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كتاباً إرشادياً تعليميااً قطا و  ت تتلماي هيئاة الساوق المالياة  يعدتنوه هيئة السوق المالية بأن هذا الكتاب 

 به أ  استثماره بأي شكي كان. ارمسئولية أي شخص يطوم باإلتج

 قي الوقت الذي تم قيه بذل كي جهد ممكن لضمان دقة المعلومات الواردة قيهو قإن هيئة السوق المالياة 

جاة إتااعاه ماا  رد قاي هاذا خسارة تنجم عن تعامي أي شخص أ  إحجامه عن التعاماي تتي أيت تتلمي 

الماادة العلمياة ت تعاد ماجعااً قاتوتيااًو   يجام اتعتمااد علا  تسا  التأكياد أن هاذه  الهيئة  تود   الكتاب

 اللوائح   الطواعد المنشورة عل  موقع الهيئة.

ملفوظة لهيئة السوق المالية.  ت يمكان إعاادة إاادار كاي أ  جا ه مان هاذا  حطوق هذا الكتاب كاقةإن 

كتا تاي أ  سيلةو سواه عن طايق إلأ  بأي   الكتاب أ  تخ ينه بشكي يمكن استعادته أ  تطله بأي شكي

 هيئة السوق المالية.آلي أ  عن طايق النس  أ  التسجيي أ  غياه د ن اللصول عل  إذن مساق من 

يتعلق بكي أ  بأي جا ه مان ماادة هاذا الكتااب يخاول هيئاة الساوق  مأذ ن قيهإن أي عمي غيا  تحذير :

 المالية رقع دعوى مدتية بإللاق أضاار.

ليمية مللطة قي تهاية هذا الكتاب تلتوي عل  مجمي المنهج الدراسي. الاجاه مالحظة تع خارطةهناك 

 يعتمد عل  المنهج الدراسي. اتختاارأن 
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التعليمي مساحًة واسعة من املعرفة اليت ال يستغين عنها كل من يعد العدة ملستقبله املهين يغطي هذا الدليل 

النظام واللوائح والقواعد  ةيف عامل االستثمار واألسواق املالية يف اململكة العربية السعودية. وتغطي املادة العلمي

تتضمن النظم واللوائح اليت مت تغطيتها: اليت حتكم وتنظم عمل السوق املالية باململكة العربية السعودية و

نظام السوق املالية، والئحة سلوكيات السوق، والئحة طرح األوراق املالية، وقواعد التسجيل و اإلدراج، والئحة 

أعمال األوراق املالية، والئحة األشخاص املرخص هلم، والئحة صناديق االستثمار وصناديق االستثمار العقاري، 

ج واالستحواذ، وقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، والئحة حوكمة الشركات. غري والئحة االندما

خيتلف باختالف املواضيع اليت يتناوهلا هذا الدليل، ولذا لكي حندد املعرفة  املطلوبأن عمق املعرفة والفهم 

املوضوعية املطلوبة لدى أي متدرب بصورة أوضح، مت حتديد أهداف خمرجات تعليمية لكل جماالت املوضوعات 

اصفات الرئيسية. وقد مت حتديد وتعريف مستويات التغطية فيما خيتص مبعاجلة املواضيع الرئيسية ألطر مو

 يتضمنهااحملتويات. وميكننا فيما يلي حتديد املهارات املعرفية اليت ينبغي أن ميتلكها املتدرب، وجيب أن 

 االختبار، وهي على النحو التالي:

القةةدرة علةةى تةةذكر املةةادة الةةيت سةةبق تعلمهةةا، كا،قةةائق، واملعةةايري، واألسةةاليب، واملبةةاد ، واإلجةةرا ات      املعرفةةة:

 ة على التحديد، والتعريف، والسرد(احملددة )أي القدر

 القدرة على استيعاب معنى املادة )القدرة على التصنيف، والشرح، والتمييز بني األشيا ( الفهم:

القةةدرة علةةى اسةةتخدام املةةادة املتعلمةةة يف مواقةةف جديةةدة وملموسةةة )القةةدرة علةةى العةةر ، والتوقةةع،        التطبيةةق:

 (.بعضها ببعضوا،ل، والتعديل، وربط األمور 

القدرة على تفكيك أو حل املةادة ىل  أجةزا  أو عناصةر صةغرية، ميية  ميكةن فهةم بنيتهةا التنظيميةة.           التحليل:

وكذلك القدرة على التعةرف علةى العالقةات االعتياديةة، والتمييةز بةني األسةاك السةلوكية، وحتديةد العناصةر           

 ام(.املتعلقة بصحة ا،كم على األشيا  )أي املفاضلة، والتقدير، والنظ
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 أساك األسئلة

 مغلقة اجلذر

اجلذر )اجلز  الذي يشكل السؤال( عبارة عن مجلة تامة، وبالتالي خيتتم بعالمة استفهام. واالختيارات )خيارات 

 اإلجابة( ميكن أن تكون مجاًل تامة أو غري تامة.

 أي مما يلي ميكن أن يصف السندات؟ مثال:

 املاليةحسب تعريف نظام السوق أوراق مالية  (أ )

 أوراق مالية قصرية األجل (ب )

 ال تصدرها ىلال ا،كومات (ج )

 دائمًا تتداول بني البنوك (د )

 مفتوحة اجلذر )ىلكمال اجلملة(

 يكون اجلذر يف هذه ا،الة عبارة أو مجلة خربية غري تامة، ومتثل اخليارات تتمة اجلملة.

 مثال: متثل األرباح املوزعة توزيعاٍت لألرباح .

 مني ا،اليني للشركة.مزايا للمساه وُتعّد (أ )

 حقًا للمساهمني ا،اليني للشركة وُتعّد  (ب )

 دارةإلحقًا للمساهمني ا،اليني للشركة ولكنها مزايا لإلدارة وجملس اوُتعّد  (ج )

 اإلدارةحقًا للمساهمني ا،اليني للشركة وأيضا حقًا لإلدارة وجملس وُتعّد  (د )

 أسلوب األكثر/األقل/األفضل

ت املتعددة يتطلب اختيار ىلجابة ىلمةا أن تكةون أفضةل أو أسةوأ مةن غريهةا مةن اإلجابةات         هذا النوع من أسئلة اخليارا

 األخرى. ويعتمد التقييم املزمع على أساس املعلومات أو املعطيات املذكورة يف اجلذر.

 عن شركة ما؟لوجه من أوجه سهٍم عادي صادر  األفضلأي مما يلي يعد الوصف  مثال:

 املساهمني برأس املال.مطالبة ملكية صادرة ىل   (أ )

 مطالبة ملكية صادرة ىل  املساهمني جبميع األموال )رأس املال، املقرضني( للشركة. (ب )

 خيول حامله ا،صول على مبلغ منتظم من التوزيعات بنهاية كل سنة. (ج )

 له أولوية يف املطالبة على مجيع األوراق املالية األخرى اليت تصدرها الشركة. (د )
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 سط "ما عدا" أو "غري"

عةةادًة مةةا يسةةتخدم هةةذا الةةنمط مةةن األسةةئلة عنةةدما تكةةون الغايةةة اختيةةار اإلجابةةة الةةيت متثةةل اسةةتثنا   للمبةةدأ أو         

 القاعدة الواردة يف اجلذر.

 

 مثال ال تعتبر األموال، أموال عميل يكون الشخص المرخص له مسؤوالً عنها في كل األحوال التالية ما عدا ؟

 تم دقع األموال للعميي. (أ )

 ألموال لطاف ثالث بناًه عل  أما الشخص الماخص له.تم دقع ا (ب )

 تم إيداع األموال قي حساب بنكي باسم العميي. (ج )

 تم دقع األموال للشخص الماخص له بشكي تظامي. (د )

 

 اخليارات املتعددة املركبة )أسلوب "األرقام الرومانية"(

 صحيحة.يستخدم هذا النوع من األسئلة عندما يكون هنالك أكثر من ىلجابة واحدة 

أال يشرجعوا عمريالً علرى  بررام  علريهماألشخاص المرخص لهم يجرب  أنقررت الئحة األشخاص المرخص لهم  مثال:

 أي صفقة عن طريق:

I- .عاض هدايا للعميي 

II- .توجيه اآلخاين لعاض هدايا للعميي 

III- .عاض المشاركة قي خسائا العميي  مكاساه 

 ( قط .I) (أ )

 ( قط .I(   )II) (ب )

 ( قط .I(   )III) (ج )

 ( جميعها.II(   )III) (  I) (د )
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 اخليارات املتعددة املركبة )األرقام العادية(:

i -  أوراقا مالية حسب نظام السوق املالية ُتعّدالسندات 

ii -  ورقة مالية حسب نظام السوق املاليةُتعّد الشيك 

 ( خاطئii( صحيح و )i) )أ(

 ( صحيحii( خاطئ و )i) )ب(

 كالهما صحيح )ج(

 كالهما خاطئ )د(
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 الماليةنظام السوق  1

 

 

 الئحة سلوكيات السوق 1

 

 

 الئحة طرح األوراق المالية 1

 

 

 دراجقواعد التسجيل و اإل 1

 

 

 الئحة أعمال األوراق المالية 1

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة األشخاص المرخص لهم 6
 

 

الئحرررررة صرررررناديق االسرررررتثمار والئحرررررة  7

 صناديق االستثمار العقاري

 
 الئحة االندماج و االستحواذ 8
 

 

غسل األموال و تمويل قواعد مكافحة  9

 اإلرهاب
 

 الئحة حوكمة الشركات 01
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 نظــام الســوق المالــية

 

 

 :األهداف التعليمية

إل  سلسالة أهاداف تعليمياة تام إدراجهاا قاي الخايطاة التعليمياة للمانهج الدراساي قاي  اتختاارالمنهج الدراسي لهذا  قٌّسم

هآخا هذا الكتاب.   هذا الهدف قي إطار يساق النص. بمضمونقي كي ماة تتم قيه تغطية هدف تعليمي   سينوَّ

  

  

 مقدمةال  

 األوراق المالية  1.1

 تمثي "أ راقا مالية" األد ات التي  1.1.1

 التي ت تمثي "أ راقا مالية" األد ات    8.1.1

 السوق الماليةهيئة  1.1

 الهيئةأهداف   1.8.1

 السعودية األخرىالجهات   1.1

 السوق المالية السعودية  1.3.1

 لجنة الفصي قي منازعات األ راق المالية  8.3.1

 ماك  إيداع األ راق المالية "الماك "  3.3.1

  

 تنظيم الوسطاء 1.1

 متطلاات الوسطاه  1.4.1

 تشاطات الوسي   8.4.1

 سلطة السوق المالية عل  الوسطاه  3.4.1

 االستثمار وبرامج االستثمار الجماعيصناديق  1.1

 اإلفصاح 1.1

 تشاة اإلادار اإلقصاح قي 1.6.1

 المقيد لألسهموالعرض تنظيم الشراء  1.1

 (األحكام الجزائية للمخالفات )عامالعقوبات و   1.1

 

 

1 
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 مقدمةال

تظاام الساوق ااادار يعالج هذا الااب الجواتم الطاتوتية لمعامالت السوق المالية قي المملكة العابياة الساعودية.  قاد تام 

ساوق الهيئاة  –الائيساية المشااركة قاي الاد ر التنظيماي للساوق المالياة الساعودية  الجهاات أتشائته بموجاا الذيالمالية 

 ماكا  إياداع األ راق  )الساوق(  لجناة الفصاي قاي منازعاات األ راق المالياة )اللجناة( ياةساوق المالال)الهيئة(  يةالمال

األ راق المالياةو  لاذا ياادأ هاذا الاااب علا  هذا الااب  الواردة قي  الطواعد  اللوائحاألتظمة  طاقن  ت. المالية )الماك (

   المالياة قإاادار األ راعملية  المشاركة قي الهيئات األخاى  الجهات استعااضبتلديد ماهية األ راق الماليةو قاي 

 .تدا لها

 األوراق المالـية 1.1

 التي تمثل " أوراقا مالية": االدوات  1.1.1

 (8األ ل و المادة  لفصياتظام السوق المالية )المالية  المشار لها قي  باأل راقلمطصود  مامعاقة  – 1.1.1هدف تعليمي 
 

 : يالمطصود باأل راق المالية ما يأت حسم تظام السوق الماليةو قإن 

 أسهم الشاكات الطابلة للتلويي  التدا ل 

   .أد ات الدين الطابلة للتدا ل التي تصدرها الشاكات أ  اللكومة أ  الهيئات العامة أ  المؤسسات العامة 

 .الوحدات اتستثمارية الصادرة عن اناديق اتستثمار 

 األاول.احو  أي حطوق قي توزيع أي أد ات تمثي حطوق مشاركة قي األرب 

  اعتمادهااو كاأ راق مالياةو إذا رأى قاي ذلاك تلطيطاا لساالمة  تضمينها الهيئةأي حطوق أخاى أ  أد ات ياى مجلس 

 السوق أ  حماية المستثماين. 

 التي ال تمثل " أوراقا مالية":األدوات  1.1.1

 تنادرج ضامن أحكاام تظااماأل راق المالياة"  بالتاالي ت  با"  المطصاود التي استاعدت من األد ات معاقة – 1.1.1 هدف تعليمي

 ( 3األ لو المادة  لفصياالسوق المالية )
 

 المالية":األ راق بمن المطصود "هنالك أد ات مالية معينة تم استاعادها 

 النطدية. األ راق التجارية مثي الشيكات  الكماياتت  سندات األما  اتعتمادات المستندية  اللواتت 

 .األد ات التي تتدا لها الانوك حصاا قيما بينها 

 .بوالص التأمين 

  عدم معاملتها كأ راق ماليةو إذا رأى المجلس عدم ضاا رة  الهيئةياى مجلس  مالية أ راقاً تعد  أي حطوق أ  أد ات

 معاملتها كأ راق مالية بناًه عل  مطتضيات سالمة السوق أ  حماية المستثماين.
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 يةسوق المالالئة هي 1.1

 الهيئةأهداف  1.1.1

، والمهام التي يمكنهاا اليياام اهاا السوق المالية نظامفي ضوء   يةسوق المالالهيئة  مسؤولياتفهم حدود  – 1.1.1هدف تعليمي 

 ( 1الثاني، المادة   لفصلامن أجل تحييق تلك األهداف )
 

بها إادار اللوائح  الطواعد  التعليماات  األ اماا  المنوطالهيئة الجهة  تعد.  السوق المالية تظامبموجم   الهيئة أتشئت

 األخاى  تطايق أحكام هذا النظام. 

 بالهيئة الطيام بما يأتي:  تي  من أجي تلطيق هذه األهداف 

ق تنظيم السوق المالية  تطوياها  العمي عل  تنمية  تطويا أسااليم األجها ة  الجهاات العاملاة قاي تادا ل األ را - 1

 الماليةو  تطويا اإلجااهات الكفيلة باللد من المخاطا الماتاطة بمعامالت األ راق المالية.
 

 تنظيم إادار األ راق المالية  مااقاتها  تدا لها. - 8
 

 تنظيم  مااقاة أعمال  تشاطات الجهات الخاضعة لاقابة الهيئة  إشااقها. - 3
 

الممارساات غياا العادلاة أ  غياا الساليمةو أ  التاي تنطاوي حماية المواطنين  المستثماين قي األ راق المالية من  - 4

 عل  احتيال أ  غش أ  تدليس أ  تالعم.
 

 العمي عل  تلطيق العدالة  الكفاية  الشفاقية قي معامالت األ راق المالية. - 1
 

 تعااامالتتنظاايم  مااقاااة اإلقصاااح الكامااي عاان المعلومااات المتعلطااة باااأل راق الماليااة  الجهااات المصاادرة لهاااو   - 6

األشخاص المطلعين  كاار المساهمين  المستثماين قيها  تلدياد  تاوقيا المعلوماات التاي يجام علا  المشااركين 

 األسهم  الجمهور. يملقي السوق اإلقصاح عنها للا
 

 لألسهم.  ةالعام عا ض التنظيم طلاات التوكيي  الشااه  - 7

 السعودية األخرى الجهات  1.1

 )السوق( السوق المالية السعودية 1.1.1

 (80الثالثو المادة  لفصيامعاقة أهداف السوق المالية ) – 1.1.1هدف تعليمي 
 

أ   السااعودية قااي المملكااة العابيااة السااعودية لتاادا ل األ راق الماليااة )السااوق الماليااة أتشاائتإن السااوق الماليااة التااي 

األ راق المالية قاي المملكاة.  تشامي أهاداف ( هي الجهة الوحيدة المصاح لها بم ا لة العمي قي تدا ل )تدا ل( السوق

 السوق ما يلي:

التأكد من عدالة متطلاات اإلدراج  كفايتهاا  شافاقيتهاو  قواعاد التادا لو  آلياتاه الفنياة  معلوماات األ راق المالياة   - 1

 المدرجة قي السوق.
 

 إيداع األ راق المالية.توقيا قواعد  إجااهات سليمة  سايعة  ذات كفاهة للتسوية  المطااة من خالل ماك    - 8

  ضع معاييا مهنية للوسطاه   كاتتهم  تطايطها.  - 3
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التا امهم بمعااييا كفاياة لضامان مادى الد رياة  التلطق من قوة  متاتة األ ضاع المالية للوسطاه من خالل المااقاة  - 4

 الوساطة.رأس المال   ضع التاتياات المناساة للماية األموال  األ راق المالية المودعة لدى شاكات 

 )اللجنة( لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية 1.1.1

 (81الثالث ، المادة الفصل  فهم طايعة عمل لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ) – 1.1.1هدف تعليمي 
 

النظا باقإن مهمة اللجنة تتمثي قي الطيام  ولجنة الفصي قي منازعات األ راق المالية.  كما يدل عليها اسمها الهيئة تنشئ

 لاوائح  تظام السوق المالية  لوائله التنفيذياةتطاق أحكام  تطع قيالتي الدعا ى  الشكا ى ذات العالقة بالمنازعات  قي

.  للجناة الصاالحيات الالزماة تساتدعاه الشاهودو الهيئة  السوق  قواعدهما  تعليماتهما قي اللق العام  اللق الخااص

  إادار األ اما  الطااراتو  قاض العطوبات  األما بتطديم األدلة  الوثائق من أجي تسوية الطضايا  الشكا ى.

يلاق للجناة  النظا قي التظلم من الطاارات   اإلجااهات الصاادرة عان الهيئاة أ  الساوق.  : تشمي اختصااات اللجنة

ياهو أ  إاادار قااار آخاا يكاون مناسااا  يضامن حاق إادار قاار بالتعويض  طلم إعادة األ ضااع إلا  ماا كاتات عل

 المتضار. 

باالخااة قاي الطضاايا  يتمتعاونتتكون اللجنة من مستشارين قاتوتيين متخصصاين قاي األساواق المالياة  قطاه المعاامالت 

جام أت الهيئاة لفتااة ثاالن سانوات قابلاة للتجدياد. غياا اتاه ي التجارية  المالية.  يعين أعضاه اللجنة بطااار مان مجلاس

بأاالاب  تكون ألعضاه اللجنة مصللة مالية أ  تجارية مااشاة أ  غياا مااشااة أ  االة قااباة حتا  الدرجاة الاابعاة

 الشكوى أ  الدعوى الماقوعة أمام اللجنة.

 علاا  اللجنااة أن تااشااا النظااا قااي الشااكا ى أ  الاادعوى خااالل ماادة ت ت يااد علاا  أربعااة عشااا يومااا ماان تاااري  إيااداع 

إياداعها أ ت لادى  قاايالدعوى لدى اللجنة.  لكن ت يجاوز إياداع أي شاكوى أ  االيفة دعاوى لادى اللجناة الشكوى أ  

مان تااري  إياداعها إت إذا أخطاات الهيئاة مطادم الشاكوى أ  الادعوى تساعين يوماا و  ماا لام يماض علا  ذلاك مادة الهيئة

 .بجواز اإليداع لدى اللجنة قاي اتطضاه هذه المدة 

أ  الصااادرة عاان  اإللكتا تيااةبمااا قيهااا الاياتااات  وقااي قضااايا األ راق الماليااة بجميااع طاااق اإلثاااات يجااوز اإلثاااات 

 لكتا تي.الت جهاز الفاكسيميلي  الاايد اإلاللاسوبو  تسجيالت الهاتف  مااس

اللكومياة )ذات و عان طاياق الجهاة الساوقعل  طلم الهيئة أ   اللجنةو بناهً  تصدر عنيتم تنفيذ الطاارات النهائية التي 

اتختصاص(  المخولة بتنفيذ األحكام الطضائية.  قي حالة الشاكا ى التاي يناتج عان الاات قيهاا تعاويض أ  أضااار ياتم 

 دقعها لطاف آخاو قيتعين تنفيذها من قاي األطااف عل  النهج المتاع قي تنفيذ األحكام الطضائية قي الدعا ى المدتية.

تتكاون مان ثالثاة  التاييتم اتستئناف أمام لجنة اتستئنافو  يوماً من تاري  إبالغها.  30ستئناف قاارات اللجنة خالل ا

بطااار أعضاه يمثلون  زارة الماليةو   زارة التجارة  الصناعة  هيئة الخاااه بمجلس الاوزراه. يعاين أعضااه اللجناة 

ناف تهائيةو مع حق لجنة اتساتئناف قاي قاارات لجنة اتستئ تعدلفتاة ثالن سنوات قابلة للتجديد.   الوزراهمن مجلس 

رقض النظا قي الطاارات التي تصادرها لجناة الفصاي قاي منازعاات األ راق المالياةو أ  قاي تأكياد تلاك الطاااراتو أ  

إعادة النظا قي الشكوى أ  الدعوى من جديد استنادا إل  المعلومات الثابتاة قاي ملاف الادعوى أماام لجناة الفصايو  قطااً 

 لتطدياها.
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 مركز  يدا  األوراق المالية " المركز "  1.1.1

 (87-86الاابعو المادة  لفصياقهم طايعة  مهام ماك  إيداع األ راق المالية ) – 1.1.1هدف تعليمي 

 

اوجاود خطاأ فاي المعلوماات التاي فاي ساجلته ) الفصال   االعتيادما ييوم اه المركز في حالة الخطأ أو  – 1.1.1هدف تعليمي 

 (87الرااع، المادة 

 
 

الجهاة الوحيادة  يالساوق المالياة.  هاإدارة  قااي مجلاس مان هاؤإتشاتم إدارة  ماك  إيداع األ راق المالية )الماك ( يعد

قااي المملكااة المصاااح لهااا بم ا لااة عمليااات إيااداع األ راق الماليااة السااعودية المتدا لااة قااي السااوق  تطلهااا  تسااويتها 

  مطااتها  تسجيي ملكيتها. 

الماك  هو الجهة الوحيدة لتسجيي جميع حطوق ملكية األ راق المالية المتدا لة قي الساوق.  تعاد الطياود المد تاة قاي  إن

 ربهااو  يصادالسجالت النهائية للماك  دليال  إثااتا قاطعا عل  ملكية األ راق الماينة قيهاا  األعاااه  اللطاوق المتعلطاة 

األ راق المالياة عان األ راق  للملاةم المستما كما يطدم الماك  تطاريا د رياة الماك  إشعارا بالتسجيي بناًه عل  الطل

 المالية المملوكة لهم  المسجلة قي سجالت الماك .

  ماادقطيساااية ملكيااة األ راق الماليااة قااي الماكاا  بالغااة األهميااةو حيااث يلظااا علاا  مااوظفي الماكاا   السااوق  د تعاا

لومااات عاان مااالكي األ راق الماليااة إت قااي حااد د الطواعااد التشااغيلية حساااباتهم  مستشاااريهم  خااااائهم إقشاااه أي مع

 الصادرة عن الماك .

علا  مان يعتطاد بوجاود   يجامقي الاياتات المسجلة قي الماك . الواردة يطوم الماك  بتسهيي عملية تصليح األخطاه  

خطأ قي المعلومات التاي تام إدخالهاا قاي الساجي يساتدعي تصاليح الساجي أ  تعديلاهو أن يتطادم بطلام خطاي إلا  ماديا 

ياتم هاذا التصاليح أ  التعاديي أت بعاد إخطاار الشاخص )أ    تالماك  )أ  من يعينه الماديا لتلطاي مثاي هاذه الطلااات(. 

 لهذه األ راق المالية  منلهم قااة كاقية للتعليق. الكيا كماألشخاص( الذين يلددهم السجي حال
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 تنظيم الوسطاء 1.1

 متطلبات الوسطاء 1.1.1

 ( 31الخامسو المادة الفصي معاقة متطلاات الشخص الذي ياغم قي ممارسة أعمال الوساطة ) – 1.1.1هدف تعليمي 
 

العمي قي مجال الوساطة ليس متاحا ألي شخص.  يطتصا عمي الوساطة عل  من يكون حااال عل  تاخيص سااري 

أعمال الوساطةو ما لم يكن ذلك الشخص قد استثن  مان  قي ممارسةالمفعول  يعمي  كيال لشاكة مساهمة ماخص لها 

 تلك المتطلاات.

 نشاطات الوسيط 1.1.1

 (38الخامسو المادة  - الفصيمعاقة النشاطات التي يمكن أن يطوم بها الوسي  ) – 1.1.1هدف تعليمي
 

شاكة المسااهمة التاي تعماي بالوسااطة  تطاوم و قأ ضلت أته الوسي المطصود بمن تظام السوق المالية  38المادة بينت 

 التالية: ةبكي أ   احد من األعمال الخمس

 المالية بما قيها اللفظ. تعمي بصفة تجارية  سيطا قي تدا ل األ راق  - 1

 تنفذ افطات األ راق المالية لصنع سوق قيها.  - 8

 حيازة أ  طاح األ راق المالية تيابة عن مصدرهاو أ  من ينوب عنه.  - 3

 العملة  األ راق المالية. تاادلبوساطة لتاتيم عطود  تطوم  - 4

 .لآلخاين لللصول عل  أاول مالية قي اورة أ راق مالية. عاضاً بصفة تجارية  تطدم  - 1

 سلطة السوق المالية على الوسطاء 1.1.1

 وكلئهاامفهاام صاالحيات السااوق الماليااة للييااام اااالتحييق والتفتاايا علاا  الوسااطاء الماارخ  لهاام، أو  – 1.1.1هدددف تعليمددي 

 (31الخامس، المادة الفصل )
 

بالتلطيق  التفتيش عل  أي  سي  أ   كيي  سي  للتأكد من كوته خالف أ  يخالف أ  للسوق المالية اللق قي الطيام 

قامت قاائن عل  أته عل   شك أن يخالف لوائح السوق  تعليماتها.  تشمي االحيات السوق االحية طلم 

طيق.  يجوز األشخاص للشهادة  المستندات  السجالت  الوثائق التي تاى السوق أتها ضا رية أ  لها عالقة بالتل

للسوق كذلك أن تطلم حضور الشهودو  معاينة السجالت قي أي مكان توجد قيه هذه السجالت.  تطوم السوق 

بممارسة االحيتها بالتفتيش  التلطيق من خالل اللصول عل  قاار باتستدعاه  اتستجواب  التفتيش من لجنة 

تجابة لطلم السوق بإادار قاار اتستدعاه الفصي قي منازعات األ راق المالية.  عل  لجنة الفصي اتس

 لم يثات لديها أن الطلم مشوب بالتعسفو أ  سوه استخدام السلطة.  اتستجواب ما
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 صناديق االستثمار وبرامج االستثمار الجماعي 1.1

الفصاال ي )علاا  صااناديق االسااتثمار واااراما االسااتثمار الجماااع الهيئااةمعرفااة صاالحيات تنظاايم ور ااااة  – 1.1هدددف تعليمددي 

 (31السادس، المادة 
 

الجماعياة قاي  للمشااركةيمثي اند ق اتستثمار باتامجاً استثمارياً مشتاكاً يهدف إل  إتاحاة الفاااة للمساتثماين قياه 

أرباح الااتامجو  يدياه مديا استثماري مطابي رسوم ملددة.  تنظم هيئاة الساوق أعماال ااناديق اتساتثمارو  تشااف 

لملاقظ  مستشاري اتستثمار.  يتأت  ذلك من خاالل  ضاع اللاوائحو  الطواعاد  التعليماات التاي  تااقم عمي مدياي ا

 تتعلق بما يلي:

 .الهيكي التنظيمي  - 1

 .األتظمة الملاساية  الطواعد التعليمية  - 8

 .اإلدارة  اتخاذ الطاارات قي اناديق اتستثمار  - 3

 بكفاهة.إجااهات حفظ األ راق المالية  تطديم الخدمات للعماله   - 4

 .رسوم الخدمات  العموتت  أتعاب اإلدارة  - 1

 .إباام الصفطات مع األطااف ذات العالقة  - 6

 .تطاريا األداه  حساب قيمة األاول  أسعار الوحدات  اإلعالن  - 7

 .شا ط المواقطة عل  تأسيس اناديق جديدة  - 2

 .التطاريا المالية  الد رية المطلوبة من الصناديق  - 1

 ا.مستويات السيولة  حد د المخاط - 10

 المالية  متطلاات التاخيص.  المسؤ ليةالشخصية   المالئمةالمؤهالت المهنية  - 11
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 اإلفصاح 1.1

 نشرة اإلصدارفي فصاح اإل 1.1.1

الساااع، الماادة الفصل معرفة المعلومات واليوائم التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار األوراق المالية ) – 1.1.1هدف تعليمي 

48) 
 

.  تطلاام الهيئااة أن تتضاامن تشاااة تعتمادهااا الهيئااة الاا يجاام علاا  مصاادر األ راق الماليااة أن يطاادم تشاااة إااادار  

 اإلادار المعلومات  الاياتات التالية:

الماادياين    اافاً كاقياا للمصاادر  طايعاة عملاه  األشااخاص الطاائمين علا  إدارة العمااي )أعضااه مجلاس اإلدارةو  - 1

 ن(  المساهمين الائيسيين.التنفيذيينو  كاار الموظفي
 

 افاً كاقيا لأل راق المالياة الم ماع إاادارهاو مان حياث العادد  الساعا  اللطاوق المتعلطاة بهااو  أي أ لوياات أ    - 8

متيااازات تتمتااع بهااا أ راق ماليااة أخاااى للمصاادر إن  جاادت.  يجاام أن يشاامي الواااف كيفيااة ااااف حصاايلة ا

 المعنيون باإلادار.اإلادارو  العموتت التي سيتطاضاها األشخاص 
 

بياتا  اضلا عن الماك  المالي للمصدر  أي معلومات مالية ذات أهمياة بماا قاي ذلاك المي اتياة  حسااب األربااح   - 3

  الخسائا  بياتات التدقطات النطدية المدقطة من قاي مااجع حسابات.
 

لمسااعدة المساتثماين  مستشااريهم أي معلومات أخاى تطلاها الهيئاة أ  تسامح باللصاول عليهاا حسام ماا تاااه ضاا ريا   - 4

 إادارها. عل  اتخاذ قااراتهم اتستثمارية حول اتستثمار قي األ راق المالية الم مع

 المقيد لألسهم والعرضتنظيم الشراء  1.1

 (14و  18التاسع، المادة  الفصل فهم الشراء المييد لألسهم ) – 1.1.1هدف تعليمي 

 (14و 18التاسع، المادة الفصل فهم عرض شراء األسهم المييدة )  – 1.1.1هدف تعليمي 
 

 لألسهم مطيد العاض ال عمليات لألسهم المطيد الصالحيات الالزمة لتنظيم عمليات الشااه  للهيئة

علا  أ  سايطاتهم معاه أ  مان يتصااقون باتتفااق قالشااه المطيد لألسهم هو شااه أساهم يتاتام علياه تملاك المشاتاي 

 .% أ  أكثا من أسهم شاكة من ذات الفئة من أسهم الشاكة المعينة10تساة 

ألسهم قيتمثي قي توجيه إعالن عام يعااض المعلان بمطتضااه شاااه أساهم تتمتاع بلاق التصاويت إذا لأما العاض المطيد 

الطياد أيضاا  % أ  أكثاا مان قئاة األساهم المعيناة.  يشامي10قي زيادة ملكياة مطادم العااض إلا   ةتساات الكمية المشتاا

 األسهم التي يملكها آخا ن تسيطا عليهم الجهة مطدمة العاضو أ  آخا ن يتصاقون باتتفاق  التنسيق معها.
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 هنالك بعض الطواعد التي تطااق قاي حالاة قياام أي شاخص ب ياادة ملكيتاه قاي أساهم شااكة مان الشااكات عان طاياق 

شااه مطيد لألسهمو أ  عاض مطيد لألسهم ل يادة حصة ملكيتهو بليث يصاح هاذا الشاخص أ  مان يتصااقون باتتفااق 

ألساهم التاي تتمتاع بلاق التصاويت  المدرجاة قاي %( أ  أكثا من قئة معينة من ا10) ةبالمائمعه مالكين لنساة خمسين 

أن يصادر أماااً خاالل ساتين يوماا باأن يطادم ذلاك الشاخص عاضاا لشاااه الهيئاة السوق.   قي هذه اللالة يلق لمجلس 

مجلاس بتلدياد شاا ط العااضو ماع أتاه ت يلا م طالام الشاااه الاألسهم المتاطية التي ت يملكها من الفئاة تفساهاو  يطاوم 

 عشا شهاا السابطة. اتثنيالشااه بسعا ي يد عل  أعل  سعا دقعه لشااه األسهم خالل  بتطديم عاض

 (األحكام الجزائية للمخالفات )عامالعقوبات و 1.1

لجنااة الفصاال فااي منازعااات األوراق الماليااة أل  مخالفااات عاان  أن تصاادر معرفااة العيواااات التااي يمكاان  – 1.1هدددف تعليمددي 

 (11العاشر، المادة الفصل السوق المالية ) لوائح ، أو التي تصدرها الهيئةيواعد أو الاللوائح أو ألحكام النظام 
 

أماام لجناة  دعاا ياللاق قاي رقاع  لهيئاةل  الج اهات قيما يخص التالعم  تدا ل المطلعينو قاإن  إل  العطوباتإضاقة 

ألحكاام مخالفاة تشاكي إذا تاين للهيئاة أن هنااك شخصاا قاد قاام بأعماال أ  ممارساات قفصي منازعات األ راق المالية. ال

و قلهاا اللاق بإقاماة دعاوى أماام اللجناة مان أجاي  النظام أو اللوائح أو اليواعد التي تصدرها الهيئة، أو لاوائح الساوق المالياة

 استصدار قاار بالعطوبة المناساةو  تشمي العطوبات ما يلي:

 .لمعنيإتذار الشخص ا  - 1

 إل ام الشخص المعني بالتوقف أ  اتمتناع عن الطيام بالعمي موضوع الدعوى.  - 8

إل ام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضا رية لتجنم  قوع المخالفة أ  اتخااذ الخطاوات التصاليلية الالزماة   - 3

 لمعالجة تتائج المخالفة.

الماتكااةو أ  إلا ام المخاالف بادقع المكاسام التااي تعاويض األشاخاص الاذين للطات بهام أضااار تتيجااة للمخالفاات   - 4

 .حططها تتيجة هذه المخالفة إل  حساب الهيئة

 تعليق تدا ل الورقة المالية.  - 1

منااع الشااخص المخااالف ماان م ا لااة الوساااطةو أ  إدارة الملاااقظ و أ  العمااي كمستشااار اسااتثمار للفتاااة ال منيااة   - 6

 الالزمة لسالمة السوق  حماية المستثماين.

 . التطييد عل  الممتلكات اللج   - 7

 .المنع من السفا  - 2

 .المنع من العمي قي الشاكات التي تتدا ل أسهمها قي السوق  - 1

 المساؤ لين يجوز للهيئةو باإلضاقة للعطوبات المذكورة عاليهو أن تطلم من اللجنة إيطاع غاامة مالية علا  األشاخاص 

.  كاديي لما تطدم يجاوز للمجلاس قااض أ  اللوائح أ  الطواعد التي تصدرها الهيئة عن مخالفة متعمدة ألحكام هذا النظام

.  يجام أت تطاي عل  كي شخص مساؤ ل عان مخالفاة هاذا النظاام  لوائلاه  قواعاد الهيئاة  لاوائح الساوق غاامة مالية

مائاة ألاف  علا ت ت ياد ( لاير  أ10000اللجنة( عان عشااة آتف ) أممن قاي المجلس  أقاضتالغاامة المالية ) سواه 

 ( لاير عن كي مخالفة تم ارتكابها.100000)
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 أسئلة المراجعة: نظام السوق المالية 1

 

 حسب نظام السوق المالية السعودية، كل ما يلي يأتي ضمن تعريف األوراق المالية ما عدا: -1

I- .أسهم الشاكات 

II- .سندت الشاكات  السندات اللكومية 

III-  اناديق اتستثمار. حدات اتستثمار التي تصدرها 

IV-  و اتعتمادات المستندية  اللواتت النطدية.األ امااأل راق التجارية مثي الشيكاتو إشعارات 

 ( قط .I) (أ )

 ( قط .IV) (ب )

 ( قط .I(   )II(   )III) (ج )

 ( قط .II(   )III(   )IV) (د )

 

 السوق المالية؟ طبقاً لنظامأي من التالي ال يقع ضمن مسؤوليات هيئة السوق المالية )الهيئة(  -1

 تنظيم   تطويا السوق المالية )الاوراة(. (أ )

 حماية المواطنين   المستثماين قي األ راق المالية من الممارسات غيا العادلة  غيا السليمة. (ب )

 العمي عل  تلطيق الن اهة   الكفاهة  الشفاقية قي تشاطات األ راق المالية. (ج )

 زيادة  عي المستثماين بالسوق المالية. (د )

 

ظررام السرروق الماليررة السررعودية علررى تأسرريل السرروق الماليررة السررعودية "كجهررة وحيرردة مصرررح لهررا يررنص ن -1

بممارسة تداول األوراق المالية في البالد". أي مرن الترالي يمثرل األهرداف المحرددة للسروق الماليرة كمرا يرنص 

 على ذلك النظام؟

I- .ضمان متطلاات إدراج  قواعد تدا ل ت يهة  كفؤة  شفاقية 

II-  إجااهات مطااة  تسوية تتمي  بالكفاهة  الساعة.توقيا 

III- .تأسيس  تطايق معاييا مهنية للوسطاه   كالئهم 

IV- .التلطق من قوة  متاتة األ ضاع المالية للمستثماين األقااد 

 ( قط .I(   )II(   )III) (أ )

 ( قط .I(   )II(   )IV) (ب )

 ( قط .II(   )III(   )IV) (ج )

 ( جميعها.I(   )II(   )III(   )IV) (د )
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 يمثل ما يلي نشاطات محددة يقوم بها الوسطاء كما عرفها نظام السوق المالية، ماعدا: -1

 الطيام بوظيفة اللفظ لأل راق المالية. (أ )

 إدارة الملاقظ تيابة عن العماله. (ب )

 قتح حسابات تدا ل لأل راق المالية. (ج )

 .لتلطيق األرباح التعامي قي األ راق المالية للسابهم الشخصي (د )

 

ينص نظام السوق المالية أن يقوم مصدر الورقة الماليرة بتروفير نشررة  صردار، توافرق عليهرا الهيئرة. أي مرن  -1

 ؟من المحتويات المطلوبة في نشرة اإلصدار؟ يعدالتالي ال 

  اف كاف لأل راق المالية المعت م إادارهاو  عددهاو  سعاها  اللطوق   اتمتيازات المتعلطة بها. (أ )

المالية للمصدر  أي بياتات مالية مهمة بما قيها مي اتياة عمومياة مدقطاةو قائماة أربااح تطايا عن الوضع  (ب )

  خسائا   قائدة تدقطات تطدية.

 قائمة تلتوي عل  توقعات األداه المالية للشاكة متضمنة العائد المتوقع للمستثماين. (ج )

  اف كاف للمصدرو  تشاط أعمالهو  إدارته العليا  مساهميه الائيسيين. (د )
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 الئحة سلوكيات السوق

 

 

األهداف التعليمية :

إل  سلسالة أهاداف تعليمياة تام إدراجهاا قاي الخايطاة التعليمياة للمانهج الدراساي قاي  اتختاارالمنهج الدراسي لهذا  قُّسم

 هذا الهدف قي إطار يساق النص. بمضمونقي كي ماة تتم قيه تغطية هدف تعليمي   سينّوهآخا هذا الكتاب. 

  

  

 المقدمة 

 منع التالعب بالسوق  1.1

 مطدمة  1.1.8

 التالعم بالسوق  التصاقات  الممارسات المضللة  8.1.8

 التداول بناًء على معلومات داخلية 1.1

 مطدمة  1.8.8

 عل  معلومات داخلية المتدا ل بناهً   8.8.8

 المعلومات الداخلية  3.8.8

 حظا التدا ل بناًه عليها اإلقصاح عن المعلومات الداخلية    4.8.8

 البيانات غير الصحيحة  1.1

 مطدمة  1.3.8

 تعايف الاياتات غيا الصليلة  8.3.8

 عن الاياتات غيا الصليلة المسؤ لية  3.3.8
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 المقدمة

و كامتاداد  تفصايي لألحكاام التاي تضامنها تظاام الساوق المالياةو الهيئاةتئلة سلوكيات السوق بواسطة مجلس  أادرت

 التي تمت تغطيتها قي الفصي األ ل من هذا الكتاب.  بما أن هذه األحكاام تمثاي تفصايال لألحكاام العاماة لنظاام الساوق 

 التنفيذية لنظام السوق المالية. باللوائحما يشار إليها  الماليةو قغالااً 

 منع التالعب بالسوق 1.1

 مقدمة 1.1.1 

 قهم منع التالعم بالسوق  الممارسات  التصاقات المضللة – 1.1.1هدف تعليمي 

 توقا األسس المنططية لمعاقة التالعم ●

 اتتطااع الخاطئ  المضلي ●

 (8المادة )الااب الثاتيو        األسعار الوهمية )غيا اللطيطية(و ●
 

تمنااع المااادة الثاتيااة ماان تئلااة ساالوكيات السااوق أي شااخص ماان ممارسااة أي تصاااقات أ  المشاااركة قيهااا أ  الطيااام 

بممارسات مضللة أ  تنطوي عل  تالعم قيما يخاص األ امااو أ  يخاص اافطة أ راق مالياة.  ينطااق هاذا المناع قاي 

 التصاف المعني ينطوي عل  تالعم أ  تضليي.حالة معاقة الشخص المعني أ  توقا األسس المنططية بأن 

أي شااخص ماان الاادخول قااي أي أمااا أ  تنفيااذ ااافطة قااي  رقااة ماليااة )مااشاااة أ  غيااا الالئلااة   إلاا  ذلااك تمنااعإضاااقة 

 مااشاة( من أجي خلق:

 .اتطااع كاذب أ  مضلي عن حجم تدا ل الورقة المالية أ  اتهتمام بشاائها أ  بيعها 

   بيع أ  تدا ل لتلك الورقة الماليةو أ  أي  رقة مالية أخاى ذات عالقة.سعا مصطنع لشااه أ 

 التالعب بالسوق والتصرفات والممارسات المضللة 1.1.1

 فهم طايعة النشاطات التي تدخل في نطاق التلعب االسوق أو التصرفات والممارسات المضللة – 1-1-1هدف تعليمي 

 التداوالت الوهمية ●

 الحيييي للملكيةعدم التغير  ●

 عمليات الشراء والايع المتطااية ●

 األوامر متزايدة أو متنا صة األسعار ●

 (3) الااب الثاني، المادة            إدخال األوامر للتلعب ااألسعار ●
 

 :ع التالعم أ  التضليي اتوأ تصاقات  تعد من  أعماتً  تعاض المادة الثالثة من تئلة سلوكيات السوقو 

 إجااه افطة تدا ل  همي. 

 .تنفيذ افطة تدا ل عل   رقة مالية ت تنطوي عل  تغييا قي الملكية اللطيطية لها 
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قدمت المادة الثالثة خمسة أمثلة عل  ممارسات تالعم أ  تضاليي أ  تصااقات يطصاد بهاا خلاق اتطاااع كااذب أ   كذلك

مضلي بوجود تشاط تدا ل قي  رقة مالية أ  اهتمام بشااائها أ  بيعهاا أ  بهادف تكاوين أساعار مصاطنعة  هاذه األمثلاة 

 هي:

بأتااه تاام أ  سااوف يااتم إدخااال أمااا أ  أ امااا مشااابهة إدخااال أمااا أ  أ امااا لشااااه  رقااة ماليااة مااع العلاام المساااق   - 1

  مطاربة من حيث اللجم  التوقيت  السعا لايع تلك الورقة المالية.

إدخال أما أ  أ اما لايع  رقة مالية مع العلم المساق بأته تم أ  سوف يتم إدخاال أماا أ  أ اماا مشاابهة  مطارباة   - 8

 المالية. من حيث اللجم  التوقيت  السعا لشااه تلك الورقة

 شااه أ  تطديم عا ض لشااه  رقة مالية بأسعار تت ايد بشكي متتابعو أ  بنم  من األسعار متتابعة الت ايد.  - 3

 بيع أ  تطديم عا ض لايع  رقة مالية بأسعار تتناقص بشكي متتابعو أ  بنم  أسعار متتابعة التناقص.  - 4

 إدخال أما أ  أ اما لشااه أ  بيع  رقة مالية بهدف:  - 1

 ا مساق التلديد للايع أ  العاض أ  الطلم ضع سع. 

 تلطيق سعا إغالق ماتفع أ  منخفض للايع أ  العاض أ  الطلم. 

 إبطاه سعا الايعو أ  العاض أ  الطلم ضمن مدى مساق التلديد. 

 .إدخال أما أ  سلسلة من األ اما عل   رقة مالية د ن  جود تية لتنفيذها 

 ةعلى معلومات داخلي التداول بناءً  1.1

 مقدمة 1.1.1

 :تئلة سلوكيات السوق  معاقة مفهوم تدا ل الورقة المالية كما تص عليه قي – 1.1.1هدف تعليمي 

 الورقة المالية الطابلة للتدا ل 

 تأثا السعا بالمعلومات 

 التدا ل المااشا 

 أ(( 4)الااب الثالثو المادة             التدا ل غيا المااشا( 
 

تظاام   الاذي أجملاهعان التادا ل الماناي علا  معلوماات داخلياة  تفصايالً تطدم المادة الاابعة من تئلاة سالوكيات الساوق 

نطاق التدا ل الماناي علا  معلوماات داخلياة يشاتاط أن تكاون الورقاة المالياة ذات العالقاة  رقاة ي لكي  السوق المالية.

سعا أ  قيمة الورقاة المالياة لاو تام اإلقصااح عان هاذه  قيكاتت لتؤثا مالية متدا لةو  ان تكون هنالك معلومات داخلية 

 المعلومات أ  تم توقياها للجمهور.

   إذا تدا ل بصورة مااشاة أ  غياا مااشااة قاي الورقاة المالياة  كاان يمتلاك معلوماات داخلياة.مخالفاً   الشخص   يعد

ورقاة المالياة ألي حسااب تكاون لاه مصاللة قياهو أ  إذا قادم يشمي التدا ل المااشا قي الورقة المالية تنفيذ افطة عل  ال

 من اللاتت الثالن التالية: أياً   أما التدا ل غيا المااشا قيشمي  عاض شااه أ  بيع الورقة المالية قي السوق.

 .إذا قام بتنفيذ افطة كوكيي لشخص آخا  - 1

 تابطه به عالقة عمي أ  عالقة تعاقدية. شخصاً من أقاربه أ   شخصاً إذا قام بتاتيم افطة يكون أحد أطااقها   - 8

 إذا رتم لوكيله أ  ألي شخص آخا يتصاف تيابة عنه أ  حسم توجيهاته التدا ل باأل راق المالية ذات العالقة.  - 3
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 على معلومات داخلية ءً الشخص المتداول بنا 1.1.1

معرفة مفهوم " الشخ  الذ  يتداول اناَء عل  معلومات داخلية" ألجل أغاراض هاذا اللئحاة ) الاااب  – 1.1.1هدف تعليمي 

 ب( 4الثالث، المادة 
 

 من التالي: أياً المطلع  يشمي  بالشخصللمطصود   توضيلاً تطدم تئلة سلوكيات السوق 

   تنفيذيو أ  موظف لدى مصدر  رقة مالية ذات عالقة. مسؤ لعضو مجلس إدارةو أ 

 .شخص يلصي عل  معلومات داخلية من خالل عالقة عائلية 

 :شخص يلصي عل  معلومات داخلية من خالل عالقة عمي بما قي ذلك اللصول عل  المعلومات 

o من خالل مصدر  رقة مالية.  

o   المعلومات.من خالل أي شخص له عالقة عمي مع الشخص الذي يلصي عل 

o .من خالل أي شخص يكون شايك عمي للشخص الذي يلصي عل  المعلومات 

 :شخص يلصي عل  معلومات داخلية من خالل عالقة تعاقدية بما قي ذلك اللصول عل  المعلومات من 

o مصدر للورقة المالية. 

o .أي شخص له عالقة تعاقدية بالشخص الذي يلصي عل  المعلومات 

 يةالمعلومات الداخل 1.1.1

معرفاة مفهاوم المعلوماات الداخلياة وفاق أغاراض أحكاام التاداول علا  أسااس معلوماات داخلياة )الاااب  – 1.1.1هدف تعليمدي

 ج( 4الثالث، المادة 
 

 تعني المعلومات الداخلية عل   جه التلديد المعلومات التي يتلطق قيها اآلتي:

 .أن تتعلق بورقة مالية  - 1

 لعموم الجمهورو  لم تكن متوقاة لهم بأي شكي آخا.أن ت يكون قد تم اإلعالن عنها   - 8

 تأثيااً جوهايااً قايأن يدرك الشخص العادي بالنظا إل  طايعتها  ملتواهاو أن إعالتها أ  توقياها للجمهور يؤثا   - 3

 سعا الورقة المالية أ  قيمتها.
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 عليها بناءً اإلفصاح عن المعلومات الداخلية وحظر التداول  1.1.1

عليها ) الاااب الثالاث، ول اناًء معرفة األحكام التي تغطي اإلفصاح عن المعلومات الداخلية وحظر التدا – 1.1.1هدف تعليمي 

 (6،  1المادة 
 

مان المطلع علا  المعلوماات الداخلياة الشخص  تلظا تئلة سلوكيات السوق اإلقصاح عن المعلومات الداخلية.  يمنع 

عنها ألي شخص آخاو  هو يعلم أ  يجدر به أن يعلامو أن هاذا الشاخص اآلخاا مان الممكان أن يطاوم بالتادا ل  اإلقصاح

 قي الورقة المالية ذات العالقة بالمعلومات الداخلية.

 قي المطابي و يلظا عل  أي شخص غيا مطلع أن يفصح ألي شخص آخا عن أي معلومات داخلية حصي عليها مان 

م أ  يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص اآلخا الذي تم اإلقصاح له من الممكن أن يطاوم بالتادا ل شخص مطلعو  كان يعل

 قي الورقة المالية ذات العالقة بالمعلومات الداخلية.

تادا ل تلاك الورقاة  ساعا الورقاة قاياألشاخاص المطلعاين علا  معلوماات داخلياة يمكان أن تاؤثا عل   تلظا الالئلة 

علا  تلاك  حصالواعلا  معلوماات داخلياة إذا  بنااهً األشخاص غيا المطلعين التادا ل عل   الئلة تلظا ال كذلكالمالية. 

 المعلومات من شخص آخا  هو يعلم أ  يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية.

 البيانات غير الصحيحة 1.1

 مقدمة 1.1.1

 (2،  7فهم المواد التي تحظر تيديم ايانات غير صحيحة ) الااب الرااع، المادة  – 1.1.1هدف تعليمي
 

علاا  األشااخاص تطااديم بياتااات غيااا   يلظاااالعاشاااة تطااديم الاياتااات غيااا الصااليلة. حتاا  تغطااي المااواد ماان السااابعة 

شاااه أ  بياع  إلا آخاا ساعا الورقاة المالياةو أ  دقاع شاخص  قاياليلة إذا كان التصايح بالايان قد قصاد باه التاأثيا 

 رقة ماليةو أ  إلا  ممارساة حطاوق تمنلهاا  رقاة مالياة أ  اإلحجاام عان ممارساتها  قاد تكاون هاذه الاياتاات شافهية أ  

تظاام الساوق المالياة أ    مكتوبة.  يمتد اللظاا ليشامي حالاة الفشاي أ  إغفاال تطاديم بياان ملا م بالتصاايح عناه بمطتضا

 المال أ  ماك  اإليداع. التنفيذية أ  قواعد سوق هلوائل

يلظا عل  أي شخص التا يج لايان غياا االيح يتعلاق بواقعاة جوهاياة أ  بااأي  إذ يمتد اللظا أيضا إل  اإلشاعة 

سعا أ  قيمة  رقة مالية أ  أي هدف آخا ينطوي علا  تالعام.  يلظاا تاا يج مثاي هاذه اإلشااعات  قيبهدف التأثيا 

 نظا عما إذا تم إعداد الاياتات بواسطة الشخص الذي يا ج لها أم ت.بصورة مااشاة أ  غيا مااشاةو بغض ال
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 تعريف مفهوم البيانات غير الصحيحة 1.1.1

 (1معاقة الظا ف التي يمكن أن يطدم قيها شخص بياتات غيا اليلة )الااب الاابع و المادة  – 1.1.1هدف تعليمي 
 

عاقت المادة التاسعة من تئلة سالوكيات الساوق مفهاوم الاياتاات غياا الصاليلة.  ياتكا  التعاياف علا  بياان يتعلاق 

ساعا أ   قايبهاا المستثما لو علم  ستؤثاتمثي الواقعة الجوهاية معلومات تتعلق بورقة ماليةو كاتت  –بواقعة جوهاية 

 دا.  علياه تااتا  الاياتاات غياا الصاليلة بالوقاائع الجوهاياةو  يعاقيمة الورقة المالية الذي قاام عناده بايعهاا أ  شااائه

 الشخص قد قام بالتصايح بايان غيا اليح قي أي من اللاتت التالية:

 .إذا ااحو أ  رتم لطيام شخص آخا بالتصايحو بايان غيا اليح أ  غيا دقيق بشأن أحد عناااه الجوهاية 

  اقعة جوهاية. بايان يلتوي عل  معلومات غيا اليلة بشانإذا ااحو أ  رتم لطيام شخص آخا بالتصايحو  

 .إذا أغفي ذكا  اقعة جوهاية عند تطديم بيان 

 عن البيانات غير الصحيحة المسؤولية 1.1.1

عن األضرار الناجمة عن ايانات غير صحيحة )الااب  مسؤوالً معرفة الحاالت التي يكون فيها الشخ   – 1.1.1هدف تعليمي

 (10الرااع، المادة 
 

لضارو تتيجة تطديم بيان غياا عن األضاار التي يتعاض لها مدعي ا مسؤ تً شخص الهناك حالتان ينتج عنهما اعتاار 

قاللالة األ ل  تنشأ عندما يطدم شخص بياتا غياا االيح بشاأن  اقعاة جوهاياة  تام تطاديم ذلاك الاياان لغااض  ؛اليح

 رقاة مالياة أ  بيعهاا. لكي يانجح قاي إثااات الضاار علا  مادعي الضاار أن  لشاااهتلطيق ربح )أ  منفعة تجارية( أ  

الشاخص الاذي قادم الاياان غياا الصاليح كاان  نأبطايطة أخاىو لو علم بعدم الة الاياتات   سيتصافيثات أته كان 

 ( بأن الايان غيا اليح بشأن  اقعة جوهاية.احتماتً كايااً كان عل  دراية بأن هنالك  يعلم ) أ 

أما اللالة الثاتية قتنشأ عندما يفشي شخص قي تطديم بيان مل م بتاوقياه حسام تظاام الساوق المالياةو أ  لوائلاه التنفيذياة 

  يمكان أن تكاون دعاوى الضاار تاجلاة إذا كاتات متعلطاة بواقعاة جوهاياة أ  متعلطاة بشاااه  رقاة أ  قواعد السوقو. 

مالية أ  بيعها.  عل  مدعي الضار أن يثات أته لم يكن عل  علام بإغفاال الاياان  أتاه ماا كاان ليشاتاي أ  ياياع الورقاة 

 يان.بإغفال الا مساطاً علم  لوأ  عند ذلك السعا(  كلياً المالية المعينة ) 
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 أسئلة المراجعة: الئحة سلوكيات السوق 1

 

يمنع الشخص من  دخال أمر شراء  ذا عرف مسبقاً أن أمر بيرع ترم أو سريتم  دخالره فري نفرل الوقر  وبرنفل  -1

 الكمية والسعر ألن ذلك:

 سيخلق اهتماماً  تشاطاً  سيولة غيا ماارة قي ذلك السهم. (أ )

  تشاطاً  سيولة قي الورقة المالية.يخلق اتطااعاً م يفاً أن هناك اهتماماً  (ب )

 الشخص الماخص له عمولة إضاقية.يعطي  (ج )

 أ  بيع السهم بسعا غيا عادل. عل  شااهيساعد العماله  (د )

 

األمثلة التالية تعبر عن أفعال وممارسات تضليل وخدا  يقصرد منهرا خلرق انطبرا  مضرلل أو زائرف عرن نشراط  -1

 تداول أو اهتمام بالورقة المالية:

I-  أ  أ اماا( بانفس اللجام  أماااً إدخال أماا )أ  أ اماا( لشاااه  رقاة مالياة ماع المعاقاة المسااطة أن(

  التوقيت   السعا لايع تفس الورقة المالية قد تم أ  سوف يتم إدخالها.

II-  أ  أ اماا( بانفس اللجام    أماااً إدخال أماا )أ  أ اماا( لاياع  رقاة مالياة ماع المعاقاة المسااطة أن(

 سعا لشااه تفس الورقة المالية قد تم أ  سوف يتم إدخالها.التوقيت   ال

III-  شااه أ  تطديم عااض لشاااه  رقاة  رقاه مالياة بأساعار عالياة متدرجاةو أ  بانم  أساعار تتصااعد

 تدريجياً.

IV- ابعو أ  باانم  أسااعار متتابعااة تتاابيااع أ  تطااديم عاااض لايااع  رقااة ماليااة بأسااعار تتناااقص بشااكي م

 التناقص.

 

 ( قط .I) (أ 

 ( قط .I(   )II) (ب )

 ( قط .II(   )IV) (ج )

 ( جميعها.I(   )II(   )III(   )IV) (د )

 

 يمنع الشخص من تقديم عروض شراء بنمط أسعار ترتفع تدريجياً ألن هذا: -1

 غيا عادٍل للاائع. يُعدّ  (أ )

 للمشتاي. عادلغيا يُعّد  (ب )

 يدقع األسعار لألعل  بصورة زائفة. (ج )

 السهم.يعطي اتطااعاً زائفاً عن اهتمام  تشاط  سيولة قي  (د )
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 الترداول بنراءً  بحظرركل من التالي "شخصاً مطلعاً" كما هرو معررف بالئحرة سرلوكيات السروق فيمرا يتعلرق يُعّد  -1

 عدا؟ماعلى معلومات داخلية 

I- من موظف الشاكة. اً مطاب اً اديط 

II- .أحد أقااد عائلة موظف الشاكة 

III- قي الشاكة. اً موظف 

 ( قط .I) ( أ)

 ( قط .II) (ب )

 ( قط .I(   )II) (ج )

 ( جميعها.III  )( I(   )II) (د )

 

 في أي من األحوال التالية: صحيحالشخص قد أصدر بياناً غير  يُعد   -1

I- أ  غيا دقيق بشأن أحد عنااااه  ليحااح أ  رتم لطيام شخصا آخا بالتصايح بايان غيا ا إذا

 الجوهاية.

II-  ااح أ  رتم لطيام شخصا آخا بالتصايح بايان يلتوي عل  معلومات غيا اليلة.إذا 

III-  ذكا  اقعة جوهاية عند تطيد الايان.أغفي إذا 

 ( قط .I) ( أ)

 ( قط .II) (ب )

 ( قط .I(   )II) (ج )

 ( جميعها.I(   )II(   )III) (د )
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 الئحة طرح األوراق المالية

 

 

 :األهداف التعليمية

إل  سلسالة أهاداف تعليمياة تام إدراجهاا قاي الخايطاة التعليمياة للمانهج الدراساي قاي  اتختاارالمنهج الدراسي لهذا  قُّسم

هآخا هذا الكتاب.   هذا الهدف قي إطار يساق النص.  بمضمونقي كي ماة تتم قيه تغطية هدف تعليمي   سينوَّ

 

  

 المقدمة 

 األطراف 1.1

 الطارح  المطا ح عليه 1.1.3

 الطرح الخاص 1.1

 حاتت الطاح الخاص  1.8.3

 الطيود عل  تشاط السوق الثاتوية  8.8.3
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 المقدمة

 شاا ط في الطاح العاام بمتطلااات يخاصو .  يجم أن  حطا  عامو  ح: طاتوعين نطسم طاح األ راق المالية إل  ي

ساايتم تفصاايلها قااي الفصااي الاابااع. أمااا متطلاااات الطاااح الخاااص لااأل راق الماليااة قطااد  التااي قواعااد التسااجيي  اتدراج

 الفصي.تئلة طاح األ راق المالية  ستتم تغطيتها قي هذا  تنا لتها

 األطراف 1.1

 الطارح والمطروح عليه 1.1.1

والمطروح عليه في سياق طرح األوراق المالياة تحات الئحاة طارح األوراق  الميصود االطارح معرفة – 1.1.1هدف تعليمي 

 (1،  4المالية)الااب الثاني، المادة 
 

الشااخص أ   – هااو مصاادر أ  بااائع األ راق الماليااة  مطااا ح عليااه  –هناااك طااارح  الماليااةوقااي أي طاااح لااأل راق 

 األشخاص الذين طاحت عليهم األ راق المالية.

مان قاام بادعوة شاخص لتطاديم عااض ياؤدي قاي حالاة  بأتاه يشامي أيااً األ راق المالية الطارح  طاح  تئلةعاقت  قد 

كذلك شمي التعايف احتمال قيام المصدر بتاتياات بياع أل راق مالياة قاوله إلي إادار أ  بيع أ راق مالية من جاتاه.  

 التعايف:  يغطيتئلة طاح األ راق المالية "المطا ح عليه"   عاقتبواسطة شخص آخا.  قي المطابي 

 .أي شخص يطوم الطارح بتطديم عاض له 

 أي شخص يطوم الطارح بتطديم عاض لوكيله الذي يتصاف بهذه الصفة. 

  الماوزع هاو شاخص قاام الطاارح  –بأ راق مالياة مان شاخص ماوزع  عاضاً أي شخص يتلط  خالل قتاة الطاح 

 متاحاً. بعاض تلك األ راق المالية عليهو  يعلم الطارح )أ  يجدر به أن يعلم( أن الموزع سيجعي ذلك العاض
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 الطرح الخاص 1.1

 حاالت الطرح الخاص 1.1.1

 (10، المادة  الخامس)الااب  طرحاً خاصاً معرفة الشروط الواجب توفرها العتاار طرح أوراق مالية  – 1.1.1هدف تعليمي 
 

 قد تطاح األ راق المالية طاحا خااا.  

 :  قي أي من اللاتت اآلتيةيكون أن الطاح الخاص لأل راق المالية    قد حددت الالئلة

 المملكةو أ  عن هيئة د لية تعتاف بها الهيئة.ت األ راق المالية اادرة عن حكومة إذا كات  - 1

 إذا كان الطاح مطصوراً عل  مستثماين ذ ي خااة.  - 8

 إذا كان الطاح طاحاً ملد داً.  - 3

 القيود على نشاط السوق الثانوية 1.1.1

لاأل راق المالياة المشاتااة مان خاالل طااح خااص  ةمعاقة الطيود المفا ضاة علا  تشااط الساوق الثاتويا – 1.1.1هدف تعليمي 

 (12و المادة  الخامس)الااب 
 

تفاض الالئلة قيوداً عل  إعادة بيع األ راق المالية التاي تام اقتناؤهاا مان خاالل طااح خااص.  تتطلام الالئلاة تلطاق 

 :تعتاار الايع أ  العاض اليلا  احدة من هذه اللاتت

 مليون لاير سعودي سداده لطاه تلك األ راق المالية يسا ي أ  ي يد عل  الواجمأن يكون السعا   - 1

إذا اتخفض سعا الورقة المالية المعا ضة للايع منذ تااري  الطااح األاالي. قإتاه يجاوز عااض أ  بياع األ راق   - 8

 المالية إذا كان سعا شاائها خالل قتاة الطاح الخاص األالي يسا ي أ  ي يد عل  مليون لاير سعودي.

بيعهااا قطاا  إذا قااام  ( عاليااهو قااإن الورقااة الماليااة يمكاان عاضااها أ 8(  )1إذا تعااذر تلطيااق مااا  رد قااي الفطاااتين )  - 3

 الناقي بايع كي ما يملك منها.

 تساي هذه الطيود عل  الاائعين  جميع األشخاص الالحطين المنطولة إليهم تلك الورقة الماليةو حت  تتم المواقطة عل  

  لية قي السوق المالية.إدراج الورقة الما
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 أسئلة للمراجعة: الئحة طرح األوراق المالية 1

 

 روح عليه" يرجع  لى:طحسب الئحة طرح األوراق المالية، فإن "الم -1

I- .ًأي شخص يطدم له الطارح عاضا 

II- .أي شخص يطدم طارح لوكيله عاضاًو عندما يمارس الوكيي  كالته 

III-  عاضااً مان ماوزع خاالل قتااة العااضو  الماوزع هاو مخاتص قادم لاه الطاارح  يتسالمأي شخص

 عاضاً أل راق ماليةو  يكون الطارح ملماً أ  يتوقع أن يكون ملماً بأته سيطدم العاض لآلخاين.

 ( قط .I) ( أ)

 ( قط .II) (ب )

 ( قط .I(   )II) (ج )

 ( جميعها.II(   )III( و )I) (د )

 

 

 المالية لكل هذه الفئات أدناه ما عدا:الخاص هو عرض لألوراق  الطرحنص  اللوائح أن  -1

 أن األ راق المالية اادرة عن حكومة المملكة. (أ )

 أن األ راق المالية اادرة عن هيئة د لية تعتاف بها الهيئة. (ب )

 إذا تم العاض لشخص ماخص له. (ج )

 إذا تم العاض لمؤسسات تعمي لصالح شخص ماخص له. (د )

 

كن شخصاً شرطاً  يُعد  أي من التالي ال  -1 تلرك األوراق فري  مرن بيرعامتلك أوراقاً مالية عن طريرق طررح خراص يم 

 السوق الثانوية؟

 أن تكون قيمة األ راق المالية المعا ضة ت تطي عن مليون لاير سعودي أ  ما يعادله. (أ )

 أن سعا شااه األ راق المالية المعا ضة ت يطي عن مليون لاير سعودي أ  ما يعادله. (ب )

 األالي. كتتابلمتعهد اتأن النطي قد تم  (ج )

 أن كي األ راق المملوكة قد تم بيعها إل  منطول له  احد. (د )
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 قواعد التسجيل واإلدراج

 

 

األهداف التعليمية :

إل  سلسالة أهاداف تعليمياة تام إدراجهاا قاي الخايطاة التعليمياة للمانهج الدراساي قاي  اتختاارالمنهج الدراسي لهذا  قُّسم

هآخا هذا الكتاب.   هذا الهدف قي إطار يساق النص.  بمضمونقي كي ماة تتم قيه تغطية هدف تعليمي   سينوَّ

 

  

 المقدمة 

 الرئيسة السوق في واإلدراج التسجيل قواعد

 

 والقانوني ومستشاره المالي المصدرممثل   1.1

 مصدر األ راق المالية يممثل  1.1.4

 المستشار المالي لمصدر األ راق المالية 8.1.4

 لمصدر األ راق المالية الطاتوتيالمستشار  3.1.4

 اإلدراجقبول شروط التسجيل و 1.1

 الشا ط المتعلطة بمصدر األ راق المالية 1.8.4

 الشا ط المتعلطة باأل راق المالية 8.8.4

 واإلدراجالتسجيل  1.1

 متطلاات التعهد بالتغطية  1.3.4

 اإلادارتشاة   8.3.4

   اإلدراج إلغاهتعليق أ   3.3.4

 

 

 قواعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية

4 
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 التعريفات  4.4 

 

 الفئات التي يحق لها المشاركة في السوق الموازية   5.4  

 

 تعيين ممثلي الُمصدر    6.4

 

 المستشارين تعيين 7.4  

 

 المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته   8.4

 

 بالُمصدر المتعلقة الشروط  9.4

 

الشروط العامة المتعلقة بتسجيل أسرهم الُمصردر وقبرول  دراجهرا 10.4 

 في السوق الموازية

 

الشرروط المتعلقرة بتسرجيل األسرهم وقبرول  دراجهرا فري السروق   11.4

 الموازية

 

طلب التسجيل وقبول اإلدراج في السروق الموازيرة والمسرتندات   12.4

 المؤيدة

 

 اإلصدار أو تعميم المساهمين نشرة  13.4

 

 الموافقة على نشرة اإلصدار أو تعميم المساهمين  14.4

 

 الرئيسية لى السوق  االنتقالشروط 15.4  
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 المقدمة

يوضح هذا الفصاي الطواعاد المفصالة التاي تطااق علا  الشااكات التاي تساع  إلدراج أ راقهاا المالياة ) أساهم أ  أد ات 

لشااكات التاي يسامح لهاا تساجي األ راق المالياة ل.  أ  الساوق الموازياة الائيساة (  تادا لها قاي الساوقكليهماالدين أ  

أن تا  د المساتثماين الملتملاين بمعلوماات معيناة قاي  الشااكة  يلا م بدخول السوق  يطلق عليها الشاكات المدرجة. 

متطلااات التساجيي  اإلدراج.  تشااف  –اإلدراج   التساجيي يطلق عليهاا قواعاد –شكي تشاة إادار.  تفصي الطواعد 

 عل  إدارة هذه الطواعد هيئة السوق المالية.

تساتاعد  حادات ااناديق اتساتثمار أ  أي أ راق قي هاذا الجا ه ن أي إشارة لكلمة " أ راق مالية" أ تلفت النظا إل   

 مالية تعاقدية.

 ةالسوق الرئيسقواعد التسجيل واإلدراج في 

 والقانوني لمصدر ومستشاره الماليا يممثل 1.1

 األوراق المالية مصدر يممثل 1.1.1

للتصارف نياااة عناه أماام الهيئاة  ) الاااب األول،  لَاينمعرفة وجوب أن يعين مصدر الور ة المالية ممث   – 1.1.1هدف تعليمي 

 (4المادة 
 

مام الهيئة عل  أن يكاون أين له ل  ُممث  أ راقه المالية قي السوق أن يعين  تسجيي  قاول إدراجيجم عل  كي مصدر ينوي 

 .أحدهما عضو مجلس إدارة  اآلخا من كاار التنفيذيين

بمااا قااي ذلااك أرقااام هاااتف المكتاام  الجااوال  وتطااديم تفاااايي كتابيااة عاان كيفيااة اتتصااال بممثليااه المصاادر يجاام علاا  

 . الفاكس  عنوان الاايد اإللكتا تي

 األوراق المالية المستشار المالي لمصدر 1.1.1

، 7، 6، 1، الماادة الثاانيمعرفة متطلب تعيين مستشاار ماالي للمصادر، ومساؤولياته وواجااتاه ) الاااب  – 1.1.1تعليمي  هدف

10) 
 

 ماليااً  يتطلام تطاديم تشااة إاادارو قعلا  المصادر أن يعاين مستشااراً  كان طلم التسجيي  قااول اإلدراج قاي الساوقإذا 

بطلام لتخفايض عناد تطدماه  كما يجم عل  المصدر تعيين مستشار مالي عند اإللغاه اتختياري لإلدراج أ  .مستطالً عنه

تعييناه  مان المصادر أن تطلام يلاق للهيئاةو إل اميااً  قي اللاتت التي ت يكاون قيهاا تعياين مستشاار ماالي  .رأس المال

 .كام قواعد التسجيي  اإلدراج أ  تظام السوق المالية أ لوائله التنفيذيةلتطديم المشورة إل  المصدر حول تطايق أح

 تظاام الساوق المالياة بصورة عامةو يتمثي د ر المستشار المالي قي ت  يد المصدر بالنصائح  المشاورة حاول تطاياق 

إلاا  المشااورة د تطاديم عناا التأكاد ماان التا ام مااا تطتضايه أاااول المهناة المستشاار المااالي  يجام علاا  . لوائلاه التنفيذيااة

 و  يجم عل  المستشار المالي:المصدر قي ما له عالقة بطلم تسجيي األ راق المالية  قاول إدراجها

 أن يكون جهة اتتصال الائيسة مع الهيئة قيما يتعلق بالطلم.  - 1
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 بعااد اتسااتعالم ماان المصاادر  مستشاااريهو ماان أن المصاادر قااد  العنايااة المهنيااة الالزمااةوو بعااد بااذل بنفسااه التأكااد  - 8

 . قاول إدراجهاو  المتطلاات األخاى ذات العالقةجميع الشا ط المطلوبة لتسجيي أ راقه المالية  استوق 

تطااديم أي معلومااات أ  إيضاااحات للهيئااة بالصاايغة المطلوبااة  خااالل المهلااة ال منيااة التااي تلااددها الهيئااة لغاااض   - 3

و  قطااً للصايغة  المادة ال منياة . لوائله التنفيذياة الت ام المستشار المالي  المصدر بنظام السوق الماليةالتلطق من 

 التي تلددها الهيئة.

 األوراق المالية لمصدر القانونيالمستشار  1.1.1

، 1، 2، 1، الماادة الثاانيللمصدر، ومسؤولياته وواجااته ) الااب   انونيمعرفة متطلب تعيين مستشار  – .11.1تعليمي  هدف

10) 
 

قاتوتيااً  يتطلم تطاديم تشااة إاادارو قعلا  المصادر أن يعاين مستشااراً  كان طلم التسجيي  قاول اإلدراج قي السوقإذا 

بطلاام عنااد تطدمااه  كمااا يجاام علاا  المصاادر تعيااين مستشااار قاااتوتي عنااد اإللغاااه اتختياااري لااإلدراج أ  .مسااتطالً عنااه

 من المصادر أن تطلم يلق للهيئةو إل امياً  قاتوتي قي اللاتت التي ت يكون قيها تعيين مستشار  .لتخفيض رأس المال

لتطااديم المشااورة إلاا  المصاادر حااول تطايااق أحكااام قواعااد التسااجيي  اإلدراج أ  تظااام السااوق الماليااة أ لوائلااه تعيينااه 

 .التنفيذية

أااول المهناة عناد تطاديم المشاورة إلا  المصادر قاي ماا لاه  التأكاد مان التا ام ماا تطتضايه الطااتوتيالمستشار يجم عل  

 .عالقة بطلم تسجيي األ راق المالية  قاول إدراجها

 اإلدراجقبول شروط التسجيل و 1.1

 الشروط المتعلقة بمصدر األوراق المالية 1.1.1

 (11) الااب الثالث، المادة  مصدر األوراق الماليةمعرفة الشروط الواجب توفرها لدى  – 1.1.1هدف تعليمي 
 

 لكي يتم تسجيي  قاول إدراج األ راق الماليةو يجم استيفاه المتطلاات اآلتية عند تطديم طلم التسجيي  قاول اإلدراج:

أن يكااون  ( ماان قواعااد التسااجيي  اإلدراج المتعلطااة باااإلدراج الماا د جو يجاام 14مااالم تنطاااق أحكااام المااادة ) -1

  .سعوديةشاكة مساهمة المصدر 

 خاالل رئيسااً  تشااطاً  التابعاة شااكاته مان أكثاا أ   احادة خاالل مان أ  مااشااة بنفساه ماارس المصادر يكونأن  -1

 .جوهاياً  تغيااً  مجملها قي تتغيا لم إدارة إشااف تلت األقي عل  مالية سنوات ثالن

ن الساابطة علا  األقايو  أن قوائماه المالياة المااجعاة عان السانوات المالياة الاثالأعاد قد المصدر يجم أن يكون  -1

الهيئاة الساعودية للملاسااين الطااتوتيين.  يجام أن تكاون  المعتمادة مانلمعااييا الملاسااة   قطااً تام إعدادها  يكون

الفتاة المشمولة قي أحدن الطوائم المالية المااجعة قد اتتهت قااي ماا ت ي ياد علا  ساتة أشاها مان تااري  اعتمااد 

علا  قتاة ت ياد تشاة اإلادار.  قي حال كون الفتاة المشمولة قي أحدن الطوائم المالية المااجعة قد اتتهت قاي 

عتمااد تشااة اإلاادارو قاإن للهيئاة طلام قاوائم مالياة مااجعاة ألي قتااة تااهاا المتوقع تتاري  الستة أشها من 

مناساة من تاري  اتتهاه الفتاة المشمولة قي أحدن الطوائم المالياة المااجعاة إلا  التااري  المتوقاع تعتمااد تشااة 

 اإلادار.

 تغيياا أ  وهيكلياة تغييااات أي إجاااه اتتهااه تااري  منذ قياأل عل  مالية سنة أمض  قد المصدر يكون أن يجم -1

 (.بالشاكاه الخاص الجاري اللساب طايق عن التمويي ذلك قي)بما  خارجي تمويي باستخدام المال رأس قي
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 .همؤهلة من حيث الدراية الالزمة  الخااة المناساة إلدارة أعمال للمصدريجم أن تكون اإلدارة العليا  -1

 شاهااً ( 18) مادة يكفاي عاماي ماال رأس والتابعة شاكاته مع بالمشاركة أ  منفاداً  والمصدر لدى يكون أن يجم -1

 .اإلادار تشاة تشا تاري  مااشاة تلي

يجام علا  المصادر تطاديمها بعاد قلصاها إلا   والطلاممااجعاة حاال ااد ر قاوائم مالياة أ لياة خاالل قتااة  قي -1

 الهيئة. 

 اإلدراج أن رأت إذا السااابطة للمتطلاااات مسااتوفٍ  غيااا إدراجهااا  قاااول ماليااة أ راق تسااجيي طلاام قاااول للهيئااة -1

 ماان تمكاانهم التااي للمسااتثماين الالزمااة المعلومااات جميااع قاادم قااد المصاادر  أن والمسااتثماين مصااللة يلطااق

 .الطلم موضوع المالية  األ راق بالمصدر يتعلق ما قي  دراية إدراك عل  ماني قاار إل  الواول

 

 الشروط المتعلقة باألوراق المالية 1.1.1

، 18إدراجهاا ) الاااب الثالاث، الماادة  ااول معرفة الشروط المتعلية االور ة المالية المطلوب تسجيلها و – 1.1.1هدف تعليمي 

13 ،11) 
 

  دراج األوراق الماليةقبول متطلبات تسجيل و

 بهاا  قطااً  أن تكاون مساتوقية للشاا ط النظامياة قاي المملكاةو  مصااحاً  لتسجيي األ راق المالية  قاول إدراجهاا يشتاط

 أ  أي مستندات تأسيس أخاى. للمصدرللمتطلاات المنصوص عليها قي النظام األساسي 

الهيئاة  مواقطاة يجم اللصول علا   و للتدا ل الملكيةقابلة لنطي الم مع إدراجها  المالية  كذلك يجم أن تكون األ راق

تلاك األ راق  قايت  يد المستثماين بالمعلومات المطلوباة إلتاحاة التعاماي  كذلك يجم د عل  تطي الملكيةو عل  أي قيو

 المالية بشفاقية  عدالة.

 

 من خالل ماك  إيداع األ راق المالية.  تسويتهايشتاط تسجيي األ راق المالية  وإل  ذلكإضاقة 

 :بلسم اآلتي ن يكون لألسهم موضوع الطلم سيولة كاقيةأ األسهم  قاول إدراجهاو يشتاطتسجيي قيما يتعلق ب

 .أت يطي عدد المساهمين من الجمهور عن مائتي مساهم  - 1

 %.30ت تطي ملكية الجمهور من قئة األسهم موضوع الطلم عن أ  - 8

بعاد األخاذ قاي اتعتااار عادد  للهيئة أن تسمح بنساة مئوية أقي أ  بعدد أدت  من المساهمين إذا رأت ذلك مالئمااً   يجوز

أي مان األشاخاص يطصاد بكلماة " الجمهاور"  و توزيعها عل  الجمهور.  ألغااض هذه الطاعدةتفسها األسهم من الفئة 

 عدا المذكورين أدتاه:

 تابعي المصدر. -1

 المساهمين الكاار قي المصدر. -8

 أعضاه مجلس اإلدارة  كاار التنفيذيين للمصدر. -3

 كاار التنفيذيين لتابعي المصدر.أعضاه مجالس اإلدارة   -4

 أعضاه مجالس اإلدارة  كاار التنفيذيين لدى المساهمين الكاار قي المصدر. -1
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 ( أعاله.1و أ  4و 3و 8و 1أي أقاباه لألشخاص المشار إليهم قي ) -6

 ( أعاله. أ 6و أ  1و 4و 3و 8و 1أي شاكة يسيطا عليها أي من األشخاص المشار إليهم قي ) -7

 %( أ  أكثا من قئة األسهم المااد إدراجها.1يعملون باتتفاق معاً  يملكون مجتمعين )األشخاص الذين  -2

إذا لام يسااق إدراج أساهم مان ساابطاً أ  المطتااح إاادارها  يجم أن يشمي الطلم جمياع األساهم مان الفئاة المصادرةكما 

لطلام جمياع األساهم اإلضااقية المطتااح و قيجام أن يشامي االفئاة تفساها. أما إذا كان قد ساق إدراج أسهم من تفسهاالفئة 

 .  إادارها من تلك الفئة

 

 إدراجها عن:التي لم يتم يجم أت تطي الطيمة السوقية اإلجمالية المتوقعة لأل راق المالية 

 .ما لم يكن قد ساق إدراج أسهم من الفئة تفسها مئة مليون لاير سعوديقي حالة األسهمو   - 1

ملياون  خمساينو  لدى المصدر أ راق مالية مدرجاة لم يكن إذا لاير سعوديقي حالة أد ات الدينو مئة مليون   - 8

 .إذا كان لدى المصدر أ راق مالية مدرجةلاير سعودي 

  يجوز للهيئة المواقطة عل  إدراج أ راق مالية ذات قيمة أقي إذا اقتنعت بوجود سيولة كاقية لتلك األ راق المالية.

 

 واإلدراجالتسجيل  1.1

 متطلبات التعهد بالتغطية 1.1.1

 (12معاقة متطلاات التعهد بتغطية إادار معين )الااب الاابعو المادة  – 1.1.1 هدف تعليمي
 

مااخص لاه مان الهيئاةو  أن  بشاكي كاماي مان متعهاد تغطياة الطااحأ راق مالية أن يتم التعهد بتغطية  طاحيجم عند 

 يتطيد متعهد التغطية بالطواعد المنظمة للكفاية المالية الصادرة عن الهيئة.

تعااد أد ات الاادين متعهااداً بتغطيتهااا بالكامااي متاا  كاتاات مخاااطا التسااوية ذات العالقااة بإااادار أد ات الاادين متعهااداً 

 .بتغطيتها من متعهد تغطية ماخص له من الهيئة

 ات التعهد بالتغطية عل  إادارات الاسملة.ت تنطاق متطلا

 نشرة اإلصدار 1.1.1

 (81معاقة الملتويات األساسية  لنشاة اإلادار )الااب الاابعو المادة  – 1.1.1هدف تعليمي 
 

 تطاويمجمياع المعلوماات الضاا رية لتمكاين المساتثما مان  أن تتضامن  تصدر تشااة اإلاادار باللغاة العابياةأن  يجم

و إلا  ذلاكتشاط المصدر  أاوله  خصومه  أرباحه  خسائاه   ضاعه الماالي  إدارتاه  قاااه المتوقعاة. باإلضااقة 

 سااعاها  أي الت امااات  حطااوق  اااالحيات  م ايااا األ راق الماليااة عاان عاادد معلومااات  النشاااة يجاام أن تتضاامن

 .ماتاطة بها

 ت التي يجم أن تتضمنها تشاة إادار األ راق المالية. اإلدراج اللد األدت  للمعلوماالتسجيي  قواعد  تصف مالحق
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 تعليق أو  لغاء اإلدراج  1.1.1

 (31المادة  السااعمعرفة الحاالت التي يجوز فيها للهيئة إلغاء أو تعليق األدراج )الااب  –1.1.1هدف تعليمي 
 

 قي أي من اللاتت اآلتية: مناسااً ه قي أي  قت حساما تااه ؤيجوز لهيئة السوق المالية تعليق اإلدراج أ  إلغا

 .سوق منتظمإذا رأت ضا رة ذلك للماية المستثماين أ  للملاقظة عل    - 1

بماا قاي ذلاك عادم  لوائلاه التنفيذياة  بنظاام الساوق المالياةقي اتلت ام  الهيئة جوهاياً  تعده إذا أخفق المصدر إخفاقاً   - 8

 أ  غاامات للهيئة قي مواعيدها. مالي سداد أي مطابي

متطلاااات الساايولة المنصااوص عليهااا قااي قواعااد التسااجي  التااي بأياادي الجمهااور األ راق الماليااة لاام تسااتوف إذا  - 3

 .من هذا الطسم 8.8.4 اإلدراج  المشار إليها قي الفطاة 

  راقه المالية قي السوق.ألالتدا ل المستما  ت تسوغ المصدر أ  أاولهإذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات   - 4

 استماار إدراج أ راقه المالية قي السوق. لتسويغئة أن المصدر أ  أعماله لم تعد مناساة إذا رأت الهي -1

إذا علق أ  ألغي إدراج األ راق المالية للمصدر األجناي قي سوق مالية أخاىو قي حالة اإلدراح الم د ج  -1

 لأل راق المالية.
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 الموازيةقواعد التسجيل واإلدراج في السوق 

 

 التعريفات 4.4 

 

 : أيٌّ من األشخاص اآلتي بياتهم: بالمستثمر المؤهليطصد 

 أشخاص ُماخص لهم يتصاقون للسابهم الخاص. (1

الماخص له قد تم عماله شخص ماخص له قي ممارسة أعمال اإلدارة شايطة أن يكون ذلك الشخص  (8

تعيينه بشا ط تمكنه من اتخاذ الطاارات الخااة بطاول المشاركة قي الطاح  اتستثمار قي السوق الموازية 

 تيابة عن العميي د ن اللاجة إل  اللصول عل  مواقطة مساطة منه.

وق مالية أخاى  أي س وحكومة المملكةو أ  أي جهة حكوميةو أ  أي هيئة د لية تعتاف بها الهيئةو أ  السوق (3

 تعتاف بها الهيئةو أ  ماك  اإليداع.

الشاكات المملوكة من اللكومةو مااشاة أ  عن طايق ملفظة يدياها شخص ماخص له قي ممارسة أعمال  (4

 اإلدارة.

 الشاكات  الصناديق المؤسسة قي د ل مجلس التعا ن لد ل الخليج  العابية. (1

 اناديق اتستثمار.  (6

 مستثما ن أجاتم مؤهلون. (7

 أي أشخاص اعتااريين آخاين يجوز لهم قتح حساب استثماري قي المملكة  حساب لدى ماك  اإليداع. (2

أشخاص طايعيون يجوز لهم قتح حساب استثماري قي المملكة  حساب لدى ماك  اإليداعو  يستوقون أي  (1

 من المعاييا اآلتية:

قيمتها عن أربعين مليون لاير أن يكون قد قام بصفطات قي أسواق األ راق المالية ت يطي مجموع  (أ

 سعودي  ت تطي عن عشاة افطات قي كي ربع سنة خالل اتثني عشاة شهااً الماضية.

أن يتجا ز متوس  حجم ملفظة أ راقه المالية عشاة ماليين لاير سعودي خالل اتثني عشاة شهااً  (ب

 الماضية.

 ية المعتمدة من قاي الهيئة.أن يكون حااالً عل  الشهادة العامة للتعامي قي األ راق المال (ج

 أي أشخاص آخاين تلددهم الهيئة. (10

 

 الفئات التي يحق لها المشاركة في السوق الموازية    5.4

 

 تطتصا المشاركة قي السوق الموازية عل  الفئات التالية:

يطتصا الطاح بموجم هذه الطواعد عل  قئات المستثماين المؤهلينو  يعّد المستشار المالي للمصدر مسؤ تً  ( أ 

 اتلت ام بهذه الفطاة.عن التأكد من 

 معاقة المطصود بالمستثما المؤهي )المادة الثالثة( -  4.4هدف تعليمي 

 (الاابعة)المادة معاقة الفئات التي يلق لها المشاركة قي السوق الموازية   -  1.4هدف تعليمي 
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يطتصا تدا ل األسهم المدرجة قي السوق الموازية عل  المستثماين المؤهلين.  يعّد الشخص الماخص له  ( ب 

ي السوق الموازية  حطوق األ لوية الخااة بتلك األسهم مسؤ تً عن الذي يتم من خالله تدا ل األسهم ق

 التأكد من اتلت ام بهذه الفطاة.

يجم قي جميع األحوال عل  األشخاص الماخص لهم التأكد من معاقة عمالئهم من المستثماين المؤهلين  ( ج 

منهم يفيد بأتهم عل  علم بالمخاطا الماتاطة باتستثمار قي السوق الموازيةو  اللصول عل  تأكيد كتابي 

  اطالع بهذه المخاطاو  ذلك قاي بدئهم بالمشاركة قي السوق الموازية.

الذين  –من غيا المستثماين المؤهلين  –استثناًه من الفطاة )ب( من هذه المادةو يجوز لمساهمي المصدر  ( د 

وق األ لوية الصادرة عن تملكوا أسهمهم قاي إدراجها قي السوق الموازية التدا ل قي تلك األسهم  قي حط

ذلك المصدر.  يعّد الشخص الماخص له الذي يتم من خالله تدا ل األسهم قي السوق الموازية  حطوق 

 األ لوية الخااة بتلك األسهم مسؤ تً عن التأكد من اتلت ام بهذه الفطاة.

 

 

 تعيين ممثلي الُمصدر   6.4

 

 التالي:ب ما يتعلق بالممثلينتتمثي مسؤ ليات الُمصدر قي

و عل  أن يكون الطواعد  هذهله أمام الهيئة لجميع األغااض المتعلطة بالنظام  صدر تعيين ُممث ل ينيجم عل  المُ  ( أ 

 أحدهما عضو مجلس إدارة  اآلخا من كاار التنفيذيين.

 الجوالو  وصدر تطديم تفاايي كتابية عن كيفية اتتصال بممثليهو بما قي ذلك أرقام هاتف المكتميجم عل  المُ  ( ب 

 . عنوان الاايد اإللكتا تي و الفاكس

 تعيين المستشارين 7.4 

 

 مسؤ ليات الُمصدر قيما يتعلق بالمستشارين قي التالي:تتمثي 

يجم عل  الُمصدر تعيين مستشار مالي عندما يتطدم بطلم لتسجيي أسهمه  قاول إدراجها قي السوق  (أ

 ينطاق(. الموازيةو  يجم تطديم تشاة إادار معه أ  تعميم مساهمين )حساما

 يين مستشار مالي عند اإللغاه اتختياري لإلدراج.يجم عل  الُمصدر المدرجة أسهمه قي السوق الموازية تع (ب

يجم عل  الُمصدر المدرجة أسهمه قي السوق الموازية تعيين مستشار مالي عندما يتطدم بطلم لتخفيض  (ج

 رأس المال.

 مستشار قاتوتي أ  مستشار مالي أ  غياهما  لتطديمصدر تعيين أن تطلم من المُ  قي جميع األ قات للهيئة (د

 .لوائله التنفيذيةتطايق أحكام هذه الطواعد أ  النظام أ   حولصدر لمُ المشورة إل  ا

 (الخامسة)المادة  قيما يتعلق بالممثلين الُمصدرمعاقة مهام  مسؤ ليات   -  6.4هدف تعليمي 

 (السابعة)المادة معاقة مهام  مسؤ ليات الُمصدر قيما يتعلق بالمستشارين   -  7.4هدف تعليمي 



 

 

 

 

49 

 

 المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته  8.4

 

 المالي المتطلاات التالية:يستوقي المستشار يجم أن 

 .صدر ماخصاً له من الهيئةيجم أن يكون المستشار المالي للمُ  (أ

و يجم عل  المستشار  قاول إدراجها قي السوق الموازية األسهمل  الهيئة لتسجيي إصدر طلااً عند تطديم المُ  (ب

 المالي اتلت ام باآلتي:

 ما يتعلق بالطلم. أن يكون جهة اتتصال الائيسة مع الهيئة قي (1

قد صدر أن المُ -صدر  مستشاريهبعد بذل العناية المهنية الالزمةو  اتستفسار من المُ  -التأكد بنفسه  (8

 المتطلاات األخاى ذات العالقة.جميع و   قاول إدراجها أسهمهاستوق  جميع الشا ط المطلوبة لتسجيي 

 ؛وبة  خالل المهلة ال منية التي تلددهاتطديم أي معلومات أ  إيضاحات إل  الهيئة بالصيغة المطل (3

 . لوائله التنفيذيةنظام بالصدر لغاض التلطق من الت ام المستشار المالي  المُ 

 هذه الطواعد. من( 3إل  الهيئة بالصيغة الواردة قي المللق ) خطابتطديم  (4

 الخطابلفتاة الواقعة بين تطديم اتعتاار خالل ابأن تأخذها الهيئة  ياىإذا علم المستشار المالي بأي معلومات ج( 

جم عل  المستشار المالي قيو  إدراج أسهم الُمصدر( من هذه المادة ب( من الفطاة )4المشار إليه قي الفطاة الفاعية )

 إبالغ الهيئة بها د ن تأخيا.

 بالُمصدر المتعلقة الشروط 9.4

 

 يجم عل  الُمصدر استيفاه الشا ط التالية:

و أ  شاكة مساهمة مملوك غالاية رأس مالها لمواطني د ل صدر شاكة مساهمة سعوديةيجم أن يكون المُ   (أ

 .مجلس التعا ن لد ل الخليج العابية  تتمتع بجنسية إحدى د ل المجلس

مارس بنفسه مااشاة أ   صدرو يجم أن يكون المُ الموازيةعند تطديم طلم التسجيي  قاول اإلدراج قي السوق   (ب

  احدة عل  األقي. مالية سنةمن خالل  احدة أ  أكثا من شاكاته التابعة تشاطاً رئيساً خالل 

صدر قد أعد قوائمه المالية و يجم أن يكون المُ الموازيةعند تطديم طلم التسجيي  قاول اإلدراج قي السوق    (ج

مالية السابطة عل  األقيو  أن يكون إعدادها تم  قطاً لمعاييا الملاساة المعتمدة من المااجعة عن السنة ال

 الهيئة السعودية للملاساين الطاتوتيين.

 (الثامنة)المادة    الواجم تواقاها قي المستشار المالي  الت اماته  معاقة المتطلاات  -  2.4هدف تعليمي 

 (التاسعة)المادة معاقة الشا ط المتعلطة بالُمصدر     -  1.4هدف تعليمي 
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إذا رأت  مستوٍف لمتطلاات هذه المادة غيا   الموازيةللهيئة قاول طلم تسجيي أسهم  قاول إدراجها قي السوق  (د

جميع المعلومات الالزمة للمستثماين التي تمكنهم  قد قدم أن اإلدراج يلطق مصللة المستثماين  أن المصدر

 صدر  األسهم موضوع الطلممن الواول إل  قاار ماني عل  إدراك  دراية قيما يتعلق بالمُ 

 

 وق الموازيةالشروط العامة المتعلقة بتسجيل أسهم الُمصدر وقبول  دراجها في الس 10.4

 

 أن تكون: قي السوق الموازية قاول إدراجها  األسهميشتاط لتسجيي  (أ

 مستوقية للشا ط النظامية قي المملكة؛   (1

  أي مستندات تأسيس أصدر للمُ  يالمنصوص عليها قي النظام األساسمصاحاً بها  قطاً للمتطلاات  (8

 أخاى.

يجم اللصول عل  مواقطة مجلس إدارة الُمصدر عل  طاح أسهمه قاي التطدم بطلم تسجيي األسهم  قاول  (ب

 إدراجها قي السوق الموازية.

هيئة عل  أي قيود عل  تطي يجم أن تكون األسهم قابلة لنطي الملكية  التدا لو  يجم اللصول عل  مواقطة ال (ج

 الملكيةو  يجم كذلك ت  يد المستثماين بالمعلومات المطلوبة إلتاحة التعامي قي تلك األسهم بشفاقية  عدالة.

 يُشتاط تسجيي األسهم  تسويتها من خالل ماك  اإليداع. (د

 لهذه الطواعد.  قطاً طاح  إادار أسهم جديدة إت  الموازيةصدر المدرجة أسهمه قي السوق ت يجوز للمُ  (ه

 

 الشروط المتعلقة بتسجيل األسهم وقبول  دراجها في السوق الموازية 11.4 

 

ألسهم سيولة كاقية  قت اإلدراجو ل نيُشتاط لتسجيي األسهم  قاول إدراجها قي السوق الموازية أن تكو (أ

 بلسم اآلتي: 

الطيمة السوقية اإلجمالية المتوقعة  عن خمسين مساهماً إذا كاتتالجمهور أن ت يطي عدد المساهمين من  (1

لجميع األسهم المطلوب إدراجها ت يد عل  أربعين مليون لايرو أ  خمسة  ثالثين مساهماً إذا كاتت الطيمة 

 المتوقعة لجميع األسهم المطلوب إدراجها تطي عن أربعين مليون لاير؛   السوقية اإلجمالية

 %. 80من قئة األسهم موضوع الطلم عن  أن ت تطي ملكية الجمهور (8

)المادة  بتسجيي أسهم الُمصدر  قاول إدراجها قي السوق الموازية معاقة الشا ط المتعلطة   -  10.4هدف تعليمي 

 (العاشاة

اللادية )المادة  الشا ط المتعلطة بتسجيي األسهم  قاول إدراجها قي السوق الموازية معاقة   -  11.4هدف تعليمي 

 (عشاة
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 يجوز للهيئة أن تسمح بنساة مئوية أقي أ  بعدد أدت  من المساهمين إذا رأت ذلك مالئماً بعد األخذ باتعتاار 

 توزيعها عل  المستثماين المؤهلين.عدد األسهم من الفئة تفسها  

تشكي المتطلاات المنصوص عليها قي الفطاة )أ( من هذه المادة الت اماً مستمااً عل  الُمصدر.  إذا علم  (ب

أن تلك المتطلاات غيا مستوقاةو قعليه اتخاذ  -بعد إدراج أسهمه قي السوق الموازية -الُمصدر قي أي  قت 

 مان استيفاه المتطلاات ذات الصلة.اإلجااهات التصليلية الالزمة لض

يجم أن يشمي طلم تسجيي األسهم  قاول إدراجها قي السوق الموازية جميع األسهم من الفئة الُمصدرة  (ج

سابطاً أ  المطتاح إادارها إذا لم يساق إدراج أسهم من الفئة تفسها قي السوق الموازية.  إذا ساق إدراج 

زيةو  جم أن يشمي الطلم جميع األسهم اإلضاقية المطتاح إادارها أسهم من الفئة تفسها قي السوق الموا

 من تلك الفئة.

ما لم يكن قد ساق إدراج أسهم من الفئة تفسها قي السوق الموازيةو يجم أن ت تطّي الطيمة السوقية اإلجمالية  (د

شاة ماليين لاير عن ع –قي جميع األحوال  –المتوقعة لجميع األسهم المطلوب إدراجها عند تاري  اإلدراج 

سعودي.  يجوز للهيئة المواقطة عل  إدراج أسهم ذات قيمة أقي إذا اقتنعت بوجود سوق ذات سيولة كاقية 

 لتلك األسهم.

 

 طلب التسجيل وقبول اإلدراج في السوق الموازية والمستندات المؤيدة12.4 

 

يجم عل  الُمصدر الذي ياغم قي تسجيي أسهمه  قاول إدراجها قي السوق الموازية أن يطدم طلااً إل  الهيئة  

 لللصول عل  مواقطتهاو يتضمن معلومات مطلوبة بموجم هذه الطواعد  أن يسدد أي مطابي مالي تلدده الهيئة.

 اإلصدار أو تعميم المساهمين نشرة13.4  

 

 يجوز أن تتضمن ( من هذه الطواعد. 4لمللق )اقي  الواردةالمعلومات  تشاة اإلادارتضمن تأن  يجم (أ

عل  أن تكون تلك المعلومات قي إطار المتطلاات المنصوص عليها تشاة اإلادار معلومات إضاقيةو 

 ( من قواعد التسجيي  اإلدراج.4قي المللق )

حالة زيادة قي  –هذه الطواعد  من (1لمللق )اقي  الواردةالمعلومات  تعميم المساهمينأن يتضمن  يجم (ب

أ   – ينة المطدار حالَّة األداهرأس المال من خالل إادار أسهم جديدة مطابي ما عل  الشاكة من ديون مع

قي حالة زيادة رأس المال لالستلواذ عل  شاكة أ  شااه  – الطواعد هذه ( من6الواردة قي المللق )

 يجوز أن يتضمن تعميم المساهمين معلومات إضاقيةو عل  أن تكون تلك المعلومات قي إطار  .-أاي 

( من قواعد التسجيي  اإلدراج )حساما 4  المللق )المتطلاات الواردة قي المادة الثاتية  الثالثين أ

 ينطاق(.

 الثاتية)المادة  إدراجها قي السوق الموازيةالشا ط المتعلطة بتسجيي األسهم  قاول  معاقة   -  18.4هدف تعليمي 

 (عشاة

 (الاابعة عشاة)المادة بنشاة اإلادار أ  تعميم المساهمين شا ط المتعلطة متطلاات    معاقة   -  13.4هدف تعليمي 
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ة م إل  الهيئة معدّ التي تطدَّ  (حساما ينطاقأ  تعميم المساهمين ) تشاة اإلاداريجم أن تكون مسودة  (ج

 باللغة العابية.

 والهيئةم إل  التي تطدَّ  (حساما ينطاقأ  تعميم المساهمين ) تشاة اإلادارجم اإلشارة قي هامش مسودة ي (د

إل  الفطاات ذات العالقة المنصوص عليها قي هذه الطواعدو مع إيضاح أي تغييا عن مسودات سابطةو 

 رقم المسودة  تاري  التطديم. قي الصفلة األ ل  تشاة إادار يجم أن تتضمن كي مسودة 

 

 الموافقة على نشرة اإلصدار أو تعميم المساهمين14.4 

 

أ  التعميم  إطالع الجمهور عل  النشاة  أ  تعميم المساهمين )حساما ينطاق(ت يجوز تشا تشاة اإلادار  (أ

أشخاص تلددهم إطالع  –بعد اللصول عل  مواقطة الهيئة الكتابية  –قاي مواقطة الهيئة عليه.  للُمصدر 

 .أ  تعميم المساهمين الهيئة عل  المسودة النهائية من تشاة اإلادار

قاي اللصول عل  مواقطة الهيئة عل   –استثناه من الفطاة )أ( من هذه المادة يسمح للمستشار المالي للمصدر  (ب

لمالية عل  عاض معلومات عن الُمصدر  قوائمه ا –تشاة اإلادار أ  تعميم المساهمين )حساما ينطاق( 

مجموعة من المستثماين المؤهلين د ن ذكا اسم الُمصدر؛  ذلك بغاض معاقة مدى رغاة المستثماين 

 المؤهلين المشاركة قي اتكتتاب قي أسهم الُمصدر قي حال طاحها.

عند اقتناعها بأن المعلومات الواردة  أ  تعميم المساهمين )حساما ينطاق( تواقق الهيئة عل  تشاة اإلادار (ج

 قيه مستوقية لللد األدت  من الشا ط المنصوص عليها قي النظام  هذه الطواعد.

خالل ثالثين يوماً من تاري  تسلم جميع  أ  تعميم المساهمين )حساما ينطاق( تااجع الهيئة تشاة اإلادار (د

 المعلومات  المستندات المطلوبة.

أن تسجيي األسهم  قاول  )حساما ينطاق( أ  تعميم المساهمين إذا رأت الهيئة بعد مااجعة تشاة اإلادار (ه

 :لوائله التنفيذية جاز لها اتخاذ أي من اآلتي إدراجها المطتاح يمكن أن ينتج عنه إخالل بالنظام أ 

 .أن تجاي أي استطصاهات تااها مناساة (1

التي أن تطلم من الُمصدر أ  من يمثله اللضور أمام الهيئة لإلجابة عن أسئلة الهيئة  شاح المسائي  (8

 .تاى الهيئة أن لها عالقة بالطلم

أن تطلم من مطدم الطلم أ  أي طاف آخا تطديم معلومات إضاقية أ  تأكيد الة المعلومات المطدمة  (3

 .بالطايطة التي تلددها

 .أن تؤجي اتخاذ أي قاار حساما تااه ضا رياً  بشكي معطول إلجااه م يد من الدراسة أ  التلطق (4

خاذ اإلجااهات المنصوص عليها قي الفطاة )هـ( من هذه المادة أن الطاح بناًه عل  إذا قارت الهيئة بعد ات (و

تشاة اإلادار أ  زيادة رأس المال بناًه عل  تعميم المساهمين قد ينتج عنه إخالل بالنظام أ  لوائله 

ساهمين )حساما التنفيذيةو قعل  الهيئة أن تصدر "تاليغاً" للُمصدر بعدم اعتماد تشاة اإلادار أ  تعميم الم

ينطاق(و أ  أن تنشا "إخطاراً" يلظا طاح أ  زيادة رأس المال أ  بيع أ  تطي ملكية األسهم التي تشملها 

 تشاة اإلادار أ  تعميم المساهمين.

 (الخامسة عشاة)المادة بنشاة اإلادار أ  تعميم المساهمين شا ط المتعلطة طلاات   مت معاقة   -  14.4هدف تعليمي 
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 الرئيسية لى السوق  االنتقالشروط 15.4 

 

ت يجوز للُمصدر المدرجة أسهمه قي السوق الموازية أن يطدم طلااً إلدراج أسهمه قي السوق الائيسية إت بعد مضي  

 سنتين تطويميتين من تاري  إدراج أسهمه قي السوق الموازية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (السابعة  العشا ن)المادة  شا ط اتتتطال إل  السوق الائيسية  معاقة   -  15.4هدف تعليمي 
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 أسئلة للمراجعة: قواعد التسجيل و اإلدراج 1

 

 صدار أوراق مالية إلدراجها في السوق المالية يتطلب تقديم نشرة  صردار، فإنره يتعرين علرى المصردر  ذا كان  -1

 أن يعين:

 مستشاراً مالياً. (أ )

 مستشاراً قاتوتياً  (ب )

 مستشار أعمال. (ج )

 .اإلجابتين )أ(   )ب( (د )

 

 عند  عداد طلب مصدر أوراق مالية إلدراجها في السوق، يجب على المستشار المالي: -1

I-  أن المصدر قد اساتوق  كاي الشاا ط المطلوباة إلدراج أ راقاه المالياة قاي الساوق باتخااذ التأكد من

 العناية الواجاة  الطيام باتستفسارات الالزمة عن المصدر  مستشارية.

II-  تطديم أي معلومات أ  إيضاحات تتطلاها هيئة السوق المالية للتأكاد مان أن المصادر قاد التا م بنظاام

 إلدراجو  تئلة طاح األ راق المالية.السوق الماليةو  قواعد ا

III-  تطااديم مثااي هااذه المعلومااات قااي الشااكي المطلااوب  خااالل الفتاااة ال منيااة التااي تلااددها هيئااة السااوق

 المالية.

 ( قط .I) ( أ)

 ( قط .I(   )II) (ب )

 ( قط .II(   )III) (ج )

 ( جميعها.I(   )II(   )III) (د )

 

، تح   شراف نفل اإلدارة عمومراً رئيسياً  مارس  نشاطاً الشركة تكون من أجل اإلدراج في السوق، يجب أن  -1

 لفترة أقلها:

 سنتان. (أ )

 ثالن سنوات. (ب )

 أربع سنوات. (ج )

 خمس سنوات. (د )

 

على كل مصدر لألوراق الماليرة يعترزم  دراج أوراقره الماليرة فري القائمرة الرسرمية تعيرين ................ ليعمرل  -1

 الهيئة: أمامله  كممثل

 .التنفيذيين أحد كااره أحد أعضاه مجلس إدارته  (أ )

 متعهد اتكتتاب. (ب )

 مستشاره المالي. (ج )

 المااجع الطاتوتي )مدقق اللسابات(. (د )

  



 

 

 

 

55 

% مرررن األسررهم فررري هرررذ الشرررط، "الجمهرررور" يعنررري .1أحررد شرررروط اإلدراج هررو ملكيرررة الجمهرررور لنسرربة  -1

 :عدا األشخاص

 تابعي المصدر. .أ 

 المساهمين الكاار قي المصدر. .ب 

 للمصدر.أعضاه مجلس اإلدارة  كاار التنفيذيين  .ج 

 جميع ما ساق. .د 

 

 يقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على: -1

 جميع المستثماين  .أ 

 المستثماين المؤهلين. .ب 

 مستثماين أجاتم. .ج 

 .ت شيه مما ساق .د 

 

 يشترط لتسجيل األسهم وقبول  دراجها في السوق الموازية:  -7

 

 %.30أت تطي تساة ملكية الجمهور قئة األسهم موضوع الطلم عن  .أ 

 %. 40أت تطي تساة ملكية الجمهور قئة األسهم موضوع الطلم عن  .ب 

 %. 80أت تطي تساة ملكية الجمهور قئة األسهم موضوع الطلم عن  .ج 

 %. 11أت تطي تساة ملكية الجمهور قئة األسهم موضوع الطلم عن  .د 
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 األوراق المالية أعمالالئحة 

 

 

األهداف التعليمية :

إل  سلسالة أهاداف تعليمياة تام إدراجهاا قاي الخايطاة التعليمياة للمانهج الدراساي قاي  اتختاارالمنهج الدراسي لهذا  قُّسم

هآخا هذا الكتاب.   هذا الهدف قي إطار يساق النص.  بمضمونقي كي ماة تتم قيه تغطية هدف تعليمي   سينوَّ

 

  

 المقدمة 

 األوراق المالية نشاطممارسة  1.1

 تشاط األ راق المالية 1.1.1

 ممارسة أعمال األ راق المالية قي المملكة 8.1.1

 األشخاص المخول لهم ممارسة أعمال األ راق المالية قي المملكة  3.1.1

 االستثناءات من الترخيص 1.1

 اتستثناهات 1.8.1

  عالنات األوراق المالية 1.1

 تعايف إعالتات األ راق المالية  1.3.1

 د ر األشخاص الماخص لهم  8.3.1

 اتستثناهات  3.3.1

 تطاق إعالتات األ راق المالية  4.3.1
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 المقدمة

جماادي األ لا   81م المواقق لـ 8001يوتيو  82بتاري   أعمال األ راق المالية مجلس هيئة السوق المالية تئلة أادر

 عل  تظام السوق المالية هـ بناهً 1486

 نشاط األوراق الماليةممارسة  1.1

 نشاط األوراق المالية 1.1.1

 (3، 8الثاني، المادة  الااباألوراق )أعمال فهم النشاطات الخمس الرئيسية التي تمثل نشاط  – 1.1.1هدف تعليمي 
 

 أي تشاط من النشاطات التالية يتم ممارسته ألغااض تجارية: بأتهيعاف تشاط األ راق المالية 

 يمكن أن يكون بصفة أايي أ   كيي  يشمي التعامي الايع  الشااه أ  إدارة اتكتتاب قاي األ راق المالياة أ   التعامل:

 التعهد بتغطيتها.

قيماا يتعلاق بأعماال األ راق المالياةو أ  تطاديم  بعضاها بااعض يشمي قياام أشاخاص بتطاديم  تعاياف أطاااف  :ترتيبال

 اتستشارات قيما يخص تمويي الشاكاتو أ  الطيام بأي شكي من أجي تنفيذ افطات ذات عالقة باأل راق المالية.

 ذلك قي حالة قيام أشاخاص باإدارة أ راق مالياة لآلخااينو علا  أن يكاون للماديا حاق التصااف حسااما ياااه  دارة:اإل

 .مناسااً 

تطديم المشورة بواسطة شخص لشاخص آخاا حاول م اياا  مخااطا تعاملاه قاي  رقاة مالياة معيناةو أ   قديم المشورة:ت

 حول ممارسة أي حطوق أ  تعامي توقاه الورقة المالية.

 ماليةو بما قي ذلك الطيام باإلجااهات اإلدارية الالزمة. تشمي أ راقاً أاول عائدة لشخص آخا   ذلك بلفظ الحفظ:

 ممارسة أعمال األوراق المالية في المملكة 1.1.1

ضاوئها الشاخ  كمماارس ألعماال األوراق المالياة فاي المملكاة العراياة  فايفهم المعايير التي يصنف  – 1.1.1هدف تعليمي 

 (4الثاني، المادة الااب السعودية )ا 
 

قاي تشااط األ راق المالياة مان  اشاتغيألعماال األ راق المالياة قاي المملكاة العابياة الساعودية إذا  ممارساً الشخص  يُعدّ 

 مكان عمي دائم قي المملكة.  ينطاق هذا التعايف قي اللالتين التاليتين: 

 قي المملكةو أ  عموماً إذا مارس ذلك النشاط أ  أعمال األ راق المالية   - 1

 .أ  للسابه المملكةقي شخص إذا مارس ذلك النشاط مع   - 8
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 األشخاص المخول لهم ممارسة أعمال األوراق المالية في المملكة 1.1.1

الاااب فهم فئات األشخا  الذين يمكنهم ممارسة أعمال األوراق المالية فاي المملكاة العراياة الساعودية ) – 1.1.1هدف تعليمي

 (1، ملحق 1الثاني، المادة 
 

هيئااة ال رخصات لهاماألشاخاص المصااح لهام بممارساة أعماال األ راق المالياة قاي المملكاة هام قطا  األشاخاص الاذين 

 .المستثنين من اللصول عل  تاخيص باألشخاص الماخص لهم( أ  األشخاص  )يشار لهم عموماً 

 ويكون الشخص المستثنى واحداً من التالي: 

 .حكومة المملكة العابية السعودية  - 1

 .النطد العابي السعودي ) ساما(مؤسسة   - 8

 هيئة. الأخاى تطاها السعودية  أي سوق مالية  يةسوق المالال  - 3

 .ماك  اإليداع  - 4

 .ةعتاف بها هيئة السوق الماليتد لية هيئة أي   - 1

 كاذلك بشاأن تشااطاته التاي يمارساها بصافته تلاكو  اإلعساارالشاخص المماارس لنشااطات باإلضاقة إل  ذلاكو يساتثن  

يخضاع لاقاباة مؤسساة النطاد )سااما(و باإلضااقة إلا  سالطة  الاذيتستثن  شاكات التأمين قيما يتعلاق بنشااطها التاأميني 

 قي منح اتستثناه آلخاين. ةهيئة السوق المالي

 من الترخيص االستثناءات 1-1

 االستثناءات 1.1.1

 (10، 7الثاني، المادة  لااب)ا الهيئةمن  إل  ترخي معرفة نشاطات األوراق المالية التي ال تحتاج  – 1.1.1هدف تعليمي
 

 التايالواسع ألعمال األ راق الماليةو قإن تئلة أعمال األ راق المالية قد قصالت بعاض اللااتت  إل  التعايفنساة بال

ص أ  اسااتثناه.  األمثلااة التاليااة توضااح بعااض هااذه يمكاان لألشااخاص قيهااا ممارسااة أعمااال األ راق الماليااة د ن تاااخي

 اللاتت:

   التعامي داخي المجموعة: تستثن  أي افطة تمت بصافة أاايي إذا قاام بهاا أعضااه قاي تفاس مجموعاة الشااكاتو أ

مشاااركين قااي مشااا ع مشااتاك )إذا كاتاات الصاافطة ألغااااض المشااا ع المشااتاك( كااذلك يسااتثن  تشاااط التاتياامو 

مشورة أ  حفظ إذا قام بها أحد أعضاه المجموعة ألعضاه المجموعة اآلخاينو أ  المشااركين قاي   اإلدارة أ  تطديم

 مشا ع مشتاك.
 

  التعامي قي سياق غيا أعمال األ راق المالية: تستثن  أعمال األ راق المالياة إذا كاتات خادمات عاضاية.  يجام أن

ممارساة ألعماال األ راق المالياةو  أتاه يمكان اعتاااره يجاي النشاط قي ساياق ممارساة أي مهناة أ  عماي ت يشاكي 

من خدمات أخاى مطدمة قي سياق تلك المهنة أ  ذلك النشاطو  أت يتم التعاويض عناه  ضا رياً  بدرجة معطولة ج هاً 

بشكي منفصي عن الخدمات األخاى.  يطع تشاط مكاتم الملاماة  الملاساة المسجلة قي المملكة ضمن هاذا اإلعفااه 

أعمااال األ راق الماليااة قيهااا تطاادم خااالل النشاااط العااادي للشاااكة و  ان الشاااكة ت تطاادم تفسااها كممارسااة  مااتمااا دا

 ألعمال األ راق المالية. 
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   بيع الاضائع  تطديم الخدمات: تستثن  أعمال األ راق المالية بين مورد  عميي إذا كان ذلك النشااط ألغاااض بياع أ

 شخصااً لتلاك األغاااض.  يجام أن يكاون العمياي  أ  مكمالً  بدرجة معطولة ضا رياً   يعدتوريد بضائع أ  خدماتو 

تشاااطه الائيسااي بيااع الاضااائع أ  تطااديم الخاادمات  لاايس ممارسااة أعمااال األ راق الماليااة.  يجاام أن يكااون العميااي 

 ( و يايع له المورد بضائع أ  يطدم له خدمات.اً طايعي اً ) أي شخص و ليس قاداً شخصاً 

  تثناه لنشااط األ راق المالياة الاذي يطاوم باه منفاذ  الواااياو خاالل قياامهم بنشااطهم كمنفاذي  ااااياو د ن نااك اساه

يساتثن  النشااط المتعلاق باياع  كاذلكاللصول عل  تعويض عن ذلاك النشااط بشاكي منفصاي عان الخادمات األخااىو 

 السوق. % أ  أكثا من األسهم التي يلق لها التصويت من أسهم شاكة غيا مدرجة قي 10

  يساتثن  النشااط المتعلاق باااعض األ راق المالياة قاي حااتت خااااة قماثالًو هنااك اساتثناهات للتعامااي الاذي ياتم ماان 

شااخص قااي  رقااة ماليااة غيااا تعاقديااةو تاتياام إااادار شااخص ألسااهم خااااة بااهو منشااورة قااي اااليفة إذا لاام يكاان 

 الغاض تشجيع أشخاص عل  التعامي.

  عالنات األوراق المالية 1.1

 تعريف  عالنات األوراق المالية 1.1.1

الثالث، الماادة  لاابمعرفة المعايير الواجب توفرها في نشاط اتصال كي يصنف كإعلن أوراق مالية ) – 1.1.1هدف تعليمي 

16) 
 

لكتا تااي أ  إذاعااي يااتم قااي سااياق النشاااط التجاااري إفهي أ  كتااابي أ  يشاامي اإلعااالن عاان أ راق ماليااة أي إعااالن شاا

بغاض دعوة شخص أ  تشجيعه عل  التعامي قي األ راق المالية  الطياام باإعالن أ  اإلشاارة إلا   ضاع إعاالن يشامي 

باد ر مماار للمعلوماات د ن الطادرة  الطياامأي تاتيم لعمي أ   ضاع أ  إرساال إعاالن عان األ راق المالياةو قيماا عادا 

 الملتويات. عل  تعديي

 دور األشخاص المرخص لهم 1.1.1

 ( 17الثالث، المادة  لاابمعرفة دور الشخ  المرخ  له في وضع أو إرسال إعلن أوراق مالية )ا – 1.1.1هدف تعليمي 
 

إذا  لاه باذلك أ   ماخصااً  المعلان أ راق مالياة قاي المملكاة ماا لام يكان الشاخص عان  يلظا  ضع أ  إرسال إعالتاات 

 .كاتت ملتويات اإلعالن عن األ راق المالية معتمدة من شخص ماخص له
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 ات االستثناء 1.1.1

 ( 80الثالث، المادة  لااب)االحظر فيما يتعلق ااإلعلنات  معرفة االستثناءات من – 1.1.1هدف تعليمي 
 

 إذا كان اإلعالن:و ماخص لهشخص تستثن  إعالتات األ راق المالية من متطلم  ضعها أ  اعتمادها من جاتم 

 .يتعلق بنشاط أ راق مالية مستثن  من أعمال األ راق المالية 

  قد تم إرساله إل  شخص ماخص لهو أ  إل  شخص مستثن و من قااي شاخص يساع  إلا  اللصاول علا  معلوماات

 قيما يتعلق بخدمات أعمال األ راق المالية أ  اللصول عل  تلك الخدمات.

 المستثناةمستثن و  تعلق بنشاطات ذلك الشخص  تم  ضعه من قاي شخص. 

 )تم توجيهه قط  إل  أشخاص ماخص لهم أ  إل  أشخاص مستثنين أ  إل  مؤسسات )شاكات استثمارية 

 .تم إرساله من قاي عضو مجموعة إل  عضو آخا قي المجموعة تفسها 

 مشتاكتم إرساله من قاي مشارك قي مشا ع إل  مشارك آخا ألغااض ذلك المشا ع ال 

 .تم إرساله من قاي الفي يتصاف بتلك الصفة 

 .تم إرساله من قاي شخص يتصاف قي سياق تشاط تجاري يشتمي عل  إرسال أ  توزيع مواد تسويطية أ  معلومات 

  ًإرساله بموجم أتظمة المملكةو بما قي ذلك اللوائح التنفيذية. كان مطلوبا 

  ًمالية اادرة عن  اضع اإلعالن أ  أشخاص لهام اللاق قاي اللصاول علا   إل  أشخاص يملكون أ راقاً  كان موجها

 تلك األ راق الماليةو أ  أطااف دائنة لواضع اإلعالن.

 نطاق  عالنات األوراق المالية 1.1.1

 (11الثالث، المادة  اابمعرفة النطاق الجغرافي إلعلن األوراق المالية )ال – 1.1.1هدف تعليمي
 

إل  شخص قي المملكةو إذا كاتت متاحة لألشخاص قي المملكاةو  إرسالهاإعالتات األ راق المالية قد تم  ضعها أ   تعد

 بما قيها اإلعالتات عاا اإلتتاتت.

قطا  إلا  أشاخاص  موجهااً اإلعالن عن األ راق المالية قد تم  ضعه أ  إرساله إل  شخص قي المملكة إذا كاان  يُعدّ  ت 

 خارج المملكة.
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أسئلة للمراجعة: الئحة أعمال األوراق المالية 1  

 

 عرف  الئحة أعمال األوراق المالية خمل نشاطات محددة كأعمال أوراق مالية، وتشمل هذه النشاطات: -1

يم خادمات حفاظ األ راق د( تط3( إدارة األ راق المالية )8ي   كيي )ي( التعامي قي األ راق المالية بصفة أا1)

( 1إسااااااداه المشااااااورة للعماااااااله حااااااول األ راق الماليااااااة بمااااااا قيهااااااا حطااااااوق المساااااااهمين   )( 4الماليااااااة )

............................................ 

 تسوية معامالت األ راق المالية. (أ )

 تاتيم افطات تمويي الشاكات. (ب )

 إقااض األ راق المالية. (ج )

 تطديم قا ض الصفطات عل  الهامش. (د )

 

 مستثنى" كما حددته الئحة أعمال األوراق المالية؟أي من التالي هو "شخص  -1

I- .حكومة المملكة العابية السعودية 

II- .مؤسسة النطد العابي السعودي 

III- .السوق المالية السعودية أ  أي سوق مصادق عليها من هيئة السوق المالية 

IV- .ماك  اإليداع 

 ( قط .I) ( أ)

 ( قط .I(   )II) (ب )

 ( قط .II(   )IV) (ج )

 جميعها.( III(   )IV(و )I(   )II) (د )

 

م تررة هررو أي شرركل مررن أشرركال التواصررل الشررفهي، أو اإللكترونرري أوالمررذا  أو المكترروب اليرر عررالن األوراق الم -1

  عداده من خالل أداء األعمال من أجل ..................... :

 دعوة شخص تستخدام خدمات الهيئة. (أ )

 دعوة شخص لالتخااط قي تشاطات األ راق المالية. (ب )

 المالية. تطويا خدمات السوق (ج )

 دعوة شخص تستخدام خدمات الشخص الماخص له. (د )

 

ن والذين يودون ممارسرة أعمرال األوراق الماليرة فري المملكرة يجرب علريهم الحصرول األشخاص غير المستثني -1

على ترخيص من قبل الهيئة فيما عدا  ذا كان  أعمالهم تقع ضمن قائمة االستثناءات. أي من الترالي ال تشرمله 

 االستثناءات ؟قائمة 

 .التعامي قي األ راق المالية داخي المجموعة (أ )

 .التعامي قي ات راق المالية إذا كاتت عاضية لخدمات اتكتتاب قي األ راق المالية (ب )

 .التعامي قي ات راق المالية إذا كاتت عاضية لغيا أعمال األ راق المالية (ج )

شاط لايع أ  تورياد الاضاائع  الخادماتو  يعتااا أعمال ات راق المالية بين مورد  عميي إذا كان ذلك الن  (د)
  أ  مكمال لتلك األغااضبشكي معطول ضا ريا 
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 الئحة األشخاص المرخص لهم

 

 

األهداف التعليمية :

إل  سلسالة أهاداف تعليمياة تام إدراجهاا قاي الخايطاة التعليمياة للمانهج الدراساي قاي  اتختاارالمنهج الدراسي لهذا  قُّسم

هآخا هذا الكتاب.   هذا الهدف قي إطار يساق النص.  بمضمونقي كي ماة تتم قيه تغطية هدف تعليمي   سينوَّ

  

 المبادئ 1.1

 عشا األحدالماادئ   1.1.6

  

 الترخيص 1.1

 متطلاات التاخيص 1.8.6

  المالئمةمعاييا الطدرة  8.8.6

 متطلاات اتحتفاظ بالسجالت 3.8.6

  

 األشخاص المسجلون 1.1

 الوظائف  اجاة التسجيي  1.3.6

  

 ممارسة األعمال  1.1

 الهدايا  اللواق   1.4.6

 تاتياات العمولة الخااة  8.4.6

 ساية المعلومات  3.4.6

 التاتياات الواقية من تساب المعلومات   4.4.6

  

 قبول العمالء  1.1

 تصنيف العماله  1.1.6

   تمويي اإلرهاب مكاقلة غسي األموال  8.1.6

 شا ط تطديم الخدمات للعماله  3.1.6

 عميلك اعافمتطلاات   4.1.6

  

 العالقة مع العمالء 1.1

6 
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  اجاات األماتة  1.6.6

 تضارب المصالح  8.6.6

 قهم المخاطا 3.6.6

 المالهمة  4.6.6

 إقااض العماله  1.6.6

 الهامش  6.6.6

  

 تقديم التقارير للعمالء 1.1

 إشعار تنفيذ الصفطات  1.7.6

 التطاريا الد رية  8.7.6

 متطلاات سجالت الصفطات  3.7.6

 التعامالت الشخصية للموظفين  4.7.6

 الهاتفية تاتتصات  1.7.6
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 المبادئ 1.1

 عشر مبدأ األحد 1.1.1

 التي تيرر اصفة عامة االلتزامات األساسية لألشخا  المرخ  لهمالماادئ  معرفة – 1.1.1هدف تعليمي 
 

تلاادد اتلت امااات األساسااية ماااادئ  تلاادد تئلااة األشااخاص الماااخص لهاام الصااادرة عاان مجلااس هيئااة السااوق الماليااة

لهاام.  قصااد ماان هااذه الماااادئ تشااكيي مفهااوم عااام لمعاااييا الساالوك المطلوبااة ماان األشااخاص لألشااخاص الماااخص 

 الماخص لهم.  هذه الماادئ هي:

 الن اهة: يتوقع من األشخاص الماخص لهم ممارسة أعمالهم بن اهة .  - 1

 المهارة  العناية  اللاص: يتوقع من األشخاص الماخص لهم ممارسة أعمالهم بمهارة  عناية  حاص.  - 8

 شاؤ تهم بمساؤ ليةقعالية اإلدارة  المااقاة: يتوقع مان األشاخاص المااخص لهام اتخااذ كاي ماا هاو كفياي بتنظايم   - 3

  قعالية مع اعتماد تظم  سياسات مالئمة إلدارة المخاطا.

 الكفاية المالية: يجم أن يلتفظ األشخاص الماخص لهم بموارد مالية كاقية حسم الطواعد التي تلددها الهيئة.  - 4

 المالئم قي السوق: يجم عل  األشخاص الماخص لهم اتلت ام بمعاييا سلوك مالئمة قي السوق. السلوك  - 1

حماية أاول العماله: يجم عل  األشخاص الماخص لهام تاتيام اللماياة الكاقياة ألااول عمالئهام عنادما تطاع   - 6

 تلت عهدتهم.

عان أي حادن أ  تغيياا جاوهاي قاي  التعا ن مع هيئات الاقاباة  اإلشاااف:  يشامي هاذا الماادأ اإلقصااح للهيئاة  - 7

 عمليات الشخص الماخص له أ  قي هيكله التنظيمي.

: يجم أن يولي األشخاص الماخص لهام عناياة قائطاة تحتياجاات العمااله مان المعلومااتو التوااي مع العماله   - 2

  ت  يدهم بالمعلومات بصورة  اضلة  عادلة  غيا مضللة.

 العماله بإتصاف  عدل  مااعاة مصاللهم. مااعاة مصالح العماله:  يتوقع معاملة  - 1

 باين  بينهم  بين عمالئهمعدم تضارب المصالح: يجم عل  األشخاص الماخص لهم معالجة تضارب المصالح  - 10

 عميي  عميي آخا بإتصاف.

مشااورتهم  مالهمااةللعماااله: يجاام علاا  األشااخاص الماااخص لهاام اللاااص علاا  التأكااد ماان ماادى  المالهمااة - 11

 طدمون خدمات المشورة  اتخاذ الطاار تيابة عنه. قااراتهم ألي عميي ي
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 الترخيص 1.1

 الترخيصمتطلبات  1.1.1

عناد طلام تااخيص ممارساة أعماال األ راق  اساتيفاؤهامعاقة المتطلاات التاي يجام علاي مطادم الطلام  – 1.1.1هدف تعليمي 

 المالية
 

 األ راق المالية .مطدم طلم التاخيص الشخص الذي يطدم طلم تاخيص بممارسة أعمال يطصد ب

يجوز تطديم طلم التاخيص من مؤسسي مطدم الطلم أ  الشاكاه المسيطاين عليه إذا لم ياتم تأسيساه بعاد.  يجام تطاديم 

 بالمعلومات  المستندات المطلوبة. طلم التاخيص علي تموذج الطلم الذي تطدمه الهيئة  ان يكون مصلوباً 

 :مطدم الطلم أن ياين للهيئة اآلتي   يجم عل

أعماال األ راق المالياة موضاوع طلام التااخيص حسام الطواعاد التاي تلاددها   حجمأته قادر  مالئم للطيام بنوع   - 1

 الهيئة.

 الموارد الكاقية لممارسة توع أعمال األ راق المالية موضوع طلم التااخيص حسام الطواعاد  الخاااتأته يملك   - 8

 التي تلددها الهيئة.

 الانظم المالياة  سياساات  تظام إدارة المخااطا  الماوارد التطنياة  اإلجاااهات  الانظم  اإلدارياةأتاه لدياه الخاااات   - 3

التشااغيلية الكاقيااة للوقاااه بالت اماتااه التجاريااة  النظاميااة لممارسااة تااوع أعمااال األ راق الماليااة موضااوع طلاام 

 التاخيص.

موضاوع  الذين سيمارسون أعماال األ راق المالياة   مسؤ لوه  موظفوه   كالؤهدارته إأن يكون أعضاه مجلس   - 4

المؤهالت  المهاارات   الخاااات الضاا رية التاي تلاددها الهيئاة  يتصافون باألماتاة طلم التاخيص  يتمتعون با

  الن اهة لممارسة تلك األعمال. 

ماان  ن يكااون  احااداً المملكااة  ا قااي  يشااتاط لممارسااة أعمااال التعامااي  اللفااظ  اإلدارة أن يكااون مطاادم الطلاام مؤسساااً 

 التالي:

 .شاكة تابعه لانك مللي (أ )

 .شاكة مساهمة (ب )

 .شاكة تابعه لشاكة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية (ج )

 أجناية ماخص لها حسم تظام مااقاة الانوك. ماليةشاكة تابعه لمؤسسه  (د )

 عاانرأساامال مطاادم الطلاام الماادقوع يطااي  أتإدارتااه قااي المملكااة العابيااة السااعودية   يجاام أن يكااون مطااا مطاادم الطلاام 

 اآلتي:

 التعامي  اللفظ: خمسون مليون لاير.  - 1

اإلدارة: .عشا ن مليون لاير إلدارة اناديق اتساتثمار  إدارة ملااقظ العماالهو  خمساة مالياين لاير إلدارة   - 8

 اناديق اتستثمار الخااة غيا العطارية  إدارة ملاقظ المستثماين ذ ي الخااة.

 لاير. التاتيم: مليوتا  - 3

 تطديم المشورة: أربعمائة آلف لاير سعودي.  - 4
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خاا قيجام أن تطتنااع الهيئاة بن اهاة ذلااك الشاخص   ضاعه النظااامي آكاان لمطادم الطلام ر اباا   ثيطاة ماع شااخص   إن

مطادم الطلام آ    قاعلية اإلشاااف علا تعوق سجي تشاطه التجاري  سالمة  ضعه المالي  أن تلك الا اب  الوثيطة ت 

 عملياته أ  الت امه بهذه الالئلة.

 .مطدم طلم التاخيص إرقاق طلاه بالمطابي المادي الذي تلدده الهيئة  يجم عل أخيااً 

 المالءمةمعايير القدرة و  1.1.1

للطيااام بممارسااة   مسااؤ ليه   كالئااهماة مااوظفي مطاادم الطلاام همالعاقااة المعاااييا لتلديااد ماادى قاادرة  م – 1.1.1هردف تعليمرري 

 (1أعمال األ راق المالية الماخص له ممارستها ) الااب الثالثو المادة 
 

قاي جمياع األ قاات  قاادراً  مالهمااً الشاخص المااخص لاه   و يشاتاط أن ياطاالهيئاةالتااخيص مان   بعد اللصاول علا

 تشاكي  ساايان التااخيص. ممارستها.  هذا الشاط ضا ري تستمااربلممارسة أعمال األ راق المالية الماخص له 

مهارات الموظفين  الوكاله التابعين للشاخص المااخص لاه  خااااتهم  ماؤهالتهم  تا اهتهم عواماي مهماة قاي تلدياد 

 الشاكة. مة مالهمدى قدرة 

 المعاييا التالية:  عل  يتم تطويم هذه المهارات   الخااة  المؤهالت  الن اهة بناهً 

 .بما قي ذلك الدراية   المهارات الفنية المناساة بمسؤ لياتهمالكاقية للطيام  توقا المؤهالت   الخااات المهنية  - 1

 اتخاذ الطاارات السليمة بما يتناسم مع الوظائف التي يشغلوتها.  التللي باتستطامة   األماتة   الطدرة عل  - 8

 .لهيئةلللوائح التنفيذية  بلاص  حماية مصالح العماله  قطاً  بمسؤ لياتهمالطيام   - 3

 احتيال أ  تصاف مخي بالن اهة  األماتة.   يساق لهم ارتكاب مخالفة تنطوي عللم   - 4

أعماال األ راق المالياةو أ  تهادف إلا      مخالفاة أي قاواتين أ  أتظماة أ  لاوائح تنطااق علاألم يساق لهام اتتهااك   - 1

 حماية المستثماين.

 متطلبات االحتفاظ بالسجالت 1.1.1

 (16معاقة متطلاات حفظ السجالت من جاتم الشخص الماخص له )الااب الثالثو المادة  – 1.1.1هدف تعليمي 
 

تسااجيي  حفااظ معلومااات كاقيااة عاان أعمااال األ راق الماليااة التااي يطااوم بهااا إلثاااات  يجاام علاا  الشااخص الماااخص لااه

قتااة زمنياة  الهيئاةلام تلادد  ماا و اتحتفاظ بهذه السجالت لفتاة عشا سنوات والت امه بالئلة األشخاص الماخص لهم

 .ىأخا

علي أن تكون قابلة لالساتخااج بشاكي مطااوع.  يمكان للهيئاة معايناة  و يمكن حفظ السجالت قي أي شكي  بأي  سيلة

   من خالل شخص تعينه لهذا الغاض.أسجالت الشخص الماخص له مااشاة 

الشاخص المااخص لاه   قيجام علا ونظامياةبهاا خاالل قتااة اللفاظ ال ملتفظااً عند طلم عميي حالي أ  سابق ساجالت 

 :تيخالل قتاة زمنية معطولة توقيا أي من اآل

  أ  كاان علياه إرساالها إلا وأي مواد أ  ساجالت مكتوباة تتعلاق باذلك العمياي قاام الشاخص المااخص لاه بإرساالها  - 1

 العميي بموجم تئلة األشخاص الماخص لهم.
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 إليه تتعلق بأعمال األ راق المالية. أرسلهاأ   وتس  من أي مااسالت تلطاها من ذلك العميي  - 1

 ون األشخاص المسجل 1.1

 الوظائف واجبة التسجيل 1.1.1

 (11يؤديها األشخاص المسجلون )الااب الاابع, المادة  التي اجاة التسجيي  فمعاقة الوظائ – 1.1.1هدف تعليمي 
 

لااذلك أداؤهااا ماان قااي األشااخاص المسااجلين.  ومعينااة قااي الشااكات الماااخص لهااا يجام ة ظااائف رئيساي الهيئااةحاددت 

 الوظائف بالوظائف  اجاة التسجيي.  تعد الوظائف التالية  اجاة التسجيي: تعاف هذه

 .الائيس التنفيذي أ  عضو مجلس اإلدارة المنتدب  - 1

 .المديا المالي  - 8

 .أعضاه مجلس اإلدارة أ  الشاكاه  - 3

 .كاار التنفيذيين أ  المدياين  - 4

 . امالمطابطة  اتلت مسؤ ل  - 1

 .التاليغ عن غسي األموال مسؤ ل  - 6

 مستشار  اتستثمار  مديا  الملاقظ اتساتثمارية  وبما قي ذلك مند بو المايعات و ظائف تطديم الخدمات للعماله  - 7

 تمويي الشاكات.  متخصصو

 تينطاق ذلك عل  الشاخص المااخص لاه الاذي يطتصاا تاوع النشااط المااخص لاه قاي ممارساته علا  إدارة ااناديق 

ستثمار الخااة غيا العطارية أ  إدارة ملاقظ المساتثماين ذ ي الخاااة أ  التاتيام أ  تطاديم المشاورة حياث بإمكاتاه ات

تكليااف جهااة خارجيااة إلداه  ظيفااة المااديا المااالي أ  مسااؤ ل المطابطااة  اتلتاا ام أ   ظيفااة مسااؤ ل التاليااغ عاان غسااي 

 األموال  تمويي اإلرهاب.

 ممارسة األعمال 1.1

 الهدايا والحوافز 1.1.1

 ( 87 إعطاه الهدايا  اللواق  )الااب الخامس و المادة  قاولقهم أخطار  – 1.1.1هدف تعليمي 
 

إباااام أي ااافطه بعاااض أ  إعطاااه هاادايا أ  حااواق .  قااي   الشااخص الماااخص لااه تشااجيع أي عميااي علاا  علاا لظااي

تعاارض بشاكي جاوهاي ماع أي   ذلك يؤدي إلالشخص الماخص له قاول هدايا أ  حواق  إذا كان   المطابي يلظا عل

 به تجاه العميي.  اجم يكون مل ماً 

ثالااث بتوجيااه ماان الشااخص حاااق  يعطيااه أ  يتلطاااه تااابع لشااخص ماااخص لااه أ  طاااف  أ  ةالهيئااة أن أي هدياا  تُعاادّ 

مان حاد ن تعاارض مساتطاليو حااات   تلساااً  .تاه حااق  أعطااه أ  تلطااه الشاخص المااخص لاه تفساهأالماخص له 

 الشخص الماخص له من المشاركة ) أ  عاض المشاركة( قي أي خسائا تعاض لها العميي.   حظاالالئلة عل
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 ترتيبات العمولة الخاصة 1.1.1

قهم اللاتت التي يمكن قيها للشخص الماخص له الدخول قاي تاتيااات عمولاة خاااة )الاااب الخاامسو  – 1.1.1هدف تعليمي 

 (82المادة 
 

  أ  خادمات إضااقة إلا سالعاً التاتيام الاذي يتلطا  بموجااه الشاخص المااخص لاه  بأتاهيعاف تاتيم العمولاة الخاااة 

 خدمات تنفيذ التدا ل من  سي  لطاه عمولة يتم دقعها مطابي الصفطات التي توجه من خالل ذلك الوسي .

 :قي تاتياات العمولة الخااة من جاتم شخص ماخص له قط  إذا تواقات الشا ط التالية يجوز الدخول 

 .إذا قدم الوسي  أقضي شا ط تنفيذ للشخص الماخص له  - 1

بشااكي معطااول علااي أتهااا لمنفعااة عماااله  والخاادمات التااي يتلطاهااا الشااخص الماااخص لااهإذا جاااز اعتاااار الساالع أ    - 8

 الشخص الماخص له.

 عمولة خااة  له قي شا ط تطديم الخدمات لعمالئه بأته يمكن أن يلصي عل اخصإذا ااح الشخص الم  - 3

 قي تلك الظا ف. إذا كان مالغ أي رسوم أ  عمولة مدقوعة لمطدم السلع أ  الخدمات معطوتً   - 4

 سـرية المعلومات 1.1.1

ساارية معلومااات العمياال )الااااب  ماان وجااوب محافظااة الشااخ  الماارخ  لااه علاا  فهاام االسااتثناءات – 1.1.1هدددف تعليمددي 

 (81الخامس, المادة 
 

لكان هنااك  العماالهويطلم عادة من الشخص المااخص لاه الملاقظاة علاي سااية المعلوماات التاي يتلصاي عليهاا مان 

 أربعة حاتت يسمح قيها باإلقصاح عن هذه المعلومات:

  .اإلقصاح عنها  إذا  اقق العميي عل  - 1

 قي المملكة المتاعةبموجم النظام أ  لوائله التنفيذية أ  األتظمة  إذا كان اإلقصاح عنها مطلوباً   - 8

 .بدرجة معطولة ألداه خدمة معينة للعميي إذا كان اإلقصاح عنها ضا رياً   - 3

 لم تعد المعلومات ساية. إذا  - 4

 الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات 1.1.1

 (30معرفة خصائ  واستخدامات الترتياات الوا ية من تسرب المعلومات )الااب الخامس, المادة  – 1.1.1هدف تعليمي 
 

مثاي إدارة تموياي الشااكات علاي معلوماات سااية أ   وبلكم طايعة عملها وتتلصي بعض أقسام الشاكةو الماخص لها

 التاتيااات الواقياة مان تسااب المعلوماات عااارة عان سياساات  إجاااهات مكتوباة يطصاد  داخلية قي أثناه تأدية عملهاا

 لايس ألقساام الشااكة األخااىو مثاي ماوظفي  تسالمهامنها التأكد أن هذه المعلومات متاحة قط  للماوظفين المخاول لهام 

 .اتستثمار  مستشاريل التدا 

الشاكات التي تطدم خدمات تموياي الشااكاتو  أيضاا تطادم خادمات أخااي  عل تشتاط تئلة األشخاص الماخص لهم 

 مثي التدا لو  تطديم اتستشارات  إدارة األ راق الماليةو  ضع تاتياات  اقية من تساب المعلومات.
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لالئلااة  لهاام أن الشااخص الماااخص لااه ت يكااون مخالفاااً تئلااة األشااخاص الماااخص  تضاامنت باإلضاااقة إلااي ذلااكو 

وماات الداخلياة عنادما تكاون إدارة إذا كان يتعامي أ  يطادم المشاورة قاي  رقاة مالياة ذات عالقاة بالمعلسلوكيات السوق 

 لدي الشخص الماخص له حاالة علي المعلومات الداخليةو إذا تواقات الشا ط اآلتية: أخاى

بوضع تاتياات للوقاية من تساب المعلوماات تتناسام ماع طايعاة  حجام أعمالاه قاي  الشخص الماخص له إذا قام  - 1

 .األ راق المالية

 اً.قعلي التاتيم الواقي من تساب المعلومات  حاقظ عليه بتطايقإذا قام الشخص الماخص له   - 8

الداخلياة أ  حصاي  المعلومااتب علا  علامأت يكون أي من األقااد الذين يطومون بنشاط التعاماي أ  تطاديم المشاورة   - 3

 المعلومات الداخلية.  مشورة بشأن تشاط التعامي أ  تشاط تطديم المشورة من شخص مطلع عل عل 

 قبول العمالء 1.1

 تصنيف العمالء 1.1.1

 للعماله الثالنقهم الفئات  – 1.1.1هدف تعليمي 
 

إحادى  إلا الشاخص المااخص لاه تصانيف العمياي   قاي الطيام بأعمال أ راق مالية مع أي عميي أ  للساابه يجام علا 

 الفئات اآلتية:

 عميي  - 1

 عميي تنفيذ قط   - 8

 طاف تظيا  - 3

للتعليماات التاي يتلطاهاا  لاه  قطااً  الشخص الماخص له معه إت بصفته  كيالً  يت يتعامعميي التنفيذ قط  هو العميي الذي 

أكثاا مان قئاة مان الفئاات الثالثاة  إلا ت يجاوز للشاخص المااخص لاه تصانيف أي عمياي  مشاورة.منه  ت يطادم لاه أي 

 المذكورة  يجم عليه إعداد سجي تصنيف يتضمن معلومات كاقية لتأييد ذلك التصنيف.

 وتمويل اإلرهاب مكافحة غسل األموال 1.1.1

م مكاقلة غسي األموالو  الطواعد  اللاوائح معاقة  جوب الت ام الشخص الماخص له بكي متطلاات تظا – 1.1.1هدف تعليمي 

 (37)الااب الخامسو المادة  ذات العالقة 
 

اسااتيفائه الشااخص الماااخص لاه التأكااد ماان   قااي ممارسااة أعمااال األ راق المالياة مااع أي عميااي أ  للسااابهو يجام علاا

األماوال  تموياي اإلرهااب الساارية جميع الت اماته بموجم تظام مكاقلة غسي األموالو  قواعد  لوائح مكاقلة غسي ل

 قي المملكة.
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 شروط تقديم الخدمات للعمالء 1.1.1

معاقة متطلم ت  يد الشخص الماخص له عميله بشا ط تطديم الخدمات.  الغاض األساسي من ذلاك    – 1.1.1هدف تعليمي 

 ( 32متطلاات حفظ السجالت )الااب الخامس, المادة 
 

أي أعمال أ راق مالية مع العميي أ  للسابه يجم عليه ت  يد عميلاه بشاا ط تطاديم  قاي ممارسة الشخص الماخص له

 الخدمات له.  تلدد شا ط تطديم الخدمات بتفصيي كاف أسس ممارسة أعمال األ راق المالية مع العميي أ  للسابه.

للاق تئلاة األشاخاص تسخة موقعة من العمياي.  يضام م  يادأ سايان مفعول شا ط تطديم الخدمات قور اللصول عل

الشاخص المااخص لاه اتحتفااظ بساجي   الماخص لهم الملتويات المطلوبة قي شا ط تطديم الخادمات لاه.  يجام علا

 لشا ط تطديم الخدمات التي ي  د بها العمييو  أي تعديالت تحطة لتلك الشا ط.

 عميلك اعرفمتطلبات  1.1.1

عميلك  التفاايي األساسية للمعلومات التي يجم اتحتفااظ بهاا )الاااب الخاامس,  اعافمعاقة متطلاات  – 1.1.1هدف تعليمي 

 (31المادة 
 

 علا الشخص الماخص له قاي أن يتعاميو أ  يطدم المشاورة أ  اإلدارة للسااب العميايو اللصاول  عل توجم الالئلة 

 معلومات من العميي.

اتستثمارو  أهداقه اتساتثمارية المتعلطاة بالخادمات التاي  تشمي هذه المعلومات  ضع العميي الماليو  خااته قي مجال

 هاايتم تطديمها.  هناك حد أدتي من المعلومات المتضمنة قي مللق تئلة األشخاص الماخص لهمو يجم اللصاول علي

إذا رقاض العمياي تطاديم المعلوماات المطلوباة قاال يجاوز للشاخص المااخص لاه  كشاط مساق لتطديم الخدمات للعميي. 

 تعامي معه أ  تطديم المشورة له أ  اإلدارة للسابه.ال

تلااديث المعلومااات  عمالئااه األقاااادالشااخص الماااخص لااه أن يطلاام ماان   تحتمااال تغيااا ظااا ف العمياايو يجاام علاا

الشااخص الماااخص لااه اتحتفاااظ بسااجي لجميااع   يجاام علاا كااذلككلااد أدتااي . كااي ثااالن ساانواتالمطلوبااة ماااة  احاادة 

 بموجم تموذج معاقة العميي )اعاف عميلك(.ها من العميي المعلومات التي يلصي علي
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 العالقة مع العمالء 1.1

 واجبات األمانة 1.1.1

معاقاة التفااايي األساساية لواجااات األماتاة التاي يلا م بهاا الشاخص المااخص لاه تجااه عمالئاه )الاااب  – 1.1.1هدف تعليمي 

 (4و 1 و مللق40الخامسو المادة 
 

 بواجاات األماتة التالية تجاه عمالئه: له مل ماً يكون الشخص الماخص 

 .اإلخالص: يجم عل  الشخص الماخص له التصاف قي جميع األحوال بلسن تية  لمصللة العميي الفاد 

  تضااارب المصااالح: يجاام علاا  الشااخص الماااخص لااه اتلتاا ام بالمااادأ العاشااا الااذي ياانص علاا  معالجااة تضااارب

 عميي  آخا بعدالة.المصالح بينه  بين عمالئه  بين 

  عدم  جود أي أرباح ساية: يجم عل  الشخص الماخص له عدم اساتخدام ممتلكاات أ  معلوماات أ  قااص العمياي

 لمنفعته الخااةو أ  لمنفعة أي شخص آخا إت بعد أن يفصح للعميي بشكي تام عن ذلك  يلصي عل  مواقطته.

 ه العمياي بواجام ممارساة العناياة  المهاارة  اللااص العناية  المهارة  اللاص: يلت م الشاخص المااخص لاه تجاا

 التي يمارسها قي الظا ف تفسها أي شخص ماخص له يملك المعاقة  الخااة المتوقعة. 

 تضارب المصالح 1.1.1

الشخ  المرخ  له تجاا أ  تضارب في المصالح اينه واين عملئه )الااب الخامس،  مسؤولياتفهم  – 1.1.1هدف تعليمي 

 (41المادة 
 

عاان تضااارب  إضاااقياً  تفصاايالً  هاامالماااخص ل األشااخاصتئلااة  تطاادمباإلضاااقة إلاا   اجاااات األماتااة المااذكورة عاليااهو 

الالئلة أته يجم عل  الشخص الماخص له التأكد من رعايته لمصالح عميله قي جمياع األ قااتو تضمنت المصالح .  

الصافطاتو  الخادمات التاي يطادمها الشاخص المااخص لاه  قاي عدم تاأثيا أي تضاارب باين مصاالله  مصاالح عميلاه 

 لعميله.

إذا كان هناك تضارب قائم أ  يلتمي قياماه باين مصاالح الشاخص المااخص لاه  اافطة لعميلاهو قيجام علا  الشاخص 

عل  الشخص الماخص له اإلقصاح عن  جود  يجمعن ذلك.  لكن قي المطابي ت  الماخص له اإلقصاح للعميي كتابياً 

عن معلومات داخلية.  قي مثاي هاذه اللالاةو يجام  إذا كان اإلقصاح بتلك المعلومات يعد إقصاحاً  ي المصالحتضارب ق

 قاي حالاة  جاود تضاارب باين  عل  الشخص الماخص له اتخاذ الخطوات المعطولاة لضامان المعاملاة العادلاة للعمياي.

خص لااه أن ياادقع للعميااي أي مصاللة شااخص ماااخص لاه  مصااللة العميااي قااي أي اافطةو يجاام علاا  الشااخص الماا

 :العميي تتيجة لذلك التضارب إت إذا يتلملهاخسارة 

 .كان الشخص الماخص له قد أقصح للعميي عن تضارب المصالح  - 1

 عل  مواالة الشخص الماخص له رغم ذلك التضارب. اقق العميي كتابياً     - 8
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 المخاطر فهم  1.1.1

فهم الييود عل  تعاملت الشخ  المرخ  له مع عملئه في النشاطات المنطوية عل  مخاطر )الااب  – 1.1.1هدف تعليمي 

 (48الخامس، المادة 
 

عل  الشخص الماخص له عدم التعاميو أ  تطديم المشورةو أ  اإلدارة للساب عمييو أ  اللصول عل  ضمان للساابه 

العميااي ماان قهاام طايعااة المخاااطا المتعلطااة بنااوع الصاافطة التااي ماان عميااي مااا لاام يكاان قااد اتخااذ خطااوات معطولااة لتمكااين 

 سياامها العميي.

يتم التعاماي أ  تطاديم المشاورة أ  إدارة حسااب لعميايو قهنالاك متطلااات ملاددة حاول اإلقصااح  عندماو إل  ذلكإضاقة 

 عن المخاطا لمجموعتين من األ راق المالية:

إبالغ ماا لام يطام باام أ  اناديق اتساتثمار غياا المخصصاة لألقااادو لمشتطات أ  األ راق المالية مشا طة اتلت ا  - 1

 العميي بطايعة  مدى المخاطا المتعلطة بتلك األ راق المالية.

أيضاا ياتم  هاذه اللالاة أل راق المالية غيا الطابلة للتلويي الفوري إلا  سايولة أ  األ راق المالياة للمضااربةو  قايا  - 8

 ا المتعلطة بتلك األ راق الماليةو بما قي ذلك أي اعوبات قي تلديد قيمتها.إبالغ العميي بطايعة  مدى المخاط

 المالءمة 1.1.1

 (43مشورة مطدمة أ  افطة لعميي معين ) الااب الخامسو المادة  مالهمة قهم – 1.1.1هدف تعليمي 
 

يجم علا  الشاخص المااخص لاه عادم التعاماي أ  تطاديم المشاورة أ  اإلدارة للسااب عمياي أ  اللصاول علا  ضامان 

ضاوه اللطاائق التاي يفصاح  المالهماة قايللسابه من عميي ما لم تكن المشورة أ  الصفطة مالئمة لاذلك العمياي.  تلادد 

خص لهو أ  يجم قي حد د المعطول أن يكون علا  عنها ذلك العميي  أي حطائق أخاى تتعلق به يعلم بها الشخص الما

المشاورة أ  الصافطة للعميايو يجام علا  الشاخص المااخص لاه أن يأخاذ قاي اتعتااار  مالهمةدراية بها.  عند دراسة 

 اآلتي:

 درجة معاقة  قهم العميي لأل راق المالية  األسواق  المخاطا المنطوية عليها.  - 1

علا  المعلوماات التاي يفصاح  بنااهً يم ثا تهو أ  قيماة ملفظتاه اتساتثمارية يالوضع المالي للعميي المشتمي عل  تط  - 8

 العميي.عنها 

ماادة تشاااط العميااي قااي األسااواق ذات الصاالةو  تكاااار األعمااال  ماادى اعتماااد العميااي علاا  المشااورة التااي يطاادمها   - 3

 الشخص الماخص له.

 العالقة.حجم  طايعة الصفطات التي تم تنفيذها للساب العميي قي األسواق ذات   - 4

 أهداف العميي اتستثمارية.  - 1
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  قراض العمالء 1.1.1

للشخص الماخص له تطديم قا ض مالية أ  منح تسهيالت ائتماتية لعمياي )  قيهاقهم الظا ف التي يمكن  – 1.1.1هدف تعليمي 

 (44الااب الخامسو المادة 
 

  تت يسمح للشخص الماخص له بإقااض أموال أ  تطديم تساهيالت ائتماتياة لعمياي قيماا يتعلاق بأعماال أ راق مالياةو 

 :  التي اليةقي اللاتت التات  يجوز له تاتيم قيام شخص آخا بذلك. 

  عنهاا ذلاك  علا  المعلوماات التاي يفصاح بنااهً قام قيهاا الشاخص المااخص لاه بتطاويم  توثياق الوضاع الماالي للعمياي

 العميي. 

 .اقتنع قيها الشخص الماخص له بأن مالغ الطاض  تاتيااته أ  التسهيالت اتئتماتية مناساة للعميي 

  ًبشاكي كتااابي علاا  الطااض أ  التسااهيالت اتئتماتياة  تفاااايي المالاغ  أي مصاااريف يااتم   اقاق العميااي قيهاا مساااطا 

 تطاضيها.

شخص الماخص له بتسوية افطة قي حالة عج  أ  تأخا العميي عان السادادو ت ينطاق اللظا عل  اإلقااض إذا قام ال

أ  قام الشخص الماخص له بدقع مالغ للوقاه بطلم هاامش تغطياة موجاه إلا  العمياي خاالل قتااة ت ت ياد علا  خمساة 

 أيام.

 الهامش 1.1.1

اافطة بهاامش تغطياة أ  مانح قااض أ   اللاتت التي يمكان قيهاا للشاخص المااخص لاه الطياام بتنفياذ قهم– 1.1.1هدف تعليمي 

 (41لتغطية دقعات هامش ) الااب الخامسو المادة  يتسهيي ائتمات
 

ت يجوز للشخص الماخص له تنفيذ افطة بهامش تغطية مع عمييو أ  للسابه ما لم يكن العميي قد  اقاق علا  شاا ط 

 تطديم الخدمات التي يجم أن ينص بالتلديد عل  اآلتي:

 وز قيها الطلم من العميي توقيا هامش التغطيةالظا ف التي يج  - 1

 تفصيي لطايطة توقيا هامش التغطية  - 8

تفصيي للخطوات التي يلق للشخص الماخص له اتخاذها إذا عج  العمياي عان تاوقيا هاامش التغطياة المطلاوبو   - 3

 بما قي ذلك طاق إبالغ العميي بطلم التغطية.

التغطياة إلا  قياام الشاخص المااخص لاه باإغالق ماكا   إمكاتية أن يؤدي عجا  العمياي عان الوقااه بطلام هاامش  - 4

العميااي اتسااتثماري بعااد قتاااة زمنيااة يلااددها الشااخص الماااخص لااه.   للشااخص الماااخص لااه اللااق قااي إغااالق 

 الماك  اتستثماري قي جميع األحوال بعد ما ر خمسة أيام عل  عج  العميي عن الوقاه.

التغطياةو يمكان أن تاؤدي إلا  إغاالق ماكا  العمياي اتساتثماري اللاتت األخاىو عدا العج  عان تاوقيا هاامش   - 1

 بذلك. د ن إبالغه مساطاً 
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يم ائتمااتي للعمياي ) بواساطة موظاف يايجوز تطديم تسهيالت ائتماتية للعمااله ألغاااض هاامش التغطياة إذا تام الطياام بتط

 اطة للعميي.مستطي عن قسم التدا ل أ  التسويق(  حصي الشخص الماخص له عل  المواقطة المس

% مان 81من العمياي ساداد هاامش تغطياة ت يطاي عان  أن يطلميجم عل  الشخص الماخص له  و باإلضاقة إل  ذلك

قيمة الصفطة قاي تنفيذهاو  أن يتخذ خطوات معطولة للتأكد من أن العمياي علا  دراياة بمخااطا اافطات هاامش تغطياةو 

% مان الطيماة اللالياة 81لللاد األدتا  للنسااة المئوياة الاالغاة  ياً مساا  بطائاهالهامش بشكي ياوميو للتأكاد مان  مااقاةمع 

 للماك  اتستثماري.

تلديد تساة أعل  لهامش التغطية ألي  رقة مالية أ  مجموعة ) قئاة ( أ راق مالياة.  يطلام  بلقلنفسها  الهيئة تلتفظ 

حظاا اافطات   يجاوز للهيئاة أيضااً ة. الشخص الماخص له بد ره من العميي توقيا تلك النساة الملددة لهامش التغطيا

 .هامش التغطية عل  أي  رقة مالية أ  مجموعة ) قئة ( أ راق مالية حسم ما تااه مناسااً 

علا  أي عمياي ساداده قيماا يتعلاق بصافطة هاامش تغطياة قاي ساوق منظماة  يجام يجم أن يكون هامش التغطياة الاذي 

لمالغ أ  قيمة ت تطي عن اللد األدت  المطلوب لهامش التغطية قي السوق المعنية أ  غاقاة المطاااة.  يجام أن  مسا ياً 

و أ  عل  شكي مااك  استثمارية قي أ راق مالية مدقوعاة الطيماة بالكاماي أ  بضامان آخاا يكون هامش التغطية إما تطداً 

 مطاول.

نشااط المااخص لاه قاي ممارساته علا  إدارة ااناديق اتساتثمار  ت يجوز للشخص الماخص له الاذي يطتصاا تاوع ال

الخااة غيا العطارية أ  إدارة ملاقظ المستثماين ذ ي الخااة تنفيذ افطة بهامش تغطية ماع عميلاه أ  إقاااض أماوال 

 أ  تطديم تسهيالت ائتماتية إل  عمالئه قيما يتعلق باعمال أ راق مالية.

 تقديم التقارير للعمالء 1.1

  شعار تنفيذ الصفقات 1.1.1

المتطلم المتمثي قي  جوب أن ياسي الشخص الماخص له إشعار تنفيذ افطة عناد قياماه بتنفياذ  معاقة  – 1.1.1هدف تعليمي 

 (47افطة بيع أ  شااه  رقة مالية لصالح عميي ) الااب الخامسو المادة 
 

بشاكي قاوري الية مع عميي أ  للسابه أن ياسي معل  الشخص الماخص له عند قيامه بتنفيذ افطة بيع أ  شااه  رقة 

بتنفيذ تلك الصافطة.  يجام أن يلتاوي إشاعار تنفياذ الصافطة معلوماات ملاددة تضامنها مللاق خااص  إل  العميي إشعاراً 

 بلوائح األشخاص الماخص لهم.

العمياي كتاباة عادم  أكادو  إرسال إشعار تنفيذ الصافطة إذا كاان الشاخص المااخص لاه يتصااف بصافته ماديااً  ت يجم 

 اشتااط اللصول عل  إشعار مكتوب لتنفيذ الصفطات.

 التقارير الدورية 1.1.1

معاقاة المتطلام الاذي يانص علا   جاوب قياام الشاخص المااخص لاه و الاذي يتصااف كماديا لصاالح  – 1.1.1هدف تعليمري 

 (42العميي ) الااب الخامسو المادة  إل  ذلكعمييو بإرسال تطاريا تطييم د ري 
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يم كي ثالثة أشها علا  األقاي يللساب عميي أن ياسي تطايا تط عل  الشخص الماخص له الذي يتصاف بصفته مديااً 

عن األ راق المالية/ أ  األرادة النطدية المتعلطة باأل راق المالية التي يلتوى عليها حساب العميي.  يجام أن تساتوق  

 مللق خاص بالئلة األشخاص الماخص لهم. يم حداً أدت  من المعلومات تص عليهيتطاريا التط

 تينطاق ذلك عل  الشاخص المااخص لاه الاذي يطتصاا تاوع النشااط المااخص لاه قاي ممارساته علا  إدارة ااناديق 

 اتستثمار الخااة غيا العطارية أ  إدارة ملاقظ المستثماين ذ ي الخااة أ  التاتيم أ  تطديم المشورة.

 

 متطلبات سجالت الصفقات 1.1.1

معاقة متطلاات حفظ السجالت للصفطات التي ينفذها الشاخص المااخص لاه لعمالئاه  للساابات عمالئاه   – 1.1.1هدف تعليمي 

 (41) الااب الخامسو المادة 
 

عل  الشخص الماخص له إعداد  حفظ سجالت اليلة لكي افطة ينفذها.  يجم أن تكون هاذه الساجالت حديثاة قاي 

 يجم أن: تلت ام بالئلة األشخاص الماخص لهم. جميع األ قات  كاقية إلثاات ا

بشكي دقيق  قي جميع األ قات أاول  خصوم كي عميي  أاول   خصوم جمياع العمااله السجالت توضح   - 1

 مجتمعين.

عل  المعلومات الضا رية لتمكين الشخص الماخص له من إعداد كشف بأااول  خصاوم السجالت تلتوي   - 8

 تنفيذها للساب العميي.كي عميي  تفاايي الصفطات التي يتم 

 مساؤ تً جميع أموال العميي  أاول العميي التي يكون الشخص الماخص لاه أ  أماين اللفاظ السجالت تلدد   - 3

 عنها.

 يجم أن تلتوي سجالت الشخص الماخص له عل  اآلتي:كما 

 تفصيي لجميع األ اما التي أدخلها أي عميي بشأن  رقة مالية  - 1

للعميايو أ  قاام الشاخص  ه رقاة مالياة قاام بهاا الشاخص المااخص لا تفصيي لجميع اافطات شاااه  بياع أي  - 8

 الماخص له بتنفيذها للسابه الخاص.

   .سجي بالدخي  المصاريف لكي عميي مع شاح لطايعتها  - 3

 .تفاايي جميع مطاوضات  مدقوعات أموال  أاول العميي  - 4

 .سجي بالنطد  األ راق المالية الموجودة قي كي حساب كي عميي  - 1

 لعميي  أاول العميي.سجي بأموال ا  - 6

 التعامالت الشخصية للموظفين 1.1.1

الشاخص المااخص لاه  موظفياه      ) الاااب الخاامسو  قايقهم التعامالت الشخصاية للماوظفين  أثاهاا  – 1.1.1هدف تعليمي 

 (10المادة 
 



 

 

 

 

76 

لاه.  علا  األشخاص الماخص لهم بعض الطيود عل  التعامالت الشخصية لماوظفي الشاخص المااخص تئلة   تضع 

 هؤته الموظفين أت يطوموا عن علم بأي من التصاقات اآلتية:

 قيها. طاقاً قي أي افطة عل   رقة مالية يكون أحد عماله الشخص الماخص له  طاقاً أن يكون   - 1

يعماي لدياه الموظاف ت  الاذيقتح حساب تدا ل لدي شخص آخا مااخص لاهو إت إذا كاان الشاخص المااخص لاه   - 8

 ما يطدمه الشخص الماخص له األخا.يطدم خدمة مشابهة ل

المطابطاة  اتلتا ام عان جمياع  لمساؤ ليجام علا  أي موظاف تاابع لشاخص مااخص لاه أن يفصاح  إلا  ذلاكوإضاقة 

 افطات األ راق المالية التي يطوم بتنفيذها من خالل شخص آخا ماخص له.

تعااامالت المااوظفين الشخصااية قااي  المطابطااة  اتلتاا ام أن يضااع اإلجااااهات المناساااة لمااقاااة مسااؤ ل يجاام علاا  

األ راق الماليااة بمااا يكفااي اتلتاا ام بالنظااام  لوائلااه التنفيذيااة.  يجاام كااذلك  ضااع اإلجااااهات بمااا يتفااق مااع األحكااام 

 .الخاص بالتعامي لللساب الشخصي( 7-1مللق ) الموضلة قي مللق تئلة األشخاص الماخص لهم

 االتصاالت الهاتفية 1.1.1 

معاقة الت امات األشخاص الماخص لهم إذا قاموا بإجااه أ  قاول مكالمات هاتفياة مان أ  إلا  عمالئهام  – 1.1.1هدف تعليمي 

 (11تتعلق بأعمال األ راق المالية ) الااب الخامسو المادة 
 

ك إذا رغم الشخص الماخص له قي قاول أ اماا هاتفياة مان عمالئاه تتعلاق بأعماال األ راق المالياةو قعلياه تساجيي تلا

 عمالئه الملتملين عن تسجيي هذه المكالمات الهاتفية.عمالئه أ  عليه إخطار   يجمالمكالمات. 

من تاري  إجااه المكالمة. أما إذا كاتت المكالمة الهاتفية  سنوات ثالنيجم اتحتفاظ بتسجيي المكالمات الهاتفية لمدة 

تسجيي إل  حين التواي إل  تسوية تامة للن اع أ  ذات الة بن اع مع عمييو أ  تلطيق تظاميو قيجم اتحتفاظ بال

 اتتتهاه من التلطيق.

 

 تينطاق ذلك عل  الشاخص المااخص لاه الاذي يطتصاا تاوع النشااط المااخص لاه قاي ممارساته علا  إدارة ااناديق 

 اتستثمار الخااة غيا العطارية أ  إدارة ملاقظ المستثماين ذ ي الخااة أ  التاتيم أ  تطديم المشورة.
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أسئلة للمراجعة: الئحة األشخاص المرخص لهم 1  

 

 العبارة التالية تمثل بعض مبادئ الئحة األشخاص المرخص لهم ما عدا؟ -1

 ممارسة تشاط األ راق المالية بن اهة. (أ )

 اتلت ام بمتطلاات العماله. (ب )

 ممارسة األعمال بمهارة  عناية  حاص. (ج )

 ة السلوك الجيد قي السوق.امااق (د )

 

 

كري يحرتفظ الشرخص المررخص لره بترخيصره  الئحرة األشرخاص المررخص لهرم حدى المتطلبات التي فرضتها  -1

 " والذي يتضمن التالي:مةءلممارسة أعمال األوراق المالية، أن يحقق معيار "القدرة و المال

I- .توقا المؤهالت  الخااات المهنية الكاقية 

II- .الطيام بمسؤ لياتهم بلاص  حماية مصالح العماله 

III- .لم يساق لهم ارتكاب مخالفة تنطوي عل  احتيال أ  تصاف مخي بالن اهة  األماتة 

IV- .التللي باتستطامة  الطدرة عل  اتخاذ الطاارات السليمة 

 ( قط .I(   )II(   )III) ( أ)

 ( قط .I(   )II(   )IV) (ب )

 ( قط .I(   )III(   )IV) (ج )

 .جميعها( IV)  ( III(و )II)  ( I) (د )

 

 :من الوظائف واجبة التسجيل، ما عداتعتبر الوظائف التالية  -1

 المديا المالي. (أ )

 مسؤ ل التاليغ عن غسي األموال  تمويي اإلرهاب. (ب )

 أخصائي موارد بشاية. (ج )

 الائيس التنفيذي. (د )
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 العقاري االستثمار صناديق الئحةو  الئحة صناديق االستثمار

 

 

 :األهداف التعليمية

إل  سلسالة أهاداف تعليمياة تام إدراجهاا قاي الخايطاة التعليمياة للمانهج الدراساي قاي  اتختاارالمنهج الدراسي لهذا  قُّسم

هآخا هذا الكتاب.   هذا الهدف قي إطار يساق النص.  بمضمونقي كي ماة تتم قيه تغطية هدف تعليمي   سينوَّ

 

 المقدمة 

 وحدات صناديق االستثمارطرح  1.1

 متطلاات الطاح الخاص 1.1.7

 عامالمتطلاات الطاح  8.1.7

 طلب طرح وحدات صندوق استثماري  جراءات الهيئة وصالحياتها تجاه  1.1

 الوحداتمالكي لتقديم التقارير  1.1

 التسعير والتقويم واالسترداد 1.1

 استقاللية أمين الحفظ      1.1

 تأجيل عملية االشتراك واالسترداد       1.1

 االستثمار العقاريمتطلبات الترخيص لصناديق  1.1

 طلب طرح وحدات صندوق استثماري عقاري جراءات الهيئة وصالحياتها تجاه  1.1

 تثمين أصول صناديق االستثمار العقاري 4.1

 الوحداتمالكي تقديم التقارير ل 1..1

 

7 
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 المقدمة

 لتنظيم:التي تهدف تئلة اناديق اتستثمار  تئلة اناديق اتستثمار العطاري  يغطي هذا الفصي 

 تأسيس اناديق اتستثمار  إدارتها  عاض  حداتها  جميع األتشطة الماتاطة بها قي المملكة.  - 1

تأسيس اناديق اتستثمار العطارية  إدارتها  طاح  حداتها  حماية حطوق مالكيها  تطايق قواعاد اإلقصااح   - 8

  الشفاقية عليها.

 وحدات صناديق االستثمارطرح  1.1

  الطاااح العااام.  يعااد طاااح  حاادات اااناديق أيمكاان طاااح  حاادات اااناديق اتسااتثمار عاان طايااق الطاااح الخاااص 

 إذا لم يف بشا ط الطاح الخاص المذكورة أدتاه. اتستثمار طاحا عاماً 

 متطلبات الطرح الخاص  1.1.1 

 قهم طاح  حدات اناديق اتستثمار عن طايق الطاح الخاص   – 1.1.1هدف تعليمي 

 " الفطاة أ قط "  ( 71 74 73الصناديق الخااة) الااب الخامس و المواد  -1

 " الفطاة أ قط  "( 11 14 13الصناديق األجناية ) الااب السادسو المواد -8
 

 

  الصناديق الخاصة 

 

 تنطاق الطواعد التالية عل  كي  حدات اناديق اتستثمار التي تطاح طاحاً خاااً:

 

   الهيئة لتأسيس اند ق خاص  طاح  حداتهتطديم إشعار إل 

 

أ( يجم عل  الشخص الذي ياغم قي تأسيس اند ق خاص  طاح  حداته أن يكون شخصاً ماخصاً له قي   

( من هذه 7ممارسة تشاط اإلدارةو  أن يطدم إشعاراً إل  الهيئة بذلك  قطاً للصيغة الواردة قي المللق رقم )

 ( من الالئلة.71ح الخاص الواردة قي الفطاة )أ( من المادة )الالئلةو  أن يستوقي متطلاات الطا

( من تئلة 74ت يجوز طاح  حدات اند ق خاص بالمملكة إت من خالل طاح خاص  قطاً ألحكام المادة ) ب( 

 .اناديق اتستثمار

 

 الطاح الخاص لصند ق خاص  أهلية المستثماين 

 

إذا طُاحت عل  مستثماين ذ ي خااة أ  إذا كان اللد  أ( يكون طاح  حدات الصند ق الخاص طاحاً خاااً  

  .األدت  المطلوب دقعه من كي مطا ح عليه ت يطي عن مليون لاير سعودي أ  ما يعادله

  ألغااض هذه المادة يُطصد بالمستثماين ذ ي الخااة أيٌّ من اآلتي: ب( 

 

 .أشخاص ماخص لهم يتصاقون للسابهم الخاص (1
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 :له قي ممارسة تشاط اإلدارة شايطة استيفاه اآلتيعماله شخص ماخص  2)

 

أن يكون الطاح بواسطة شخص ماخص لهو  أن تتم جميع اتتصاتت ذات العالقة   .أ 

 .بواسطته

أن يكون الشخص الماخص له قد ُعيّن مديا  استثمار بشا ط تمكنه من اتخاذ الطاارات   .ب 

لعميي د ن اللاجة إل  اللصول الخااة بطاول الطاح الخاص لأل راق المالية تيابة عن ا

  .عل  مواقطة سابطة

 

حكومة المملكةو  أي هيئة د لية تعتاف بها الهيئةو أ  السوق  أي سوق مالية أخاى تعتاف بها الهيئة أ   3)

  .ماك  اإليداع

 .شاكات استثمارية تتصاف للسابها الخاص 4)

 .مستثما ن متخصصون 5)

 .إذا كان الطاح بواسطة الشخص الماخص له تفسهأشخاص مسجلون لدى شخص ماخص له  6)

  .أي اشخاص آخاين تلددهم الهيئة 7)

للهيئة قي غيا اللاتت الواردة قي الفطاة )أ( من هذه المادةو  بناًه عل  طلم من شخص ماخص له ياغم  ج( 

 .ضها الهيئةأن تطار اعتاار الطاح خاااًو شايطة الت ام الضواب  التي تفا-قي طاح  حدات اند ق خاص 

 .إذا كان الصند ق المطا ح اند قا عطاريا خاااو قيجم أن يكون اند ق استثمار مغلق خاص د( 

 

 متطلاات الطاح الخاص 

 

 :ت يجوز للشخص الماخص له طاح  حدات اند ق خاص إت بعد الطيام باآلتي أ( 

 

( يوماً عل  األقي 11ه الالئلة قاي )( من هذ7إشعار الهيئة كتابياً  قطاً للصيغة الواردة قي المللق رقم ) .1

 .من التاري  المطتاح للطاح

 .( من هذه الالئلة2تطديم إقاار إل  الهيئة  قطاً للصيغة الواردة قي المللق رقم ) .8

تطديم تس  من شا ط  أحكام الصند ق  أي مستندات طاح سوف تُستخدم قي اإلعالن عن الطاح إل   .3

 .الهيئة

ظيمي لمديا الصند قو بما قي ذلك  اف لعملية اتخاذ قاار اتستثمار من تطديم تفاايي الهيكي التن .4

مديا الصند ق أ  مديا الصند ق من الااطنو  اسم   ظيفة أي شخص مسجي مشتاك قي تلك 

  .الطاارات إل  الهيئة

 تطديم باتامج مااقاة المطابطة  اتلت ام لصند ق اتستثمار ذي العالقة .1

 .جيي حساما تلدده الهيئةسداد المطابي المالي للتس .6

 .تطديم أي معلومات أخاى تطلاها الهيئة .7

( من هذه 3تطديم تسخة من ملخص المعلومات الائيسة باللغة العابية  قطا لمتطلاات المللق رقم ) .2

 .الالئلة
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 الصناديق األجنبية: 

 

 طاح  حدات اند ق أجناي قي المملكة 

 

 اناديق اتستثمار األجناي :تنطاق الطواعد التالية عند طاح  حدات 

 

  ت يجوز طاح  حدات اند ق أجناي قي المملكة إت بموجم أحكام هذا الااب. (أ 

ت يجوز ألي شخص طاح  حدات اند ق أجناي قي المملكة ما لم يكن الطاح بواسطة موزعو  أن يكون  (ب 

 ( من تئلة اناديق اتستثمار. 11طاحاً خاااً  قطاً لمتطلاات المادة )

ن يكون الموزع المشار إليه قي الفطاة )ب( من هذه المادة شخصاً ماخصاً له قي ممارسة تشاط التعامي يجم أ (ج 

 بصفة  كيي.

يجم أن يكون مديا الصند ق األجناي ماخصاً له  قق معاييا  متطلاات تنظيمية مماثلة عل  األقي لتلك التي  (د 

إذا كاتت المعاييا  المتطلاات التنظيمية المطاطة مماثلة للهيئة  قطاً لتطدياها الملض تطويم ما تطاطها الهيئة.  

 عل  األقي لتلك التي تطاطها الهيئة.

  الطاح الخاص لصند ق أجناي  أهلية المستثماين 

 

يكون طاح  حدات الصند ق األجناي طاحاً خاااً إذا كان المطا ح عليهم مستثماين ذ ي خااة  قطاً للفطاة  ( أ

الالئلةو أ  إذا كان اللد األدت   اجم الدقع لكي مطا ح عليه ت يطي عن مليون ( من هذه 74)ب( من المادة )

 لاير سعودي أ  ما يعادله.

يجوز للهيئة قي غيا اللالتين الواردتين قي الفطاة )أ( من هذه المادةو  بناًه عل  طلم من الموزع الذي ياغم  ( ب

شاط الت ام الضواب   اللد د التي تفاضها أن تطار اعتاار الطاح خاااًو ب -قي طاح  حدات اند ق أجناي

 الهيئة.

 للصند ق األجناي متطلاات الطاح الخاص 

 ت يجوز طاح  حدات اند ق أجناي قي المملكة إت بعد استيفاه الموزع المتطلاات اآلتية: ( أ

( يوماً 11قاي ) تئلة اناديق اتستثمار( من هذه 7إشعار الهيئة كتابياً  قطاً للصيغة الواردة قي المللق رقم ) (1

 عل  األقي من التاري  المطتاح للطاح.

 .تئلة اناديق اتستثمار( من 1تطديم إقاار إل  الهيئة  قطاً للصيغة الواردة قي المللق رقم ) (8
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 تطديم تس  من أي مستندات طاح سوف تُستخدم قي اإلعالن عن الطاح إل  الهيئة. (3

تئلة اناديق ( من 3العابية  قطا لمتطلاات المللق رقم ) تطديم تسخة من ملخص المعلومات الائيسة باللغة (4

 .اتستثمار

إجااه قلص تاقي للجهالة للصند ق األجناي  مدياه قاي توزيع  حدات ذلك الصند قو  ت  يد الهيئة بذلك  (1

 عند طلاها خالل خمسة أيام من تاري  الطلم.

 سداد المطابي المالي للتسجيي حساما تلدده الهيئة. (6

 .معلومات أخاى تطلاها الهيئة تطديم أي (7

 

 متطلبات الطرح العام 1.1.1

 (4و مللق 30الااب الاابع ) المادة  قهم طاح  حدات اناديق اتستثمار عن طايق الطاح العام   – 1.1.1هدف تعليمي 

 

 تقديم طلب  لى الهيئة لتأسيل صندوق عام وطرح وحداته

 يطاحها طاحاً عاماًو قيجم عليه اتلت ام بالطواعد التالية:إذا اختار مصدر  حدات اناديق اتستثمار أن 

يجم عل  أي شخص ياغم قي تأسيس اند ق عام  طاح  حداتهو أن يطدم طلااً إل  الهيئة لللصول عل   (أ 

.  يجم أن يكون مطدم الطلم تئلة اناديق اتستثمار( من هذه 4مواقطتها  قطاً للصيغة الواردة قي المللق رقم )

 ماخصاً له قي ممارسة تشاط اإلدارة.شخصاً 

 يجم عل  مطدم الطلم إشعار الهيئة قوراً بأي تغييا قي المستندات  المعلومات المطدمة للهيئة. (ب 

 سداد المطابي المالي للتسجيي حساما تلدده الهيئة.عل  مطدم الطلم  يجم (ج 

 

 (4)المللق  ملتويات طلم تأسيس  طاح  حدات اند ق عام 

 

المستندات المطلوب إرقاقهاو بالطايطة التي تلددها الهيئةو قي الطلم المطدم إل  هيئة السوق  يوضح هذا المللق

  .المالية

 :يجم أن يتضمن الطلم اآلتي

 .المااقق لهذا المللق بعد تعائته ق عام( )طلم تأسيس اند (1أ(   النموذج رقم )

 .ب(   قائمة مااجعة المستندات المطدمة

 (.1ام الصند ق )مع قائمة مااجعة لشا ط  أحكام الصند ق بلسم المللق رقم ج(  مسّودة شا ط  أحك

 ).8د(  مسّودة مذكاة المعلومات )مع قائمة مااجعة اإلقصاح لمذكاة المعلومات بلسم المللق رقم  

 .3هـ(  مسّودة ملخص المعلومات الائيسة بلسم المللق رقم 
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 .لس إدارة الصند ق (   اورة من إثاات الهوية الشخصية ألعضاه مج

 .ز(  تماذج اتشتااك  اتستاداد )حيثما ينطاق(

 .ح(  تفاايي آلية اتخاذ الطاارات اتستثماريةو مع تلديد أسماه أي أشخاص مسجلين مشتاكين

 .ط(  سياسات  إجااهات إدارة المخاطا للصند ق ذي العالقة

سيتم تانيها قيما يتعلق بالجواتم التشغيلية الماتاطة ي(  إقاار من مديا الصند ق بوجود النظم اإلدارية التي 

 .بصناديق اتستثمارو بما قي ذلك باتامج مااقاة المطابطة  اتلت ام لصند ق اتستثمار ذي العالقة

ك( إقاار من مديا الصند ق يفيد بأن جميع أعضاه مجلس إدارة الصند ق الماشلين تنطاق عليهم متطلاات 

ئلة اناديق اتستثمارو  أن أعضاه المجلس المستطلين ينطاق عليهم تعايف عضو التأهيي الواردة قي ت

مجلس إدارة اند ق مستطي الوارد قي قائمة المصطللات المستخدمة قي لوائح هيئة السوق المالية 

  . قواعدها

  .ل( أي مستندات أخاى مؤيدة للطلم

 .م(  المطابي المالي

  .طلوبة بموجم جميع الفطاات أعالهن( تس  إلكتا تية من المستندات الم

 www.cma.org.saتموذج الطلم متاحو  يمكن اللصول عليه من الموقع الاسمي لهيئة السوق المالية: 

 

  جراءات الهيئة وصالحياتها تجاه طلب طرح وحدات صندوق استثماري  1.1

قهاام الخطااوات  اإلجااااهات التااي يلااق للهيئااة اتخاذهااا عنااد النظااا قااي طلاام لطاااح  حاادات قااي اااند ق  – 1.1هردف تعليمرري 

 الفطاات بو جو دوهـو ( 71) المادة الصناديق الخااة) الااب الخامس و  -استثمار   

 31المادة  لاابع الااب االصناديق العامة  -الفطاات بو جو دوهـو ( 11) المادة الصناديق األجناية ) الااب السادسو  -
 

 

الفقرررات ب، ج،  11 جررراءات الهيئررة وصررالحيتها تجرراه طلررب طرررح صررندوق خرراص  ) المررادة 

 د،هـ،و(:

 المادة الخامسة والسبعون: متطلبات الطرح الخاص

إذا رأت الهيئة بعد تلطي إشعار الطاح الخاص  المعلومات  الوثائق ذات العالقة  قطاً للفطاة )أ( مان هاذه  (أ 

أن الطاااح المطتاااح للوحاادات قااد ت يتناساام مااع قاادرة مااديا الصااند ق أ  يمكاان أن ينااتج عنااه  71المااادة 

 :إخالل بالنظام أ  لوائله التنفيذيةو قيجوز لها اتخاذ أي من اآلتي

إجااااه أي استطصاااهات تااهااا مناساااة بمااا قااي ذلااك طلاام حضااور الشااخص المعنااي أ  ماان  (1

الهيئاةو  شااح المساائي التاي تااى الهيئاة أن لهاا عالقاة باالطاح يمثله أمام الهيئة لإلجابة عان أسائلة 

  .الخاص

أن تطلم من الشخص المعني أ  غياه تطديم معلوماات إضااقيةو أ  تأكياد االة المعلوماات  (2

  .المطدمة بالطايطة التي تلددها الهيئة

ن يناتج عناه إخاالل إذا قارت الهيئة أن الطاح الخااص ت يتناسام ماع قادرة ماديا الصاند قو أ  يمكان أ  (ب 

بالنظام أ  لوائله التنفيذيةو قيجوز لها إادار "تالياغ" للشاخص المااخص لاه بعادم جاواز الطياام باالطاح 

 .الخاصو أ  أن تنشا "إخطاراً" يلظا الطاح

http://www.cma.org.sa/
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إذا لام تتخااذ الهيئااة أيااً ماان اإلجااااهات المنصاوص عليهااا قااي الفطااة )ج( ماان هااذه الماادةو قتصاادر الهيئااة   (ج 

ص الماااخص لااه بناااه علاا  طلاااه ياااين عاادم مماتعتهااا تأساايس الصااند ق الخاااص  طاااح إشااعاراً للشااخ

 . حداتهو  تطييد اسم الصند ق الخاص قي سجي الصناديق لديها

( أيااام ماان اتتهاااه قتاااة الطاااح األ لااي 10يجاام علاا  الشااخص الماااخص لااه أن يطاادم إلاا  الهيئااة خااالل ) (د 

 .للصند ق الخاص بياتاً لنتائج الطاح

تمي الطاح  ذلك من خالل عدم جماع اللاد األدتا  الموضاح قاي شاا ط  أحكاام الصاند ق  قاي إذا لم يك  (ه 

التاري  المطتااح تتتهااه الطااح )إن  جاد(   الملادد قاي إشاعار الطااح الخااص المطادم إلا  الهيئاة  قطااً 

خاالل ( من الفطاة )أ( من هذه المادةو قيجم علا  الشاخص المااخص لاه ت  ياد الهيئاة 1للفطاة الفاعية )

( أيام بإشعار كتابي موقَّاع مناه يؤكاد قياه عادم اكتماال الطااح. باإلضااقة إلا  إعاادة مااالغ اتشاتااك 10)

  أي عوائد تاتجة عن استثمارها د ن أي حسم إل  مالكي الوحدات.

 

 

 

 

 ( :11إجااهات الهيئة  االحيتها تجاه طلم طاح اند ق أجناي ) المادة 

 األجنبيمتطلبات الطرح الخاص للصندوق 

إذا رأت الهيئااة بعااد تلطااي إشااعار الطاااح الخاااص  المعلومااات  الوثااائق ذات العالقااة  قطاااً للفطاااة )أ( ماان هااذه  (ب 

أ  يمكان أن يناتج عناه إخاالل بالنظاام أ   الماادة أن الطااح المطتااح للوحادات قاد ت يتناسام ماع قادرة الماوزع

 لوائله التنفيذيةو قيجوز لها اتخاذ أي من اآلتي:

أي استطصاهات تااها مناساة بما قي ذلك طلم حضور الشخص المعني أ  من يمثلاه أماام الهيئاة إجااه  (1

 لإلجابة عن أسئلة الهيئةو  شاح المسائي التي تاى الهيئة أن لها عالقة بالطاح الخاص.

أن تطلاام ماان الشااخص المعنااي أ  غياااه تطااديم معلومااات إضاااقيةو أ  تأكيااد ااالة المعلومااات المطدمااة  (8

 ة التي تلددها الهيئة.بالطايط

إذا قااارت الهيئااة أن الطاااح الخاااص ت يتناساام مااع قاادرة المااوزعو أ  يمكاان أن ينااتج عنااه إخااالل بالنظااام أ   (ج 

لوائله التنفيذيةو قيجوز لها إادار "تاليغ" للموزع بعدم جواز الطيام بالطاح الخااصو أ  أن تنشاا "إخطااراً" 

 يلظا الطاح.

اتجااهات المنصاوص عليهاا قاي الفطااة )ج( مان هاذه الماادةو قتصادر الهيئاة إشاعاراً إذا لم تتخذ الهيئة أياً من  (د 

للموزع بناه عل  طلاه ياين عدم مماتعتهاا توزياع الصاند ق األجنااي  طااح  حداتاهو  تطيياد اسامه قاي ساجي 

 الصناديق لديها. 

طااح األ لاي للصاند ق األجنااي )إن ( أياام مان اتتهااه قتااة ال10هـ(   يجم عل  الموزع أن يطدم إل  الهيئة خاالل )

 ُ جدت( بياتاً لنتائج الطاح.
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  مساتنداتشاا ط  أحكاام الصاند ق  ذلك من خالل عدم جمع اللد األدت  الموضاح قاي إذا لم يكتمي الطاح  (  

 الملادد قاي إشاعار الطااح الخااص المطادم )إن ُ جاد( تتهااه الطااح المطتاح تقي التاري   الخااة به الطاح

( 10)أ( من هذه المادةو قيجم عل  الموزع ت  ياد الهيئاة خاالل )( من الفطاة 1الفاعية )  قطاً للفطاةإل  الهيئة 

باإلضااقة إلا  إعاادة مااالغ اتشاتااك  أي عوائاد  أيام بإشعار كتاابي موقَّاع مناه يؤكاد قياه عادم اكتماال الطااح

 .تاتجة عن استثمارها د ن أي حسم إل  مالكي الوحدات

 

 

 

 الحادية والثالثون:  جراءات الهيئة وصالحيتها تجاه طلب طرح صندوق عام:المادة 

 إذا اختار مصدر  حدات اناديق اتستثمار أن يطاحها طاحاً عاماً قيجم عليه اتلت ام بالطواعد التالية:

علا  تأسايس ااند ق  ( أيام من اليوم التالي لتلطيها طلام المواقطاة1تتخذ الهيئة أياً من التالي خالل مدة ت تتجا ز ) (أ 

 ( من هذه الالئلة: 30عام  طاح  حداته المشار إليه قي الفطاة )أ( من المادة )

 إشعار مطدم الطلم بشكي كتابي أ  الكتا تي باكتمال طلاه.  (1

 إشعار مطدم الطلم بشكي كتابي أ  الكتا تي بعدم اكتمال طلاه مع بيان المعلومات  المستندات المطلوبة.  (8

( مان هاذه الفطااةو قاإن ذلاك يعاد 8( أ  الفطااة الفاعياة )1إذا لم تشعا الهيئة مطدم الطلم  قق الفطااة الفاعياة ) (3

اشعاراً ضمنياً من الهيئة لمطدم الطلم باكتمال طلاهو  يكاون تااري  اإلشاعار الضامني هاو تااري  اتتهااه المادة 

 الملددة قي هذه الفطاة. 

( مان الفطااة )أ( مان هاذه الماادةو قيجام علا  مطادم 8دم اكتماال طلااه  قاق الفطااة الفاعياة )الطلم بع مطدمإذا اشعات الهيئة  (ب 

( أياام مان تااري  اإلشاعارو  إت 1الطلم تطديم المعلومات  المستندات الماينة قي اإلشعار المشار إليه خالل مادة ت تتجاا ز )

 عد طلاه ماقوضاًو  يجوز للهيئة إادار اشعارا بذلك. 

( مان 3( أ الفطااة الفاعياة )1أحكام الفطاة )د( من هذه المادةو إذا كان الطلم المطدم مكتماي  قاق الفطااة الفاعياة )مع مااعاة  (ج 

الفطاة )أ( أ  إذا قدم مطدم الطلم المعلومات  المستندات المطلوباة خاالل المادة المشاار إليهاا قاي الفطااة )ب( مان هاذه الماادةو 

 ( يوماً من تاري  اكتمال الطلم:30لية خالل مدة ت تتجا ز )قتصدر الهيئة أياً من الطاارات التا

 عل  الطلمو  إرسال إشعاراً كتابياً بذلك إل  مطدم الطلم. المواقطة (1

 مناساةو  إرسال إشعاراً كتابياً بذلك إل  مطدم الطلم. عل  الطلم بالشا ط  الطيود التي تااها المواقطة (8

 بذلك إل  مطدم الطلم مع بيان األسااب.الطلمو  إرسال إشعاراً كتابياً  رقض (3

( 1إذا مضت المدة المشار إليها قي هذه الفطاة د ن أن تشعا الهيئة مطدم الطلم كتابة بطاارها الصاادر  قاق الفطااة الفاعياة )
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لااهو  يجاوز ( من هذه الفطاةو قإن ذلك يعد قااراً من الهيئة لمطادم الطلام باقضاها ط3(  الفطاة الفاعية )8 الفطاة الفاعية )

( 1لمن رقض طلاه  التطدم للهيئة بطلم بيان بأسااب الاقضو  تطوم الهيئاة بت  ياده بأساااب الااقض خاالل مادة ت تتجاا ز )

 أيام من اليوم التالي لتطديم طلاه. 

يئاة إليها قي الفطااة )ج( مان هاذه الماادة طلام تطاديم أي معلوماات إضااقية تااهاا اله المشارللهيئة خالل المدة  يجوز (د 

( أياام مان تااري  طلاهااو  إت عاد الطلام 10ضا ريةو عل  أن تطدم تلك المعلومات للهيئة خاالل مادة ت تتجاا ز )

 ماقوضاً  يجوز للهيئة إادار إشعارا بذلك.للمواقطة عل  تأسيس اند ق عام  طاح  حداته المطدم 

ا للفطاة )د( مان هاذه الماادة خاالل المادة الملاددة قاي هـ( إذا قدم مطدم الطلم المعلومات اإلضاقية التي طلاتها الهيئة  قط

تلك الفطاةو تصادر الهيئاة أيااً مان الطااارات المنصاوص عليهاا قاي الفطااة )ج( مان هاذه الماادة  ذلاك خاالل مادة ت 

 ( أيام من تلطيها المعلومات اإلضاقية.    10تتجا ز )

يتناسم مع قدرة مديا الصند قو أ  يمكن أن ينتج عناه للهيئة رقض أي طلم إذا رأت أن طاح  حدات الصند ق العام ت  (  

 إخالل بالنظام أ  لوائله التنفيذية.

تفسه عل  أته يطاح  حدات اند ق عام قااي أن يتسالم إشاعاراً كتابيااً بصاد ر  تطديمالطلم طاح أ   لمطدمتيجوز  (ز 

 .هذه المادة من( من الفطاة )ج( 8( أ  )1قاار الهيئة المشار إليه قي الفطاتين الفاعيتين )

( شاهااً مان تااري  قااار الهيئاة 18يجم أن يادأ مطادم الطلام قاي طااح  إاادار  حادات الصاند ق العاام خاالل ) (ح 

هذه المادة.  قي حال عدم قيام مطدم الطلم باذلك  ( من الفطاة )ج( من8( أ  )1المشار إليه قي الفطاتين الفاعيتين )

 تُعّد ملغاة.خالل المدة الملددةو قإن مواقطة الهيئة 
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 تقديم التقارير لمالكي الوحدات  1.1

 قهم متطلاات تطديم التطاريا لمالكي  حدات اند ق اتستثمار   – 1.1هدف تعليمي 

 (71الصناديق العامة )الااب الاابعو المادة -1

 (21الصناديق الخااة ) الااب الخامسو المادة   -8

 (1الفطاة رقم  11المادة الصناديق األجناية ) الااب السادسو   -3

 
 

 

 الااب الاابع : الصناديق العامة:

 تقديم التقارير  لى مالكي الوحدات

يجم عل  مديا الصند ق إعداد التطاريا السنوية )بما قي ذلك الطوائم المالية السنوية المااجعة(  التطاريا  (أ 

من هذه الالئلةو  يجم عل  مديا الصند ق  (1التطاريا األ لية  قطاً لمتطلاات المللق رقم ) السنوية الموج ة  

 ت  يد مالكي الوحدات بها عند الطلم د ن أي مطابي.

من تهاية قتاة التطايا  ذلك قي األماكن  ( يوماً 70يناغي إتاحة التطاريا السنوية للجمهور خالل مدة ت تتجا ز ) (ب 

 بالوسائي الملددة قي شا ط  أحكام الصند ق  مذكاة المعلومات  قي الموقع اتلكتا تي لمديا الصند ق 

 .  الموقع اإللكتا تي للسوق

 ( يوماً من تهاية قتاة التطايا  ذلك قي األماكن31يجم إعداد التطاريا األ لية  إتاحتها للجمهور خالل ) (ج 

 بالوسائي الملددة قي شا ط  أحكام الصند ق  مذكاة المعلومات  قي الموقع اتلكتا تي لمديا الصند ق 

  الموقع اإللكتا تي للسوق. 

( يوماً من إادار تطاريا الصند ق 81يجم عل  الصند ق المغذي أ  الصند ق الطابض إتاحة تطارياه خالل ) (د 

 )الصناديق( التي يستثما قيها.

ل  مديا الصند ق إتاحة ااقي قيمة األاول اللالية للصند ق العام الذي يدياه للفلص من جاتم مالكي هـ(  يجم ع

 الوحدات د ن مطابيو  إتاحة جميع أرقام ااقي قيمة األاول السابطة قي المكاتم المسجلة لمديا الصند ق.

الوحادات التاي يمتلكهاا  سااجي   (   يجام علا  ماديا الصااند ق ت  ياد كاي مالاك  حاادات باياتاات اااقي قيماة أاااول

( يوماااً ماان كااي ااافطة قااي  حاادات الصااند ق العااام يطااوم بهااا مالااك 11ااافطاته قااي  حاادات الصااند ق خااالل )

 الوحدات. 

ز(   يجم عل  مديا الصند ق إرسال بيان سنوي إل  مالك الوحادات )بماا قاي ذلاك أي شاخص تملاك الوحادات خاالل 

( يومااً 30فطاته قي  حدات الصند ق العام عل  مدار السانة المالياة خاالل )السنة المعد قي شأتها الايان( يلخص ا

 المصاااريف  ماان تهايااة الساانة الماليااةو  يجاام أن يلتااوي هااذا الايااان األرباااح الموزعااة  إجمااالي مطابااي الخاادمات

 ة إلا  األتعاب المخصومة من مالك الوحدات  الواردة قي شا ط  أحكام الصند ق  مذكاة المعلوماتو باإلضااق

تفااايي لجمياع مخالفاات قياود اتسااتثمار المنصاوص عليهاا قاي هاذه الالئلااة أ  قاي شاا ط  أحكاام الصااند ق أ  

 .مذكاة المعلومات

"ح(  يجم عل  مديا الصند ق اإلقصاح قي موقعه اإللكتا تي  الموقع اإللكتا تي للساوق أ  بالطايطاة التاي تلاددها 

ية كي ربع سنويو  التي يجم أن تتضمن المعلومات اآلتية عل  األقي:الهيئة عن معلومات الصند ق العام بنها  
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قائمة ألسماه  تسم الُمصد رين الذين تشكي أسهمهم أكاا عشاة استثمارات قي ملفظة الصند ق كماا هاي  (1

 قي أ ل يوم من الابع المعني.

 تساة األتعاب اإلجمالية للابع المعني إل  متوس  ااقي قيمة أاول الصند ق. (8

 ماالغ األرباح الموزعة قي الابع المعني  تساتها إل  السعا األ لي للوحدة )إن ُ جدت(.  (3

 قيمة  تساة استثمار مديا الصند ق من ااقي قيمة أاول الصند ق قي تهاية الابع المعني. (4

 مالغ  تساة مصاريف التعامي للابع المعني إل  متوس  قيمة ااقي أاول الصند ق العام. (1

 ت قياس المخاطا.معاييا  مؤشاا (6

 معاييا  مؤشاات أداه الصند ق. (7

 ".قي تهاية الابع المعني ااقي أاول الصند ق تساة اتقتااض من قيمة (2

 

 الااب الخامس الصناديق الخااة :

 تقديم التقارير  لى مالكي الوحدات

إعداد التطاريا السنوية )بما قي ذلك الطوائم المالية المااجعة(  التطاريا السنوية الموج ة للصند ق الخاص  يجم (أ 

( من هذه الالئلةو  يجم عل  مديا الصند ق ت  يد مالكي الوحدات بها عند 1 قطــاً لمتطلاات المللـق رقم )

( يوماً من 70مالكي الوحدات خالل مدة ت تتجا ز )كذلك يناغي إتاحة التطاريا السنوية ل الطلم د ن أي مطابي.

 تهاية قتاة التطايا  ذلك من خالل الوسائي الملددة قي شا ط  أحكام الصند ق.

( 1( أشها عل  األقي  قطاً لمتطلاات المللق رقم )6يجم إعداد التطاريا األ لية للصند ق العطاري الخاص كي ) (ب 

( يوماً من تهاية قتاة التطايا  ذلك قي األماكن  بالوسائي 31الوحدات خالل ) إتاحتها لمالكي من هذه الالئلةو 

 يجم عل  مديا الصند ق ت  يد مالكي الوحدات بالتطاريا ات لية  الملددة قي شا ط  أحكام الصند قو

 للصند ق عند الطلم د ن أي مطابي. 

 :الااب السادس: الصناديق األجناية

 مسؤوليات الموز 

 الت ام اآلتي: الصند ق األجنايزع  حدات يجم عل  مو

إرسال جميع التطاريا  المستندات التي يصدرها مديا الصند ق األجناي إل  مالكي الوحدات قي   (1

المملكةو  التأكد من أن مالكي الوحدات يتمتعون بشكي مااشا باللطوق الموضلة قي مستندات 

 الصند ق.

 يوجهها مالكو الوحدات قي المملكة إل  مديا الصند ق األجناي.إرسال جميع الطلاات  المخاطاات التي  (8

 ( يوماً من اتتهاه عالقته بمديا الصند ق األجناي المفتوح.10إشعار مالكي الوحدات قي المملكة قاي ) (3
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 التسعير والتقويم واالسترداد 1.1

 قهم تسعيا  تطييم  استاداد  حدات الصند ق اتستثمار المفتوح  – 1-1هدف تعليمي 

 ( 62و67و66و 60الصناديق العامة ) الااب الاابع و المواد -1

 (24الصناديق الخااة ) الااب الخامسو المادة   -8
 

 الصناديق العامة:

  اتستاداد  التطويم  التسعيا:يجم عل  مديا الصند ق العام اتلت ام باألحكام التالية قيما يتعلق باتشتااك 

االشتراك واالسترداد   

ت يجوز اتشتااك قي  حدات الصند ق العام أ  استادادها إت قي يوم تعامي  يجم أن يتواقا للصند ق العامو  (أ 

قتكون أيام  إذا كان الصند ق العام مغلطاًو  الذي ت يكون اند قاً مغلطاًو يوما تعامي عل  األقي قي كي أساوع.

 .  مذكاة المعلومات قي شا ط  أحكام الصند ق التعامي  قطاً لما يلدده مديا الصند ق

 أن تلدد شا ط  أحكام الصند ق  مذكاة المعلومات الموعد النهائي لتطديم طلاات اتشتااك  اتستاداد. يجم (ب 

تططة التطويم التالية يجم عل  مديا الصند ق معاملة طلاات اتشتااك أ  اتستاداد بالسعا الذي يُلتسم عند  (ج 

  للموعد النهائي لتطديم طلاات اتشتااك  اتستاداد.

يجم عل  مديا الصند ق تنفيذ طلاات اتشتااك أ  اتستاداد بليث ت تتعارض مع أي أحكام تتضمنها هذه  (د 

 الالئلة أ  شا ط  أحكام الصند ق أ  مذكاة المعلومات.

ك الوحدات عوائد اتستاداد قاي موعد إقفال العمي قي اليوم الخامس هـ(   يجم عل  مديا الصند ق أن يدقع لمال 

 .التالي لنططة التطويم التي ُحدد عندها سعا اتستاداد كلًدّ أقص 

 التقويم

 يُعدُّ مديا الصند ق مسؤ تً عن تطويم أاول الصند ق تطويماً كامالً  عادتً. (أ 

 مذكاة  الوقت الملدد قي شا ط  أحكام الصند قيجم تطويم أاول الصند ق العام قي كي يوم تعامي قي  (ب 

 و  بمدة ت تتجا ز يوماً  احداً بعد الموعد النهائي لتطديم طلاات اتشتااك  اتستاداد.المعلومات

يجم عل  مديا الصند ق أن يوثق قي شا ط  أحكام الصند ق  مذكاة المعلومات أسس تطويم الوحدات  أي  (ج 

اسااًو  يجم عليه التأكد من أن منهجية  إجااهات التطويم تطاَّق بطايطة عادلة ذلك من كان منهجية تطويم حيثما

  متطابطة.

يجم عل  مديا الصند ق  ضع سياسة  اضلة للتطويم  تطاطه  التسعيا  التعامي قي الوحدات  أن ينص بشكي  (د 

صند ق إقاار يجم عل  مديا ال   اضح عل  هذه السياسة قي شا ط  أحكام الصند ق  مذكاة المعلومات.

 .طايطة متطابطة لتطويم الوحدات ألغااض تنفيذ طلاات اتشتااك  اتستاداد  تطي الملكية
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( ماليين لاير سعوديو قإته يجم عل  مديا الصند ق اتخاذ 10ااقي قيمة أاول الصند ق يطي عن ) هـ(  إذا كان

 مذكاة المعلومات لضمان استيفاه ذلك اإلجااهات التصليلية الالزمة الملددة قي شا ط  أحكام الصند ق 

 المتطلم.

يجم عل  مديا الصند ق إشعار الهيئة قوراً قي حال عدم استيفاه المتطلم المشار إليه قي الفطاة )هـ( من هذه  (  

 المادة.

 من هذه الالئلة الخاص بطاق تطويم الصناديق العامة. (6المللق رقم )يجم عل  مديا الصند ق الت ام أحكام  (ز 

ر الوحداتتسعي   

 يُلسم سعا الوحدات لكي  يكون مديا الصند ق مسؤ تً عن حساب سعا  حدات الصند ق العام الذي يدياه. (أ 

بناًه عل  ااقي قيمة أاول كي  حدة من  حدات الصند ق العام  من اتشتااك  اتستاداد قي أي يوم تعامي

 عند تططة التطويم قي يوم التعامي ذي العالقة.

  عشاية عل  األقي. الوحدات بصيغة تلتوي أربع عالمات يجم بيان أسعار (ب 

يجم عل  مديا الصند ق تشا ااقي قيمة أاول كي  حدة قي يوم العمي التالي ليوم التعامي  ذلك قي الموقع  (ج 

 اتلكتا تي لمديا الصند ق  الموقع اإللكتا تي للسوق.

 التقويم أو التسعير الخاطئ

العام بشكي خاطئ أ  حساب سعا  حدة بشكي خاطئو يجم عل   قي حال تطويم أاي من أاول الصند ق (أ 

 مديا الصند ق توثيق ذلك.

يجم عل  مديا الصند ق تعويض جميع مالكي الوحدات المتضارين )بما قي ذلك مالكي الوحدات السابطين(  (ب 

 عن جميع أخطاه التطويم أ  التسعيا د ن تأخيا.

٪ أ  أكثا 0.1أي خطأ قي التطويم أ  التسعيا يشكي ما تساته يجم عل  مديا الصند ق إبالغ الهيئة قوراً عن  (ج 

 قي تطاريا  للسوق  الموقع اإللكتا تيمن سعا الوحدة  اإلقصاح عن ذلك قوراً قي موقعه اإللكتا تي 

 ( من هذه الالئلة.71الصند ق العام التي يعّدها مديا الصند ق  قطاً للمادة )

( من هذه الالئلة ملخصاً بجميع 78تطارياه للهيئة المطلوبة  قطاً للمادة )يجم عل  مديا الصند ق أن يطدم قي  (د 

 أخطاه التطويم  التسعيا.

 الااب الخامس: الصناديق الخااة:

 المادة الرابعة والثمانون: أحكام عامة

يجم عل  مديا الصند ق أن يضع سياسة  اضلة للتطويم  التسعيا  التعامي قي  حدات الصند ق الخاصو  أن 

ينص بشكي  اضح عل  هذه السياسة  يفصح عنها قي شا ط  أحكام الصند ق.  يجم عل  مديا الصند ق إشعار 
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مالكي الوحدات بأي تعديالت تطاأ عل  هذه السياسة بشكي قوري.  عل  مديا الصند ق  ضع طايطة متطابطة 

 لتسعيا الوحدات ألغااض إادارها  تطلها  استادادها.

 

 الحفظاستقاللية أمين  1.1

  استطاللية أمين اللفظ لكي من الصناديق العامة  الصناديق الخااة. : قهم1-7 هدف تعليمي

 

 الااب الثالث

  الحفظ

 النطاق  التطايق 

  تطاَّق أحكام هذا الااب عل  الصناديق العامة  الصناديق الخااة.

 تعيين أمين الحفظ

قي المملكة ليتول  حفظ أاول اناديق اتستثمار يجم عل  مديا الصند ق تعيين أمين حفظ  احد أ  أكثا  (أ 

 التي يدياها مديا الصند قو  يجم أن يعيَّن بموجم عطد مكتوب.

يجم أت يكون أمين اللفظ المعين  قطاً للفطاة )أ( من هذه المادة مديااً للصند ق ذي العالقة أ  مديااً للصند ق  (ب 

 لمديا الصند ق من الااطن. ذي العالقة من الااطنو أ  تابعاً لمديا الصند ق أ 

 يجم أن يكون أمين اللفظ المعين  قطاً للفطاة )أ( من هذه المادة شخصاً ماخصاً له قي ممارسة تشاط اللفظ. (ج 

 

 

 

 مسؤوليات أمين الحفظ 

 

 

  المادة الخامسة والعشرون: فصل األصول

يجم عل  أمين اللفاظ قاتح حسااب منفصاي لادى بناك مللاي باسامه لكاي ااند ق اساتثمار يعماي أماين  حفاظ لاهو  (أ 

 .العالقة يكون اللساب لصالح اند ق اتستثمار ذي 

يجم عل  أمين اللفظ قصي أاول كي اند ق استثماري عن أاوله  عن أاول عمالئه اآلخاينو  يجام أن  (ب 

خالل تسجيي األ راق المالية  األاول األخاى لكي اند ق اساتثمار باسام  تلدَّد تلك األاول بشكي مستطي من

أمين اللفظ لصالح ذلاك الصاند قو  تساجي األااول العطارياة للصاند ق  باسام شااكة تابعاة ألماين اللفاظو  أن 

 يلتفظ بجميع السجالت الضا رية  غياها من المستندات التي تؤيد تأدية الت اماته التعاقدية.



 

 

 

 

92 

ين اللفظ إيداع جميع الماالغ النطدية العائدة لصاند ق اتساتثمار قاي اللسااب المشاار إلياه قاي الفطااة عل  أم يجم (ج 

)أ( من هذه المادةو  يجم عليه أن يخصم من ذلك اللسااب المااالغ المساتخدمة لتموياي اتساتثمارات  مصااريف 

ملدثااة ماان شااا ط  أحكااام الصااند ق إدارة اااند ق اتسااتثمار  عملياتااه  قطاااً ألحكااام هااذه الالئلااة   النسااخة ال

) مذكاة المعلومات  ذلك قيما يتعلق بالصند ق العام( التي تلطاها من مديا الصند قو  العطد الذي ُعايّن بموجااه 

 أمين  حفظ من قاي مديا الصند ق.

يجوز تسجيي أاول عطارية للصند ق العطاري الخاص باسام شااكة تابعاة لجهاة ماخصاة بتطاديم قاا ض قادمت  (د 

 قاضاً لمصللة الصند قو  ذلك ضماتاً للطاض.

 

 مسؤوليات أمين الحفظ

يُعّد أمين اللفظ مسؤ تً عن الت اماته  قطاً ألحكام هذه الالئلةو سواه أأدى مساؤ لياته بشاكي مااشاا أم كلاف بهاا  (أ 

مساؤ تً تجااه ماديا طاقاً ثالثاً بموجم أحكام هذه الالئلة أ  تئلة األشخاص المااخص لهام.  يُعاّد أماين اللفاظ 

الصند ق  مالكي الوحدات عن خساائا الصاند ق الناجماة بساام احتيالاه أ  إهمالاه أ  ساوه تصااقه أ  تطصاياه 

 المتعمد.

اللفظ مسؤ تً عن حفظ أاول الصند ق  حمايتهاا لصاالح ماالكي الوحاداتو  هاو مساؤ ل كاذلك عان  أمينيُعدُّ  (ب 

 ا يتعلق بلفظ أاول الصند ق.قيم اتخاذ جميع اإلجااهات اإلدارية الالزمة

 

 

 تأجيل عملية االشتراك واالسترداد 1.1

  ماا قاد يتاتام عليهاا اللاتت التي قد يلجأ مديا الصند ق إلا  تعلياق أ  تأجياي اتشاتااك  اتساتاداد  قهم:  1-1هدف تعليمي 

 من إجااهات.

 

 

 

 تأجيل عمليات االسترداد

استاداد من اند ق عام مفتوح حت  يوم التعامي التالي إذا بلغ يجوز لمديا الصند ق تأجيي تنفيذ أي طلم  (أ 

٪ أ  أكثا من ااقي قيمة أاول 10إجمالي تساة جميع طلاات اتستاداد لمالكي الوحدات قي أي يوم تعامي 

 الصند ق.

يجم عل  كي مديا اند ق اتااع إجااهات عادلة  منصفة عند اختيار طلاات اتستاداد المطلوب تأجيلهاو  (ب 

   اإلقصاح عن هذه اإلجااهات قي شا ط  أحكام الصند ق  مذكاة المعلومات.

 

 تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات

 يجم عل  مديا الصند ق تعليق اتشتااك أ  استاداد الوحدات إذا طلات الهيئة ذلك. (أ 

 اآلتية: ت يجوز لمديا الصند ق تعليق اتشتااك أ  استاداد  حدات الصند ق إت قي اللاتت  (ب 
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 إذا رأى مديا الصند ق بشكي معطول أن التعليق يلطق مصالح مالكي  حدات الصند ق العام. (1

األاول األخاى التي  يتم قيها التعامي قي األ راق المالية أ  ُعلَّق التعامي قي السوق الائيسة التي إذا (8

التي ياى مديا الصند ق بشكي  يملكها الصند ق العامو إما بشكي عام  إما بالنساة إل  أاول الصند ق

 جوهاية لصاقي قيمة أاول الصند ق العام.  معطول أتها

يجم عل  مديا الصند ق اتخاذ اإلجااهات التالية قي حالة أي تعليق يفاضه مديا الصند ق  قطاً للفطاة )ب(  (ج 

 من هذه المادة:

 اة مصالح مالكي الوحدات.التأكد من عدم استماار أي تعليق إت للمدة الضا رية  الماارة مع مااع (1

مااجعة التعليق بصورة منتظمة  التشا ر مع مجلس إدارة الصند ق  أمين اللفظ حول ذلك بصورة  (8

 منتظمة.

بأي تعليق مع توضيح أسااب التعليقو  إشعار الهيئة  مالكي الوحدات  قوراً  إشعار الهيئة  مالكي الوحدات (3

قور اتتهاه التعليق بالطايطة تفسها المستخدمة قي اإلشعار عن التعليق  اإلقصاح عن ذلك قي الموقع 

 . الموقع اإللكتا تي للسوقاإللكتا تي لمديا الصند ق 

 لح مالكي الوحدات.للهيئة االحية رقع التعليق إذا رأت أن ذلك يلطق مصا (د 

 

 متطلبات الترخيص لصناديق االستثمار العقاري 7.1

قهم المتطلاات التي يجم الوقاه بها من جاتام مطادم الطلام الاذي ياغام قاي اللصاول علا  مواقطاة الهيئاة  – 1.1هدف تعليمي 

 (3عل  طاح  حدات اند ق استثمار عطاري )الااب الثاتيو المادة 
 

الاذي ياغام قاي اللصاول علا  مواقطاة الهيئاة علا  طااح  حادات ااند ق اتساتثمار  –يجم أن يكاون مطادم الطلام 

ماان الهيئااة بممارسااة أعمااال اإلدارة.  ت تطاااح  حاادات اااند ق اتسااتثمار العطاااري  ماخصاااً لااهشخصاااً  –العطاااري 

 لللصاول علا  ذلاك  طاحاً عاماً إتّ بعد تطديم المعلومات الموضلة قاي هاذه الماادة للهيئاة   اللصاول علا  مواقطتهاا.

 يجم أن يتضمن طلم طاح  حدات اند ق اتستثمار العطاري المعلومات اآلتية:
 

تفصيي الهيكي التنظيمي لمديا الصند ق   افاً لعملية اتخاذ قاارات اتستثمار من قاي مديا الصند ق  اسام أي   - 1

 شخص مسجي مشتاك قي تلك الطاارات   ظيفته.

 م )أ ( أسماه أعضاه لجنة المطابطة  اتلت ام.المطابطة   اتلت ا مسؤ لاسم   - 8

 تطديم دراسة جد ى اقتصادية للصند ق.  - 3

 تاشيح مطور لتنفيذ أغااض الصند ق.  - 4

 الاياتات  المعلومات الموضلة أدتاه:  - 1

 المطابطة  اتلت ام لدى مديا الصند ق  مسؤ لشا ط الصند ق  أحكامه موقعة من المديا التنفيذي  -

 منهو  التاري  المطتاح لاده تشاطه.توع الصند قو  الغاض  -

 تماذج اتشتااك  اتستاداد. -



 

 

 

 

94 

أي عطد أبامه مديا الصند ق لمصللة الصند قو بما قي ذلك أي عطد ماع جهاات تابعاة أ  أي أطاااف أخااى  -

 تتعلق بالصند ق.

ت يجاوز تعاديي شاا ط  عل  مطدم الطلم تطديم أي متطلم آخا تطلاه الهيئة  قطاً للنظام  لوائلاه التنفيذياة.  كذلك يجم

 الصند ق  أحكامه إت بعد مواقطة الهيئة.

  طلب طرح وحدات صندوق استثماري عقاري جراءات الهيئة وصالحياتها تجاه  8.7

قهاام الخطااوات  اإلجااااهات التااي يلااق للهيئااة اتخاذهااا عنااد النظااا قااي طلاام لطاااح  حاادات قااي اااند ق  – 1.1هردف تعليمرري 

 (4و 3المادة استثمار عطاري )الااب الثاتيو 
 

 يجوز للهيئة عند دراسة أي طلم لطاح  حدات الصند قو اتخاذ أي من اآلتي:

 إجااه أي استطصاه تااه مناسااً.  - 1

أي أسائلة  شااح أي مساألة تااى أن لهاا عالقاة  عانلاه أماام الهيئاة لإلجاباة طلم حضور مطدم الطلامو أ  مان يمث  - 8

 بالطلم.  يخضع مطدم الطلم لهذه الالئلة اعتااراً من تاري  تطديم طلاه.

 طلم تطديم أي معلومة إضاقية تااها الهيئة ضا رية عل  أن تطدم خالل )ثالثين( يوماً من تاري  طلاها.  - 3

 يطدمها مطدم الطلم.التأكد من الة أي معلومة   - 4

 

للهيئاة رقاض دراساة قإذا لم يوقّا مطدم الطلم المعلومات المطلوبة منهو أ  إذا لم يوقاها خالل الفتاة ال منية الملددة و 

 الطلم.   تلتفظ الهيئة بلطها قي رقض أي طلم إذا ما رأت أن الصند ق يتعارض مع مصللة المستثماين.

علومات  المستندات المطلوبة بإشعار مطدم الطلم كتابياً بذلكو  تتخذ أيااً مان الطااارات تطوم الهيئة بعد تسلمها جميع الم

 اآلتية خالل مدة ت تتجا ز )ثالثين( يوماً من تاري  اإلشعار:

 المواقطة عل  الطلم كلياً أ  ج ئياً.  - 1

 المواقطة عل  الطلم بالشا ط  الطيود التي تااها مناساة.  - 8

 .رقض الطلم مع بيان األسااب  - 3

 

تطااوم الهيئااة بإشااعار مطاادم الطلاام كتابياااً بااالطاار الااذي تتخااذه بشااأن الطلاام.  ت يجااوز لمطاادم الطلاام طاااح  حاادات قااي 

 أ  اإلعالن عنها قاي اللصول عل  قاار الهيئة بالمواقطة. تسويطهاالصند ق أ  

 تثمين أصول صندوق االستثمار العقاري 9.7

 (81( )الااب السادسو المادة 4أاول اند ق اتستثمار العطاري )الااب الثاتيو المادة قهم متطلاات تثمين  – 4.1هدف تعليمي 
 

يجاام علاا  الشااخص الماااخص لااه قاااي شااااه أي أاااي للصااند ق أ  بيعااه اللصااول علاا  تثمااين ماان مثمنااين اثنااين  (أ 

 يتمتعان بالخااة  الن اهة  معاقة النشاط العطاري  المنططة ملي اتستثمار.
 

 المثمن مستطالً عن أي من األطااف ذ ي العالقة.يجم أن يكون  (ب 

 يجم أن يشتمي تطايا المثمن كلد أدت  عل  اآلتي: (ج 

 أسلوب التثمين  طايطته  اتقتااضات التي بن  عليها.  - 1
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 تلليي للمتغياات ذات العالقة بالسوق العطاري مثي العاض  الطلم  اتجاه السوق.  - 8

 تفاايي العطار  أ ااقه.  - 3

 العطار ملي التثمين.المخاطا المتعلطة ب  - 4

ت يجوز لمديا الصند ق اتعتماد علا  تطاياا تثماين مضا  علا  إعاداده أكثاا مان ثالثاة أشاها عناد شاااه أي أااي  (د 

 للصند ق أ  عند بيعه.

 

علا  تطاويم  تصت الالئلة عل  أن يكون مديا الصاند ق مسائوتً عان إجاااه التطاويم العاادل ألااول الصاند قو بنااهً  

ثنااينو ماااة كااي سااتة أشااها علاا  األقااي.  يلتساام ااااقي قيمااة الوحاادة قااي اااند ق بطاااح إجمااالي ُمعااد ماان مثمنااين ا

الت امات الصند ق من إجمالي أاولهو  يطسم الناتج عل  عدد  حدات الصند قو  يعد ذلاك ساعااً استاشاادياً للوحادة. 

  لكن يجوز لمديا الصند ق بعد مواقطة الهيئة تأجيي موعد تطويم أاول الصند ق.

 الوحدات مالكيتقديم التقارير ل 10.7

)الاااب الساابعو الماادة   حادات الصاناديق لماالكيقهم متطلاات تطديم التطااريا مان جاتام ماديا الصاند ق  – 1..1هدف تعليمي 

 (3( )الااب الثاتيو المادة 83
 

علا  ماديا الصاند ق  كاذلكالوحادة عناد اتشاتااك قاي  حادات الصاند ق.  ييصدر مديا الصند ق إشعار تأكياد لماالك

 الوحدات كي ستة أشها كلد أعل  تتضمن المعلومات اآلتية: يتطديم تطاريا لمالك

 ااقي قيمة أاول  حدات الصند ق.  - 1

 عدد  حدات الصند ق التي يملكها كي مالك  ااقي قيمتها.  - 8

 أي ربح مدقوع تحق آلخا تطايا تم تطديمه لمالكي الوحدات.  - 3
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وصناديق االستثمار العقاري ديق االستثمارأسئلة للمراجعة: الئحة صنا 1  

 

يجررب  عررداد التقررارير األوليررة لمررالكي وحرردات الصررناديق العامررة و تاحتهررا للجمهررور خررالل ....... نهايررة فقرررة  -1

 :التقرير

 يوماً. 40 (أ )

 يوماً. 31 (ب )

 أيام. 10 (ج )

 أيام 1 (د )

 

 :يقصد بالمستثمرين ذوي الخبرة عند طرح وحدات الصندوق الخاص -1

 .يتصاقون للسابهم الخاصأشخاص ماخص لهم  (أ )

 .مستثما ن متخصصون (ب )

 .شاكات استثمارية تتصاف للسابها الخاص (ج )

 .جميع ما ساق (د )

 

 :يكون طرح وحدات الصندوق األجنبي طرحاً خاصاً  ذا كان -1

 .اللد األدت   اجم الدقع لكي مطا ح عليه ت يطي عن مليون لاير سعودي أ  ما يعادله (أ )

 .مليون لاير سعودي أ  ما يعادله 1عليه ت يطي عن اللد األدت   اجم الدقع لكي مطا ح  (ب )

 .مليون لاير سعودي أ  ما يعادله 10اللد األدت   اجم الدقع لكي مطا ح عليه ت يطي عن  (ج )

 .مليون لاير سعودي أ  ما يعادله 11اللد األدت   اجم الدقع لكي مطا ح عليه ت يطي عن  (د )
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الحصررول علررى موافقررة الهيئررة علررى طرررح وحرردات فرري صررندوق يجررب أن يكررون مقرردم الطلررب الررذي يرغررب فرري  -1

 استثماري جديد، أن يكون شخصاً مرخصاً له من الهيئة لممارسة أعمال:

 المشورة. (أ )

 اللفظ. (ب )

 التاتيم. (ج )

 اإلدارة. (د )

تقررديم تقررارير لمررالكي الوحرردات كررل ................. كحررد أدنررى، االسررتثمار العقرراري يجررب علررى مرردير صررندوق  -1

 ول وحدات الصندوق، عدد الوحدات المملوكة، والتوزيعات المدفوعة:تتضمن صافي أص

 شها. (أ )

 ثالثة أشها. (ب )

 ستة أشها. (ج )

 سنة. (د )
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 الئحة االندماج واالستحواذ  

 

 

 :األهداف التعليمية

إل  سلسالة أهاداف تعليمياة تام إدراجهاا قاي الخايطاة التعليمياة للمانهج الدراساي قاي  اتختاارالمنهج الدراسي لهذا  قُّسم

هآخا هذا الكتاب.   هذا الهدف قي إطار يساق النص.  بمضمونقي كي ماة تتم قيه تغطية هدف تعليمي   سينوَّ

 

 المقدمة 

 األحكام العامة  1.1

 القواعد المنظمة للعروض      1.1

 عن عملية االستحواذ اإلعالن العام      1.1

 مسؤوليات العارض والشركة المعروض عليها      1.1

8 



 

 

 

 

99 

 المقدمة

 :تساي أحكام هذه الالئلة عل 

أي بيع ا  شااه ألسهم تتمتع بلطوق التصويت قي الشاكات المدرجة قي السوق  ينتج عنها تملك أ  سايطاة  (1

أ  أكثا من أسهم الشااكةو المعاا ض % 10شخصو منفاداً أ  مجتمعاً مع من يتصاف باتتفاق معهو عل  

 عليها ذات العالقة.

أي عاض لشااه أسهم تلماي حاق تصاويت قاي الشااكات المدرجاة قاي الساوق إذا كاتات كمياة األساهم التاي  (8

ياغم العارض قي تملكها ست يد تساة ملكيته منفااداً أ  مجتمعااً ماع مان يتصااف باتتفااق معاهو أ  األساهم 

أ  أكثااا ماان أسااهم الشاااكة المعااا ض عليهااا ذات العالقااةو  ماان ذات قئااة  %10التااي تلاات تصاااقهمو إلاا  

 .األسهم

  تطاق أحكام هذه الالئلة عل : 

لهام,  أي  المشاركين قي السوق  يشمي ذلك مصدري األ راق المالياة,  المسااهمين,   األشاخاص المااخص .1

 ضع لهذه الالئلة.شخص شارك أ  قدم دعم استشارة بشكي مااشا أ  غيا مااشا قي أي افطة تخ

 الشاكات الخاضعة لهذه الالئلة. ةأعضاه مجالس إدار .8

 عل  أي شاكة خاضعة لهذه الالئلة.)أ  ي يد تملكه( لغاض اتستلواذ الفعلي أي شخص يسع   .3

 األحكام العامة 1.1

 (3قي السوق السعودية )الااب األ لو المادة  ذقهم األحكام العامة المتعلطة باتتدماج  اتستلوا - 1.1هدف تعليمي 
 

باسااتثناه ااافطات الايااع  الشااااه الخااااة, يجاام علاا  العااارضو  الشاااكة المعااا ض عليهاااو تعيااين مستشاااريهم  (أ 

الماااليين علاا  أن يكوتااوا مسااتطلين  ماخصاااً لهاام ماان قاااي الهيئااةو  كااذلك مستشاااريهم الطاااتوتيين علاا  أن يكوتااوا 

ي ممارسة مهنة الملاماة قي المملكة.  يجم ان يكون المستشار ن المااليون للعاارض أ  مستطلين  ماخصاً لهم ق

الشاكة المعا ض عليها ضاب  اتتصال للتنسيق مع الهيئة تيابة عن كي منهم قيما يتعلاق باتساتلواذ أ  اتتادماج 

 الملتمي.

ت تكاون الاياتاات معادة علا  تلاو قاد يجم علا  األطاااف المعنياة قاي اتساتلواذ أ  اتتادماج باذل العناياة بلياث  (ب 

 .يؤدي إل  تضليي المساهمين أ  السوق

 .قي حالة العاضو يجم عل  العارض معاملة جميع مساهمي الشاكة المعا ض عليها من ذات الفئة بالتسا ي (ج 

يجم أن يكون أي مستند أ  إعالن ذي الة بالعاض أ  العاض الملتمي يطدم مان قااي العاارض أ  مجلاس إدارة  (د 

 لشاكة المعا ض عليها أ  أي من مستشاريهم المعنيين للمساهمين اليلاً  عادتً  غيا مضلي.ا

 قطاً ألحكاام هاذه الالئلاة  التأكاد مان قدرتاه  الالزمةت يجوز للعارض اإلعالن عن العاض إت بعد اتخاذ التدابيا  (ه 

 اتخااذ جمياع الخطاوات لعاارض اإلا   تطاع مساؤ لية تطاديم المشاورة  وعل  اتستماار قي تنفياذ العااض ع مه 

 مستشاره المالي.عل   الشأنبهذا الالزمة 

الشااااكة  المعاااا ض عليهاااا ت  ياااد مسااااهميالشااااكة يجااام علااا  العاااارض  مجلاااس إدارة قاااي حالاااة العااااضو  (  

لتمكينهم من التواي إل  قاار سليم مان أجاي قااول العااض أ   ؛بالمعلومات  التوايات الكاقية المعا ض عليها

 .  عنهم تاحة الوقت الكاقي لهم تتخاذ ذلك الطاار,  عدم حجم أي معلومات ذات الة بالعاضرقضه,   إ
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يجم عل  جميع األشاخاص المطلعاين علا  معلوماات ساايةو  بخاااة تلاك التاي تاؤثا قاي ساعا الورقاة المالياةو  (ز 

ت يجاوز تطاديمها إلا  تتعلق باتستلواذ أ  أي افطة ملتملاة مان هاذا الناوعو أن يعااملوا هاذه المعلوماات بسااية  

شخص آخا إت إذا كان ذلك ضاا رياًو  كاان ذلاك الشاخص يعلام بضاا رة اتلتا ام بالسااية.  يجام علا  جمياع 

هؤته األشخاص أن يتصاقوا بشكي يلد مان قااص حاد ن تسااب المعلوماات السااية أ  المعلوماات التاي تاؤثا 

 قي سعا الورقة المالية.

اتستلواذ الذي تنطاق عليه أحكام هذه الالئلةو يجم اإلقصاح للمساهمين عند  جود أطااف ذ ي عالقة قي  (ح 

المعنيين بشكي كامي عن مصالح تلك األطااف قي الصفطة قاي إتمامهاو  يجم أن تكون بشا ط مسا ية للشا ط 

 المطاطة عل  أي افطة اشتاك قيها أشخاص آخا ن قي ظا ف مماثلة.

 .عليها التصاف دائما  قطاً لمصللة المساهمينيجم عل  مجلس إدارة الشاكة المعا ض  (ط 

ت يلق للمساهم الذي يملك أسهماً قي العارض )أ  الشاكة الدامجة(  الشاكة المعا ض عليها )أ  الشاكة  (ي 

المندمجة( التصويت قي الجمعية العامة للمساهمين عل  قاارات تتعلق بعا ض تنطاق عليها هذه الالئلة إت 

 .قي إحدى الشاكتين

التصويت عل   - قي اجتماع للمجلس أ  أي من اللجان أ  قي الجمعية العامة -يجوز ألي عضو مجلس إدارة ت  (ك 

قاار يتعلق بعاض تنطاق عليه أحكام هذه الالئلةو أ  بأي مسألة ذات الةو تنطوي عل  تعارض مصالح لذلك 

 :اآلتية العضو أ  لجهة أي قايم له.  تنشأ حالة تعارض المصالح قي أي من اللاتت

تتعلق بالعاض أ   -بشكي مااشا أ  غيا مااشا-عند  جود مصللة لعضو مجلس اإلدارة  (1

  .العاض الملتمي

أن يكون مساهماً قي العارض  قي الوقت تفسه عضواً قي مجلس إدارة الشاكة المعا ض  (8

 .عليها أ  العكس

أ  مديااً قي  أن يكون عضواً قي مجلس إدارة العارض  قي الوقت تفسه عضو مجلس إدارة (3

 .الشاكة المعا ض عليها أ  العكس

ألغااض تطايق أحكام هذه الالئلةو تعد مصللة أي قايم لعضو مجلس اإلدارة أ  تابع لهو مصللة للعضو  (ل 

 تفسه.

 القواعد المنظمة للعروض 1.1
 

 (16)الااب الثاتيو المادة  تطديم العا ضل  الطواعد المنظمة للخطوات المادئيةقهم  – 1.1هدف تعليمي 
 

 

تهدف الطواعد إل  ضا  العا ض من خطواتها األ ل  للتأكد من أن العملية عادلة للمسااهمين  للتأكاد مان أن العااض 

 قد قدم بنية إكماله  اتلت ام به.  قد تضمنت الطواعد اآلتي:

قاي أ  بلاد أقصا   قات تطديماه إلا   مجلس إدارة الشاكة المعا ض عليها أ  مستشاريهاإل  العاض  تطديميجم  (أ 

 .مساهمي الشاكة المعا ض عليها

يجم أن يوضح العاضو أ  التفا ض بشكي أ لي قاي شاأتهو هوياة المسااهمين الكااار لادى العاارض أ  العاارض  (ب 

 الملتمي  أي أشخاص آخاين يتصاقون باتتفاق معهم.
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يجاام قإتااه الملتمااي,  العااارض قاااي العاارض أ ماان مطاادماً  وأ  التفااا ض بشااكي أ لاي بشااأته إذا لام يكاان العاااضو (ج 

اإلقصاح عان هوياة ذلاك العاارض أ  العاارض الملتماي لمجلاس إدارة الشااكة المعاا ض عليهاا قاي بداياة تطاديم 

 العاض أ  التفا ض بشكي أ لي قي شأته.

 اإلعالن العام عن عملية االستحواذ 1.1
 

 (قطاة )أ( 17قهم أحكام اإلعالن العام عن عملية اتستلواذ )الااب الثاتيو المادة  – 1.1هدف تعليمي 
 

تتطلاام اللااوائح ماان جميااع األشااخاص المطلعااين علاا  المعلومااات المتعلطااة بااأي عمليااة عاااض أ  عاااض ملتمااي و 

يجااوز لهاام إطااالع أي  بخااااة المعلومااات التااي لهااا تااأثيا قااي السااعا, التعامااي معهااا باعتاارهااا معلومااات ساااية.  ت 

شااخص آخااا عليهااا إت قااي حالااة الضااا رة.  أن يااتم إل امااه بالملاقظااة علاا  سااايتها.   يجاام علاا  جميااع األشااخاص 

 المطلعين عل  المعلومات الساية بذل ما قي  سعهم لللد من أي تساب لهذه المعلومات.

 قي اللاتت التالية:إل امياً  يطلم اإلعالن العام عن العاض 

د تية مؤكدة لتطديم عاض )ت يخضع ألي شاط مساقو بخالف شاط اللصول عل  مواقطاة الهيئاة العاماة عند  جو (1

للمناقسة الواردة قاي الماادة الخامساة مان تئلاة اتتادماج  اتساتلواذ( تام إشاعار مجلاس إدارة الشااكة المعاا ض 

 اتساتلواذو بغاض النظاا عان موقاف عليها به بموجم الفطاة )هـ( من الماادة الساابعة عشااة مان تئلاة اتتادماج 

 .مجلس إدارة الشاكة المعا ض عليها تجاه ذلك العاض

اسااتلواذ شااخص علاا  أسااهم شاااكة مدرجااة قااي السااوق  تاتاام علاا  ذلااك اتسااتلواذ التاا ام ذلااك الشااخص بتطااديم  (8

يا اإلعاالن عاض بموجم الفطاة )أ( من الماادة الثالثاة  العشاا ن مان تئلاة اتتادماج  اتساتلواذ  ت يجاوز تاأخ

 . إن لم تتواقا جميع المعلومات ذات العالقةو عل  أن تضمن قي إعالن تحق

% أ  أكثاا مان 40عندما يصاح الشخص )سواًه بشكي منفااد أ  ماع مان يتصااف باتتفااق معاه( مالكااً لماا تسااته  (3

ة  العشاا ن مان تئلاة أسهم الشاكة التي تتمتع بلطوق التصويت قي الشاكة المعاا ض عليهاا  قطااً للماادة الاابعا

 .اتتدماج  اتستلواذ

عندما تكاون الشااكة المعاا ض عليهاا )قااي باده المفا ضاات األ لياة قاي شاأن تطاديم العااض( موضاعاً للشاائعات  (4

% أ  أكثا قاي ياوم  احادو ماع  جاود أساااب معطولاة تفياد باأن هاذا 10 التوقعاتو أ  عند تغيا سعا أسهمها بنساة 

 التغيا تاتج عن اإلجااهات التي اتخذها العارض الملتمي. 

ون الشااكة المعاا ض عليهاا )بعاد باده المفا ضاات األ لياة قاي شاان تطاديم العااض( موضاعاً للشاائعات عندما تكا (1

 التوقعاات المتعلطاة بااالعاضو أ  عناد  جااود حاكاة غياا معتااادة قاي سااعا أساهم الشااكة المعااا ض عليهاا بنساااة 

% أ  اكثاا قاي 10أ   % أ  أكثا من ادت  سعا منذ بده المفا ضات بين الشاكة المعاا ض عليهاا  العاارضو80

 .يوم  احد

% أ  أكثا مان حطاوق 30عندما تكون المفا ضات أ  المناقشات المتعلطة باستلواذ ذي عالقة بأسهم مدرجة قي السوق تمثي  (6

التصويت قي شاكةو أ  عندما يكون مجلاس إدارة الشااكة المدرجاة يالاث عان عاارض أ  عارضاين ملتملاينو لت ياد عان 

اص )بخالف من تستدعي اللاجة معاقتهم باألما من المسؤ لين قي الشاكات المعنية  مستشاريهم العدد الملد د من األشخ

 .المااشاين(

 

 



 

 

 

 

102 

 

 مسؤوليات العارض والشركة المعروض عليها 1.1

قطااة  17)الاااب الثااتيو الماادة  مسؤ ليات العاارض  الشااكة المعاا ض عليهاا عناد إاادار اإلعاالنقهم  – 1.1هدف تعليمي 

 ((ب)

 

 : حددت الالئلة المتطلاات التالية بوافها مسؤ ليات مطدم العاض أ  مطدم العاض أ  كليهما

 

قاي بده المفا ضات األ لية مع مجلس إدارة الشاكة المعا ض عليهاو تطع مسؤ لية إادار اإلعالن المطلوب  (1

للالة مااقاة أي مؤشاات عل   قطاً للفطاة )أ( من هذه المادة عل  عاتق العارض.  يجم عل  العارض قي هذه ا

 جود تغيا معتاد قي سعا أسهم الشاكة المعا ض عليها أ  عند تعاض الشاكة المعا ض عليها للشائعات 

تئلة  التوقعاتو  يكون العارض مسؤ تً أيضاً عن اإلعالن بمجاد تشوه الت ام بموجم المادة الثالثة  العشاين من 

 .اتتدماج  اتستلواذ

 

 -سواه أدى ذلك أ  لم يؤد إل  تطديم عاض–المفا ضات األ لية مع مجلس إدارة الشاكة المعا ض عليها  بعد بده (8

قإن المسؤ لية الائيسية عن الطيام باإلعالن المطلوب  قطاً للفطاة )أ( من هذه المادة تطع عل  عاتق مجلس إدارة 

مؤشاات عل   جود تغيا غيا معتاد قي سعا  الشاكة المعا ض عليها الذي تجم عليه قي هذه اللالة مااقاة أي

 أسهم الشاكة المعا ض عليها أ  عند تعاض الشاكة المعا ض عليها للشائعات  التوقعات.

 

قي حال  جود تواية بطاول العاض  تطديم طلم إل  الهيئة لتعليق التدا ل بشكي مؤقتو  مواقطة الهيئة عل  ذلك  (3

اتستعاضة عن اإلعالن الفوري باللصول عل  المواقطة عل  التعليق  الطلمو  يجوز للشاكة المعا ض عليها

 المؤقت للتدا لو  قيامها باإلعالن بعد ذلك مااشاة.

 

يجوز للعارض الملتمي أن يسع  إل  منع مجلس إدارة الشاكة المعا ض عليها من إادار اإلعالن أ  من  ت (4

 طلم تعليق التدا ل بشكي مؤقت من الهيئة.
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 واالستحواذ االندماج الئحة: للمراجعة أسئلة 1

 

 

التصروي   -في اجتما  للمجلرل أو أي مرن اللجران أو فري الجمعيرة العامرة  -ال يجوز ألي عضو مجلل  دارة  -1

علرى قرررار يتعلررق بعررض تنطبررق عليرره أحكرام هررذه الالئحررة، أو برأي مسررألة ذات صررلة، تنطروي علررى تعررارض 

 قريب له. وتنشأ حالة تعارض المصالح في أي من الحاالت اآلتية:مصالح لذلك العضو أو لجهة أي 

تتعلاق باالعاض أ  العااض  -بشاكي مااشاا أ  غياا مااشاا -عند  جاود مصاللة لعضاو مجلاس اإلدارة  (أ )

 الملتمي.

أن يكون مساهماً قي العاارض  قاي الوقات تفساه عضاواً قاي مجلاس إدارة الشااكة المعاا ض عليهاا أ   (ب )

 العكس.

قي مجلس إدارة العاارض  قاي الوقات تفساه عضاو مجلاس إدارة أ  ماديااً قاي الشااكة أن يكون عضواً  (ج )

 المعا ض عليها أ  العكس.

 ساق ما جميع (د )

 

 

يكون اإلعالن العام مطلوباً، عندما يكون هناك زيادة سرعرية، بعرد بردء المفاوضرات األوليرة فري  الالئحة حسب -1

شأن تقديم عرض ، بنسبة ................. أو أكثر فوق أدنرى سرعر لهرا منرذ بردء ذلرك، أو زيرادة سرعرية بنسربة 

 ................ أو أكثر في يوم واحد

 %.10%و 10 (أ )

 %.80%و 10 (ب )

 %.10%و 80 (ج )

 %.80%و 80 (د )
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 قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 

 

 :األهداف التعليمية

إل  سلسالة أهاداف تعليمياة تام إدراجهاا قاي الخايطاة التعليمياة للمانهج الدراساي قاي  اتختاارالمنهج الدراسي لهذا  قُّسم

هآخا هذا الكتاب.   هذا الهدف قي إطار يساق النص.  بمضمونقي كي ماة تتم قيه تغطية هدف تعليمي   سينوَّ

 

 

 المقدمة 

 ف قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاباأهد 1.4

 التعاريف 1.4

 التطبيق العام لمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 1.4

المررخص لره والشرركات تطبيق السياسات واإلجراءات على فرو  الشرخص  1.4

 التابعة له خارج المملكة

  جراءات العناية الواجبة تجاه العميل 1.4

 تطييم العميي 1.1.1

 لطق من هوية العمييالت 8.1.1

 المخاطا قي العناية الواجاة تجاه العمييأسلوب تطييم  3.1.1

 العماله ذ  المخاطا العالية 4.1.1

 اهات العناية الواجاة تجاه العميياللاتت الواجم قيها الطيم بإجا 1.1.1

 الحاالت التي ال تتطلب التحقق من العميل 1.4
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 المقدمة

مان جهاود الهيئاة  جا هاُ  م8002 تمويي اإلرهاب قاي عاام  األمواليمثي تاني هيئة السوق المالية لطواعد مكاقلة غسي 

لتطوية  تمتين الضواب   الاقابة عل  كي معامالت السوق المالية بواساطة األشاخاص المااخص لهام  كاي المشااركين 

أن هذا الفصي ت يغطي كي الطواعد بالتفصيي قإته يعطي المتادربين تظااة عاماة حاول غااض  من  بالاغمقي السوق. 

  مواد الطواعد الائيسة  عناااها. 

 اف قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أهد 1.4

 (1األ لو المادة  الاابقهم األهداف العامة لطواعد مكاقلة غسي األموال  تمويي اإلرهاب ) – 1.4هدف تعليمي 
 

لا  التأكاد مان التا ام األشاخاص المااخص لهام  األشااخاص إقواعاد مكاقلاة غساي األماوال  مكاقلاة اإلرهااب  تهادف

 لإلجااهات  الضواب  الصادرة عن هيئة السوق المالية بما يضمن اآلتي:المسجلين 

 هـ  تئلته  81/06/1484 تاري   31تطايق تظام مكاقلة غسي األموال الصادر بموجم األما الملكي رقم م/ -أ 

 التنفيذية  الطاارات التي أادرتها األمم المتلدة  المنظمات الد لية ذات الصلة.

 المالية  مصداقيتها.تع ي  ت اهة السوق  -ب 

حماية األشخاص الماخص لهم  عمالئهم من العمليات غياا الطاتوتياة التاي قاد تنطاوي علا  غساي لألماوال أ   -ج 

 تمويي لإلرهاب أ  أي تشاط إجاامي أخا.

 التعاريف 1.4

 (8و المادة األ ل الاابمعاقة مفهوم غسي األموال ) – 1.4هدف تعليمي 
 

ارتكااب أي قعاي أ  الشاا ع قياه بطصاد إخفااه أ  تموياه أااي حطيطاة أي أماوال مكتسااة غسي األموال بأتاه: " يعاف  

 .للشاع أ  النظام  جعلها تاد  مشا عة المصدر" خالقاً 

 لكاي النشااطات التاي تمثاي غساالً  رادعااً  تكون عليه قطد تم  ضع قواعد مكاقلة غسي األموال  مكاقلة اإلرهاب لكي 

: " تموياي العملياات اإلرهابياة  اإلرهاابيين بأتاهاإلرهااب تمويي .  قي المطابي قطد تم تعايف قي السوق المالية لألموال

  المنظمات اإلرهابية".

ئه  عملياته عند يجم عل  الشخص الماخص له األخذ باتعتاار طايعة تشاطه  هيكله التنظيمي  توع عمال -1

  عليه التأكد من كفاية مالئمة اإلجااهات  ضع سياسات  إجااهات مكاقلة غسي األموال  تمويي اإلرهابو 

 التي يتخذها للمتطلاات   األهداف العامة المنصواة عيها قي هذه الطواعد.

اّدقت المملكاة العابياة الساعودية  طاطات اتفاقياة األمام المتلادة لمكاقلاة اتتجاار غياا المشاا ع قاي المخادرات  -8

( م8000 لمتلدة لمكاقلة الجاائم المنظمة عاا الوطنية )بااليامو(  اتفاقية األمم ام1122 المؤثاات العطلية )قيينا 

(.  تتطلام اتتفاقياات الساابق ذكاهاا  ضاع إجاااهات م1111 اتتفاقية الد لية لطماع تموياي اإلرهااب )تيوياورك 

 تنفيااذها لمكاقلااة تهاياام المخاادرات  غسااي األمااوال  تمويااي اإلرهاااب  غياهااا ماان الجاااائم الخطياااة  أعمااال 

عل  تلك اتتفاقيات عل  الشخص الماخص له  ضع أتظمة  سياسات  إجاااهات تهادف  ة المنظمة.  بناهً الجايم

عان اإلدارة الفعالاة  مساؤ لةإل  مكاقلة غساي األماوال  تموياي اإلرهااب.  اإلدارة العلياا للشاخص المااخص لاه 
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و  تلتاا م  ضااع سياسااات للمخاااطا التااي تواجااه أعمالااهو بمااا قااي ذلااك مخاااطا غسااي األمااوال  تمويااي اإلرهاااب

جميااع المتطلاااات ب إجااااهات مناساااة  قعالااة لمنااع غسااي األمااوال  تمويااي اإلرهاااب  ضاامان تنفيااذهاو  اتلتاا ام 

بشاكي  مساؤ تً التنظيمية  الطاتوتية ذات العالقة.  لضمان تلطيق ذلك يجم علا  اإلدارة العلياا تعياين ماديا يكاون 

اإلجااهات المتعلطة بمكاقلة غسي األماوال  تموياي اإلرهااب  غياهاا مااشا عن اإلشااف عل  تنفيذ السياسات  

 تينطاااق ذلااك علاا  الشااخص الماااخص لااه الااذي يطتصااا تااوع النشاااط  وماان المتطلاااات الطاتوتيااة ذات العالقااة

الماخص له قي ممارسته عل  إدارة اناديق اتستثمار الخااة غياا العطارياة أ  إدارة ملااقظ المساتثماين ذ ي 

أ  التاتياام أ  تطااديم المشااورة عنااد تكليفااه جهااة خارجيااة بااأداه  ظيفااة مسااؤ ل التاليااغ عاان غسااي األمااوال  الخااااة

 تمويي اإلرهابو عل  أن يصدر الشخص الماخص لاه تعليماات لجمياع موظفياه باإلحالاة الفورياة ألي عملياة أ  

عملياة لهاا عالقاة أ  يشاتاه أن لهاا افطة معطدة أ  ضخمة أ  غيا طايعية أ  عملية تثيا الشكوك  الشااهات أ  أي 

عالقة بغساي أماوال أ  تموياي عملياات إرهابياة أ  تموياي إرهاابيين أ  منظماات إرهابياة إلا  مساؤ ل التالياغ عان 

غسي األموال  تمويي اإلرهاب  لدى الجهة الخارجية المكلفاة الاذي قاد يااى إعاداد باالغ بشاأتها لوحادة التلاياات 

ة الخارجيااة مسااؤ لة عاان ضاامان اتلتاا ام بالمتطلاااات المنصااوص عليهااا قااي تظااام الماليااةو  أن تكااون تلااك الجهاا

مكاقلة غسي األموال  تئلته التنفيذياةو  عليهاا إباالغ الجهااز اإلداري للشاخص المااخص لاه بالمساائي المتعلطاة 

 .بغسي األموال  تمويي اإلرهاب

 بالتطبيق العام لمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها 1.4

 (3قهم التطايق العام لمتطلاات قواعد مكاقلة غسي األموال  تمويي اإلرهاب )الااب الثاتيو المادة  – 1.4هدف تعليمي 
 

حددت الطواعد أربع متطلاات عامة يجم عل  األشخاص الماخص لهم التأكد من قعاليتها من أجاي مناع غساي األماوال 

  مكاقلة تمويي اإلرهاب.  هذه المتطلاات هي:

لاا  مكاقلااة غسااي األمااوال  تمويااي اإلرهااابو  التأكااد ماان اتلتاا ام التااام إ ضااع سياسااات قعالااة  مكتوبااة تهاادف  (أ )

للمتطلاات التنظيمية  الطاتوتية جميعها بما قي ذلك حفظ السجالت  التعا ن مع  حدة التلاياات المالياة  الجهاات 

 التنفيذية  الطواعد ذات العالقة من خالل عن تطايق تظام غسي األموال  تمويي اإلرهاب  تئلته  المسؤ لة

  حدة مكاقلة غسي األموال  تمويي اإلرهاب قي الهيئة بما ذلك اإلقصاح عن المعلومات قي الوقت المناسم.

 عليها  األخذ باتحتياطات   اطالعهم موظفيه ملتوى هذه الطواعد قهماً تاماً  مسؤ ليةالتأكد من قهم جميع  (ب )

 ألموال  تمويي اإلرهاب.جميعها لمكاقلة غسي ا

مااجعااة سياسااات  إجااااهات مكاقلااة غسااي األمااوال   تمويااي اإلرهاااب باتتظااام لضاامان قعاليتهااا .  ماان ذلااك  (ج )

مااجعة السياسات   اإلجااهات الخااة بمكاقلة غسي األموال  تمويي اإلرهاب الصاادرة عان إدارة المااجعاة 

يم النظاام الخااص بكشاف أي عملياات ( تطيا1الداخلية أ  مسئول المطابطة لضمان اتلت ام بها  تشمي المااجعاة: )

( تطييم  مااجعة تطاريا العمليات الضخمة أ  غيا العادية  التأكاد مان االتهاو 8غسي أموال  تمويي إرهاب.و )

 ( تطييم مستوى معاقة موظفي خدمة العماله 4( مااجعة جودة اإلبالغ عن العمليات المشتاه قيهاو  )3)

 مسؤ لياتهم.

خااة بطاول العميي  التعامي معه  اتخاذ إجااهات العناية الواجااة  اللااص الاالزم  تطايق سياسات  إجااهات (د )

تجاااه العمياايو المنصااوص عيهااا قااي هااذه الطواعااد بمااا قااي ذلااك األخااذ باتعتاااار مخاااطا غسااي األمااوال  تمويااي 

  اإلرهاب عل  حسم توع العميي  عالقة العمي معه.
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الشررخص المرررخص لرره والشررركات التابعررة لرره تطبيررق السياسررات واإلجررراءات علررى فرررو   1.4

 خارج المملكة

قهام متطلااات لطواعاد مكاقلاة غساي األماوال  تموياي اإلرهااب قيماا يتعلاق بفاا ع الشاخص المااخص لاه  – 1.4هدف تعليمي 

 (4 الشاكات التابعة له خارج المملكة )الااب الثاتيو المادة 
 

لهام قاا ع  شااكات تابعاة  الاذيناألشخاص الماخص لهم  عل تفاض قواعد مكاقلة غسي األموال  تمويي اإلرهاب 

 خارج المملكة اآلتي:

يجام علا  الشااخص المااخص لااه التأكاد ماان التا ام قا عاه خااارج المملكاة  الشاااكات التابعاة لااه ألتظماة  لااوائح  -1

 اللد الذي   قواعد المملكة المتعلطة بمكاقلة غسي األموال  تمويي اإلرهاب  توايات مجموعة العمي الماليو إل 

 تسمح به الطواتين  األتظمة قي الد لة المضيفة. 

عل  الشخص الماخص له أن يولي اهتماماً خاااً بتطايق الفطاة )ا( من هذه الماادة علا  قا عاه  شااكاته التابعاة  -8

 ددة قي له قي الد ل التي ت تطاق توايات مجموعة العمي المالي أ  ت تطاطها بشكي كاٍفو بما قي ذلك الد ل المل

 مجموعة العمي المالي عل  أتها د ل ت تطاق تلك التوايات.

قي حاال  جاود أي اخاتالف باين متطلااات مكاقلاة غساي األماوال  تموياي اإلرهااب المطاطاة قاي المملكاة   الاد ل  -3

 المضيفة لفا ع الشخص الماخص له أ  الشاكات التابعة له يجم عل  الشخص الماخص له تطايق أقضي 

 عل  قا عه أ  شاكاته التابعة له إل  اللد الذي تسمح به قواتين الد لة المضيفة.المتطلاات 

إذا لم يتمكن الفاع الخارجي أ  الشاكة التابعة للشخص المااخص لاه مان الوقااه باأي مان متطلااات مكاقلاة غساي  -4

بذلك أ  ألي سام آخااو ت تسمح  المضيفةاألموال  تمويي اإلرهاب المطاطة قي المملكة ألن قواتين  أتظمة الد لة 

  جم عليه تاليغ الهيئة بذلك قوراً  اتلت ام لما يصدر من توجيهات قي الشأن. 

  جراءات العناية الواجبة تجاه العميل 1.4

 تقييم العميل 1.1.4

 (7و 6قهم األهداف العامة لطواعد مكاقلة غسي األموال  تمويي اإلرهاب )الااب الثالثو المادة  – 4.1.1هدف تعليمي 
 

يجم عل  الشخص الماخص له قاي قاول أي عمييو إعاداد تماوذج "معاقاة عمياي" متضامناً المعلوماات الاواردة قاي  

 تئلة األشخاص الماخص لهمو  المعلومات األخاى المطلوبة بموجم هذه الطواعد.( من 3-1مللق )

ف تلديااد توعيااة العميااي الااذي يجاام علاا  الشااخص الماااخص لااه تطااويا سياسااات  إجااااهات قاااول العميااي بهااد كااذلك

يلتمي أن تكاون المخااطا المتاتااة علا  قاولاه عالياة قاي ماا يتعلاق بمكاقلاة غساي األماوال  تموياي اإلرهااب.  علياه 

 ضع سياسات  إجااهات شاملة  مفصلة بشأن العناية الواجاة تجاه العميي ذي المخاطا العاليةو بما قاي ذلاك سياساات 

عالقة العمي مع هذا العميي.  لتلديد كون العمياي مان ذ ي المخااطا العالياةو يجام علا   داخلية  اضلة للمواقطة عل 

 الشخص الماخص له األخذ باتعتاار مجموعة من العوامي من ضمنها اآلتي:

 بياتات العميي  خلفيته. (أ )

 طايعة عمي العميي  درجة مخاطا غسي األموال  تمويي اإلرهاب. (ب )
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مكان تأسيس عمي العميي  مطا الطاف النظيا الذي يتعامي معه العميي  تسيما إذا كان مكان التأسيس أ  المطاا  (ج )

 قي د لة ملددة من مجموعة العمي المالي أ  من الد ل المعا قة لدى الشخص الماخص له بعدم مناساة  كفاية 

 المعاييا المطاطة قيها لمكاقلة غسي األموال  تمويي اإلرهاب.

 قي هيكي ملكية العميي. -د ن أسااب معطولة–التعطيد  (د )

 طايطة الدقع  توعهو  يستوجم ال يادة قي التدقيق أن يكون المالغ المطدم من العميي إل  الشخص الماخص له  (ه )

 إليداعه قي حسابه مسلوباً عل  طاف ثالث ليس له عالقة  اضلة بالعميي.

درجاة مخااطا عالياة مثاي رقاض مؤسساة مالياة أخااى عالقاة  أي معلومات أخاى قد تدل علي أن العمياي يمثاي (  )

عمي معه. باإلضاقة لذلك يجم عل  الشخص الماخص له إعادة النظا قي تطييم درجاة مخااطا العميايو إذا كاان 

تم  تشاط حسابه بعد قاول التعامي معهو ت يتطابق مع معلومات الشاخص المااخص لاه عناهو  األخاذ باتعتااار 

يجم عل  الشخص الماخص له عادم قااول عمياي أ  قاتح حسااب لاه إت بعاد  لية مشتاه قيها. اإلبالغ عن أي عم

مطابلته  جهاً لوجهو قي ما عدا اللااتت التاي تنطااق عليهاا إمكاتياة اتعتمااد علا  طااف ثالاث للطياام باإجااهات 

 العناية الواجاة تجاه العميي

 التحقق من هوية العميل 1.1.4

 (2قهم متطلاات التلطق من هوية العميي من جاتم األشخاص الماخص لهم )الااب الثالثو المادة  – 4.1.1هدف تعليمي 
 

الطواعد أته يجم عل  الشخص الماخص له اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لتمكينه من اللصول علا  بياتاات تضمنت  

كاملة  حطيطية عن أي عميي   ضعه المالي  أهداقه اتستثمارية.  عليه عدم قتح حسابات مجهولة بأسماه غيا حطيطياة 

يجاام علاا  الشااخص الماااخص لااه تطايااق  أ   هميااةو أ  حسااابات ألشااخاص أبلغاات الهيئااة بلظااا التعامااي معهاام. 

إجاااهات العنايااة الواجاااة تجااه العميااي علاا  العمااله كاقااةو  يتطلاام ذلاك ماان الشااخص المااخص لااه اتخاااذ الخطااوات 

 اآلتية:

 التلطق من هوية العمييو باستخدام المستندات األالية المطلوبة بموجم تظام مكاقلة غسي األموال  تئلته  (أ )

 المادةو  ينطاق ذلك عل  جميع األشخاص المفوض إليهم التوقيع عل  اللساب.التنفيذية  بموجم هذه 

 التلطق من المستفيدين اللطيطين من اللساب  المسيطاين عليه باستخدام المستندات األالية المطلوبة بموجم  (ب )

حاتت اتطاالع  تظام مكاقلة غسي األموال  تئلته التنفيذية  بموجم الفطاة الاابعة من هذه المادة  التي تغطي

 عل  الوثائق األالية الناقذة المفعول عند التلطق من هوية العماله.

 عل  توع العمييو  عالقة العمي أ   اللصول عل  معلومات عن الغاض من عالقة العمي  طايعتها بناهً  (ج )

 العمليةو لتمكنه من بذل العناية الواجاة تجاه العميي بشكي مستما.

العناية الواجاة تجاه العميي باستماارو مثي التدقيق المستما قي جمياع العملياات خاالل  التأكد من تطايق إجااهات (د )

 قتاة عالقة العمي لضمان أن جميع العمليات تتفق مع معاقة العمييو  بياتاتهو  أساس ثا ته  مصدر أمواله.
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 أسلوب تقييم المخاطر في العناية الواجبة تجاه العميل. 1.1.4

قهم العوامي التي تؤدي إل  تخفيض أ  تشديد مستوى العناية الواجااة تجااه العمياي )الاااب الثالاثو الماادة  – 4.1.1هدف تعليمي 

1) 
 

 يسمح لألشخاص الماخص لهم بتخفيف إجااهات العناية الواجاة تجاه العميي إذا كان ذلك العميي:

 جموعة العمي الماليشاكة مدرجة قي سوق مالية قي أي من الد ل التي تطاق بشكي كاف توايات م  - 1

أ  يكون شاكة تابعة لشاكة مدرجة.  إذا كاتت الشاكة المدرجة خاضعة لسايطاة قااد أ  مجموعاة ااغياة مان    - 8

األقاادو  جم عل  الشخص الماخص له أن يااجع بعناية مخاطا مكاقلاة غساي األماوال  تموياي اإلرهااب  أن 

 مستفيدين حطيطين. أماتوا مالكاً كأينظا قي مدى اللاجة إل  التلطق من هوية الفاد أ  األقااد سواه 

 قي المطابيو يجم عل  الشخص الماخص له تشديد إجااهات العناياة الواجااة المشاار إليهاا قاي الاااب الثالاث مان هاذه 

الطواعااد لفئااات العماااله  عالقااات العمااي أ  العمليااات التااي تنطااوي علاا  درجااة عاليااة ماان المخاااطا.  تختلااف هااذه 

ذلك عل  خلفية العميي  توع العملية  ظا قها المصااحاة.  يجام علا  الشاخص  اإلجااهات من حالة ألخاىو  يعتمد

طايطة ماتة عند تطايق هذه اإلجااهات عل  تلاك الفئاة مان العمااله الاذين   اتااعالماخص له ممارسة تطدياه الخاص 

 يشكلون درجه عالية من المخاطا.

مااخص لاه أن يوضااح ضامن سياسااته الخااااة  لألخاذ قاي اتعتااار مسااتوى مخااطا العمياي ويجام علاا  الشاخص ال

بطاول العماله  التعامي معهام ملاددات تطيايم درجاة المخااطا المساتخدمة لفئاات العمااله  األتشاطة التاي يمكان أن تُعاد 

مخاطا عالية عل  أن تشمي مخاطا العمييو  مخااطا الد لاةو  المخااطا الجغااقياةو  مخااطا المناتج  الخدماة ود ن 

 أخاى ذات عالقة.إغفال ألي مخاطا 

 العمالء ذوو المخاطر المرتفعة 1.1.4

 (11و10مخاطا ماتفعة )الااب الثالثو المادة  يعد ن ذ يمعاقة العماله الذين  – 4.1.1هدف تعليمي 
 

 الطواعد األتواع التالية من العماله من أالاب المخاطا الماتفعة: تعد

 األشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم:  (أ 

 هااو أي شااخص يشااغي أ  شااغي أخيااااًو أ  يسااع  أ  ماشااح لشااغي منصاام ماادتي رقيااع قااي اللكومااة أ  أي منصاام 

ااد أسااة الشاخص المااشااين )مثاي قاعسكاي أ  منصم قاي أي شااكة تابعاة للد لاة  خالقاه.  يشامي هاذا التعاياف أ

 يعناي الشاخص المتعاا ن أي  معاه المتعا تين صاألشخا كذلك يشمي  (.خوات تد  اإلخوة  األال  ج  الوالدين  األ

 للشخص المذكور.  كيالً شخص يعمي مستشاراً أ  

 

 الهيئات والمؤسسات غير الهادفة  لى الربح:  (ب 

ألغاااض أي شخص اعتااري )مؤسسة أ  هيئة ( ماخص له يمارس بشكي أساساي جماع التااعاات أ  إتفااق األماوال 

 غيا هادقة إل  الابح
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 الحاالت التي يجب فيها  جراء العناية الواجبة تجاه العميل 1.1.4

معاقة اللاتت التي يجم قيها عل  األشخاص الماخص لهم الطياام باإجااه العناياة الواجااة تجااه العمياي  – 1.1.4هدف تعليمي 

 (18)الااب الثالثو المادة 
 

 اتخاذ إجااهات العناية الواجاة تجاه العميي قي اللاتت اآلتية:يجم عل  الشخص الماخص له 

 قتح حساب أ  إقامة عالقة عمي. (أ 

 اتشتااه قي أي عملية غسي لألموال أ  تمويي لإلرهاب. (ب 

 الشك قي الة بياتات أ  معلومات أ   ثائق حصي عليها من العميي لغاض التلطق من هويته. (ج 

 

يجم عل  الشخص الماخص لاه التلطاق مان هوياة العمياي  العمياي الملتماي  المساتفيد اللطيطاي قااي  خاالل   عموماً 

إقامة عالقة العمي.  إذا لم يتمكن الشخص الماخص له من اتخاذ إجااهات العناياة الواجااة تجااه العمياي بشاكي مااٍض 

عملياة للعميايو  علياه تطاديا مادى اللاجاة إلا   قي ماحلة قتح اللسابو  جم عليه إتهاه عالقة العماي  عادم تنفياذ أي

 مشتاها قيها. عملياتاإلبالغ عن أي 

 تطلب التحقق من العميلتالحاالت التي ال  1.4

يتطلم قيها التلطق من العميي مان جاتام األشاخاص المااخص لهام )الاااب الثالاثو ت معاقة اللاتت التي  – 1.4هدف تعليمي 

 (14و 13المادة 
 

 التالية أمثلة للاتت ت يطلم قيها التلطق من هوية العميي من جاتم الشخص الماخص له: تمثي اللاتت

إذا كان الشخص الماخص له يعمي لمصللة عميي يستثما قاي ااند ق اساتثمار أ  ااند ق اساتثمار عطااري قاي  -1

الاوارد قاي هاذه الطواعادو إت إذا المملكة و  جم عليه اتخاذ إجااهات العناية الواجاة تجاه العميي  الت ام المتطلااات 

كان العميي طاقاً تظيااًو قال يل م التلطق من هوية المستفيدين اللطيطيين الذي يستثما ن من خالل الطاف النظياا. 

 لكن يجم عل  الشخص الماخص له التأكد من أن الطاف النظيا:

 

 ماخص له  تشاف عليه جهة إشااقية  رقابية مختصة. (أ )

 توايات مجموعة العمي المالي يعمي قي د لة تطاق (ب )

قي ذلك إجاااهات العناياة الواجااة  يطاق اللد األدت  من متطلاات مكاقلة غسي األموال  تمويي اإلرهاب بما (ج )

 هذه الطواعد  توايات مجموعة العمي  متطلااتن المتواقطة مع ي عليه التأكد من هوية المستفيدين اللطيطي

 المالي.

ا الطاااف النظيااا علاا  ت  يااد الشااخص الماااخص لااه أ  الهيئااة بااأي معلومااات إباااام اتفاقيااة يواقااق بموجاهاا (د )

 المستفيدين اللطيطين. نمطلوبة ع
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إذا تم تطاديم العمياي للشاخص المااخص لاه بواساطة طااف ثالاث  يتلطاق مان هوياة العمياي تياباة عناهو   يلام أن  -8

الطااف الثالاث إماا مصااقاً تجاريااً أ  مؤسساة تماارس تشااط أعماال األ راق المالياة.  لكان تظاي  يكون الماخص

له  ليس الطاف الثالث.  يجاوز للشاخص المااخص لاه  الماخص مسؤ لية التلطق من هوية العميي عل  الشخص

 إذا كان:اتعتماد عل  طاف ثالث للطيام بإجااهات العناية الواجاة للعميي 

 

 ي قي د لة غيا المملكة العابية السعودية.مطا العمي (أ )

 لإلشااف  المااقاة من قاي جهة إشااقية  رقابية مختصة ماخصاً له  خاضعاً الطاف الثالث   (ب )

 يطاق إجااهات اتلت ام لمتطلاات إجااهات العناية الوجااة تجااه العمياي  حفاظ الساجالت  قطااً لهاذه الطواعاد  (ج )

  توايات مجموعة العمي المالي.

يجاام علاا  الشااخص الماااخص لااه الطيااام بمااجعااة د ريااة لضاامان التاا ام الطاااف الثالااث للمعاااييا  إلاا  ذلااك إضاااقة

اإلجاااهات ذات العالقاة  مااجعاة تمااذج مان إجاااهات    المذكورة قي هذه المادةو التي قاد تشامي مااجعاة السياساات

 ة.العناية الواجاة تجاه العميي المنفذ
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 افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابأسئلة للمراجعة: قواعد مك 4

 

 أي من التالي ال يتصل بعملية غسل األموال؟ -1

 اكتساب األموال من مصادر مخالفة للشاع أ  النظام. (أ )

 إجااه الصفطات لتلويي األموال باتجاهات  بطاق مختلفة من أجي إخفاه أثا مصادرها. (ب )

 أتشطة اقتصادية مشا عة.استخدام األموال المنظمة  التي ياد  أن مصادرها شاعية قي  (ج )

 استخدام األموال لتمويي أتشطة إرهابية. (د )

 

عامالً ذا عالقة فري تحديرد مرا  ذا كران العميرل مرن ذوي المخراطر العاليرة، وذلرك ألغرراض  يُعد  أي من التالي ال  -1

  جراء العناية الواجبة تجاه العميل بصورة مشددة؟

 ألموال.طايعة عمي العمييو  احتمال ارتااطه بأتشطة غسي ا (أ )

 معاقة أن العميي لم يتم رقض التعامي معه من قاي مؤسسة مالية. (ب )

مكااان تأساايس عمااي العميااي  مطااا الطاااف النظيااا الااذي يتعامااي معااه العمياايو مثااي الااد ل الملااددة ماان  (ج )

 مجموعة العمي المالي.

 التعطيد د ن أسااب معطولة قي هيكي ملكية العميي. (د )

 

 لسياسيين ذوي المخاطر العالية بحكم مناصبهم:من ضمن األشخاص ا يُعد  أي من التالي  -1

I- .شخص يتول  منصااً حكومياً رقيعاً  أقااد أساته  أادقائه 

II- .شخص يتول  منصااً حكومياً قي شاكة تابعة للد لة  أقااد أساته  أادقائه 

III- .شخص يتول  منصااً رقيعاً قي شاكة مدرجة  أقااد أساته  أادقائه 

 ( قط .I) (أ )

 ( قط .II) (ب )

 ( قط .I(   )II) (ج )

 ( جميعاً.I(   )II(   )III) (د )

 

واجبررة مررن جانررب الشررخص مكافحررة غسررل األمرروال و تمويررل اإلرهرراب تشررديد مسررتوى العنايررة ال قواعرردتطلررب  -1

 صنف كمؤسسة أو هيئة غير هادفة للربح لألسباب التالية:مه العميل الاجالمرخص له ت

 تستخدم كأداة لتمويي اإلرهاب. ربماألتها  (أ )

 أموال التااعات ألعمال خياية.ألتها تلصي عل   (ب )

 ألتها معا ف عنها اتغماسها قي عمليات التالعم باألسواق. (ج )

 جميع ما ساق. (د )
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 في المملكة العربية السعودية الئحة حوكمة الشركات

 

 

 :األهداف التعليمية

إل  سلسالة أهاداف تعليمياة تام إدراجهاا قاي الخايطاة التعليمياة للمانهج الدراساي قاي  اتختاارالمنهج الدراسي لهذا  قُّسم

هآخا هذا الكتاب.   هذا الهدف قي إطار يساق النص. بمضمونقي كي ماة تتم قيه تغطية هدف تعليمي   سينوَّ

 

 المقدمة 

 حقوق المساهمين   .1.1

 الماتاطة  باألسهماللطوق  1.1.10

 المساهمينجمعية  8.1.10

   إدارة جمعية المساهمين 3.1.10

 أرباح  اللصول عل    4.1.10

 

 اإلفصاح والشفافية 2.10
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 المقدمة

تتضمن تئلة حوكمة الشاكات الطواعاد  المعااييا المنظماة إلدارة الشااكات المسااهمة المدرجاة قاي الساوق مان اجاي 

 حطوق المساهمين  حطوق أالاب المصالح. ضمان اتلت ام بأقضي ممارسات اللوكمة التي تكفي حماية

 اتطاالع يمكان للمتادربين الاذين لاديهم اهتماام أكثاا بالموضاوع وئلاة اّل ل يلخص هذا الفصي بعض المالماح الائيساة 

 عل  الالئلة لتفاايي أكثا.

   المساهمينحقوق  .1.1

   الحقوق المرتبطة باألسهم .1.1.1

و الماادة و الفصاي األ لقي الشاكات المدرجة قي السوق الساعودية )الاااب الثااتي قهم حطوق المساهمين – .1.1.1هدف تعليمي 

1) 
 

 : بخااة ما يلي وبالسهمجميع اللطوق المتصلة  مدرجة قي السوق السعوديةتثات للمساهم قي شاكة مساهمة عامة 

 .تطداً أ  بإادار أسهم األرباح التي يتطار توزيعها ااقي من هتصيا عل  اللصول .أ 

 من موجودات الشاكة عند التصفية. هتصيا عل  اللصول .ب 

 .قااراتها التصويت عل   و اتشتااك قي مدا تتها  والعامة أ  الخااة المساهمين جمعيات حضور .ج 

 .التنفيذية  لوائلهما المالية السوق  تظام الشاكات تظام أحكام  قق أسهمه قي التصاف .د 

 طلم اتطالع عل  دقاتا الشاكة   ثائطها و  يشمي ذلك الاياتات  المعلوماات الخاااة بنشااط  اتستفسار .ه 

مااع تظااام   تيتعااارضبمصااالح  الشاااكة  تيضاااالشاااكة  اسااتااتيجيتها  التشااغيلية  اتسااتثمارية بمااا 

 التنفيذية.  لوائلهما الشاكات  تظام السوق المالية 

 .إلدارةا مجلس أعمال  أداه الشاكة  مااقاة .  

 لية قاي ماواجهتهمو  الطعان بااطالن قااارات جمعياات ؤدارة  رقع دعوى المساإلأعضاه مجلس  مساهلة .ز 

  تظام الشاكة األساس. الشاكات تظامالمساهمين العامة  الخااة  قق الشا ط  الطيود الواردة قي 

جمعية العاماة غياا العادياة ما لم توقف ال وأ لوية اتكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مطابي حصص تطدية .ح 

 مان المائاة بعاد األربعاين للماادة  قطااً  - األسااس الشااكة تظاام قاي ذلك عل  تص ذاإ -العمي بلق األ لوية 

 .الشاكات تظام

 .أعضاه مجلس اإلدارة  اتتخابهم تاشيح .ط 

 قيد أسهمه قي سجي المساهمين قي الشاكة. .ي 

علاا  تسااخة ماان عطااد تأساايس الشاااكة  تظامهااا األساااس مااا لاام تطاام الشاااكة بنشاااهما علاا   اتطااالع طلاام .ك 

 .موقعها اإللكتا تي
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 جمعية المساهمين .1.1.1

)الااااب  قااي الشاااكات المدرجااة قااي السااوق السااعوديةاللطااوق الماتاطااة باجتماااع الجمعيااة العامااة قهاام  – .1.1.1هرردف تعليمرري 

 (13المادة  الفصي الثاتيو الثاتيو
 

تختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع األمور المتعلطة بالشاكةو  تمثي الجمعية العامة المنعطدة  قطاً لإلجااهات 

النظامية جميع المساهمين قي ممارسة اختصاااتهم المتعطلة بالشاكةو  تؤدي د رها  قطاً ألحكام تظام الشاكات 

 الجمعية العامة ما يلي: دعوة أ  اتعطاد من األمور التي يجم مااعاتها عند  لوائلة التنفيذية  تظام الشاكة األساسو 

 الشركات نظام في عليها المنصوص والظروف لألوضاع وفقا   للمساهمين العادية العامة الجمعية تنعقد  .أ 

 .األساس الشركة ونظام التنفيذية ولوائحة

 المالية السنة النتهاء التالية الستة األشهر خالل السنة في األقل على مرة  العادية العامة الجمعية تنعقد  .ب 

 .للشركة

 عليها المنصوص لألوضاع وفقا   اإلدارة، مجلس من بدعوة للمساهمين الخاصة أو العامة الجمعيات تنعقد  .ج 

 العامة الجمعية يدعو أن اإلدارة مجلس وعلى. األساس الشركة ونظام التنفيذية ولوائحه الشركات نظام في

 ملكيتهم تمثل المساهمين من عدد أو المراجعة لجنة أو الحسابات مراجع ذلك طلب إذا االجتماع إلى العادية

 إذا االنعقاد إلى الجمعية دعوة الحسابات لمراجع ويجوز. الشركة مال رأس من األقل على%( 5) نسبته ما

 .الحسابات مراجع طلب تاريخ من يوما   ثالثين خالل اإلدارة مجلس يدُعها لم

 األقل، على أيام بعشرة الموعد قبل أعمالها وجدول ومكانه العامة الجمعية انعقاد موعد عن اإلعالن يجب .د 

ع يومية صحيفة وفي للشركة اإللكتروني والموقع للسوق اإللكتروني الموقع في الدعوة ووُتنشر  في توز 

 النعقاد الدعوة توجيه للشركة يجوز ذلك، إلى وباإلضافة. الرئيس الشركة مركز فيها يكون التي المنطقة

 .الحديثة التقنية وسائل طريق عن لمساهميها والخاصة العامة الجمعيات

 الفقرة في إليه المشار اإلعالن نشر بين ما الفترة خالل العامة الجمعية أعمال جدول تعديل للشركة يجوز .ه 

 الفقرة في المقررة لألوضاع وفقا   ذلك عن الشركة تعلن أن على العامة، الجمعية انعقاد وموعد السابقة

 .السابقة

 عقد ويجوز. العامة الجمعية اجتماعات في والتصويت الفعالة للمشاركة الفرصة للمساهمين يتاح أن يجب  .و 

 بواسطة قراراتها على والتصويت مداوالتها في المساهم واشتراك للمساهمين العامة الجمعيات اجتماعات

 الخاصة الشركات لنظام تنفيذا   الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا   وذلك الحديثة، التقنية وسائل

 .المدرجة المساهمة بشركات

 ذلك ومن العامة، الجمعية اجتماع في المساهمين من عدد أكبر مشاركة تيسير على اإلدارة مجلس يعمل .ز 

 .المالئمين والوقت المكان اختيار

 قبل الرئيس الشركة مركز في الحضور في الراغبين المساهمين بيانات تسجيل من التحقق الشركة على  .ح 

 .أخرى وسيلة على األساس الشركة نظام ينص لم ما الجمعية النعقاد المحدد الوقت
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  دارة جمعية المساهمين .1.1.1

الماادة  الفصاي الثااتيو )الااب الثاتيو  قي الشاكات المدرجة قي السوق السعودية إدارة جمعية المساهمين .1.1.1هدف تعليمي 

11) 
 

  من بينها التالي: إدارة جمعية المساهمين آليةحددت الالئلة 

 مجلس ينتدبه من أو غيابه عند نائبه أو اإلدارة مجلس رئيس للمساهمين العامة الجمعيات اجتماعات يرأس .أ 

 .ونائبه اإلدارة مجلس رئيس غياب حال في لذلك أعضائه بين من اإلدارة

 اجتماعات في والتصويت الفعالة للمشاركة للمساهمين الفرصة بإتاحة المساهمين جمعية رئيس يلتزم .ب 

. التصويت حق استخدام أو الجمعيات حضور إعاقة إلى يؤدي إجراء أي وضع وتجنب العامة، الجمعية

  .التصويت وإجراءات االجتماعات تلك عمل تحكم التي بالقواعد علما   إحاطتهم ويجب

 إلى بشأنها األسئلة وتوجيه العامة الجمعية أعمال جدول في المدرجة الموضوعات مناقشة حق للمساهمين .ج 

ض ال الذي بالقدر األسئلة هذه عن اإلجابة ويجب. الحسابات ومراجع اإلدارة مجلس أعضاء  مصلحة يعر 

 .للضرر الشركة

 الهيئة تزويد الشركة على ويتعين العامة، الجمعية اجتماع محضر على االطالع من المساهمين تمكين يجب .د 

 .االجتماع عقد تاريخ من أيام عشرة خالل منه بنسخة

 بنتائج  – الهيئة تحددها التي للضوابط وفقا   –  والسوق الهيئة وإشعار للجمهور اإلعالن الشركة على .ه 

 .انتهائها فور العامة الجمعية

 

 الحصول على أرباح .1.1.1

باللصاول علاا  أرباااح المتعلطااة قهام للطااوق المسااهمين قااي الشااكات المدرجااة قاي السااوق الساعودية  – .1.1.1هردف تعليمرري 

 (1المادة الفصي األ لو )الااب الثاتيو 
 

 تشمي اللطوق العامة للمساهمين المتعلق باللصول عل  أرباح ما يلي:

 

ع التي النسبة األساس الشركة نظام يبين أن .أ   االحتياطي تجنيب بعد الصافية األرباح من المساهمين على توز 

   .األخرى واالحتياطيات النظامي

 المساهمين مصالح يحقق بما األسهم أرباح توزيع بشأن واضحة سياسة وضع اإلدارة مجلس على يجب .ب 

 .األساس الشركة لنظام وفقا   والشركة

 على األرباح توزيع بشأن الصادر العامة الجمعية لقرار وفقا   األرباح في حصته المساهم يستحق .ج 

 وتاريخ االستحقاق تاريخ القرار ويبين مرحلية، أرباح بتوزيع القاضي اإلدارة مجلس قرار أو المساهمين،

 الصادرة التنظيمية واإلجراءات الضوابط في عليه منصوص هو لما وفقا   القرار ينف ذ أن على التوزيع،

 .المدرجة المساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا  
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 اإلفصاح والشفافية .1.1

)الاااب  المتعلطاة باإلقصااح  الشافاقية قهم حطوق المسااهمين قاي الشااكات المدرجاة قاي الساوق الساعودية – .1.1هدف تعليمي 

 (13و 18و 11و 10 و21 الموادو التاسع
 

.   إجااهاتهسياسات اإلقصاح   حيث شملت الالئلة.  الشفاقية عالقة باإلقصاح عدة جواتم ذاتعالجت الالئلة 

و ال  جاتم يتعلق بتطايا لجنة المااجعة  ما  جميع  عنااا اإلقصاح  بنوده قي تطايا مجلس اإلدارةاضاقة ال  

إل  ما  رد قي  اضاقة و اإلدارة التنفيذيةب  بهم  اإلقصاح عن المكاقأت الخااة   إقصاح أعضاه مجلس اإلدارة

 .مجلس اإلدارةقواعد التسجيي  اإلدراج بشأن ملتويات تطايا 

 تطايا مجلس اإلدارة:   قيما يلي بعض الانود التي يجم ان يلتويها 

 .ذلك وأسباب تطبيقه يتم لم وما الالئحة هذه أحكام من تطبيقه تم ما .أ 

 مجالس في عضوا   الشركة إدارة مجلس عضو يكون التي خارجها أو المملكة داخل  الشركات أسماء .ب 

 .مديريها من أو والسابقة الحالية إدارتها

 مجلس عضو أو ، تنفيذي إدارة مجلس عضو: اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين .ج 

 .مستقل إدارة مجلس عضو أو تنفيذي، غير إدارة

 المكافآت، ولجنة الترشيحات، ولجنة المراجعة، لجنة: مثل ومهامها،  اللجان الختصاصات مختصر وصف .د 

 لألعضاء الحضور وبيانات انعقادها وتواريخ اجتماعاتها وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان أسماء ذكر مع

 .اجتماع لكل

 الثالثة المادة في عليه منصوص هو لما وفقا   التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت عن اإلفصاح .ه 

 .الالئحة هذه من والتسعين

 جهة أي من أو الهيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو إحترازي تدبير أو جزاء أو عقوبة أي .و 

 وقوعها وتفادي عالجها وسبل لها الموقعة والجهة المخالفة أسباب بيان مع ، قضائية أو تنظيمية أو إشرافية

 . المستقبل في

 في المراجعة لجنة رأي إلى إضافة ، بالشركة الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية المراجعة نتائج .ز 

 .الشركة في الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى
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 أسئلة للمراجعة: الئحة حوكمة الشركات .1

 

 يمثل ما يلي حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية ما عدا: -1

 اللق قي اللصول عل  تصيم من األرباح التي يتطار توزيعها. (أ )

 عل  تصيم من موجودات الشاكة عند التصفية.اللق قي اللصول  (ب )

 اللق قي حضور الجمعية العمومية   المشاركة قي مدا تتها  التصويت عل  قااراتها. (ج )

 .عليها المسؤ لية دعوى  رقع الشاكةو إدارة تشاطات عل  اإلشااف قي اللق (د )

 

 

الجمعيرة العامرة للشرركة، قبرل يجب  بالغ مساهمي الشرركات المدرجرة بتراريو، ومكران انعقراد وجردول أعمرال  -1

 موعد انعقادها على األقل بـ :

 ساعة أيام (أ )

 عشاة أيامً  (ب )

 عشاين يوماً  (ج )

 ثالثين يوماً  (د )

 

فيما يتعلق باإلفصاح والشفافية، تطلب الالئحة اإلفصاح المفصل عن المكافآت و التعويضرات لكرل مرن الترالي،  -1

 ماعدا:

 رئيس مجلس اإلدارة  كي عضو قي مجلس اإلدارة. (أ )

 من كاار التنفيذيين ممن حصلوا عل  أعل  المكاقآت  التعويضات.خمسة  (ب )

 الائيس التنفيذيو إذا لم يكن من ضمن الخمسة أالاب أعل  المكاقأت   التعويضات. (ج )

 مسؤ ل اتلت امو إذا لم يكن من ضمن الخمسة الذين حصلوا عل  أعل  المكاقأت   التعويضات. (د )
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 أسئلة نهاية الفصول اجابات دليل

 

 نظام السوق المالية فصل األول:ال

 )ب(  -1

 )د(  -1

 )أ(  -1

 )ب(  -1

 )ج(  -1

 الئحة سلوكيات السوق فصل الثاني:ال

 )ب(  -1

 )د(  -1

 )ج(  -1

 )ج(  -1

 )د(  -1

 الئحة طرح األوراق المالية فصل الثالث:ال

 )د(  -1

 )د(  -1

 )ج(  -1

 

 قواعد التسجيل واإلدراج فصل الرابع:ال

 (د)  -1

 )د(  -1

 )ب(  -1

 )أ(  -1

 )د(  -1

 )ب( -1

 )ج( -1
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 الئحة أعمال األوراق المالية فصل الخامل:ال

 )ب(  -1

 )د(  -1

 )ب(  -1

 (ب)  -1

 

 الئحة األشخاص المرخص لهم فصل السادس:ال

 )ب(  -1

 (ج) -1

 (ج) -1

 الئحة صناديق االستثمار والصناديق العقارية فصل السابع:ال

 (ب)  -1

 (د)  -1

 )أ(  -1

 )د(  -1

 )ج(  -1

 الئحة االندماج واالستحواذ فصل الثامن:ال

 (د)  -1

 (ج)  -1

 قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الفصل التاسع:

 )د(  -1

 )ب(  -1

 )ج(  -1

 )أ(  -1
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 الئحة حوكمة الشركات الفصل العاشر:

 )د(  -1

 (ب) -1

 )د(  -1
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 فصل / جزء نظام السوق المالية 1عنصر 

  األوراق المالية 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

األ ل و الماادة  لفصايالمشار لها قي تظاام الساوق المالياة )امعاقة ما المطصود باأل راق المالية   1.1.1 

8) 

 1.1.1/ ج ه  1قصي 

معاقة األد ات التي استاعدت من المطصود " باأل راق المالية"  بالتالي ت  تندرج ضمن أحكاام  8.1.1 

 ( 3األ لو المادة  لفصيتظام السوق المالية )

 8.1.1/ ج ه  8قصي 

  هيئة السوق المالية 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

، والمهاام التاي يمكنهاا الساوق المالياة نظاامفهم حدود مسئوليات هيئة السوق المالياة  فاي ضاوء  1.8.1 
 ( 1الثاني، المادة   لفصلالييام اها من أجل تحييق تلك األهداف )

 1.8.1/ ج ه  1قصي 

  الجهات السعودية األخرى 1.1 

  عل  الممتلنين:عند إكمالها يجم 

 1.3.1/ ج ه  1قصي  (80الثالثو المادة  لفصيمعاقة أهداف السوق المالية )ا 1.3.1 

 8.3.1/ ج ه  1قصي  (81قهم طايعة عمي لجنة الفصي قي منازعات األ راق المالية )الفصي الثالثو المادة  8.3.1 

 3.3.1/ ج ه  1قصي  (87-86الاابعو المادة  لفصيقهم طايعة  مهام ماك  إيداع األ راق المالية )ا      3.3.1 

قهم ما يطوم به الماك  قي حالة الخطأ أ  اتعتطاد بوجاود خطاأ قاي المعلوماات التاي قاي ساجالته       4.3.1 

 (87)الفصي الاابعو المادة 

 4.3.1/ ج ه  1قصي 

  تنظيم الوسطاء 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 1.4.1/ ج ه  1قصي  (31متطلاات الشخص الذي ياغم قي ممارسة أعمال الوساطة )الفصي الخامسو المادة معاقة  1.4.1 

 8.4.1/ ج ه  1قصي  (38الخامسو المادة  -معاقة النشاطات التي يمكن أن يطوم بها الوسي  )الفصي  8.4.1 

الوسااطاء الماارخ  لهاام، أو فهاام صاالحيات السااوق الماليااة للييااام اااالتحييق والتفتاايا علاا   3.4.1 
 (31وكلؤهم )الفصل الخامس، المادة 

 3.4.1/ ج ه  1قصي 

  صناديق االستثمار وبرامج االستثمار الجماعي 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

معرفاة صاالحيات تنظاايم ور ااااة الهيئااة علاا  صااناديق االسااتثمار واااراما االسااتثمار الجماااعي  1.1 
 (31السادس، المادة )الفصل 

 1.1/ ج ه  1قصي 

  اإلفصاح 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

معرفااة المعلومااات واليااوائم التااي يجااب أن تتضاامنها نشاارة إصاادار األوراق الماليااة )الفصاال  1.6.1 
 (48السااع، المادة 

 1.6.1/ ج ه  1قصي 

  تنظيم الشراء والعرض المقيد باألسهم 1.1 

  إكمالها يجم عل  الممتلنين:عند 

 1.7.1/ ج ه  1قصي  (14و  18فهم الشراء المييد لألسهم ) الفصل التاسع، المادة  1.7.1 

 8.7.1/ ج ه  1قصي  (14و 18فهم عرض شراء األسهم المييدة ) الفصل التاسع، المادة  8.7.1 

  العقوبات واألحكام الجزئية للمخالفات )عام( 1.1 

  إكمالها يجم عل  الممتلنين:عند 

معرفة العيواات التي يمكن أن تصادر  عان لجناة الفصال فاي منازعاات األوراق المالياة أل   2.1 
مخالفات ألحكام النظام أو اللوائح أو اليواعد التي تصدرها الهيئة، أو لاوائح الساوق المالياة ) 

 (11الفصل العاشر، المادة 

 2.1/ ج ه  1قصي 
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 فصل / جزء الئحة سلوكيات السوق 1عنصر 

  منع التالعب بالسوق 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 1.1.8/ ج ه  8قصي  (8قهم منع التالعم بالسوق  الممارسات  التصاقات المضللة )الااب الثاتيو المادة  1.1.8 

   توقا األسس المنططية لمعاقة التالعم  

    المضلياتتطااع الخاطئ   

   )األسعار الوهمية )غيا اللطيطة  

  (8)الااب الثاتيو المادة   

فهاام طايعااة النشاااطات التااي تاادخل فااي نطاااق التلعااب االسااوق أو التصاارفات والممارسااات  8.1.8 
 (3المضللة )الااب الثاني، المادة 

 8.1.8/ ج ه  8قصي 

   التدا تت الوهمية  

    للملكيةعدم التغيا اللطيطي  

   عمليات الشااه  الايع المتطابطة  

   األ اما مت ايدة أ  متناقصة األسعار  

   إدخال األ اما للتالعم باألسعار  

  التداول بناء على معلومات داخلية 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

ساالوكيات السااوق )الااااب معاقااة مفهااوم تاادا ل الورقااة الماليااة كمااا تااص عليااه قااي تئلااة  1.8.8 

 أ( 4الثالثو المادة 

 1.8.8/ ج ه  8قصي 

   الورقة المالية الطابلة للتدا ل  

   تأثا السعا بالمعلومات  

   التدا ل المااشا  

   التدا ل غيا المااشا  

معرفة مفهوم " الشخ  الذ  يتداول اناَء عل  معلومات داخلية" ألجل أغراض هذا اللئحاة )  8.8.8 
 ب( 4الااب الثالث، المادة 

 8.8.8/ ج ه  8قصي 

معرفة مفهاوم المعلوماات الداخلياة وفاق أغاراض أحكاام التاداول علا  أسااس معلوماات داخلياة  3.8.8 
 ج( 4)الااب الثالث، المادة 

 3.8.8/ ج ه  8قصي 

عليهاا ) الاااب  معرفة األحكام التي تغطي اإلفصاح عن المعلومات الداخلية وحظر التداول اناءً  4.8.8 
 (6،  1الثالث، المادة 

 4.8.8/ ج ه  8قصي 

  الاياتات غيا الصليلة 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 1.3.8/ ج ه  8قصي  (2،  7فهم المواد التي تحظر تيديم ايانات غير صحيحة ) الااب الرااع، المادة  1.3.8 

 8.3.8/ ج ه  8قصي  (1قيها شخص بياتات غيا اليلة )الااب الاابع و المادة معاقة الظا ف التي يمكن أن يطدم  8.3.8 

معرفااة الحاااالت التااي يكااون فيهااا الشااخ  مسااؤوالً عاان األضاارار الناجمااة عاان ايانااات غياار  3.3.8 
 (10صحيحة )الااب الرااع، المادة 

 3.3.8/ ج ه  8قصي 

 فصل / جزء الئحة طرح األوراق المالية 1عنصر 

  األطراف 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

معرفة تعريف الطارح والمطروح عليه فاي ساياق طارح األوراق المالياة تحات الئحاة طارح  1.1.3 
 (1،  4األوراق المالية)الااب الثاني، المادة 

 1.1.3/ ج ه  3قصي 

  الطرح الخاص 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

الشروط الواجب توفرها العتاار طرح أوراق مالية طرحا خاصا )الااب الرااع ، الماادة معرفة  1.8.3 
1) 

 1.8.3/ ج ه  3قصي 
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معاقة الطيود المفا ضة عل  تشااط الساوق الثااتوي لاأل راق المالياة المشاتااة مان خاالل طااح  8.8.3 

 (17خاص )الااب الاابع و المادة 

 8.8.3/ ج ه  3قصي 

 فصل / جزء التسجيل واإلدراجقواعد  1عنصر 

  ممثل المصدر ومستشاره المالي 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

معرفة وجوب أن يعين مصادر الور اة المالياة مماثل للتصارف نياااة عناه أماام الهيئاة  ) الاااب  1.1.4 
 (3األول، المادة 

 1.1.4/ ج ه  4قصي 

 6، 4مالي للمصدر، و مسئولياته وواجااته ) الااب األول، المادة معرفة متطلب تعيين مستشار  8.1.4 
،7 ) 

 8.1.4/ ج ه  4قصي 

  شروط التسجيل واإلدراج 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

معرفة الشروط الواجب توفرهاا لادى ميادمي طلااات التساجيل واإلدراج ) الاااب الثالاث، الماادة  1.8.4 
2) 

 1.8.4/ ج ه  4قصي 

 8.8.4/ ج ه  4قصي  (1معرفة الشروط المتعلية االور ة المالية المطلوب تسجيلها وإدراجها ) الااب الثالث، المادة  8.8.4 

  التسجيل في القائمة الرسمية 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

المتعهاد )الاااب الااباعو الماادة معاقة متطلاات التعهد بتغطياة إاادار معاين  متطلااات رأسامال  1.3.4 

10) 

 1.3.4/ ج ه  4قصي 

 8.3.4/ ج ه  4قصي  (18معاقة الملتويات األساسية  لنشاة اتادار )الااب الاابعو المادة  8.3.4 

 3.3.4/ ج ه  4قصي  (81معرفة الحاالت التي يجوز فيها للهيئة إلغاء أو تعليق األدراج )الااب الخامس، المادة  3.3.4 

 فصل / جزء الئحة أعمال األوراق المالية 1عنصر 

  ممارسة نشاط األوراق المالية 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 1.1.1/ ج ه  1قصي  (3، 8فهم النشاطات الخمس الرئيسية التي تمثل نشاط أعمال األوراق )الااب الثاني، المادة  1.1.1 

عل  ضوئها الشاخ  كمماارس ألعماال األوراق المالياة فاي المملكاة فهم المعايير التي يصنف  8.1.1 
 (4العراية السعودية )ا الااب الثاني، المادة 

 8.1.1/ ج ه  1قصي 

فهم فئات األشخا  الذين يمكنهم ممارسة أعمال األوراق المالية في المملكة العراياة الساعودية  3.1.1 
 (1، ملحق 1)الااب الثاني، المادة 

 3.1.1ج ه /  1قصي 

  االستثناءات من الترخيص 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

، 7الثااني، المااادة  لااابمعرفاة نشااطات األوراق المالياة التاي ال تحتااج لتارخي  مان الهيئاة )ا 1.8.1 
10) 

 1.8.1/ ج ه  1قصي 

   عالنات األوراق المالية 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 لاااابمعرفااة المعااايير الواجااب توفرهااا فااي نشاااط اتصااال كااي يصاانف كااإعلن أوراق ماليااة ) 1.3.1 
 (16الثالث، المادة 

 1.3.1/ ج ه  1قصي 

الثالث، المادة  لاابمعرفة دور الشخ  المرخ  له في وضع أو إرسال إعلن أوراق مالية )ا 8.3.1 
17) 

 8.3.1/ ج ه  1قصي 

 3.3.1/ ج ه  1قصي  (80الثالث، المادة  لاابمن الحظر فيما يتعلق ااإلعلنات )ا معرفة االستثناءات 3.3.1 

 4.3.1/ ج ه  1قصي  (11الثالث، المادة  اابمعرفة النطاق الجغرافي إلعلن األوراق المالية )ال 4.3.1 

 فصل / جزء الئحة األشخاص المرخص لهم 1عنصر 

  المبادئ 1.1 

  الممتلنين:عند إكمالها يجم عل  

 1.1.6/ ج ه  6قصي  معرفة الماادئ التي تيرر اصفة عامة االلتزامات األساسية لألشخا  المرخ  لهم 1.1.6 

  الترخيص 1.1 
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  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

معاقااة المتطلاااات التااي يجاام علااي مطاادم الطلاام اسااتيفائها عنااد طلاام تاااخيص ممارسااة أعمااال  1.8.6 

 الماليةاأل راق 

 1.8.6/ ج ه  6قصي 

معاقااة المعاااييا لتلديااد ماادى قاادرة   مالئمااة مااوظفي مطاادم الطلاام  مساائوليه   كااالهه للطيااام  8.8.6 

 (1بممارسة أعمال األ راق المالية الماخص له ممارستها ) الااب الثالثو المادة 

 8.8.6/ ج ه  6قصي 

 3.8.6/ ج ه  6قصي  (16الماخص له )الااب الثالثو المادة معاقة متطلاات حفظ السجالت من جاتم الشخص  3.8.6 

  األشخاص المسجلون 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 1.3.6/ ج ه  6قصي  (11 اجاة التسجيي  التي يؤديها األشخاص المسجلون )الااب الاابعو المادة  فمعاقة الوظائ 1.3.6 

  ممارسة األعمال 1.1 

  يجم عل  الممتلنين: عند إكمالها

 1.4.6/ ج ه  6قصي  (87قهم أخطار استالم  إعطاه الهدايا  اللواق  )الااب الخامسو المادة  1.4.6 

قهم اللاتت التي يمكن قيها للشاخص المااخص لاه الادخول قاي تاتيااات عمولاة خاااة )الاااب  8.4.6 

 (82الخامسو المادة 

 8.4.6/ ج ه  6قصي 

لواجب الشخ  المرخ  له االمحافظة علي سارية معلوماات العميال )الاااب ا االستثناءاتفهم  3.4.6 
 (81الخامس، المادة 

 3.4.6/ ج ه  6قصي 

معرفة خصائ  واستخدامات الترتياات الوا ية من تسارب المعلوماات )الاااب الخاامس، الماادة  4.4.6 
30) 

 4.4.6/ ج ه  6قصي 

  قبول العمالء 1.1 

  يجم عل  الممتلنين: عند إكمالها

 1.1.6/ ج ه  6قصي  قهم الفئات الثالثة للعماله  1.1.6 

معاقة  جوب الت ام الشخص الماخص له بكي متطلاات تظام مكاقلة غسي األماوالو  الطواعاد  8.1.6 

 (37 اللوائح ذات العالقة  )الااب الخامسو المادة 
 8.1.6/ ج ه  6قصي 

الشخص الماخص له عميلاه بشاا ط تطاديم الخادمات.  الغااض األساساي معاقة متطلم ت  يد  3.1.6 

 (32من ذلك   متطلاات حفظ السجالت )الااب الخامسو المادة 

 3.1.6/ ج ه  6قصي 

معاقة متطلاات أعاف عميلك  التفاايي األساسية للمعلوماات التاي يجام اتحتفااظ بهاا )الاااب  4.1.6 

 (31الخامسو المادة 

 4.1.6/ ج ه  6قصي 

  العالقة مع العمالء 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

معاقة التفاايي األساساية لواجااات األماتاة التاي يلا م بهاا الشاخص المااخص لاه تجااه عمالئاه  1.6.6 

 (1و 4و مللق 40)الااب الخامسو المادة 

 1.6.6/ ج ه  6قصي 

تضارب فاي المصاالح ايناه وااين عملئاه )الاااب فهم مسئوليات الشخ  المرخ  له تجاا أ   8.6.6 
 (41الخامس، المادة 

 8.6.6/ ج ه  6قصي 

فهم الييود عل  تعاملت الشخ  المرخ  له مع عملئه في النشاطات المنطوية عل  مخاطر  3.6.6 
 (48)الااب الخامس، المادة 

 3.6.6/ ج ه  6قصي 

 4.6.6/ ج ه  6قصي  (43معين ) الااب الخامسو المادة قهم مالئمة مشورة مطدمة أ  افطة لعميي  4.6.6 

قهاام الظااا ف التااي يمكاان تلتهااا للشااخص الماااخص لااه تطااديم قااا ض ماليااة أ  ماانح تسااهيالت  1.6.6 

 (44ائتماتية لعميي ) الااب الخامسو المادة 

 1.6.6/ ج ه  6قصي 

بتنفياذ اافطة بهاامش تغطياة أ  ماانح قهام اللااتت التاي يمكان قيهاا للشاخص المااخص لاه الطياام  6.6.6 

 (41لتغطية دقعات هامش ) الااب الخامسو المادة  يقاض أ  تسهيي ائتمات

 6.6.6/ ج ه  6قصي 

  تقديم التقارير للعمالء 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

اافطة عناد معاقة  المتطلم المتمثاي قاي  جاوب أن ياساي الشاخص المااخص لاه إشاعار تنفياذ  1.7.6 

 (47قيامه بتنفيذ افطة بيع أ  شااه  رقة مالية لصالح عميي ) الااب الخامسو المادة 

 1.7.6/ ج ه  6قصي 

 8.7.6/ ج ه  6قصي معاقاة المتطلاام الااذي ياانص علاا   جااوب قياام الشااخص الماااخص لااه و الااذي يتصاااف كمااديا  8.7.6 
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 (42المادة لصالح عمييو بإرسال تطاريا تطييم د ري لذلك العميي ) الااب الخامسو 

معاقة متطلاات حفظ السجالت للصفطات التي ينفذها الشاخص المااخص لاه لعمالئاه  للساابات  3.7.6 

 (41عمالئه  ) الااب الخامسو المادة 

 3.7.6/ ج ه  6قصي 

قهم التعاامالت الشخصاية للماوظفين  أثاهاا علا  الشاخص المااخص لاه  موظفياه      ) الاااب  4.7.6 

 (10الخامسو المادة 

 4.7.6/ ج ه  6قصي 

معاقة الت امات األشخاص الماخص لهم إذا قاموا بإجااه أ  قااول مكالماات هاتفياة مان أ  إلا   1.7.6 

 (11عمالئهم تتعلق بأعمال األ راق المالية ) الااب الخامسو المادة 

 1.7.6/ ج ه  6قصي 

 فصل / جزء االستثمار العقاريالئحة صناديق االستثمار والئحة صناديق  1عنصر 

  طرح وحدات صناديق االستثمار 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

   قهم طاح  حدات اناديق اتستثمار عن طايق الطاح الخاص 1.1.7 

 "(" الفطاة أ قط  71 74 73الصناديق الخااة) الااب الخامس و المواد 

 " الفطاة أ قط  "( 11 14 13المواد الصناديق األجناية ) الااب السادسو 

 1.1.7/ ج ه  7قصي 

و مللاق 30قهم طاح  حدات اناديق اتستثمار عن طايق الطاح العام   الااب الاابع ) الماادة  8.1.7 

4) 

 8.1.7/ ج ه  7قصي 

   جراءات الهيئة وصالحياتها تجاه طلب طرح وحدات صندوق استثماري 1.1 

  الممتلنين:عند إكمالها يجم عل  

قهم الخطوات  اإلجااهات التي يلق للهيئة اتخاذها عند النظا قي طلم لطاح  حدات قي  8.7 

الفطاات بو جو دوهـو  71الصناديق الخااة) الااب الخامس و ) المادة  -اند ق استثمار    ) 

الصاناديق العاماة  -الفطااات بو جو دوهاـو ( 11الصناديق األجناية ) الااب الساادسو ) الماادة  -

 31الااب الاابع  المادة 

 8.7/ ج ه  7قصي 

  تقديم التقارير لمالكي الوحدات 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 قهم متطلاات تطديم التطاريا لمالكي  حدات اند ق اتستثمار   3.7 

 (71الصناديق العامة )الااب الاابعو المادة -1

 (21الااب الخامسو المادة الصناديق الخااة )   -8

 (1الفطاة رقم  11الصناديق األجناية ) الااب السادسو المادة   -3

 3.7/ ج ه  7قصي 

  التسعير والتقويم واالسترداد 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 قهم تسعيا  تطييم  استاداد  حدات الصند ق اتستثمار المفتوح  4.7 

 ( 62و67و66و 60الااب الاابع و المواد الصناديق العامة ) -1

 (24الصناديق الخااة ) الااب الخامسو المادة   -8

 4.7/ ج ه  7قصي 

  استقاللية أمين الحفظ 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 1.7/ ج ه  7قصي  قهم استطاللية أمين اللفظ لكي من الصناديق العامة  الصناديق الخااة. 1.7 

  تأجيل عملية االشتراك واالسترداد 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

قهام اللااتت التاي قاد يلجااأ ماديا الصاند ق إلا  تعلياق أ  تأجيااي اتشاتااك  اتساتاداد   ماا قااد  6.7 

 يتاتم عليها من إجااهات.

 6.7/ ج ه  7قصي 

  متطلبات الترخيص لصناديق االستثمار العقاري 1.1 

  إكمالها يجم عل  الممتلنين:عند 

قهم المتطلاات التي يجم الوقاه بها من جاتم مطدم الطلم الذي ياغم قي اللصول عل  مواقطة  7.7 

 (3الهيئة عل  طاح  حدات اند ق استثمار عطاري )الااب الثاتيو المادة 

 7.7/ ج ه  7قصي 

  استثماري عقاري  جراءات الهيئة وصالحياتها تجاه طلب طرح وحدات صندوق 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:
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قهم الخطاوات  اإلجاااهات التاي يلاق للهيئاة اتخاذهاا عناد النظاا قاي طلام لطااح  حادات قاي  2.7 

 (4و 3اند ق استثمار عطاري )الااب الثاتيو المادة 

 2.7/ ج ه  7قصي 

 1.7/ ج ه  7قصي  تثمين أصول صندوق االستثمار العقاري 9.7 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

( )الااب الساادسو 4قهم متطلاات تثمين أاول اند ق اتستثمار العطاري )الااب الثاتيو المادة  9.7 

 (81المادة 

 

 10.7/ ج ه  7قصي  تقديم التقارير لمالكي الوحدات 1..1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

التطاريا من جاتم مديا الصند ق لماالكي  حادات الصاناديق )الاااب الساابعو قهم متطلاات تطديم  10.7 

 (3( )الااب الثاتيو المادة 83المادة 

 

 فصل / جزء الئحة االندماج واالستحواذ 1عنصر 

  األحكام العامة 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 1.2/ ج ه  2قصي  (3قي السوق السعودية )الااب األ لو المادة  ذقهم األحكام العامة المتعلطة باتتدماج  اتستلوا 1.2 

  القواعد المنظمة للعروض 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 8.2/ ج ه  2قصي  (16قهم الطواعد المنظمة للخطوات المادئية  لتطديم العا ض )الااب الثاتيو المادة  8.2 

  االستحواذاإلعالن العام عن عملية  1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 3.2/ ج ه  2قصي  قطاة )أ(( 17قهم أحكام اإلعالن العام عن عملية اتستلواذ )الااب الثاتيو المادة  3.2 

  مسئوليات العارض والشركة المعروض عليها 1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

المعا ض عليهاا عناد إاادار اإلعاالن )الاااب الثااتيو الماادة  قهم مسؤ ليات العارض  الشاكة 4.2 

 قطاة )ب(( 17

 4.2/ ج ه  2قصي 

 فصل / جزء قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 4عنصر 

  أهداف قواعد مكافحة غسل األموال واإلرهاب 1.4 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 1.1/ ج ه  1قصي  (1مكاقلة غسي األموال  تمويي اإلرهاب )الااب األ لو المادة قهم األهداف العامة لطواعد  1.1 

  التعاريف 1.4 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 8.1/ ج ه  1قصي  (8و المادة األ ل معاقة مفهوم غسي األموال )الااب 8.1 

  التطبيق العام لمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 1.4 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

قهم التطايق العام لمتطلاات قواعد مكاقلة غسي األموال  تمويي اإلرهاب )الاااب الثااتيو الماادة  3.1 

3) 

 3.1/ ج ه  1قصي 

  تطبيق السياسات واإلجراءات على فرو  الشخص المرخص له والشركات التابعة له خارج المملكة 1.4 

  عل  الممتلنين:عند إكمالها يجم 

قهاام متطلاااات لطواعااد مكاقلااة غسااي األمااوال  تمويااي اإلرهاااب قيمااا يتعلااق بفااا ع الشااخص  4.1 

 (4الماخص له  الشاكات التابعة له خارج المملكة )الااب الثاتيو المادة 

 4.1/ ج ه  1قصي 

   جراءات العناية الواجبة تجاهه 1.4 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

 1.1.1/ ج ه  1قصي  (7و 6قهم األهداف العامة لطواعد مكاقلة غسي األموال  تمويي اإلرهاب )الااب الثالثو المادة  1.1.1 

قهم متطلاات التلطق من هوية العميي من جاتم األشاخاص المااخص لهام )الاااب الثالاثو الماادة  8.1.1 

2) 

 8.1.1/ ج ه  1قصي 

 3.1.1/ ج ه  1قصي قهم العوامي التي تؤدي إل  تخفيض أ  تشديد مستوى العناية الواجاة تجاه العميي )الاااب الثالاثو  3.1.1 
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 (1المادة 

 4.1.1/ ج ه  1قصي  (11و10معاقة العماله الذين يعتاا ن ذ   مخاطا ماتفعة )الااب الثالثو المادة  4.1.1 

عل  األشخاص الماخص لهم الطيام باإجااه العناياة الواجااة تجااه معاقة اللاتت التي يجم قيها  1.1.1 

 (18العميي )الااب الثالثو المادة 

 1.1.1/ ج ه  1قصي 

  الحاالت التي ال تتطلب التحقق من العميل 1.4 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

األشخاص الماخص لهم )الاااب معاقة اللاتت التي ت يتطلم قيها التلطق من العميي من جاتم  6.1 

 (14و 13الثالثو المادة 

 6.1/ ج ه  1قصي 

 فصل / جزء الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية .1عنصر 

  حقوق المساهمين  .1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

)الاااب الثااتيو الفصاي األ لو قهم حطوق المساهمين قي الشاكات المدرجة قي الساوق الساعودية  1.1.10 

 (1المادة 

/ ج ه  10قصي 

1.1.10 

)الاااب  قي الشاكات المدرجة قي السوق السعوديةاللطوق الماتاطة باجتماع الجمعية العامة قهم  8.1.10 

 (13المادة  الفصي الثاتيو الثاتيو

/ ج ه  10قصي 

8.1.10 

الفصااي  قااي الشاااكات المدرجااة قااي السااوق السااعودية  )الااااب الثاااتيو إدارة جمعيااة المساااهمين 3.1.10 

 (11المادة  الثاتيو

/ ج ه  10قصي 

3.1.10 

باللصول عل  أربااح قهم للطوق المساهمين قي الشاكات المدرجة قي السوق السعودية المتعلطة  4.1.10 

 (1المادة الفصي األ لو )الااب الثاتيو 

/ ج ه  10قصي 

4.1.10 

  اإلفصاح والشفافية .1.1 

  عند إكمالها يجم عل  الممتلنين:

قهم حطوق المساهمين قي الشاكات المدرجاة قاي الساوق الساعودية المتعلطاة باإلقصااح  الشافاقية  8.10 

 (13و 18و 11و 10 و21 الموادو التاسع)الااب 

 8.10/  10قصي 

 

 


