
  لهيئة السوق المالية 16دد ــقرار عام ع

يتعلق ببطاقة اإلرشادات   2012جوان  21بتاريخ   

  

  إن مجلس هيئة السوق المالية،
  

و المتعلق بإعادة تنظيم  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117إطالعه على القانون عدد  بعد

  منه، 48و  31و  28السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة الفصول 
  

 24المؤرخ في  2001لسنة  83وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 

  كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة، 2001ة جويلي
  

تعلق بتدعيم سالمة العالقات الم 2005 أكتوبر 18المؤرخ في  2005لسنة  96عدد  وعلى القانون
  منه، 20وخاصة الفصل  المالية

  
في األوراق المالية وبالتصرف وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي 

 2010أفريل  29، المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في في محافظ األوراق المالية لفائدة الغير

  منه، 150و خاصة الفصل  2013 فيفري 15ه بقرار وزير المالية المؤرخ في كما تم تنقيحه وإتمام
  

  
  :يصدر القرار العام اآلتي نصه 

  
  :فصل وحيد 

ترتيب هيئة السوق المالية  من 150الفصل ب المنصوص عليهارشادات اإلبطاقة يجب أن تحتوي 

في األوراق المالية وبالتصرف في محافظ األوراق المالية لفائدة المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي 

  .على المعلومات المضمنة بالنموذج الملحق بهذا القرار العام الغير

  

خالل األربع أشهر ونصف الموالية لختم السنة المالية، مد هيئة السوق المالية المتصرف، ويجب على 

 .المعلوماتهذه ب

 

 

 وزيـر المـاليـةتأشيرة             عن مجلس هيئة السوق المالية

                    الرئيس   
  إليــاس الفخـفاخ   

                صـالح الصـايل
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 نموذج بطاقة اإلرشادات
 
 

 تسمية المتصرف 

 النشاط برنامج 

 إسم المساهم المالك ألغلبية رأس المال 

 جنسية المساهم المالك ألغلبية رأس المال 

 )والسنة /والشهر /اليوم( ختم السنة الماليةتاريخ  

 

 األقسام المبلغ

 )4.1+  3.1+  2.1+  1.1=  1( اإلستغالل  إيراداتمجموع . 1 

 األوراق المالية                 في محافظ التصرف تعموالمجموع  1.1 

 )1.1  =1.1.1  +2.1.1  +3.1.1( 

 وكالةب  التصرف ت علىعموالال 1.1.1 

 النتائج على  عمولةبما في ذلك ال 

 مؤسسات التوظيف الجماعيفي  التصرف تعموال 2.1.1 

 النتائجعلى  عمولةبما في ذلك ال 

  األوراق المالية                 في محافظ تصرفلل أخرى تعموال 3.1.1 

 في محافظ تصرفالفرعية المرتبطة بنشاط ال يراداتمجموع اإل 2.1 

 )3.2.1+  2.2.1+  1.2.1=  2.1( األوراق المالية 

وإعادة الشراء لمؤسسات التوظيف  االكتتابحصة من عموالت  1.2.1 

 الجماعي

لمؤسسات التوظيف المبلغ الجاري على حصة من عموالت  2.2.1 

 الجماعي

األوراق  تصرف في محافظفرعية أخرى مرتبطة بنشاط ال إيرادات 3.2.1 

  المالية                

  

                                اإلستغالل األخرى إيراداتمجموع  3.1 

)3.1  =1.3.1  +2.3.1  +3.3.1( 

االدارية والمحاسبية (المرتبطة باإلسناد الخارجي لألنشطة  يراداتاإل 1.3.1 
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 لحساب شركات أخرى...) وتوزيع السندات

الصناديق المشتركة  تصرف فيأخرى مرتبطة بنشاط ال إيرادات 2.3.1 

 ...) تصرفال في اتإستشارتجميع أموال و( للتوظيف في رأس مال تنمية

 ) توظيف( محافظال تصرف فيلأخرى غير مرتبطة بنشاط ا إيرادات 3.3.1 

 ، منحعباءاستردادات على مدخرات، تحويالت األ(أخرى  إيرادات 4.1 

 ...)اإلستغالل

  

 ) 5.2+  4.2+  3.2+  2.2+  1.2=  2(اإلستغالل  أعباءمجموع . 2 

  

 خارجية أعباءمشتريات و 1.2 

للوسائل البشرية  أو اإللحاق الوضع على الذمة بما في ذلك مصاريف 

 والتقنية

اإلستغالل  أعباءالمسجلة ضمن  يراداتبما في ذلك اعادة احالة اإل 

 في المجمع) ت المساهمين او التوظيفعموال(

اإلستغالل لموزعين  أعباءالمسجلة ضمن  يراداتبما في ذلك اعادة احالة اإل 

 )ت المساهمين او التوظيفعموال(خارجيين 

تفويض في  تدفع بموجب تصرفال ن عموالتحصة مبما في ذلك  

 التصرف االداري والمحاسبي

مرتبطة بالمحاسبة واإلدارة والتقييم وبمراقب الحسابات  أعباءبما في ذلك  

 الماليةفي االوراق   مؤسسات التوظيف الجماعيوبالمودع لديه بالنسبة ل

  

 ضرائب وأداءات ودفعات مماثلة 2.2 

 )اجتماعية أعباء جرايات وأتعاب و(االعوان  أعباء 3.2 

 مخصصات االستهالك والمدخرات 4.2 

 االخرى االستغالل أعباء 5.2 

  

 نتيجة االستغالل. 3 

  

 )المالية عباءاأل -المالية  يراداتاإل(النتيجة المالية . 4 
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 المالية للتوظيفاالوراق  الصافية المتأتية من احالة  يراداتبما في ذلك اإل 

 المالية للتوظيفاالوراق  الصافية المتأتية من احالة  عباءبما في ذلك األ 

  

 الخسائر العادية االخرى/االرباح العادية االخرى. 5 

 مشاركة االعوان في النتائج. 6 

 داءات على ارباح الشركةاأل. 7 

 العناصر الطارئة. 8 

 )ربح او خسارة(النتيجة الصافية . 9 

                                           الذاتية االساسية االموال. 10 

)10  =1.10  +2.10  +3.10  +4.10  +5.10 -6.10 ( 

 راس مال الشركة 1.10 

 ...منح إصدار و منح دمج و منح الحصص 2.10 

 )غيرهامقننة و تعاقدية، ،قانونية(احتياطيات  3.10 

 النتائج مؤجلة 4.10 

 السنة المحاسبيةنتيجة   5.10 

 اسهم ذاتية ممسوكة 6.10 

  

رباح التي سيقع توزيعها في سنة تحرير هذا مبلغ حصص اال. 11 

 التصريح

  

وصناديق استثمار  الماليةفي االوراق   مؤسسات التوظيف الجماعي. 12 

 )3.12+  2.12+  1.12=  12(متصرف فيها  

 الصناديق المشتركة للتوظيف بما في ذلك  1.12 

المتصرف  شركات اإلستثمار ذات رأس المال المتغيربما في ذلك  2.12 

 فيها بتفويض

المالية اخرى في االوراق   مؤسسات التوظيف الجماعيبما في ذلك  3.12 

والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس  صناديق المساعدة على اإلنطالق(

 ...)مال تنمية
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 ) 2.13+  1.13=  13(أصول متصرف فيها بمقتضى وكالة . 13 

أصول متصرف فيها بمقتضى وكالة لحساب مستثمرين مقيمين  1.13 

)1.13  =1.1.13  +2.1.13( 

 بما في ذلك وكاالت تصرف 1.1.13 

 آخر خدمات بما في ذلك وكاالت تصرف بتفويض لمسدي 2.1.13  

 بمقتضى وكالة لحساب مستثمرين غير مقيمين أصول متصرف فيها 2.13 

  

بما في ذلك (المتصرف  عملون لحسابالعدد الجملي لألشخاص الذين ي. 14 

 )ينلحقمأو ال على الذمة ينعووضمال

 بما في ذلك المتصرفين الماليين 

  

              عدد حسابات الحرفاء المتصرف فيهم بمقتضى وكالة. 15 

)15  =1.15 + 2.15( 

 بما في ذلك االفراد المقيمين 1.15 

 المقيمةمستثمرين المؤسستيين  واألشخاص المعنوية بما في ذلك ال 2.15 

  

 تسمية الجمعية المهنية التي ينتمي اليها المتصرف 

 )اليوم والشهر والسنة( رشاداتاإلبطاقة تاريخ ارسال  

 معلومات اضافية اسم الشخص الذي يمكن االتصال به للحصول على 

 رقم هاتف الشخص الذي يمكن االتصال به للحصول على معلومات اضافية 

العنوان االلكتروني للشخص الذي يمكن االتصال به للحصول على  

 معلومات اضافية

يصادقان على محتوى المتصرف و توجهات انحددي يناسم الشخصين اللذ 

  رشاداتاإلبطاقة 

 تاريخ اعتماد االرقام 

 

 

 


