
 

 ة املالية ) ضوابط والية فصل الحسابات لدى رشكات الوساط ١٢تعلي�ت رقم (
 ) ١املادة (

 عىل رشكات الوساطة الفصل ب� حساباتهم وحسابات زبائنهم وعىل النحو التايل:  
املرصف   .أ لدى  جاري  حساب  الوساطة    باسمفتح  الخاصة   إليداعرشكة  الرشكة  اموال 

واالموال الناتجة عن م�رسة اع�ل الوساطة والسحب لتغطية نفقاتها وتوزيع   وإيراداتها
 االمانات. ارباحها وغ�ها من الحسابات الخاصة بالرشكة باستثناء حساب 

واستخدامه يف تنفيذ    الزبائن)  (امانات  والدوالر) باسم(بالدينار  أخرى  فتح حسابات جارية   . ب
 : ة التالي ولألغراضعمليات التداول الخاصة بهم 

املالية أوالً االوراق  رشاء  عمليات  لتمويل  الالزمة  الزبائن  من  املستلمة  املبالغ  إيداع   :
 لصالحهم. 

 عملياتتحويل مبالغ العموالت املستحقة اىل حساب الرشكة الخاص والناتجة من قيامها بتنفيذ    :انياً ث  
 التداول لصالح زبائنهم. 

اورد االموال الخاصة بزبائن الرشكة يف حالة بيع االسهم او عدم تنفيذ عمليات الرشاء  :  ثالثاً  
 لذلك. بعد امتام عمليات الرشاء او البيع ما مل يرد يف االتفاق خالفا  املتبقي

يجب عىل رشكة الوساطة مسك حسابات فرعية لكل مستثمر تظهر فيها املبالغ العائدة   . ج
مجموع  مع  للرشكة  االمانات  حسابات  مجموع  تتطابق  ان  عىل  عليها  والحركة  له 

 املرصف. الحسابات ذاته يف 

 ) ٢املادة (
 ييل: يحظر عىل رشكة الوساطة ما 

اتفاقية فتح الحساب املربمة   ألحكام املودعة يف حساب الزبائن اال وفقا    باألموال الترصف   .أ
 معهم. 

استخدام االرصدة يف هذه الحسابات للحصول عىل تسهيالت ائت�نية او قروض مرصفية   . ب
 بض�نها. 

 استخدام االرصدة الدائنة لبعض الزبائن لتسوية االرصدة املدينة لزبائن اخرين.  . ج

 ) ٣املادة (
 ييل: ساطة االلتزام مبا عىل رشكة الو 

ظهار ارصدة املصارف يف البيانات املالية  االفصل ب� حساب الرشكة وحساب الزبائن عند   .أ
 لها. الخاصة بها وااليضاحات املتممة 

والسوق بالبيانات الخاصة بكافة الحسابات التي يتم فتحها لدى املصارف وك� الهيأة  تزويد   . ب
 ييل:



 

 الحساب. نوع  املرصف،اسم  الرشكة،رقم حساب  اوال: 
 نوع الحساب.  املرصف،اسم  العمالء،رقم حساب الرشكة / امانات   ثانيا:  
 . اس�ء االشخاص املخول� من قبل الرشكة بفتح / اغالق وتشغيلها الحسابات املرصفية   ثالثا:   

الخاص   . ج الحساب  اىل  وتحويلها  اسبوعياً  التداول  عن  الناتجة  العموالت  قيمة  احتساب 
 املصارف. بالرشكة لدى 

عدم أجراء أية تحويالت من حساب امانات الزبائن اىل حساب الرشكة اال يف حدود العموالت  . د
 . الناتجة عن التداول 

 ارصدتهم.أجراء مراجعة يومية يف نهاية كل يوم عمل لحساب امانات الزبائن وتثبيت   . ه
اجراء املطابقة بعد نهاية فرتة التسوية املالية املعتمدة يف السوق ب� اج�يل ارصدة امانات   .و

 . الزبائن الدائنة مع اج�يل ارصدة حسابات املصارف الخاصة بهذه االمانات




