




مقدمة :
املخالفة  باملمارسات  املستمرة  للتوعية  القائمة  اجلهود  تعزيز  أجــل  من  »الهيئة«  املالية  السوق  هيئة  قبل  من  الكتيب  هــذا  ُأِعـــّد 

السعودية. املالية  السوق  يف  داخلية  معلومات  على  بناء  بالتداول  املتعلقة  تلك  وحتــديــدًا  التنفيذية  ولوائحة  املالية  السوق  لنظام 

ــًا  ــاقـ ــطـ ــة الـــســـعـــوديـــة، وانـ ــيـ ــالـ ــوق املـ ــســ ــ ــى تـــطـــويـــر ال ــ ــذا الــكــتــيــب يف إطــــــار جـــهـــود الــهــيــئــة الـــرامـــيـــة إلـ ــ كـــذلـــك يـــأتـــي هـ

ــة،  ــ ــادل ــ ــع ــ ال غـــيـــر  ــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ املـ ـــن  ــ م ــة  ــ ــي ــ ــال ــ امل األوراق  ــن يف  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ واملـ ـــوق  ـــســ ــ ال حـــمـــايـــة  عـــلـــى  ــم  ــ ــائ ــ ــق ــ ال دورهـــــــــا  ــن  ــ مـ

املـــالـــيـــة. األوراق  ــات  ــامــ ــ ــع ــ م يف  والـــشـــفـــافـــيـــة  ــة  ــ ــاي ــ ــف ــــكــ وال الــــعــــدالــــة  ــيـــق  ــقـ حتـ عـــلـــى  ــًا  ــ ــرصــ ــ وحــ ــة،  ــمـ ــيـ ــلـ ــسـ الـ غـــيـــر  أو 

كما جتدر اإلشارة إلى أن هذا الكتيب ال يغني بأي حال من األحوال عن ما تضمنه نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية من أحكام.
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ما المعلومات الداخلية؟
مالية  بورقة  تتعلق  معلومة  أي  الداخلية  باملعلومات  ُيقصد 
متوافرة  وليست  اجلمهور  لعموم  معلنة  تكون  وال  متداولة 
بالنظر  العادي  الشخص  ويدرك  آخر،  شكل  بأي  لهم 
للجمهور  توفيرها  أو  إعانها  أن  ومحتواها  طبيعتها  إلى 
قيمتها. أو  املالية  الورقة  سعر  يف  جوهريًا  تأثيرًا  يؤثر 

كيف يتم التداول بناّء على معلومات داخلية؟
ُيعّد التداول قد مت بناًء على معلومات داخلية عند قيام شخص 
أو  التنفيذي،  املــســؤول  أو  اإلدارة،  مجلس  عضو  مثل  مطلع 
للورقة  املصدرة  الشركة  حلسابات  اخلارجي  املراجع  منسوبي 
أو  مــوظــف  أي  أو  الــداخــلــيــة،  باملعلومات  العاقة  ذات  املالية 
يحصل  الــذي  الشخص  أو  الشركة،  تلك  لــدى  جلنة  يف  عضو 
عــلــى املــعــلــومــات الــداخــلــيــة مــن خـــال عــاقــة عــائــلــيــة مبــا يف 

املعلومة  على  احلــاصــل  بالشخص  عــاقــة  لــه  شخص  أي  ذلــك 
بشكل  بالتداول  تعاقدية،  عاقة  أو  عمل  عاقة  أو  الداخلية 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر بــنــاًء عــلــى تــلــك املــعــلــومــات الــداخــلــيــة.
ــك تـــــداول الــشــخــص غــيــر املــطــلــع بشكل  ــ ــًا يــشــمــل ذل أيـــضـ
املــعــلــومــات الداخلية  تــلــك  ــاًء عــلــى  ــن ب مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر 
ــو يــعــلــم أو  ــر وهــ ــال حــصــولــه عــلــيــهــا مـــن شــخــص آخــ مـــن خــ
داخلية. معلومات  هــي  املــعــلــومــات  هــذه  أن  يعلم  أن  بــه  يــجــدر 

السلوكيات  أحــد  داخلية  معلومات  على  بناء  الــتــداول  وُيــعــّد 
املــخــالــفــة لــلــمــادة اخلــمــســن مــن نــظــام الــســوق املــالــيــة الــصــادر 
. هـــ   1424  /  06  /  02 وتــاريــخ   )  30 )م/  رقــم  امللكي  بــاملــرســوم 

عقوبة التداول بناًء على معلومات داخلية:
اجلنائية  اجلرائم  إحدى  داخلية  معلومات  على  بناًء  التداول  ُيعّد 
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من  كٍل  على  ُيحظر  لذا  السعودية،  العربية  اململكة  يف 
الشخص املطلع وغير املطلع التدوال بناًء على معلومات داخلية.

معلومات  على  بناًء  التداول  يف  واالدعاء  التحقيق  أما 
العام؛  واالدعاء  التحقيق  هيئة  اختصاصات  فأحد  داخلية 
السجن. إلى  عقوبتها  تصل  جنائية  جرمية  لكونه  وذلك 

   

معلومات  على  بــنــاًء  ــداول  ــت ال على  أمثلة 
داخلية:

1- مثال على عملية الشراء:

2- مثال على عملية البيع:
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معلومات  على  بناًء  للتداول  السلبية  األثــار 
داخلية:

يؤدي التداول بناًء على معلومات داخلية إلى العديد من اآلثار 
السلبية التي يتمثل أبرزها يف التالي:ك

          التأثير في سعر الورقة المالية بشكل غير مبرر 
         وفقًا للمعلومات الحالية المتاحة للجمهور.

         اإلضرار بثقة المستثمرين تجاه السوق المالية.

                 تحقيق عوائد بشكل غير عادل للسوق.

بناًء  التداول  بحظر  يتعلق  فيما  الهيئة  دور 
على معلومات داخلية:

اللوائح  إصـــدار  عــن  املسؤولة  اجلهة  )بصفتها  الهيئة  تقوم 
والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام نظام السوق املالية 
ولوائحة التنفيذية( بحظر التداول بناًء على معلومات داخلية 
السوق  املــدرجــة أسهمها يف  الــشــركــات  ــزام  إلـ مــن خــال 
تطورات جوهرية  أو  معلومات  أي  عن  اإلفشاء  بعدم  املالية 
على  باحملافظة  الــتــزام  عاتقها  على  يقع  ال  أخـــرى  جلــهــات 
اتخاذ  لضرورة  التأكيد  مع  وحمايتها،  املعلومات  سرية 
تلك الشركات جلميع اخلطوات الازمة لضمان عدم تسرب 
بها  الهيئة  تزويد  قبل  التطورات  أو  املعلومات  تلك  من  أي 

وإعانها للجمهور وفق الضوابط اخلاصة بذلك.
كذلك تقوم الهيئة )بصفتها اجلهة املعنية بحماية املواطنن 
واملستثمرين يف األوراق املالية من املمارسات غير العادلة أو 
غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس 
أو تاعب( مبراقبة وحتليل التداوالت التي متت خال فترات 
إعانات الشركات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
املطلعن  واألشخاص  الشركة،  جلان  وأعضاء  التنفيذين، 
إلى  إضافة  املطلعن،  باألشخاص  عاقة  ذي  شخص  وأي 
األطراف  تلك  قبل  من  متت  التي  التداوالت  وحتليل  مراقبة 
قبل صدور أي إعانات جوهرية ذات عاقة وعند حدوث 
ذلك  الــيــومــيــة، ويف ضــوء  الـــتـــداوالت  مــعــدل  تغيير يف  أي 
يجري رصد التداوالت التي ُيشتبه يف كونها متت بناًء على 
معلومات داخلية، ومن ثم حتال إلى هيئة التحقيق واالدعاء 
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العام الستكمال االجراءات النظامية. وقد مت خال العام 
تــداول بناًء على  25 قضية  2015 م االنتهاء من إجــراءات 

معلومات داخلية. 

كيف يمكن أن أساهم في حماية المعلومات 
الداخلية من التسرب؟

السياسات واإلجراءات الداخلية
تقليص  على  والعمل  بالقائمة  املطلعن  األشخاص  حصر    •

عددهم.
•     وضع إجراءات للتعامل مع األطراف األخرى خارج الشركة.

•     تفعيل دور إدارتي االلتزام والرقابة الداخلية.
بسياسات  االلتزام  مستوى  تعكس  دورية  تقارير  إعداد    •

وإجراءات احلفاظ على سرية املعلومات الداخلية.
•    إعداد آلية لتقييم مخاطر تسرب املعلومات الداخلية

.)Risk-Based Approach(
•    إجراء اتفاقيات احلفاظ على سرية املعلومات الداخلية

.)Confidentiality Agreements(
•    حماية الوثائق ومنع حملها خارج مواقع العمل املخصصة لها.

في  المملوكة  المالية  األوراق  عن  اإلفصاح 
الشركة

•   إفصاح املوظفن عن األوراق املالية التي ميتلكونها يف الشركة.

•   عــدم إجــراء أي تــداوالت علــى تلــك األوراق املاليــة دون إبــاغ 
اإلدارات املختصة بذلك.

تعزيز مفاهيم أخالقيات العمل

تقنية المعلومات
املواقــع  مــع  اإللكترونــي  بالبريــد  املراســات  منــع مشــاركة     •

اإللكترونية األخرى.
•    حتديد صاحية االطاع على املعلومات الداخلية.

التوعية والتدريب المستمر
املعلومــات  تســريب  وعقوبــات  مخاطــر  مــن  املســتمر  التحذيــر     •

الداخلية.
•     إعــداد اختبــارات دوريــة لقيــاس مســتوى الوعــي والفهــم ملفهــوم 

املعلومات الداخلية.

Chinese Walls الحواجز الداخلية لإلدارات
•     حتديــد صاحيــة الدخول إلــى اإلدارات ذات العاقة باملعلومات 

الداخلية لتكون فقط للموظفن املعنين بها.
•    التأكد من عدم حمل أي من الوثائق خارج تلك اإلدارات.

تعزيز مبدأ اإلفصاح
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كيف يمكن للشركة أن تساهم في حماية 
المعلومات الداخلية من التسرب؟

1( السياسات واإلجراءات الداخلية:
قيام الشركة بإعداد سياسات وإجراءات داخلية مكتوبة تكفل 
تطبيقها  على  والعمل  التسرب  من  الداخلية  املعلومات  حماية 
السياسات  هذه  تساهم  بحيث  دوري،  بشكل  حتديثها  مع 
الداخلية  املعلومات  على  االطاع  آلية  حتديد  يف  واإلجراءات 
وكيفية حمايتها من التسرب من خال أنظمة تقنية تساهم يف 
ذلك مع غيرها من الطرق األخرى، إضافة إلى ضرورة تعهد كل 
موظفي  وبقية  التنفيذين،  اإلدارة، وكبار  أعضاء مجلس  من 
وأعضاء جلان الشركة، بااللتزام بتلك السياسات واإلجراءات.

واحدة  مرة  واإلجراءات  السياسات  تلك  مراجعة  وينبغي 
أي  وإجراء  كفاءتها  مستوى  لتقييم  سنويًا  األقل  على 
مختلفة  جلوانب  تغطيتها  ضرورة  إلى  إضافة  عليها  تعديات 
خارجية. أطراف  مع  التعامل  بكيفية  املتعلقة  تلك  مثل 

حصر األشخاص المطلعين بقائمة والعمل 
على تقليص عددهم قدر اإلمكان:

ألسماء  قائمة  الطريقة  هذه  خال  من  الشركة  حتدد 
مباشر  بشكل  الداخلية  املعلومات  على  املطلعن  األشخاص 
احملتمل  من  الذين  اآلخرين  األشخاص  أسماء  إلى  إضافة 
الداخلية  املراجعة  موظفي  مثل  املعلومات  تلك  على  اطاعهم 
ذات  األخرى  واألطراف  املعلومات  تقنية  إدارة  وموظفي 
قيام  ذلك  يلي  اخلارجي،  املراجع  مثل  الشركة  خارج  العاقة 
املعلومات  تلك  على  اطاعهم  ضرورة  جدوى  بتقييم  الشركة 
على  عاوة  اإلمكان،  قدر  عددهم  تقليص  على  والعمل 
األشخاص  قائمة  يف  الشخص  لدخول  معينة  ضوابط  حتديد 
تسريب  على  املترتبة  للعقوبات  فهمه  من  والتأكد  املطلعن 
عادل. غير  بشكل  منها  االستفادة  أو  الداخلية  املعلومات 

التعامل مع األطراف األخرى خارج الشركة:
اتخاذ الشركة جلميع السياسات واإلجراءات الكفيلة بحماية 
مع  التعامل  ضرورة  عند  التسرب  من  الداخلية  املعلومات 
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أطراف أخرى خارج الشركة ذات عاقة بإجراءات املعلومات 
بالتأكد  املتعلقة  واإلجراءات  السياسات  تلك  منها  الداخلية، 
املالي  املستشار  أو  اخلارجي  املراجع  مثل  اآلخر  الطرف  أن  من 
من  املعلومات  تلك  على  احلفاظ  على  القدرة  لدية  القانوني  أو 
املعلومات  باحملافظة على سرية  التزامه  من  والتثبت  التسرب، 
تسريب  على  املترتبة  للعقوبات  فهمه  من  والتأكد  وحمايتها، 
بشكل  منها  االستفادة  أو  أخرى  ألطراف  الداخلية  املعلومات 
املطلعن  قائمة األشخاص  إلى تضمينه يف  غير عادل، إضافة 
واإلجراءات  السياسات  من  وغيرها  الداخلية،  املعلومات  على 

األخرى الكفيلة بحماية تلك املعلومات.

تفعيل دور إدارتي االلتزام والرقابة الداخلية:
يف  مهم  بدور  الداخلية  والرقابة  االلتزام  إدارتي  من  تقوم كل 
ضمان االلتزام بالسياسات واإلجراءات الداخلية، وعليه ميكن 
التسرب  الداخلية من  املعلومات  للشركة املساهمة يف حماية  
عن طريق تفعيل دور كل من تلك اإلدارتن فيما يتعلق بوضع 
السياسات واإلجراءات التي تساهم يف  عدم تسرب املعلومات 
على  والعمل  عادل  غير  بشكل  منها  االستفادة  أو  الداخلية 
املتابعة املستمرة للتأكد من االلتزام بها من قبل كافة موظفي 

الشركة.

االلتزام  مستوى  تعكس  دورية  تقارير  إعداد 
بالحفاظ  الخاصة  ــراءات  واإلجـ بالسياسات 

على سرية المعلومات الداخلية:
سياسات  إلعداد  مستقل  بطرف  االستعانة  للشركة  ميكن 
املعلومات  سرية  على  احلفاظ  يف  تساهم  داخلية  وإجراءات 
قبل  من  مستمر  بشكل  بها  االلتزام  مستوى  وتقييم  الداخلية 
واملراجع  التنفيذين،  اإلدارة، وكبار  أعضاء مجلس  من  كل 
إلى  إضافة  الشركة،  جلان  وأعضاء  موظفي  وبقية  اخلارجي، 
األطراف األخرى ذات العاقة خارج الشركة؛ وذلك من خال 
السياسات  بتلك  االلتزام  نتائج  تعكس  دورية  تقارير  إعداد 
اإلفصاح  مبدأ  لتعزيز  اجلمهور  مع  ومشاركتها  واإلجراءات 

والشفافية.

إعداد آلية لتقييم مخاطر تسرب المعلومات 
:)Risk-Based Approach( الداخلية

من خال هذه اآللية، ميكن للشركة تقييم مستويات مخاطر 
حتديد  مثل  معينة  معايير  على  بناًء  الداخلية  املعلومات  تسرب 
املعلومات  بتلك  املباشرة  العاقة  ذوي  األشخاص  أو  اإلدارات 
وغيرها من املعايير األخرى، مما ميّكن الشركة من التركيز 
يف  تساهم  وإجراءات  سياسات  وضع  على  مكثف  بشكل 

حماية تلك املعلومات من التسرب بناًء على مستويات املخاطر.
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المعلومات  سرية  على  الحفاظ  اتفاقيات 
:) Confidentiality Agreements ( الداخلية

باملعلومات  عاقة  ذات  أطراف  أي  مع  التعامل  ضرورة  عند 
سرية  على  احلفاظ  يف  املساهمة  للشركة  ميكن  الداخلية، 
املعلومات الداخلية من خال توقيع اتفاقيات مع تلك األطراف 
تكفل احلفاظ على سرية تلك املعلومات وعدم االستفادة منها 
على  يقع  ال  أخرى  جهات  ألي  إفشاءها  أو  عادل  غير  بشكل 

عاتقها االلتزام باحملافظة على سرية املعلومات وحمايتها.

اإلجراءات األخرى:
العمل  مع  وإجراءات مكتوبة  بإعداد سياسات  الشركة  قيام 
اإلدارة،  مجلس  أعضاء  حماية  بضرورة  تتعلق  تطبيقها  على 
التنفيذين، واملراجع اخلارجي، وبقية موظفي وأعضاء  وكبار 
ضرورة  تأكيد  خال  من  الداخلية  للمعلومات  الشركة  جلان 
املعلومات  بتلك  اخلاصة  واإللكترونية  الورقية  الوثائق  حماية 
بأرقام سرية مع ضمان بقائها يف أماكن آمنة، إضافة إلى منع 

حمل تلك الوثائق خارج مواقع العمل املخصصة لها.

2( اإلفصاح عن األوراق المالية المملوكة في 
الشركة:

وذلك من خال إلزام الشركة موظفيها باإلفصاح عن أي أوراق 
مالية ميتلكونها يف الشركة إضافة إلى الزامهم بعدم إجراء أي 
املختصة  اإلدارات  إباغ  دون  املالية  األوراق  تلك  على  تداوالت 

تلك  وقيام  الداخلية،  الرقابة  وإدارة  االلتزام  إدارة  مثل  بذلك 
اإلدارات بدورها باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالتأكد من عدم 
وجود أي مخالفات للسياسات واإلجراءات اخلاصة باحلفاظ على 

سرية املعلومات الداخلية.

3( تعزيز مفاهيم أخالقيات العمل
:) Business Ethics (

بن  العمل  أخاقيات  مفاهيم  تعزيز  يف  كبير  دور  للشركة 
على  املوظفن  حتفز  عمل  بيئة  توفير  خال  من  موظفيها 
املفاهيم  تلك  مثل  تعزيز  فإن  وعليه  بتلك األخاقيات،  التحلي 
الوعي  بن املوظفن مع إعداد اختبارات دورية لقياس مستوى 
احتمالية  تقليل  يف  مباشر  غير  بشكل  يساهم  قد  لها  والفهم 
تسرب املعلومات الداخلية أو االستفادة منها بشكل غير عادل، 
املوظفن  لدى  الضعف  نقاط  اكتشاف  إمكانية  إلى  إضافة 

جتاه تلك املفاهيم ومعاجلتها من خال دورات تدريبية مكثفة.

4( تقنية المعلومات:
املعلومات  تقنية تساهم يف حماية  أنظمة  بوضع  الشركة  قيام 
عليها،  االطاع  صاحية  حتديد  مع  التسرب  من  الداخلية 
إضافة إلى اتخاذ السياسات واإلجراءات اخلاصة مبنع مشاركة 
باملعلومات  العاقة  ذات  الداخلية  اإللكترونية  املراسات 

الداخلية مع املواقع اإللكترونية األخرى.
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5( التوعية والتدريب المستمر:
متواصل  بشكل  موظفيها  وتدريب  بتوعية  الشركة  قيام 
والعقوبات  التسرب  من  الداخلية  املعلومات  حماية  أهمية  حول 
املترتبة على االستفادة منها بشكل غير عادل لكونها جرمية 
دورية  اختبارات  بإعداد  الشركة  قيام  إلى  إضافة  جنائية، 
آلية حماية  لديهم حول  والفهم  الوعي  لقياس مستوى  ملوظفيها 
العمل  مع  عليها  بناًء  للتداول  السلبية  واآلثار  املعلومات  تلك 
املعلومات  بحماية  اخلاصة  واإلجراءات  السياسات  إعداد  على 
إلى  فهمها  املوظفن  على  يسهل  بطريقة  التسرب  من  الداخلية 

جانب مشاركتها معهم من خال كافة الوسائل املمكنة.

المعلومات  تسرب  لمنع  حواجز  وضــع   )6
الداخلية:

قيام الشركة بالعمل على وضع حواجز يف اإلدارات ذات العاقة 

إلى  املعلومات  تلك  الداخلية تساهم يف عدم تسرب  باملعلومات 
أشخاص آخرين، مثل قيام الشركة بتحديد صاحية الدخول 
العمل  مع  بها  املعنين  للموظفن  فقط  لتكون  اإلدارات  لتلك 
ذات  الوثائق  من  أي  حمل  عدم  مراقبة  على  مستمر  بشكل 

العاقة بتلك املعلومات خارج اإلدارات املعنية.

7( تعزيز مبدأ اإلفصاح:
يتعلق  فيما  وحتديدًا  اإلفصاح   مببدأ  الشركة  التزام  إن 
املعلومات  جميع  عن  تأخير  دون  من  للجمهور  باإلفصاح 
والتطورات اجلوهرية اخلاصة بها وفق الضوابط اخلاصة الواردة 
تقليل  يف  عالية  بدرجة  يساهم  واإلدراج  التسجيل  قواعد  يف 
احتمالية تسرب املعلومات الداخلية أو االستفادة منها بشكل 

غير عادل من قبل أشخاص آخرين.



لمزيد من المعلومات ، نرجو عدم التردد في مراسلتنا على العنوان التالي:

هيئة السوق المالية
برج الفيصلية - طريق الملك فهد
الرياض - المملكة العربية السعودية

ص. ب 220022  الرياض 11311
الرقم المجاني:   1111 245 800
فاكس: 6599 490 1  00966    

info@cma.org.sa :البريد االلكتروني
حقوق الطبع محفوظة لهيئة السوق المالية

كما يمكنكم زيارة موقعنا االلكتروني على الشبكة الدولية على العنوان التالي:
www.cma.org.sa

هيئة-السوق-المالية.السعودية
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