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  إلغاء   حال   في   وأصولهم   العمالء   أموال   تسليم   إجراءات   تنظيم   رأي   استطالع   بنود 

 املال(   أسواق   هيئة   من   )املقترح   له   املرخص   الشخص   ترخيص 

 مالحظات االتحاد النص بعد التعديل  النص قبل التعديل  التعديل  املادة الفصل الكتاب م

الفصل  الخامس 1

 األول 

إضاقة  1-14-2

 مادة

أنشطة في حال إلغاء ترخيص   

لهالشخص   الذي    املرخص 

يحتفظ   أو  بأموال  يدير 

وأصولهم قبل   العمالء  من 

اتخاذ  الهيئة عليه  يجب   ،

 اإلجراءات التالية: 

امللغي    -1 الشخص  يقوم 

بإخطار    
ً
فورا ترخيصه 

بالوسيلة املتفق    -عمالئه  

بين   املبرم  العقد  في  عليها 

توقفه   – الطرفين   عن 

إللغاء    
ً
نظرا العمل  عن 

 الهيئةالترخيص من قبل 

اإلجراءات  واتخاذ 

لتسليم   أموال الكفيلة 

أو   العمالء وأصولهم لهم 

أو   ملن له صلة في مسكها 

 إدارتها أو حفظها. 

وتظل يده حارسة وأمينة 

العمالء  على   أموال 

إلى حين االنتهاء    وأصولهم

من عملية التسليم خالل 

الزمنية التي    املدة 

له   في    الهيئةتحددها 

 قرارها. 

امللغي    -2 الشخص  يلتزم 

تقارير   بتقديم  ترخيصه 

تسليم   عملية  متابعة 

وأصولهم   العمالء  األول 

لهم أو له صلة في مسكها 

حفظها   أو  إدارتها  أو 

في   الواردة  للتعليمات 

بين  * التفرقة  نقترح 

إلغاء   حال 

الترخيص  

بطلب  االختياري  

الشخص   من 

إلغاء  أو  املرخص 

العقابي  الترخيص 

الرقابية  الجهة    من 

التصفية. ويؤيد    أو 

في   نظرنا  وجهة 

األحكام   في  التفرقة 

انته ما    ىاملنظمة 

  املادة في    النص  إليه

5-1 -9 
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 مالحظات االتحاد النص بعد التعديل  النص قبل التعديل  التعديل  املادة الفصل الكتاب م

 ( رقم  من 3امللحق   )

من   السابع  الكتاب 

وذلك  التنفيذية  الالئحة 

ال صدور  تاريخ  قرار  من 

أعمال   من  انتهائه  وحتى 

 التسليم. 

امللغي    -3 الشخص  يقوم 

بتقديم    هترخيص 

التالية   املستندات 

من   االنتهاء  عند  للهيئة 

التسليم   وفقا   –أعمال 

الواردة  اإلقفال  ملرحلة 

( رقم  امللحق  من 3في   )

)أموال   السابع  الكتاب 

   -العمالء وأصولهم(: 

من    -أ وكلة  اشعار 

بشأن    املقاصة

جميع   تسوية 

االلتزامات 

للسوق  املستحقة 

 والعمالء.

من    -ب  البورصة اشعار 

تجميد   بشأن 

الشخص   حسابات 

عن  ترخيصه  امللغي 

وتسوية   التداول 

االلتزا مات  جميع 

للسوق  املستحقة 

 والعمالء.

من    -ج اقب تقرير  مر

خارجي    حسابات

لدى    الهيئة مسجل 

إتمام   بصحة  يفيد 

أموال  عملية تسليم  

وأصولهم   العمالء 

لضوابط  وفقا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرورةهنا نرى    -ب

تسوية جميع "إلغاء 

االلتزامات 

للسوق  املستحقة 

لدى    والعمالء

البورصة  "حساب 

 من هذا البند.

ذلك أن تسوية  

االلتزامات هي عمل 

 وكالة املقاصة. 

 

 

 

 

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                 www.unioninvest.org  
 

 

3/ 13 

 مالحظات االتحاد النص بعد التعديل  النص قبل التعديل  التعديل  املادة الفصل الكتاب م

هيئة   وتعليمات 

بهذا   املال  أسواق 

إلى   باإلضافة  الشأن 

امتالك   عدم  تأكيد 

من   ألي  الشخص 

العمالء   أموال 

 .وأصولهم

ويكون التقرير املشار  

إليه أعاله صادرا من  

حسابات   اقب  مر

الهيئة  لدى  مسجل 

اقب   مختلف عن مر

الخار  ي  جالحسابات 

املغلي  للشخص 

ينتمي   وال  ترخصيه 

 .املكتبلذات 

أخرى   -د معلومات  أي 

 .الهيئةتطلبها 

امللغي   -4 الشخص  يلتزم 

عقد   بتعديل  ترخيصه 

والنظام   التأسيس 

األساس ي من خالل إلغاء  

األوراق نص   أنشطة 

من أغراضه وذلك   املالية

تاريخ   من  سنة  خالل 

وتزويد   القرار  إصدار 

 الهيئة بما يفيد ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقب   ملاذا* مر

غير   حسابات جديد 

حسابات  اقب  مر

يؤدي   هذا  ،الشركة

 إلى تكلفة غير مبررة.

 

 

إلغاءها    -4 نرى 

ألن   وجود  وذلك 

في  النشاط  وذكر 

ال   األساس ي  النظام 

لهذا  ممارسته  يعني 

غير  من  النشاط 

الجهة   رخصة 

 عن   الرقابية.
ً
فضال

النشاط   وجود  أن 

الشركة   أغراض  في 

لتأسيس   شرط  هو 

تعمل  تابعة  شركة 

النشاط،    نفسفي  

الحاالت   في  وبالتالي 

إلغاء   يكون  التي 

على   بناًء  النشاط 

الشخص  طلب 

بسبب  له  املرخص 
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 مالحظات االتحاد النص بعد التعديل  النص قبل التعديل  التعديل  املادة الفصل الكتاب م

شركة تأ سيس 

هذا   تمارس  تابعة 

يتمكن   لن  النشاط 

هذه   تأسيس  من 

حسب  الشركة 

وزارة  إجراءات 

كان   إن  إال  التجارة 

األساس ي  نظامه 

النشاط   يتضمن 

سيقوم   الذي 

الشركة  تأسيس 

ملمارسته،  التابعة 

الحي  املثال  ولعل 

الشركة  هنا 

، الكويتية للمقاصة

هذه   واجهت  التي 

وزارة   مع  الحالة 

وتم  التجارة، 

شركاتها   تأسيس 

تعدبل   بعد  التابعة 

النظام األساس ي لها 

عبارة   ليتضمن 

شركات   تأسيس 

تمارس   تابعة 

وفق   أنشطة 

األغراض 

في   عليها  املنصوص 

 نظامها األساس ي"

الفصل  الخامس 2

 الثالث

إضافة  9- 3-4

 مادة

الحسابات يلتزم    اقب    مر

الشخص ببذل   عناية 

إعداد    الحريص عند  الالزمة 

مرتبطة   –التقارير   غير 

الحسابات   وتدقيق  بمراجعة 

على   – ببناء  منه  املطلوبة 

في  الواردة  الهيئة  متطلبات 

املقصود   هو  *ما 

املادة    بنص 

غير )التقارير  

بمراجعة   املرتبطة

وتدقيق 

غير   الحسابات(، 

 مفهوم؟ 
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 مالحظات االتحاد النص بعد التعديل  النص قبل التعديل  التعديل  املادة الفصل الكتاب م

أعماله   الالئحة يمارس  وأن 

 بأمانة ونزهة ومهنية.

الفصل  السابع 3

 الخامس

تعديل   7- 5-1

وإضافة 

 بند 

استثمار .1 إدارة 

بنفسه   العميل

تخويل  وعدم 

مرخص  أشخاص 

آخرين    لهم

ويمكن بإدارتها  ،

شركات  تخويل 

إلدارة  متخصصة 

استثمارات  

خارج دولة   العميل

بشرط  الكويت 

افقة     العميلمو

ذلك،  على  كتابيا 

مع  افق  يتو بما 

األسواق   أنظمة 

املعني ة الخارجية 

يخالف   ال  وبما 

 القانون أحكام  

 . الالئحةوهذه 

استثمارات    -1   العميل إدارة 

تخويل   وعدم  بنفسه 

لهم مرخص    أشخاص 

ويمكن   بإدارتها،  آخرين 

شركات   تفويض 

من  متخصصة   مرخصة 

مماثلة   رقابية  جهة  قبل 

إلدارة استثمارات  للهيئة  

جولة    العميل خارج 

افقة  مو بشرط  الكويت 

العميل كتابيا على ذلك،  

أنظمة  مع  افق  يتو بما 

الخارجية  األسواق 

يخالف   ال  وبما  املعنية 

وهذه    القانون أحكام  

 . الالئحة

تعاقد    -7 حال  الشخص في 

له شركات   املرخص  مع 

من   مرخصة  متخصصة 

مماثلة   رقابية  جهة  قبل 

استثمارات   إلدارة  لهيئة 

دو   العميل لة  خارج 

أن   يجب  الكويت، 

التعاقد   هذا  يتضمن 

تسليم   أموال  آلية 

أو   العمالء وأصولهم لهم 

أو  مسكها  في  له صلة  لم 

 
ً
وفقا حفظها  أو  إدارتها 

للحاالت الواردة في البند  

من   9- 1-5( من املاجة  6)

 هذا الكتاب.

 

الفصل  السابع 4

 الخامس

تعديل   9- 5-1

 بند 

التي   -6 الكيفية 

تسليم   بها  سيتم 

املحفظة مكونات  

لها   -6 سيتم  التي  الكيفية 

املحفظة تسليم مكونات  

أوراق من    االستثمارية
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 مالحظات االتحاد النص بعد التعديل  النص قبل التعديل  التعديل  املادة الفصل الكتاب م

من   االستثمارية

وأموال    أوراق مالية

إلى  بها  محتفظ 

في  العميل وذلك   ،

طلب     العميل حال 

عدم  عند  أو  ذلك 

فسخ   أو  تجديد 

بين   املبرم  العقد 

املرخص   الشخص 

مع  والعميل  له  ،

السرعة   مراعاة 

في  التأخر  وعدم 

طلبات   تنفيذ 

 .العميل

وأية  وأموال    مالية

أصول أخرى محتفظ بها  

أو ملن له صلة   العميلإلى  

أو   أدارتها  أو  مسكها  في 

حال  حفظها في  وذلك   ،

أو    العميل طلب   ذلك 

د أو فسخ عند عدم تجدي

بين   املبرم  العقد 

له  املرخص  الشخص 

إلغاء  والعميل عند    أو 

الشخص   ترخيص

له مع  املرخص  مراعاة ، 

الشخص   عناية  بذل 

والسرعة    الحريص

تنفيذ   في  التأخر  وعدم 

وتسليم    العميلطلبات  

املحفظة مكونات  

 .االستثمارية

 

 

 

 

 

 

 

 

*وجود النص )مع 0

إلغاء الترخيص( 

العميل  توحي بأن 

يمكن أن يطلب من  

  الشخص املرخص

 االستمرار في

 واله.ماالحتفاظ بأ

الفصل  السابع  5

 الخامس

إعادة  9- 5-1

ترتيب  

وإضافة 

 بند 

من    -11  املتبعة  اإلجراءات 

له  املرخص  في   الشخص 

بناء   التعاقد  إنهاء  حال 

طلب   أو  على  العميل 

، أو الشخص املرخص له

نشاط   ترخيص  إلغاء 

استثمار   محفظة  مدير 

قبل   أن   الهيئةمن  على 

أدنى    –تتضمن     –كحد 

 ما يلي:

األموال   -أ نقل  آلية 

املكونة  واألصول 

العميل   ملحفظة 

التي   االستثمارية 

الشخص  يديرها 

بنشاط   له  املرخص 

مدير محفظة استثمار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لم تفرق املادة بين  

نقل أموال العمالء  

وأصولهم، عند  

نقل مكونات  

املحفظة من  

الشخص املرخص  

له إلى شخص آخر 

، ونخش ى مرخص له
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 مالحظات االتحاد النص بعد التعديل  النص قبل التعديل  التعديل  املادة الفصل الكتاب م

أخر  الإلى   شخص 

 . مرخص له 

مكونات    -ب تسليم  آلية 

االستثمارية   املحفظة 

وأوراق  أصول  من 

مالية وأموال محتفظ 

بها إلى العميل أو ملن له 

أو  مسكها  في  صلة 

 ارتها أو حفظها. إد

على    -12 الشخص يتعين 

والعميل له    املرخص 

بالقوانين   االلتزام 

األخص   وعلى  واللوائح 

 .الالئحةوهذه  القانون 

في حال قبول  

الشخص املرخص  

له اآلخر أموال من 

الشخص املرخص  

له امللغي ترخيصه  

لصالح العميل يتم  

معاقبة الشخص 

املرخص له اآلخر  

لقبوله أموال من 

حساب ليس باسم  

العميل ملخالفته 

( من 2نص الفقرة )

( من  2-2املادة )

الكتاب السابع  

"أموال العمالء  

وأصولهم" 

 أنه ت
ً
م  خصوصا

بالفعل مجازات  

شركات مرخص لها 

في مثل هذه الحالة 

من مجلس التأديب  

 إلى أن  
ً
مستندا

الشركة قبلت 

األموال من حساب  

عمالء شخص  

مرخص له وليس 

من حساب مصرفي  

 باسم العميل.

 

  إلغاء نقترح  لذا

 من األخيرة العبارة

( من 2) الفقرة نص

  هذا"( 2-2املادة )

 عن أن تكون  
ً
فضال

هذه املعامالت 

 من وواردةصادرة 
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 مالحظات االتحاد النص بعد التعديل  النص قبل التعديل  التعديل  املادة الفصل الكتاب م

 باسم حسابات

 "العميل

تعديلها لتصبح   أو 

  هذا" : كالتالي 
ً
  فضال

  هذه تكون  أن عن

  صادرة املعامالت

  حسابات من وواردة

  لدى العميل باسم

 باسم أو  البنك

  لدى العميل

 له مرخص شخص

 "آخر

 

الفصل  السابع 6

 الخامس

إضافة  1- 5-4

 بند 

املرتبطة    الجوانب   :
ً
أوال

املحافظ  أشكال  بجميع 

 االستثمارية:

لإلجراءات   -6 تفصيلي  دليل 

إنهاء   حال  في  املتبعة 

طلب   على  بناء  التعاقد 

الشخص أو    العميل

له إلغاءاملرخص  أو   ، 

الشخص ترخيص  

 الهيئة  من قبل  املرخص له

مع ضرورة مراعاة ما ورد في  

رقم   هذا   3امللحق  من 

 الكتاب.

 

الفصل  السابع 7

 الخامس

إضافة  2- 5-2

 بند 

حال    -4  ترخيص  في  إلغاء 

له املرخص  من    الشخص 

لنص    الهيئةقبل    
ً
تطبيقا

، فإنه  القانون من    67املادة  

ال يجوز له احتساب أتعاب  

إدارة   املحفظة وعموالت 

تاريخ    االستثمارية بعد  ملا 

 سريان قرار الهيئة.

التفرقة   *ضرورة 

بند   في  -1املذكورة 

وضرورة    2- 14

رسوم  بين  التفرقة 

إدارة   وأتعاب

ورسوم   املحفظة 

إدارة  وأتعاب 

 األصل. 

الفصل  السابع 8

 الخامس

إضافة  3- 5-3

 مادة

امللغي    الشخص  يلتزم 

قبل   من   الهيئةترخيصه 
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 مالحظات االتحاد النص بعد التعديل  النص قبل التعديل  التعديل  املادة الفصل الكتاب م

عن  شهرية  تقارير  بتقديم 

االغالق   املحافظ محل  حالة 

( و 1وذلك وفق النماذج رقم )

(  2( الواردة في امللحق رقم ) 2)

من هذا الكتاب، على أن يتم  

خالل   التقارير  هذه  تسليم 

أيام عمل من  5فترة ال تتجاوز 

 نهاية اكل شهر. 

الفصل  السابع 9

 الخامس

تعديل   2- 5-5

 املادة

أن تطلب   للهيئةيحق  

الشخص  من 

تزويدها  له  املرخص 

أو  معلومات  بأية 

أو   تقارير  أو  بيانات 

تراها  إضافية  أوراق 

الزمة للتأكد من مدى  

بكافة  االلتزام 

والشروط  املتطلبات 

هذا   في  الواردة 

 الفصل. 

من   للهيئةيحق   تطلب  أن 

له    الشخص املرخص 

امل ترخيصه والشخص  لغي 

قبل   بأية   الهيئةمن  تزويدها 

تقارير   أو  بيانات  أو  معلومات 

الزمة  تراها  إضافية  أوراق  أو 

االلتزام  مدى  من  للتأكد 

والشروط  املتطلبات  بكافة 

 الواردة في هذا الفصل.

 

الفصل  السابع 10

 السادس

إعادة  6- 6-1

ترتيب  

وإضافة 

 بند 

بها   -7  سيتم  التي  الكيفية 

املالية تسليم     األوراق 

األخر  واألصول  ى واألموال 

إلى   بها  أو    العميلاملحتفظ 

أو   مسكها  في  صلة  له  ملن 

إدارتها أو حفظها، وذلك في 

أو   ذلك  العميل  حال طلب 

فسخ   أو  تجديد  عدم  عند 

بين   املبرم  الشخص  العقد 

والعميل له  أو    املرخص 

ترخيص   إلغاء  عند 

له املرخص  مع الشخص   ،

عناية   بذل  مراعاة 

الحريص  الشخص 

في   التأخر  وعدم  والسرعة 

 تنفيذ طلبات العميل.
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 مالحظات االتحاد النص بعد التعديل  النص قبل التعديل  التعديل  املادة الفصل الكتاب م

امللحق   وردفي  ما  ومراعاة 

 من هذا الكتاب.  3رقم 

على    -8 الشخص  يتعين 

والعميلامل له   رخص 

بالقوانين   االلتزام 

األخص  وعلى  واللوائح 

 .الالئحةالقانون وهذه 

الفصل  السابع 11

 السابع

تعديل   6- 7-1

 املادة

على    -7 يتعين 

الشخص املرخص له  

االلتزام    والعميل

واللوائح   بالقوانين 

األخص  وعلى 

وهذه    القانون 

 . الالئحة

من    -7 املتبعة  اإلجراءات 

له املرخص  في   الشخص 

حال إنهاء التعاقد بناء على  

الشخص أو    العميلطلب  

له إلغاء املرخص  أو   ،

ترخيص نشاط أمين حفظ  

قبل   أن    الهيئةمن  على 

  ما   –كحد أدنى    –تتضمن  

 يلي:

األموال  نقل  آلية  أ. 

يديرها   التي  واألصول 

له  املرخص   الشخص 

إلى  حفظ  أمين  بنشاط 

 شخص أخر مرخص له. 

أموال   تسليم  آلية  ب. 

املدارة    العميل وأصول 

إلى  الحفظ  جهة  من 

أو ملن له صلة في   العميل

أو  إدارتها  أو  مسكها 

 حفظها. 

امللحق   في  ورد  ما  مراعاة  مع 

 . من هذا الكتاب 3رقم 

الشخص    -8 على  يتعين 

والعميل  له  املرخص 

بالقوانين  االلتزام  

األخص  وعلى  واللوائح 

 القانون وهذه الالئحة.

 

 

 ( 3رقم ) قامللح
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واألصول للعمالء أو من له صلة في نسكها أو إدارتها أو حفظها في حال إلغاء ترخيص الشخص  )اإلجراءات العامة لتسليم األموال

 لنص املادة 
ً
 من القانون( 67املرخص له من قبل الهيئة تطبيقا

 مالحظات االتحاد االجراءات الواجبة على الشخص امللغي ترخيصه املرحلة اإلجراء 

 املرحلة األولى: 

وتقديم   "اإلعالن 

ـــــدات   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ املستنــ

 الالزمة للهيئة" 

1-    
ً
فورا اإلعالن  ترخيصه  امللغي  الشخص  على  وبحد    –يستوجب 

في    3أقص ى   الترخيص  إلغاء  قرار  تاريخ إصدار  أيام عمل من 

 وسائل االعالم التالية: 

 املوقع اإللكتروني الخاص بالشركة.  ▪

قات  كافة حسابات وسائل التواصل االجتماعي والتطبي ▪

 االلكترونية املعتمدة والرسمية للشركة. 

 صحيفتين يوميتين محليتين.  ▪

 يجب على امللغي ترخيصه مراعاة ما يلي عن اإلعالن: 

يجب أن يتضمن اإلعالن قرار الهيئة بإلغاء  -

عمالء  دعوة  يفيد  وما  الشركة  ترخيص 

وتاريخ  وأصولهم  أموالهم  الستالم  الشركة 

 فترة التسليم.

اإلفصاح  تلتزم   - بقواعد  املدرجة  الشركة 

العاشر   للكتاب  وفقا  الشأن  بهذا  املعنية 

 "اإلفصاح والشفافية" من هذه الالئحة. 

يستوجب    -2 استثمار  مدير محفظة  ترخيص نشاط  إلغاء  حال  في 

املتخصصة   الشركات  إخطار  ترخيصه  امللغي  الشخص  على 

بقرا الكويت  دولة  خارج  العمالء  استثمارات  إلدارة  ر املرخصة 

الهيئة وتفعيل بنود تسليم أموال العمالء وأصولهم لهم أو من له  

بين  املبرم  في العقد  الواردة  أو إدارتها أو حفظها  صلة في مسكها 

 الطرفين. 

وبحد    –بناء على صدور قرار الهيئة يلتزم الشخص امللغي ترخيصه   -3

بتقديم خطة عمل للهيئة    – أيام عمل من تاريخ القرار    10أقص ى  

جراءات التي يجب على الشركة اتخاذها لتسلين أموال  واضحة لل 

لتنفيذ   الزمنية  واملدد  املالية  األوراق  بأنشطة  املتعلقة  العمالء 

 عملية التسليم وتتضمن ما يلي: 

في   ▪ صلة  له  من  أو  لهم  العمالء  وأصول  أموال  تسليم  آلية 

 مسكها أو إدارتها أو حفظها. 

لعمالئه   ▪ األساسية  البيانات  يتضمن  يكون   –تقرير  والذي 

تقرير ملتابعة عملية تسليم أموال العمالء وأصولهم لهم أو  

على األخص ما   – من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها 

 يلي:

 االسم الرباعي.  -

إمكانية  -1 عدم  حالة  على  قصرها  نرى 

الشخص ألحد    توصل  له  املرخص 

الهيئة   تعليمات  لتنفيذ  عمالئه 

واإلجراءات  األموال  تسليم  بشأن 

( تتجاوز الغرض من  1املوجودة في )

أ  باعتبار  اإلجراءات  ن  موضوع 

بين   التواصل  على  حريصة  الهيئة 

وعميله  له  املرخص  الشخص 

والجهات   له  املرخص  والشخص 

املوكل إليها إدارة األصول الخارجية 

الجهات   لكافة  بنشرها  جدوى  وال 

ما   االعتبار  في  األخذ  مع  الخارجية 

في   النشر  من  الهيئة  به  ستقوم 

واإلفصاحات  الرسمية  الجريدة 

 درجة. التي ستقوم بها الشركة امل
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 مالحظات االتحاد االجراءات الواجبة على الشخص امللغي ترخيصه املرحلة اإلجراء 

 بيانات االتصال. -

 رصيد العميل. -

املادة   - في  املحددة  واألصول  األموال  هذا    2-1نوع  من 

 الكتاب. 

 الدولة(موقع األموال واألصول )تحديد  -

 أي بيانات أخرى ترى الشركة ضرورة ذكرها في الخطة.  -

امللغي  ▪ الشخص  أعاله  إليه  املشار  التقرير  من  يستثنى 

ويستبدل  استثمار  محفظة  مدير  نشاط  ملزاولة  ترخيصه 

التقرير   )   2و  1بنموذج  رقم  امللحق  في  هذا  2الواردة  من   )

أموال   تسليم  عملية  ملتابعة  تقارير  وتعتبر  العمالء  الكتاب 

 وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها. 

متابعة   -4 تقرير  وتقديم  بتحديث  ترخيصه  امللغي  الشخص  يلتزم 

في   عملية تسليم أموال العمالء وأصولهم لهم أو من له صلة 

( البند  في  إليه  النشار  حفظها  أو  إدارتها  أو  للهيئة  3مسكها   )

 بشكل شهري.

ت  -5  مع ما 
ً
م ذكره في هذه املرحلة، يستوجب على الشخص تزامنا

 ملا هو متفق عليه في 
ً
امللغي ترخيصه التواصل مع عمالئه وفقا

العمالء   أموال  تسليم  إجراءات  لتطبيق  بينهم  املبرمة  العقود 

وأصولهم وتسوية التزاماتهم على الفور أو تحويلها إلى حساب  

 لتعليمات العميل وذلك لكل عميل عل
ً
ى حدة  شخص آخر وفقا

نشاط  بكل  الخاصة  العمالء  مع  التعاقد  لشروط  وفقا  وذلك 

 من أنشطة األوراق املالية. 

 املرحلة الثانية: 

"تنفيذ آلية تسليم 

أموال وأصول 

 العمالء".

 أحكام عامة 

أموال   تسليم  آلية  تنفيذ  خالل  ترخيصه  امللغي  الشخص  على  يجب 

 وأصول العمالء بذل عناية الشخص الحريص على األوجه التالية: 

بذل قصارى جهده في تسليم أموال وأصول عمالئها لهم أو  ▪

في   له صلة  أقرب من  في  أو حفظها وذلك  إدارتها  أو  مسكها 

وقت ممكن مع مراعاة الكيفية التي سيتم بها عملية التسليم 

 للعقود واالتفاقيات املبرمة مع العميل.
ً
 وفقا

تقع مسؤولية التواصل مع هيئة أسواق املال خالل املرحلة   ▪

مسؤول   على  اإلقفال  ملرحلة  النهائي  االعتماد  وحتى  األولى 

ينوبه على أن املطابقة وا الهيئة أو من  اللتزام املسجل لدى 

 ببيانات مسؤول التواصل. 
ً
 يتم إخطار الهيئة مسبقا

في   ▪ املعنية  والجهات  للهيئة  والبيانات  املعلومات  كافة  توفير 

 عملية التسليم بشكل واضح ودقيق. 
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 مالحظات االتحاد االجراءات الواجبة على الشخص امللغي ترخيصه املرحلة اإلجراء 

قد   ▪ جوهرية  تطورات  أي  حول  فوري  بشكل  الهيئة  إخطار 

 تعرقل عملية التسليم.

ع ▪ العميل  الحفاظ  استالم  بشأن  الثبوتية  املستندات  لى 

ألمواله وأصوله أو استالم من له صلة في مسكها أو إدارتها أو  

 حفظها لهم. 

 

 

مدة * تحديد  ضرورة  الخامسة:  النقطة 

أن  املستندات  على  حتفاظاال  ممكن   ،

 ملدة ثالث سنين.  تحدد

 املرحلة الثالثة: 

 "االقفال". 

حال   .1 التسليم في  عملية  تنفيذ  في  ترخيصه  امللغي  الشخص  التزام 

النهائي   التقرير  تقديم  يتم  الهيئة،  قبل  من  املحددة  املدة  خالل 

لعملية التسليم وشهادة براءة الذمة من الجهات املعنية داخل دولة  

 الكويت وخارجها )إن وجدت(. 

عملية   .2 تنفيذ  في  ترخيصه  املغلي  الشخص  التزام  عدم  حال  في 

يم خالل املدة املحددة من قبل الهيئة، وذلك ملسببات عدة التسل

على سبيل املثال ال الحصر تعذر االتصال ببعض عمالء الشخص 

بأموال   ترخيصه يظل محتفظ  امللغي  الشخص  فإن  له،  املرخص 

 وأصول عمالئه غير املطالب بها. 

وأصولهم  .3 العمالء  أموال  نقل  تعليمات  إصدار  في  الحق  للهيئة 

له آخر لضمان سالمة أموال العمالء وأصولهم في  لشخص مرخص  

عملية   من  االنتهاء  على  ترخيصه  امللغي  الشخص  قدرة  حال عدم 

الهيئة   ارتأت  إذا  تطرأ  قد  التي  األسباب  من  سبب  ألي  التسليم 

 ضرورة ذلك. 

 

 

 

 

ال بد من تحديد نوع الحساب الذي  -2

يستحق   وهل  به  االحتفاظ  سيتم 

 معينة. العمولة بعد مدة زمنية 

 

 عامة:  ةمالحظ ❖

املادة • وتخالف  لديهم  مذكورة  غير  واملقاصة  للبورصة  وامللكية  املالية  األوراق  نقل  في  عليها  املنصوص  الحاالت  في  2-2)  في   )

 ل.يالكتاب السابع والتي تنص على تحويل األموال باسم العم
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