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 2012المعدلة  2008لسنة  ( 5)رقـ  تعميمات

يقاؼ كشطب شػركات الكساطة  تعميمات تكقؼ كا 

نشاط شركات  كلغرض تنظيـ( 74)مف القانكف المؤقت رقـ ( 11)كالقسػـ ( 5)اسػػتنادا إلحكاـ القسػـ           
 : الكساطة تقرر إصدار التعميمات التالية 

سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية   يحؽ لمكسيط التكقؼ عف العمؿ لمدة التتجاكز شير كاحد بطمب يقدمو إلى- أ  -1
 .الطمب كلمرة كاحدة خالؿ السنة  فيذم لمسكؽ صالحية المكافقة عمى كيخكؿ المدير التن

في حالة قياـ الكسيط بتقديـ طمب لمتكقؼ عف العمؿ لما زاد عف فترة شير كاحد كلغاية ستة أشير يتعيف - ب   
 .عميو تقديـ مبررات كافية كمقنعة إلى السكؽ كتككف المكافقة عمى الطمب مف صالحية مجمس المحافظيف

يتـ إيقاؼ الكسػيط عف ممارسة نشػاط التداكؿ في سكؽ العراؽ لألكراؽ الماليػة كبقرار مف المدير التنفيذم  -أ  -2 
 :إذا ارتكب إحػدل المخالفات التاليػة 

 . عػدـ تسػديد بدؿ االشػتراؾ السػنكم لمسػكؽ :  أكالن   
 .ر السػكؽ عند استحقاقو إذا تأخر الكسيط عف تجديد خطاب الضماف ألم: ثانيان           
 .أذا نقص أك سػحب خطاب الضػماف ألم سػبب مف األسػباب : ثالثان           

لمقرارات المتخذة مف قبؿ الييئة   إذا لـ يتخذ الكسيط اإلجراءات الالزمة لمالئمة رأس ماؿ الشػركة كفقان : رابعان        
 .بزيادة رأسماليا 

التسػكية يتـ إيقاؼ عقكد التحكيؿ  تغطية حسابو المكشػكؼ لدل مصرؼفي حاؿ عجز الكسػيط عف : خامسان 
يقاؼ الكسػيط عف نشاط التداكؿ في السػكؽ لحيف تغطية حسابو  الخاصة بالشركة لتمؾ الجمسة كا 

 .مف مصرؼ التسكية  كبأشعار  المكشػكؼ
 .المقرة مف مجمس المحافظيف  لزمنيػةعػدـ التزاـ الكسػيط بتسػكية عقكد التحكيؿ كفؽ التكقيتات ا: سادسان          

( 48)المساىمة بعد أبالغو خالؿ  عػدـ التزاـ الكسػيط بتسػكية عقكد التحػكيؿ المرتجعة مف الشػركة:  سابعان 
 .ساعة 

 .مع أخالقيػات المينة  إذا أخؿ الكسيط أك أحد مكظفيو بأحكاـ النظاـ أك مارس سػمككان ال يتفؽ:  ثامنا         
أسػكاؽ األكراؽ الماليػة المرقـ   عػدـ التزاـ الكسػيط بكاجبػاتو المبينة في القسػـ الخامػس مف قانكف: تاسعان   

 . يحؿ محمو أك أم قانكف  2004لسػنة ( 74)
 :يتـ سحب خطاب الضماف في الحاالت اآلتية -  ب  

 .و لحيف أتماـ التسػكية عند أتخاذ قرار بإيقاؼ الكسػيط عف مزاكلة نشاط: أكالن             
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 .لممخالفة المحاؿ إلييا   عند أحالة الكسػيط إلى لجنة االنضػباط كحسػب تقدير المػدير التنفيذم: ثانيان             
يقـك المدير التنفيذم بأعالـ مجمس المحافظيف في اقرب جمسة عف المخالفات التي ليا عالقة بإسقاط  - ج   

 .صفة الكسيط 
 .لممدير التنفيذم إحالة المخالفات إلى التحقيؽ اإلدارم إف كجد إف األمر يتطمب ذلؾ  - د  
 :تسػقط صػفة الكسػاطة عف الكسػيط في إحدل الحاالت اآلتيػة   - أ -3

 .الحكـ عميو بجناية في محكمػة مختصػة : أكالن      
 .مختصػة الحكـ عميو بجريمة تتعمؽ بأحتياؿ مالػي في محكمػة : ثانيان     
لمشػركات المدرجة في سػكؽ  العجز عف اإليفاء بالتزاماتو المالية الناشػئة عف تداكؿ األكراؽ الماليػػة: ثالثان   

 .العراؽ أك إعالف إفالسػو 
لرأس ماؿ الشركة  تحقؽ حالة العجز التاـ عف تكفير الكفاءة المالية المتعمقة في الحد األدنى : رابعان 

يئة األكراؽ المالية كلمبمغ خطاب الضماف المحدد مف مجمس محافظي سكؽ المحدكدة مف قبؿ ى
 .يـك مف تاريخ أستحقاقو كبعد أخطاره مف قبؿ السكؽ ( 15)العراؽ لألكراؽ المالية خالؿ فترة 

مكافقة   تقكيميان دكف تكقؼ الكسػيط عف ممارسة أعماؿ الكساطة في السػكؽ لمدة ثالثكف يكمان : خامسان 
 .ػبقة مف المدير التنفيذم لمسػكؽ تحريرية مس

المجاز أك عدـ تحكيؿ   المصرؼ صدكر قرار بتصفية شركة الكساطة أك إغالؽ مكتب الكساطة في: سادسان  
 .المكتب إلى شركة مستقمة حسب تعميمات ىيئة األكراؽ المالية 

المطمكبة لممارسة عمؿ  أخفاؽ شركة الكساطة في تعييف مدير مفكض لمشػركة تتكفر فيو الشركط: ابعان س   
 .المفكض  الكسيط خالؿ شيريف مف تاريخ شغكر مكقع المدير

الكساطة عف  صفة   صدكر قرار مف لجنة االنضباط في سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية بإسقاط:  ثامنان  
 .الكسيط

 .تفرغا تاما لممارسة عممو في الشركة   عدـ تفرغ المدير المفكض لشركة الكساطة :تاسعا   
في حالة ايقاؼ الشركة عف العمؿ في : تسقط صفة الكساطة عف الكسيط في احدل الحاالت التالية : عاشرا 

السكؽ بقرار مف الييئة اك السكؽ كلـ تتخذ الشركة اجراءات لعكدتيا الى العمؿ خالؿ ستة اشير 
 .مف تأريخ االيقاؼ 

 
مجمس محافظي سكؽ  أعاله بقرار مف ( ثامنا/أ)اسقاط صفة الكسػاطة عف الكسػيط باسػتثناء الفقرة  - ب 

 .العراؽ لألكراؽ المالية كبمصادقة الييئة 


