدرجة،  املالية ألاوراق

صفقات بيع وشراء أوراق مالية  في الدخول  من تمكنه بشروط املستثنى الشخص تعيين .أ 

 مسبقة موافقة على الحصول  إلى الحاجة املستثمر ألاجنبي املؤهل دون  عن نيابة مدرجة

 منه.

 .ذاته من خالل حساب تجميع يديره الشخص املستثنى املؤهل ألاجنبي مشاركة املستثمر .ب 

 .حساب التجميع الذي يكون مسؤوال عن إدارتهال يجوز ملدير الحساب املشاركة في  .ب 
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 .املفتوح من خاللهالحفظ املشاركة في حساب التجميع  لعضو ال يجوز  .ج 

 التجميع حساب اتفاقية: عشرة ةثالثال املادة

، الحسابمع مدير  للمشاركينة أسس العالقة التعاقديّ التجميع  حساب اتفاقية تتضمنأن  يجب .أ 

 حد - على أن تتضمن
ا
 املعلومات آلاتية: -أدنى  ا

 .حسابات املشاركينعلى  حساب التجميع من خاللأسس توزيع ألاوراق املالية  (4

على  حساب التجميع من خاللألاوراق املالية أسس توزيع ألاموال املتحصلة من بيع  (2

 .املشاركين

 إلى حساب التجميع. املشاركحساب ألاوراق املالية من  نقلآلية  (0

 .املشاركحساب حساب التجميع إلى املالية من ألاوراق  نقلآلية  (1

إلاخالل باإلجراءات املشار إليها في الفقرة )أ( من املادة الخامسة عشرة من حاالت  معالجةآلية  (5

 بها. املرتبطة ، والتعامل مع ألاوراق املالية ذات العالقة والحقوق واملنافعهذه الالئحة

 مقابل الخدمات والعموالت. (6

 املشارك توقيع التأكد من الحسابمدير  علىيجب مع مراعاة أحكام الفقرة )د( من هذه املادة،  .ب 

 .اشتراكه في الحساب قبل منها نسخة ىعل هوحصول حساب التجميع اتفاقية على

 .موحدة التجميع ذي العالقة حسابفي  املشاركين جميع ىعل املطبقة الشروطيجب أن تكون  .ج 

عد .د   الحساب  مدير  ي 
ا
 هذه من)أ(  الفقرةالحد ألادنى من املعلومات املطلوبة وفق  ملتطلب مستوفيا

 .املشاركمع  يوقعهاأخرى  اتفاقية أيحال تضمين تلك املعلومات في  في املادة

 من خالل حساب التجميع وبيعها شراء ألاوراق املاليةعشرة:  ةرابعالاملادة 

نفذ صفقات شراء  .أ 
 
 بناءا على تعليمات مدير الحساب ألاوراق املالية من خالل حساب التجميعت

 آلاتية: الخطوات وفق

 من خالل أي من آلاتي:الشراء  صفقةلتسوية  اف  نقد كفر امن تو عضو السوق تأكد  (4

 وفق قواعدالصفقة  لتسوية النقدية للمتطلبات مدير الحساب استيفاءمن  تحققال .أ 

 .شراء أمر إدخال قبلالعالقة  ذات السوق 

 قبل من خالل حساب التجميع تسويتها املنتظر البيع صفقات قيمةمن كفاية تحقق ال  .ب 

 .شراء أمر إدخال

 .وفق أحكام قواعد السوق ذات العالقة دخل عضو السوق أمر الشراءي (2



 

7 
 

تخذ إحدى الخطوتين آلاتيتين: (0
 
 في حال تنفيذ صفقة الشراء، ت

 املشاركينحسابات إلى  من حساب التجميع تراةاملشألاوراق املالية  الحفظ عضو  ينقل .أ 

 .الشراء صفقاتعلى أساس متوسط قيمة 

 لبيع ألاوراق العالقة ذو السوق  عضو يدخل   .ب 
ا
 املشتراة. املالية أمرا

نفذ .ب 
 
 الحساب مدير تعليمات على بناءا  التجميع حساب خالل من املالية ألاوراق بيع صفقات ت

 :آلاتية الخطوات ووفق

 :من خالل أي من آلاتيالبيع  لصفقة فر ألاوراق املالية الالزمةامن تو عضو السوق تأكد  (4

 التجميع حساب إلى املشاركينحسابات  من ألاوراق املالية الحفظ عضو نقلالتحقق من  .أ 

 .بيع أمر إدخال قبل

 .بيع أمر إدخال قبل التجميع حساب خالل من املالية املشتراة ألاوراق التحقق من كفاية .ب 

دخل عضو السوق أمر البيع (2  .وفق أحكام قواعد السوق ذات العالقة ي 

إلى  املباعة املالية ألاوراق قيمةينقل عضو الحفظ ، وتسويتها في حال تنفيذ صفقة البيع (0

 .البيع صفقاتعلى أساس متوسط قيمة  الخاصة باملشاركين النقديةالحسابات 

)ب( و الخطوات املشار إليها في الفقرتين )أ( يجب على مدير الحساب عند إصداره تعليمات في شأن .ج 

 :لشروط آلاتيةمراعاة امن هذه املادة 

 في عملية نقل  (4
ا
 .عليه التعامل فيها يحظر أوراق مالية أن ال يكون املشارك طرفا

عدم إدخال أمر لشراء أوراق مالية يترتب على نقلها إلى حساب املشارك إخالل بالقيود  (2

 النظامية.  

رقم املعرف الخاص به قبل إدخال أمر  وأمن عدم وجود قيود على حساب املشارك  التأكد (0

 .لشراء أوراق مالية بهدف نقلها إلى حساب ذلك املشارك

 إعادة ألاوراق املالية إلى حساب املشارك املنقولة منه في حال عدم بيعها. (1

 إجراءات نهاية يوم التداول : عشرة الخامسةاملادة 

 يوم كل بنهايةحساب التجميع  عدم وجود أوراق مالية فيالتأكد من  الحسابيجب على مدير  .أ 

 من خالل أي من آلاتي: تداول 

تسويتها في حساب التجميع بناءا على  املنتظر املودعة أو املالية عضو السوق ألاوراق بيع (4

 تعليمات مدير الحساب.
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إلى حسابات  في حساب التجميعتسويتها  املنتظر املودعة أو املالية عضو الحفظ ألاوراقنقل  (2

 بناءا على تعليمات مدير الحساب. املشاركين

 بنظام ربطه املعلق الحفظ لعضو يجوز  املالية، ألاوراق إيداع مركز قواعد أحكام من استثناءا  .ب 

على بعد الحصول  املشاركساب حمن حساب التجميع إلى  املالية ألاوراق نقل والتسوية إلايداع

 موافقة املركز.

من حساب ألاوراق املالية  نقليجوز  املالية، ألاوراق إيداع مركز قواعد أحكام من استثناءا  .ج 

رقم أو  حساب املشاركالتجميع أو  حساب علىوجود قيود حال  في املشاركحساب التجميع إلى 

 في الحاالت آلاتية:وذلك  باملشاركاملعرف الخاص 

 .املنقولة منهألاوراق املالية إلى حساب املشارك إعادة  (4

دخل أمر شرائها قبل إيقاع  (2
 
على حساب التجميع أو حساب  القيدنقل ألاوراق املالية امل

 .املشارك أو رقم املعرف الخاص باملشارك

 في حال  واملركز إشعار الهيئةوعضو الحفظ يجب على مدير الحساب  .د 
ا
ا كتابة  إلاخاللفورا

إلاجراءات ألاسباب التي أدت لذلك، وإلاشعار  يوضحوأن بمتطلبات الفقرة )أ( من هذه املادة 

 اتفاقيةاملنصوص عليها في هذه الحاالت معالجة  آلية وفق ملعالجة الوضعوالوقت الالزم املتخذة 

 .حساب التجميع

( من هذه املادة، أ( من الفقرة )2وفق الفقرة الفرعية ) ألاوراق املاليةعضو الحفظ  ينقلإذا لم  .ه 

 طلب استالمهعند  نقلهافللمركز 
ا
بالطريقة وخالل املدة الزمنية التي يحددها  مدير الحسابمن  ا

 .املركز

 واملركز صالحيات الهيئة: عشرة السادسة املادة

إلزام مدير الحساب بالتوقف عن إدارة حساب  -بعد الحصول على موافقة الهيئة-أو املركز  للهيئة

 آلاتية: الحاالت -حصر دون - ذلك ويشمل ا،متقديرهفي أي وقت وفق وذلك  التجميع

 لالستقرار املالي أو زعزعة الثقة في  .أ 
ا
نشوء أحداث أو تطورات سلبية من شأنها أن تشكل تهديدا

 .السوق املالية

 .حماية املستثمرين .ب 

 .الحفاظ على سوق منتظم .ج 
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 : تحديد املسؤوليةعشرةالسابعة املادة 

أي مسؤولية  أو املركز  السوق، ال تتحمل الهيئة دون إلاخالل بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد

عن ألاضرار أو الخسائر التي يتكبدها أي من ألاشخاص املرخص لهم أو عمالئهم إذا كان ذلك بسبب 

 مباشر أو غير مباشر من أي من آلاتي: 

 .الالئحةألحكام هذه  خاضعة صفقات أو أوامر أو إجراءات أي .أ 

 صفقة معينة أو إغالق السوق.أي أو إلغاء التداول أو  التعليق الكلي أو الجزئي .ب 

 أو املركز  الهيئةممارسة  .ج 
ا
 .الالئحةا بموجب هذه ممن صالحياته أيا

 لسبب خارج عن إرادته.املركز أي عطل في خدمات  .د 

 والنفاذ النشر: عشرةالثامنة  املادة

 .اعتمادها قرار وفق نافذة الالئحةتكون هذه 


