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ملا  املالية  اخلدمات  �شركات  يف  واأهمية  حيوية  املهن  اأكرث  من  الداخلية  الرقابة  مهنة  تعد 

والأنظمة  بالقوانني  اللتزام  عرب  امل�شتدام  النمو  و�شمان  الن�شاط  ا�شتقرار  يف  دور  من  لها 

املراقب  عمل  دليل  من  الثانية  الن�شخة  اإ�شدار  وياأتي  ال�شركات،  هذه  لعمل  املنظمة  واللوائح 

كنتيجة  وال�شلع،  املالية  الأوراق  هيئة  قبل  من  املرخ�شة  املالية  اخلدمات  �شركات  الداخلي يف 

باأ�شواق املال  لنجاح الإ�شدار الأول والتطور الكبري وال�شريع يف الأنظمة والت�شريعات اخلا�شة 

الإماراتية، حيث ظهرت احلاجة لوجود مرجع �شامل ومتكامل للمراقب الداخلي لأداء مهامه 

وفقا لالأنظمة ولأف�شل املمار�شات العاملية يف هذا ال�شاأن. 

متطلبات  كاأحد  الداخلي  املراقب  وظيفة  اإدراج  اإىل  وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  عمدت  وقد 

موظف  وجود  اإىل  احلاجة  ظهرت  بعدما  املالية  اخلدمات  ل�شركات  الأ�شا�شية  الرتخي�ش 

ال�شركة  اإدارات  كافة  لدى  الداخلية  الرقابة  مبادئ  اإر�شاء  مبا�شر عن  ب�شكل  وم�شوؤول  م�شتقل 

واأق�شامها، والتي ت�شمن التزام هذه ال�شركات بالقوانني والأنظمة التي حتكم عملها. 

اإن طبيعة عمل املراقب الداخلي تتمثل يف بناء بيئة رقابة داخلية قوية داخل ال�شركة، مما يعني 

ملمار�شتها  الالزمة  بالت�شريعات  والتزامها  لأعمالها  امل�شتدام  والنمو  ن�شاطها  ا�شتمرار  �شمان 

لن�شاطها، كما اأنها تعمل على التقليل من خماطر عدم اللتزام.

يهدف هذا الدليل اإىل اإي�شال مفهوم عمل ودور املراقب الداخلي يف �شركات اخلدمات املالية 

تقدمي عر�ش  هو  الدليل  والهدف من هذا  املجال،  العاملية يف هذا  املمار�شات  اأف�شل  وتر�شيخ 

خالل  من  ال�شركة  يف  تطبيقها  �شيتم  التي  العديدة  والأنظمة  للقواعد  ووا�شحة  ب�شيطة  بلغة 

املوظفني املرخ�شني و�شائر العاملني فيها. وقد اأعدت خ�شي�شا مل�شاعدة امل�شوؤولني يف ال�شركة 

على فهم وتاأدية مهامهم التنظيمية. 

اأربعة حماور رئي�صية، هي: اإىل  الدليل  وقد مت تق�صيم هذا 

الداخلي املراقب  لعمل  املنظمة  والقرارات  الأنظمة 

به اخلا�شة  املهني  ال�شلوك  ومعايري  الداخلي  املراقب  مفهوم 

الداخلية الرقابة  قواعد  وتر�شيخ  ال�شركة  يف  اللتزام  ثقافة  بناء 

واملراجعة التطبيق 

املقدمـة
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املحور الأول:

الأنظمة والقرارات املنظمة

 لعمل املراقب الداخلي
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املحور الأول: الأنظمة والقرارات  املنظمة

لعمل املراقب الداخلي

املادة / املواد الأنظمة / القرارات

ل�صنة   )1( رق���م  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ق����رار 

بالو�صطاء النظام اخلا�س  �صاأن  يف   2000
)7/7/5(، )18 مكرر/2(،  

)18مكرر/3(، )13/اأ(

ل�صنة  )48/ر(  رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  قرار 

والتحليل  امل��ال��ي��ة  ال���ص��ت�����ص��ارات  ب�����ص��اأن   2008
املايل

)15/1( ،)14/6( ،)4/6(

)29/ر(  اإدارة الهيئة رقم  قرار رئي�س جمل�س 

ن�����ص��اط احل��ف��ظ  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����ص��اأن   2009 ل�����ص��ن��ة 

املالية للأوراق  الأمني 

)7/11( ،)7/9( ،)3/6(

)66/ر(  اإدارة الهيئة رقم  قرار رئي�س جمل�س 

ف�صل  واآل���ي���ات  ���ص��واب��ط  ب�����ص��اأن   2007 ل�����ص��ن��ة 

الو�صطاء  لدى  احل�صابات 

)7/2(

)25/ر(  اإدارة الهيئة رقم  قرار رئي�س جمل�س 

بالهام�س التداول  ب�صاأن   2008 ل�صنة 

)4/اأول/1(

قرار رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة رقم  )12/ر( ل�صنة 2010 ب�صاأن معايري امللءة املالية
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الثاين: املحور 

الداخلي املراقب  مفهوم 

به اخلا�صة  املهني  ال�صلوك  ومعايري 
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الداخلي املراقب  مفهوم  الثاين:  املحور 

به اخلا�صة  املهني  ال�صلوك  ومعايري 

�صابط  اأو  اللتزام  و  املطابقة  م�صوؤول  اأي�صا  عليه  ويطلق  الداخلي:  املراقب 

والعاملني  ال�شركة  التزام  مدى  ومتابعة  مراقبة  عن  امل�شوؤول  ال�شخ�ش  هو  المتثال: 

من  املفرو�شة  الأنظمة  و  اللوائح  القوانني،  �شمن  بالعمل  مدراء  اأو  موظفني  من  فيها 

الداخلية  واللوائح  الأنظمة  اإىل  بالإ�شافة  املالية،  والأ�شواق  كالهيئة  الرقابية  اجلهات 

ال�شركة. قبل  من  املعدة 

ت�صري معايري ال�صلوك املهني التالية على املراقب الداخلي: 

والنزاه���ة: الأمانة   .1

ق�شارى  يبذل  اأن  و  م�شوؤولية،  و  باأمانة  املهنية  واجباته  و  وظائفه  يوؤدي  اأن   √
اأكمل وجه.  اإجنازها على  جهده يف 

اأعمال  اأو ميار�ش  اأن�شطة غري م�شروعة،  اأي  يكون طرفا يف  اأن  يعمد يف  اأن ل   √
بها.  يعمل  التي  ال�شركة  اأو  للمهنة  بالن�شبة  مقبولة  غري 

لل�شركة. الأخالقية  و  امل�شروعة  الأهداف  وي�شاهم يف  اأن يحرتم   √

املو�ص���وعية:  .2

اإ�شدار  يف  �شلبا  يوؤثر  باأنه  اإليه  ُينظر  اأو  �شلبا  يوؤثر  قد  �شيء  اأي  يقبل  ل  اأن   √
املهنية. اآرائه 

اأن يف�شح يف تقاريره عن كافة احلقائق الهامة التي يتو�شل اإليها و يعلم بها،   √
والتي قد يرتتب على اإغفال ذكرها حتريف احلقائق الواردة يف هذه التقارير 

املراجعة. حمل  الن�شاطات  عن 
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ال�ص��رية:  .3

عليها  يطلع  التي  املعلومات  حماية  و  ا�شتخدام  يف  حذرا  و  حري�شا  يكون  اأن   √
ال�شركة. بعمالء  اخلا�شة  البيانات  وخا�شة  عمله  ملهام  تاأديته  اأثناء 

لعالقات  نتيجة  عليها  احل�شول  مت  التي  ال�شرية  املعلومات  ا�شتغالل  عدم   √
باأية  ي�شتخدمها  ل  واأن  �شخ�شية،  مزايا  لتحقيق  عمل  عالقات  اأو  مهنية 

لل�شركة. والأخالقية  ال�شرعية  والأهداف  القوانني  مع  تتعار�ش  طريقة 

قانوين  ترخي�ش  دون  املعلومات  هذه  من  اأي  عن  الإف�شاح  اأو  الك�شف  عدم   √
اأو عندما يكون هناك حق قانوين. �شريح وحمدد 

الكف��اءة:    .4

واملثابرة. والدقة  الواجبة  بالعناية  املهنية  باخلدمات  يقوم  اأن   √
القوانني  القوانني والإف�شاح يف تقاريره ح�شبما تقت�شيه  اأن يعمل على متابعة   √

بها. املعمول  املهنة  واأ�شول 

ال�شلة  ذات  والت�شريعات  للقوانني  الكامل  والفهم  املعرفة  لديه  تكون  اأن   √
لديها. يعمل  التي  ال�شركة  ون�شاط  بن�شاطه 

املهنية:  .5

امل�شتوى  على  واملحافظة  املهنية  واملهارات  املعلومات  اكت�شاب  يف  ال�شتمرار   √
خدمات  يتلقى  العميل  اأن  من  للتاأكد  واملهارات  املعلومات  هذه  من  املطلوب 

مهنية متميزة تواكب اأحداث التطورات والت�شريعات واأ�شاليب املمار�شة املهنية.

واأف�شل  الدولية  للمعايري  وفقا  الداخلية  بالرقابة  املتعلقة  املهام  يوؤدي  اأن   √
املمار�شات املهنية املتبعة يف هذا املجال.
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ال�صتقللية:  .6

اأن ل ي�شارك يف اأي ن�شاط و اأن يتجنب اأية عالقة قد توؤثر اأو ُينظر اإليها على   √
العالقات  اأو  الن�شاطات  تلك  ذلك  ي�شمل  و  حمايدا،  راأيا  تقدمي  يف  توؤثر  اأنها 

ال�شركة.  م�شالح  مع  تتعار�ش  التي 

اأن ل يكون ع�شوا اأو طرفا يف اأي ن�شاط اأو اإجراء تنفيذي.  √

احلر�س على م�صالح العملء:  .7

اأن ي�شع م�شلحة عمالء ال�شركة يف مقدمة اأولوياته.  √
اأن يت�شرف بالعناية الواجبة وفقا للمعايري املهنية املعمول بها.  √
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الثالث: املحور 

ال�صركة يف  اللتزام  ثقافة  بناء 

الداخلية الرقابة  قواعد  وتر�صيخ 
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الثالث: املحور 

ال�صركة يف  اللتزام  ثقافة  بناء 

الداخلية الرقابة  قواعد  وتر�صيخ 
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املحور الثالث: بناء ثقافة اللتزام يف ال�صركة

وتر�صيخ قواعد الرقابة الداخلية

يف  دوره  خالل  من  واللتزام(  املطابقة  )م�شوؤول  الداخلي  املراقب  وظيفة  اأهمية  تربز 

مبادئ  اإر�شاء  عن  مبا�شر  ب�شكل  م�شوؤول  اأنه  حيث  ال�شركة،  داخل  اللتزام  ثقافة  بناء 

يكون عمل  اأن  ال�شروري  ومن  وموظفيها،  ال�شركة  اإدارات  كافة  لدى  الداخلية  الرقابة 

وال�شوابط  القواعد  بتاأ�شي�ش  يقوم  حيث  الأ�شا�ش،  هذا  على  مبني  الداخلي  املراقب 

واللوائح،  بالأنظمة  ال�شركة  التزام  وت�شمن  تكفل  التي   )Systems and Controls(

ب�شكل  ال�شوابط  بهذه  ال�شركة  التزام  من  للتاأكد  الالزمة  اخلطة  بعمل  يقوم  ثم  ومن 

وم�شتمر. عملي 

�س: ما الذي تعنيه بيئة رقابة داخلية قوية؟ وما هي املبادئ الأ�صا�صية لتاأ�صي�س هذه 

البيئة؟

والنمو  ن�شاطها  ا�شتمرار  �شمان  يعني  �شركة  اأي  داخل  قوية  داخلية  رقابة  بيئة  وجود 

�شريد  والتي  اللتزام  التقليل من خماطر عدم  على  تعمل  اأنها  كما  لأعمالها،  امل�شتدام 

لحقا. تف�شيلها 

املبادئ الأ�صا�صية لتاأ�صي�س بيئة رقابة داخلية قوية هي:

التوا�صل: وتعني التوا�شل الفّعال الذي يقوم املراقب الداخلي به مع كافة الأطراف   .1

الداخلية واخلارجية ذات العالقة.

اجلهات  املالية،  الأ�شواق  وال�شلع،  املالية  الأوراق  هيئة  اخلارجية:  الأطراف 

احلكومية الأخرى التي يرتبط عمل ون�شاط ال�شركة بها.

الأطراف الداخلية: جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، وكافة املوظفني.
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الأطراف  كافة  مع  واإيجابية  قوية  عالقة  بناء  على  الداخلي  املراقب  يحر�ش  كما 

التوا�شل  على  ويعمل  داخلية،  اأو  خارجية  اأطرافًا  كانت  �شواًء  معها  يتعامل  التي 

حول  بياناته  حتديث  ل�شمان  وذلك  الرقابية،  اجلهات  مع  والدوري  امل�شتمر 

اأو  اأمور  اأية  مناق�شة  اإىل  بالإ�شافة  ب�شاأنها  ي�شتجد  وما  واللوائح  الأنظمة 

ال�شركة. ن�شاط  اأو  عمله  مهام  تخ�ش  مالحظات 

الوظيفي،  الت�شل�شل  هرم  اأعلى  من  يبداأ  التوا�شل  فاإن  الداخلي  ال�شعيد  وعلى 

حيث  العليا  الإدارة  مع  توا�شله  بتعزيز  الداخلي  املراقب  يقوم  اأن  املهم  فمن 

اللتزام  خطط  فر�ش  ميكنها  والتي  ال�شركة،  ن�شاط  ت�شيري  عن  امل�شوؤولة  اأنها 

على  الداخلي  املراقب  يح�شل  املنطلق  هذا  ومن  املوظفني،  كافة  على  والتطوير 

واإجراءات  تب�شيط مفهوم  يبنى على  والذي  توا�شله معها  العليا عرب  الإدارة  دعم 

اللتزام  اأهمية  وتو�شيح  واللوائح،  الأنظمة  من  يتعار�ش  ل  مبا  الداخلية  الرقابة 

ال�شركة. ن�شاط  على  وفوائده 

املهم  ومن  ال�شركة،  وموظفي  اإدارات  كافة  مع  الداخلي  املراقب  توا�شل  ميتد 

امل�شرتك  الهدف  وتوحيد  املتبادلة  الثقة  على  مبني  التوا�شل  يكون هذا  اأن  اأي�شا 

واللوائح. بالأنظمة  اللتزام  مع  الأرباح  وزيادة  الن�شاط  تطوير  وهو 

من  بالتاأكد  الداخلي  املراقب  لقيام  العملية  الرتجمة  هي  التحقق:   / املراجعة   .2

�شمان  اأجل  من  و�شعها  مت  التي  والقواعد  ال�شيا�شات  بكافة  ال�شركة  التزام 

اللتزام.

اللتزام  لأهداف  ترجمة  يعد  ومف�شل  دقيق  ب�شكل  املبداأ  هذا  على  العمل  اإن 

ثقافة  من  يعزز  مما  الداخلية  الرقابة  بيئة  قوة  ال�شركة  موظفو  ي�شت�شعر  ومنها 

والطويل. املتو�شط  املديني  على  اللتزام 
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مكامن  لت�شحيح  الداخلي  املراقب  ي�شعها  التي  املعاجلة  خطط  هي  الت�صحيح:   .3

ال�شعف. نقاط  وتطوير  اخللل 

اإدارة ال�شركة وكافة العاملني بها بدور  اإدراك  ي�شكل هذا املبداأ عن�شرا مهما يف 

احللول  واإيجاد  الن�شاط  تطوير  على  يعمل  اأنه  حيث  واأهميته  الداخلي  املراقب 

واللوائح. الأنظمة  مع  املتوافقة 

الداخلية: الرقابة  اأهداف  •	

اجلودةالنمو امل�صتدامال�صتمرارية�صمان اللتزام

ال�صركة: يف  امل�صوؤولية  نطاق  •	
اأول: م�صوؤولية املراقب الداخلي  -

يف  تتم  التي  والإجراءات  واملمار�شات  ال�شيا�شات،  تطبيق  �شالمة  مراقبة   .1

اإدارتها  املعتمد من جمل�ش  ال�شركة  يتعار�ش مع دليل �شيا�شات  ال�شركة مبا ل 

ال�شلة. واللوائح ذات  الأنظمة  يتوافق مع  العليا، ومبا  الإدارة  اأو 

بكافة  اللتزام  ي�شمن  دوريا مبا  والإجراءات  ال�شيا�شات  دليل  �شمان حتديث   .2

واأن�شطتها،  ال�شركة  عمليات  بكافة  املتعلقة  والتعليمات  الأنظمة  م�شتجدات 

واللوائح. الأنظمة  مع  متوافق  الدليل  اأن  والتاأكد من 

واللوائح  الأنظمة  بجميع  م�شتمر  ب�شكل  ال�شركة  يف  العليا  الإدارة  اإطالع   .3

اإىل  بالإ�شافة  الرقابية،  اجلهات  عن  ال�شادرة   – عليها  حتديثات  واأية   –
على  تعميمها  ثم  ومن  باللتزام،  اخلا�شة  املطبقة  وال�شيا�شات  املمار�شات 

العليا. الإدارة  ال�شركة عن طريق  موظفي  كافة 
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يف  التدريب  وخطط  التوعية  ور�ش  لعمل  الب�شرية  املوارد  اإدارة  مع  التعاون   .4

الداخلية. والرقابة  اللتزام  جمال 

املحافظة على توفري املعلومات ب�شكل دائم وواف – واأية تغيريات تطراأ عليها   .5

الرقابية. للجهات  خا�شة   –
التقارير  اإعداد  واآلية  الداخلية  والرقابة  لاللتزام  نظام  وو�شع  ت�شميم   .6

الداخلية. الرقابة   / اللتزام  مبراقبة  اخلا�شة 

واللوائح  لالأنظمة  ال�شركة  تطبيق  ت�شمن  للفح�ش  �شاملة  خلطة  الإعداد   .7

والإجراءات  ال�شيا�شات  اإىل  بالإ�شافة  الرقابية  اجلهات  قبل  من  املفرو�شة 

الداخلية اخلا�شة بال�شركة، والتحقق من التزام كافة موظفي ال�شركة مبا �شبق.

من  للتاأكد  واجلديدة  احلالية  ال�شركة  وخدمات  منتجات  جميع  مراجعة   .8

م�شتمرة. ب�شورة  النظامية  للمتطلبات  ا�شتيفائها 

الرقابية  واجلهات  ومدققي احل�شابات اخلارجيني  الإدارات  كافة  مع  التعاون   .9

واللوائح. بالأنظمة  يتعلق  فيما 

ال�شركة  اإدارة  جمل�ش  اإىل  الداخلية  والرقابة  اللتزام  تقارير  ورفع  اإعداد   .10

العليا. والإدارة 

الخت�شا�شات  لتحديد  الب�شرية  املوارد  واإدارة  العليا  الإدارة  مع  التعاون   .11

تداخل  عدم  يكفل  مبا  موظف  بكل  اخلا�شة  الوظيفية  وامل�شوؤوليات 

موظف  كل  ومعرفة  امل�شوؤوليات  يف  التام  الو�شوح  وبالتايل  الخت�شا�شات 

م�شوؤوليته. ومدى  عمله  ملهام 

اللتزام،  ومعايري  وقواعد  باأنظمة  يتعلق  فيما  العليا  لالإدارة  الراأي  تقدمي   .12

امل�شتوى  وعلى  واملنطقة  الدولة  يف  التطورات  باآخر  اإفادتهم  ذلك  وي�شمل 

الدويل، ويت�شمن ذلك اأي�شا تعاون املراقب الداخلي عن قرب مع كافة اإدارات 
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الداخلي  املراقب  وعلى  اليومية،  عملياتها  يف  لها  الدعم  وتقدمي  ال�شركة، 

كحلقة  والعمل  ال�شركة  يف  اللتزام  جمال  يف  ال�شت�شارية  اخلدمات  تقدمي 

ال�شتف�شارات  بجميع  يتعلق  فيما   – الرقابية  اجلهات  مع  خا�شة   – ات�شال 

باللتزام. العالقة  ذات 

والتطبيق.  للقيا�ش  قابل  الداخلية  الرقابة  نظام  اأن  من  التاأكد   .13

مدى  من  للتحقق  ون�شاطاتها  ال�شركة  اإدارات  ملختلف  دورية  مراجعة  عمل   .14

مهامها. باأداء  التزامها 

والإ�شراف على و�شع  اإبداوؤها،  له  التي �شبق  التحقق من ت�شحيح املالحظات   .15

م�شتقبال. تكرارها  بعدم  الكفيلة  الإجراءات 

خمالفات  اأية  عن  الإبالغ  من  ال�شركة  موظفي  متكن  التي  ال�شوابط  و�شع   .16

وعادلة  م�شتقلة  حتقيقات  باإجراء  الكفيلة  واخلطوات  �شري  ب�شكل  حمتملة 

املخالفات. لتلك 
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• اإجراءات املراقب الداخلي يف حال وجود ملحظات اأو جتاوزات للأنظمة 	

من قبل موظفي ال�صركة:

تطبيق  و�شحة  �شالمة  ب�شاأن  للعمل  ال�شركة  لإدارة  املالحظات  اإبداء   .1
اخلا�شة  اأو  الداخلية  )�شواء  املطبقة  واللوائح  والأنظمة  القانون 

وتاليف  ت�شحيحها  على  للعمل  الدولة(  يف  بها  املعمول  اأو  بالهيئة 

م�شتقبال. تكرارها 

اإخطار الهيئة بكل خمالفة لقانونها اأو الأنظمة اأو القرارات ال�شادرة   .2
حتقيق  وباأي  الأ�شواق  لدى  بها  املعمول  الداخلية  اللوائح  اأو  مبقت�شاه 

اأو حكم ق�شائي ي�شدر على اأي من مديري الو�شيط اأو العاملني لديه 

يتعلق بعمله يف جمال الأوراق املالية اأو مبنازعة مدنية تتعلق بعمله اأو 

يف  جنحة  اأو  جناية  متثل  بعقوبة  اأو  اإفال�شه  باإ�شهار  �شادر  حكم  باأي 

من  اأيام  ثالثة   )3( خالل  وذلك  الأمانة،  اأو  بال�شرف  ما�شة  جرمية 

تاريخ علمه بذلك، وذلك عمال بن�ش املادة )18 مكرر/3(.

ال�صركة موظفي  م�صوؤولية  ثانيا:   -

املراقب  بعمل  واملتعلقة  بال�شركة  اخلا�شة  والإجراءات  ال�شيا�شات  جميع  اتباع   .1
الداخلي.

وجه  اأكمل  على  عمله  مهام  لأداء  الداخلي  املراقب  مع  واملطلق  التام  التعاون   .2
واملراجعة. الفح�ش  بعملية  قيامه  عند  وخا�شة 

نقاط  وحتى  مالحظات  اأو  خمالفات  اأية  عن  لل�شركة  الداخلي  املراقب  اإبالغ   .3
وتطويرها. حت�شينها  على  للعمل  ال�شعف 

اللتزام: عدم  خماطر  •	
واإجراءات  عقوبات  عنها  تنجم  التي  املخاطر  باأنها  اللتزام  عدم  خماطر  تّعرف 

لإخفاقها  نتيجة  املوؤ�ش�شة  اأو  ال�شركة  ل�شمعة  اإ�شاءة  اأو  مالية  خ�شائر  اأو  نظامية 
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والأخالقية.  ال�شلوكية  والقيم  والتعاميم  والقواعد  والتعليمات  الأنظمة  تطبيق  يف 

اللتزام: عدم  خماطر  ت�شمل 

اأول: بالن�صبة للمراقب الداخلي:   -

الهيئة. اإلغاء اعتماده من قبل  اأو  العمل  اأو وقفه عن  الداخلي  املراقب  اإنذار 

لل�صركة:  بالن�صبة  ثانيا:   -

اإنذار.  .1

والأ�شواق. الرقابية  اجلهة  قبل  من  املفرو�شة  املالية  الغرامات   .2

رف�ش  اأو  اأخرى،  ن�شاطات  ملمار�شة  جديدة  تراخي�ش  منحها  رف�ش   .3
الرتخي�ش. جتديد 

الرقابية. اجلهة  حتددها  لفرتة  العمل  عن  ال�شركة  اإيقاف   .4

لل�شركة. املمنوح  الرتخي�ش  اإلغاء   .5

ثالثا: خماطر على ن�صاط ال�صركة:  -

ال�شركة. ب�شمعة  الإ�شرار   .1

ع��������دم ا����ش���ت���غ���الل   .2
امل����������وارد وال����وق����ت 

فعال. ب�شكل 

ازدي�������اد اح��ت��م��ال��ي��ة   .3
ال��ت��ع��ر���ش ل��ل��ف�����ش��اد 

والح��ت��ي��ال  الإداري 

املايل.
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الدورية: املراجعة  خطة  بناء  •	
-اللتزام

منوذج خطة الرقابة الداخلية

الإدارة / 

الق�صم

درجة الأهمية/

الأولوية*

معدل الدوران 

يف ال�صنة*
التغطية نقاط 

الإدارة 

العامة  / 

العليا

مرة واحدةمنخف�شة

التطوير وخطط  ال�شرتاتيجية  اخلطة   .1
مدى اللتزام بالإجراءات الت�شحيحية  .2

خدمة 

العمالء

مرتنيمتو�شطة

العمالء خدمة  يف  التميز   .1
الكفاءة يف الرد على ا�شتف�شارات العمالء  .2

حلها طريقة  و  العمالء  �شكاوى   .3
العمل لإجراءات  الكافية  الدراية   .4

�شهريعاليةالتداول

العمالء اأوامر  توثيق  مدى   .1
العمالء قرارات  على  التاأثري  عدم   .2

الو�شيط وممثلي  التداول  مدير  توعية   .3
بعد  للعمالء  ال�شفقات  تاأكيدات  اإر�شال   .4

التداول.

ت����داول ال��ع��ام��ل��ني ب��ال�����ش��رك��ة واأق��ارب��ه��م   .5
تداولتهم. على  الأ�شواق  وموافقات 

�شهريعاليةالعمليات

البنكية الت�شويات   .1
الأ�شواق مع  الت�شويات   .2

العمولة ن�شب   .3
ب�شفة  العمالء  ح�شابات  ك�شوف  اإر�شال   .4

دورية.

للعمالء  احل�����ش��اب  ف��ت��ح  ع��ق��ود  م��راج��ع��ة   .5
بياناتهم حتديث  من  والتاأكد  الن�شطني 
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منوذج خطة الرقابة الداخلية

الإدارة / 

الق�صم

درجة الأهمية/

الأولوية*

معدل الدوران 

يف ال�صنة*
التغطية نقاط 

�شهريعاليةاملالية

اإج����راءات ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة )ال��ق��ي��ود   .1
القب�ش( ال�شرف،  املحا�شبية، 

ال�شركة عن  العمالء  اأموال  ف�شل   .2
لل�شركة املالية  املالءة   .3

ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة وت��ق��ري��ر امل��دق��ق   .4
اخلارجي

الرقابة 

الداخلية

مرة واحدةمنخف�شة

اخلا�ش  والإجراءات  ال�شيا�شات  دليل   .1
ل�شركة با

الداخلية الرقابة  اإجراءات   .2

املوارد 

الب�شرية

مرة واحدةمنخف�شة

املوظفني عقود   .1
واحلوافز الرواتب   .2

دليل  يف  اجلديدة  ال�شيا�شات  اإ�شافة   .3
الب�شرية املوارد 

تقنية 

املعلومات

مرة واحدةمتو�شطة

اللكرتونية الأنظمة  �شالمة   .1
الطوارئ خطط   .2

امل�شتمر التحديث   .3
البيانات �شرية   .4

اإدارة )عالية،  اأولوية مراجعة عمل كل  اأو  * تنويه: يتم حتديد نقاط التغطية، ت�صنيف درجة اأهمية 
هذا  على  وبناءا  فيها،  املتبعة  والإجراءات  �صركة  كل  ن�صاط  طبيعة  بح�صب  منخف�صة(  متو�صطة، 

�صنوي(. �صنوي،  ن�صف  �صنوي،  ربع  )�صهري،  ال�صنة  يف  الدوران  يتم حتديد معدل  الت�صنيف 
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الدورات التدريبية / التوعية: •	
اأول: اإعداد وتنفيذ اخلطة التدريبية  -

التدريبية  الحتياجات  حتديد  على  الب�شرية  املوارد  اإدارة  مع  التن�شيق   .1
موظف  كل  عمل  طبيعة  وبح�شب  اللتزام  منظور  من  املوظفني  لكافة 

العام. بداية  وذلك منذ 

على  ال�شركة  يف  موظف  كل  يح�شل  اأن  على  الداخلي  املراقب  يحر�ش   .2
دورة واحدة – على الأقل – يف اللتزام واملوا�شيع ذات ال�شلة )الرقابة 

والحتيال...الخ(  التالعب  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�شل  الداخلية، 

بالتدريب. املعني  الق�شم  اأو  الإدارة  مع  بالتن�شيق  الواحد  العام  خالل 

والتوعية العمل  ور�س  عقد  ثانيا:   -

امل�شتجدات  بكافة  ال�شركة  موظفي  بتوعية  الداخلي  املراقب  يلتزم   .1
من  وغريها  تدريبية  ور�ش  خالل  من  اللتزام  �شعيد  على  الت�شريعية 

املختلفة. التوعية  و�شائل 

بعمل  الب�شرية  املوارد  اإدارة  مع  وبالتن�شيق  الداخلي  املراقب  يقوم   .2

بتعريف  خالله  من  يقوم  جديد  موظف  لأي  وتوعوي  تدريبي  برنامج 

اإىل  اإ�شافة  ال�شركة  لعمل  املنظمة  واللوائح  الأنظمة  بكافة  املوظف 

ال�شركة. واإجراءات  �شيا�شات 

ال�صركة: وموظفي  العليا  الإدارة  مع  امل�صتمرة  اللقاءات   -

ال�شركة  وموظفي  اإدارات  مع  الجتماع  على  الداخلي  املراقب  يحر�ش   .1

وبينهم. بينه  الثقة  وبناء  التوا�شل  لتعزيز  دوري  ب�شكل 
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الداخلي: للمراقب  الدورية  التقارير   -

التقارير مع عدم الإخلل باملادة )18 مكرر/3(: اآلية رفع   -

التنفيذي  الرئي�ش  اىل  مبا�شرة  تقاريره  برفع  الداخلي  املراقب  يقوم   .1
الداخلي  للمراقب  التامة  ال�شتقاللية  يكفل  مبا  الإدارة  وجمل�ش  لل�شركة 

مهام عمله. لأداء 

الداخلية  للرقابة  وحدة  اأو  املتابعة  و  للرقابة  عليا  جلنة  وجود  حال  يف   .2
وحدة  رئي�ش  او  اللجنة  هذه  اىل  تقاريره  برفع  الداخلي  املراقب  يقوم 

لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش  اىل  برفعها  تقوم  والتي  الداخلية  الرقابة 

الدارة. وجمل�ش 
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املحور الرابع:

واملراجعة التطبيق 
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املحور الرابع:

واملراجعة التطبيق 
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املحور الرابع: التطبيق واملراجعة

الباب الأول: �صركات الو�صاطة املالية

مع  التعامل  باتفاقيات  يتعلق  فيما  ال��داخ��ل��ي  امل��راق��ب  دور  الأول:  البند 

العملء: واأوامر  امل�صتثمرين 

قيام  ت�صمن  التي  الرقابية  الإجراءات  كافة  بو�صع  الداخلي  املراقب  يلتزم 

ال�صاأن  هذا  يف  العاملية  املمار�صات  لأف�صل  وفقا  مبهامها  ال�صركة  اإدارات  كافة 

العلقة وذلك ح�صبما مت ذكره يف  ذات  واللوائح  الأنظمة  يتعار�س مع  ومبا ل 

املهام: اأبرز هذه  يلي  فيما  الثالث،  املحور 

اأوًل: اتفاقيات التعامل مع امل�صتثمرين:

من  المطلوبة  القانونية  ال�شروط  لجميع  الح�شاب  فتح  اتفاقية  ا�شتيفاء  من  التاأكد   .1
المقدمة  الخدمات  لكافة  وتغطيتها  والأ�شواق  وال�شلع  المالية  الأوراق  هيئة  قبل 

المثال: �شبيل  وعلى  اللكتروني(،  التداول  )مثال:  للعميل 

العنوان...الخ(. الإقامة،  الجن�شية، محل  )ال�شم،  للعميل  الأ�شا�شية  البيانات   ○
وفقا لالأ�شول. عميلك”  “اعرف  تعبئة ملحق    ○

○ التحقق من اإرفاق كافة الوثائق المطلوبة لفتح الح�شاب )�شورة الجواز، �شورة 
الإقامة، الرخ�ش التجارية، الوكالت القانونية، بيان اإثبات �شخ�شية الوكيل..

اأن تكون هذه الوثائق �شارية  الخ( مع التفاقية وحفظها في ملف العميل، على 

المفعول واأن يتم ختمها بما يفيد اطالع ال�شركة على اأ�شول هذه الوثائق.

التحقق من عدم وجود اأية بنود في اتفاقية فتح الح�شاب تتعار�ش مع الت�شريعات.  .2

وما  ال�شركة،  ممثل  وتوقيع  قانونا،  يمثله  من  اأو  العميل  توقيع  وجود  من  التحقق   .3
الح�شاب. فتح  اتفاقية  من  لن�شخة  العميل  ا�شتالم  يفيد 
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ثانيا: اأوامر العملء:

الأمر  ا�شتيفاء  ب�شاأن  التداول  مدير  اأو  الو�شيط،  ممثل  التزام  على  رقابته  اإعمال   .1

الورقة  ا�شم  العميل،  ا�شم  الأمر،  نوع  الوقت،  التاريخ،  الالزمة:  ال�شروط  لكافة 

الو�شيط. ممثل  توقيع  العميل،  توقيع  ال�شالحية،  ال�شعر،  المالية، 

بالأنظمة  التزامهم  من  للتحقق  الو�شيط  وممثلي  التداول  مدير  التزام  مراقبة   .2

يلي: فيما  وخا�شة  واللوائح 

وردت  كما  العمالء  اأوامر  تنفيذ  في  الحري�ش  الرجل  عناية  منهم  كل  بذل   ○
اآخر. لعميل على ح�شاب  اأولوية  اإعطاء  وعدم  الوقت  نف�ش  وفي  اإليهم 

م�شكوك في �شحتها. معلومات  اأو  اأخبار  اأية  بن�شر  قيامهم  عدم   ○
اأيا من  اأو  ○ عدم قيامهم باأية ممار�شات �شلبية توؤثر على �شمعة الأ�شواق المالية 

فيها. المتعاملين  اأو  اأع�شائها 

تداولتهم  اأو  الم�شتثمرين  عن  الخا�شة  المعلومات  اإف�شاء  بعدم  التزامهم   ○
اآخرين. اأ�شخا�ش  اأو  م�شتثمرين  ل�شالح 
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خدمة  وموظفي  الو�شيط  ممثلي  قيام  بمنع  الكفيلة  الداخلية  ال�شوابط  و�شع   .3
ا�شت�شارات  تقديم  العميل،  محفظة  كاإدارة  خاطئة  و�شلوكيات  بممار�شات  العمالء 

الأ�شكال. من  �شكل  باأي  العميل  قرارات  على  التاأثير  للعميل،  ن�شائح  اأو  مالية 

التحقق من التزام ال�شركة بكافة ال�شوابط الفنية الخا�شة بت�شجيل مكالمات ال�شركة.  .4

والأ�شخا�ش  التداول  بغرفة  الخا�شة  ال�شوابط  من  م�شتمر  ب�شكل  التحقق   .5
فيها. المتواجدين 

واأقاربهم  ال�شركة  موظفي  اأوامر  بمراقبة  الكفيلة  الرقابية  الإجراءات  و�شع   .6
التالي: وذلك من خالل 

حتى  واأقاربهم  ال�شركة  موظفي  كافة  عن  �شاملة  بيانات  ت�شم  قائمة  اإعداد   ○
النظام. وارد في  لما هو  وفقا  الثانية  الدرجة 

○ التاأكد من عدم قيام اأي من موظفي ال�شركة بالتعامل مع �شركة و�شاطة مالية 
المحلية. المالية  الأ�شواق  في  اأخرى 

○ التاأكد من قيام ال�شركة باأخذ الموافقات الالزمة من مدراء الأ�شواق المالية.
فيما  وخا�شة  العمالء  م�شلحة  على  التداولت  هذه  تاأثير  عدم  من  التحقق   ○
اأحد  لم�شلحة  العمالء  لح�شابات  ا�شتغالل  وجود  وعدم  التنفيذ  باأولوية  يتعلق 

اأقاربهم. اأو  ال�شركة  موظفي 

قبل  من  الم�شتخدم  النظام  على  التداول  �شا�شة  لمراقبة  له  �شالحية  وجود   ○
ال�شركة.

تداولت  على  الداخلي  المراقب  موافقة  على  الح�شول  اإجراء  تطبيق  اإمكانية   ○
التنفيذ. قبل  الموظف 

تتعلق  الرقابية الالزمة ل�شمان عدم وجود مخالفات  العمل على و�شع الإجراءات   .7
Insider Trading, Cross Trading, Front Running…etc :باآليات التداول
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اخللفي  املكتب  مب��ه��ام  يتعلق  فيما  ال��داخ��ل��ي  امل��راق��ب  دور  ال��ث��اين:  البند 

)العمليات(

يلتزم املراقب الداخلي لو�صع كافة الإجراءات الرقابية التي ت�صمن قيام كافة 

العاملية يف هذا  املمار�صات  لل�صركة مبهامها وفقا لأف�صل  املكتب اخللفي  اإدارات 

مت  ح�صبما  وذلك  العلقة  ذات  واللوائح  الأنظمة  مع  يتعار�س  ل  ومبا  ال�صاأن 

املهام: اأبرز هذه  الثالث، فيما يلي  ذكره يف املحور 

اأول: العلقة مع العملء:

باإخطار  ال�شركة  قيام  ت�شمن  التي  والعملية  املنا�شبة  الآليات  و�شع  على  العمل   .1
احل�شاب  ك�شوف  اإر�شال  اإىل  بالإ�شافة  البيع،   / ال�شراء  �شفقات  بتنفيذ  عمالئها 

الأنظمة.  يف  عليها  املن�شو�ش  للفرتات  وفقا  الدورية 

على  والعمل  للتداول  اأخطاء  وجود  بعدم  ال�شركة  التزام  ب�شاأن  رقابته  اإعمال   .2
التداول. بالتن�شيق مع مدير  – وذلك  – اإن وجدت  ت�شحيحها 

وفقا  املقررة  والر�شوم  العمولت  بن�شب  ال�شركة  التزام  ب�شاأن  رقابته  اإعمال   .3
للعميل. احل�شاب  فتح  وعقد  للنظام 

و�شع  عرب  وذلك  م�شتمر  ب�شكل  العمالء  بيانات  حتديث  ب�شاأن  رقابته  اإعمال   .4
احل�شاب. فتح  لنماذج  دورية  املراجعة  بعمل  الكفيلة  الداخلية  الإجراءات 

اأو  يدويا   – وبياناتهم  العمالء  ملفات  بحفظ  اللتزام  ب�شاأن  رقابته  اإعمال   .5
الكرتونيا – ب�شورة اآمنة، �شرية وي�شهل الو�شول اإليها عند احلاجة، وطوال املدة 

قانونا. املحددة 
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البنكية: والت�صويات  املحا�صبية  الرقابية  الإجراءات  ثانيا: 

العمليات  على  وال�شيطرة  الرقابة  بتعزيز  الكفيلة  الداخلية  الإجراءات  و�شع   .1

واملحا�شبية. املالية 

والإيداع  ال�شرف  عمليات  ب�شوابط  التزام  ت�شمن  التي  الرقابية  ال�شوابط  و�شع   .2

الأموال  غ�شل  مبكافحة  يتعلق  فيما  وبخا�شة  الأنظمة  يف  وارد  هو  ملا  وفقا  للعمالء 

الإرهاب. ومتويل 

الت�صليم مقابل  اأ�صا�س  التي تتم على  الت�صوية  الداخلي يف عمليات  املراقب  ثالثا: دور 

الدفع:

مفهوم الت�صليم مقابل الدفع )Delivery Versus Payment(: نظام ت�شوية 

اأثمانها  ت�شديد  مقابل  املالية  الأوراق  ت�شليم  يتم  مبوجبه  والذي  ال�شوق  يف  التداولت 

ونهائي متزامن  ب�شكل 
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نظام  ب�شاأن  2011م  ل�شنة   )17( رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  قرار  الأ�صا�صي:  املرجع 

.)DVP( الدفع  مقابل  الت�شليم  اأ�شا�ش  على  الت�شوية 

اأخرى:  مراجع 

لالأوراق  اأبوظبي  �شوق  عن  ال�شادر  الدفع  مقابل  الت�شليم  نظام  اإجراءات  دليل   .1

املالية.

املايل. دبي  �شوق  عن  ال�شادر  الدفع  مقابل  الت�شليم  نظام  اإجراءات  دليل   .2

الداخلي: املراقب  اإجراءات 

• مقابل 	 الت�شليم  لإج��راءات  ال�شركة  بتطبيق  الكفيلة  الرقابية  ال�شوابط  و�شع 

الو�شاطة  �شركة  العميل،  ب��ني  العالقة  تو�شح  وال��ت��ي  �شليمة،  ب�شورة  ال��دف��ع 

الأمني. واحلافظ 

• واحلافظ 	 العميل  من  كال  اإىل  الأوامر  �شجل  باإر�شال  ال�شركة  قيام  من  التاأكد 

املحددة. املواعيد  يف  الأمني 

• الأخرى.	 والأطراف  الأ�شواق  مع  ال�شركة  التزامات  كافة  متابعة  على  الإ�شراف 

الهيئة  اأنظمة  يف  ال��واردة  باخلطوات  ال�شركة  التزام  ب�شاأن  رقابته  اإعمال   	
حتويل  الت�شوية،  رف�ش  و  اأ الت�شوية  يف  التاأخري  لعمليات  يتعلق  فيما  �شواق  والأ

معاجلة  ���ش��واق،  الأ اإىل  امل��رف��و���ش��ة  ال�شفقات  ت�شوية  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  رب���اح  الأ

لتلك  وم�شتقلة  خم�ش�شة  ح�شابات  وفتح  املرفو�شة،  ال�شراء/البيع  عمليات 

. ت لعمليا ا
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احل�صابات: ف�صل  تقرير  رابعا: 

يف  الدائنني  عمالئها  باأموال  بالحتفاظ  ال�شركة  قيام  احل�صابات:  ف�صل  مفهوم 

ل�شمان  بينهما  التعامل  يف  والف�شل  اخلا�شة  اأموالها  عن  م�شتقلة  بنكية  ح�شابات 

الدائنني. العمالء  حقوق 

 2007 ل�شنة  )66/ر(  رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  قرار  الأ�صا�صي:  املرجع 

احل�شابات. لدى  احل�شابات  ف�شل  واآلية  �شوابط  ب�شاأن 

احل�شابات. ف�شل  تقرير  منوذج  اأخرى:  مراجع 

الداخلي: املراقب  اإجراءات 

• ا�شتخدام 	 اإ�شاءة  عدم  ب�شمان  الكفيلة  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  و�شع 

الإجراءات  هذه  فاعلية  من  والتحقق  للعمالء،  املخ�ش�شة  البنكية  احل�شابات 

م�شتمرة. ب�شورة  تطبيقها  ومدى 

• بالأموال 	 بالت�شرف  ال�شركة  قيام  عدم  من  وم�شتمرة  يومية  ب�شفة  التحقق 

املربمة  احل�شاب  فتح  اتفاقية  لأحكام  وفقًا  ّل  اإ العمالء  ح�شابات  يف  املودعة 

اأحكام القانون والأنظمة والقرارات ال�شادرة مبقت�شاه. معهم، ومبا يتوافق مع  

• ال�شليمة 	 بال�شورة  ظهوره  ل�شمان  احل�شابات  ف�شل  تقرير  اإعداد  يف  الإ�شراف 

الدائنني. العمالء  لأموال  احلقيقي  الو�شع  يربز  ومبا  للنظام  وفقا 

• املحددة 	 للمواعيد  وفقا  الهيئة  اإىل  واإر�شاله  احل�شابات  ف�شل  تقرير  اعتماد 

لذلك.
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ومتويل  الم��وال  غ�صل  مواجهة  يف  الداخلي  امل��راق��ب  دور  الثالث:  البند 

الرهاب

قبل  من  ر�صميا  تكليفه  حال  يف  فقط  الداخلي  للمراقب  ا�صرت�صاديا  البند  هذا  يعد  ملحظة:   *
الإرهاب.  متويل  اأو  الأموال  غ�صل  مبواجهة  اخلا�صة  باملهام  للقيام  ال�صركة 

رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قرار  لقرار  وفقا  الأموال  غ�صل  مفهوم 

ومتويل  الأموال  غ�صل  مواجهة  اإجراءات  ب�صاأن   2010 ل�صنة  )17/ر( 
الإرهاب: كل عمل ينطوي على نقل اأو حتويل اأو ايداع اموال اأو اكت�شابها اأو حيازتها 

فيها  الت�شرف  اأو  مكانها  اأو  م�شدرها  اأو  حقيقتها  متويه  اأو  اخفاء  اأو  ا�شتخدامها  اأو 

من  متح�شله  الموال  تلك  كانت  اذا  بها،  املتعلقة  احلقوق  اأو  ملكيتها  اأو  حركتها  اأو 

رقم  القانون  من   )2( املادة   )2( البند  يف  عليها  املن�شو�ش  اجلرائم  من  جرمية 

الموال.  غ�شيل  جترمي  �شاأن  يف   2002 ل�شنة   )4(
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ل�صنة  )17/ر(  رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قرار  الإرهاب  متويل  مفهوم 

اإمداد  الإرهاب:  ومتويل  الأموال  غ�صل  مواجهة  اإجراءات  ب�صاأن   2010
التي  الع�شابات  اأو  اجلماعات  اأو  املراكز  اأو  املنظمات  اأو  الهيئات  اأو  اجلمعيات 

احتادي  بقانون  املر�شوم  يف  عليها  املن�شو�ش  الإرهابية  الأعمال  ارتكاب  ت�شتهدف 

تعني  اأدوات  اأو  اأموال  باأية  الإرهابية  مكافحة اجلرائم  ب�شاأن   2004 ل�شنة   )1( رقم 

اأغرا�شها. حتقيق  على  اجلهات  تلك 

2010 ب�شاأن  )17/ر( ل�شنة  الهيئة رقم  اإدارة  املرجع الأ�صا�صي: قرار رئي�ش جمل�ش 

الإرهاب. الأموال ومتويل  اإجراءات مواجهة غ�شل 

اأخرى: مراجع 

2002 يف �شاأن جترمي غ�شل الأموال. )4( ل�شنة  القانون الحتادي رقم   .1

 Financial Action Task Force )FATF( Recommendations  .2

الأموال:  غ�صل  مراحل 

الأموال:  اإدخال   .1

• عملية اإيداع الأموال الناجتة عن الأعمال غري امل�شروعة والأن�شطة الإجرامية 	

امل�شروقة. الب�شائع  ح�شيلة  مثل: 

• لغر�ش 	 وذلك  بنوك  الأموال بحجم �شغري يف ح�شابات خمتلفة ويف عده  تودع 

الكت�شاف. وتفادي  والت�شليل  الإخفاء 

• اإر�شال اأو تهريب الأموال ب�شكل الأوراق النقدية اإىل بلدان اأخرى عرب احلدود 	

اأجنبية. مالية  موؤ�ش�شات  يف  لإيداعها 
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هوية  يف  والغمو�ش  للتمويه  و�شائل  عدة  عمليات  تراكم  التحريك:   / الرتاكم   .2
بلد  من  الأموال  حتويل  خالل  من  الرتاكم  هذا  ويتم  احلقيقي.  الأموال  �شاحب 

اآتيني: بعمليتني  وذلك  عديدة،  اإلكرتونية  بحوالت  اآخر  اإىل 

• عدة 	 ح�شابات  اأو  اآخر  اإىل  ح�شاب  من  نقدًا  املودعة  للمبالغ  اإلكرتوين  حتويل 

يف بلد اآخر. 

• عديدة 	 �شركات  ح�شابات  اإىل  املختلفة  البنوك  ح�شابات  من  الأموال  نقل 

اإلكرتونية. بو�شائل 

الدمج: ا�شتثمار الموال امل�شبوهة كاأنها اأموال �شرعية وقانونية. وعادًة ت�شتخدم   .3
هذه الأموال يف:

• املالية.	 الأ�شواق  يف  ال�شتثمار 

• العقار.	 يف   ال�شتثمار 

• ال�شناعية.	 اأو  التجارية  الأن�شطة  يف  ال�شتثمار 

عميلك": "اعرف  مبداأ  تطبيق 

فّعال  ب�شكل  عمالئها  كافة  على  عميلك"  "اعرف  مبداأ  بتطبيق  ال�شركة  قيام  اإن 

والأطراف  لأموالهم  احلقيقي  وامل�شدر  العمالء  هوؤلء  طبيعة  معرفة  من  ميكنها 

الأموال  غ�شل  جرائم  عن  الك�شف  يف  اأ�شا�شي  عامل  ي�شكل  مما  بهم  املرتبطة 

يلي: ما  عميلك  اعرف  منهجية  ت�شمل  ومكافحتها. 

• اأو 	 وكيل  وجود  حال  )يف  احل�شاب  من  احلقيقي  وامل�شتفيد  العميل  هوية  معرفة 

ال�شتثمارية(. وال�شناديق  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ح�شاب 

• للقانون 	 وفقا  �شحيحة  له  الداعمة  وامل�شتندات  العميل  هوية  اأن  من  التحقق 

الداخلية. ال�شركة  لوائح  اإىل  بالإ�شافة  ال�شلة  ذات  والأنظمة 
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• من 	 اأهدافه  اإىل  بالإ�شافة  دخله  وم�شدر  العميل  ن�شاط  طبيعة  على  التعرف 

املالية. الأ�شواق  يف  ال�شتثمار 

• املالية.	 الأ�شواق  يف  املتوقع  ال�شتثمار  وحجم  العميل  ثروة  حجم  حتديد 

الداخلي: املراقب  اإجراءات 

• مبا 	 الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل  مواجهة  �شيا�شة  دليل  اإعداد  على  الإ�شراف 

للنظام. وفقا  الوقائية  الإجراءات  من  املطلوب  الأدنى  احلد  تطبيق  ي�شمن 

• ومتويل 	 الأموال  غ�شل  مواجهة  ب�شاأن  ال�شركة  �شيا�شة  تطبيق  �شمان  على  العمل 

وعملي. فعلي  ب�شكل  الإرهاب 

• الأنظمة 	 يف  الواردة  للمعايري  وفقا  املخاطر  ح�شب  ال�شركة  عمالء  ت�شنيف 

ال�شلة. ذات  واللوائح 

• الأموال 	 غ�شل  مواجهة  اإجراءات  تطبيق  كيفية  على  ال�شركة  موظفي  تدريب 

ال�شركة. الب�شرية يف  املوارد  اإدارة  مع  بالتن�شيق  وذلك  الإرهاب  ومكافحة متويل 

• اأو 	 مالحظة  اأية  ب�شاأن  معهم  والتن�شيق  وفروعها  ال�شركة  اإدارات  كافة  متابعة 

م�شبوهة. معاملة 

• امل�شبوهة.	 التعامالت  ب�شاأن  التحقيق  عمليات  على  املبا�شر  الإ�شراف 

• جمال 	 يف  ال�شركة  التزام  مبراقبة  اخلا�شة  الدورية  التقارير  مراجعة  اأو  اإعداد 

الإرهاب. ومتويل  الأموال  غ�شل  مكافحة 

• 	 Suspicious Trade( امل�شبوهة  العمليات  ت��ق��اري��ر  ورف��ع  املنتظم  الت�����ش��ال 

الرقابة  وادارة  امل�شبوهة  واحلالت  الأموال  غ�شل  مواجهة  وحدة  اإىل   )Reports

الأحوال. الهيئة ح�شب  يف 
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ال�صركة  موظفي  م�صوؤوليات 

غ�شل  مكافحة  يخ�ش  فيما  ال�شركة  و�شيا�شات  واللوائح  بالأنظمة  اللتزام   .1
الإرهاب. ومتويل  الأموال 

العمالء. كافة  على  ا�شتثناء  ودون  كامل  ب�شكل  عميلك"  "اعرف  مبداأ  تطبيق   .2

بالإجراءات  واللتزام  الإيداع،  بعمليات  قيامه  عند  العميل  بيانات  كافة  ت�شجيل   .3
فاأكرث. درهم   )40,000( تبلغ  التي  النقدية  الإيداعات  حال  يف  الحرتازية 

الأموال(  غ�شل  مكافحة  )م�شوؤول  ال�شلة  ذو  املوظف  اأو  الداخلي  املراقب  اإبالغ   .4
م�شبوهة. ممار�شات  اأو  عمليات  اأية  وجود  حال  يف  ال�شركة  يف 
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ب��ال��ه��ام�����س ال����ت����داول  ن�����ص��اط  ال���داخ���ل���ي يف  امل���راق���ب  ال����راب����ع: دور  ال��ب��ن��د 

ال�شوقية  القيمة  من  لن�شبة  الو�شاطة  �شركة  متويل  بالهام�س:  ال��ت��داول  مفهوم 

�شمانات  اأي  اأو  املالية  الأوراق  ذات  ب�شمان  وذلك  بالهام�ش،  املمولة  املالية  لالأوراق 

اأخرى يف احلالت الواردة ح�شرًا يف هذا القرار.

2008 ب�شاأن التداول  املرجع الأ�صا�صي: قرار جمل�ش اإدارة الهيئة رقم )25/ر( ل�شنة 

بالهام�ش.

بالهام�ش. للتداول  املوحدة  التفاقية  منوذج  اأخرى:  مراجع 

الداخلي:  املراقب  اإجراءات 

• ب�شاأن 	 حدة  على  عميل  كل  مع  م�شتقلة  اتفاقية  بتوقيع  ال�شركة  قيام  من  التحقق 

لتفاقية  املوحد  النموذج  مع  متوافقة  التفاقية  تكون  واأن  بالهام�ش  التداول 

الهيئة. من  اعتمادها  مت  التي  بالهام�ش  التداول 

• التحقق من وجود ف�شل تام بني ح�شاب العميل النقدي وح�شاب العميل املخ�ش�ش 	

بالهام�ش. للتداول 

• يلي:	 مما  بالتحقق  الكفيلة  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  و�شع 

للن�شبة  وفقًا  ال�شركة  لدى  ح�شابه  يف  الأويل  الهام�ش  باإيداع  العميل  قيام   .1

بالهام�ش. اأوراق مالية ممولة  اأي  �شراء  املحددة وذلك قبل 

العميل. با�شم  املقا�شة  يف  بالهام�ش  املمولة  املالية  الأوراق  ت�شجيل   .2
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طبيعة ال�شمانات املقدمة من العميل امل�شتثمر قبل ال�شماح له بالتداول بالهام�ش.  .3

احل�شاب  يف  امللكية  ن�شبة  انخفا�ش  عند  فورًا  العميل  باإخطار  ال�شركة  قيام   .4

عن هام�ش ال�شيانة ليقوم بتغطية النق�ش يف احل�شاب خالل فرتة ل تتجاوز 

اإخطاره. تاريخ  يومي عمل من 

تخلف  اإذا  بالهام�ش  املمولة  املالية  الأوراق  من  ن�شبة  ببيع  ال�شركة  التزام   .5

النظام. يف  عليها  املن�شو�ش  لالآلية  وفقا  النق�ش  تغطية  عن  العميل 

لعمالء  بالهام�ش  التداول  لتمويل  للعمالء  الدائنة  الأموال  ا�شتغالل  عدم   .6

اآخرين حتت اأي ظرف. 

اأ�شهم(  اأو  املنحة  اأ�شهم  )توزيع  املال  راأ�ش  يف  الزيادة  باإ�شافة  ال�شركة  قيام   .7

اإىل ح�شاب  الأ�شهم  ُت�شاف هذه  بالهام�ش  املمولة  املالية  الأوراق  الناجتة عن 

الو�شاطة. �شركة  لدى  بالعميل  اخلا�ش  بالهام�ش  التداول 

وهام�ش   )50%( الأويل  الهام�ش  من  املطلوبة  بالن�شب  ال�شركة  التزام   .8

للنظام. وفقا  املقررة   )25%( ال�شيانة 

 )10%( ن�شبة  الواحد  للعميل  املمنوحة  بالهام�ش  التمويل  مبالغ  جتاوز  عدم   .9

 )Tier 2( الإ�شايف  املال  وراأ�ش   )Tier 1( الأ�شا�شي  املال  راأ�ش  جمموع  من 

الهيئة. قبل  من  املعتمدة  املالية  املالءة  الوارد مبعايري  النحو  على 

�شركة  قبل  من  بالهام�ش  للتداول  املخ�ش�شة  الأموال  اإجمايل  جتاوز  10.عدم 

وراأ�ش   )Tier 1( الأ�شا�شي  املال  راأ�ش  جمموع  من   )300%( ن�شبة  الو�شاطة 

)Tier 2( على النحو الوارد مبعايري املالءة املالية املعتمدة من  املال الإ�شايف 

الهيئة. قبل 
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• حركة 	 يو�شح  �شهري  ح�شاب  بك�شف  العميل  بتزويد  ال�شركة  قيام  من  التحقق 

احل�شاب. يف  ملكيته  ون�شبة  بالهام�ش  املمولة  املالية  الأوراق  تداول 

• ال�شركة 	 موظفي  قبل  من  خاطئة  �شلوكيات  اأو  ممار�شات  وجود  عدم  من  التحقق 

بالهام�ش.  التداول  على  العميل  حتفيز  على  تعمل 

• النحو 	 على  وذل��ك  للنظام  وفقا  املطلوبة  الرقابية  التقارير  اإع��داد  على  العمل 

التايل:

التقرير ال�صهريالأ�صبوعينوع 

ن
و

م
�ص

مل
ا

بيان بكافة عمليات التداول   .1
بالهام�ش.

حجم املبالغ املتاحة للتداول   .2
وم�شادرها.  بالهام�ش 

اإجمايل املبالغ امل�شتحقة على   .3
العمالء. 

ال�شوقية  القيمة  اإجمايل   .4
من  املقدمة  لل�شمانات 

العمالء.

ن�شبة جمموع املبالغ امل�شتحقة   .5
اإجمايل  اإىل  العمالء  على 

لل�شمانات  ال�شوقية  القيمة 

منهم. املقدمة 

املالية  الأوراق  وقيمة  وكمية  نوعية   .1
التمويل  ون�شبة  بالهام�ش  املمولة 

الو�شاطة،  �شركة  من  املقدمة 

خالل  منها  بيعه  مت  ما  وقيمة 

العمالء  مديونية  واإجمايل  ال�شهر 

تداول  ح�شابات  لديهم  الذين 

بالهام�ش.

قيمة العمولت وامل�شاريف والتكاليف   .2
هذه  مقابل  العمالء  من  املح�شلة 

اخلدمة.

اإقرار من رئي�ش جمل�ش اإدارة �شركة   .3
ومن  يفو�شه  من  اأو  الو�شاطة 

البيانات  ب�شحة  الداخلي  املراقب 

املقدمة اإىل الأ�شواق.
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الأوراق  الو�صيط يف  ت��داول  ن�صاط  الداخلي يف  املراقب  دور  اخلام�س:  البند   

املالية با�صمه وحل�صابه اخلا�س

قيام  اخل��ا���س:  وحل�صابه  با�صمه  امل��ال��ي��ة  الأوراق  يف  الو�صيط  ت��داول  مفهوم 

ال�شوابط  وفق  اخلا�ش  وحل�شابه  مل�شلحته  املالية  الأ�شواق  يف  بالتداول  الو�شيط 

ال�شاأن. هذا  يف  الهيئة  و�شعتها  التي 

 )1( رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  قرار  من  مكرر(   17( رقم  املادة  الأ�صا�صي:  املرجع 

بالو�شطاء. اخلا�ش  النظام  �شاأن  يف   2000 ل�شنة 

الداخلي: املراقب  اإجراءات 

• دليل 	 اإع��داد  يف  امل�شاركة  اأو  ���ش��راف  والإ متكامل  داخلية  رق��اب��ة  نظام  اإع��داد 

ال�شتثمار.  �شيا�شات 

• ال�شركة 	 تداول  ن�شاط  ا�شتقاللية  ل�شمان  الالزمة  وال�شوابط  الإجراءات  و�شع 

يف  ت�شارب  اأية  وجود  عدم  ل�شمان  ال�شركة  اأن�شطة  بقية  عن  اخلا�ش  حل�شابها 

بن�شاط  ال�شركة  قيام  حالة  يف  خا�شة  املعلومات،  ت�شرب  اأو  امل�شالح  اأو  املهام 

املايل. والتحليل  املالية  ال�شت�شارات 

• لدى 	 ب��ه  خ��ا���ش  م�شتثمر  اأرق���ام  على  باحل�شول  الو�شيط  ق��ي��ام  م��ن  التحقق 

ملكية  واأن  الأرق��ام  هذه  خالل  من  تتم  التداولت  جميع  واأن  املالية،  الأ�شواق 

ال�شركة. با�شم  املالية  الأوراق 

• احلفظ 	 ن�شاط  ملزاولة  مرخ�شة  جهة  مع  بالتعاقد  ال�شركة  التزام  من  التحقق 

لديها. للو�شيط  اململوكة  املالية  الأوراق  حلفظ  الأمني 
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• يلي:	 مما  بالتحقق  الكفيلة  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  و�شع 

ملزاولة  ال��الزم��ة  املالية  امل��الءة  متطلبات  على  باملحافظة  ال�شركة  ال��ت��زام   .1
بالتزاماتها. وفائها  �شمان  يحقق  مبا  ن�شاطها 

عدم تنفيذ عمليات ال�شراء اإل بوجود ر�شيد نقدي كاف لديها اأو يف ح�شاباتها   .2
البنوك. لدى 

احلر�ش على م�شلحة العمالء من خالل اإعطاء اأوامرهم الأولوية يف التنفيذ   .3
بالو�شيط. اخلا�شة  الأوامر  على 

باإدارة  املفو�شة  اجلهة  خالل  من  ال�شركة  بتداولت  اخلا�شة  الأوامر  اإ�شدار   .4
يف  والف�شل  اجلهة  هذه  ا�شتقاللية  �شمان  على  والعمل  ال�شتثمار،  ح�شاب 

ال�شركة. واأق�شام  اإدارات  بقية  وبني  بينها  املهام 

ن�شبته  ما  على  املالية  الأوراق  يف  الو�شيط  ا�شتثمارات  حجم  جت��اوز  ع��دم   .5
الإ�شايف  امل��ال  وراأ���ش   )Tier1( الأ�شا�شي  امل��ال  راأ���ش  جمموع  من   )40%(
)Tier2( على النحو الوارد يف معايري املالءة املالية املعتمدة من قبل الهيئة، 
)%10( من  الواحدة على ما ن�شبته  الورقة املالية  واأل تتجاوز ا�شتثماراته يف 

اخلا�ش. حل�شابه  املالية  الأوراق  يف  لال�شتثمار  املخ�ش�ش  املبلغ 

اإل يف حدود  �شمان عدم التداول بالأوراق املالية يف الأ�شواق املالية الأجنبية   .6
حل�شابه  املالية  الأوراق  يف  لال�شتثمار  املخ�ش�ش  املبلغ  من   )10%( ن�شبة 

اخلا�ش.

به،  املرتبطني  الأ�شخا�ش  اأي من  اأو  الو�شيط  باأن  العميل  باإبالغ  ال�شركة  قيام   .7
اتخاذ  و�شمان  العميل،  ل�شالح  املنفذة  العملية  يف  م�شلحة  له  اأو  طرفا  كان 

وجود  حالة  يف  العميل  م�شلحة  حماية  �شاأنها  من  التي  الالزمة  الإج��راءات 

والعميل. الو�شيط  بني  امل�شالح  يف  ت�شارب 
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مو�شوعا  كانت  مالية  بورقة  تتعلق  الو�شيط  حل�شاب  �شفقة  اأي  تنفيذ  عدم   .8

من  ب��اأي  ال��ت��داول  اأو  عنه  �شادر  م��ايل  لتحليل  تقرير  اأو  مالية  ل�شت�شارة 

بقرار  املحددة  املدد  خالل  وذلك  الورقة  بهذه  املرتبطة  املالية  امل�شتقات 

الهيئة. عن  ال�شادر  املايل  والتحليل  املالية  ال�شت�شارات 

بها  املرتبطة  املالية  امل�شتقات  من  ب��اأي  اأو  مالية  ورق��ة  ب��اأي  التداول  عدم   .9

التحليل  تقرير  اأو  املالية  ال�شت�شارات  يف  الواردة  التو�شيات  يخالف  ب�شكل 

من  قدمه  ما  عك�ش  اأو  املالية،  الورقة  ذات  ب�شاأن  عنه  �شدر  ال��ذي  امل��ايل 

اإ���ش��دار  ت��اري��خ  م��ن  يوما  ث��الث��ون  ع��ن  تقل  ل  مل��دة  وذل��ك  لعمالئه  ن�شائح 

التقرير. اأو  ال�شت�شارة 

• حل�شابه 	 �شتتم  التي  بالتداولت  خا�ش  �شجل  باإن�شاء  ال�شركة  قيام  من  التاأكد 

وامل��واف��ق��ات  بال�شفقات  اخلا�شة  الأوام���ر  تفا�شيل  ك��اف��ة  فيه  تقيد  اخل��ا���ش 

ال�شوق. عن  ال�شادرة 

• من 	 اأي  اأو  الو�شيط  يربمها  اتفاقية  باأي  الهيئة  بتزويد  ال�شركة  قيام  من  التاأكد 

وباأي  جتاهه،  مالية  التزامات  عليها  ويرتتب  البنوك  مع  له  التابعة  ال�شركات 

اأخرى. جهة  اأي  اإىل  قبله  من  تقدم  كفالة  اأو  تعهد 

• من 	 وال��ت��اأك��د  بالو�شيط  اخلا�شة  ال��ت��داولت  تنفيذ  ومتابعة  الأوام���ر  مراجعة 

املعتمدة،  ال�شتثمارية  وال�شيا�شة  والأنظمة  للقانون  ال�شتثمار  عمليات  مطابقة 

فيه  املديرين  هيئة  اأو  الو�شيط  اإدارة  ملجل�ش  بذلك  �شنوي  رب��ع  تقرير  ورف��ع 

التقرير. هذا  من  ب�شورة  الهيئة  وموافاة 
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املالية امللءة  الداخلي يف  املراقب  دور  ال�صاد�س:  البند 

مواعيد  وفق  املالية  بالتزاماتها  الوفاء  على  ال�شركة  قدرة  املالية:  امللءة  مفهوم 

املحتملة. املالية  املخاطر  ومواجهة  ا�شتحقاقها، 

 2010 ل�شنة  )12/ر(  رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ق��رار  ���ص��ا���ص��ي:  الأ امل��رج��ع 

ال�شلع. وعقود  املالية  الأوراق  يف  الو�شاطة  ل�شركات  املالية  املالءة  معايري  ب�شاأن 

اأخرى: مراجع 

رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ب��ق��رار  امللحق  املالية  امل���الءة  معايري  دل��ي��ل   .1

2010 ل�شنة  )12/ر( 

املالية املالءة  تقرير  منوذج   .2
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الداخلي: املراقب  اإجراءات 

• التزام 	 تكفل  التي  الداخلية  الرقابة  اإج��راءات  اإع��داد  يف  امل�شاركة  اأو  اإع��داد 

التي  املخاطر  ومراقبة  لإدارة  اآلية  وجود  وت�شمن  املالية  املالءة  ال�شركة مبعايري 

ن�شاطها. وحجم  لطبيعة  وفقا  ال�شركة  لها  تتعر�ش  اأن  ميكن 

• امل��الءة 	 لتقييم  الداخلية  الإج���راءات  يو�شح  ببيان  الهيئة  تزويد  من  التاأكد 

ال�شركة  وا�شرتاتيجية  املالية  املراكز  خماطر  مع  يتنا�شب  مبا  لل�شركة  املالية 

لها. تتعر�ش  التي  املخاطر  ملواجهة  راأ�شمال  تخ�شي�ش  اأجل  من 

• التحقق من اأن التقارير املالية ربع ال�شنوية تت�شمن اإي�شاحا عن كافة املعلومات التي 	

خماطر  لإدارة  واأهدافها  واأنظمتها  وا�شرتاتيجيتها  لل�شركة  املالية  باملالءة  تتعلق 

مراكزها املالية وذلك بالتن�شيق مع الإدارة املالية يف ال�شركة واملدقق اخلارجي.

• املالية 	 امل��الءة  مبعايري  وم�شتمرة  دائمة  ب�شفة  ال�شركة  ال��ت��زام  من  التحقق 

املالية. املالءة  لن�شبة  املطلوب  الأدنى  وباحلد 

• �شليمة.	 ب�شورة  اإعداده  من  للتاأكد  املالية  املالءة  تقرير  مراجعة 

• واإر�شاله 	 �شهري  ب�شكل  املالية  امل��الءة  تقرير  باإعداد  ال�شركة  قيام  من  التاأكد 

املحددة. للمواعيد  وفقا  للهيئة 

• يلي:	 مبا  ال�شركة  التزام  ب�شمان  الكفيلة  ال�شوابط  اإعداد   

اأن ل تقل الفئة الأوىل من راأ�ش املال عن الفئة الثانية.  .1

الت�شغيل،  خماطر  الئتمان،  )خماطر  ال�شركة  تواجه  التي  املخاطر  مراعاة   .2
الت�شوية...الخ(. خماطر 
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النظام. وارد يف  املالية وفقا ملا هو  التقييم لالأوراق  اآليات  اتباع   .3

وال��ذمم  ال��ت��داول  ملحفظة  الإجمالية  ال�شوقية  القيمة  جمموع  جت��اوز  ع��دم   .4

ل�شركة  العمومية  امليزانية  يف  الأ�شول  جمموع  من   )5%( ن�شبته  ما  املدينة 

 )75( اأو مبلغًا يعادل  الو�شاطة واإجمايل التزاماتها خارج امليزانية العمومية 

درهمًا. مليون 

والذمم  التداول  ملحفظة  الإجمالية  ال�شوقية  القيمة  جمموع  جتاوز  عدم   .5

ن�شبته  ما   – الهيئة  عليها  توافق  التي  ال�شتثنائية  احلالت  يف   – املدينة 

)%6( من جمموع الأ�شول يف امليزانية العمومية ل�شركة الو�شاطة واإجمايل 

درهمًا. مليون   )100( يعادل  مبلغًا  اأو  العمومية  امليزانية  خارج  التزاماتها 

للن�شب  وفقا  الت�شغيل  خماطر  ملواجهة  كاف  مال  راأ���ش  تخ�شي�ش  �شمان   .6

النظام. املحددة يف 

واحد،  مقابل  طرف  مع  الو�شاطة  ل�شركة  املالية  املراكز  قيمة  جتاوز  عدم   .7

كيانًا  اعتبارهم  ميكن  الذين  املقابلة  الأط��راف  من  مرتبطة  جمموعة  اأو 

ال�شركة  م��ال  راأ���ش  م��ن   )%25( ن�شبته  م��ا  املخاطر  منظور  م��ن  واح���دًا 

الوارد  املقابلة  الأطراف  من  مرتبطة  جمموعة  مبفهوم  اللتزام  ومراعاة 

النظام. يف 

الو�شاطة  ل�شركة  الكبرية  املالية  للمراكز  الإجمالية  القيمة  جتاوز  عدم   .8

املركز  مبفهوم  اللتزام  ومراعاة  �شمالها،  راأ من   )800%( ن�شبته  ما 

املال(. راأ�ش  جمموع  من  فاأكرث   10%( النظام  يف  الوارد  الكبري  املايل 
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الباب الثاين: �صركات احلفظ الأمني

املالية للأوراق  الأمني  احلفظ  �صركات  يف  الداخلي  املراقب  دور 

عليها  والتعامل  املالية  الأوراق  حفظ  يتناول  ن�شاط  كل  الأم���ني:  احل��ف��ظ  مفهوم 

حدود  يف  وذلك  املالك  ول�شالح  با�شم  املالية  الوراق  ح�شابات  ذلك  يف  مبا  واإدارتها 

العميل. تعليمات 

 2009 ل�شنة  )29/ر(  رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ق��رار  ���ص��ا���ص��ي:  الأ امل��رج��ع 

املالية. لالأوراق  الأمني  احلفظ  ن�شاط  تنظيم  ب�شاأن 

الداخلي: املراقب  اإجراءات 

• و���ص��ع الإج�����راءات وال�����ص��واب��ط ال��رق��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ظ��م ع��لق��ة ك��ل م��ن: 	

الأمني. احلافظ  الو�شاطة،  �شركة  العميل، 

• وح�شابات 	 الأم��ني  احل��اف��ظ  ح�شاب  ب��ني  بالف�شل  ال�شركة  ق��ي��ام  م��ن   التحقق 

خا�شة  بنكية  ح�شابات  بفتح  ال�شركة  قيام  من  التاأكد  خالل  من  وذلك  العمالء 

و�شع  على  عالوة  للعمالء،  منف�شلة  اأخ��رى  بنكية  وح�شابات  الأم��ني  باحلافظ 

املالية. والعمليات  الإدارة  على  الالزمة  الرقابية  ال�شوابط 

• التعامل 	 طبيعة  تبني  والتي  بالعمالء  اخلا�شة  والتفاقيات  العقود  من   التحقق 

غ�شل  ملواجهة  املنا�شبة  الإجراءات  اتخاذ  اإىل  بالإ�شافة  وعمالئها،  ال�شركة  بني 

مع  يتنا�شب  ومب��ا  الأول  الباب  يف  ذك��ره  مت  ملا  وفقا  الإره��اب  ومتويل  الأم��وال 

ال�شركة. عمل  طبيعة 
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• حده 	 على  عميل  لكل  م�شتقل  اإلكرتوين  ح�شاب  بفتح  ال�شركة  قيام  من   التحقق 

ر�شيده  بيان  مع  ح�شابه  على  متت  التي  والتحويالت  ال��ت��داولت  كافة  يت�شمن 

النقدية.  املبالغ  و  املالية  الأوراق  احلايل من 

• متت 	 التي  والتحويالت  العمليات  بكافة  العميل  باإخطار  ال�شركة  قيام  من   التحقق 

بينهم. عليها  املتفق  الإخطار  لو�شيلة  وفقا  وذلك  �شاعة   24 خالل  ح�شابه  على 

• متت 	 التي  والتحويالت  التداولت  كافة  تت�شمن  التي  الك�شوف  اإر�شال  من   التحقق 

اإىل  النقدية  املبالغ  و  املالية  الأوراق  من  احلايل  الر�شيد  بيان  مع  احل�شاب  على 

�شهري. ب�شكل  العمالء 

• يتعلق 	 فيما  خا�شة  العميل  تعليمات  بتنفيذ  وموظفيها  ال�شركة  التزام  من   التحقق 

اأهداف  حتقق  ب�شورة  عنه  نيابة  فيها  والت�شويت  العمومية  اجلمعيات  بح�شور 

العقد. عليه يف  التفاق  ملا مت  ووفقا  ال�شتثمارية  العميل 

• اأو 	 نف�شه  العميل  تعليمات  على  بناءا  متت  قد  العميل  تداولت  كافة  اأن  من   التاأكد 

القانوين. وكيله 

• واأر�شفتها 	 والعمالء  ال�شركة  ملفات  كافة  حفظ  ل�شمان  املنا�شبة  الآلية   اإيجاد 

اإليها. الو�شول  وي�شهل  واآمنة  �شرية  ب�شورة 

• ومتابعتها 	 الت�شوية  بعمليات  تتعلق  التي  تلك  العمالء خا�شة  �شكاوى   الإ�شراف على 

ل�شمان التزام ال�شركة مبراعاة م�شلحة العمالء والتحقق من عدم وجود تق�شري 

قبلها. من 

• فيما 	 العالقة  ذات  والأطراف  الأ�شواق  مع  الت�شال  عملية  متابعة  على  الإ�شراف 

الت�شوية. رف�ش  اأو  الت�شوية  يف  التاأخري  بعمليات  خا�شة  تعامالت  باأية  يتعلق 

•  التحقق من حمتوى احلمالت الإعالنية و�شمان اإطالع الهيئة عليها ب�شكل م�شبق.	

• املحددة.	 للمواعيد  وفقا  الهيئة  اإىل  واإر�شالها  واملالية  الرقابية  التقارير   اعتماد 
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الباب الثالث: �صركات ال�صت�صارات املالية والتحليل املايل

املايل والتحليل  املالية  ال�صت�صارات  �صركات  يف  الداخلي  املراقب  دور 

اإدارة الهيئة رقم )48/ر( ل�صنة  املالية وفقا لقرار جمل�س  مفهوم ال�صت�صارات 

على  املبنية  والتو�شيات  الآراء  املايل:  والتحليل  املالية  ال�صت�صارات  ب�صاأن   2008
القيم  وحتديد  اجلدوى،  درا�شات  ب�شاأن  القت�شادية  والتحليالت  والدرا�شات  الأبحاث 

والتي  وال�شركات  ال�شلع  وعقود  وال�شلع  املالية  لالأوراق  املتوقعة  امل�شتقبلية  اأو  احلالية 

والت�شال  الن�شر  و�شائل  من  و�شيلة  باأية  للجمهور  ن�شرها  اأو  للعمالء  تقدميها  يتم 

املختلفة.

ل�صنة  )48/ر(  رق��م  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ل��ق��رار  وف��ق��ا  امل��ايل  التحليل  مفهوم 

املنظمة  العلمية  املعاجلة  امل���ايل:  والتحليل  امل��ال��ي��ة  ال���ص��ت�����ص��ارات  ب�����ص��اأن   2008
لنتائج  امل�شتقبلية  والتوقعات  واحلا�شر  املا�شي  يف  ال�شركات  واأداء  و�شع  عن  للبيانات 

التداول  واأحجام  ال�شعرية  ال�شلع ولالجتاهات  وال�شلع وعقود  املالية  ولالأوراق  اأعمالها، 

تقدمي  عند  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  عملية  يف  ت�شتخدم  معلومات  على  احل�شول  بهدف 

املالية. ال�شت�شارات 
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ب�شاأن   2008 ل�شنة  )48/ر(  رق��م  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  ق��رار  الأ���ص��ا���ص��ي:  امل��رج��ع 

املايل. والتحليل  املالية  ال�شت�شارات 

الداخلي: املراقب  اإجراءات 

• تعار�ش 	 اأ�شكال  �شكل من  اأي  وجود  الكفيلة مبنع  الداخلية  الرقابة  اإجراءات  و�شع 

النظام. يف  عليها  املن�شو�ش  اللتزامات  تطبيق  ت�شمن  والتي  امل�شالح، 

• التعامل 	 طبيعة  تبني  والتي  بالعمالء  اخلا�شة  والتفاقيات  العقود  من  التحقق 

غ�شل  ملواجهة  املنا�شبة  الإجراءات  اتخاذ  اإىل  بالإ�شافة  وعمالئها،  ال�شركة  بني 

الأموال ومتويل الإرهاب وفقا ملا مت ذكره يف الباب الأول ومبا يتنا�شب مع طبيعة 

ال�شركة. عمل 

• بكافة 	 املاليني  املحللني  وخا�شة  موظفيها  وك��اف��ة  ال�شركة  ال��ت��زام  م��ن  التحقق 

النظام. الواردة يف  اللتزامات 

• الالزمة 	 الفنية  والتجهيزات  ال�شرورية  املعلومات  م�شادر  وج��ود  من  التحقق 

املايل. التحليل  و  املالية  ال�شت�شارات  تقارير  لإ�شدار  والكافية 

• املالية 	 ال�شت�شارات  تقارير  باأن  ال�شركة  التزام  ب�شمان  الكفيلة  ال�شوابط  اإعداد 

املايل: والتحليل 

اأو  ال�شت�شارة  يف  امل�شاركني  الأ�شخا�ش  كافة  وعناوين  اأ�شماء  على  حتتوي   .1
التقرير.

التقرير. اأو  ال�شت�شارة  اإعداد  تاريخ  على  حتتوي   .2

اأو  بال�شت�شارة  املعنية  اجلهات  كافة  مع  املرخ�شة  ال�شركة  عالقة  تو�شح   .3
التقرير.
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فني  راأي  عن  عبارة  التقرير  اأو  بال�شت�شارة  ال��واردة  التو�شية  اأن  اإىل  ت�شري   .4
النتائج. �شمان  دون 

التحليل  اأو  املالية  ال�شت�شارة  عليها  ارتكزت  التي  املعلومات  م�شادر  تت�شمن   .5
املايل.

والتقييم  التقدير  واآل��ي��ة  امل��ايل  التحليل  لعملية  العملية  الأ���ش�����ش  تت�شمن   .6
اإع��داد  عند  اإليها  ال�شتناد  مت  التي  وامل��ق��ارن��ات  والفر�شيات  امل�شتخدمة 

التقرير. اأو  ال�شت�شارة 

ل حتتوي على معلومات م�شللة اأو كلمات فيها مبالغة اأو وعود اأو اإبهار اأو غ�ش   .7
بالعواطف. تالعب  اأو  تغرير  اأو 

فر�شيات. اأو   تقديرات  اأو  تنبوؤات  اأو  توقعات  مثل  م�شطلحات  حتتوي  ل   .8

)الحتفاظ( اأو  )بيع(  اأو  )�شراء(  كلمات  تت�شمن  ل   .9

قبل  م��ن  عليها  امل�����ش��ادق��ة  ومت  م�شتقل  ب�شكل  وم��راج��ع��ت��ه��ا  اإع��داده��ا  مت   .10
العالقة. ذات  الأطراف 

• بتقدمي 	 املايل  التحليل  و  ال�شت�شارات  جمال  يف  العاملني  قيام  عدم  من  التحقق 

اأو  املالية  ال�شت�شارات  يف  املقدمة  التو�شيات  مع  تتعار�ش  للعمالء  ن�شائح 

حوافز  اأو  مزايا  تقدمي  جتنب  و  ال�شركة،  من  ال�شادرة  املايل   التحليل  تقارير 

مبا�شر،  غري  اأو  مبا�شر  بطريق  �شواء  البع�ش،  دون  لبع�شهم  خا�شة  معلومات  اأو 

منهم. باأي  ال�شرر  يلحق  اأن  ميكن  عمل  باأي  القيام  عليها  يحظر  كما 

• لل�شركة 	 بتقدميها  قامت  خدمات  اأية  عن  بالإف�شاح  ال�شركة  قيام  من   التاأكد 

هذه  ا�شدار  قبل  امل��ايل  التحليل  اأو  ال�شت�شارة  حمل  املالية  للورقة  امل�شدرة 

الهيئة. قبل  من  املحددة  للفرتة  طبقا  للعامة  املعلومات 
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• املايل 	 التحليل  و  ال�شت�شارات  جم��ال  يف  املرخ�شة  ال�شركة  قيام  من   التاأكد 

املايل  التحليل  اأو  ال�شت�شارة  مو�شوع  املالية  الورقة  من  متلكه  عما  بالإف�شاح 

الهيئة. قرار  ح�شب  اأكرث  اأو   1% ملكيتها   ن�شبة  بلغت  حال  يف 

• اأو 	 ال�شت�شارة  مو�شوع  املالية  بالورقة  التداول  بعدم  ال�شركة  التزام  من   التاأكد 

الهيئة. من  املحددة  املدة  ح�شب  املايل  التحليل 

• مو�شوع 	 املالية  بالورقة  ال��ت��داول  بعدم  املرخ�شة  ال�شركة  التزام  من   التاأكد 

يف  املطروحة  التو�شيات   م��ع  يتعار�ش  ب�شكل  امل��ايل  التحليل  اأو  ال�شت�شارة 

ال�شركة. من  ال�شادرة  املايل   التحليل  تقارير  اأو  املالية  ال�شت�شارة 

• الأط��راف 	 كافة  اإىل  بالإ�شافة  واأقاربهم  املاليني  املحللني  باأ�شماء  قائمة   عمل 

وجود  عدم  من  والتاأكد  ال�شتثمارية  وحمافظهم  تداولتهم  ملتابعة  ال�شلة  ذات 

خاطئة. �شلوكيات  اأية 

• يف 	 العاملني  على  املعنوي  اأو  املادي  التاأثري  من  نوع  اأي  وجود  عدم  من   التحقق 

املحايد  الفني  الراأي  على  يوؤثر  قد  والذي  املايل  التحليل  و  ال�شت�شارات  جمال 

املايل. التحليل  اأو  ال�شت�شارة  مو�شوع  املالية  الورقة  بخ�شو�ش 

•  مراجعة الإعالنات التي تقوم بها ال�شركة ب�شاأن خدماتها يف جمال ال�شت�شارات 	

مثل  لل�شوابط  خمالفتها  وعدم  بالأنظمة  التزامها  من  للتاأكد  املايل  والتحليل 

التوقعات  �شحة  على  التاأكيد  اأو  مالية حمددة  نتائج  بتحقيق  وعود  على  احتوائها 

ال�شركة...الخ. قبل  من  ال�شادرة 

• وللتحقق 	 اأ�شبابها  من  للتحقق   – وجدت  اإن   – العمالء  �شكاوى  طبيعة   مراجعة 

ل. اأم  خاطئة  �شلوكيات  عن  ناجتة  كانت  اإذا  فيما 
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الإ�صافية: الرقابية  الإجراءات 

• يف 	 الوقائية  الحتياطات  من  املزيد  باإجراء  لل�شركة  الداخلي  املراقب  يلتزم 

الوقت  نف�ش  يف  املالية  وال�شت�شارات  الو�شاطة  خدمة  تقدم  ال�شركة  كانت  حال 

واملهام. امل�شالح  يف  تعار�ش  اأية  حلدوث  منعا  وذلك 

• وامل�شوؤوليات 	 املهام  يف  كامل  ف�شل  وجود  �شمان  على  الداخلي  املراقب  يعمل 

مع  مبا�شر  توا�شل  على  املاليني  للمحللني  يكون  ل  بحيث  ال�شركة  موظفي  بني 

كما   – اخلا�ش  وحل�شابه  با�شمه  الو�شيط  ت��داول  حال  يف   – املحافظ  م��دراء 

ال�شركة. عمالء  كافة  مع  باملثل  مبعاملتهم  اللتزام  يحب 
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