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ت صااا للا ب الااااتن ل  تالجنبيااا  ت بولصااا  فااا  تع مااار اااالخ   ت اااالم   ت م  يااا  تنظاااي  تعليمااا   

(  اااااان  1) ل ااااا  تالجنبيااااا  فااااا  ت بولصااااا  تنظاااااي  ت تع مااااار ماااااو  ااااا نوو  (5)  لاألحخااااا   ت مااااا
( تااااااااااا لي  585/7112مجلااااااااااار ت م و ااااااااااايو ل ااااااااااا  )ا بموجااااااااااا   ااااااااااالتل وت مقااااااااااال   7112

(11/11/7112). 
 (1ت م لا )

، (تالجنبيا  فا  ت بولصا  تعليم   تنظاي  تع مار االخ   ت االم   ت م  يا   ) تسمى هذه التعميمات
 .22/11/2117 كيعمؿ بها اعتباران مف تاريخ

 

 (7ت م لا )
في هذه التعميمػات المعػا ي المصةةػة لهػا أد ػاه،  التالية حيثما كردتككف لمكممات كالعبارات ي - أ

 :- ا لـ تدؿ القري ة عمى غير ذلؾم

 قا كف ت ظيـ التعامؿ في البكرةات االج بية ال افذ. ت ق نوو                     :   

 هيئة االكراؽ المالية.  :                ت هيئ           
 .مفكضي الهيئةمجمس :                     ت مجلر   

 ت م    ت اوق
 
 ملاص  هت 
 
 

 ت بولص  تالجنبي 
 
 

 

   ف  ت بولص  ت تع مر 
 تالجنبي  

       

الهيئة قبؿ رصص مف لتداكؿ االكراؽ المالية م محمي أم سكؽ: 
 .ذاؽ المالية ال افاالكر  قا كفألحكاـ كفقا 
أك أكثر  م المرصص مف الهيئة لمزاكلة عمؿالشصص االعتبار : 

أعماؿ الصدمات المالية في البكرةات االج بية بمكجب مف 
 .القا كف كاأل ظمة كالتعميمات كالقرارات الةادرة بمقتضاه

 يتـ م ظمان اـ غير م ظـ سكاء أكاف كؿ سكؽ مالي صارج المممكة: 
فيه التعامؿ باألكراؽ المالية عمى اصتالؼ ا كاعها أك العمالت 

 االج بية أك المعادف الثمي ة أك أم سمع أك ادكات مالية اصرل.

 

أك التكسط اك ادارة االستثمار أك أما ة االستثمار أك  بيع كأشراء  :
المالية عمى اصتالؼ ا كاعها تألولتق تقديـ االستشارات المالية في 

ت االج بية أك المعادف الثمي ة أك أم سمع أك ادكات أك العمال
 .مالية اصرل في البكرةات االج بية

        عمت مج ت حا  
 
 

                     ت وايط ت معلف
 
   

في البكرةات  بيعان ك شراءن الحساب الذم يتـ مف صالله التعامؿ : 
لدل  لةالح عمالئه كالمفتكح باسـ الكسيط المحمي األج بية

 الكسيط االج بي. 
مف قبؿ الهيئة لممارسة صدمة تعريؼ  المرصص لهالكسيط : 

   .العمالء لشركات كساطة اج بية
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يكػػكف لمكممػػات كالعبػػارات غيػػر المعرفػػة فػػي هػػذه التعميمػػات المعػػا ي المصةةػػة لهػػا فػػي  - ب

الماليػػػػة المعمػػػػكؿ بهمػػػػا قػػػػا كف ت ظػػػػيـ التعامػػػػؿ فػػػػي البكرةػػػػات االج بيػػػػة كقػػػػا كف االكراؽ 
 كاال ظمة كالتعميمات كالقرارات الةادرة بمقتضاهما، ما لـ تدؿ القري ة عمى غير ذلؾ.

                                     

 (3ت م لا )                                   
األج بية يحظر عمى ام شصص مزاكلة عمؿ أك أكثر مف االعماؿ التالية في البكرةات  - أ

 اال بعد حةكله عمى ترصيص مف قبؿ المجمس لممارسة تمؾ االعماؿ:
 الكسيط المالي لحساب الغير. -1
 الكسيط لحسابه. -2
 الكسيط المعرؼ. -3
 ادارة االستثمار. -4
 أما ة االستثمار. -5
 االستشارات المالية. -6

الفقرة )أ( مف هذه المادة إال يحظر عمى المرصص له مزاكلة أم مف األعماؿ الكاردة في   - ب
 مف صالؿ أشصاص طبيعييف معتمديف لدل الهيئة لمزاكلة تمؾ األعماؿ.

 

 (4ت م لا )
 

( مف 3يشترط لم ح الترصيص لمزاكلة عمؿ أك أكثر مف األعماؿ الكاردة في الفقرة )أ( مف المادة ) 
 هذه التعميمات ما يمي:

 

مػف قبػؿ الهيئػة لممارسػة اعمػاؿ الكسػيط المػالي حاةالن عمى ترصيص أف يككف طالب الترصيص  - أ
لحسػػاب الغيػػر فػػي السػػكؽ المػػالي كذلػػؾ لطالػػب التػػرصيص الراغػػب بممارسػػة عمػػؿ أك اكثػػر مػػف 

 االعماؿ التالية:
 الكسيط المالي لحساب الغير. .1
 الكسيط المعرؼ. .2

 

 لحسػابهمف قبؿ الهيئة لممارسة اعماؿ الكسيط حاةالن عمى ترصيص أف يككف طالب الترصيص  - ب
أعمػػػػاؿ الكسػػػػيط لحسػػػػابه فػػػػػي فػػػػي السػػػػكؽ المػػػػالي كذلػػػػؾ لطالػػػػب التػػػػرصيص الراغػػػػب بممارسػػػػة 

 .البكرةات االج بية
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لطالب الترصيص حسب كؿ عمؿ بالدي ار االرد ي  أف ال يقؿ الحد االد ى لرأس الماؿ المدفكع  -ج
          -يطمب مزاكلته عف ما يمي:

 101110111               الكسيط المالي لحساب الغير           .1
 2510111الكسيط لحسابه.                                      .2
 7510111الكسيط المعرؼ.                                      .3
 101110111ادارة االستثمار.                                       .4
 510111    أما ة االستثمار.                                  .5
 310111االستشارات المالية.                                   .6

أف ال يقؿ الحػد األد ػى لػرأس المػاؿ المػدفكع لطالػب التػرصيص لمزاكلػة عممػيف أك أكثػر مػف يجب  -د
األعمػاؿ الػػكاردة فػػي الفقػػرة )ب( مػػف هػػذه المػػادة عػف مجمػػكع الحػػدكد الػػد يا لػػرأس المػػاؿ المطمػػكب 

 .لتي يطمب مزاكلتهاألعماؿ الكؿ عمؿ مف ا
تػػػػػرصيص الكسػػػػػيط لحسػػػػاب الغيػػػػػر فػػػػػي السػػػػػكؽ المػػػػػالي كالبػػػػػال  اضػػػػافة الحػػػػػد االد ػػػػػى لرأسػػػػػماؿ  -ق

كالػكاردة فػي الفقػرة )ب( مػف  مجمكع الحدكد الد يا لراس المػاؿ المطمػكب( دي ار الى 7510111)
 التالية:الراغب بممارسة عمؿ أك اكثر مف االعماؿ لطالب الترصيص  هذه المادة
 الكسيط المالي لحساب الغير. .1
 الكسيط المعرؼ. .2

( 5110111اضػػافة الحػػد االد ػػى لرأسػػماؿ تػػرصيص الكسػػيط لحسػػابه فػػي السػػكؽ المػػالي كالبػػال  ) -ك
لػػػراس المػػػاؿ المطمػػػكب كالػػػكاردة فػػػي الفقػػػرة )ب( مػػػف هػػػذه المػػػادة لطالػػػب  الحػػػد االد ػػػىدي ػػػار الػػػى 
 .لحسابه في البكرةات االج بيةأعماؿ الكسيط الراغب بممارسة الترصيص 

 

أف ال تقؿ  سبة ةافي حقكؽ الممكية  لرأس الماؿ المدفكع لطالب الترصيص في أم كقت مف  -ز
 %(.75األكقات عف )

لمزاكلة  لصبرة كالكفاءة كالمعرفة الالزمةأف يتكافر في القائميف عمى إدارة طالب الترصيص ا -ح
 أعمالهـ كأف يكك كا مف ذكم السيرة الحس ة، كعميهـ تقديـ ما يثبت ذلؾ.

 
 (5ت م لا )

 

صطي لمهيئة  ترصيص التقدـ بطمب   االج بية البكرةاتفي  بالتعامؿ طالب الترصيص الراغب عمى
 -الكثائؽ التالية:مرفقان به كحسب اال مكذج المعد مف الهيئة لهذه الغاية 

 .له التأسيس كال ظاـ األساسيعقد  -أ
     البكرةاتالتعامؿ في بمصتص  دائرة أك قسـ فيتضمعمى اف  هل الهيكؿ الت ظيمي  -ب    

 .الج بيةا
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 .االج بية البكرةاتا يصص صدمة التعامؿ في فيم إجراءات العمؿ الصطية الم كم تطبيقها -ج    
 ضماف الرقابة الفاعمة عمىلقكـ بها يالتي س الرقابة الداصمية يبيف إجراءات دليؿ امتثاؿ - د    

 .االج بية البكرةاتفي  عمالئه ه كتعامؿتعامم
مف التعرؼ عمى المصاطر الحالية أك  تمك ه بحيث إلدارة المصاطر العمؿ الصطيةإجراءات  -ق

تـ مراجعة هذه اإلجراءات تعمى أف  كمراقبتها، كالية معالجتها تعرض لهاة التي قد يمحتممال
 بشكؿ مستمر. مف قبمه

ضػػمف سياسػػة تاجػػراءات العمػػؿ الصطيػػة لمكافحػػة غسػػؿ االمػػكاؿ كتمكيػػؿ االرهػػاب عمػػى أف ت -ك
 قبكؿ العميؿ كالتعرؼ عميه كاجراءات الع اية الكاجبة كالمشددة المتبعة مف قبمه.

 كالػكاردة بطمػب التػرصيص كمكقعػان يئػة لمه ا ػات كالمعمكمػات المقدمػة مػف قبمػهتعهد بةحة البي -ز
 حسب االةكؿ.

 الهيئة.طمبها أية كثائؽ اصرل ت -ح
 (6ت م لا )

ال يجكز لممرصص له البدء بمزاكلة عمؿ اك اكثر مف أعماؿ الصدمات المالية المبي ة في الفقرة )أ( 
 ( مف هذه التعميمات اال بعد قيامه بما يمي:3مف المادة )

 كفقان ل ظاـ الرسكـ المعمكؿ به في الهيئة. الرسكـتسديد  - أ
تـ تةيغة التي يقررها المجمس عمى اف تقديـ كفالة ب كية غير مشركطة ألمر الهيئة كحسب ال - ب

عمى اف ال يقؿ الحد األد ى مف قبؿ الهيئة  عمى حدةمرصص له مراجعة قيمة الكفالة س كيان لكؿ 
 ف ما يمي:لكؿ عمؿ ع بالدي ار االرد ي لقيمة الكفالة

 

 353,333الكسيط المالي لحساب الغير                          .1
 153,333الكسيط المعرؼ.                                      .2
 253,333ادارة االستثمار.                                       .3
 15,333أما ة االستثمار.                                      .4
 13,333ارات المالية.                                  االستش .5

 تزكيد الهيئة بما يمي: -ج
 االج بية . البكرةاتفي كالعميؿ  المرصص لهبيف  مكذج اتفاقية التعامؿ   - 1        
طػػػرؼ  صػػػر لمقيػػػاـ بمتطمبػػػات التعامػػػؿ فػػػي البكرةػػػات  أم أم اتفاقيػػػة تػػػـ تكقيعهػػػا مػػػع -2

 األج بية.
، كالسيرة الذاتية لكؿ في القسـ اك الدائرة المصتةة بالبكرةات االج بيةاسماء العامميف  -3

 م هـ معززة بالكثائؽ الالزمة.
 الحةكؿ عمى مكافقة الهيئة الصطية عمى مباشرة التعامؿ بالبكرةات االج بية. -د
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 (2ت م لا )                                     

رفضه صالؿ ستيف يكما مف تاريخ تقديـ الطمب اليه يةدر المجمس قراره بم ح الترصيص اك 
 مستكمال الشركط كالمتطمبات.

 (8ت م لا )

 -ما يمي: المرصص لهيحظر عمى  - أ
اال بعد التأكد مف كجكد رةيد  يؿعممية الشراء في البكرةات األج بية  لمعم ت فيذ  -1

 العممية، كما كيحظر عميه م ح عمالئه لت فيذمسبؽ في حساب العميؿ   قدم كاؼ  
 لمتعامؿ في البكرةات األج بية. اك مف أمكاؿ عمالئه همف أمكال تمكيالن 

 

بمفهكمها الكارد في  في البكرةات األج بية ممارسة أعماؿ التمكيؿ عمى الهامش  -2
 .السارية المفعكؿ تعميمات التمكيؿ عمى الهامش

أك مف  في البكرةات االج بية إال مف عمالئه شراء أك بيعقبكؿ تفاكيض ألم عمميات   -3
 لديه حسب األةكؿ. القا ك ييف ـممثميه

ت فيذ أم عممية شراء أك بيع في البكرةات االج بية إال بمكجب تفاكيض مف العمالء  -4
عف طريؽ الهاتؼ أك عف طريؽ رسالة بريد صطيان أك  كتشمؿ التفاكيض المستممة

ات في أم كقت مف االثبعميه الكترك ي اك عف طريؽ التداكؿ عبر اال تر ت، كيقع 
ك كع العممية )بيعان أك شراءن(   كع التعامؿك  تفكيضان يبيف اسـ عميمه األكقات أف لديه

 كالكمية كالسعر كتاريخ التفكيض ككقته كمدة سريا ه.
رصةػػة مػػف الجهػػات المصتةػػة فػػي شػػركة كسػػاطة ماليػػة اج بيػػة غيػػر مالتعامػػؿ مػػع ام  -5

 .دكلها
أم تعامػػؿ مػػا لػػـ يػػتـ بيعػػه دفػػع اك قيػػد أم مبمػػ  لحسػػاب أم مػػف عمالئػػه تسػػديدان ألثمػػاف  -6

 .لةالح العميؿ
 يسػػمح لحسػػابات ةػػ اديؽ مػػف الفقػػرة )أ( مػػف هػػذه المػػادة( 1كرد فػػي الب ػػد ) عمػػى الػػرغـ ممػػا - ب

كالحفػظ األمػيف بػاجراء التسػكية الماليػة كالسػداد صػالؿ فتػرة أقةػاها ثالثػة  االستثمار المشػترؾ
 أياـ عمؿ مف تاريخ الشراء.

 (9ت م لا )
 بم  يل : وبصولا ماتملا يلتز  ت ملاص  ه    

 

 تزكيد الهيئة كقبؿ بدء التعامؿ في البكرةات االج بية بما يمي: - أ

فيها كشركات الكساطة األج بية أسماء البكرةات األج بية التي يرغب بالتعامؿ  .1
التي يرغب في التداكؿ مف صاللها، كالكثائؽ التي تثبت ترصيص تمؾ البكرةات ك 

 الشركات مف الجهات المصتةة الصاضعة لها.
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 سػػػصة مػػػف االتفاقيػػػة المكقعػػػة مػػػع الكسػػػيط الصػػػارجي، أك أم اتفاقيػػػة يكقعهػػػا مػػػع أم   -2
 طرؼ اصر لمقياـ بمتطمبات التعامؿ.

 أصرل تطمبها الهيئة بهذا الصةكص.أية كثائؽ  -3

فةػػػؿ أمكالػػػه كتعامالتػػػه فػػػي البكرةػػػات األج بيػػػة عػػػف أمػػػكاؿ عمالئػػػه كتعػػػامالتهـ التػػػي   - ب
بتطبيػؽ تعميمػات فةػؿ أمػكاؿ الكسػيط عػف أمػكاؿ  كيمتػـز المػرصص لػهتككف كديعة لديه، 

 عمالئه المعمكؿ بها.
ت فػي البكرةػػات االج بيػة عػف تمػػؾ فةػؿ البيا ػات كالتقػارير الماليػػة كالمتعمقػة بالتعػامال  -ج

 الصاةة بالتعامالت في السكؽ المالي حسب التشريعات المعمكؿ بها في الهيئة.

فةؿ حسابات العمالء المتعامميف في السكؽ المػالي عػف حسػاباتهـ الصاةػة بتعػامالتهـ   -د
 في البكرةات االج بية.

داكالتػػػه كتػػػداكالت عمالئػػػه فػػػي تزكيػػػد الهيئػػػة بأيػػػة بيا ػػػات أك معمكمػػػات قػػػد تطمبهػػػا عػػػف ت -ق
 البكرةات االج بية.

البكرةػػات األج بيػػة اك  عػػدـ  شػػر أك تػػركيب أيػػة بيا ػػات أك معمكمػػات غيػػر ةػػحيحة عػػف -ك
 التعامالت التي يقكـ بها.

بجميع االلتزامات ال اشئة عف عمميات التداكؿ لعمالئه التي تكسط في إبرامها في  الكفاء  -ز
 لذلػؾ. المكاعيد المحددة

 كضع كافة االجراءات كبذؿ الع اية الالزمة لمتعرؼ عمى العمالء. -ح

 
 (01ت م لا )

بمكجػػب اتفاقيػػة صطيػػة تكػػكف متكافقػػة مػػع أحكػػاـ  المػػرصص لػػهتػػ ظـ العالقػػة بػػيف العميػػؿ ك  . أ
قػػػػا كف األكراؽ الماليػػػػة المعمػػػػكؿ بهمػػػػا ك األج بيػػػػة  فػػػػي البكرةػػػػاتقػػػػا كف ت ظػػػػيـ التعامػػػػؿ 

 .امكالقرارات الةادرة بمقتضاهميمات كاأل ظمة كالتع
بحيػث تتضػمف االتفاقيػة الب ػكد  مع العميػؿ باعداد كت ظيـ شركط التعاقد يقكـ المرصص له  ب.

 -التالية كحد أد ى:
 .األج بية في البكرةاتبالتعامؿ لمصاطر المتعمقة اتكضيح  -1
مػػا يشػػير ةػػراحة إلػػى  ليػػة إدصػػاؿ األكامػػر سػػكاء مػػف قبػػؿ العميػػؿ مباشػػرة أك مػػف قبػػؿ  -2

 أك مف كميهما. المرصص له
 .البكرةات االج بية ليات تسجيؿ ممكية الشراء في  -3
 .كالمرصص له لية التسكيات المالية ما بيف العميؿ  -4
بالبكرةػات كجميػع الكمػؼ المتعمقػة بالتعامػؿ  مػرصص لػهتقاضػاها الالعمػكالت التػي سي -5

 .االج بية
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ي شػػػػأ بػػػػيف  كاجػػػػب التطبيػػػػؽ كالمحكمػػػػة المصتةػػػػة بحػػػػؿ أم  ػػػػزاع قػػػػدتحديػػػػد القػػػػا كف  -6
 اعات كطرؽ إ هاء االتفاقية.ز فض ال  كتحديد طرؽ، المرصص له كعميمه

ارفاؽ ال شرة االرشادية االلزامية كالمعدة مف قبؿ الهيئة مع كؿ  المرصص لهيتكجب عمى  - ج
كما يتكجب عمى العميؿ تكقيعها  كتعريؼ العميؿ بها، اتفاقية يتـ تكقيعها مف قبؿ العميؿ

 كاعتبارها جزءا ال يتجزأ مف االتفاقية.

أك حسب الكسيمة المتفؽ عميها بالعمميات  صطيان  إصطار العميؿ لمرصص لهيتكجب عمى ا -د
الم فذة عمى حسابه في  فس يـك الت فيذ، كلمعميؿ االعتراض عمى أم عممية بابالغ 

بذات الكسيمة بأم صطأ أك اعتراض عمى العمميات التي تـ ت فيذها لحسابه  المرصص له
 كفؽ االلية المبي ة باالتفاقية.

إرساؿ كشؼ حساب تفةيمي كؿ ثالثة اشهر كحد اد ى إلى  المرصص لهيتكجب عمى   -ػه
صالؿ الثالثة أشهر  تعامؿعميها حركات مالية أك  تكؿ عميؿ كذلؾ لمحسابات التي تم

األج بية كتفاةيؿ حركات تعاممه  في البكرةاتالسابقة يبيف فيه رةيده مف التعامؿ 
عف الكثائؽ المتعمقة بحسابه لدل بها أك كفؽ االلية المبي ة باالتفاقية، مع تزكيده ب سصة 

 ع د الطمب. المرصص له
 (11ت م لا )

 

باستصداـ الحساب يجكز لممرصص له في البكرةات االج بية ككسيط مالي لحساب الغير التعامؿ 
 شريطة ما يمي:  المجمع

الداصميػػػػة اال بعػػػػد الت فيػػػػذ الفعمػػػػي ل كامػػػػر فػػػػي  هعػػػػدـ عكػػػػس اثػػػػر اكامػػػػر العمػػػػالء عمػػػػى سػػػػجالت -أ
 البكرةات االج بية.

إعػػػػداد السػػػػجالت الالزمػػػػة لبيػػػػاف كافػػػػة البيا ػػػػات التفةػػػػيمية المتعمقػػػػة بالحركػػػػات عمػػػػى حسػػػػابات  -ب
 .المتعامميف مف صالؿ الحساب المجمع عمالئه

استثمارات كارةدة  فةؿ استثماراته في البكرةات االج بية كاالرةدة ال قدية الصاةة به عف -ج
بشكؿ م فةؿ في كافة  لمجمع كاظهارها المتعامميف لديه مف صالؿ الحسابعمالئه المتعمقة ب

 البيا ات المالية الصاةة به.

 (02 م لا )ت
 الكسيط الُمعِّرؼ بما يمي:المرصص له لمزاكلة أعماؿ  متـز ي

  يابة عف عمالئه. عامؿعدـ التعاقد أك الت  - أ
 أك عمكالت مف عمالئه.عدـ استالـ أمكاؿ   - ب

 عدـ دفع ام امكاؿ لعمالئه.  - ج

شركات الكساطة األج بية، بف دكره يقتةر عمى تعريؼ العمالء أف يفةح لعمالئه عمى أ - د
 مقابؿ عمكلة يحةؿ عميها مف تمؾ الشركات.
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 (03ت م لا )
 

لحساب الغير في البكرةات االج بية كفقنا  المحافظ االستثماريةتشمؿ أعماؿ مدير االستثمار إدارة 
التفاقية إدارة االستثمار المكقعة بي ه كبيف عميمه، كالتي تحدد السياسة االستثمارية لمعميؿ 
 كةالحيات مدير االستثمار ككاجباته، كما تشمؿ هذه االعماؿ ادارة ة دكؽ االستثمار المشترؾ.

 

 (04ت م لا )
 

ابعة إدارة استثمارات العمالء في البكرةات االج بية كمراقبتها، تشمؿ أعماؿ أميف االستثمار مت
لمتأكد مف مطابقتها ل سس كاألهداؼ االستثمارية لمعميؿ الم ةكص عميها في اتفاقية إدارة 
االستثمار المكقعة بيف العميؿ كمدير االستثمار، كما تشمؿ القياـ بأعماؿ أما ة االستثمار لة دكؽ 

 االستثمار المشترؾ.
 (05ت م لا )

  تشمؿ أعماؿ المستشار المالي تقديـ ال ةح كالمشكرة المستمرة لمعميؿ كلمغير في البكرةات  - أ
االج بية، مقابؿ أجر أك عمكلة إما مباشرة أك مف صالؿ  شرات أك كتابات تتعمؽ باالستثمار 

 كالتعامؿ في البكرةات االج بية.
معميؿ كلمغير بأف كاجبه يتمثؿ فقط في تقديـ ال ةح عمى المستشار المالي أف يبيف مسبقنا ل - ب

 كالمشكرة دكف ضماف ال تائب.
يحظر عمى المستشار المالي تضميف استشاراته أم معمكمات أك بيا ات غير ةحيحة أك  - ج

 مضممة عف الصدمات التي يقدمها لعمالئه كلمغير.
 (06ت م لا )                                          

داصؿ المممكة الحةكؿ  رغب في تسكيؽ أك بيع أكراؽ مالية غير أرد يةي مكالذ المرصص لهعمى 
 .المسبقةالصطية عمى مكافقة الهيئة 

 

 

 (07ت م لا )                                          
إذا رأت ذلػػؾ  المػػرصص لػػهغيػػر المػػدقؽ المعػػيف مػػف قبػػؿ  صػػارجي يحػػؽ لمهيئػػة تعيػػيف مػػدقؽ حسػػابات

 .المرصص لهإلجراء عمميات تدقيؽ محددة كعمى  فقة كذلؾ ضركريا، 
 (08ت م لا )
 

كراؽ المالية كاال ظمة كالتعميمات األاالج بية كقا كف  في البكرةاتت ظيـ التعامؿ تسرم احكاـ قا كف 
 فيما لـ يرد عميه  ص في هذه التعميمات. امكالقرارات الةادرة بمقتضاه
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 (09ت م لا )

تمتـز الشركات التي تمارس  شاط التعامؿ في البكرةات االج بية قبؿ سرياف هذه التعميمات بتكفيؽ 
 أكضاعها كفقان ألحكاـ هذه التعميمات صالؿ فترة ال تتجاكز ثالثة أشهر مف تاريخ اقرارها.

  
 (71ت م لا )                                           

ت ظػػػيـ تعامػػػؿ شػػػركات الصػػػدمات الماليػػػة فػػػي االكراؽ الماليػػػة فػػػي البكرةػػػات االج بيػػػة تمغػػػى تعميمػػػات 
 .1/8/2117الةادرة بتاريخ 


